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 [ المقدمات]

 [مقدمة الناشر]

  الرّحيم بسم اللّه الرّحمن

 .الحمد للّه ربّ العالمين و الصالة و السالم على سيّدنا محمّد المصطفى و آله الغرّ الميامين

إنّ لعلم الرجال المكانة الخاصّة في عالم المعرفة اإلسالميّة ألنّ تمييز ثقاة الرواة من غيرهم له دور مهمّ في استنباط 
الناقلة للسنة النبويّة الشريفة و سنّة األئمة الهداة المعصومين و التي هي المصدر األحكام الشرعيّة المستفادة من األحاديث 

 .الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم

و في هذا الحقل كغيره من حقول المعرفة اإلسالمية تصدّت مؤسّسه النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 
احياء هذا النوع من التراث اإلسالمي و إثراء الحوزات العلميّة بما يعينها على تحقيق أهدافها السامية و إنجاز للمساهمة في 

 .مسئوليّاتها الخطيرة، ال سيّما بعد نجاح الثورة اإلسالميّة المباركة

ة لكتاب الرجاليّ المعروف و من هذا المنطلق بدأت عملها في هذا الحقل أيضا فبذلت جهدها لتهيئة مجموعة النسخ القديم
الشيخ األجلّ األقدم إمام فنّ الرجال ابي العبّاس أحمد بن عليّ النجاشيّ و مقابلة تلك النسخ طالبة من سماحة آية اللّه 

القيام بهمّة تحقيق هذا الكتاب الشريف و إشرافه  -دامت أيّام إفاضاته -الحجّة المحقّق السيّد موسى الشبيريّ الزنجانيّ



مل على طبعه، و قد رحّب سماحته بذلك باذال جهوده المشكورة في مقابلته مع نسخ اخرى و إنجاز تحقيقه و تنميقه الكا
 .كما ترى

كما بذلت هذه المؤسّسة جهدا وافرا أيضا في إخراجه بشكل أنيق الى طالب المعرفة و روّاد الفضيلة، و هي في كلّ ذلك 
نا المحقّق راجية من المولى القدير استمرار التوفيق لسماحته، و جميل التسديد لها تقدّم جزيل شكرها و وافر ثناءها لسيّد

( 1041ربيع األوّل  8)حرّر بتاريخ . و اللّه من وراء القصد و هو حسبنا و نعم الوكيل. لخدمة شريعة سيّد المرسلين
 (.عليه السّالم)المصادف الستشهاد اإلمام أبي محمّد الحسن العسكريّ 

 النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة مؤسّسة
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 [ مقدمة المحقق]

  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

 .و الحمد للّه و سالم على عباده الذين اصطفى محمّد و آله الطاهرين

 :و بعد

د بن عليّ النجاشيّ من أجلّ ما الّف في فإن الفهرست المعروف باسم مؤلّفه الشيخ األقدم، إمام فنّ الرجال أبي العبّاس أحم
موضوعه، بل هو أهمّ األصول الرجاليّة للشيعة اإلماميّة و أعمّها فائدة، و قد عكف عليه كلّ من تأخّر عنه و استضاء بنوره، 

لكن  و هو العمدة في الجرح و التعديل، و في معرفة كتب أصحابنا األقدمين، و قد طبع عدّة مرّات مع بعض االصالحات،
مع ذلك فقد كان الالزم االهتمام بمقابلته على النسخ القديمة المتوفّرة، و تصحيحه بما يناسب أهمّيّته و موقعه و طبعه 

بصورة فنّيّة و أنيقة، فكان أن تصدّيت لمقابلته مع نسخ كثيرة تصل إلى أربع عشرة نسخة، و غالبها مصحّحة معتمد عليها، و 
نصوص الكتاب مراجعة كتب الرجال و أسانيد األخبار و غيرها ممّا له دخل في التصحيح  رأيت أنّ من الواجب لتحقيق

فراجعتها و بذلت الوسع و الطاقة في ذلك و ضبطت األسماء المشتبهة بقدر اإلمكان، و كنت عازما في بادئ األمر على 
ان األخطاء الواقعة فيها، و كذا بعض ما يرتبط التعليق عليه و ذكر اختالف النسخ و االستدالل على ما هو الصحيح منها، و بي

بكالم المؤلّف نفسه، لكن حيث إنّ ذلك يحتاج الى تأليف مجلّدات كثيرة و مجال واسع يوجب تأخير الطبع الى زمان 
 .طويل بدا لي أنّ من الالزم المبادرة الى طبع متن الكتاب على أصحّ النسخ عاجال و جمع التعاليق و نشرها آجال

 .اللّه أن يوفّقنا لذلك و يتقبّل منّا عملنا بمنّه و كرمه إنّه خير مأمول و أكرم مسئول، و الحمد للّه ربّ العالمين نسأل

 قم المشرّفة

 1041صفر الخير  9موسى الشبيريّ الزنجانيّ 
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 [ المؤلف]مقدمة 

، و صلواته على سيدنا محمد النبي و على أهل بيته الطاهرين أما بعد، فإني  الْعالَمِينَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ 
. من تعيير قوم من مخالفينا أنه ال سلف لكم و ال مصنف -أطال اهلل بقاءه و أدام توفيقه -وقفت على ما ذكره السيد الشريف

منازلهم و تاريخ أخبار أهل العلم، و ال لقي أحدا  و هذا قول من ال علم له بالناس و ال وقف على أخبارهم، و ال عرف
و قد جمعت من ذلك ما استطعته، و لم أبلغ غايته، لعدم أكثر الكتب، . فيعرف منه، و ال حجة علينا لمن لم يعلم و ال عرف

الملتمس  و قد جعلت لألسماء أبوابا على الحروف ليهون على. و إنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره
أنا أذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح، و هي أسماء قليلة، و من اهلل أستمد المعونة، [ و ها. ]السم مخصوص منها

في بعض هذا الفن كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسمه، و أرجو أن يأتي في ذلك على  -رحمهم اهلل -على أن ألصحابنا
 .الطرق فيخرج عن الغرض( تكثر)و ذكرت لرجل طريقا واحدا حتى ال يكثر [.  ىتعال]ما رسم و حد إن شاء اهلل 
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  ذكر الطبقة األولى

 أبو رافع مولى رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله، 1

لعباس فلما بشر النبي بإسالم ا. و اسمه أسلم، كان للعباس بن عبد المطلب رحمة اهلل عليه فوهبه للنبي صلى اهلل عليه و آله
حدثنا الحارث الوراق و الحسين بن : حدثنا أحمد بن معروف قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد الجندي، قال. أعتقه

أخبرنا : و أخبرنا محمد بن جعفر األديب قال. و ذكر هذا الحديث.. أبو رافع : فهم عن محمد بن سعد كاتب الواقدي قال
و أسلم أبو رافع قديما بمكة، و هاجر إلى المدينة .. إن اسم أبي رافع إبراهيم : يقالأحمد بن محمد بن سعيد في تاريخه أنه 

و شهد مع النبي صلى اهلل عليه و آله مشاهده و لزم أمير المؤمنين عليه السالم من بعده، و كان من خيار الشيعة، و شهد معه 
 .اتبا أمير المؤمنين عليه السالمو ابناه عبيد اهلل و علي ك. حروبه، و كان صاحب بيت ماله بالكوفة

حدثنا : حدثنا أبو الحسين أحمد بن يوسف الجعفي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال
حدثنا إسماعيل بن محمد بن : علي بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم قال

  حدثنا إسماعيل بن الحكم الرافعي، عن عبد اهلل: ن الحسين قالعبد اهلل بن علي ب
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و هو نائم أو [  و سلم]دخلت على رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله :  بن عبيد اهلل بن أبي رافع، عن أبيه، عن أبي رافع قال
بين الحية حتى أن كان منها سوء يكون  يوحى إليه، و إذا حية في جانب البيت فكرهت أن أقتلها فأوقظه فاضطجعت بينه و

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ  إلى دونه فاستيقظ و هو يتلو هذه اآلية
ما : ثم التفت فرءاني إلى جانبه فقال. لعلي بتفضيل اهلل إياهالحمد هلل الذي أكمل لعلي منيته و هنيئا : ، ثم قال راكِعُونَ

ثم أخذ رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله بيدي . قم إليها فاقتلها، فقتلتها: أضجعك هاهنا يا با رافع فأخبرته خبر الحية فقال
حقا في اهلل جهادهم، فمن لم هو على الحق و هم على الباطل، يكون [ و]يا با رافع كيف أنت و قوم يقاتلون عليا : فقال

ادع لي إن أدركتهم أن يعينني اهلل و يقويني على : ء، فقلت يستطع جهادهم فبقلبه، فمن لم يستطع فليس وراء ذلك شي



يا أيها الناس، من أحب أن ينظر إلى أميني على نفسي : اللهم إن أدركهم فقوه و أعنه ثم خرج إلى الناس فقال: فقال. قتالهم
 .ذا أبو رافع أميني على نفسيو أهلي فه

: فلما بويع علي و خالفه معاوية بالشام و سار طلحة و الزبير إلى البصرة قال أبو رافع:  قال عون بن عبيد اهلل بن أبي رافع
 .سيقاتل عليا قوم يكون حقا في اهلل جهادهم[  و سلم]هذا قول رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله 

الحمد هلل لقد : م خرج مع علي عليه السالم، و هو شيخ كبير له خمس و ثمانون سنة، و قالفباع أرضه بخيبر و داره ث
: ال أحد بمنزلتي لقد بايعت البيعتين بيعة العقبة و بيعة الرضوان، و صليت القبلتين و هاجرت الهجر الثالث، قلت[ و]أصبحت 

إلى أرض الحبشة، و هاجرت مع ( رحمه اهلل)عليه  هاجرت مع جعفر بن أبي طالب رحمة اهلل: و ما الهجر الثالث، قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله إلى المدينة، و هذه الهجرة مع علي بن أبي طالب عليه السالم إلى الكوفة، فلم يزل مع علي 

 حتى استشهد علي عليه السالم، فرجع أبو رافع إلى المدينة مع الحسن عليه السالم و ال دار له بها و ال
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أرض أقطعه إياها، فباعها عبيد اهلل بن أبي رافع ( سنح)أرض، فقسم له الحسن دار علي عليه السالم بنصفين و أعطاه سنخ 
و بهذا اإلسناد عن عبيد اهلل بن أبي رافع في حديث أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه . من معاوية بمائة ألف و سبعين ألفا

أخبرنا . و ألبي رافع كتاب السنن و األحكام و القضايا. أبي رافع حليا من بيت المال بالكوفة السالم أنها استعارت من
حدثنا : حدثنا حفص بن محمد بن سعيد األحمسي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: محمد بن جعفر النحوي قال

بيد اهلل بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده أبي حدثنا علي بن القاسم الكندي، عن محمد بن ع: حسن بن حسين األنصاري قال
الصالة و : و ذكر الكتاب إلى آخره بابا بابا.. رافع، عن علي بن أبي طالب عليه السالم أنه كان إذا صلى قال في أول الصالة 

يعرف بابن  و روى هذه النسخة من الكوفيين أيضا زيد بن محمد بن جعفر بن المبارك. الصيام و الحج و الزكاة و القضايا
و ذكر شيوخنا أن بين النسختين اختالفا . حدثنا حسن بن حسين بإسناده: أبي اليابس عن الحسين بن الحكم الحبري قال

 :و البن أبي رافع كتاب آخر، و هو. قليال، و رواية أبي العباس أتم

  علي بن أبي رافع 2

السالم، و كان كاتبا له، و حفظ كثيرا، و جمع كتابا في فنون تابعي من خيار الشيعة كانت له صحبة من أمير المؤمنين عليه 
 .الوضوء و الصالة و سائر األبواب: من الفقه

 حدثنا: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرني أبو الحسن التميمي قال
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حدثنا عمر بن محمد بن : البزاز قالحدثني أبو الحسن علي بن إبراهيم بن المعلى : علي بن القاسم البجلي قراءة عليه قال
و كان كاتب أمير  -حدثني أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع: عمر بن علي بن الحسين قال

  إذا توضأ أحدكم للصالة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده:  أنه كان يقول -المؤمنين عليه السالم



و أخبرني موسى بن عبد اهلل بن الحسن عن أبيه أنه كتب هذا الكتاب عن عبيد اهلل بن : مدقال عمر بن مح. و ذكر الكتاب
حدثنا : حدثنا عبد اهلل بن أحمد بن مستورد قال: قال أبو العباس بن سعيد. علي بن أبي رافع، و كان يعظمونه و يعلمونه

هات كتاب ابن : سأل أبي رجل عن التشهد فقال :سمعت موسى بن عبد اهلل بن الحسن يقول: مخول بن إبراهيم النهدي قال
أخبرنا أبو الحسن . و قد طرق عمر بن محمد هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين عليه السالم. أبي رافع فأخرجه فأماله علينا

حدثنا معلى عن عمر بن محمد بن عمر : حدثنا حسن بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: التميمي قال
حدثني أبي محمد، عن أبيه، عن جده عمر بن علي بن أبي : حدثنا علي بن عبيد اهلل بن محمد بن عمر بن علي قال: الق

حدثنا الحسن عن معلى عن أبي زكريا يحيى بن : قال ابن سعيد. طالب عن أمير المؤمنين عليه السالم، و ذكر أبواب الكتاب
. ، عن علي أمير المؤمنين عليه السالم من ابتداء باب الصالة في الكتابسالم، عن أبي مريم، عن أبي إسحاق، عن الحارث

 .و ذكر خالفا بين النسختين

  ربيعة بن سميع 6

عن أمير المؤمنين عليه السالم، له كتاب في زكوات النعم أخبرني الحسين بن عبيد اهلل و غيره عن جعفر بن محمد بن 
  حدثنا أبي و سائر شيوخي، عن: قولويه قال
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حدثنا مقرن : حدثنا عبد اهلل بن المغيرة قال: سعد بن عبد اهلل، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير قال
 .و ذكر الكتاب.. عن جده ربيعة بن سميع عن أمير المؤمنين عليه السالم أنه كتب له في صدقات النعم و ما يؤخذ من ذلك 

  سليم بن قيس الهاللي 0

حدثنا محمد بن أبي : حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: كتاب يكنى أبا صادق أخبرني علي بن أحمد القمي قالله، 
و حدثنا : القاسم ماجيلويه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن حماد بن عيسى و عثمان بن عيسى، قال حماد بن عيسى

 .إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن قيس بالكتاب

  غ بن نباتة المجاشعياألصب 5

أخبرنا ابن الجندي . روى عنه عهد األشتر و وصيته إلى محمد ابنه. كان من خاصة أمير المؤمنين عليه السالم، و عمر بعده
. عن أبي علي بن همام، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن األصبغ بالعهد

بن الحسين األديب، عن أبي بكر الدوري، عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج، عن جعفر بن محمد و أخبرنا عبد السالم 
 .الحسني، عن علي بن عبدك، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن األصبغ بالوصية
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  عبيد اهلل بن الحر الجعفي 3



و قد ذكر : قال أبو العباس أحمد بن علي بن نوح. عن أمير المؤمنين عليه السالمالفارس الفاتك الشاعر، له نسخة يرويها 
شريك عن عمر بن حبيب عن عبيد : إسماعيل بن جعفر بن أبي خصفة عن سليمان بن يسار، و قال: ذلك البخاري فقال

 .اهلل بن حر، حديثه في الكوفيين

حدثنا محمد بن الحسن بن الحسين : محمد بن هارون الهاشمي قالحدثنا : حدثنا الحسين بن إبراهيم قال: قال أبو العباس
حدثنا شريك، عن جابر، عن عمرو : حدثنا محمد بن سعيد األصفهاني قال: و عيسى بن عبد اهلل الطيالسي العسكري قاال

ما ترون، إنما هو أما إنه ليس ك: أنه سأل الحسين بن علي عليهما السالم عن خضابه فقال بن حريث، عن عبيد اهلل بن الحر
 .حناء و كتم
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  باب األلف منه

  أبان بن تغلب بن رباح 1

أبو سعيد البكري الجريري مولى بني جرير بن عبادة بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن 
اهلل عليهم السالم، روى عنهم، و كانت له عندهم وائل، عظيم المنزلة في أصحابنا، لقي علي بن الحسين و أبا جعفر و أبا عبد 

 و. روى أبان عن عطية العوفي: و ذكره البالذري قال. منزلة و قدم

 .اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك:  قال له أبو جعفر عليه السالم

 و

 . لقد أوجع قلبي موت أبانأما و اهلل:  قال أبو عبد اهلل عليه السالم لما أتاه نعيه

روى : و قال أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال. و كان قارئا من وجوه القراء، فقيها، لغويا، سمع من العرب و حكى عنهم
و ذكره أبو زرعة الرازي في كتابه ذكر من روى عن جعفر بن محمد عليه السالم من . أبان عن علي بن الحسين عليه السالم

و ذكر أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن إبراهيم . روى عن أنس بن مالك[ و]أبان بن تغلب : ن قاربهم فقالالتابعين و م
  و روى عن األعمش و عن محمد بن المنكدر و عن سماك بن حرب و عن: الشافعي ما رواه أبان عن الرجال فقال
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ن العلم في القرآن و الفقه و الحديث و األدب و اللغة و النحو، و له و كان أبان رحمه اهلل مقدما في كل فن م. إبراهيم النخعي
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، عن : أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال. منها تفسير غريب القرآن و كتاب الفضائل: كتب

حدثني أبي عن : الجهم قالحدثنا عمي الحسين بن سعيد بن أبي : حدثني أبي قال: المنذر بن محمد بن المنذر اللخمي قال
و ألبان قراءة مفردة . ، و ذكر التفسير إلى آخره، و بهذا اإلسناد كتابه الفضائل مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ :أبان بن تغلب في قوله تعالى

حدثنا محمد بن يوسف الرازي : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا أبو الحسن التميمي قال: مشهورة عند القراء
عبد اهلل بن العباس بن معمر األزدي حدثني أبو نعيم الفضل بن : المقرئ بالقادسية سنة إحدى و ثمانين و مائتين قال



: حدثنا محمد بن موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤ قال: الطالقاني ساكن سواد البصرة سنة خمس و خمسين و مائتين قال
و له كتاب صفين، . يقول إنما الهمز رياضة، و ذكر قراءته إلى آخرها -و ما رأيت أحدا أقرأ منه قط -سمعت أبان بن تغلب

حدثنا أبو الحسين أحمد بن يوسف : وقع إلي بخط أبي العباس بن سعيد قال: الحسن أحمد بن الحسين رحمه اهلل قال أبو
حدثنا سيف : حدثنا محمد بن يزيد النخعي قال: بن يعقوب الجعفي من كتابه في شوال سنة إحدى و سبعين و مائتين قال

 و. بن عميرة عن أبان

حدثنا علي بن : حدثنا جعفر بن محمد بن هشام قال: حمد بن محمد بن سعيد قالحدثنا أ: أخبرنا محمد بن جعفر قال
دخلت مع أبي إلى أبي عبد اهلل عليه :  سمعت أبي يقول: حدثنا أبان بن محمد بن أبان بن تغلب قال: محمد الجريري قال

 .السالم، فلما بصر به أمر بوسادة فألقيت له، و صافحه و اعتنقه و ساءله و رحب به

 و كان أبان إذا قدم المدينة تقوضت إليه الحلق، و أخليت له سارية: قال و
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 -حدثنا علي بن محمد القرشي سنة ثمان و أربعين و ثالثمائة: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. النبي صلى اهلل عليه و آله
 بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد حدثنا علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد اهلل: قال -و فيها مات

يا با سعيد أخبرني كم شهد مع علي بن أبي : شاب فقال[  ه]كنا في مجلس أبان بن تغلب فجاء : الرحمن بن الحجاج قال
[  عليه السالم]كأنك تريد أن تعرف فضل علي : فقال له أبان: طالب عليه السالم من أصحاب النبي صلى اهلل عليه و آله قال

و اهلل ما عرفنا فضلهم إال باتباعهم : هو ذاك، فقال: فقال الرجل: قال[  صلى عليه و آله]بمن تبعه من أصحاب رسول اهلل 
عض ببظر أمه رجل من الشيعة في أقصى األرض و أدناها يموت أبان ال تدخل مصيبته عليه، : فقال أبو البالد: إياه، قال

د تدري من الشيعة الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله أخذوا با البال[ أ]يا : فقال أبان له: قال
جمع محمد بن عبد الرحمن . بقول علي عليه السالم، و إذا اختلف الناس عن علي أخذوا بقول جعفر بن محمد عليه السالم

أخبرنا . و محمد بن السائب و جعلها كتابا واحدا بن فنتي بين كتاب التفسير ألبان و بين كتاب أبي روق عطية بن الحارث
حدثنا محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين الزيات، عن صفوان : أبو الحسين علي بن أحمد قال

ا أن أبان بن تغلب روى عني ثالثين ألف حديث، فاروه: بن يحيى و غيره، عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثني محمد بن : حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب قال: قال أبو علي أحمد بن محمد بن رياح الزهري الطحان. عنه

مررت بقوم يعيبون على روايتي عن جعفر : قال لي أبان بن تغلب: الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن عبد اهلل بن خفقة قال
 ء إال تي عن رجل ما سألته عن شيكيف تلوموني في رواي: فقلت: عليه السالم، قال
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العجب كل العجب بين جمادى و رجب، فسألته : فمر صبيان و هم ينشدون: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله قال: قال
 .لقاء األحياء باألموات: عنه فقال



عيسى، عن صالح بن السندي، عن حدثنا أحمد بن علي بن أبان، عن أحمد بن محمد بن : قال سالمة بن محمد األرزني
أحب أن : كنت عند أبي عبد اهلل عليه السالم، فلما أردت أن أفارقه ودعته و قلت:  أمية بن علي، عن سليم بن أبي حية قال

 .ايت أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك فاروه عني: تزودني، فقال

 .ه السالم سنة إحدى و أربعين و مائةو مات أبان في حياة أبي عبد اهلل علي

  أبان بن عثمان األحمر البجلي 8

أبو عبيدة معمر بن المثنى و أبو عبد اهلل محمد : موالهم، أصله كوفي، كان يسكنها تارة و البصرة تارة و قد أخذ عنه أهلها
عبد اهلل و أبي الحسن موسى عليهما بن سالم و أكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء و النسب و األيام، روى عن أبي 

حدثنا أحمد بن : أخبرنا بها أبو الحسن التميمي قال. له كتاب حسن كبير يجمع المبتدأ و المغازي و الوفاة و الردة. السالم
حدثنا أحمد بن محمد : حدثنا محمد بن عبد اهلل بن زرارة قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال: محمد بن سعيد قال

حدثنا علي بن الحسن بن : حدثنا علي بن محمد القرشي قال: و أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. أبي نصر عن أبان بهابن 
: حدثنا عبد اهلل بن جعفر الحميري قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: و أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. فضال

 .مد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بكتبهحدثنا أح: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال
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  أبان بن عبد الملك الثقفي 9

 .شيخ من أصحابنا، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم كتاب الحج

  أبان بن عمر األسدي 14

بن عبد  أخبرنا أحمد. ختن آل ميثم بن يحيى التمار، شيخ من أصحابنا، ثقة، لم يرو عنه إال عبيس بن هشام الناشري
حدثنا القاسم بن إسماعيل، عن : حدثنا حميد بن زياد قال: الواحد و غيره عن أبي القاسم علي بن حبشي بن قوني قال

 .عبيس بن هشام بكتاب أبان بن عمر األسدي

  أبان بن محمد البجلي 11

حدثنا محمد : محمد بن سعيد قالحدثنا أحمد بن : أخبرني القاضي أبو عبد اهلل الجعفي قال. و هو المعروف بسندي البزاز
 .بن أحمد القالنسي، عن أبان بن محمد بكتاب النوادر عن الرجال، و هو ابن أخت صفوان بن يحيى، قاله ابن نوح

  باب إبراهيم

  إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 12



. يصا و العامة لهذه العلة تضعفهأبو إسحاق مولى أسلم، مدني، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، و كان خص
  و حكى بعض أصحابنا عن بعض المخالفين أن كتب الواقدي سائرها إنما هي
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و ذكر بعض أصحابنا أن له كتابا مبوبا في الحالل و الحرام . كتب إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، نقلها الواقدي و ادعاها
حدثنا المنذر بن محمد : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أبو الحسن النحوي قال أخبرنا. عن أبي عبد اهلل عليه السالم

 .حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى بكتابه: حدثنا الحسين بن محمد األزدي قال: القابوسي قال

  إبراهيم بن صالح األنماطي 16

انقرضت كتبه فليس أعرف منها إال : ن علي بن نوحيكنى بأبي إسحاق، كوفي، ثقة ال بأس به، قال لي أبو العباس أحمد ب
 .حدثنا حميد بن زياد عن عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك عنه: كتاب الغيبة، أخبرنا به عن أحمد بن جعفر قال

  إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزني 10

و الكالم و األدب و الشعر، و الجاحظ مولى آل طلحة بن عبيد اهلل أبو إسحاق، و كان وجه أصحابنا البصريين في الفقه 
 .له كتب ذكرها بعض أصحابنا في الفهرستات لم أر منها شيئا. ابن داحة عن محمد بن أبي عمير: يحكي عنه، و قال الجاحظ

  إبراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري 15

: الخطب، أخبرنا محمد بن جعفر قالمنها كتاب المالحم، و كتاب : له كتب. أبو إسحاق ابن صاحب التفسير عن السدي
 .حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان عن إبراهيم بكتبه: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال
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  إبراهيم بن رجاء الجحدري 13

النعمان كتاب الفضائل، أخبرنا محمد بن محمد بن : له كتب، منها. من بني قيس بن ثعلبة، رجل ثقة، من أصحابنا البصريين
 .حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إبراهيم بن رجاء به: حدثنا أبو محمد الحسن بن حمزة قال: قال

  إبراهيم بن مهزيار أبو إسحاق 11

: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: له كتاب البشارات، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. األهوازي
 .محمد بن عبد الجبار، عن إبراهيم بهحدثنا 

  إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق 18



، هذا [ عليه السالم]تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا : القمي أصله كوفي، انتقل إلى قم، قال أبو عمرو الكشي
النوادر، و كتاب قضايا أمير : منها له كتب،. أول من نشر حديث الكوفيين بقم هو: قول الكشي، و فيه نظر، و أصحابنا يقولون

حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم : حدثنا الحسن بن حمزة الطبري قال: المؤمنين عليه السالم، أخبرنا محمد بن محمد قال
 .عن أبيه إبراهيم بها

  إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي 19

 أصله كوفي، و سعد بن مسعود
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أخو أبي عبيد بن مسعود عم المختار و واله أمير المؤمنين عليه السالم المدائن، و هو الذي لجأ إليه الحسن عليه السالم 
إن جماعة من القميين : و انتقل أبو إسحاق هذا إلى أصفهان و أقام بها، و كان زيديا أوال ثم انتقل إلينا و يقال. يوم ساباط

خالد وفدوا إليه و سألوه االنتقال إلى قم، فأبى، و كان سبب خروجه من الكوفة أنه عمل كتاب  كأحمد بن محمد بن
أي البالد أبعد : المعرفة، و فيه المناقب المشهورة و المثالب، فاستعظمه الكوفيون و أشاروا عليه بأن يتركه و ال يخرجه، فقال

و له . ال بها فانتقل إليها و رواه بها ثقة منه بصحة ما رواه فيهأصفهان، فحلف ال أروي هذا الكتاب إ: من الشيعة فقالوا
مصنفات كثيرة انتهى إلينا منها كتاب المبتدأ، كتاب السيرة، كتاب معرفة فضل األفضل، كتاب أخبار المختار، كتاب المغازي، 

، كتاب الجمل، كتاب صفين، [ معليه السال]كتاب السقيفة، كتاب الردة، كتاب مقتل عثمان، كتاب الشورى، كتاب بيعة علي 
، [ عليه السالم]كتاب الحكمين، كتاب النهر، كتاب الغارات، كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب رسائله و أخباره 

، كتاب التوابين، كتاب فدك، كتاب الحجة في فضل [ عليه السالم]، كتاب مقتل الحسين [ عليه السالم]كتاب قيام الحسن 
مين، كتاب السرائر، كتاب المودة في ذوي القربى، كتاب المعرفة، كتاب الحوض و الشفاعة، كتاب الجامع الكبير في المكر

الفقه، كتاب الجامع الصغير، كتاب ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب فضل الكوفة و من نزلها من 
أخبرنا . امة صغير، كتاب المتعتين، كتاب الجنائز، كتاب الوصية، كتاب الدالئلالصحابة، كتاب في اإلمامة كبير، كتاب في اإلم

حدثنا عباس بن السري : حدثنا القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: محمد بن محمد قال
  حمد بنحدثنا علي بن م: و أخبرنا الحسين، عن محمد بن علي بن تمام قال. عن إبراهيم بكتبه
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حدثنا محمد بن الحسن : و أخبرنا علي بن أحمد قال. حدثنا محمد بن زيد الرطاب عن إبراهيم بكتبه: يعقوب الكسائي قال
و أخبرنا أحمد بن عبد الواحد . بن محمد بن عامر، عن أحمد بن علوية األصفهاني الكاتب المعروف بأبي األسود عنه بكتبه

محمد القرشي عن عبد الرحمن بن إبراهيم المستملي عن إبراهيم بالمبتدأ و المغازي و الردة، و أخبار حدثنا علي بن : قال
عليه ]عمر، و أخبار عثمان، و كتاب الدار، و كتاب األحداث، حروراء، الغارات، السيرة، و أخبار يزيد، مقتل الحسين 

لفقه و األحكام، التفسير، فضل المكرمين، التاريخ، الرؤيا، السرائر، ، التوابين، المختار، ابن الزبير، المعرفة، جامع ا[ السالم
كتاب األشربة صغير و كبير، أخبار زيد، أخبار محمد و إبراهيم، أخبار من قتل من آل أبي طالب، كتاب الخطب السائرة، 

د الثقفي سنة ثالث و ثمانين و و مات إبراهيم بن محم. الخطب المعربات، كتاب اإلمامة الكبير و الصغير، كتاب فضل الكوفة
 .مائتين



  إبراهيم بن سليمان بن عبيد اهلل 24

أبو إسحاق، كان ثقة في الحديث، يسكن في الكوفة في بني ( كوفي)الخزاز الكوفي،  -بطن من همدان -بن خالد النهمي
كتاب النوادر، كتاب الخطب، : منهاله كتب، . نهم، و سكن في بني تميم فقيل تميمي، و سكن في بني هالل، و نسبه في نهم

كتاب الدعاء، كتاب المناسك، كتاب أخبار ذي القرنين، كتاب إرم ذات العماد، كتاب قبض روح المؤمن، كتاب الدفائن، 
أخبرنا أحمد بن عبد . كتاب خلق السماوات، كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب جرهم، كتاب حديث ابن الحر

 .حدثنا إبراهيم: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا علي بن حبشي قال: الواحد قال
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  إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق األحمري النهاوندي 21

كتاب الصيام، كتاب المتعة، كتاب الدواجن، كتاب جواهر األسرار، كتاب : له كتب، منها. كان ضعيفا في حديثه متهوما
أخبرنا . النوادر، كتاب الغيبة، كتاب مقتل الحسين عليه السالم، كتاب العدد، كتاب نفي أبي ذرالمآكل، كتاب الجنائز، كتاب 

حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن : حدثنا أبو منصور ظفر بن حمدون البادرائي بها قال: بها أبو القاسم علي بن شبل بن أسد قال
أطلق لي أبو أحمد القاسم بن محمد الهمداني : بن حاتم قال حدثنا علي: قال أبو عبد اهلل بن شاذان. إسحاق األحمري بها

 .عن إبراهيم بن إسحاق، و سمع منه سنة تسع و ستين و مائتين

  إبراهيم بن أبي حفص أبو إسحاق الكاتب 22

 .شيخ من أصحاب أبي محمد عليه السالم، ثقة، وجه له كتاب الرد على الغالية و أبي الخطاب

  معروف أبو إسحاق المذاريإبراهيم بن محمد بن  26

شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عن أبي علي محمد بن علي بن همام و من كان في طبقته، له كتاب المزار، أخبرنا به الحسين 
 .بن عبيد اهلل عنه

  إبراهيم بن نعيم العبدي 20

 أبو الصباح الكناني نزل فيهم فنسب إليهم،

  يزان لثقتهكان أبو عبد اهلل عليه السالم يسميه الم

  ، ذكره أبو العباس في الرجال، رأى أبا جعفر و روى عن أبي إبراهيم
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حدثنا علي بن حاتم عن محمد بن أحمد بن ثابت : أخبرنا محمد بن علي قال. له كتاب يرويه عنه جماعة. عليهما السالم
 .صفوان، عنه بهحدثنا محمد بن بكر و الحسن بن محمد بن سماعه، عن : القيسي قال



  إبراهيم بن عيسى أبو أيوب 25

الخراز و قيل إبراهيم بن عثمان، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، ذكر ذلك أبو العباس في كتابه، ثقة، 
أحمد بن أخبرنا محمد بن علي عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن . كبير المنزلة له كتاب نوادر كثير الرواة عنه

 .محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عنه به

  إبراهيم بن عمر اليماني 23

له كتاب . الصنعاني شيخ من أصحابنا ثقة روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، ذكر ذلك أبو العباس و غيره
حدثنا عبيد اهلل بن : سم جعفر بن محمد قالحدثنا أبو القا: يرويه عنه حماد بن عيسى و غيره، أخبرنا محمد بن عثمان قال

 .حدثنا ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر به: أحمد بن نهيك قال

  إبراهيم بن عبد الحميد األسدي 21

اح و أخواه الصب[  عليه السالم]روى عن أبي عبد اهلل  -و هو أخو محمد بن عبد اهلل بن زرارة ألمه -موالهم كوفي أنماطي
: له كتاب نوادر يرويه عنه جماعة، أخبرنا محمد بن جعفر عن أحمد بن محمد بن سعيد قال. و إسماعيل ابنا عبد الحميد

 .حدثنا محمد بن أبي عمير عن إبراهيم به: حدثنا جعفر بن عبد اهلل المحمدي قال
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  إبراهيم بن نصر بن القعقاع 28

بجلي، و قال ابن : ثقة صحيح الحديث، قال ابن سماعه[  عليهما السالم] و أبي الحسن الجعفي كوفي يروي عن أبي عبد اهلل
حدثنا حميد بن زياد، : له كتاب رواه جماعة، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال حدثنا علي بن حبشي، قال. فزاري: عبدة
 .نصر بن القعقاع بهحدثنا جعفر بن بشير عن إبراهيم بن : حدثنا القاسم بن إسماعيل، قال: قال

  إبراهيم بن أبي الكرام الجعفري 29

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن : له كتاب أخبرنا محمد بن علي قال. كان خيرا، روى عن الرضا عليه السالم
 .محمد بن حسان عن أبي عمران موسى بن زنجويه األرمني عن إبراهيم به

 إبراهيم بن أبي بكر محمد 64

ابن أبي السمال سمعان بن هبيرة بن مساحق بن بجير بن عمير بن أسامة بن نصر بن قعين بن  -يكنى بأبي بكر -بيعبن الر
الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة، ثقة هو و أخوه إسماعيل بن أبي السمال، رويا عن أبي الحسن موسى عليه 

كتاب الرجال حديثا شكا و وقفا عن القول بالوقف، و له كتاب نوادر، السالم و كانا من الواقفة، و ذكر الكشي عنهما في 
 .حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن حسان به: أخبرنا محمد بن علي قال
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  إبراهيم بن مهزم األسدي 61

له . ن عليهما السالم، و عمر عمرا طويالمن بني نصر أيضا يعرف بابن أبي بردة، ثقة ثقة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحس
حدثنا محمد بن : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: كتاب رواه عنه جماعة منهم، أخبرني ابن الصلت األهوازي، قال

و [  عليه السالم]حدثنا إبراهيم بن مهزم بن أبي بردة بكتابه، و روى مهزم أيضا عن أبي عبد اهلل : سالم بن عبد الرحمن قال
 [. عليه السالم]عن رجل عن أبي عبد اهلل 

 إبراهيم بن أبي البالد 62

و اسم أبي البالد يحيى بن سليم، و قيل ابن سليمان مولى بني عبد اهلل بن غطفان، يكنى أبا يحيى كان ثقة قارئا أديبا و كان 
ك من رجل و روى عن أبي جعفر و أبي أبو البالد ضريرا، و كان راوية الشعر و له يقول الفرزدق يا لهف نفسي على عيني

و روى إبراهيم عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن موسى و . و إلبراهيم محمد و يحيى رويا الحديث -[ عليهم السالم]عبد اهلل 
نا له كتاب يرويه عنه جماعة، أخبر. إليه رسالة و أثنى عليه[  عليه السالم]الرضا عليهم السالم، و عمر دهرا، و كان للرضا 

حدثنا أبو القاسم : علي بن أحمد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار قال
 .عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن محمد بن سهل بن اليسع عنه
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 إبراهيم بن قتيبة 66

 .أحمد بن محمد بن خالد البرقي عنه بهله كتاب أخبرنا محمد بن محمد عن الحسن بن حمزة عن ابن بطة عن 

  إبراهيم بن رجاء الشيباني 60

و هراسة أمه عامي روى عن الحسين بن علي بن الحسين و عبد اهلل بن محمد بن  -أبو إسحاق المعروف بابن أبي هراسة
د بن الحسن أخبرنا علي بن أحمد عن محمد بن الحسن عن محم. عمر بن علي و جعفر بن محمد و له عن جعفر نسخة

 .عن هارون بن مسلم عن إبراهيم

 إبراهيم بن بشر 65

: أخبرنا محمد بن محمد عن محمد بن أحمد بن داود عن الحسين بن محمد بن عالن قال. له مسائل إلى الرضا عليه السالم
 .حدثنا أبو الحسين اآلمدي عن محمد بن عبد الحميد عن إبراهيم بن بشر به

  إبراهيمإبراهيم بن يوسف بن  63



ثقة، له كتاب نوادر يرويه عنه جماعة، أخبرنا أحمد بن عبد [  عليه السالم]الكندي الطحان روى عن أبي الحسن موسى 
 .حدثنا أحمد بن ميثم عنه: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا علي بن حبشي قال: الواحد قال
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  إبراهيم بن صالح األنماطي األسدي 61

حدثنا عبيد اهلل بن : حدثنا جعفر بن محمد قال: أبي الحسن و وقف، له كتاب يرويه عدة، أخبرنا محمد قال ثقة روى عن
 .حدثني إبراهيم بن صالح و ذكره: أحمد قال

  إبراهيم بن المبارك 68

 .له كتاب

 إبراهيم بن حماد 69

حدثنا : حدثنا حميد عن أحمد بن ميثم قال: حدثنا علي بن حبشي قال: كوفي له كتاب، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال
 .إبراهيم بن حماد به

  إبراهيم بن يزيد المكفوف 04

 .ضعيف يقال إن في مذهبه ارتفاعا، له كتاب

 إبراهيم بن خالد العطار 01

 .العبدي يعرف بابن أبي مليقة روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم ذكره أصحابنا في الرجال، له كتاب

  بن محمد األشعريإبراهيم  02

 قمي ثقة، روى عن موسى و الرضا عليهما السالم و أخوه الفضل، و كتابهما
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شركة رواه الحسن بن علي بن فضال عنهما أخبرنا علي بن أحمد عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن 
 .دثنا الفضل و إبراهيم بهح: حدثنا الحسن بن علي بن فضال قال: الحسين بن أبي الخطاب قال

  إبراهيم بن أبي محمود الخراساني 06



حدثنا أحمد بن : له كتاب يرويه أحمد بن محمد بن عيسى، أخبرنا محمد بن علي قال. ثقة، روى عن الرضا عليه السالم
د بن الحسن حدثنا محمد بن الحسن عن محم: حدثنا أحمد بن إدريس، و أخبرنا علي بن أحمد قال: محمد بن يحيى قال

 .عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود به

  إبراهيم بن مسلم بن هالل 00

 .الضرير كوفي، ثقة، ذكره شيوخنا في أصحاب األصول، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل عن أحمد بن جعفر عن حميد عنه

  إبراهيم بن موسى األنصاري 05

حدثنا أبي عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن الحسين : بن يحيى قالأخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد 
 .عن محمد بن حماد عن إبراهيم بن موسى األنصاري بكتابه النوادر

  و من هذا الباب إسماعيل

  إسماعيل بن أبي خالد محمد بن مهاجر بن عبيد األزدي 03

 عليهما السالم،روى أبوه عن أبي جعفر و روى هو عن أبي عبد اهلل 
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 .أنه وقع إليه كتاب القضايا إلسماعيل مبوب: و هما ثقتان، من أصحابنا الكوفيين، ذكر بعض أصحابنا

 إسماعيل بن أبي زياد 01

أخبرنا الشريف أبو محمد الحسن : له كتاب قرأته على أبي العباس أحمد بن علي بن نوح قال. يعرف بالسكوني الشعيري
 .حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري بكتابه: البن حمزة ق

 إسماعيل بن موسى بن جعفر 08

كتاب الطهارة، كتاب الصالة، : و له كتب يرويها عن أبيه عن آبائه، منها. بن محمد بن علي بن الحسين سكن مصر و ولده بها
الصوم، كتاب الحج، كتاب الجنائز، كتاب الطالق، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الدعاء، كتاب كتاب الزكاة، كتاب 

حدثنا أبو : حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد بن سهل، قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل، قال. السنن و اآلداب، كتاب الرؤيا
حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر : يه، قالعلي محمد بن محمد بن األشعث بن محمد الكوفي بمصر قراءة عل

 .حدثنا أبي بكتبه: قال

 إسماعيل بن مهران بن أبي نصر 09



و اسم أبي نصر زيد مولى، كوفي يكنى أبا يعقوب، ثقة معتمد عليه، روى عن جماعة من أصحابنا، عن أبي عبد  -السكوني
: أخبرنا به محمد بن محمد قال. صنف كتبا، منها المالحم. ه السالماهلل عليه السالم، ذكره أبو عمرو في أصحاب الرضا علي

  حدثني عم أبي علي بن سليمان عن جد أبي محمد بن سليمان عن أبي: حدثنا أبو غالب أحمد بن محمد قال
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بن جعفر بن سفيان أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل عن أحمد . و كتاب ثواب القرآن. جعفر أحمد بن الحسن عن إسماعيل به
حدثنا : أخبرناه الحسين بن عبيد اهلل قال. و له كتاب اإلهليلجة. حدثنا أحمد بن إدريس عن سلمة بن الخطاب عنه: قال

كتاب صفة المؤمن و . حدثنا محمد بن أبي القاسم عن أبي سمينة عن إسماعيل: حدثنا حمزة قال: علي بن محمد قال
حدثنا علي بن : أخبرنا بجميعها أحمد بن عبد الواحد قال. عليه السالم، كتاب النوادر الفاجر، كتاب خطب أمير المؤمنين

 .حدثنا علي بن الحسن بن فضال عنه بها: محمد القرشي قال

  إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه 54

الشيعة، عمومته شهاب و  بن أبي ميمونة بن يسار مولى بني أسد، وجه من وجوه أصحابنا و فقيه من فقهائنا، و هو من بيت
و إسماعيل نفسه روى . عبد الرحيم و وهب و أبوه عبد الخالق كلهم ثقات رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم

أخبرنا محمد بن محمد عن أبي غالب أحمد بن . له كتاب رواه عنه جماعة. عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
 .عم أبي علي بن سليمان عن محمد بن خالد عن إسماعيل بكتابه حدثنا: محمد قال

  إسماعيل بن أبي زياد السلمي 51

 .ثقة كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم ذكره أصحاب الرجال

  إسماعيل بن آدم بن عبد اهلل 52

 حسن عن محمد بن الحسن الصفارله كتاب أخبرنا علي بن أحمد عن محمد بن ال. وجه من القميين ثقة. بن سعد األشعري
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 .حدثنا إسماعيل بن آدم بكتابه: حدثنا محمد بن أبي الصهبان قال: قال

  إسماعيل بن الحكم الرافعي 56

حدثنا أحمد بن : له كتاب أخبرنا محمد بن جعفر عن أحمد بن محمد بن سعيد قال. من ولد أبي رافع مولى رسول اهلل
حدثنا إسماعيل بن : حدثنا علي بن الحسن بن الحسين بن علي بن علي بن الحسين، قال: ي قاليوسف بن يعقوب الجعف

 .حدثنا إسماعيل بن الحكم بكتابه: محمد بن عبد اهلل بن علي بن الحسين قال

  إسماعيل بن زيد الطحان 50



أخبرنا أحمد بن .  عليه السالمكوفي ثقة، روى عن محمد بن مروان و معاوية بن عمار و يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اهلل
حدثنا : حدثنا القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: محمد بن هارون قال

 .عبيس بن هشام عن إسماعيل

  إسماعيل بن عمر بن أبان 55

هو عن أبيه و عن خالد بن نجيح و عبد الكلبي واقف، روى أبوه عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم و روى 
حدثنا أحمد بن ميثم بن أبي نعيم : حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: الرحمن بن الحجاج أخبرنا الحسين قال

 .عنه

  إسماعيل بن سهل الدهقان 53

 .ضعفه أصحابنا
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حدثنا أحمد بن : حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: لحدثنا الحسن بن حمزة قا: له كتاب، أخبرنا محمد بن محمد قال
 .حدثنا أبي عن إسماعيل: محمد بن خالد قال

 إسماعيل بن بكر 51

حدثنا : حدثنا أحمد بن محمد بن رباح قال: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد األنباري قال: له كتاب، أخبرنا أحمد قال. كوفي ثقة
 .إبراهيم بن سليمان عنه

  سار الهاشميإسماعيل بن ي 58

حدثنا أحمد بن : له كتاب أخبرنا محمد بن علي قال. مولى إسماعيل بن علي بن عبد اهلل بن العباس ذكره أصحابنا بالضعف
 .حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن إسماعيل به: حدثنا أبي قال: محمد بن يحيى قال

 إسماعيل بن دينار 59

 .حدثنا إبراهيم بن سليمان عنه به: حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: ن قالكوفي ثقة، له كتاب، أخبرنا الحسي

  إسماعيل بن محمد بن إسحاق 34

بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، ثقة، روى عن جده إسحاق بن جعفر و عن عم أبيه علي بن جعفر صاحب 
حدثنا أبو القاسم إسحاق بن العباس بن : عبد اهلل قالله كتاب أخبرني محمد بن علي الكاتب عن محمد بن . المسائل

 .حدثنا إسماعيل بن محمد به: حدثنا أبي قال: إسحاق بن موسى بن جعفر بديبل سنة اثنتين و عشرين و ثالثمائة قال



##30=PAGE## 

  إسماعيل القصير بن إبراهيم 31

حدثنا عبيد اهلل بن أحمد بن : حدثنا حميد قال: ر، قالحدثنا أحمد بن جعف: بن بزة كوفي ثقة، أخبرنا إجازة الحسين، قال
 .حدثنا إسماعيل به: حدثنا علي بن الحسن قال: نهيك، قال

  إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن 32

، ثقة هو و [ عليه السالم]بن أبي عبد اهلل ميمون البصري مولى كندة، و إسماعيل يكنى أبا همام روى إسماعيل عن الرضا 
حدثنا سعد و : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن علي قال. له كتاب يرويه عنه جماعة. جدهأبوه و 

 .حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام: أحمد بن إدريس، قاال

  إسماعيل بن علي العمي 36

 .العامة بخالف الشيعة من أصول الفرائض أبو علي البصري، أحد أصحابنا البصريين، ثقة له كتب منها كتاب ما اتفقت عليه

  إسماعيل بن علي 30

 و

  إسماعيل بن أبي عبد اهلل 35

حدثنا أحمد بن إدريس عن عبد : أخبرنا أحمد بن جعفر قال: ذكر أصحابنا أن لهما كتاب خطب، قال الحسين بن عبيد اهلل
 .اهلل بن محمد بن عيسى عن أبيه عنهما
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  شعيب العريشيإسماعيل بن  33

 .حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن عبد اهلل بن جعفر عن إسماعيل به: أخبرنا محمد بن علي قال. له كتاب في الطب

  إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن هالل المخزومي 31

بن معاوية و محمد  أبو محمد، أحد أصحابنا، ثقة فيما يرويه، قدم العراق و سمع أصحابنا منه مثل أيوب بن نوح و الحسن
له كتاب التوحيد، كتاب المعرفة، كتاب الصالة، كتاب اإلمامة، كتاب التجمل و . بن الحسين و علي بن الحسن بن فضال

و قال الحسين . حدثنا محمد بن إسماعيل بن محمد عن أبيه: حدثنا أحمد بن محمد العاصمي، قال: قال ابن الجنيد. المروة
كان : حدثنا علي بن أحمد العقيقي عنه بكتبه كلها، قال ابن نوح: سن بن محمد بن يحيى العلوي قالحدثنا الح: بن عبيد اهلل

 .إسماعيل بن محمد يلقب قنبرة



  إسماعيل بن علي بن إسحاق 38

بن أبي سهل بن نوبخت، كان شيخ المتكلمين من أصحابنا و غيرهم، له جاللة في الدنيا و الدين يجري مجرى الوزراء في 
صنف كتبا كثيرة منها كتاب االستيفاء في اإلمامة، كتاب التنبيه في اإلمامة قرأته على شيخنا أبي عبد اهلل . لة الكتابجال

  رحمه اهلل كتاب الجمل في اإلمامة، كتاب الرد على محمد بن األزهر في اإلمامة، كتاب الرد على اليهود، كتاب
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ة في التوحيد في شعره، كتاب الخصوص و العموم و األسماء و األحكام، كتاب اإلنسان و في الصفات، الرد على أبي العتاهي
الرد على ابن الراوندي، كتاب األنوار في تواريخ األئمة، كتاب الرد على الواقفة، كتاب الرد على الغالة، كتاب التوحيد، كتاب 

ألهواز، كتاب في استحالة رؤية القديم، كتاب الرد على اإلرجاء، كتاب النفي و اإلثبات، مجالسه مع أبي علي الجبائي با
المجبرة في المخلوق، مجالس ثابت بن أبي قرة، كتاب النقض على عيسى بن أبان في االجتهاد، نقض مسألة أبي عيسى 

 .الوراق في قدم األجسام، كتاب االحتجاج لنبوة النبي صلى اهلل عليه و آله، كتاب حدث العالم

  لي بن عليإسماعيل بن ع 39

بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن بديل بن ورقاء الخزاعي ابن أخي دعبل، كان بواسط مقامه، و ولي 
 .له كتاب تاريخ األئمة، و كتاب النكاح. الحسبة بها، و كان مختلطا يعرف منه و ينكر

  إسماعيل بن أبان 14

حدثنا علي بن محمد ماجيلويه عن : حدثنا محمد بن علي بن هشام، قال :أخبرني أبو العباس أحمد بن علي بن نوح قال
 .أحمد بن محمد البرقي عن إسماعيل بكتابه، و بأخبار علي بن النعمان و بكتاب موت المؤمن و الكافر

  إسماعيل بن جابر الجعفي 11

  روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، و هو الذي روى حديث
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حدثنا محمد بن : له كتاب ذكره محمد بن الحسن بن الوليد في فهرسته، أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد قال. األذان
 .حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عنه: الحسن، قال
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  قيقمما يجتمع مع هذا الباب و ينضم إليه لكثرته و إن لم يكن منه في التح

  باب الحسن و الحسين



  الحسن بن علي بن فضال 12

قال أبو . ابن عمر بن أيمن مولى تيم اهلل لم يذكره أبو عمرو الكشي في رجال أبي الحسن األول -كوفي يكنى أبا محمد
فرأيت قوما كنت في قطيعة الربيع في مسجد الربيع أقرأ على مقرئ يقال له إسماعيل بن عباد : قال الفضل بن شاذان: عمرو

فإنه ليخرج إلى الصحراء فيسجد : بالجبل رجل يقال له ابن فضال أعبد من رأينا أو سمعنا به، قال: يتناجون فقال أحدهم
ء الطير فيقع عليه فما يظن إال أنه ثوب أو خرقة و أن الوحش لترعى حوله فما تنفر منه لما قد آنست به، و  السجدة فيجي

فظننت : قال أبو محمد. يريدون الغارة أو قتال قوم، فإذا رأوا شخصه طاروا في الدنيا فذهبواأن عسكر الصعاليك ليجيئون 
أن هذا رجل كان في الزمان األول فبينا أنا بعد ذلك بيسير قاعد في قطيعة الربيع مع أبي رحمه اهلل إذ جاء شيخ حلو الوجه 

صر فسلم على أبي فقام إليه أبي، فرحب به و بجله، حسن الشمائل عليه قميص نرسي و رداء نرسي، و في رجله نعل مخ
هذا ذلك العابد الفاضل، : هذا الحسن بن علي بن فضال، قلت: من هذا الشيخ فقال: فلما أن مضى يريد ابن أبي عمير قلت

رته ما أغفل عقلك من غالم فأخب: هو ذاك كان يكون بالجبل، قال: ليس هو ذاك، ذاك بالجبل، قال: هو ذاك، قلت: قال
 .هو ذاك: بما سمعت من القوم فيه، قال
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فكان بعد ذلك يختلف إلى أبي، ثم خرجت إليه بعد إلى الكوفة فسمعت منه كتاب ابن بكير و غيره من األحاديث، و كان 
كانه من فلما حج ختن طاهر بن الحسين و عظمه الناس لقدره و ماله و م. ء إلى الحجرة فيقرؤه علي يحمل كتابه و يجي

أحب أن تصير إلي فإنه ال يمكنني المصير إليك، فأبى و : السلطان، و قد كان وصف له، فلم يصر إليه الحسن، فأرسل إليه
أن مجيئه إلي كان ( بعدها)ما لي و لطاهر ال أقربهم ليس بيني و بينهم عمل، فعلمت بعد هذا : كلمه أصحابنا في ذلك، فقال

و كان . في الجامع عند األسطوانة التي يقال لها السابعة و يقال لها أسطوانة إبراهيم عليه السالمو كان مصاله بالكوفة . لدينه
و )من أجدل الناس، فكان ( فكان)يجتمع هو و أبو محمد الحجال و علي بن أسباط و كان الحجال يدعي الكالم و كان 

و كان الحسن عمره كله فطحيا . جيبني جوابا سديداابن فضال؟ يغرى بيني و بينه في الكالم في المعرفة، و كان ي( كان
حدثنا أبو : أخبرنا محمد بن محمد قال. حتى حضره الموت فمات و قد قال بالحق رضي اهلل عنه( بذاك)مشهورا بذلك 

حدثنا أبي عن محمد بن جعفر المؤدب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الريان عن محمد : الحسن بن داود قال
أ ال أبشركما : كنا في جنازة الحسن فالتفت إلي و إلى محمد بن الهيثم التميمي فقال لنا: اهلل بن زرارة بن أعين قال بن عبد

حضرت الحسن بن علي قبل وفاته و هو في تلك الغمرات و عنده محمد بن الحسن بن الجهم : فقلنا له و ما ذاك، فقال
الحسن فعبر عبد اهلل و صار إلى أبي الحسن عليه السالم فقال له محمد بن فتشهد : يا با محمد تشهد قال: فسمعته يقول له

  و أين عبد اهلل: تشهد فتشهد و صار إلى أبي الحسن عليه السالم فقال له: و أين عبد اهلل فسكت ثم عاد فقال له: الحسن
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كان الحسن بن : قال أبو عمرو الكشي. لعبد اهلل شيئاقد نظرنا في الكتب فما رأينا : يردد ذلك عليه ثالث مرات فقال الحسن
فدخل علي بن أسباط فأخبره محمد بن : علي فطحيا يقول بإمامة عبد اهلل بن جعفر فرجع قال ابن داود في تمام الحديث

د بن فأخبرت أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بقول محم: فأقبل علي بن أسباط يلومه، قال: الحسن بن الجهم الخبر قال
و كان و اهلل محمد بن عبد اهلل أصدق عندي لهجة من أحمد بن : حرف محمد بن عبد اهلل على أبي، قال: عبد اهلل فقال

الحسن بن علي بن فضال : خاصة قال[  عليه السالم]الحسن فإنه رجل فاضل دين و ذكره أبو عمرو في أصحاب الرضا 



لزيارات، البشارات، النوادر، الرد على الغالية، الشواهد من كتاب اهلل، المتعة، و له كتاب ا. مولى بني تيم اهلل بن ثعلبة كوفي
القميون خاصة عن ابنه علي عن الرضا عليه السالم فيه نظر ( ترويه)الناسخ و المنسوخ، المالحم، الصالة، كتاب يرويه 

حدثنا عبد اهلل بن محمد بن بنان عن : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه قال: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال
و أخبرنا ابن شاذان عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه . الحسن بكتابه الزهد

 .بكتابه المتعة و كتاب الرجال، مات الحسن سنة أربع و عشرين و مائتين

 الحسن بن علي بن أبي حمزة 16

: قال محمد بن مسعود: و اسمه سالم، البطائني قال أبو عمرو الكشي فيما أخبرنا به محمد عن جعفر بن محمد عنه قال
سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني فطعن عليه، و كان أبوه قائد أبي بصير يحيى 

نصار كوفي، و رأيت شيوخنا رحمهم اهلل يذكرون أنه كان من وجوه هو الحسن بن علي بن أبي حمزة مولى األ. بن القاسم
 .الواقفة
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حدثنا محمد بن : كتاب الفتن و هو كتاب المالحم، أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان عن علي بن أبي حاتم قال: له كتب، منها
و له كتاب فضائل القرآن أخبرناه أحمد بن  .حدثنا علي بن الحسين بن عمرو الخزاز عن الحسن به: أحمد بن ثابت قال

حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب بن حمزة زياد الجعفي القصباني : محمد بن هارون عن أحمد بن محمد بن سعيد قال
و كتاب القائم الصغير، . حدثنا إسماعيل بن مهران بن محمد بن أبي نصر عن الحسن به: بعرزم قال( الحال)يعرف بابن الجال 

اب الدالئل، و كتاب المتعة، و كتاب الغيبة، و كتاب الصالة، و كتاب الرجعة، و كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السالم، و كت
 .و كتاب الفرائض

  الحسن بن أبي قتادة علي 10

بن محمد بن حفص بن عبيد بن حميد مولى السائب بن مالك األشعري قتل حميد يوم المختار معه و يكنى الحسن أبا 
له كتاب نوادر أخبرنا به الحسين بن . محمد و كان شاعرا أديبا و روى أبو قتادة عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليها السالم

قال أحمد بن . عبيد اهلل و محمد عن الحسن بن حمزة عن محمد بن جعفر بن بطة عن أحمد بن أبي عبد اهلل عنه به
 .رب و أخباره صنعتهإنه وقع إليه أشعار عمرو بن معديك: الحسين

  الحسن بن محمد بن سهل النوفلي 15

ذكر مجالس الرضا عليه السالم مع أهل األديان أخبرناه أحمد بن عبد : ضعيف لكن له كتاب حسن كثير الفوائد جمعه و قال
  حدثنا أبو عبد اهلل: الواحد قال
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 .ن جمهور العمي عنه بهحدثنا الحسن بن محمد ب: أحمد بن أبي رافع الصيمري قال



  الحسن بن راشد الطفاوي 13

حدثنا : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. ضعيف له كتاب نوادر حسن كثير العلم
 .أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن الطفاوي به

  د الملك النوفليالحسين بن يزيد بن محمد بن عب 11

كان شاعرا أديبا و سكن الري و مات بها، و قال قوم من القميين إنه غال في آخر . نوفل النخع موالهم كوفي أبو عبد اهلل
: له كتاب التقية، أخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى قال. عمره و اهلل أعلم، و ما رأينا له رواية تدل على هذا

 .حدثنا إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي به، و له كتاب السنة: بن جعفر الحميري، قالحدثنا عبد اهلل 

  الحسين بن أبي سعيد هاشم 18

و أبوه وجهين في الواقفة، و كان الحسين ثقة في حديثه، ذكره أبو عمرو الكشي [ هو]بن حيان المكاري أبو عبد اهلل، كان 
: له كتاب نوادر كبير، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. ذموما و ليس هذا موضع ذكر ذلكفي جملة الواقفة و ذكر فيه 

 .حدثنا الحسن بن محمد بن سماعه به: حدثنا علي بن حبشي عن حميد قال
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  الحسين بن بسطام 19

عتاب كتاب جمعاه في الطب كثير له و ألخيه أبي . هو الحسين بن بسطام بن سابور الزيات: و قال أبو عبد اهلل بن عياش
أخبرناه الشريف أبو : قال ابن عياش. الطب في األطعمة و منافعها و الرقي و العوذ( طريقة)الفوائد و المنافع على طريق 

 .حدثنا أبو عتاب و الحسين جميعا به: حدثنا أبي قال: الحسين صالح بن الحسين النوفلي قال

 الحسن بن علي بن زياد 84

و يكنى بأبي محمد الوشاء و هو ابن بنت إلياس الصيرفي خزاز من أصحاب الرضا عليه : جلي كوفي، قال أبو عمروالوشاء ب
اشهدوا علي و ليست ساعة : لما حضرته الوفاة قال لنا: قال. السالم و كان من وجوه هذه الطائفة روى عن جده إلياس

 الكذب هذه الساعة

و يتولى األئمة فتمسه النار ثم أعاد ( و الرسول)و اهلل ال يموت عبد يحب اهلل و رسوله   للسمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقو
  الثانية و الثالثة من غير أن أسأله

: أخبرني ابن شاذان قال. ، أخبرنا بذلك علي بن أحمد عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء
سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت  حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن

كتاب العالء بن رزين القالء و أبان بن عثمان األحمر فأخرجهما إلي ( إلي)بها الحسن بن علي الوشاء فسألته أن يخرج لي 
  ال آمن الحدثان: اسمع من بعد فقلتيا رحمك اهلل و ما عجلتك اذهب فاكتبهما و : أحب أن تجيزهما لي فقال لي: فقلت له
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فقال لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب الستكثرت منه فإني أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كل يقول 
ثواب الحج و المناسك و النوادر : و له كتب، منها. حدثني جعفر بن محمد و كان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة

أخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد 
و له مسائل الرضا عليه السالم أخبرنا ابن شاذان عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن . عن الوشاء بكتبه

 .رضا عليه السالممحمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء بكتابه مسائل ال

  الحسن بن علي بن النعمان 81

له كتاب نوادر صحيح الحديث كثير الفوائد أخبرني ابن نوح عن . أبوه علي بن النعمان األعلم ثقة ثبت -مولى بني هاشم
 .حدثنا أحمد بن إدريس عن الصفار عنه بكتابه: البزوفري قال

  الحسن بن علي بن بقاح 82

 .الحديث، روى عن أصحاب أبي عبد عليه السالم له كتاب نوادركوفي ثقة، مشهور، صحيح 

  الحسن بن الحسين اللؤلؤي 86

 .كوفي ثقة كثير الرواية له كتاب مجموع نوادر

 الحسن بن محمد بن سماعة 80

  أبو محمد الكندي الصيرفي من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة و كان
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حدثني أبو جعفر أحمد بن : حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا محمد بن جعفر المؤدب قال .يعاند في الوقف و يتعصب
دخلت مسجد الجامع ألصلي الظهر، فلما صليت رأيت حرب بن الحسن الطحان و جماعة من أصحابنا : يحيى األودي قال

حسين بن علي عليه السالم و ما جلوسا فملت إليهم فسلمت عليهم و جلست و كان فيهم الحسن بن سماعه فذكروا أمر ال
 جرى عليه ثم من بعد زيد بن علي و ما جرى عليه و معنا رجل غريب ال نعرفه،

: بمن يعرف، قال: رأى من أهل المدينة ما هو إال ساحر أو كاهن، فقال له ابن سماعه يا قوم عندنا رجل علوي بسرمن:  فقال
و هو جارنا  -كنا جلوسا معه على باب داره: بينت ذلك منه، قالو كيف ت: علي بن محمد بن الرضا فقال له الجماعة

إذ مر بنا قائد من دار السلطان معه خلع، و معه جمع كثير من القواد و  -رأى نجلس إليه في كل عشية نتحدث معه بسرمن
ال لنا هو فرح بما هو الرجالة و الشاكرية و غيرهم فلما رأى علي بن محمد وثب إليه و سلم عليه و أكرمه، فلما أن مضى ق

فيه و غدا يدفن قبل الصالة، فعجبنا من ذلك و قمنا من عنده، و قلنا هذا علم الغيب فتعاهدنا ثالثة إن لم يكن ما قال إن 
نقتله و نستريح منه، فإني في منزلي و قد صليت الفجر إذ سمعت غلبة فقمت إلى الباب، فإذا خلق كثير من الجند و غيرهم 



مات فالن القائد البارحة سكر و عبر من موضع إلى موضع فوقع و اندقت عنقه، فقلت أشهد أن ال إله إال اهلل  :و هم يقولون
  و خرجت أحضره و إذا الرجل كما قال أبو الحسن ميت فما برحت حتى دفنته و رجعت، فتعجبنا جميعا من هذه الحال

فاجتمعت الجماعة الذين سمعوا هذا معه فوافقوه و جرى من فأنكر الحسن بن سماعه ذلك لعناده . ، و ذكر الحديث بطوله
النكاح، الطالق، الحدود، الديات، القبلة، السهو، الطهور، الوقت، الشرى، : و له كتب، منها. بعضهم ما ليس هذا موضعا إلعادته

 البيع، الغيبة، البشارات، الحيض، الفرائض، الحج، الزهد،
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: حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال: حدثنا علي بن حاتم قال: اللباس، أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قالالصالة، الجنائز، 
حدثنا حميد بن زياد : قال لنا علي بن حبشي: و قال لنا أحمد بن عبد الواحد. رويت كتب الحسن بن محمد بن سماعه عنه

كتبه المصنفة، و هي على هذا الشرح و زيادة  -نزل كندةو كان ي -سمعت من الحسن بن محمد بن سماعه الصيرفي: قال
و قال حميد توفي أبو علي ليلة الخميس لخمس خلون من جمادى األولى سنة ثالث . كتاب زيارة أبي عبد اهلل عليه السالم

 .و ستين و مائتين بالكوفة و صلى عليه إبراهيم بن محمد العلوي، و دفن في جعفي

  الحسن بن موسى الخشاب 85

من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم و الحديث له مصنفات منها كتاب الرد على الواقفة، و كتاب النوادر، و قيل إن له كتاب 
حدثنا : حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: الحج و كتاب األنبياء، أخبرنا محمد بن علي القزويني قال

 .موسى عمران بن موسى األشعري عن الحسن بن

  الحسين بن عبيد اهلل السعدي 83

التوحيد، المؤمن و المسلم، : له كتب صحيحة الحديث، منها. أبو عبد اهلل بن عبيد اهلل بن سهل ممن طعن عليه و رمي بالغلو
حدثنا أحمد : حدثنا علي بن حاتم قال: المقت و التوبيخ، اإلمامة، النوادر، المزار، المتعة أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى : و أخبرنا محمد بن علي شاذان قال. بن علي الفائدي عن الحسين بكتابه المتعة خاصة
  حدثنا الحسين بن عبيد اهلل بكتبه و هي اإليمان و صفة المؤمن، اإليمان: حدثنا أبي قال: قال
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، فضل اإليمان، دعائم اإليمان، شعب اإليمان، نفي اإليمان، طعم اإليمان، حقيقة ال يثبت إال بالعمل، اإليمان يزيد و ينقص
اإليمان، أركان اإليمان، أصناف اإليمان، أقسام اإليمان، المرة حالوة اإليمان، ما جاء أن اإليمان حسن الخلق، ما جاء في 

أعجب الخلق إيمانا، أدنى اإليمان، تجديد زين اإليمان، الحسد يأكل اإليمان، من تعصب خلع ربقة اإليمان من عنقه، 
اإليمان، اإليمان و ما يثبت منه في القلب، ال يدخل النار عبد في قلبه مثقال حبة من خردل من اإليمان، في من ( تحديد)

ارك أعير اإليمان، ال يزني الزاني و هو مؤمن، أسرار اإليمان و إظهار الشرك، اإليمان يشارك اإلسالم و اإلسالم ال يش
ما جاء . اإليمان، من كان مؤمنا فعمل خيرا ثم كفر ثم مات بعد كفره، إثبات اإليمان و إثبات الكفر، ال إيمان لمن ال تقية له

في المؤمن ما يلحق اهلل األطفال بإيمان آبائهم، نوادر اإليمان، إدخال السرور على المؤمن، زيارة المؤمن، مصافحة المؤمن، 



لمؤمن، السعي في حوائج المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، حب المؤمن، كرامة المؤمن، ثواب من أعان حق المؤمن على أخيه ا
المؤمن و نصره، حرمة المؤمن، من قضى حاجة امرئ مؤمن، مواساة المؤمن، من نفس عن مؤمن كربة، من أقرض مؤمنا، 

ن، قضاء دين المؤمن، ما جاء في اإليمان و من أطعم مؤمنا و سقاه، من كسا مؤمنا، من عاد مؤمنا في مرضه، موت المؤم
ما جاء في اإلسالم أن الصبغة هي اإلسالم، من اصطفى اإلسالم، ارتضى اهلل اإلسالم دينا، ما اختار اهلل اإلسالم . اإلسالم

سالم، من رغب دينا، كمال اإلسالم، دعائم اإلسالم، عرى اإلسالم، بناء اإلسالم، اإلسالم بدأ غريبا و سيعود غريبا، أدنى اإل
عن اإلسالم و ارتد عنه، فرع اإلسالم و أصله و ذروته و سنامه، سهام اإلسالم، فضل اإلسالم، في من يعار اإلسالم، حرمة 
اإلسالم، نوادر اإلسالم، يقين المرء المسلم، عماد دين اإلسالم، في حسن اإلسالم، ما يجب على المسلم أن ال يقيم في دار 

 الشرك، ما جاء
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في أن المسلمين هم المسلمون، معرفة المرء المسلم، في من رغب عن اإلسالم، أ يؤخذ الرجل بما كان عمل في الجاهلية، 
، الصبي يختار النصرانية و أحد أبويه [ عز و جل]أشرفكم في اإلسالم، إن األرض لم تكن قط إال و فيها مسلم يعبد اهلل 

س حق امرئ مسلم، في مصافحة المسلم، في زيارة المسلم، في إدخال السرور على مسلم، في أطفال المسلمين، في حب
المسلم، في من نفس عن مسلم كربة، في من أطعم مسلما، في مشي المسلم ألخيه المسلم، حق المسلم على المسلم، 

المسلم ثواب من  حرمة المسلم، من عاد مسلما في مرضه، في قضاء دين[  في]المسلم أخو المسلم، في حب المسلم، 
 .هذه أبواب الكتاب نقلتها من خط أبي العباس أحمد بن علي بن نوح. أقرض مسلما، في موت المسلم

 الحسن بن خرزاذ 81

قمي كثير الحديث له كتاب أسماء رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله، و كتاب المتعة، و قيل إنه غال في آخر عمره أخبرنا 
حدثنا أبو علي الحسن بن علي : حدثنا محمد بن الوارث السمرقندي قال: عفر بن محمد قالحدثنا ج: محمد بن محمد قال

 .حدثنا الحسن بن خرزاذ بكتابه: القمي، قال

  الحسين بن إشكيب 88

الرجال في أصحاب أبي الحسن صاحب العسكر عليه السالم، [  كتاب]شيخ لنا خراساني ثقة مقدم، ذكره أبو عمرو في كتابه 
قال لنا أبو : هو القمي خادم القبر، قال شيخنا: و اعتمد حديثه، ثقة ثقة ثبت، قال الكشي( فأكثر)العياشي و أكثر  روى عنه

كتاب الرد على من زعم أن النبي صلى اهلل عليه و آله كان على دين قومه، و الرد على الزيدية : القاسم جعفر بن محمد
 .عنه، و بهذا اإلسناد كتابه النوادر للحسين بن إشكيب حدثني بهما محمد بن الوارث
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 .الحسين بن إشكيب المروزي المقيم بسمرقند و كش عالم متكلم مؤلف للكتب: قال الكشي في رجال أبي محمد

 الحسن بن الطيب بن حمزة 89



: الحسن بن داود قالالشجاعي غير خاص في أصحابنا رووا عنه، له كتاب ذوات األجنحة أخبرنا محمد بن محمد عن أبي 
 .حدثنا العاصمي عنه بهذا الكتاب: حدثنا الحسين بن عالن قال

  الحسين بن موسى بن سالم 94

عليه ]الحناط أبو عبد اهلل مولى بني أسد ثم بني والبة روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و عن أبيه عن أبي عبد اهلل 
له كتاب أخبرنا الحسين . و بريد و أبي أيوب و محمد بن مسلم و طبقتهم، و عن أبي حمزة و عن معمر بن يحيى [ السالم

حدثنا ابن بطة عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن : حدثنا ابن حمزة قال: بن عبيد اهلل قال
 .الحسين بكتابه

  الحسن بن علي بن يقطين 91

و له . فقيها متكلما، روى عن أبي الحسن و الرضا عليهما السالم و قيل مولى بني أسد كان -بن موسى مولى بني هاشم
حدثنا : حدثنا علي بن حاتم قال: كتاب مسائل أبي الحسن موسى عليه السالم أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن علي، قال

حدثنا : قال حدثنا الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح: حدثنا محمد بن بكر بن جناح قال: محمد بن أحمد بن ثابت قال
 .صالح مولى علي بن يقطين عن الحسن بن علي بن يقطين
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  الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد المديني 92

أخبرنا بكتابه عدة من أصحابنا عن . السالم، و حدث عن األعمش، و كان ثقة( عليهما)روى عن جعفر بن محمد عليه 
حدثنا الحسن بن القاسم بن الحسين البجلي قراءة عليه في ذي الحجة سنة ثالث و تسعين و : حمد بن سعيد قالأحمد بن م
حدثنا : حدثنا محمد بن أعين الهمداني الصائغ قال: حدثنا محمد بن عبد اهلل بن صالح البجلي الخشاب، قال: مائتين قال

 .الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن

 الحناط الحسن بن عطية 96

و هو الحسن بن عطية الدغشي  -كلهم رووا عن أبي عبد اهلل عليه السالم[ و]كوفي مولى ثقة و أخواه أيضا محمد و علي 
ما رأيت أحدا من أصحابنا ذكر له  -المحاربي أبو ناب و من ولده علي بن إبراهيم بن الحسن روى عن أبيه عن جده

 .تصنيفا

  الحسن بن رباط البجلي 90

له كتاب رواية الحسن بن محبوب أخبرنا  -و إخوته إسحاق و يونس و عبد اهلل -وى عن أبي عبد اهلل عليه السالمكوفي ر
: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدثنا الصفار قال: الحسين بن عبيد اهلل فيما أجازنيه عن ابن حمزة عن ابن بطة قال

 .حدثنا الحسن بن محبوب عن الحسن بن رباط



  حسن بن الحسين بن الحسنال 95

 :الجحدري الكندي عربي ثقة روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم له كتب، منها

##47=PAGE## 

حدثنا أحمد بن يوسف بن : رواية الحسين بن محمد بن علي األزدي أخبرنا أحمد بن محمد عن محمد بن سعيد قال
حدثنا الحسن بن الحسين بن الحسن : علي األزدي قال حدثنا الحسين بن محمد بن: يعقوب و المنذر بن محمد قاال

 .السالم نسخة( عليهما)الجحدري الكندي عن جعفر بن محمد عليه 

 الحسن بن زياد العطار 93

له كتاب أخبرنا إجازة . -و قيل الحسن بن زياد الطائي -مولى بني ضبة، كوفي ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا ابن بطة عن الصفار قال، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى : ابن حمزة قال[  الحسن]حدثنا : قال الحسين بن عبيد اهلل

 .حدثنا محمد بن أبي عمير عن الحسن بن زياد العطار بكتابه: قال

  الحسن بن السري الكاتب الكرخي 91

بوب أخبرناه إجازة الحسين عن ابن حمزة و أخوه علي رويا عن أبي عبد اهلل عليه السالم له كتاب رواه عنه الحسن بن مح
 .حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن السري: عن ابن بطة عن الصفار قال

  الحسن بن قدامة الكناني 98

حدثنا محمد : الحنفي روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم و كان ثقة و تأخر موته أخبرنا ابن شاذان عن علي بن حاتم قال
 .حدثنا محمد بن الحسين الحضرمي عن الحسن بن قدامة: بن أحمد بن ثابت قال
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  بن زيدان الصرمي( الحسن)الحسين  99

 .حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عنه: له نوادر، أخبرنا محمد بن علي قال

 الحسن بن علي بن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذاء 144

ما ورد : كتاب المتمسك بحبل آل الرسول كتاب مشهور في الطائفة، و قيل: ثقة له كتب في الفقه و الكالم منها فقيه متكلم
و سمعت شيخنا أبا عبد اهلل رحمه اهلل يكثر الثناء على هذا الرجل رحمه . الحاج من خراسان إال طلب و اشترى منه نسخ

كتب إلى الحسن بن علي بن : مد عن أبي القاسم جعفر بن محمد قالاهلل أخبرنا الحسين بن أحمد بن محمد و محمد بن مح
و قرأت كتابه المسمى كتاب الكر و الفر على شيخنا أبي عبد اهلل رحمه اهلل . أبي عقيل يجيز لي كتاب المتمسك و سائر كتبه

 .و هو كتاب في اإلمامة مليح الوضع مسألة و قلبها و عكسها



 الحسن بن محمد بن أحمد 141

فار البصري أبو علي شيخ من أصحابنا ثقة روى عن الحسن بن سماعه و محمد بن تسنيم و عباد الرواجني و محمد بن الص
و مالحم، ما رأيت هذا الكتاب بل ذكره أصحابنا و [  عليه السالم]له كتاب دالئل خروج القائم . الحسين و معاوية بن حكيم

 .ليس بمشهور أيضا

  ديالحسن بن محمد النهاون 142

  أبو علي متكلم جيد الكالم، له كتب منها النقض على سعيد بن هارون
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 .الخارجي في الحكمين و كتاب االحتجاج في اإلمامة و كتاب الكافي في فساد االختيار ذكر ذلك أصحابنا في الفهرستات

  الحسن بن متيل 146

 .له كتاب نوادر. وجه من وجوه أصحابنا، كثير الحديث

 الحسن بن علي أبو محمد 140

الحجال من أصحابنا القميين ثقة، كان شريكا لمحمد بن الحسن بن الوليد في التجارة، له كتاب الجامع في أبواب الشريعة 
أخبرنا شيخنا أبو عبد اهلل . كبير، و سمي الحجال ألنه كان دائما يعادل الحجال الكوفي الذي يبيع الحجل فسمي باسمه

 .حدثنا الحسن بن علي أبو محمد الحجال بكتابه: حدثنا جعفر بن محمد قال: لرحمه اهلل قا

  الحسن بن محمد الحضرمي 145

: رواية هارون بن مسلم بن سعدان أخبرنا إجازة محمد بن علي قال: ابن أخت أبي مالك الحضرمي ثقة، له كتب منها
حدثنا هارون بن مسلم بن سعدان عن الحسن بن محمد : لحدثنا عبد اهلل بن جعفر قا: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال

و رواه هذا الكتاب . حدثنا عبد اهلل بن جعفر: حدثنا أبو علي بن همام الكاتب قال: و أخبرنا أحمد بن محمد الجندي قال
 .كثيرون

 الحسن بن علي بن أبي المغيرة 143

و له كتاب .  عليهما السالم، و هو يروي كتاب أبيه عنهالزبيدي الكوفي ثقة هو و أبوه روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل
 حدثنا جعفر: مفرد أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان قال
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 .حدثنا سعيد بن صالح عن الحسن بن علي: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك قال: بن محمد الشريف الصالح قال



  الحسن بن صالح األحول 141

أخبرنا علي بن محمد بن الزبير القرشي : أخبرنا أحمد بن عبد الواحد إجازة قال. روايته( يختلف)له كتاب تختلف كوفي 
 .حدثنا العباس بن عامر عن الحسن بن صالح: حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال: قال

 الحسن بن علي بن سبرة 148

 .حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عنه: ابن بطة قالأخبرنا الحسين بن عبيد اهلل عن ابن حمزة عن . له كتاب

 الحسن بن الجهم بن بكير 149

الروايات ( يختلف)له كتاب تختلف . بن أعين أبو محمد الشيباني ثقة روى عن أبي الحسن موسى و الرضا عليهما السالم
مد بن أحمد بن زكريا الكوفي حدثنا أبو علي مح: فيه فمنها ما أخبرناه عدة من أصحابنا عن أبي الحسن بن داود قال

 .حدثنا الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم: حدثنا أبي قال: المعروف بابن دبس قال

  الحسن بن الزبرقان أبو الخزرج 114

حدثنا : حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: قمي له كتاب، أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال
 .ن محمد بن خالد عنهأحمد ب
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 الحسن بن الحسين العرني النجار 111

: أخبرنا أحمد بن علي و الحسين بن عبيد اهلل قاال. السالم( عليهما)مدني له كتاب عن الرجال عن جعفر بن محمد عليه 
حدثنا يحيى بن : أبيه قالحدثنا علي بن محمد الجرجاني عن : حدثنا محمد بن علي بن تمام أبو الحسين الدهقان قال

 .زكريا بن شيبان عن الحسن بكتابه

  الحسن بن محمد بن الفضل 112

ثقة جليل روى عن الرضا عليه السالم نسخة، و عن . بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أبو محمد
حدثنا عبيد اهلل بن أبي : كتاب كبير قال ابن عياشو له . عليهما السالم[ بن جعفر]أبيه عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن موسى 

 .حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور عنه به: زيد قال

  الحسن بن أيوب 116

 .حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب عن الحسن بن أيوب: حدثنا حميد بن زياد قال: له كتاب أصل، قال ابن الجنيد

  الحسن بن الحسين السكوني 110



حدثنا جعفر بن عبد : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: ة، كتابه عن الرجال أخبرنا أحمد بن محمد قالعربي، كوفي ثق
 .السكوني به( الحسين)حدثنا حسن بن حسين : اهلل المحمدي قال
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  الحسين بن زيد بن علي 115

األرقط، روى عن أبي ( بنت)تبناه و رباه و زوجه ببنت  كان أبو عبد اهلل عليه السالم. بن الحسين أبو عبد اهلل يلقب ذا الدمعة
: الرواية له قال أبو الحسين محمد بن علي بن تمام الدهقان( يختلف)و كتابه تختلف . عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم

 .حدثنا عباد بن يعقوب عن الحسين بن زيد: حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي قال

  بن علوان الكلبي الحسين 113

موالهم كوفي عامي، و أخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة، رويا عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و ليس للحسن كتاب، و 
رواياته أخبرنا ( يختلف)و للحسين كتاب تختلف . الحسن أخص بنا و أولى روى الحسين عن األعمش و هشام بن عروة

حدثنا عبد اهلل بن جعفر : أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: ينا سنة أربعمائة قالإجازة محمد بن علي القزويني قدم عل
 .الحميري عن هارون بن مسلم عنه به

  الحسين بن أبي العالء الخفاف 111

هو : أبو علي األعور مولى بني أسد، ذكر ذلك ابن عقدة و عثمان بن حاتم بن منتاب، و قال أحمد بن الحسين رحمه اهلل
 .بني عامر و أخواه علي و عبد الحميد روى الجميع عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و كان الحسين أوجههممولى 
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حدثنا محمد بن سالم بن عبد : ما أخبرناه و إجازة محمد بن جعفر األديب، عن أحمد بن محمد الحافظ، قال: له كتب منها
حدثنا أحمد بن أبي بشر عن الحسين بن أبي : القطواني، قاال[ لحسن ظا]الرحمن األزدي و محمد بن أحمد بن الحسين 

 .العالء

  الحسين بن أحمد المنقري 118

التميمي أبو عبد اهلل روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم رواية شاذة ال تثبت، و كان ضعيفا، ذكر ذلك أصحابنا رحمهم اهلل، 
أخبرنا أبو عبد اهلل بن عبد الواحد و غيره، عن علي بن حبشي . تختلف فيه له كتب، و الرواية. روى عن داود الرقي و أكثر

حدثنا عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد : حدثنا القاسم بن إسماعيل، قال: حدثنا حميد بن زياد، قال: بن قوني، قال
 .بكتابه

  الحسين بن عثمان بن شريك بن عدي العامري الوحيدي 119



له كتاب تختلف . ذكره أصحابنا في رجال أبي عبد اهلل عليه السالم. اهلل و أبي الحسن عليهما السالمثقة، روى عن أبي عبد 
حدثنا محمد : ما رواه ابن أبي عمير، أخبرناه إجازة محمد بن جعفر، عن أحمد بن محمد، قال: الرواية فيه فمنها( يختلف)

 .ا محمد بن أبي عمير عن الحسين بن عثمانحدثن: بن مفضل بن إبراهيم سنة خمس و ستين و مائتين، قال

  الحسين بن نعيم الصحاف 124

قال محمد بن : رووا عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال عثمان بن حاتم بن منتاب. مولى بني أسد ثقة و أخواه علي و محمد
 .جيداو عبد الرحمن بن نعيم الصحاف مولى بني أسد، أعقب، و أخوه الحسين كان متكلما م: عبدة
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: حدثنا الحسن بن حمزة الحسيني قال: رواية ابن أبي عمير، أخبرنا محمد بن محمد قال: له كتاب بروايات كثيرة، فمنها
 .حدثنا الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن نعيم به: حدثنا ابن بطة قال

 الحسين بن حمزة الليثي الكوفي، 121

. ابن بنت أبي حمزة الثمالي ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و خاله محمد بن أبي حمزة، ذكره أصحاب كتب الرجال
حدثنا أحمد بن محمد بن : حدثنا الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن الصفار، قال: له كتاب، أخبرنا محمد بن محمد قال

 .عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسين به

  الحسين بن عثمان األحمسي البجلي 122

كتابه رواية محمد بن أبي عمير أخبرناه محمد بن . ثقة، ذكره أبو العباس في رجال أبي عبد اهلل عليه السالم(. الكوفي)كوفي 
 .محمد، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسين

  سين بن المختار أبو عبد اهلل القالنسيالح 126

مولى أحمس من بجيلة، و أخوه الحسن يكنى أبا محمد ذكرا فيمن روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما . كوفي
حدثنا محمد بن : أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد قال. له كتاب يرويه عنه حماد بن عيسى و غيره. السالم

  مد بن الحسن الصفار، عن علي بنالحسن، عن مح
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 .السندي عن حماد

  الحسين بن حماد بن ميمون العبدي 120



. له كتاب يرويه داود بن حصين و إبراهيم بن مهزم. موالهم كوفي، أبو عبد اهلل، ذكر في رجال أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا : حدثنا القاسم بن محمد بن الحسين بن خازم، قال :أخبرنا أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن سعيد، قال

 .حدثنا داود بن حصين عن الحسين: عبيس بن هشام، قال

 الحسين بن ثوير بن أبي فاختة 125

روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، ثقة، ذكره أبو العباس في . سعيد بن حمران مولى أم هاني بنت أبي طالب
حدثنا محمد بن الحسن، عن سعد و الحميري، : له كتاب نوادر، أخبرناه علي بن أحمد، قال. غيره، قديم الموتالرجال و 

 .حدثنا أحمد بن أبي عبد اهلل، عن محمد بن إسماعيل، عن خيبري بن علي عن الحسين به: قاال

 الحسين بن أبي غندر 123

له كتاب، أخبرناه [.  عليهما السالم]هو عن موسى بن جعفر : و يقال، [ عليه السالم]كوفي، يروي عن أبيه عن أبي عبد اهلل 
حدثنا أبي، عن جده : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن بن سهل قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: محمد بن محمد، قال
  حدثنا أحمد بن أبي عبد اهلل البرقي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن: الحسن بن سهل، قال
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 .الحسين بن أبي غندر به

  الحسين بن مهران بن محمد بن أبي نصر السكوني 121

: أبو الحسين محمد بن عثمان قال[  ه]و له مسائل أخبرنا . و كان واقفا. روى عن أبي الحسن موسى و الرضا عليهما السالم
 .حدثنا الحسين بن مهران: لحدثنا عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك، قا: حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد قال

  الحسين بن عمر بن سلمان 128

حدثنا أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، : حدثنا ابن بطة قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: محمد بن محمد قال[  ه]أخبرنا 
 .عن الحسين بن عمر

  الحسين بن المبارك 129

 .عن الحسين بن المبارك بكتابهحدثنا أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، : قال ابن بطة

 الحسين بن سيف بن عميرة أبو عبد اهلل النخعي، 164

حدثنا محمد : أخبرنا علي بن أحمد القمي، قال. كتاب يرويه عن أخيه علي بن سيف، و آخر يرويه عن الرجال: له كتابان
 .الحسين بن سيفحدثنا أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن : بن الحسن، عن محمد بن الحسن قال



  الحسين بن محمد بن الفضل 161

  بن يعقوب بن سعد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أبو محمد شيخ
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من الهاشميين، ثقة، روى أبوه عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، ذكره أبو العباس و عمومته كذلك إسحاق و 
 .مع أهل األديان[  عليه السالم]صنف مجالس الرضا يعقوب و إسماعيل، و كان ثقة، 

  الحسن بن موفق 162

: حدثنا أحمد بن جعفر قال: له كتاب نوادر، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. كوفي، شيخ من أصحابنا، قليل الحديث، ثقة
 .حدثنا الحسن بن موفق: حدثنا حميد، عن أحمد بن ميثم قال

 الحسن بن عمرو 166

حدثنا أحمد بن جعفر : و له كتاب نوادر، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. منهال بن مقالص كوفي، ثقة هو و أبوه أيضابن 
 .عن حميد عن أحمد بن ميثم عنه به

  الحسين بن عبيد اهلل بن حمران 160

بن عبيد اهلل، عن أحمد بن جعفر له كتاب نوادر، أخبرنا الحسين . الهمداني المعروف بالسكوني من أصحابنا الكوفيين، ثقة
 .حدثنا أحمد بن إدريس، عن الحسن بن علي بن عبد اهلل بن المغيرة، عنه به: قال

 الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو محمد األطروش، 165

امة صغير، كتاب الطالق، كتاب في اإلمامة كبير، كتاب كتاب في اإلم: رحمه اهلل، كان يعتقد اإلمامة، و صنف فيها كتبا، منها
  فدك
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و الخمس، كتاب الشهداء و فضل أهل الفضل منهم، كتاب فصاحه أبي طالب، كتاب معاذير بني هاشم فيما نقم عليهم، كتاب 
 .أنساب األئمة و مواليدهم إلى صاحب األمر عليهم السالم

 دالحسن بن سعيد بن حما 161 -163

بن مهران مولى علي بن الحسين عليه السالم، أبو محمد األهوازي، شارك أخاه الحسين في الكتب الثالثين المصنفة، و إنما 
الحسن شريك أخيه الحسين في جميع رجاله إال : و كان الحسين بن يزيد السورائي، يقول. كثر اشتهار الحسين أخيه بها

خاله جعفر بن يحيى بن سعد . وب، فإن الحسين كان يروي عن أخيه عنهمافي زرعة بن محمد الحضرمي و فضالة بن أي



و كتب ابني سعيد كتب حسنة معمول عليها، . األحول من رجال أبي جعفر الثاني عليه السالم، ذكره سعد بن عبد اهلل( سعيد)
كتاب النكاح، كتاب الطالق، كتاب كتاب الوضوء، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، : و هي ثالثون كتابا

العتق و التدبير و المكاتبة، كتاب األيمان و النذور، كتاب التجارات و اإلجارات، كتاب الخمس، كتاب الشهادات، كتاب 
الصيد و الذبائح، كتاب المكاسب، كتاب األشربة، كتاب الزيارات، كتاب التقية، كتاب الرد على الغالة، كتاب المناقب، كتاب 

مثالب، كتاب الزهد، كتاب المروة، كتاب حقوق المؤمنين و فضلهم، كتاب تفسير القرآن، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، ال
أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة . كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب المالحم، كتاب الدعاء

 فمنها ما. كثيرة
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و الذي سألت تعريفه من الطرق : لعباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي، رحمه اهلل، في جواب كتابي إليهكتب إلي به أبو ا
إلى كتب الحسين بن سعيد األهوازي رضي اهلل عنه، فقد روى عنه أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى األشعري القمي، و 

ن أبان، و أحمد بن محمد بن الحسن بن السكن القرشي أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، و الحسين بن الحسن ب
فأما ما عليه أصحابنا و المعول عليه ما رواه عنهما أحمد بن محمد بن . البردعي، و أبو العباس أحمد بن محمد الدينوري

ثنتين و عيسى، أخبرنا الشيخ الفاضل أبو عبد اهلل الحسين بن علي بن سفيان البزوفري فيما كتب إلي في شعبان سنة ا
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، : حدثنا أبو علي األشعري أحمد بن إدريس بن أحمد القمي قال: خمسين و ثالثمائة قال

حدثنا أبي و عبد : و أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي قال. عن الحسين بن سعيد بكتبه الثالثين كتابا
و أما ما رواه أحمد بن محمد بن خالد . بد اهلل جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسىاهلل بن جعفر الحميري و سعد بن ع

حدثنا أبو جعفر : البرقي، فقد حدثنا أبو عبد اهلل محمد بن أحمد الصفواني، سنة اثنتين و خمسين و ثالثمائة بالبصرة، قال
و أخبرنا . ن الحسين بن سعيد بكتبه جميعاحدثنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ع: محمد بن جعفر بن بطة المؤدب قال

حدثنا علي بن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن جده : أبو جعفر محمد بن علي بن أحمد بن هشام القمي المجاور قال
و أما الحسين بن الحسن بن أبان القمي فقد حدثنا محمد بن . أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن الحسين بن سعيد بكتبه

 حدثنا ابن بطة عن الحسين بن الحسن بن أبان، و أنه أخرج إليهم بخط: الصفواني قال أحمد
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و أخبرنا علي بن عيسى بن الحسين القمي، و . الحسين بن سعيد، و أنه كان ضيف أبيه، و مات بقم، فسمعه منه قبل موته
حدثنا و أخبرنا محمد : داود، و أبو جعفر بن هشام، قالواحدثني محمد بن علي بن الفضل بن تمام، و محمد بن أحمد بن 

و أما أحمد بن محمد بن الحسن بن . بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد
ا عبيد اهلل بن حدثن: السكن القرشي البردعي، فقد حدثني أبو الحسن علي بن بالل بن معاوية بن أحمد المهلبي بالبصرة قال

حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن بن السكن القرشي البردعي، عن الحسين بن سعيد : الفضل بن هالل الطائي بمصر، قال

                                                           
 .ش.ه 1631ششم، : چاپ قم، -جلد، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم 1جناشى، امحد بن على، رجال النجاشي،   



و أما أبو العباس الدينوري، فقد أخبرنا الشريف أبو محمد الحسن بن . األهوازي بكتبه الثالثين كتابا في الحالل و الحرام
ي فيما كتب إلينا أن أبا العباس أحمد بن محمد الدينوري حدثهم عن الحسين بن سعيد بكتبه حمزة بن علي الحسيني الطبر

و جميع مصنفاته عند منصرفه من زيارة الرضا عليه السالم، أيام جعفر بن الحسن الناصر بآمل طبرستان سنة ثالثمائة، و 
هذا طريق غريب، لم أجد له ثبتا إال قوله رضي  و: قال ابن نوح. حدثني الحسين بن سعيد األهوازي بجميع مصنفاته: قال

اهلل عنه فيجب أن تروي عن كل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط، و ال تحمل رواية على رواية و ال نسخة على نسخة، 
 .لئال يقع فيه اختالف

  الحسن بن العباس بن الحريش الرازي 168

إنا أنزلناه في ليلة القدر، و هو كتاب ردي الحديث، : له كتاب. يف جداأبو علي روى عن أبي جعفر الثاني عليه السالم، ضع
  مضطرب

##61=PAGE## 

حدثني أحمد بن محمد بن يحيى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد : أخبرنا إجازة محمد بن علي القزويني قال. األلفاظ
 .بن عيسى، عنه

 الحسن بن خالد بن محمد 169

 له كتاب نوادر. حمد بن خالد، كان ثقةبن علي البرقي أبو علي أخو م

  الحسن بن ظريف بن ناصح 104

كوفي يكنى أبا محمد ثقة، سكن ببغداد و أبوه قبل، له نوادر، و الرواة عنه كثيرون أخبرنا إجازة محمد بن محمد عن الحسن 
 .حدثنا ابن بطة، عن محمد بن علي: بن حمزة قال

 الحسن بن أبي عثمان الملقب سجادة 101

له كتاب نوادر، . بو محمد كوفي، ضعفه أصحابنا، و ذكر أن أباه علي بن عثمان روى عن أبي الحسن موسى عليه السالمأ
حدثنا الحسين بن عبيد اهلل : أخبرناه إجازة الحسين بن عبيد اهلل عن أحمد بن جعفر بن سفيان، عن أحمد بن إدريس قال

 .أبي عثمان سجادةبن سهل في حال استقامته، عن الحسن بن علي بن 

  الحسن بن عنبسة الصوفي 102

حدثنا حميد بن زياد، عن الحسن : حدثنا علي بن حبشي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. كوفي، ثقة، له كتاب نوادر
 .بن عنبسة به
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  الحسن بن علي الزيتوني 106

عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن الحسن بن علي أخبرنا محمد بن علي . األشعري أبو محمد له كتاب نوادر
 .بكتابه

  الحسن بن محمد بن جمهور العمي 100

ذكره أصحابنا . أبو محمد بصري ثقة في نفسه، ينسب إلى بني العم من تميم، يروي عن الضعفاء و يعتمد على المراسيل
نا أحمد بن عبد الواحد و غيره عن أبي طالب األنباري، له كتاب الواحدة أخبر. كان أوثق من أبيه و أصلح: بذلك و قالوا

 .عن الحسن بالواحدة

  الحسن بن أحمد بن ريذويه 105

 .له كتاب المزار. القمي ثقة، من أصحابنا القميين

 .الحسن بن عبد الصمد بن محمد بن عبيد اهلل األشعري 103

 .له كتاب نوادر. د اهلل عليه السالمروى أبوه عن حنان، عن أبي عب. شيخ، ثقة، من أصحابنا القميين

  الحسن بن علي بن عبد اهلل بن المغيرة البجلي 101

 .مولى جندب بن عبد اهلل، أبو محمد من أصحابنا الكوفيين، ثقة ثقة، له كتاب نوادر
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 .أخبرنا محمد بن محمد و غيره عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن البرقي عنه به

  بن موسى أبو محمد النوبختي الحسن 108

كتاب اآلراء و : له على األوائل كتب كثيرة منها. شيخنا المتكلم المبرز على نظرائه في زمانه قبل الثالثمائة و بعدها
و له كتاب فرق . الديانات، كتاب كبير حسن يحتوي على علوم كثيرة، قرأت هذا الكتاب على شيخنا أبي عبد اهلل رحمه اهلل

و كتاب الرد على فرق الشيعة ما خال اإلمامية، و كتاب الجامع في اإلمامة، و كتاب الموضح في حروب أمير الشيعة، 
المؤمنين عليه السالم، و كتاب التوحيد الكبير، و كتاب التوحيد الصغير، و كتاب الخصوص و العموم، و كتاب األرزاق و 

كالم في الجبر، كتاب الرد على المنجمين، كتاب الرد على أبي علي كتاب كبير في الجبر، مختصر ال[ و]اآلجال و األسعار، 
الجبائي في رده على المنجمين، فإن أبا علي تجاهل في رده على المنجمين، و كتاب النكت على ابن الراوندي، كتاب الرد 

اإلنسان غير هذه الجملة،  على من أكثر المنازلة، كتاب الرد على أبي الهذيل العالف في أن نعيم أهل الجنة منقطع، كتاب
الرد على يحيى بن أصفح في [  كتاب]كتاب الرد على الواقفة، كتاب الرد على أهل المنطق، كتاب الرد على ثابت بن قرة، 

اإلمامة، جواباته ألبي جعفر بن قبة رحمه اهلل، جوابات أخر ألبي جعفر أيضا، شرح مجالسه مع أبي عبد اهلل بن مملك 



طبيعية مستخرجة من كتب أرسطاطاليس في الرد على من زعم أن الفلك حي ناطق، كتاب في المرايا و رحمه اهلل، حجج 
جهة الرؤية فيها، كتاب في خبر الواحد و العمل به، كتاب في االستطاعة على مذهب هشام و كان يقول به، كتاب في الرد 

اإلنتصار، كتاب النقض على أبي الهذيل في المعرفة،  على من قال بالرؤية للباري عز و جل، كتاب اإلعتبار و التمييز و
 كتاب الرد على أهل التعجيز و هو
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نقض كتاب أبي عيسى الوراق، كتاب الحجج في اإلمامة مختصر، كتاب النقض على جعفر بن حرب في اإلمامة، مجالسه 
رد على أصحاب المنزلة بين المنزلتين في الوعيد، الرد مع أبي القاسم البلخي جمعه، كتاب التنزيه و ذكر متشابه القرآن، ال

 .على أصحاب التناسخ، الرد على المجسمة، الرد على الغالة مسائله، للجبائي في مسائل شتى

  الحسن بن محمد بن يحيى 109

حمد، المعروف بن الحسن بن جعفر بن عبيد اهلل بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم، أبو م
له . روى عن جده يحيى بن الحسن و غيره، و روى عن المجاهيل أحاديث منكرة رأيت أصحابنا يضعفونه. بابن أخي طاهر

و مات في شهر ربيع . أخبرنا عنه عدة من أصحابنا كثيرة بكتبه. كتاب المثالب، و كتاب الغيبة و ذكر القائم عليه السالم
 .ثمائة، و دفن في منزله بسوق العطشاألول سنة ثماني و خمسين و ثال

  الحسن بن حمزة بن علي 154

بن عبد اهلل بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم أبو محمد الطبري، 
خمسين و ثالثمائة، و مات يعرف بالمرعش، كان من أجالء هذه الطائفة و فقهائها، قدم بغداد و لقيه شيوخنا في سنة ست و 

كتاب المبسوط في عمل يوم و ليلة، كتاب األشفية في معاني الغيبة، : له كتب منها. في سنة ثماني و خمسين و ثالثمائة
أخبرنا بها شيخنا أبو عبد اهلل . كتاب المفتخر، كتاب في الغيبة، كتاب جامع، كتاب المرشد، كتاب الدر، كتاب تباشير الشريعة

 .يوخنا رحمهم اهللو جميع ش
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  الحسن بن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي 151

أبو محمد ثقة، من وجوه أصحابنا، و أبوه و جده ثقتان، و هم من أهل الري، جاور في آخر عمره بالكوفة و رأيته بها، و له 
 .كتاب المثاني، و كتاب الجامع: كتب منها

  الحسن بن أحمد بن القاسم 152

محمد بن علي بن أبي طالب عليه السالم الشريف النقيب، أبو محمد، سيد في هذه الطائفة، غير أني رأيت بعض يغمز  بن
خصائص أمير المؤمنين عليه السالم من القرآن، و كتاب في فضل العتق، و كتاب في : له كتب، منها. عليه في بعض رواياته

 ..و مات . ئد كثيرة، و قرئ عليه و أنا أسمعقرأت عليه فوا. طرق الحديث المروي في الصحابي



 الحسين بن شاذويه أبو عبد اهلل، 156

له كتاب الصالة و األعمال، كتاب أسماء أمير المؤمنين عليه . الصحاف، كان ثقة قليل الحديث: الصفار، و كان صحافا فيقال
 .أخبرنا محمد بن محمد عن جعفر بن محمد عنه بهما. السالم

  محمد بن علي األزدي الحسين بن 150

كتاب الوفود على النبي صلى : و له كتب. أبو عبد اهلل ثقة من أصحابنا، كوفي، كان الغالب عليه علم السير و اآلداب و الشعر
  اهلل عليه و آله، كتاب أخبار أبي
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أخبرنا أبو الحسن . مد بن الحسينمحمد سفيان بن مصعب العبدي و شعره، كتاب أخبار ابن أبي عقب و شعره، ذكر ذلك أح
حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي : أسد بن إبراهيم بن كليب السلمي الحراني و محمد بن عثمان قاال

 .حدثنا الحسين بن محمد بن علي األزدي بكتبه: حدثنا المنذر بن محمد بن المنذر، قال: بحلب، قال

  المصري الحسين بن علي أبو عبد اهلل 155

كتاب اإلمامة و : له كتب، منها. متكلم ثقة، سكن مصر، و سمع من علي بن قادم و أبي داود الطيالسي و أبي سلمة و نظرائهم
 .الرد على الحسين بن علي الكرابيسي

 الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر األشعري القمي، 153

 .بن محمد، عن أبي غالب الزراري، عن محمد بن يعقوب عنه له كتاب النوادر، أخبرناه محمد. أبو عبد اهلل ثقة

 الحسين بن القاسم بن محمد بن أيوب بن شمون، 151

له كتاب أسماء أمير المؤمنين عليه السالم من القرآن، و كتاب . و كان أبوه القاسم من جلة أصحابنا. أبو عبد اهلل، الكاتب
 .حدثنا أبو طالب األنباري عنه بكتبه: التوحيد أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال
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  الحسين بن عنبسة الصوفي 158

سمعت من : حدثنا حميد قال: حدثنا الحسين بن علي البزوفري قال: وجدت بخط ابن نوح فيما وصى إلي به من كتبه
 .الحسين بن عنبسة الصوفي كتابه نوادر

  الحسين بن حمدان الخصيبي الجنبالني 159



 .كتاب اإلخوان، كتاب المسائل، كتاب تاريخ األئمة، كتاب الرسالة تخليط: له كتب، منها. د اهلل، كان فاسد المذهبأبو عب

  الحسين بن محمد بن الفرزدق بن بجير بن زياد الفزاري 134

ائز، أخبرنا محمد بن كتاب فضائل الشيعة، و كتاب الجن: له كتب، منها. أبو عبد اهلل المعروف بالقطعي، كان يبيع الخرق، ثقة
 .جعفر التميمي عنه بهما

 الحسين بن خالويه أبو عبد اهلل النحوي، 131

كتاب منها األول و : و له كتب، منها. سكن حلب، و مات بها، و كان عارفا بمذهبنا، مع علمه بعلوم العربية و اللغة و الشعر
قرأته عليه بحلب، و كتاب : لقاضي أبو الحسين النصيبي قالمقتضاه، ذكر إمامة أمير المؤمنين عليه السالم، حدثنا بذلك ا

 .كتاب حسن في اللغة، كتاب اشتقاق الشهور و األيام[ و]مستحسن القراءات و الشواذ، 
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 الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان أبو عبد اهلل البزوفري، 132

الحج، و كتاب ثواب األعمال، و كتاب أحكام العبيد، قرأت هذا الكتاب  كتاب: له كتب، منها. شيخ، ثقة، جليل من أصحابنا
أخبرنا . على شيخنا أبي عبد اهلل رحمه اهلل، كتاب الرد على الواقفة، كتاب سيرة النبي و األئمة عليهم السالم في المشركين

 .بجميع كتبه أحمد بن عبد الواحد أبو عبد اهلل البزاز عنه

  الحسين بن موسى بن بابويه القميالحسين بن علي بن  136

كتاب التوحيد و نفي التشبيه، و كتاب عمله للصاحب أبي القاسم بن : له كتب، منها. أبو عبد اهلل ثقة، روى عن أبيه إجازة
 .أخبرنا عنه بها الحسين بن عبيد اهلل. عباد

 الحسين بن علي الخزاز 130

 .يره، له كتاب الزياراتالقمي أبو عبد اهلل، روى عن حمزة بن القاسم و غ

 الحسين بن أحمد بن المغيرة 135

أجازنا روايته أبو عبد . أبو عبد اهلل البوشنجي كان عراقيا، مضطرب المذهب، و كان ثقة فيما يرويه له كتاب عمل السلطان
 .اهلل بن الخمري الشيخ الصالح، في مشهد موالنا أمير المؤمنين عليه السالم، سنة أربعمائة، عنه
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  الحسين بن عبيد اهلل بن إبراهيم الغضائري 133



[  عليه السالم]كتاب كشف التمويه و الغمة، كتاب التسليم على أمير المؤمنين : له كتب، منها. أبو عبد اهلل، شيخنا رحمه اهلل
ا شذ على المصنفين من ذلك، كتاب بإمرة المؤمنين، كتاب تذكير العاقل و تنبيه الغافل في فضل العلم، كتاب عدد األئمة و م

البيان عن حبوة الرحمن، كتاب النوادر في الفقه، كتاب مناسك الحج، كتاب مختصر مناسك الحج، كتاب يوم الغدير، كتاب 
الرد على الغالة و المفوضة، كتاب سجدة الشكر، كتاب مواطن أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب في فضل بغداد، كتاب في 

أجازنا جميعها و جميع رواياته عن شيوخه، و مات رحمه اهلل . أ ال أخبركم بخير هذه األمة: المؤمنين عليه السالم قول أمير
 .صفر، سنة إحدى عشرة و أربعمائة[ شهر]في نصف 

  الحسين بن علي بن الحسين 131

فاطمة بنت أبي عبد اهلل محمد بن بن محمد بن يوسف الوزير أبو القاسم المغربي من ولد بالس بن بهرام جور، و أمه 
كتاب خصائص علم القرآن، كتاب اختصار إصالح : له كتب، منها. إبراهيم بن جعفر النعماني شيخنا صاحب كتاب الغيبة

المنطق، كتاب اختصار غريب المصنف، رسالة في القاضي و الحاكم، كتاب اإللحاق باالشتقاق، اختيار شعر أبي تمام، اختيار 
 .توفي رحمه اهلل يوم النصف من شهر رمضان، سنة ثمان عشرة و أربعمائة. ي، اختيار شعر المتنبي و الطعن عليهشعر البحتر
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  الحسين بن محمد بن جعفر الخالع 138

 .أبو عبد اهلل الشاعر األديب، له كتاب صنعة الشعر، كتاب المداراة، كتاب أمثال العامة
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  إسحاق و من هذا الباب

  إسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب أبو يعقوب الصيرفي 139

شيخ من أصحابنا، ثقة، و إخوته يونس و يوسف و قيس و إسماعيل، و هو في بيت كبير من الشيعة، و ابنا أخيه علي بن 
الحسن عليهما السالم،  روى إسحاق عن أبي عبد اهلل و أبي. إسماعيل و بشر بن إسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث

: أخبرنا محمد بن علي قال. له كتاب نوادر، يرويه عنه عدة من أصحابنا. ذكر ذلك أحمد بن محمد بن سعيد في رجاله
حدثنا غياث بن كلوب بن قيس البجلي عن : حدثنا سعد عن محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال

 .إسحاق به

 بن يزيد بن جرير بن عبد اهلل البجلي،إسحاق بن جرير  114

أخبرنا محمد بن . له كتاب، يرويه عنه جماعة. أبو يعقوب، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ذكر ذلك أبو العباس
 .حدثنا محمد بن أبي عمير عن إسحاق بن جرير به: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: عثمان قال

##72=PAGE## 



  إسحاق بن بشر أبو حذيفة الكاهلي الخراساني 111

له كتاب، أخبرنا محمد بن . ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، من العامة، ذكروه في رجال أبي عبد اهلل عليه السالم
علي بن يحيى بن يزيد حدثنا : حدثنا أبو الحسن بن أبي غسان الدقاق قال: حدثنا محمد بن وهبان قال: علي الكاتب قال

 .حدثنا إسحاق: حدثنا أحمد بن سعيد قال: الكليني قال( زيد)

  إسحاق بن يزيد بن إسماعيل 112

له كتاب . الطائي أبو يعقوب، مولى، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و روى أبوه عن أبي جعفر عليه السالم
: حدثنا سعد بن عبد اهلل و عبد اهلل بن جعفر قاال: حدثنا محمد بن الحسن قال: ليرويه عنه جماعة، أخبرنا علي بن أحمد قا

 .حدثنا محمد بن علي أبو سمينة الصيرفي عن إسحاق بن يزيد

  إسحاق بن غالب األسدي 116

يرويه عدة من له كتاب . والبي عربي صليب، ثقة، و أخوه عبد اهلل كذلك، و كانا شاعرين، رويا عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا محمد بن الحسين و عبد : حدثنا سعد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: أصحابنا، أخبرنا محمد بن علي قال

 .اهلل بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن إسحاق بن غالب
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  إسحاق بن عبد اهلل بن سعد بن مالك األشعري 110

أخبرنا أحمد بن عبد الواحد . و أبي الحسن عليهما السالم و ابنه أحمد بن إسحاق مشهور قمي ثقة، روى عن أبي عبد اهلل
 .عن علي بن حبشي، عن حميد، عن علي بن بزرج عنه

 إسحاق بن جندب أبو إسماعيل الفرائضي، 115

غيره أخبرنا أحمد بن له كتاب رواه عنه عبيس و . ذكره أصحابنا في الرجال. ثقة ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .حدثنا أبو جعفر أحمد بن الحسن بن علي البصري عن عبيس عنه: عبد الواحد عن علي بن حبشي، عن حميد، قال

  إسحاق بن آدم بن عبد اهلل 113

حدثنا أحمد : له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا محمد بن علي قال[  عليه السالم]عن الرضا [  روى. ]بن سعد األشعري القمي
 .حدثنا محمد بن أبي الصهبان عن إسحاق به: حدثنا أبي قال: بن محمد بن يحيى قال

 إسحاق بن محمد بن أحمد 111

و هو معدن التخليط، له كتب . ابن الحارث النخعي أخو األشتر -يعرف عبد اهلل عقبة و عقاب -بن أبان بن مرار بن عبد اهلل
  حدثنا محمد بن سالم: مجالس هشام، أخبرنا محمد بن محمد قالفي التخليط، و له كتاب أخبار السيد، و كتاب 
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 .الجعابي عن الجرمي، عن إسحاق

 إسحاق بن الحسن بن بكران أبو الحسين العقرائي التمار 118

علوا فلم كثير السماع، ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة و هو مجاور، و كان يروي كتاب الكليني عنه، و كان في هذا الوقت 
 .له كتاب الرد على الغالة، و كتاب نفي السهو عن النبي صلى اهلل عليه و آله، و كتاب عدد األئمة. أسمع منه شيئا

 و من هذا الباب أحمد

 أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار 119

أحمد بن : لحسن بن موسى الخشاب قالكان واقفا، و ذكر هذا عن حمدويه عن ا: قال أبو عمرو الكشي. مولى بني أسد
له كتاب نوادر . و هو على كل حال ثقة، صحيح الحديث، معتمد عليه. و قد روى عن الرضا عليه السالم. الحسن واقف

حدثنا يعقوب بن يزيد عن أحمد بن : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن الحميري، قال: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال
و أخبرنا . حدثنا جعفر بن محمد عن عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك عنه: اب و أخبرنا محمد بن عثمان قالالحسن بالكت

حدثنا الحسن بن محمد بن : حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا الحسين بن علي بن سفيان قال: الحسين بن عبيد اهلل قال
 .عن أبان بن عثمان حدثنا أحمد بن الحسن الميثمي بكتابه عن الرجال و: سماعه قال
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 أحمد بن محمد بن عمرو 184

بن أبي نصر زيد مولى السكون، أبو جعفر المعروف بالبزنطي، كوفي لقي الرضا و أبا جعفر عليهما السالم، و كان عظيم 
قرأته على أبي غالب : قال الجامع، قرأناه على أبي عبد اهلل الحسين بن عبيد اهلل رحمه اهلل: و له كتب، منها. المنزلة عندهما

حدثنا محمد بن : حدثني به خال أبي محمد بن جعفر و عم أبي علي بن سليمان، قاال: أحمد بن محمد الزراري قال
أخبرنا به أحمد بن محمد بن الجندي عن أبي العباس أحمد بن محمد . و كتاب النوادر. الحسين بن أبي الخطاب عنه به

حدثنا جعفر بن : أخبرنا به الحسين بن عبيد اهلل قال. و كتاب نوادر آخر. ن شيبان عنه بهحدثنا يحيى بن زكريا ب: قال
حدثنا أبي محمد بن الحسن عن أبيه الحسن بن : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن بن سهل قال: محمد أبو القاسم قال

محمد، سنة إحدى و عشرين و و مات أحمد بن . سهل عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هالل عن أحمد بن محمد به
 .ذكر محمد بن عيسى بن عبيد أنه سمع منه سنة عشرة و مائتين. مائتين، بعد وفاة الحسن بن علي بن فضال بثمانية أشهر

  أحمد بن أبي بشر السراج 181

 .وادرو له كتاب ن[.  عليه السالم]كوفي، مولى، يكنى أبا جعفر، ثقة في الحديث، واقف، روى عن موسى بن جعفر 
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: حدثنا ابن سماعه قال: حدثنا حميد بن زياد بن هوار قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال
 .حدثنا أحمد بن أبي بشر به

  أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي 182

حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد عليه السالم، ثم قتله، و كان خالد  و كان جده محمد بن علي -أبو جعفر أصله كوفي
و صنف . صغير السن، فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برقروذ و كان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء و اعتمد المراسيل

راحم و التعاطف، كتاب المحاسن و غيرها، و قد زيد في المحاسن و نقص، كتاب التبليغ و الرسالة، كتاب الت: كتبا، منها
التبصرة، كتاب الرفاهية، كتاب الزي، كتاب الزينة، كتاب المرافق، كتاب المراشد، كتاب الصيانة، كتاب النجابة، كتاب الفراسة، 

كتاب الحقائق، كتاب اإلخوان، كتاب الخصائص، كتاب المآكل، كتاب مصابيح الظلم، كتاب المحبوبات، كتاب المكروهات، 
، كتاب الثواب، كتاب العقاب، كتاب المعيشة، كتاب النساء، كتاب الطيب، كتاب العقوبات، كتاب المشارب، كتاب العويص

كتاب السفر، كتاب أدب النفس، كتاب الطب، كتاب الطبقات، كتاب أفاضل األعمال، كتاب أخص األعمال، كتاب المساجد 
لتحذير، كتاب التهذيب، كتاب التحريف، كتاب التسلية، كتاب األربعة، كتاب الرجال، كتاب الهداية، كتاب المواعظ، كتاب ا

أدب المعاشرة، كتاب مكارم األخالق، كتاب مكارم األفعال، كتاب مذام األخالق، كتاب مذام األفعال، كتاب المواهب، كتاب 
الفروق، كتاب  الحياة، كتاب الصفوة، كتاب علل الحديث، كتاب معاني الحديث و التحريف، كتاب تفسير الحديث، كتاب

  االحتجاج، كتاب الغرائب، كتاب العجائب، كتاب اللطائف، كتاب المصالح، كتاب المنافع، كتاب

##77=PAGE## 

الدواجن و الرواجن، كتاب الشعر و الشعراء، كتاب النجوم، كتاب تعبير الرؤيا، كتاب الزجر و الفال، كتاب صوم األيام، كتاب 
البلدان و المساحة، كتاب الدعاء، كتاب ذكر الكعبة، كتاب األجناس و الحيوان، كتاب السماء، كتاب األرضين، كتاب 

أحاديث الجن و إبليس، كتاب فضل القرآن، كتاب األزاهير، كتاب األوامر و الزواجر، كتاب ما خاطب اهلل به خلقه، كتاب 
القرائن، كتاب الرياضة، كتاب األمثال، كتاب  أحكام األنبياء و الرسل، كتاب الجمل، كتاب جداول الحكمة، كتاب األشكال و

األوائل، كتاب التاريخ، كتاب األنساب، كتاب النحو، كتاب األصفية، كتاب األفانين، كتاب المغازي، كتاب الرواية، كتاب 
: نهاو ذكر بعض أصحابنا أن له كتبا أخر، م. هذا الفهرست الذي ذكره محمد بن جعفر بن بطة من كتب المحاسن. النوادر

حدثنا أحمد بن محمد أبو : أخبرنا بجميع كتبه الحسين بن عبيد اهلل قال. كتاب التهاني، كتاب التعازي، كتاب أخبار األمم
و . حدثنا أحمد بن أبي عبد اهلل بها: حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعدآبادي أبو الحسن القمي، قال: غالب الزراري، قال

توفي أحمد بن أبي عبد اهلل البرقي في سنة أربع و سبعين و مائتين، و قال :  في تاريخهقال أحمد بن الحسين رحمه اهلل
 .مات سنة أخرى سنة ثمانين و مائتين: علي بن محمد ماجيلويه

 أحمد بن الحسين بن سعيد 186

ب دندان، روى جميع السالم، أبو جعفر األهوازي، الملق[ عليهما]بن حماد بن سعيد بن مهران، مولى علي بن الحسين عليه 
 .هو غال و حديثه يعرف و ينكر: شيوخ أبيه إال حماد بن عيسى فيما زعم أصحابنا القميون، و ضعفوه و قالوا
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حدثنا : حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: له كتاب االحتجاج أخبرنا به ابن شاذان قال
و كتاب . حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن عنه به: و أخبرنا علي بن أحمد قال. [ به]محمد بن الحسن عنه 

 .األنبياء و كتاب المثالب، أخبرنا علي بن أحمد القمي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عنه بهما

  أحمد بن صبيح أبو عبد اهلل األسدي 180

أخبرنا أحمد بن عبد الواحد و الحسين . التفسير و كتاب النوادر: بصحيح، له كتب، منهاكوفي، ثقة، و الزيدية تدعيه، و ليس 
حدثنا الحسن بن علي : بن عبيد اهلل عن محمد بن محمد بن هارون الكندي، عن محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي، قال

 .بن بزيع، عن أحمد بن صبيح

  أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي 185

حدثنا أحمد بن جعفر : و ليس هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال -يعرف باللؤلؤة،له كتاب 
حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن أحمد بن الحسن : حدثنا أحمد بن أبي زاهر قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: قال
 .به

 أحمد بن الحسن القزاز 183

: حدثنا علي بن حبشي أبو القاسم الكاتب، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. ي مذهب الواقفةالبصري له كتاب الصفة ف
 .حدثنا أحمد بن الحسن به: حدثنا حميد بن زياد، قال
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 أحمد بن محمد بن مسلمة الرماني البغدادي، 181

حدثنا : حدثنا أحمد بن جعفر قال: بن عبيد اهلل قالله كتاب النوادر، يروي عن زياد بن مروان أخبرنا الحسين . أبو علي
 .حدثنا أحمد بن محمد به: حميد، قال

  أحمد بن معروف 188

: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: أبو عبد اهلل بن شاذان القزويني قال[  ه]أخبرنا . قمي له كتاب نوادر
 .حدثنا محمد بن علي بن محبوب عنه به

  مد بن محمد بن الربيع األقرع الكنديأح 189

حدثنا علي بن الحسن عن أحمد بن : حدثنا علي بن محمد القرشي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. له كتاب نوادر
حدثنا عبد اهلل : قال أبو علي بن همام: قال أبي: قال أبو الحسين محمد بن هارون بن موسى رحمه اهلل. محمد بن الربيع به

 .كان أحمد بن محمد بن الربيع عالما بالرجال: ن العالء قالب



  أحمد بن محمد بن عبيد اهلل األشعري القمي 194

روى عن أبي الحسن الثالث عليه السالم و ابنه عبيد اهلل بن أحمد، روى عنه محمد بن علي بن . شيخ من أصحابنا، ثقة
حدثنا أبي و أحمد بن : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: قال له كتاب نوادر أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان. محبوب

 .حدثنا محمد بن علي بن محبوب عن عبيد اهلل بن أحمد عن أبيه: إدريس، قاال
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  أحمد بن عمرو بن المنهال 191

حدثنا : حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: له كتاب نوادر رواه عنه الحسين بن عبيد اهلل قال. ال أعرف غير هذا
 .أحمد بن ميثم بن أبي نعيم عن أحمد بن عمرو به

 أحمد بن محمد بن سيار أبو عبد اهلل الكاتب، 192

و يعرف بالسياري، ضعيف الحديث، فاسد المذهب، ذكر . بصري، كان من كتاب آل طاهر في زمن أبي محمد عليه السالم
كتاب ثواب القرآن، كتاب الطب، كتاب : له كتب وقع إلينا منها. ية، كثير المراسيلمجفو الروا. ذلك لنا الحسين بن عبيد اهلل

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى و أخبرنا أبو عبد : القراءات، كتاب النوادر، كتاب الغارات، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال
 .السياري، إال ما كان من غلو و تخليطحدثنا : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه قال: اهلل القزويني قال

 أحمد بن الحسين بن عبد الملك أبو جعفر األزدي، 196

 .كوفي، ثقة، مرجوع إليه، ما يعرف له مصنف، غير أنه جمع كتاب المشيخة و بوبه على أسماء الشيوخ

  أحمد بن الحسن بن علي 190

إنه كان : ي الفياض أبو الحسين، و قيل أبو عبد اهلل يقالبن محمد بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربع
  فطحيا، و كان ثقة في الحديث، روى
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يعرف من كتبه كتاب الصالة، كتاب الوضوء، أخبرنا بهما قراءة عليه أبو عبد . عنه أخوه علي بن الحسن و غيره من الكوفيين
حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن أخيه : علي بن محمد القرشي قالحدثنا أبو الحسن : اهلل أحمد بن عبد الواحد قال

 .بكتبه، و مات أحمد بن الحسن سنة ستين و مائتين

  أحمد بن يحيى بن حكيم األودي الصوفي 195

 .الفزاريله كتاب دالئل النبي صلى اهلل عليه و آله، رواه عنه جعفر بن محمد بن مالك . كوفي، أبو جعفر ابن أخي ذبيان، ثقة



 أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد اهلل بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي العقيقي، 193

كتاب المعرفة، كتاب فضل المؤمن، : و صنف كتبا وقع إلينا منها. كان مقيما بمكة، و سمع أصحابنا الكوفيين و أكثر منهم
 .لرجلين و المرأتينكتاب تاريخ الرجال، كتاب مثالب ا

  أحمد بن عبدوس الخلنجي 191

حدثنا الحسن بن متويه بن : حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: أبو عبد اهلل له كتاب النوادر أخبرناه ابن أبي جيد قال
 .حدثنا أحمد بن عبدوس به: السندي قال

  أحمد بن محمد بن عيسى 198

 األحوص بن السائب بن مالك بن عامربن عبد اهلل بن سعد بن مالك بن 
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من بني ذخران بن عوف بن الجماهر بن األشعر يكنى أبا جعفر، و أول من سكن قم من آبائه سعد بن مالك بن . األشعري
ر بعض و ذك. و كان السائب بن مالك وفد إلى النبي صلى اهلل عليه و آله و أسلم، و هاجر إلى الكوفة، و أقام بها. األحوص

أن في أنساب األشاعرة أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد اهلل بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر بن أبي : أصحاب النسب
 .عامر األشعري، و اسمه عبيد، و أبو عامر له صحبة

قتل، فدعا له أنه لما هزم هوازن يوم حنين عقد رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله ألبي عامر األشعري على خيل ف  و قد روي
 .اللهم أعط عبيدك عبيدا أبا عامر و اجعله في األكبرين يوم القيامة[:  فقال]

ما كان أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ابن محبوب، من أجل أن أصحابنا يتهمون : قال الكشي عن نصر بن الصباح
و ما روى أحمد عن ابن المغيرة و ال عن  :قال ابن نوح. ابن محبوب في أبي حمزة الثمالي، ثم تاب و رجع عن هذا القول

و كان أيضا الرئيس الذي يلقي . و أبو جعفر رحمه اهلل شيخ القميين، و وجههم، و فقيههم، غير مدافع. الحسن بن خرزاذ
م، و له كتب و لقي أبا جعفر الثاني عليه السالم و أبا الحسن العسكري عليه السال. السلطان بها، و لقي الرضا عليه السالم

و كان غير مبوب فبوبه داود بن  -كتاب التوحيد، كتاب فضل النبي صلى اهلل عليه و آله، كتاب المتعة، كتاب النوادر،: فمنها
و رأيت له عند الدبيلي : كتاب الناسخ و المنسوخ، كتاب األظلة، كتاب المسوخ، كتاب فضائل العرب، قال ابن نوح -كورة،

حدثنا أحمد بن محمد بن : لشيخ أبو عبد اهلل الحسين بن عبيد اهلل و أبو عبد اهلل بن شاذان قاالأخبرنا بكتبه ا. كتابا في الحج
أخبرنا بها أبو الحسن بن داود عن : حدثنا سعد بن عبد اهلل عنه بها، و قال لي أبو العباس أحمد بن علي بن نوح: يحيى قال

  محمد بن يعقوب
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ن يحيى و علي بن موسى بن جعفر و داود بن كورة و أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن علي بن إبراهيم و محمد ب
 .بن عيسى بكتبه



  أحمد بن هالل أبو جعفر العبرتائي 199

و ال أعرف له إال كتاب . صالح الرواية، يعرف منها و ينكر، و قد روى فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السالم
كتاب نوادر أخبرني بالنوادر أبو عبد اهلل بن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد اهلل بن جعفر عنه يوم و ليلة، و 

حدثنا عبد اهلل بن العالء المذاري عنه : حدثنا ابن همام قال: عن به، و أخبرني أحمد بن محمد بن موسى ابن الجندي قال
 .بن هالل سنة ثمانين و مائة و مات سنة سبع و ستين و مائتينولد أحمد : قال أبو علي بن همام. بكتاب يوم و ليلة

  أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل 244

له . أبو جعفر كوفي، ثقة، من أصحابنا، جده عمر بن يزيد بياع السابري، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
حدثنا : بن الحسين رحمه اهلل على أبيه، عن أحمد بن محمد بن يحيى قال كتب ال يعرف منها إال النوادر قرأته أنا و أحمد

له كتاب في اإلمامة أخبرنا به أبي عن العطار، : و قال أحمد بن الحسين رحمه اهلل. أبي، عن محمد بن أحمد بن يحيى عنه
 .عن أبيه، عن أحمد بن أبي زاهر، عن أحمد بن الحسين به

 أحمد بن محمد بن محمد 241

 .سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سنسن أبو غالب الزراريبن 
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كتاب التاريخ و لم يتمه، : له كتب، منها. و قد جمعت أخبار بني سنسن و كان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه و وجههم
غير، كتاب الرسالة إلى ابن ابنه أبي كتاب دعاء السفر، كتاب األفضال، كتاب مناسك الحج كبير، كتاب مناسك الحج ص

و مات أبو غالب رحمه اهلل سنة ثمان و ستين و ثالثمائة، . طاهر في ذكر آل أعين، حدثنا شيخنا أبو عبد اهلل عنه بكتبه
 .انقرض ولده إال من ابنة ابنه، و كان مولده سنة خمس و ثمانين و مائتين

 أحمد بن محمد بن جعفر 242

ي، صحب الجلودي عمره و قدم بغداد سنة ثالث و خمسين و ثالثمائة و سمع الناس منه و كان ثقة أبو علي الصولي بصر
له كتاب أخبار فاطمة عليها السالم، كان يرويه عنه أبو . إنه يروي عن الضعفاء: في حديثه مسكونا إلى روايته، غير أنه قيل

 .الفرج محمد بن موسى القزويني

  رافعأحمد بن إبراهيم بن أبي  246

له . بن عبيد بن عازب أخي البراء بن عازب األنصاري أصله كوفي، سكن بغداد، كان ثقة في الحديث، صحيح االعتقاد
ما حلل منها و ما حرم، كتاب الفضائل، كتاب الصفاء في [ و]كتاب الكشف فيما يتعلق بالسقيفة، كتاب األشربة : كتب، منها

 .اب النوادر، و هو كتاب حسن أخبرنا عنه بكتبه الحسين بن عبيد اهللتاريخ األئمة، كتاب السرائر مثالب، كت

  أحمد بن علي بن الحسن 240



  بن شاذان أبو العباس الفامي القمي شيخنا الفقيه، حسن المعرفة صنف

##85=PAGE## 

 .اهللكتابين لم يصنف غيرهما، كتاب زاد المسافر و كتاب األمالي، أخبرنا بهما ابنه أبو الحسن رحمهما 

 أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن جلين الدوري أبو بكر الوراق، 245

كان من أصحابنا، ثقة في حديثه، مسكونا إلى روايته ال نعرف له إال كتابا واحدا في طرق من روى رد الشمس، و ما 
مد عبد السالم بن الحسين دفع إلي شيخ األدب أبو أح. يتحقق بأمرنا مع اختالطه بالعامة، و روايته عنهم و روايتهم عنه

 .البصري رحمه اهلل كتابا بخطه، قد أجاز له فيه جميع رواياته

  أحمد بن محمد بن عمران 243

كتاب : رحمه اهلل، ألحقنا بالشيوخ في زمانه، له كتب، منها( أستادنا)بن موسى أبو الحسن المعروف بابن الجندي أستاذنا 
كتاب الرواة و الفلج، كتاب الخط، كتاب الغيبة، كتاب عقالء المجانين،  -يقرأ عليه،كتاب كبير جدا، سمعت بعضه  -األنواع

 .كتاب الهواتف، كتاب العين و الورق، كتاب فضائل الجماعة و ما روى فيها

  أحمد بن محمد بن عبيد اهلل 241

ن بن يوسف بن يعقوب بن و أمه سكينة بنت الحسي. بن الحسن بن عياش بن إبراهيم بن أيوب الجوهري أبو عبد اهلل
كان سمع الحديث و أكثر و اضطرب في آخر عمره، و . إسماعيل بن إسحاق بنت أخي القاضي أبي عمر محمد بن يوسف

 .كان جده و أبوه من وجوه أهل بغداد أيام آل حماد و القاضي أبي عمر
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اب األغسال، كتاب أخبار أبي هاشم داود بن القاسم كتاب مقتضب األثر في عدد األئمة االثني عشر، كت: له كتب، منها
الجعفري، كتاب شعر أبي هاشم، أخبار جابر الجعفي، كتاب االشتمال على معرفة الرجال و من روى عن إمام إمام، كتاب 

، كتاب في ذكر الشجاج، كتاب عمل رجب، كتاب عمل شعبان، كتاب [ عليه السالم]ما نزل من القرآن في صاحب الزمان 
عمل شهر رمضان، كتاب أخبار السيد، كتاب اللؤلؤ و صنعته و أنواعه، كتاب ذكر من روى الحديث من بني ناشرة، كتاب 

رأيت هذا الشيخ، و كان صديقا لي و لوالدي، و سمعت منه شيئا كثيرا، و رأيت شيوخنا . أخبار وكالء األئمة األربعة
أهل العلم و األدب القوي و طيب الشعر و حسن الخط، رحمه اهلل و يضعفونه، فلم أرو عنه شيئا و تجنبته، و كان من 

 .سامحه، و مات سنة إحدى و أربعمائة

  أحمد بن محمد بن أحمد أبو علي الجرجاني 248



ذكر أصحابنا أنه وقع إليهم . نزيل مصر، كان ثقة في حديثه، ورعا، ال يطعن عليه، سمع الحديث و أكثر من أصحابنا و العامة
ه كتاب كبير في ذكر من روى من طرق أصحاب الحديث أن المهدي من ولد الحسين عليه السالم، و فيه أخبار من كتب

 .القائم عليه السالم

  أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي 249

و شيخنا و من ( ناأستاد)نزيل البصرة كان ثقة في حديثه، متقنا لما يرويه، فقيها، بصيرا بالحديث و الرواية، و هو أستاذنا 
كتاب المصابيح في ذكر من روى عن األئمة عليهم السالم لكل إمام، كتاب : و له كتب كثيرة، أعرف منها. استفدنا منه

 القاضي بين الحديثين المختلفين، كتاب التعقيب و
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السالم مستوفى، أخبار الوكالء ( يهماعل)التعفير، كتاب الزيادات على أبي العباس بن سعيد في رجال جعفر بن محمد عليه 
 .األربعة

 أحمد بن محمد بن أحمد بن طرخان الكندي أبو الحسين الجرجرائي الكاتب، 214

و . ثقة، صحيح السماع، و كان صديقنا، قتله إنسان يعرف بابن أبي العباس يزعم أنه علوي، ألنه أنكر عليه نكرة، رحمه اهلل
 .له كتاب إيمان أبي طالب

 حمد بن عبد الواحد بن أحمد البزازأ 211

أخبار السيد بن محمد، كتاب تاريخ، كتاب تفسير خطبة [  كتاب: ]له كتب، منها. أبو عبد اهلل شيخنا المعروف بابن عبدون
فاطمة عليها السالم معربة، كتاب عمل الجمعة، كتاب الحديثين المختلفين، أخبرنا بسائرها، و كان قويا في األدب، قد قرأ 

تب األدب على شيوخ أهل األدب، و كان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير، و كان علوا في ك
 .الوقت

 أحمد بن عبد بن أحمد الرفاء 212

 .أخونا، مات قريب السن، رحمه اهلل، له كتاب الجمعة

  أحمد بن عبيد اهلل بن يحيى 216

 .لم أر هذا الكتاب. المصنفين، و أن له كتابا يصف فيه سيدنا أبا محمد عليه السالمبن خاقان ذكره أصحابنا في 
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  أحمد بن علويه األصفهاني 210



حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن : حدثنا محمد بن علي بن أحمد بن هشام أبو جعفر القمي، قال: أخبرنا ابن نوح قال
حدثنا أحمد بن : قال -و سمي الرحال ألنه رحل خمسين رحلة من حج إلى غزو: لقا -بشر بن البطال بن بشير الرحال

 .علوية بكتابه االعتقاد في األدعية

 أحمد بن أبي زاهر 215

و اسم أبي زاهر موسى أبو جعفر األشعري القمي، مولى، كان وجها بقم، و حديثه ليس بذلك النقي، و كان محمد بن يحيى 
البداء، كتاب النوادر، كتاب صفة الرسل و األنبياء و الصالحين، كتاب الزكاة، : نف كتبا، منهاالعطار أخص أصحابه به و ص

. كتاب أحاديث الشمس و القمر، كتاب الجمعة و العيدين، كتاب الجبر و التفويض، كتاب ما يفعل الناس حين يفقدون اإلمام
 .ه جميع كتبهأجازنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن

  أحمد بن ميثم بن أبي نعيم 213

كان من ثقات أصحابنا الكوفيين و من . ابن حماد مولى آل طلحة بن عبيد اهلل أبو الحسين -و لقبه دكين -الفضل بن عمر
 .و له كتب، لم أر منها شيئا. فقهائهم

  أحمد بن وهيب بن حفص 211

 :ن عبيد اهلل، قالاألسدي الجريري له كتاب نوادر أخبرنا الحسين ب
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 .حدثنا حميد بن زياد عن أحمد بن وهيب بن حفص به: حدثنا أحمد بن جعفر قال

  أحمد بن الفضل الخزاعي 218

 .له كتاب النوادر

  أحمد بن محمد أبو بشر السراج 219

 .أخبرنا ابن شاذان عن العطار عن الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه

  أحمد بن المبارك 224

 .له نوادر، روى عنه أحمد بن ميثم بن أبي نعيم

  أحمد بن محمد بن موسى 221

 .بن الحارث بن عون بن عبد اهلل بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، له كتاب نوادر كبير



  أحمد بن بكر بن جناح 222

 ..أبو الحسين 

  الحسن بن دول القميأحمد بن محمد بن الحسين بن  226

كتاب الحج، كتاب المعرفة، كتاب  -و هو كتاب االعتقاد إلى ابنه محمد بن أحمد في التوحيد -له مائة كتاب، كتاب الحدائق
التخيير، كتاب اإليضاح، كتاب السنن، كتاب التهذيب، كتاب التنبيه، كتاب العلل، كتاب الطبقات، كتاب الوضوء، كتاب 

  ئز، كتابالصالة، كتاب الجنا
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الصوم، كتاب الزكاة، كتاب المعروف، كتاب الخمس، كتاب الزيارات، كتاب الدعاء، كتاب السفر، كتاب النكاح، كتاب النساء، 
كتاب الولدان، كتاب المتعة، كتاب الطالق، كتاب المعاش، كتاب التجارات، كتاب اإلجارات، كتاب القباالت، كتاب 

الحطام، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب القضايا، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب النذور، كتاب المعامالت، كتاب 
الكفارات، كتاب التسلي، كتاب التأسي، كتاب الحبوة، كتاب الخصائص، كتاب البشارات، كتاب الحقائق، كتاب اإلخوان، 

اب الزينة، كتاب الكمال، كتاب التنافس، كتاب الصيانة، كتاب الرياش، كتاب الدالئل، كتاب المالهي، كتاب التجمل، كت
كتاب التحذير، كتاب العواصم، كتاب القراقر، كتاب الروضة، كتاب المعجزات، كتاب الدرجات، كتاب األغذية، كتاب 

تاب خلق األطعمة، كتاب الذبائح، كتاب الصيد، كتاب الطبائع، كتاب الطب، كتاب الرقي، كتاب األدوية، كتاب األشربة، ك
العرش، كتاب خصائص النبي صلى اهلل عليه و آله، كتاب شواهد أمير المؤمنين عليه السالم و فضائله، كتاب المكاسب، 
كتاب المناقب، كتاب المثالب، كتاب التفسير، كتاب المؤمن، كتاب الزهرات، قال أبو محمد عبد اهلل بن محمد الدعلجي 

و جاء وفاة أحمد بن محمد بن دول سنة . لي عن أحمد بن محمد بن دول القميأخبرنا أبو علي أحمد بن ع: رحمه اهلل
 .خمسين و ثالثمائة

  أحمد بن حمزة بن اليسع 220

 .بن عبد اهلل القمي روى أبوه عن الرضا عليه السالم، ثقة ثقة، له كتاب نوادر
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  أحمد بن إسحاق بن عبد اهلل 225

شعري، أبو علي القمي، و كان وافد القميين، و روى عن أبي جعفر الثاني و أبي الحسن بن سعد بن مالك بن األحوص األ
قال أبو الحسن علي بن عبد الواحد الخمري رحمه اهلل و أحمد بن . عليهما السالم، و كان خاصة أبي محمد عليه السالم

قال أبو . الحسن الثالث عليه السالم جمعهرأيت من كتبه كتاب علل الصوم كبير، مسائل الرجال ألبي : الحسين رحمه اهلل
و أخبرني إجازة . حدثنا سعد عنه: العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي، أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال

 .أبو عبد اهلل القزويني عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد عنه بكتبه



  أحمد بن عبد اهلل بن مهران 223

بة أبو جعفر، كان من أصحابنا الثقات، و ال نعرف له إال كتاب التأديب و هو كتاب يوم و ليلة، حسن جيد المعروف بابن خان
 .صحيح

  أحمد بن الحسن بن سعيد بن عثمان القرشي 221

 .حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسن: أبو عبد اهلل له كتاب نوادر أخبرنا محمد بن جعفر النجار قال
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  أحمد بن إدريس بن أحمد أبو علي األشعري القمي 228

كان ثقة، فقيها، في أصحابنا، كثير الحديث، صحيح الرواية، له كتاب نوادر أخبرني عدة من أصحابنا إجازة عن أحمد بن 
 .ةو مات أحمد بن إدريس بالقرعاء سنة ست و ثالثمائة من طريق مكة على طريق الكوف. جعفر بن سفيان عنه

  أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القالء السواق 229

و هم ثالثة إخوة، أبو الحسن هذا و هو األكبر، و أبو الحسين محمد و هو . أبو الحسن، مولى آل سعد بن أبي وقاص
رباح القالء، و جدهم عمر بن . ء، و أبو القاسم علي و هو األصغر و هو أكثرهم حديثا األوسط و لم يكن من العلم في شي

روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، و وقف، و كل ولده واقفة، و آخر من بقي منهم أبو عبد اهلل محمد بن 
. و كان أبو الحسن أحمد بن محمد ثقة في الحديث. علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح، كان شديد العناد في المذهب

يام، و كتاب الدالئل، كتاب سقاطات العجلية، كتاب ما روي في أبي الخطاب محمد بن أبي كتاب الص: و صنف كتبا، فمنها
و أخبرنا بكتبه إجازة . زينب، و هو شركة بينه و بين أخيه علي بن محمد، و لم أر من هذه الكتب إال كتاب الصيام حسب

 .حدثنا أحمد بها: أبو طالب، قالحدثنا عبيد اهلل بن أحمد بن أبي زيد األنباري : أحمد بن عبد الواحد قال
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 أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون الكاتب النديم، 264

أبي العباس، قرأ عليه قبل ابن األعرابي، و كان خصيصنا بسيدنا أبي محمد ( أستاد)شيخ أهل اللغة و وجههم أستاذ 
كتاب أسماء الجبال و المياه و األودية، كتاب بني مرة بن : كتب، منهاله . قبله[  ع]العسكري عليه السالم و أبي الحسن 

ء، شعر العجير السلولي صنعته،  عرف، كتاب بني النمر بن قاسط، كتاب بني عقيل، كتاب بني عبد اهلل بن غطفان، كتاب طي
 .شعر ثابت قطنة صنعته، كتاب بني كليب بن يربوع، أشعار بني مرة بن همام، نوادر األعراب

  أحمد بن الحسن اإلسفرايني 261



أبو العباس المفسر الضرير له كتاب المصابيح في ذكر ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهم السالم، و هو كتاب حسن كثير 
حدثنا أحمد بن إبراهيم : سمعت أبا العباس أحمد بن علي بن نوح يمدحه و يصفه أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. الفوائد

 .حدثنا أحمد بن الحسن: حدثنا أبو طالب محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول قال: أبي رافع قال بن

 أحمد بن محمد بن أحمد 262

بن طلحة أبو عبد اهلل و هو ابن أخي أبي الحسن علي بن عاصم المحدث، يقال له العاصمي، كان ثقة في الحديث سالما 
كتاب النجوم، و كتاب مواليد األئمة و أعمارهم : له كتب، منها. لشيوخ الكوفيينخيرا، أصله كوفي و سكن بغداد، روى عن ا

 أخبرنا أحمد
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 .حدثنا الحسين بن علي بن سفيان عن العاصمي: بن علي بن نوح قال

 أحمد بن محمد بن سعيد 266

هذا رجل . سعيد بن قيس السبيعي الهمدانيبن عبد الرحمن بن زياد بن عبد اهلل بن زياد بن عجالن مولى عبد الرحمن بن 
جليل في أصحاب الحديث، مشهور بالحفظ، و الحكايات تختلف عنه في الحفظ و عظمه، و كان كوفيا زيديا جاروديا على 

كتاب التاريخ : له كتب، منها. ذلك حتى مات، و ذكره أصحابنا الختالطه بهم و مداخلته إياهم و عظم محله و ثقته و أمانته
ذكر من روى الحديث، كتاب السنن، كتاب من روى عن أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب من روى عن الحسن و و 

، [ عليه السالم]، كتاب من روى عن أبي جعفر [ عليه السالم]، كتاب من روى عن علي بن الحسين [ عليهما السالم]الحسين 
 كتاب الجهر ب -،[ عليه السالم]من روى عن جعفر بن محمد و هو كتاب  -كتاب من روى عن زيد بن علي، كتاب الرجال

، كتاب أخبار أبي حنيفة و مسنده، كتاب الوالية و من روى غدير خم، كتاب فضل الكوفة، كتاب  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
حديث الراية، كتاب الشورى، ذكر  من روى عن علي عليه السالم قسيم النار، كتاب الطائر، مسند عبد اهلل بن بكير بن أعين،

النبي صلى اهلل عليه و آله و الصخرة و الراهب و طرق ذلك، كتاب اآلداب، و سمعت أصحابنا يصفون هذا الكتاب، كتاب 
لة هارون أنت مني بمنز: ، طرق حديث النبي صلى اهلل عليه و آلهإِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ :طريق تفسير قوله تعالى

من موسى عن سعد بن أبي وقاص، تسمية من شهد مع أمير المؤمنين عليه السالم حروبه، كتاب الشيعة من أصحابنا 
هذه الكتب التي ذكرها أصحابنا و غيرهم ممن حدثنا عنه، و رأيت له . و معاوية[  عليه السالم]الحديث، كتاب صلح الحسن 

  كتاب
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و ما رأيت أحدا ممن حدثنا عنه ذكره، و قد لقيت جماعة ممن لقيه و سمع منه و [ كبير]كتاب حسن تفسير القرآن، و هو 
 .و مات أبو العباس بالكوفة سنة ثالث و ثالثين و ثالثمائة. إجازة منهم، من أصحابنا و من العامة و من الزيدية

  أحمد بن القاسم 260



 .بيد اهلل كتابا له إيمان أبي طالببخط الحسين بن ع( رأيت)رجل من أصحابنا، رأينا 

  أحمد بن داود بن علي القمي 265

 .أخو شيخنا الفقيه القمي، كان ثقة ثقة، كثير الحديث، صحب أبا الحسن علي بن الحسين بن بابويه و له كتاب نوادر

 أحمد بن محمد بن عمار 263

، (عليه السالم)كتاب أخبار النبي صلى اهلل عليه و آله  كتاب العلل،: أبو علي الكوفي ثقة جليل من أصحابنا، له كتب، منها
حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن : كتاب إيمان أبي طالب، كتاب فضل القرآن و حملته أخبرنا شيخنا أبو عبد اهلل قال

اهلل أنه أكبر من و له كتاب الممدوحين و المذمومين، و هو كتاب كبير، حكى لنا أبو عبد اهلل الحسين بن عبيد . داود عنه
 .كتاب أبي الحسن بن داود

  أحمد بن علي الفائدي 261

 أبو عمر القزويني شيخ، ثقة، من أصحابنا، وجه، له كتاب كبير نوادر،
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 .أبو الحسن علي بن حاتم عنه بكتابه( حدثني)حدثنا : أخبرناه إجازة أبو عبد اهلل القزويني، قال

  اهلل اآلملي الطبري أحمد بن محمد أبو عبد 268

أخبرنا إجازة أبو عبد اهلل بن عبدون عن . ضعيف جدا، ال يلتفت إليه، له كتاب الوصول إلى معرفة األصول، و كتاب الكشف
 .محمد بن محمد بن هارون الطحان الكندي عنه

  أحمد بن إبراهيم بن المعلى بن أسد العمي 269

بن مالك بن زيد مناة بن تميم، و هم الذين انقطعوا بفارس عن بني تميم  ينسب إلى العم، و هو مرة بن مالك بن حنظلة
 :حتى قال الشاعر

  سيروا بني العم فاألهواز منزلكم
 

  و نهر جور فما تعرفكم العرب

 

و لهذا مواضع غير هذا، يكنى أبا بشر، بصري و أبوه و عمه، و كان مستملي أبي أحمد الجلودي، و سمع منه كتبه سائرها و 
رواها و كان من أصحابه، ثقة في حديثه، حسن التصنيف، و أكثر الرواية عن العامة األخباريين، و كان المعلى بن أسد جده 

بن عبيد اهلل من أصحاب صاحب الزنج المختصين به، و روى عنه و عن عمه أخبار  فيما ذكره شيخنا أبو عبد اهلل الحسين



كتاب مناقب أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب أخبار  -و هو كتاب كبير و صغير -التاريخ: يعرف من كتبه. صاحب الزنج
عر السيد، كتاب عجائب كتاب أخبار السيد، ش -كتاب حسن غريب على ما ذكره شيوخنا -صاحب الزنج، كتاب الفرق

أخبرنا بكتبه الحسين بن عبيد اهلل عن محمد بن وهبان . العالم، كتاب مثالب القبائل حسن على ما حكي لم يجمع مثله
 .الدبيلي عنه بها
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 أحمد بن علي أبو العباس الرازي الخضيب األيادي، 204

له كتاب الشفاء و الجالء في الغيبة، و كتاب الفرائض، و كتاب  فيه غلو و ترفع، و: لم يكن بذاك، و قيل: قال أصحابنا
 .أخبرنا محمد بن محمد عن محمد بن أحمد بن داود عنه بكتبه. اآلداب

 أحمد بن إصفهبذ أبو العباس القمي الضرير 201

أخبرنا إجازة محمد بن محمد . إنه ألبي جعفر الكليني، و ليس هو له: المفسر ال يعرف له إال كتاب تعبير الرؤيا، و قال قوم
 .عن أبي القاسم جعفر بن محمد عنه

  أحمد بن إسماعيل بن عبد اهلل 202

إن عليه قرأ أبو الفضل : أبو علي بجلي، عربي، من أهل قم، يلقب سمكة، كان من أهل الفضل و األدب و العلم، و يقال
إسماعيل بن عبد اهلل من غلمان أحمد بن أبي عبد اهلل و كان . محمد بن الحسين بن العميد و له عدة كتب لم يصنف مثلها

كتاب العباسي و هو كتاب عظيم نحو من عشرة آالف ورقة في أخبار : له كتب، منها. البرقي و ممن تأدب عليه و ممن كتبه
و رسالة إلى  الخلفاء و الدولة العباسية، رأيت منه أخبار األمين و هو كتاب حسن، و له كتاب األمثال كتاب حسن مستوفى،

 .أخبرنا بها محمد بن محمد عن جعفر بن محمد عنه. أبي الفضل بن العميد، و رسالة في معان أخر
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  أحمد بن رزق الغمشاني 206

حدثنا علي بن : بجلي، ثقة، له كتاب يرويه عنه جماعة أخبرنا أحمد بن علي و الحسين بن عبيد اهلل عن ابن أبي رافع قال
 .حدثنا أحمد بن رزق به: حدثنا عباس بن عامر، قال: بن فضال، قال( حسن)حدثنا علي بن الحسن : يعقوب قالمحمد بن 

  أحمد بن النضر الخزاز أبو الحسن الجعفي 200

له كتاب يرويه . مولى، كوفي، ثقة، من ولده أبو الحسين أحمد بن علي بن عبيد اهلل النضري، روى عنه أبو العباس بن عقدة
حدثنا أبي عن أحمد : أخبرنا جماعة عن أبي العباس أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي قال. جماعة

 .بن النضر بكتابه



  أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي 205

ثقة، روى عن أبي الحسن الرضا عليه السالم و عن من قبل، و هو ابن عم عبيد اهلل و عبد األعلى و عمران و محمد 
ألحمد كتاب يرويه عنه جماعة أخبرنا محمد بن علي . حلبيين، روى أبوهم عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و كانوا ثقاتال

حدثنا محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن : حدثنا سعد، قال: عن أحمد بن محمد بن يحيى قال
 .عمر بكتابه

  جليأحمد بن عائذ بن حبيب األحمسي الب 203

 مولى، ثقة، كان صحب أبا خديجة سالم بن مكرم،
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حدثنا محمد بن أحمد : حدثنا علي بن حاتم قال: له كتاب أخبرناه محمد بن علي قال. و أخذ عنه و عرف به، و كان حالال
 .حدثنا علي بن الحسين بن عمرو الخزاز، عن أحمد بن عائذ بكتابه: بن ثابت، قال

  حارثأحمد بن ال 201

له كتاب يرويه عنه . كوفي، غمز أصحابنا فيه، و كان من أصحاب المفضل بن عمر، أبوه روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا الحسن : حدثنا حميد، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، قال: أخبرنا الحسين قال. الحسن بن محمد بن سماعه الصيرفي

 .حدثنا أحمد بن الحارث به: بن محمد قال

  أحمد بن عمر الحالل 208

حدثنا أحمد بن : و له عنه مسائل، أخبرنا محمد بن علي قال. روى عن الرضا عليه السالم -الحل يعني الشيرج -كان يبيع
حدثنا عبد اهلل بن محمد عن أحمد : حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد قال: حدثنا عبد اهلل بن جعفر قال: محمد بن يحيى قال

 .بن عمر

 أحمد بن رباح بن أبي نصر 209

السكوني مولى، روى عن الرجال، له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا محمد بن عثمان عن جعفر بن محمد، عن عبيد اهلل بن 
 .أحمد عن علي بن الحسن الطاطري عن أحمد بن رباح
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  أحمد بن عامر بن سليمان 254

ابن حسان بن شريح بن سعد بن  -الحسين بن علي عليهما السالم بكربالءو هو الذي قتل مع  -بن صالح بن وهب بن عامر
ء، و يكنى أحمد بن  حارثة بن الم بن عمرو بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن ذهل بن جدعان بن سعد بن فطرة بن طي



ولد أبي : -نا عبد اهلل قالحدث: حدثنا أبي قال: فيما أجازنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم -قال عبد اهلل ابنه. عامر أبا الجعد
سنة سبع و خمسين و مائة، و لقي الرضا عليه السالم سنة أربع و تسعين و مائة، و مات الرضا عليه السالم بطوس سنة 

و شاهدت أبا الحسن و أبا محمد عليهما السالم، و كان . اثنتين و مائتين يوم الثلثاء لثمان عشرة خلون من جمادى األولى
سنة ستين و [  عليه السالم]سنة أربع و أربعين و مائتين، و مات الحسن [  عليه السالم]و مات علي بن محمد . أبي مؤذنهما

رفع إلي هذه النسخة نسخة . مائتين يوم الجمعة لثالث عشرة خلت من المحرم، و صلى عليه المعتمد أبو عيسى بن المتوكل
محمد بن موسى الجندي شيخنا رحمه اهلل، قرأتها عليه حدثكم أبو  عبد اهلل بن أحمد بن عامر الطائي أبو الحسن أحمد بن

 .و النسخة حسنة. حدثنا الرضا علي بن موسى عليه السالم: حدثنا أبي قال: الفضل عبد اهلل بن أحمد بن عامر قال

  أحمد بن سليمان الحجال 251

حدثنا أحمد بن : د بن جعفر بن بطة قالحدثنا محم: حدثنا الحسن بن حمزة قال: له كتاب حدثنا محمد بن محمد قال
 .حدثنا أبي بكتابه: محمد بن خالد قال
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  أحمد بن عبد اهلل بن عيسى بن مصقلة بن سعد القمي األشعري 252

حدثنا أحمد بن : ثقة، له نسخة عن أبي جعفر الثاني عليه السالم أخبرنا محمد بن علي الكاتب عن محمد بن وهبان قال
حدثنا أحمد بن : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سالم قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الجلودي، قال: يم العمي قالإبراه

 .حدثنا محمد بن علي بن موسى عليهم السالم: عبد اهلل بن عيسى بن مصقلة قال

 أحمد بن علي بن أحمد 256

الذي ولي األهواز، و كتب إلى أبي عبد اهلل  -اهلل بن النجاشيبن العباس بن محمد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن محمد بن عبد 
و كتب إليه رسالة عبد اهلل بن النجاشي المعروفة، و لم ير ألبي عبد اهلل عليه السالم مصنف ( يسأله)عليه السالم يسائله 

ن قعين بن الحارث بن ابن عثيم بن أبي السمال سمعان بن هبيرة الشاعر بن مساحق بن بجير بن أسامة بن نصر ب -غيره
أحمد بن العباس النجاشي . ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

له كتاب الجمعة و ما ورد فيه من األعمال، و كتاب الكوفة و ما فيها من اآلثار و الفضائل، و . األسدي مصنف هذا الكتاب
 .قعين و أيامهم و أشعارهم، و كتاب مختصر األنوار و مواضع النجوم التي سمتها العرب كتاب أنساب بني نصر بن
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  باب أيوب

  أيوب بن نوح بن دراج النخعي 250

أبو الحسين كان وكيال ألبي الحسن و أبي محمد عليهما السالم، عظيم المنزلة عندهما، مأمونا، و كان شديد الورع، كثير 
أخبرنا . ثقة في رواياته، و أبوه نوح بن دراج كان قاضيا بالكوفة، و كان صحيح االعتقاد، و أخوه جميل بن دراجالعبادة، 



: حدثنا الطاطري قال: حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أحمد بن محمد بن هارون قال
روى أيوب عن جماعة من أصحاب أبي عبد اهلل عليه السالم، و . مرنوح بن دراج دعاني إلى هذا األ: قال محمد بن سكين

حدثنا محمد بن جعفر : له كتاب نوادر أخبرنا محمد بن محمد عن الحسن بن حمزة قال. لم يرو عن أبيه و ال عن عمه شيئا
اس بن نوح فيما رأيت بخط أبي العب. حدثنا محمد بن علي بن محبوب و أحمد بن محمد بن خالد عن أيوب: بن بطة قال

كان أيوب من : كان وصى إلي من كتبه عن جعفر بن محمد عن الكشي، عن محمد بن مسعود، عن حمدان النقاش، قال
كان من الصالحين، و مات و ما خلف إال مائة و خمسين دينارا، و كان عند : قال أبو عمرو الكشي. عباد اهلل الصالحين

 .الناس أن عنده ماال
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 أيوب بن عطية أبو عبد الرحمن الحذاء 255

: ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم له كتاب يرويه عنه جماعة منهم صفوان بن يحيى أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال
حدثنا أبو عبد : حدثنا صفوان بن يحيى قال: حدثنا القاسم بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن حبشي قال حدثنا حميد قال

 .حمن بن عطية بكتابهالر

  أيوب بن الحر الجعفي 253

: مولى، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم ذكره أصحابنا في الرجال، يعرف بأخي أديم، له أصل، أخبرنا الحسين قال
 .حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أيوب: حدثنا ابن بطة، قال: حدثنا ابن حمزة قال

  باب إدريس

  ريس بن زياد الكفرتوثيإد 251

: و له كتاب نوادر أخبرنا محمد بن علي الكاتب قال. أبو الفضل، ثقة، أدرك أصحاب أبي عبد اهلل عليه السالم و روى عنهم
حدثنا : حدثنا عمران بن طاوس بن محسن بن طاوس مولى جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد اهلل بن المطلب، قال

 .حدثنا إدريس: حدثنا جعفر الحسني قال: محمد و غيره عن أبي بكر الجعابي قال إدريس به، و أخبرنا

  إدريس بن الفضل بن سليمان الخوالني 258

 أبو الفضل كوفي، واقف، ثقة، له كتاب األدب،
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 .كتاب الطهارة، كتاب الصالة

 إدريس بن عبد اهلل بن سعد 259



. له كتاب. القمي هو زكريا بن إدريس هذا، و كان وجها، يروي عن الرضا عليه السالماألشعري ثقة، له كتاب، و أبو جرير 
حدثنا محمد : حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: أخبرناه أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن طاهر األشعري قال

حدثنا : بي خالد المعروف بشينولة، قالحدثنا محمد بن الحسن بن أ: حدثنا العباس بن معروف، قال: بن الحسن الصفار قال
 .إدريس بكتابه

  باب آدم

 آدم بن المتوكل أبو الحسين بياع اللؤلؤ 234

له أصل رواه عنه جماعة، أخبرنا أحمد بن عبد . كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ذكره أصحاب الرجال
 .حدثنا عبيس عنه: أحمد بن زيد قالحدثنا حميد عن : حدثنا علي بن حبشي، قال: الواحد قال

  آدم بن الحسين النخاس 231

حدثنا : حدثنا محمد بن عبد اهلل، قال: أخبرنا محمد بن علي القنائي قال. كوفي، ثقة، له أصل، يرويه عنه إسماعيل بن مهران
حدثنا آدم بن الحسين : حدثنا إسماعيل بن مهران قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان قال: علي بن محمد بن رباح، قال

 .النخاس بكتابه
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  آدم بن إسحاق بن آدم بن عبد اهلل بن سعد األشعري 232

حدثنا أحمد : أخبرنا محمد بن علي قال. قمي، ثقة، له كتاب، يرويه عنه محمد بن عبد الجبار و أحمد بن محمد بن خالد
 .حدثنا آدم بن إسحاق: بن عبد الجبار قالحدثنا أحمد بن إدريس عن محمد : بن محمد بن يحيى قال

 باب أمية

  أمية بن عمرو الشعيري 236

حدثنا محمد بن : حدثنا الحسن بن حمزة قال: كوفي، أكثر كتابه عن إسماعيل السكوني أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال
 .بن عمرو حدثنا أمية: حدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد قال: جعفر بن بطة قال

  أمية بن علي القيسي 230

حدثنا جعفر : أخبرناه محمد بن محمد قال. روى عن أبي جعفر الثاني عليه السالم له كتاب: الشامي ضعفه أصحابنا و قالوا
حدثنا أبي عن أبيه الحسن بن سهل عن موسى بن الحسن : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن بن سهل، قال: بن محمد، قال

 .عن أحمد بن هالل، عن أمية بن علي بهبن عامر، 

 باب الواحد



 األسود بن رزين أبو عبد اهلل المزني، 235

  روى عن جعفر بن محمد عليه السالم، ذكره أصحاب
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  الرجال، له كتاب العتق

  أسد بن معلى بن أسد العمي البصري 233

 .زنجرجل من أصحابنا، أخباري، بصري، له كتاب أخبار صاحب ال

  أديم بن الحر الجعفي 231

 .موالهم، كوفي، ثقة، له أصل

  أسباط بن سالم بياع الزطي 238

. أبو علي مولى بني عدي من كندة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، ذكره أبو العباس و غيره في الرجال
: حدثنا محمد بن سالم بن عبد الرحمن األزدي قال: قالله كتاب أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد، 

 .حدثنا أسباط بن سالم بياع الزطي بكتابه: حدثنا ذبيان بن حكيم أبو عمرو األزدي قال

 أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي، 239

أخبرناه القاضي  له كتاب يرويه عنه جماعة،. عربي، من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة مدني، ثقة، صحيح الحديث
المدني و أبو الحسين محمد بن علي بن ( عمرو)حدثنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن عمر : أبو الحسين محمد بن عثمان قال

حدثنا أبو ضمرة بكتابه عن جعفر و غيره، و قرأت هذا الكتاب : حدثنا يونس بن عبد األعلى قال: أبي الحديد بمصر، قاال
 .لي بن نوحعلى أبي العباس أحمد بن ع
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  أرطاة بن حبيب األسدي 214

حدثنا أحمد بن محمد : له كتاب أخبرناه محمد بن علي قال. كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم ذكره أبو العباس
 .أرطاة بكتابهحدثنا : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات قال: حدثنا عبد اهلل بن جعفر قال: بن يحيى قال

  أصرم بن حوشب البجلي 211



أخبرنا محمد و الحسين عن الحسن . عامي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم نسخة رواها عنه محمد بن خالد البرقي
 .حدثنا أبي عن أصرم بكتابه: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: بن حمزة قال

  عمرو البجليإلياس بن  212

شيخ من أصحاب أبي عبد اهلل عليه السالم متحقق بهذا األمر، و هو جد الحسن بن علي ابن بنت إلياس، و أوالده عمرو و 
حدثنا : له كتاب يرويه جماعة أخبرناه عدة عن أحمد بن محمد قال. يعقوب و رقيم رووا عن أبي عبد اهلل عليه السالم أيضا

 .حدثنا الحسن بن علي األشعري عن إلياس بكتابه: يرفي قالجعفر بن أحمد بن كازر الص
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 باب الباء

 منه بكر

 بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم األزدي الغامدي أبو محمد، 216

 وجه في هذه الطائفة من بيت جليل بالكوفة من آل نعيم الغامديين، عمومته شديد و عبد السالم، و ابن عمه موسى بن عبد
السالم، و هم كثيرون، و عمته غنيمة روت أيضا عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و أبي الحسن عليه السالم، ذكر ذلك 

حدثنا أحمد : أخبرناه محمد بن علي قال. له كتاب يرويه عدة من أصحابنا. أصحاب الرجال، و كان ثقة، و عمر عمرا طويال
و . حدثنا أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد بكتابه: عفر الحميري قالحدثنا عبد اهلل بن ج: بن محمد بن يحيى، قال

حدثنا أحمد : حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال: أخبرنا محمد بن علي بن خشيش التميمي المقرئ قال
 .بن أحمد عن بكر بن محمد

 بكر بن جناح أبو محمد، 210

حدثنا الحسن : حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرناه الحسين قال. كوفي، ثقة، مولى، له كتاب يرويه عدة
 .حدثنا محمد بن أبي عمير عن بكر بن جناح به: بن محمد بن سماعه قال
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 بكر بن األشعث أبو إسماعيل، 215

 .كتابا[  عليه السالم]كوفي، ثقة، روى عن موسى بن جعفر 

  بكر بن صالح الرازي 213



له كتاب نوادر يرويه عدة من أصحابنا، أخبرناه محمد بن . مولى بني ضبة، روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم، ضعيف
حدثنا محمد بن : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: علي قال

 .الف الرواة عنهخالد البرقي عن بكر به، و هذا الكتاب يختلف باخت

  بكر بن عبد اهلل بن حبيب المزني 211

حدثنا : حدثنا علي بن محمد القالنسي قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. له كتاب نوادر. يعرف و ينكر، يسكن الري
 .حمزة عن بكر بكتابه

  بكر بن أحمد بن إبراهيم 218

الذي يقال له أشج بني أعصر الوارد على النبي صلى اهلل عليه و آله بن زياد بن موسى بن مالك بن يزيد األشج أبو محمد 
كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب : له كتب، منها. في وفد عبد القيس، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السالم و هو ضعيف

  بن حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن جعفر: قال أبو عبد اهلل بن عياش. الزكاة، كتاب المناقب
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 .حدثنا بكر بها: رويدة العسكري الحداد قال

  بكر بن محمد بن حبيب 219

. مازن بني شيبان كان سيد أهل العلم بالنحو و الغريب و اللغة بالبصرة و مقدمه، مشهور بذلك -بن بقية أبو عثمان المازني
حدثنا محمد بن يحيى الصوفي، : مروان رحمه اهلل قالأخبرنا بذلك العباس بن عمر بن العباس الكلوذاني المعروف بابن 

و من علماء اإلمامية أبو عثمان بكر بن محمد، و كان من غلمان إسماعيل بن : حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد قال: قال
وجدت بخط : له في األدب كتاب التصريف، كتاب ما يلحن فيه العامة، التعليق، قال أبو عبد اهلل بن عبدون رحمه اهلل. ميثم

 .أبي سعيد السكري مات أبو عثمان بكر بن محمد رحمه اهلل سنة ثمان و أربعين و مائتين

  باب بسطام

  بسطام بن سابور الزيات أبو الحسين الواسطي 284

 ذكرهم أبو. مولى، ثقة، و إخوته زكريا و زياد و حفص ثقات، كلهم رووا عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
حدثنا : حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا علي بن أحمد قال. له كتاب يرويه عنه جماعة. العباس و غيره في الرجال

 .حدثنا علي بن إسماعيل عن صفوان عن بسطام بكتابه: محمد بن الحسن قال

  بسطام بن الحصين بن عبد الرحمن الجعفي 281



و هم بيت بالكوفة من . أصحابنا و أبوه و عمومته، و كان أوجههم إسماعيلكان وجها في . ابن أخي خيثمة و إسماعيل
  جعفي، يقال
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: له كتاب أخبرنا محمد بن جعفر األديب قال. لهم بنو أبي سبرة، منهم خيثمة بن عبد الرحمن صاحب عبد اهلل بن مسعود
حدثنا محمد بن عمرو بن النعمان الجعفي : اهيم قالحدثنا محمد بن مفضل بن إبر: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال

 .حدثنا بسطام بن الحصين بكتابه: قال

 بسطام بن مرة 282

له كتاب أخبرنا محمد بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن المعلى بن محمد البصري، عن 
 .بسطام بن مرة بكتابه

 بسطام بن سابور 286

حدثنا علي : حدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: محمد بن جعفر النحوي قال له كتاب، أخبرنا
 .بن الحسن عن محمد بن أبي حمزة عنه به

 باب بشر

  بشر بن سليمان البجلي 280

مفضل بن حدثنا محمد بن : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: كوفي، له كتاب أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال
 .حدثنا محمد بن الربيع األقرع عن بشر بكتابه: إبراهيم قال

 بشر بن مسلمة 285

 كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، له كتاب رواه ابن أبي عمير
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نا أحمد بن محمد حدث: حدثنا الصفار قال: حدثنا ابن بطة قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: أخبرنا الحسين و محمد قاال
 .بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن بشر به

  بشر بن سالم 283

حدثنا محمد : رأيت بخط أبي العباس أحمد بن علي بن نوح فيما وصى إلي من كتبه، أخبرنا أحمد بن محمد الزراري قال
 .بن جعفر الرزاز عن يحيى بن زكريا أبي محمد اللؤلؤي، عن بشر، عن صالح النيلي



 الواحدباب 

 بريد بن معاوية أبو القاسم العجلي، 281

، وجه من وجوه [ عليه السالم]عربي، روى عن أبي عبد اهلل و أبي جعفر عليهما السالم، و مات في حياة أبي عبد اهلل 
خالد إنه رأى له كتاب يرويه عنه علي بن عقبة بن : أصحابنا، و فقيه أيضا، له محل عند األئمة، قال أحمد بن الحسين

: قال -يعني ابن أبي رافع -أخبرنا أحمد بن إبراهيم األنصاري. و رأيت بخط أبي العباس أحمد بن علي بن نوح. األسدي
 .مات بريد بن معاوية سنة مائة و خمسين: قال لنا علي بن الحسن بن فضال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال

  بسام بن عبد اهلل الصيرفي 288

له كتاب . و عبد اهلل، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، ذكره أبو العباس في كتاب الرجالمولى بني أسد أب
 :حدثنا عثمان بن أحمد السماك قال: أخبرنا محمد بن عثمان قال
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الضبي عن بسام حدثنا محمد بن فضيل : حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني قال: حدثنا محمد بن الحسين الخثعمي قال
 .بكتابه

  بيان الجزري 289

حدثنا علي : كان خيرا فاضال، له كتاب أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: كوفي، أبو أحمد، مولى، قال محمد بن عبد الحميد
: حدثنا يحيى بن محمد العليمي قال: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك قال: حدثنا حميد بن زياد قال: بن حبشي قال

 .حدثنا بيان بكتابه

  بشار بن يسار الضبعي 294

ذكرهما أصحاب . أخو سعيد، مولى بني ضبيعة بن عجل، ثقة، روى هو و أخوه عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
بطة حدثنا ابن : حدثنا الحسن بن حمزة قال: له كتاب رواه عنه محمد بن أبي عمير أخبرنا محمد و الحسين قاال. الرجال

 .حدثنا ابن أبي عمير عن بشار به: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدثنا الصفار قال: قال

  برد اإلسكاف 291

حدثنا عبيد اهلل : حدثنا جعفر بن محمد قال: أخبرناه القاضي أبو الحسين قال. مولى مكاتب، له كتاب يرويه ابن أبي عمير
 .ر عن بردحدثنا ابن أبي عمي: بن أحمد بن نهيك قال

  بريه العبادي 292

 حدثنا جعفر: أخبرنا ابن الصلت األهوازي، عن أحمد بن محمد بن سعيد قال
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 .بن عبد اهلل المحمدي، عن محمد بن سلمة بن أرتبيل، عن عمار بن مروان عن برية العبادي بكتابه

 البراء بن محمد 296

حدثنا : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: برناه محمد بن علي قالأخ. كوفي، ثقة، له كتاب يرويه أيوب بن نوح
 .حدثنا أيوب بن نوح عن البراء به: الحميري قال

  بندار بن محمد بن عبد اهلل 290

كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الزكاة، ذكر ذلك أبو الفرج محمد : إمامي متقدم، له كتب، منها
 .إسحاق أبي يعقوب النديم في كتاب الفهرست، و ذكر أيضا له كتابا في اإلمامة، و كتابا في المتعة، و كتابا في العمرةبن 
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 باب التاء

  تليد بن سليمان أبو إدريس المحاربي 295

حدثنا أحمد : أحمد بن محمد قالأخبرنا . روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ذكره أبو العباس، له كتاب يرويه عنه جماعة
 .حدثنا الحسين بن محمد بن علي األزدي عنه به: حدثنا المنذر بن محمد بن المنذر قال: بن محمد قال

 باب الثاء

  ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي 293

نهم من العتيك قال محمد و اسم أبي صفية دينار، مولى، كوفي، ثقة، و كان آل المهلب يدعون والءه و ليس من قبيلهم، أل
ثابت بن أبي صفية مولى المهلب بن أبي صفرة، و أوالده نوح و منصور و حمزة قتلوا مع زيد، لقي علي : بن عمر الجعابي

بن الحسين و أبا جعفر و أبا عبد اهلل أبا الحسن عليهم السالم و روى عنهم، و كان من خيار أصحابنا و ثقاتهم و معتمديهم 
 و. الحديث في الرواية و

 .أبو حمزة في زمانه مثل سلمان في زمانه:  روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم أنه قال

أخبرنا أبو بكر : أخبرنا عدة من أصحابنا قالوا. له كتاب تفسير القرآن. و روى عنه العامة، و مات في سنة خمسين و مائة
حدثنا أبو سهل عمرو بن حمدان في : لمعروف بالجعابي، قالمحمد بن عمر بن سلم بن البراء بن سبرة بن سيار التميمي ا

  حدثنا سليمان بن: المحرم، سنة سبع و ثالثمائة، قال
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حدثني أبو : عمي عبد ربه قال( حدثني)حدثنا : إسحاق بن داود المهلبي قدم علينا البصرة، سنة سبع و ستين و مائتين قال
: حدثنا جعفر بن محمد قال: النوادر رواية الحسن بن محبوب أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قالو له كتاب . حمزة بالتفسير

و له رسالة . حدثنا أبي عن سعد، عن أحمد و عبد اهلل ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة به
حدثنا علي بن : حدثنا الحسن بن حمزة قال: السالم أخبرنا أحمد بن علي قال( عليهما)الحقوق عن علي بن الحسين عليه 

 [. عليهما السالم]إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين 

 ثابت بن شريح أبو إسماعيل الصائغ األنباري، 291

العالء، و ابنه محمد بن مولى األزد، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و أكثر عن أبي بصير و عن الحسين بن أبي 
حدثنا الحسن بن متيل : حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا علي بن أحمد بن محمد قال. له كتاب في أنواع الفقه. ثابت
و هذا الكتاب يرويه عنه جماعات من . حدثنا الحسن بن علي بن عبد اهلل بن المغيرة عن عبيس بن هشام عن ثابت: قال

 .الطرق إلى الرواة حتى ال تكثر، فليس أذكر إال طريقا واحدا فحسب الناس، و إنما اختصرنا

 .ثابت بن هرمز أبو المقدام الحداد 298

حدثنا علي بن : قال ابن نوح. عليه السالم، رواها عنه ابنه عمرو بن ثابت( عليهما)روى نسخة عن علي بن الحسين 
حدثنا عمرو بن ثابت : حدثنا عباد بن يعقوب األسدي قال: لحدثنا علي بن العباس بن الوليد قا: الحسين بن سفيان قال

  عن
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 .أبيه عن علي بن الحسين عليهما السالم

 ثابت بن جرير 299

حدثنا الحسن بن علي بن عبد اهلل بن : حدثنا أحمد بن إدريس قال: أخبرنا ابن نوح، عن الحسين بن علي بن سفيان قال
 .لناشري، عن ثابت بن جرير بكتابهالمغيرة عن عبيس بن هشام ا

 ثبيت بن محمد أبو محمد 644

العسكري صاحب أبي عيسى الوراق، متكلم حاذق، من أصحابنا العسكريين، و كان أيضا له اطالع بالحديث و الرواية و 
زي إلى أبي و الكتاب الذي يع -كتاب توليدات بني أمية في الحديث و ذكر األحاديث الموضوعة: له كتب، منها. الفقه

 .و كتاب األسفار، و دالئل األئمة عليهم السالم -عيسى الوراق في نقض العثمانية له

  ثبيت 641

قال أبو . و له عنه أحاديث، و ما أعرفها مدونة، روى عنه أبو أيوب الخراز. ممن كان يروي عن أبي عبد اهلل عليه السالم
: حدثني ثبيت قال: ثنا ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير قالحد: حدثنا جعفر بن عبد اهلل قال: العباس بن سعيد



أبو عبد اهلل : هل كان أحد عند أبيك مثلك فقال: كنت مع أبي عبد اهلل عليه السالم ذات ليلة، فقلت له: قال معاذ بن كثير
 .ال، و ذكر الحديث: عليه السالم

  ثعلبة بن ميمون 642

  هم، أبو إسحاق النحوي، كان وجها فيمولى بني أسد مولى بني سالمة من
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أصحابنا، قارئا، فقيها، نحويا، لغويا، راوية، و كان حسن العمل، كثير العبادة و الزهد، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن 
 أخبركم أحمد بن قرأت على الحسين بن عبيد اهلل. له كتاب تختلف الرواية عنه، قد رواه جماعات من الناس. عليهما السالم

حدثنا عبد اهلل بن محمد المزخرف الحجال عن ثعلبة : حدثنا أبو طاهر محمد بن تسنيم قال: محمد الزراري عن حميد قال
: و رأيت بخط ابن نوح فيما كان وصى به إلي من كتبه حدثنا محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن سعيد قال. بالكتاب

لما أن حج هارون الرشيد مر بالكوفة، فصار إلى الموضع الذي : عن علي بن أسباط قالحدثنا علي بن الحسن بن فضال 
و كان فصيحا  -يعرف بمسجد سماك و كان ثعلبة ينزل في غرفة على الطريق، فسمعه هارون، و هو في الوتر، و هو يدعو

ما تسمع ما : للفضل بن الربيع فوقف يسمع دعاءه، و وقف من قدامه و من خلفه و أقبل يتسمع، ثم قال -حسن العبارة
 .إن خيارنا بالكوفة: ثم قال. أسمع

  ثوير بن أبي فاختة أبو جهم 646

حدثني جدي : قال ابن نوح. الكوفي، و اسم أبي فاختة سعيد بن عالقة، يروي عن أبيه و كان مولى أم هانئ بنت أبي طالب
: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا محمود بن غيالن قال: البزاز قالحدثنا محمد بن عبد اهلل : حدثنا بكر بن أحمد قال: قال

 .ما أصنع به، كان رافضيا: فقال. ما لك ال تروي عن ثوير فإن إسرائيل يروي عنه: قلت ليونس بن أبي إسحاق
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  باب الجيم

 جعفر بن بشير أبو محمد البجلي الوشاء 640

هم، و كان ثقة، و له مسجد بالكوفة باق في بجيلة إلى اليوم، و أنا و كثير من أصحابنا من زهاد أصحابنا و عبادهم و نساك
إذا وردنا الكوفة نصلي فيه مع المساجد التي يرغب في الصالة فيها، و مات جعفر رحمه اهلل باألبواء سنة ثمان و مائتين كان 

مثل كتاب الحسن بن  -له كتاب المشيخة. رووا عنه كان يلقب فقحة العلم، روى عن الثقات و: أبو العباس بن نوح يقول
أخبرنا أحمد بن هارون . ، و كتاب الصالة، و كتاب المكاسب، و كتاب الصيد، و كتاب الذبائح-محبوب، إال أنه أصغر منه

بن أبي و له نوادر رواها ا. حدثنا جعفر بن بشير: حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم قال: عن أحمد بن محمد بن سعيد قال
 .الخطاب الزيات أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل عن الزراري، عن الحميري، عن ابن أبي الخطاب بسائر كتبه

 جعفر بن محمد بن سماعة بن موسى بن رويد بن نشيط الحضرمي، 645



و كان . محمدمولى عبد الجبار بن وائل الحضرمي، حليف بني كندة، أبو عبد اهلل أخو أبي محمد الحسن و إبراهيم ابني 
  أخبرنا الحسين بن. له كتاب النوادر كبير. جعفر أكبر من أخويه، ثقة في حديثه، واقف
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 .حدثنا الحسن بن محمد عن أخيه: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن سفيان قال: عبيد اهلل قال

  جعفر بن عبد اهلل رأس المذري 643

بن عبد اهلل بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب أبو عبد اهلل، أمه آمنة بنت عبد اهلل بن عبيد اهلل بن ابن جعفر الثاني ا
الحسن بن علي بن الحسين، كان وجها في أصحابنا، و فقيها، و أوثق الناس في حديثه، و روى عن أخيه محمد عن أبيه 

روى عنه هارون . نه أبو الحسن العباس بن أبي طالب علي بن جعفرعبد اهلل بن جعفر، و له عقب بالكوفة و البصرة، و ابن اب
و روى جعفر عن جلة أصحابنا، مثل الحسن بن محبوب، و محمد بن أبي عمير، و الحسن بن علي بن فضال، و . بن موسى

أحمد بن محمد رأيت له كتاب المتعة، يرويه عنه : قال أحمد بن الحسين رحمه اهلل. عبيس بن هشام، و صفوان و ابن جبلة
 .بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني و قد أخبرنا جماعة عنه

  جعفر بن محمد بن يونس األحول الصيرفي 641

حدثنا : أخبرنا ابن نوح قال. له كتاب نوادر. مولى بجيلة، روى عن أبي جعفر الثاني، روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى
 .حدثنا جعفر بنوادره: بن محمد بن خالد قالحدثنا ابن بطة عن أحمد : الحسن بن حمزة قال

  جعفر بن إسماعيل المنقري 648

 .حدثنا أحمد بن جعفر عن حميد عنه بها: له نوادر، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال
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 جعفر بن المثنى بن عبد السالم بن عبد الرحمن بن نعيم األزدي العطار 649

حدثنا أحمد بن جعفر : له كتاب نوادر أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. الكوفيين و من بيت آل نعيمثقة، من وجوه أصحابنا 
 .حدثنا القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم عن جعفر بن مثنى به: حدثنا حميد قال: قال

  جعفر بن أحمد بن أيوب السمرقندي 614

ذكر أحمد بن الحسين . المذهب، روى عنه محمد بن مسعود العياشيابن العاجز، كان صحيح الحديث و : أبو سعيد يقال له
طريقنا إليه شيخنا . أن له كتاب الرد على من زعم أن النبي صلى اهلل عليه و آله كان على دين قومه قبل النبوة: رحمه اهلل

 [. به]كشي عنه أبو عبد اهلل محمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن عمر بن عبد العزيز ال

 جعفر بن محمد بن إسحاق بن رباط أبو القاسم البجلي، 611



شيخ، ثقة، كوفي، من أصحابنا، له كتاب الرد على الواقفة، كتاب الرد على الفطحية، كتاب نوادر أخبرنا ابن نوح عن أبي عبد 
 .اهلل الصفواني عن جعفر بن محمد بن إسحاق بكتبه

  جعفر بن سليمان القمي 612

  و محمد ثقة، من أصحابنا القميين، له كتاب ثواب األعمال، أخبرنا علي بنأب
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 .حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد عنه: أحمد بن أبي جيد قال

 جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور، 616

أحمد بن الحسين كان يضع : الحديث، قالمولى أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري، كوفي، أبو عبد اهلل، كان ضعيفا في 
كان أيضا فاسد المذهب و الرواية، و ال أدري كيف روى عنه : الحديث وضعا و يروي عن المجاهيل، و سمعت من قال

له كتاب . شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، و شيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهما اهلل، و ليس هذا موضع ذكره
أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد . األخبار، و كتاب أخبار األئمة و مواليدهم عليهم السالم، و كتاب الفتن و المالحم غرر

 .بن إبراهيم بن أبي رافع، عن محمد بن همام عنه بكتبه و أخبرنا أبو الحسين بن الجندي عن محمد بن همام عنه

 جعفر بن محمد بن جعفر 610

هو والد أبي قيراط، و ابنه يحيى بن جعفر  -لحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد اهللبن الحسن بن جعفر بن ا
له كتاب التاريخ . روى الحديث كان وجها في الطالبيين، متقدما، و كان ثقة في أصحابنا، سمع و أكثر و عمر و عال أسناده

: حدثنا محمد بن عمر بن محمد الجعابي قال: ه اهلل قالالعلوي، و كتاب الصخرة و البئر أخبرنا شيخنا محمد بن محمد رحم
: و ذكر عنه أنه قال. و مات في ذي القعدة سنة ثمان و ثالثمائة و له نيف و تسعون سنة. بكتبه[ بن محمد]حدثنا جعفر 
 .رأى سنة أربع و عشرين و مائتين ولدت بسرمن
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  جعفر بن أحمد بن يوسف األودي 615

هلل شيخ من أصحابنا الكوفيين، ثقة، روى عنه أحمد بن محمد بن عقدة، له كتاب المناقب أخبرنا محمد بن جعفر أبو عبد ا
 .حدثنا محمد بن جعفر الذهلي عنه بكتابه: التميمي قال

  جعفر بن أحمد بن وندك الرازي 613

 .أبو عبد اهلل من أصحابنا المتكلمين و المحدثين، له كتاب في اإلمامة كبير

 جعفر بن الحسين بن علي بن شهريار أبو محمد المؤمن القمي، 611



شيخ أصحابنا القميين، ثقة، انتقل إلى الكوفة و أقام بها و صنف كتابا في المزار و فضل الكوفة و مساجدها، و له كتاب 
لكوفة سنة أربعين و و توفي جعفر با. أخبرنا عدة من أصحابنا رحمهم اهلل عن أبو الحسين بن تمام عنه بكتبه. نوادر

 .ثالثمائة

 جعفر بن محمد بن جعفر 618

بن موسى بن قولويه أبو القاسم و كان أبوه يلقب مسلمة من خيار أصحاب سعد، و كان أبو القاسم من ثقات أصحابنا و 
يه قرأ ما سمعت من سعد إال أربعة أحاديث، و عل: أجالئهم في الحديث و الفقه، روى عن أبيه و أخيه عن سعد و قال

حسان، كتاب : له كتب[ و]شيخنا أبو عبد اهلل الفقه و منه حمل، و كل ما يوصف به الناس من جميل و ثقة و فقه فهو فوقه، 
  مداواة الجسد، كتاب الصالة، كتاب الجمعة و الجماعة، كتاب قيام الليل، كتاب الرضاع، كتاب الصداق، كتاب
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اب الوطء بملك اليمين، كتاب بيان حل الحيوان من محرمه، كتاب قسمة الزكاة، كتاب العدد، األضاحي، كتاب الصرف، كت
كتاب العدد في شهر رمضان، كتاب الرد على ابن داود في عدد شهر رمضان، كتاب الزيارات، كتاب الحج، كتاب يوم و ليلة، 

يخ الشهور و الحوادث فيها، كتاب النوادر، كتاب كتاب القضاء و آداب الحكام، كتاب الشهادات، كتاب العقيقة، كتاب تار
 .قرأت أكثر هذه الكتب على شيخنا أبي عبد اهلل رحمه اهلل و على الحسين بن عبيد اهلل رحمه اهلل. النساء و لم يتمه

 جعفر بن ورقاء بن محمد 619

سلمة بن سنان بن عامر بن تيم بن ورقاء بن صلة بن المبارك بن صلة بن عمير بن جبير بن شريك بن علقمة بن حوط بن 
أمير بني شيبان بالعراق و وجههم، و كان .. بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل أبو محمد 

له كتاب في إمامة أمير المؤمنين عليه السالم و تفضيله على أهل البيت عليهم . عظيما عند السلطان، و كان صحيح المذهب
حدثنا أبو أحمد إسماعيل بن يحيى : أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. كتاب حقائق التفضيل في تأويل التنزيل السالم، سماه

 .قرأت على األمير أبي محمد: بن أحمد العبسي قال

  جعفر بن عثمان بن شريك بن عدي الكالبي الوحيدي 624

له . ذكر ذلك أصحاب الرجال. عبد اهلل عليه السالم ابن أخي عبد اهلل بن شريك و أخوه الحسين بن عثمان رويا عن أبي
 حدثنا أحمد: أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال. كتاب رواه عنه جماعة
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 .ش.ه 1631ششم، : قم، چاپ -جلد، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم 1جناشى، امحد بن على، رجال النجاشي،   



حدثنا ابن أبي عمير عن جعفر بن : حدثنا يعقوب بن يزيد قال: حدثنا أحمد بن يوسف الجعفي قال: بن محمد بن سعيد قال
 .عثمان به

  األوديجعفر  621

حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى : حدثنا الصفار قال: كوفي له كتاب أخبرنا ابن نوح عن الحسن بن حمزة عن ابن بطة قال
 .عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بكتابه

  جعفر بن الهذيل 622

سمعت منه : هواز قالحدثنا حميد بن زياد بن : حدثنا الحسين بن علي بن سفيان قال: له نوادر، أخبرنا ابن نوح قال
 .نوادره، و سمعت منه كتاب عبد اهلل بن بكير

  جعفر بن مازن الكاهلي 626

سمعت من أبي : حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا الحسين بن علي بن سفيان قال: الطحان أبو عبد اهلل، أخبرنا ابن نوح قال
و عبد اهلل يوم الثلثاء لسبع خلون من شهر ربيع اآلخر سنة و مات أب. عبد اهلل جعفر بن مازن الكاهلي الطحان في بني كاهل

 .أربع و سنين و مائتين، و صلى عليه محمد بن إبراهيم بن محمد العلوي

  جعفر بن محمد السنجاري 620

  أخبرنا بذلك ابن نوح عن الحسين بن. لم يسمع منه حميد إال حديثا واحدا
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 .علي عن حميد

  بن حسان جعفر بن علي 625

 .سمعت في بجيلة من جعفر بن علي بن حسان نوادر: حدثنا حميد قال: حدثنا الحسين بن علي قال: أخبرنا ابن نوح قال

  جعفر بن عبد الرحمن الكاهلي 623

سمعت من جعفر بن عبد الرحمن الكاهلي نوادر له عن : حدثنا حميد قال: حدثنا الحسين بن علي قال: أخبرنا ابن نوح قال
 .لرجالا

  جعفر بن يحيى بن العالء أبو محمد الرازي 621



روى أبوه عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و هو أخلط بنا من أبيه و أدخل فينا، و كان أبوه يحيى بن العالء . ثقة، و أبوه أيضا
أخبرنا محمد بن . ا نسب إليهو كتابه يختلط بكتاب أبيه ألنه يروي كتاب أبيه عنه، فربما نسب إلى أبيه، و ربم. قاضيا بالري

حدثنا : حدثنا محمد بن أحمد بن سليم الصابوني بمصر قال: حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه قال: محمد بن النعمان قال
 .حدثنا جعفر بن يحيى بن العالء: موسى بن الحسين بن موسى قال

  جميل بن دراج 628

أبو محمد شيخنا و وجه الطائفة، ثقة، روى عن : لنخعي، و قال ابن فضالبن عبد اهلل أبو علي ا -و دراج يكنى بأبي الصبيح
  أخذ عن زرارة، و أخوه نوح بن دراج القاضي كان أيضا من أصحابنا، و كان[ و]أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم 
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له كتاب، رواه عنه جماعات . الرضا عليه السالميخفي أمره، و كان أكبر من نوح، و عمي في آخر عمره، و مات في أيام 
من الناس، و طرقه كثيرة، و أنا على ما ذكرته في هذا الكتاب ال أذكر إال طريقا أو طريقين، حتى ال يكبر الكتاب، إذ 

قرأته على الحسين بن عبيد اهلل حدثكم أحمد بن محمد الزراري عن جده، عن علي بن الحسن بن . الغرض غير ذلك
و له كتاب اشترك هو و محمد بن حمران فيه، رواه الحسن بن . ، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميلفضال

علي ابن بنت إلياس عنهما أخبرنا محمد بن جعفر التميمي عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب 
و له كتاب . ا الحسن بن علي ابن بنت إلياس عنهما بهحدثن: الجعفي من كتابه و أصله في رجب سنة تسع و مائتين قال

حدثنا سعد بن : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، قال: اشترك هو و مرازم بن حكيم فيه أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال
 .حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عنهما: عبد اهلل قال

  جميل بن صالح األسدي 629

و أكثر . ذكره أبو العباس في كتاب الرجال، روى عنه سماعه. ى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالمثقة، وجه، رو
ما يرى منه نسخة رواية الحسن بن محبوب أو محمد بن أبي عمير، طريق القميين إليه ما أخبرنا به الحسين بن عبيد اهلل 

و أما رواية . ن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عنه بهعن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن عبد اهلل ب
الكوفيين، فأخبرنا محمد بن عثمان عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك، عن ابن أبي عمير، 

 .عنه به
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د بن جعفر بن بطة عن أحمد بن حدثنا محم: و قد رواه عنه علي بن حديد، أخبرنا ابن نوح عن الحسن بن حمزة قال
 .محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل به

  جلبة بن عياض أبو الحسن الليثي 664



حدثنا : أخبرنا ابن نوح و غيره عن أبي محمد الحسن بن حمزة الحسيني قال. له كتاب. أخو أبي ضمرة، ثقة، قليل الحديث
 .بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عنه به حدثنا ماجيلويه و الصفار و محمد: ابن بطة قال

  الكناني( أبجر)جلبة بن حيان بن األبجر  661

حدثنا : حدثنا الحسين بن علي بن سفيان قال: له نوادر و هو أيضا يروي عن جميل بن دراج كتابه أخبرنا ابن نوح قال
 .ة عنه بهحدثنا الحسن بن محمد بن سماعه عن عبد اهلل بن جبل: حميد بن زياد قال

  جابر بن يزيد أبو عبد اهلل 662

ابن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحارث بن معاوية بن وائل بن مرار : الجعفي، عربي قديم، نسبه -و قيل أبو محمد
مز روى عنه جماعة غ. لقي أبا جعفر و أبا عبد اهلل عليهما السالم، و مات في أيامه، سنة ثمان و عشرين و مائة. بن جعفي

و كان في نفسه مختلطا، و . عمرو بن شمر، و مفضل بن صالح، و منخل بن جميل، و يوسف بن يعقوب: فيهم و ضعفوا، منهم
كان شيخنا أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن النعمان رحمه اهلل ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه تدل على االختالط، ليس هذا 

 .في الحالل و الحرام ء موضعا لذكرها، و قل ما يورد عنه شي
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حدثنا محمد بن أحمد : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: التفسير، أخبرناه أحمد بن محمد بن هارون قال: له كتب، منها
حدثنا الربيع بن زكريا الوراق، عن عبد اهلل بن محمد : حدثنا محمد بن علي أبو سمينة الصيرفي قال: بن خاقان النهدي قال

و هذا عبد اهلل بن محمد يقال له الجعفي ضعيف، و روى هذه النسخة أحمد بن محمد بن سعيد عن جعفر بن . ن جابر بهع
و له كتاب النوادر، أخبرنا أحمد بن محمد . عبد اهلل المحمدي عن يحيى بن حبيب الذراع عن عمرو بن شمر عن جابر

حدثنا : حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف قال: محمد بن مالك قال حدثنا جعفر بن: حدثنا محمد بن همام قال: الجندي قال
أخبرنا أحمد بن محمد بن . و له كتاب الفضائل. محمد بن سنان عن عمار بن مروان، عن المنخل بن جميل، عن جابر به

بن شمر، عن هارون، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن محمد بن أحمد بن الحسن القطواني، عن عباد بن ثابت، عن عمرو 
و كتاب الجمل، و كتاب صفين، و كتاب النهروان، و كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السالم، و كتاب مقتل الحسين . جابر به

حدثنا محمد بن : حدثنا أحمد بن إبراهيم بن معلى قال: روى هذه الكتب الحسين بن الحصين العمي قال. عليه السالم
، عن عبد الجبار بن شيران الساكن نهر خطى، عن محمد بن زكريا الغالبي، عن جعفر بن زكريا الغالبي و أخبرنا ابن نوح

و تضاف إليه رسالة أبي جعفر إلى أهل البصرة، و . محمد بن عمار، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر بهذه الكتب
 .غيرها من األحاديث و الكتب، و ذلك موضوع، و اهلل أعلم
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  بن حكيمجهم  666

: حدثنا أحمد بن محمد البرقي عنه، و تارة قال: كوفي، ثقة، قليل الحديث، له كتاب ذكره ابن بطة و خلط أسناده، تارة قال
 .حدثنا أحمد بن محمد، عن أبيه، عنه



  جارود بن المنذر أبو المنذر الكندي النخاس 660

أخبرنا الحسين . له كتاب تختلف الرواة عنه. و العباس في رجالهكوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة ثقة، ذكره أب
حدثنا علي بن الحسن بن رباط، عن : حدثنا أحمد بن جعفر، عن حميد، عن الحسن بن سماعه قال: بن عبيد اهلل قال

 .الجارود به

  جراح المدائني 665

عنه جماعة منهم النضر بن سويد أخبرنا الحسين بن ذكره أبو العباس له كتاب يرويه [  عليه السالم]روى عن أبي عبد اهلل 
حدثنا أحمد بن : حدثنا علي بن عبد اهلل بن يحيى قال: حدثنا حمزة بن القاسم قال: حدثنا علي بن محمد قال: عبيد اهلل قال

 .أبي عبد اهلل، عن النضر بن سويد، عن جراح به

  جحدر بن المغيرة الطائي 663

حدثنا أبو األزهر سعيد بن : له كتاب قال ابن سعيد. ، ذكر ذلك الجماعة[ عليه السالم] كوفي، روى عن جعفر بن محمد
 حدثنا: حدثنا محمد بن إدريس صاحب الكرابيس، قال: مالك بن عبد اهلل بن العالء بن حنظلة المهراني قال
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 .جحدر بن المغيرة بكتابه

  جفير بن الحكم العبدي 661

حدثنا : أحمد بن محمد بن هارون قال[  به]له كتاب أخبرنا [  عليه السالم]ثقة، روى عن جعفر بن محمد  أبو المنذر عربي،
 .حدثنا منذر بن جفير عن أبيه به: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن القطواني قال: أحمد بن محمد بن سعيد قال

  جهيم بن أبي جهم 668

حدثنا محمد بن علي بن الحسين، عن : بن مسلم نوادر أخبرنا ابن نوح قال ابن أبي جهمة، كوفي، روى عنه سعدان: و يقال
 .ابن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم عنه
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 باب الحاء

 حميد بن زياد بن حماد 669

قرية على العلقمي إلى جنب الحائر على  -بن حماد بن زياد هوار الدهقان أبو القاسم، كوفي سكن سورا، و انتقل إلى نينوى
سمع الكتب و صنف كتاب الجامع في أنواع الشرائع، كتاب الخمس، كتاب . صاحبه السالم، كان ثقة واقفا، وجها فيهم



، كتاب الفرائض، كتاب الدالئل، كتاب ذم من خالف الحق [ عليه السالم]الدعاء، كتاب الرجال، كتاب من روى عن الصادق 
أخبرنا أحمد بن علي بن نوح . تاب فضل العلم و العلماء، كتاب الثالث و األربع، كتاب النوادر و هو كتاب كبيرو أهله، ك

و أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل . قرأت على حميد بن زياد كتابه كتاب الدعاء: حدثنا الحسين بن علي بن سفيان قال: قال
و قال أبو . أجازنا سنة عشر و ثالثمائة: قال أبو المفضل الشيباني. هحدثنا أحمد بن جعفر بن سفيان عن حميد بكتب: قال

و مات حميد . الرجال قراءة، و أجاز لنا كتبه( كتاب)لقيته سنة ست و ثالثمائة و سمعت منه كتابه : الحسن علي بن حاتم
 .سنة عشر و ثالثمائة
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  حميد بن المثنى أبو المغراء العجلي 604

حدثنا : كتابه أخبرناه أبو عبد اهلل بن شاذان قال. عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، كوفي ثقة ثقة موالهم روى
 .العطار عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم و الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء بكتابه

  حميد بن شعيب السبيعي الهمداني 601

و أكثر ما يرى رواية أبو عبد اهلل بن . له كتاب رواه عنه عدة. عبد اهلل عليه السالم، و روى عن جابركوفي، روى عن أبي 
حدثنا الحسن بن : حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن سفيان، قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. جبلة

بن شعيب بكتابه، و له كتاب يرويه جعفر بن محمد بن شريح عنه  حدثنا عبد اهلل بن جبلة عن حميد: محمد بن سماعه، قال
 .عن جابر

 حميد بن راشد أبو غسان الذهلي، 602

: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك قال: له كتاب أخبرنا ابن نوح عن الحسين بن علي بن سفيان، عن حميد بن زياد، قال
، و [ عليه السالم]عن المفضل عن أبي عبد اهلل  -حميد بن راشد و اسمه -حدثنا عبيس بن هشام، عن أبي غسان الذهلي

 .ذكر الكتاب

 حميد بن مسعود 606

  ينزل -سمعت من أبي محمد القاسم بن إسماعيل القرشي: قال حميد بن زياد
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 .سمعت منه أيضا كتاب الراهب و الراهبة: و قال. كتاب حميد بن مسعود -وراء أشجع بالكوفة

  حفص بن البختري 600



و إنما كان بينه و بين . مولى، بغدادي، أصله كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، ذكره أبو العباس
أخبرني أبو عبد اهلل . له كتاب يرويه عنه جماعة منهم محمد بن أبي عمير. آل أعين نبوة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج

حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يزيد بن : حدثنا عبد اهلل بن جعفر قال: ا أحمد بن محمد بن يحيى، قالحدثن: القزويني قال
 .حدثنا محمد بن أبي عمير عنه به: حماد األنباري قال

 حفص بن العالء 605

: ن يحيى، قالحدثنا أحمد بن محمد ب: كوفي، ثقة، له كتاب يرويه عنه محمد بن أبي عمير، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال
 .حدثنا يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير عنه به: حدثنا عبد اهلل بن جعفر قال

  حفص بن غياث بن طلق 603

بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن ربيعة بن عامر بن جشم بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن 
كوفي، روى عن أبي عبد اهلل جعفر بن محمد عليه السالم، و ولي القضاء . قاضيعلة بن خالد بن مالك بن أدد أبو عمر ال

 .ببغداد الشرقية لهارون، ثم واله قضاء الكوفة، و مات بها سنة أربع و تسعين و مائة
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سمعت عمر : يقولسمعت عبد اهلل بن أسامة الكلبي : له كتاب، أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد قال
و ذكر كتاب أبيه عن جعفر بن محمد، و هو سبعون و مائة حديث أو نحوها، و روى حفص عن . بن حفص بن غياث يقول

حدثنا محمد بن الحسن الصفار : حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا علي بن أحمد قال. أبي الحسن موسى عليه السالم
 [. به]فص عن أبيه حدثنا محمد بن الوليد عن عمر بن ح: قال

 حفص بن سالم أبو والد الحناط 601

و قيل إنه من موالي . ، ثقة، ال بأس به[ عليه السالم]مخزومي، روى عن أبي عبد اهلل  -ابن فضال حفص بن يونس: و قال -
حدثنا ابن  :حدثنا الحسن بن حمزة قال: له كتاب يرويه الحسن بن محبوب أخبرنا ابن نوح قال. جعفي، ذكره أبو العباس

 .حدثنا الحسن بن محبوب عن حفص بكتابه: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: بطة، قال

  حفص بن سوقة العمري 608

مولى عمرو بن حريث المخزومي، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، ذكره أبو العباس بن نوح في 
مد ابنا سوقة أكثر منه رواية عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، ثقات، روى محمد بن أخواله زياد و مح. رجالهما

 سوقة عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن علي عليه السالم حديث تفرقة هذه األمة، و

 .ال تصلوا خلف الناصب [ عليه السالم]روى زياد عن أبي جعفر 



حدثنا محمد بن أبي عمير عن حفص : حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم قال: قالله كتاب رواه أحمد بن محمد بن سعيد 
 .بن سوقة بكتابه
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 حفص بن عاصم أبو عاصم السلمي، المدني، 609

محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة، أخبرنا علي بن أحمد [  عنه]له كتاب رواه . ، ثقة[ عليه السالم]روى عن جعفر بن محمد 
حدثنا محمد بن علي أبو : حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: الحسن القمي قالأبو 

 .سمينة عن حفص بن عاصم بكتابه

 حكم بن مسكين أبو محمد 654

الطالق، كتاب له كتاب الوصايا، كتاب . كوفي، مولى ثقيف، المكفوف، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ذكره أبو العباس
حدثنا الحسن بن : حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن سفيان قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. الظهار

 .الطالق و الظهار( بكتابه)موسى الخشاب عن الحكم بكتاب 

  حكم بن هشام بن الحكم 651

، كلم الناس، و حكي عنه مجالس كثيرة، ذكر بعض أصحابنا أبو محمد مولى كندة، سكن البصرة، و كان مشهورا بالكالم
 .رحمهم اهلل أنه رأى له كتابا في اإلمامة

  حكم بن سعد األسدي الناشري 652

أخبرنا . عربي، قليل الحديث، و هو أخو مشمعل، و مشمعل أكثر رواية منه، و شارك الحكم أخاه مشمعال في كتاب الديات
 أحمد بن محمد
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حدثنا عباس بن هشام أبو : حدثنا جعفر بن عبد اهلل المحمدي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: بن هارون قال
 .حدثنا مشمعل و الحكم به: الفضل الناشري قال

 حكم بن حكيم أبو خالد الصيرفي، 656

له كتاب يرويه عنه صفوان بن . اب الرجالكوفي، مولى، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ذكر ذلك أبو العباس في كت
حدثنا أحمد بن جعفر عن حميد عن الحسين بن سماعه عن صفوان عن حكم بن : أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. يحيى

أخبرنا بكتابه محمد بن علي بن الحسين عن ابن الوليد، عن سعد و . هو ابن عم خالد بن عيسى: و قال ابن نوح. حكيم به
 .، عن أحمد بن أبي عبد اهلل البرقي عن ابن أبي عمير عن حكم بن حكيمالحميري



 حكم بن أيمن الحناط 650

و كان أبو الحسن علي بن عبد الواحد الخمري . مولى قريش، أبو علي، جد فقاعة الخمري، و هو أحمد بن علي بن الحكم
له كتاب يرويه . عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالمروى حكم عن أبي . نهد بن زيد[ ولد]من ولده رحمه اهلل يذكر أنه من 

حدثنا الصفار عن أحمد بن : حدثنا ابن بطة قال: أخبرني عدة من أصحابنا عن الحسن بن حمزة الطبري قال. ابن أبي عمير
 .محمد عن ابن أبي عمير عن حكم به
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  حكم القتات 655

: عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي هشام البجلي أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال له كتاب يرويه. كوفي، ثقة، قليل الحديث
حدثنا القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم، عن عبد الرحمن بن : حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال

 .أبي هاشم، عن حكم بكتابه

  حمدان بن المعافى أبو جعفر الصبيحي 653

له . يح، مولى جعفر بن محمد، روى عن موسى و الرضا عليهما السالم، و روى عن مسعدة بن صدقة و غيرهمن قصر صب
حدثنا محمد بن : حدثنا هارون بن موسى قال: كتاب شرائع اإليمان، و كتاب اإلهليلجة أخبرنا محمد بن علي الكاتب قال

نة خمس و ستين و مائتين لما دخل أصحاب العلوي مات حمدان س: قال ابن نوح. علي بن معمر عن حمدان بن المعافى
 .دعوا له[  عليهما السالم]إن أبا الحسن موسى و الرضا : قال ابن معمر: و قال. البصري قسين و أحرقوها

 (النيسابوري)حمدان بن سليمان أبو سعيد النيشابوري  651

حدثنا محمد : أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد قال. ثقة، من وجوه أصحابنا، ذكر ذلك أبو عبد اهلل أحمد بن عبد الواحد
حدثنا حمدان، و أخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن : حدثنا علي بن محمد بن سعد القزويني قال: بن الحسن قال

 .يحيى، عن أبيه، عن حمدان بكتابه
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  حمدان بن إسحاق الخراساني 658

 .النوادرله كتاب علل الوضوء، و كتاب 

  حمدان بن المهلب القمي 659

 .له كتاب يرويه محمد بن أبي عمير

  حارث بن عبد اهلل التغلبي 634



حدثنا محمد بن سالم بن : أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون عن أحمد بن محمد بن سعيد، قال. كوفي، ضعيف، له كتاب
 .حدثنا الحارث: عبد الرحمن األزدي قال

  النصري حارث بن المغيرة 631

له كتاب . من نصر بن معاوية، بصري، روى عن أبي جعفر و جعفر و موسى بن جعفر و زيد بن علي عليهم السالم، ثقة ثقة
حدثنا محمد بن أحمد : حدثنا علي بن حاتم قال: يرويه عدة من أصحابنا أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن علي بن شاذان قال

 .ن جناح و الحسن بن محمد بن سماعه جميعا عن صفوان عن الحارثحدثنا محمد بن بكر ب: بن ثابت قال

  حارث بن عمران الجعفري 632

حدثنا : له كتاب يرويه جماعة أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. كالبي، كوفي، ثقة، روى عن جعفر بن محمد عليه السالم
  محمد بن رباح عن إبراهيم بن حدثنا علي بن: حدثنا عبد الواحد بن عبد اهلل قال: ابن الجنيد قال
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 .حدثنا زكريا بن يحيى عن الحارث بكتابه: سليمان الخزاز قال

  حارث بن أبي جعفر محمد بن النعمان األحول 636

كتابه يرويه عدة من أصحابنا، منهم الحسن بن محبوب أخبرنا عدة من . مولى بجيلة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا محمد بن الحسن : حدثنا ابن بطة قال: نا رحمهم اهلل عن الشريف أبي محمد الحسن بن حمزة الطبري قالأصحاب

 .الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد بكتابه

  حمزة بن القاسم بن علي 630

أبو يعلى، ثقة، جليل القدر، من أصحابنا، [  عليه السالم]طالب  بن حمزة بن الحسن بن عبيد اهلل بن العباس بن علي بن أبي
له كتاب من روى عن جعفر بن محمد عليه السالم من الرجال و هو كتاب حسن، و كتاب التوحيد، و كتاب . كثير الحديث

بن محمد القالنسي، حدثنا علي : أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. الزيارات و المناسك، كتاب الرد على محمد بن األسدي
 .عن حمزة بن القاسم بجميع كتبه

  حمزة بن حمران بن أعين الشيباني 635

له كتاب يرويه عدة من أصحابنا أخبرنا أحمد . و أخوه أيضا عقبة بن حمران روى عنه[  عليه السالم]روى عن أبي عبد اهلل 
حدثنا : حدثنا حميد بن زياد قراءة قال: ي بن قوني، قالحدثنا أبو القاسم علي بن حبش: بن عبد الواحد بن أحمد البزاز قال

 .حدثنا صفوان بن يحيى عن حمزة بكتابه: القاسم بن إسماعيل قال

##141=PAGE## 



 .حمزة بن يعلى األشعري أبو يعلى القمي 633

أستاذنا أبو عبد اهلل  له كتاب يرويه عدة من أصحابنا، أخبرنا. روى عن الرضا و أبي جعفر الثاني عليهما السالم، ثقة وجه
 .حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد عن ابن الوليد عن الصفار عن حمزة بالكتاب: محمد بن محمد بن النعمان قال

  حبيب بن أوس أبو تمام الطائي 631

: قال -تيقةو ذكر أحمد بن الحسين رحمه اهلل أنه رأى نسخة ع. كثير[  عليهم السالم]كان إماميا، و له شعر في أهل البيت 
حتى انتهى إلى أبي جعفر الثاني عليه [  عليهم السالم]و فيها قصيدة يذكر فيها األئمة  -لعلها كتبت في أيامه أو قريبا منه

له . و حدثني أبو تمام الطائي، و كان من رؤساء الرافضة: و قال الجاحظ في كتاب الحيوان. السالم، ألنه توفي في أيامه
 .أخبرنا أبو أحمد عبد السالم بن الحسين البصري. مختار شعر القبائل كتاب الحماسة، و كتاب

  حبيب بن المعلل الخثعمي المدائني 638

له كتاب رواه محمد بن أبي عمير أخبرنا ابن . روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن و الرضا عليهم السالم، ثقة ثقة صحيح
 .ر عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي أبي عمير، عن حبيبنوح، عن ابن حمزة الطبري، عن ابن بطة، عن الصفا
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  حبيب بن النعمان األعرابي 639

: حدثنا يزيد بن سيحان بن يزيد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال. رجل من بني أسد من أهل البادية له كتاب
حدثنا حبيب بن النعمان األعرابي في ديار بني عقيل، على يوم  :حدثنا محمد بن الحسين بن عبيد اهلل التميمي الكتاني قال

 (.بالكتاب)حدثنا جعفر بن محمد سنة اثنتين و عشرين و مائة بكتابه : و نصف من حران، قال

  حماد بن عيسى أبو محمد الجهني 614

السالم عشرين حديثا و أبي  و قيل إنه روى عن أبي عبد اهلل عليه. سكن البصرة[ و]عربي، أصله الكوفة : مولى، و قيل
عليه ]الحسن و الرضا عليهما السالم، و مات في حياة أبي جعفر الثاني عليه السالم، و لم يحفظ عنه رواية عن الرضا 

سمعت من أبي عبد اهلل عليه السالم سبعين : ، و كان ثقة في حديثه صدوقا قال[ عليه السالم]و ال عن أبي جعفر [  السالم
و له حديث مع أبي الحسن موسى عليه السالم . ل أدخل الشك على نفسي حتى اقتصرت على هذه العشرينحديثا فلم أز

في دعائه بالحج، و بلغ من صدقه أنه روى عن جعفر بن محمد، و روى عن عبد اهلل بن المغيرة و عبد اهلل بن سنان، عن أبي 
حدثنا أحمد : أخبرنا به الحسين بن عبيد اهلل قال. يسير عن الرجالله كتاب الزكاة أكثره عن حريز و [.  عليه السالم]عبد اهلل 

حدثنا محمد بن إسماعيل : حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب قال: حدثنا حميد بن زياد قال: بن جعفر بن سفيان قال
 :و كتاب الصالة له، أخبرنا محمد بن جعفر عن أحمد بن محمد بن سعيد قال. الزعفراني، عن حماد به
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و رجل يقرأ عليه كتاب  -حدثنا عبد اهلل بن محمد بن ناجية قال الحسن بن فضال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال
رأيت كتابا فيه عبر و مواعظ و تنبيهات على منافع األعضاء من اإلنسان : حماد في الصالة قال أحمد بن الحسين رحمه اهلل

في التوحيد، و ترجمته مسائل التلميذ و تصنيفه عن جعفر بن محمد بن علي، و تحت و الحيوان و فصول من الكالم 
التلميذ حماد بن عيسى، و هذا الكتاب له، و هذه المسائل سأل عنها : الترجمة بخط الحسين بن أحمد بن شيبان القزويني

حدثنا محمد بن : أحمد بن إدريس قال و ذكر ابن شيبان أن علي بن حاتم أخبره بذلك عن. و أجابه[  عليه السالم]جعفرا 
و هذا القول ليس بثبت، و األول من سماعه من جعفر بن . حدثنا محمد بن الحسن الطائي رفعه إلى حماد: عبد الجبار قال

في  -و هو واد يسيل من الشجرة إلى المدينة و هو غريق الجحفة -و مات حماد بن عيسى غريقا بوادي قناة. محمد أثبت
 .سنة ثمان و مائتين، و له نيف و تسعون سنة رحمه اهلل: مائتين، و قيل سنة تسع و

  حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري 611

موالهم، كوفي، كان يسكن عرزم فنسب إليها، و أخوه عبد اهلل ثقتان، رويا عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و روى حماد عن 
مات حماد بالكوفة في سنة تسعين و مائة، ذكرهما أبو العباس في كتابه، و روى عنه أبي الحسن و الرضا عليهما السالم، و 

حدثنا أبو علي : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الجندي قال. جماعة منهم أبو جعفر محمد بن الوليد بن خالد الخزاز البجلي
 .ب حماد بن عثمانحدثنا محمد بن الوليد بكتا: حدثنا عبد اهلل بن جعفر قال: محمد بن همام قال
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  حماد بن أبي طلحة بياع السابري 612

حدثنا أحمد بن : كوفي، ثقة، له كتاب يرويه عنه جماعة منهم أحمد بن أبي بشر أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال
 .حدثنا أحمد بن أبي بشر عن حماد: حدثنا محمد بن سالم بن عبد الرحمن قال: محمد بن سعيد قال

 حجاج بن رفاعة أبو رفاعة 616

له كتاب يرويه عدة من . الخشاب كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة، ذكره أبو العباس -أبو علي: و قيل
حدثنا محمد بن : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أصحابنا منهم محمد بن يحيى الخزاز أخبرنا أحمد بن هارون قال

 .حدثنا محمد بن يحيى الخزاز عن حجاج: حدثنا محمد بن عبد الحميد العطار قال: العبد اهلل بن غالب ق

 حجاج بن دينار 610

 .له كتاب

  حريز بن عبد اهلل السجستاني 615

تجارته في السمن و ( كان)أبو محمد األزدي من أهل الكوفة، أكثر السفر و التجارة إلى سجستان، فعرف بها، و كانت 
: و قيل. إال حديثين[  عليه السالم]لم يسمع من أبي عبد اهلل : و قال يونس. عن أبي عبد اهلل عليه السالمروى : قيل. الزيت

 ، و لم يثبت ذاك و كان ممن شهر[ عليه السالم]روى عن أبي الحسن موسى 
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له كتاب الصالة كبير، . و حجبه عنه السيف في قتال الخوارج بسجستان في حياة أبي عبد اهلل عليه السالم، و روي أنه جفاه
قرأته على أبي : و آخر ألطف منه، و له كتاب نوادر، فأما الكبير فقرأناه على القاضي أبي الحسين محمد بن عثمان قال

قرأت : قرأت على مؤدبي أبي العباس عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك، قال: القاسم جعفر بن محمد بن عبيد اهلل الموسوي قال
حدثنا أبو : و أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. قرأت على حريز: قرأت على حماد بن عيسى، قال: بن أبي عمير قالعلى ا

حدثنا محمد بن علي بن يحيى األنصاري المعروف بابن أخي : الحسين محمد بن الفضل بن تمام من كتابه و أصله، قال
حدثنا علي بن مهزيار أبو الحسن في المحرم، سنة تسع و : ، قالرواد من كتابه في جمادى األولى، سنة تسع و ثالثمائة

 .عشرين و مائتين، و كان نازال في خان عمرو، عن حماد، عن حريز بالنوادر

 حصين بن المخارق بن عبد الرحمن بن ورقاء بن حبشي بن جنادة أبو جنادة السلولي، 613

 :أحدها: ة أحاديثو حبشي صاحب النبي صلى اهلل عليه و آله، روى عنه ثالث

 .علي مني و أنا منه

له كتاب التفسير و القراءات كتاب كبير، قرأت على أبي الحسن . و قيل في حصين بعض القول و ضعف بعض التضعيف
العباس بن عمر بن العباس بن محمد بن عبد الملك الفارسي الكاتب، و كتب ذلك لي بخطه أخبرنا أبو الفرج علي بن 

 .حدثنا أبي عن حصين: حدثنا أحمد بن الحسن بن سعيد بن عثمان القرشي قال: األصفهاني قالالحسين بن محمد 

  حيدر بن شعيب 611

  سمعت كتابه من أبي جعفر محمد بن عباس بن: له كتاب قال حميد بن زياد
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 .عيسى في بني عامر

  حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب أبو الفضل الصيرفي 618

أخبرنا شيخنا أبو عبد اهلل عن . ، له كتاب في صفة الجنة و النار[ عليهما السالم]روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن كوفي، 
حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن إسحاق : حدثنا عبد الواحد بن عبد اهلل بن يونس قال: محمد بن أحمد بن الجنيد قال

عليه ]حدثني إسماعيل بن مهران عن حنان بن سدير عن أبي عبد اهلل : قالحدثنا علي بن الحسن بن فضال : بن عمار قال
و كان دكان حنان في سدة . إسماعيل بن مهران عن حنان غير ثبت. إذا أراد اهلل قبض روح: و أول هذا الكتاب[.  السالم

 .الجامع على بابه في موضع البزازين، و عمر حنان عمرا طويال

 حبيش بن مبشر 619



له كتاب كبير حسن، سماه أخبار . بن مبشر أبو عبد اهلل كان من أصحابنا، و روى من أحاديث العامة فأكثر أخو جعفر
أخبرنا أبو عبد اهلل أحمد بن عبد الواحد بن أحمد . السلف، و فيه الطعون على المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السالم

حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن : حدثنا أحمد بن كثير الصوفي، قال: الحدثنا أبو عبد اهلل محمد بن وهبان الدبيلي ق: قال
حدثنا أبو عبد : بن موسى الزراد قال[  الحسين]حدثنا علي بن الحسن : محمد العسكري الزعفراني المعروف بماكردويه قال

 .اهلل محمد بن مبشر يلقب حبيش أخو جعفر بن مبشر الكاتب
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 يا بن حنظلة بن خالد بن العيار التميمي أبو الحسن القزويني،حنظلة بن زكر 684

 .حدثنا أبو الحسين بن تمام عنه به: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. له كتاب الغيبة. لم يكن بذلك

  حسان بن مهران الجمال 681

و أبي الحسن عليهما السالم، ثقة أخو صفوان، روى عن أبي عبد اهلل  -مولى لغني: و قيل -أسد[  بني]مولى بني كاهل من 
: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. علي بن النعمان: له كتاب يرويه عدة من أصحابنا، منهم. ثقة، أصح من صفوان و أوجه

 .حدثنا علي بن النعمان عن حسان بكتابه: حدثنا القاسم بن إسماعيل قال: حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال

  بن إسماعيل المدنيحاتم  682

. مات سنة ست و ثمانين و مائة: مولى بني عبد الدار بن قصي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، عامي، قال الواحدي
أخبرنا عدة عن جعفر بن محمد، عن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان، عن أبي عبد اهلل الحسين بن علي بن الحسن 

 .عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد بكتابهالعلوي الحسيني، عن أبيه، 

 حذيفة بن منصور بن كثير 686

 بن سلمة بن عبد الرحمن الخزاعي أبو محمد، ثقة، روى عن أبي جعفر
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 أخبرنا. له كتاب يرويه عدة من أصحابنا. و أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهم السالم، و ابناه الحسن و محمد رويا الحديث
حدثنا عبيد اهلل بن أحمد : حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد الشريف الصالح قال: القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان قال

 .حدثنا ابن أبي عمير عن حذيفة: بن نهيك قال

  حجر بن زائدة الحضرمي 680



له كتاب . هذه الطائفة( في)صالح، من أبو عبد اهلل روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، ثقة، صحيح المذهب، 
: حدثنا عباس بن محمد بن حسين قال: حدثنا ابن همام قال: أخبرنا أبو الحسن بن الجندي قال. يرويه عدة من أصحابنا

 .حدثنا أبي عن صفوان عن ابن مسكان عن حجر بكتابه

  حديد بن حكيم أبو علي األزدي المدائني 685

ي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم له كتاب يرويه محمد بن خالد أخبرني عدة من ثقة، وجه، متكلم، روى عن أب
أبي عن ( حدثني)حدثنا : حدثنا ابن بطة عن أحمد بن محمد بن خالد قال: أصحابنا عن الحسن بن حمزة العلوي قال

 .حديد بن حكيم بكتابه

  حرب بن الحسن الطحان 683

حدثنا : كتاب عامي الرواية، أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد الزراري قالكوفي، قريب األمر في الحديث، له 
 .حدثنا يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن حرب: الرزاز قال
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 باب الخاء

 خالد بن سعيد أبو سعيد القماط 681

: أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد قالله كتاب أخبرناه ابن شاذان عن . كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد بكتابه

  خالد بن ماد القالنسي الكوفي 688

له كتاب يرويه أبو هريرة عبد اهلل بن سالم، قال بعض . روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، مولى، ثقة
حدثنا حميد عن أحمد بن ميثم بن أبي نعيم : حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. فيه نظر: أصحابنا

و نرويه أيضا عن النضر بن شعيب الصيرفي أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان . حدثنا أبو هريرة عبد اهلل بن سالم عن خالد: قال
 .حدثنا محمد بن عبد الجبار عن النضر بكتاب خالد: ي قالو غيره عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن الحمير

  خالد بن جرير بن عبد اهلل البجلي 689

  روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم و أخوه إسحاق بن
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اهلل حدثنا عبد : حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: أخبرنا علي بن أحمد قال. له كتاب رواه الحسن بن محبوب. جرير
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن : بن جعفر و محمد بن الحسن الصفار و قال

 .الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير بكتابه

  خالد بن سدير بن حكيم 694

 ..بن صهيب الصيرفي 

  خالد بن نجيح الجوان 691

 [. عليهما السالم]بد اهلل و أبي الحسن مولى، كوفي، يكنى أبا عبد اهلل، روى عن أبي ع

  خالد بن أبي إسماعيل 692

حدثنا محمد بن جعفر بن : كوفي، ثقة، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا أخبرنا عدة من أصحابنا عن الحسن بن حمزة قال
 .تابهحدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن خالد بك: حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال: بطة قال

  خالد بن صبيح 696

كوفي، ثقة، له كتاب عن أبي عبد اهلل عليه السالم، يرويه محمد عن أبي عمير أخبرني عدة من أصحابنا عن الحسن بن 
حدثنا محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن خالد بن : حمزة، عن ابن بطة قال

 .صبيح بكتابه
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  خالد بن يزيد بن جبل 690

أخبرناه عدة من أصحابنا عن أبي غالب . له كتاب رواه يحيى بن زكريا اللؤلؤي[.  عليه السالم]كوفي، ثقة، روى عن موسى 
 .حدثنا خالد بن يزيد بن جبل: حدثنا يحيى بن زكريا قال: أحمد بن محمد، عن محمد بن جعفر الرزاز قال

 خالد بن يحيى بن خالد 695

 .رأيت له كتابا في اإلمامة كبيرا سماه كتاب المنهج: ه أحمد بن الحسين و قالذكر

 خالد بن أبي كريمة 693

حدثنا محمد بن : ذكره ابن نوح، روى عنه نسخة أحاديث أخبرنا أبو العباس بن نوح قال[  عليه السالم]روى عن الباقر 
اهلل األودي عن وكيع، عن خالد بن أبي كريمة، عن أبي حدثنا محمد بن الحسين بن حفص عن عمرو بن عبد : محمد قال

 .جعفر عليه السالم األحاديث



 خالد بن طهمان أبو العالء الخفاف السلولي، 691

أبو العال : و قال مسلم بن الحجاج. روى عن عطية و حبيب بن أبي حبيب، سمع منه وكيع و محمد بن يوسف: قال البخاري
حدثنا أحمد بن محمد : أخبرنا ابن نوح قال. كان من العامة. عن أبي جعفر عليه السالم الخفاف له نسخة أحاديث، رواها

 حدثنا سعد: قال
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 .عن السندي بن الربيع، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح عنه باألحاديث

  خالد بن يزيد أبو يزيد العكلي 698

حدثنا أبو الحسن : جعفر بن محمد عليه السالم له نوادر أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن نوح قال كوفي، ثقة، روى عن
حدثني عباد بن : حدثنا موسى بن الحسن الوشاء قال: حدثنا عبيد اهلل بن الفضل الطائي قال: علي بن بالل المهلبي قال

 .العكلي بنوادره عن جعفر بن محمد عليه السالمحدثنا أبو يزيد خالد بن يزيد : يعقوب األسدي الرواجني قال

 خلف بن حماد بن ناشر 699

له كتاب يرويه جماعة، منهم محمد بن الحسين بن أبي الخطاب . بن المسيب كوفي، ثقة، سمع موسى بن جعفر عليه السالم
محمد بن الحسين بن أبي  حدثنا: حدثنا الحميري و أبي قاال: أخبرني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن يحيى قال

 .الخطاب عن خلف بكتابه

  خلف بن عيسى 044

أخبرنا أبو عبد اهلل الحسين بن الخمري الكوفي . له كتاب يرويه عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي عبد اهلل عليه السالم
أخبرني مهدي بن عتيق : قالأخبرني أبو القاسم تميم بن عيسى الحميري : حدثنا الحسين بن أحمد بن المغيرة قال: قال
 .أخبرني خلف بن عيسى بكتابه: قال
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  خضر بن عيسى 041

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار : له كتاب نوادر أخبرني أبو عبد اهلل القزويني قال. رجل من أهل الجبل، ال بأس به
 .حدثنا محمد بن علي بن محبوب عنه بكتابه: عن أبيه قال

  ر بن عمرو النخعيخض 042



حدثنا جعفر بن محمد بن : حدثنا علي بن الحسن قال: له نوادر أخبرني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد قال
حدثنا خضر بن عمرو عن أبي جعفر و : حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد قال: حكيم و جعفر بن محمد بن أبي الصباح قاال

 .بأحاديث نوادر لهأبي عبد اهلل عليهما السالم 

  خليد بن أوفى أبو الربيع 046

أخبرناه أحمد بن محمد بن هارون . له كتاب يرويه عبد اهلل بن مسكان. الشامي العنزي روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
مد بن سنان حدثنا مح: حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان الكندي أبو عبد اهلل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: قال
 .حدثنا ابن مسكان عن أبي الربيع بكتابه: قال

  خليل العبدي 040

أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل . كوفي روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة، له كتاب يرويه جماعة منهم عبيس بن هشام
  الحسن البصري عن حدثنا أحمد بن: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن سفيان، قال: قال
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 .عبيس بن هشام عنه بكتابه

 خالد السدي البزاز 045

. خالد بن خلف المقري خال محمد بن علي الصيرفي أبي سمينة[ هو]إنه : كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و قيل
حدثنا : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال. له كتاب يرويه عدة منهم ابن أبي عمير

حدثنا ابن أبي عمير عن خالد : يحيى بن زكر يا ابن شيبان و محمد بن مفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة األشعري قال
 .بكتابه

 خيثمة 043

مد بن محمد بن كتابه رواية محمد بن عيسى بن عبد اهلل األشعري، أخبرني عدة من أصحابنا عن أح. ال يعرف بغير هذا
 .يحيى العطار، عن أحمد بن إدريس، عن عبد اهلل بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن خيثمة بكتابه

 خطاب بن مسلمة 041

أخبرنا أحمد بن محمد بن . له كتاب يرويه عدة منهم محمد بن أبي عمير. كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة
حدثنا محمد بن أبي عمير عن خطاب : حدثنا محمد بن يوسف بن إبراهيم قال: قالهارون عن أحمد بن محمد بن سعيد 

 .بكتابه

  خيبري بن علي الطحان 048



  في: كوفي، ضعيف في مذهبه، ذكر ذلك أحمد بن الحسين، يقال
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ن يروي عن األصبغ روى خيبري عن الحسين بن ثوير عن األصبغ و لم يكن في زمن الحسين بن ثوير م. مذهبه ارتفاع
حدثنا علي بن حبشي بن قوني : له كتاب يرويه عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. غيره
 .حدثنا محمد بن إسماعيل بن بزيع عن خيبري بكتابه: حدثنا أبي قال: حدثنا عباس بن محمد قال: قال

  خيران مولى الرضا عليه السالم 049

حدثنا أحمد بن محمد بن عبد : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: خبرنا أحمد بن محمد بن هارون قالله كتاب أ
 .حدثنا خيران: حدثنا محمد بن عيسى العبيدي قال: الرحمن بن فنتي قال
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  باب الدال

  داود بن كثير الرقي 014

قل ما رأيت : قال أحمد بن عبد الواحد. ضعيف جدا، و الغالة تروي عنه. و أبوه كثير يكنى أبا خالد، و هو يكنى أبا سليمان
حدثنا الحسين بن أحمد : حدثنا أبو علي بن همام قال: له كتاب المزار أخبرنا أبو الحسن بن الجندي قال. له حديثا سديدا

و له كتاب اإلهليلجة أخبرني . حدثنا محمد بن الوليد المعروف بشباب الصيرفي الرقي عن أبيه، عن داود به: المالكي قال
حدثنا الحسين بن أحمد بن : حدثنا علي بن عبد الرحمن بن عروة الكاتب قال: أبو الفرج محمد بن علي بن أبي قرة قال

. ابن كثير بن أبي خلدة روى عنه الحماني و غيره: داود بن كثير الرقي ابن من قال: قلت ألبي عبد اهلل العاصمي: إلياس قال
روى عن موسى و الرضا [.  عليه السالم]بقليل بعد وفاة الرضا : بكم قال: قلت. بعد المائتين: متى مات قال: ت لهقل: قال

 .عليهما السالم

  داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب، أبو هاشم الجعفري 011

 .لقدر، ثقة، روى أبوه عن أبي عبد اهلل عليه السالمرحمه اهلل كان عظيم المنزلة عند األئمة عليهم السالم، شريف ا
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  داود بن عطاء المدني 012

حدثنا : حدثنا الحسن بن سكن أبو زيد قال: حدثنا علي بن الحسين قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن نوح قال
حدثنا عباد بن يعقوب : محمد بن القاسم البزاز قالحدثنا : و أخبرنا محمد بن عبد اهلل قال: عباد بن يعقوب قال ابن نوح

 .حدثنا داود بن عطاء عن جعفر بن محمد عليه السالم بأحاديثه النوادر عنه: األسدي قال



  داود بن سليمان القرشي 016

بن عبد أخبرنا أبو الحسن بن داود عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن محمد بن سالم : ذكره ابن نوح له كتاب، قال ابن نوح
 .الرحمن األزدي الطحان، عن سليمان بن داود، عن أبيه به

  داود بن أسد بن أعفر أبو األحوص المصري 010

له . رحمه اهلل شيخ جليل فقيه متكلم من أصحاب الحديث، ثقة ثقة، و أبوه أسد بن أعفر من شيوخ أصحاب الحديث الثقات
 .األمم، و اآلخر مجرد الدالئل و البراهين كتاب في اإلمامة على سائر من خالفه من: كتب منها

 داود بن يحيى بن بشير 015

السالم قال أبو محمد هارون بن ( عليهما)الدهقان كوفي، يكنى أبا سليمان، ثقة، له كتاب حديث علي بن الحسين عليه 
 حدثنا زيد بن محمد بن جعفر: موسى
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 .كاتب القنائيأخبرني بذلك محمد بن علي ال. العامري عنه

  داود بن كورة أبو سليمان القمي 013

له . و هو الذي بوب كتاب النوادر ألحمد بن محمد بن عيسى، و كتاب المشيخة للحسن بن محبوب السراد على معاني الفقه
بن محمد حدثنا أحمد : أخبرنا محمد بن علي القزويني قال. كتاب الرحمة في الوضوء و الصالة و الزكاة و الصوم و الحج

 .حدثنا داود: بن يحيى قال

 داود بن أبي يزيد الكوفي العطار 011

له كتاب يرويه عنه جماعة، منهم علي . أيضا[  عليه السالم]مولى، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم و عن أبي الحسن 
: حدثنا حميد بن زياد قال: يد قالحدثنا أحمد بن محمد بن سع: بن الحسن الطاطري أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال

حدثنا : حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب و عوانة بن الحسين و عبيد اهلل بن إسماعيل و عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك قالوا
 .علي بن الحسن الطاطري عن داود به

 داود بن فرقد 018

ثقة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما مولى آل أبي السمال األسدي النصري و فرقد يكنى أبا يزيد، كوفي، 
له كتاب رواه عدة من أصحابنا أخبرنا . داود ثقة ثقة: قال ابن فضال. السالم، و إخوته يزيد و عبد الرحمن و عبد الحميد

  ن بنحدثنا محمد بن الحسين عن صفوا: حدثنا أبو علي بن همام، عن عبد اهلل بن جعفر قال: أبو الحسن بن الجندي قال
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كثيرة، منهم أيضا إبراهيم بن أبي بكر  -رحمهم اهلل -و قد روى عنه هذا الكتاب جماعات من أصحابنا. يحيى عن داود
حدثنا علي بن حبشي بن قوني : محمد بن عبد اهلل بن النجاشي المعروف بابن أبي السمال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال

 .حدثنا عبد اهلل بن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن أبي السمال عن داود: الرزاز قال حدثنا محمد بن جعفر: قال

  داود بن النعمان 019

مولى بني هاشم أخو علي بن النعمان، و داود األكبر روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم، و قيل أبي عبد اهلل عليه 
 .السالم، له كتاب

 داود بن سرحان العطار 024

روى عنه هذا الكتاب جماعات من أصحابنا . قة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، ذكره ابن نوحكوفي، ث
حدثنا : حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد الشريف الصالح قال: رحمهم اهلل أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان، قال

 .دثنا علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن داودح: عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك معلمي بمكة قال

  داود بن حصين األسدي 021

موالهم، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، و هو زوج خالة علي بن الحسن بن فضال، كان 
 .يصحب أبا العباس البقباق
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أخبرنا علي بن أحمد عن محمد بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن عباس بن عامر،  له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا
 .عن داود به

  داود بن علي اليعقوبي 022

له كتاب . روى عن الرضا عليه السالم، ثقة: الهاشمي أبو علي بن داود روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم، و قيل
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، : أخبرنا محمد بن علي بن شاذان قال. مرييرويه عنه جماعة، منهم عيسى بن عبد اهلل الع

 .حدثنا محمد بن عبد الجبار عن داود بن علي اليعقوبي به: حدثنا الحميري قال: قال

 داود بن سليمان أبو سليمان الحمار، 026

. الحسن بن محبوب. من أصحابنا، منهم له كتاب يرويه عدة. كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ذكره ابن نوح
حدثنا الصفار عن أحمد بن محمد : حدثنا الشريف أبو محمد الحسن بن حمزة قال: أخبرنا محمد بن محمد بن النعمان قال

 .بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن داود به

 داود بن زربي أبو سليمان الخندقي البندار 020



حدثنا عبيد اهلل بن أحمد : له كتاب أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. ، ثقة، ذكره ابن عقدةروى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا علي بن خالد : حدثنا عوانة بن الحسين أبو الحسين قال: حدثنا علي بن محمد بن رباح و حميد بن زياد قاال: قال

 .العاقولي عن داود بن زربي بكتابه
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  الصرمي داود بن مافنة 025

مولى بني قرة ثم بني صرمة منهم، كوفي، روى عن الرضا عليه السالم، يكنى أبا سليمان، و بقي إلى أيام أبي الحسن 
حدثنا : حدثنا ابن بطة، قال: حدثنا ابن حمزة قال: أخبرنا ابن النعمان قال. و له مسائل إليه. صاحب العسكر عليه السالم
 .أحمد بن محمد عن داود بها

 داود بن سليمان بن جعفر أبو أحمد القزويني، 023

حدثنا الحسين بن محمد : له كتاب عن الرضا عليه السالم أخبرني محمد بن جعفر النحوي قال. ذكره ابن نوح في رجاله
 .نزل أخي داود بن سليمان و ذكر النسخة: حدثنا أبو حمزة بن سليمان قال: الفرزدق القطعي قال

  النهديداود بن محمد  021

أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل . روى عنه يحيى بن زكريا اللؤلؤي. ابن عم الهيثم بن أبي مسروق، كوفي، ثقة، متأخر الموت
حدثنا يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن داود : حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان قال: قال

 .بكتابه

  دعبل بن علي بن رزين 028

  بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن بديل بن ورقاء الخزاعي
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صنف كتاب طبقات الشعراء، و كتاب الواحدة في مثالب العرب و مناقبها أخبرنا . أبو علي الشاعر، مشهور في أصحابنا
حدثنا موسى : خلف بن شجرة قالحدثنا أبو بكر أحمد بن كامل بن : القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر قال

 .حدثنا دعبل: بن حماد البريدي قال

  دارم بن قبيصة بن نهشل 029

و له عنه كتاب الوجوه و النظائر، و كتاب الناسخ . بن مجمع أبو الحسن التميمي الدارمي السائح روى عن الرضا عليه السالم
حدثنا علي : لي الحسين بن إبراهيم بن ميسور الصائغ، قالحدثنا أبو ع: و المنسوخ أخبرنا أحمد بن علي بن العباس قال

 .حدثنا دارم: بن محمد بن جعفر بن عنبسة قال



  درست بن أبي منصور محمد الواسطي 064

و معنى درست أي صحيح له كتاب يرويه جماعة، منهم سعد بن محمد  -روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
حدثنا أحمد بن جعفر : لحسن الطاطري، و منهم محمد بن أبي عمير أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قالالطاطري، عم علي بن ا

حدثنا عمي : حدثنا علي بن الحسن الطاطري قال: حدثنا محمد بن غالب الصيرفي قال: حدثنا حميد بن زياد قال: قال
حدثنا : حدثنا جعفر بن محمد قال: عثمان قالو أخبرنا محمد بن . حدثنا درست بكتابه: سعد بن محمد أبو القاسم قال

 .حدثنا محمد بن أبي عمير عن درست بكتابه: عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك قال
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  باب الذال

 ذريح بن محمد بن يزيد أبو الوليد المحاربي، 061

. له كتاب. ذكره ابن عقدة و ابن نوح. عربي من بني محارب بن خصفة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
حدثنا أبو عبد اهلل أحمد بن : حدثنا محمد بن علي بن تمام قال: يرويه عدة من أصحابنا أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال

 .حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي عن ذريح: محمد بن المثنى قراءة عليه قال
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 باب الراء

 ربيع بن أبي مدرك أبو سعيد 062

له كتاب رواه غير . له المصلوب، كان صلب بالكوفة على التشيع، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم: كوفي، و يقال
حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب و : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال. واحد

 .حدثنا علي بن الحسن عن العالء بن يحيى عن الربيع به: مد بن عمر بن كيسبة قاالأح

  ربيع بن محمد بن عمر بن حسان األصم المسلي 066

و مسلية قبيلة من مذحج، و هي مسلية بن عامر بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن أدد، روى عن أبي عبد اهلل عليه 
حدثنا علي بن محمد بن : أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. له كتاب يرويه جماعة. كتبهم السالم، ذكره أصحاب الرجال في

 .حدثنا عباس بن عامر عنه به: حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال: الزبير قال

  ربيع بن زكريا الوراق 060

  كوفي، طعن عليه بالغلو، له كتاب فيه تخليط، ذكر ذلك أبو العباس
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حدثنا محمد بن أحمد بن : نوح أخبرنا عدة من أصحابنا عن محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن محمد بن سعيد قالبن 
 .حدثنا محمد بن أورمة عنه به: حدثنا محمد بن علي أبو سمينة الصيرفي قال: خاقان النهدي قال

 ربيع بن سليمان بن عمرو 065

حدثنا علي بن : قريب األمر في الحديث أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قالكوفي، صحب السكوني و أخذ عنه و أكثر، و هو 
 .حدثنا إبراهيم بن سليمان عن الربيع بن سليمان بكتابه: حدثنا حميد بن زياد قال: حبشي بن قوني قال

  ريان بن شبيب 063

أخبرنا أبو . للرضا عليه السالمخال المعتصم، ثقة، سكن قم، و روى عنه أهلها، و جمع مسائل الصباح بن نصر الهندي 
حدثنا يحيى بن زكريا : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن أحمد الصفواني قال: العباس بن نوح قال

 .اللؤلؤي قال الريان بن شبيب

  ريان بن الصلت األشعري القمي[ ال] 061

له كتابا جمع فيه كالم الرضا عليه السالم في الفرق بين اآلل  ذكر أن. أبو علي روى عن الرضا عليه السالم، كان ثقة صدوقا
حدثنا عبد اهلل بن جعفر عن : أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: قال أبو عبد اهلل الحسين بن عبيد اهلل رحمه اهلل. و األمة

 .الريان بن شبيب: رأيت في نسخة أخرى: الريان بن الصلت به، و قال
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  اعة بن موسى األسدي النخاسرف 068

ء من  روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته، ال يعترض عليه بشي
حدثنا : حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. له كتاب مبوب في الفرائض. الغمز، حسن الطريقة

 .حدثنا أبو شعيب صالح بن خالد المحاملي عنه بكتابه: حدثنا أحمد بن الحسن البصري قال: حميد بن زياد قال

  رجاء بن يحيى بن سامان أبو الحسين العبرتائي الكاتب 069

إن يحيى بن سامان : و قيل إن سبب وصلته كانت به[  عليه السالم]روى عن أبي الحسن علي بن محمد صاحب العسكر 
و كان إماميا فحظيت منزلته و روى رجاء رسالة تسمى المقنعة في أبواب [  عليه السالم]الحسن وكل برفع خبر أبي 

 .الشريعة، رواها عنه أبو المفضل الشيباني

  رومي بن زرارة بن أعين الشيباني 004



ثنا علي بن محمد حد: له كتاب رواه ابن عياش قال. روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، ثقة، قليل الحديث
محمد بن بكر بياع ( حدثنا)حدثني : حدثني أبو الفضل إدريس بن مسلم الجواني قال: قال( ظ. النستري)بن زياد التستري 

 .حدثني رومي بن زرارة: القطن قال
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 ربعي بن عبد اهلل بن الجارود 001

اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، و صحب الفضيل بن يسار و بن أبي سبرة الهذلي أبو نعيم، بصري، ثقة، روى عن أبي عبد 
حدثنا فهد بن : أخبرني أحمد بن علي بن نوح قال. و هو الذي روى حديث اإلبل. أكثر األخذ عنه و كان خصيصا به

: ود قالحدثنا ربعي بن عبد اهلل بن الجار: حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: إبراهيم قال
كان رجل من بني رياح يقال له سحيم بن أثيل نافر غالبا أبا الفرزدق بظهر الكوفة على أن : سمعت الجارود يحدث قال

يعقر هذا من إبله مائة و هذا من إبله مائة إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها، 
  البغال يريدون اللحم فخرج الناس على الحميرات و

يا أيها الناس ال : فجاء على بغلة رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله إلينا و هو ينادي: و علي عليه السالم بالكوفة قال:  قال
 [. عز و جل]تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير اهلل 

حدثنا علي بن : أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. و له كتاب رواه عنه عدة من أصحابنا رحمهم اهلل، منهم حماد بن عيسى
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن : حدثنا الحسن بن متيل قال: حدثنا حمزة قال: محمد قال

 ذكر أبو عبد اهلل الحسين بن الحسن بن بابويه كتاب الراهب و الراهبة، رواية محمد بن الحسن، عن. حماد، عن ربعي بكتابه
 .محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد في فهرسته
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  رزيق بن الزبير الخلقاني 002

. ذكره ابن نوح. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم -أبو العباس و هو رزيق بن الزبير بن أبي الزرقاء و الزبير يكنى أبا العوام
حدثنا محمد بن : حدثنا عبد اهلل بن جعفر الحميري قال: حدثنا أبو علي بن همام قال: الحسن بن الجندي قالأخبرنا أبو 

 .حدثنا أبو العباس رزيق بن الزبير بكتابه: خالد الطيالسي قال

  رزيق بن مرزوق 006

 .كوفي، ثقة، له كتاب رواه إبراهيم بن سليمان عنه

  روح بن عبد الرحيم 000



له كتاب رواه عنه غالب بن عثمان أخبرنا العباس . ى بن خنيس كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالمشريك المعل
حدثنا علي بن الحسين بن بابويه عن الحميري، عن محمد بن أحمد، عن : بن عمر المعروف بابن مروان الكلوذاني قال

 .ل عن غالب بن عثمان، عن روح بكتابهحدثنا علي بن الحسن بن فضا: الحسن بن الحسين اللؤلؤي قال

  رقيم بن إلياس بن عمرو البجلي 005

كوفي، ثقة، روى هو و أبوه و أخواه يعقوب و عمرو عن أبي عبد اهلل عليه السالم و هو خال الحسن بن علي ابن بنت 
 حدثنا: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. له كتاب. إلياس
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حدثنا رقيم : حدثنا علي بن الحسن الطاطري قال: حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب الصيرفي قال: حميد بن زياد قال
 .بكتابه

  رشيد بن زيد الجعفي 003

حدثنا : حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. كوفي، ثقة، قليل الحديث، له كتاب
 .حدثنا رشيد بكتابه: إبراهيم بن سليمان قال

 رافع بن سلمة بن زياد 001

له . بن أبي الجعد األشجعي موالهم، كوفي، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، ثقة من بيت الثقات و عيونهم
حدثنا : ن إبراهيم الورداني قالحدثنا محمد بن يوسف ب: أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد قال. كتاب

 .بكير بن سالم عن رافع بكتابه

##170=PAGE## 

  باب الزاي

  زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي األعمى 008

قال لي أبو : أخبرنا ابن عبدون عن علي بن محمد، عن علي بن الحسن، عن حرب بن الحسن، عن محمد بن سنان قال
كوفي، كان من أصحاب أبي جعفر، و روى عن أبي عبد اهلل عليهما السالم، و . ، ما رأيت الدنيا قطولدت أعمى: الجارود

هو ثقفي، سمع عطية، و روى عن أبي جعفر، و روى عنه : و قال أبو العباس بن نوح. تغير لما خرج زيد رضي اهلل عنه
له كتاب تفسير القرآن، رواه عن أبي جعفر عليه . ريمروان بن معاوية و علي بن هاشم بن البريد يتكلمون فيه، قاله البخا

حدثنا أبو : حدثنا جعفر بن عبد اهلل المحمدي قال: أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد قال. السالم
 .حدثنا أبو الجارود بالتفسير: سهل كثير بن عياش القطان قال



 زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء 009

بنت الحسن روت عن أبي : ، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم و أخته حمادة بنت رجاء، و قيلكوفي، ثقة
 و من أصحاب أبي جعفر أبو عبيدة: قاله ابن نوح عن ابن سعيد، و قال الحسن بن علي بن فضال. عبد اهلل
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و من أصحاب أبي جعفر : و قال سعد بن عبد اهلل األشعري[.  السالمعليه ]الحذاء و اسمه زياد، مات في حياة أبي عبد اهلل 
و قال . زياد بن أخزم، و لم يصح: أبو عبيدة و هو زياد بن أبي رجاء، كوفي، ثقة، صحيح، و اسم أبي رجاء منذر، و قيل

. إلى مكة[  عليه السالم]عفر كان حسن المنزلة عند آل محمد، و كان زامل أبا ج[ و]أبو عبيدة زياد الحذاء : العقيقي العلوي
 .له كتاب يرويه علي بن رئاب

  زياد بن مروان أبو الفضل 054

أبو عبد اهلل األنباري القندي مولى بني هاشم، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، و وقف في الرضا : و قيل
: بن هارون و غيره عن أحمد بن محمد بن سعيد قال له كتاب يرويه عنه جماعة أخبرنا أحمد بن محمد[.  عليه السالم]

 .حدثنا محمد بن إسماعيل الزعفراني عن زياد بكتابه: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي قال

  زياد بن أبي الحالل 051

اهلل الحسين بن قرئ على أبي عبد . له كتاب يرويه عدة من أصحابنا. كوفي، مولى، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
: حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب قال: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثكم أحمد بن جعفر قال -و أنا أسمع -عبيد اهلل

 .حدثنا زياد بكتابه: حدثنا محمد بن الوليد قال

  زياد بن أبي غياث 052

  و اسم أبي غياث مسلم، مولى آل دغش من محارب بن خصفة، روى عن أبي
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أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون و غيره . له كتاب يرويه جماعة. عبد اهلل عليه السالم، ذكره ابن عقدة و ابن نوح، ثقة سليم
حدثنا أبو : حدثنا أحمد بن الحسن القزاز البصري قال: حدثنا حميد بن زياد قراءة قال: عن أحمد بن محمد بن سعيد قال

 .ي عن أبي إسماعيل ثابت بن شريح الصائغ األنباري، عن زياد بن أبي غياث بكتابهشعيب صالح بن خالد المحامل

  زكريا بن محمد أبو عبد اهلل المؤمن 056



روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن موسى عليهما السالم و لقي الرضا عليه السالم في المسجد الحرام، و حكي عنه ما يدل 
أخبرنا الحسين و غيره عن أحمد بن محمد بن . له كتاب منتحل الحديث. األمر في حديثهعلى أنه كان واقفا، و كان مختلط 

 .حدثنا سعد عن محمد بن عيسى بن عبيد عنه به: يحيى قال

  زكريا بن عبد اهلل الفياض 050

  السالم و روى عن أبي جعفر عليه: أبو يحيى الذي روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، قال ابن نوح

أخبرنا محمد بن بكران النقاش، عن ابن سعيد، عن جعفر بن عبد اهلل، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي : قال
[  صلى اهلل عليه و آله]أن الناس كانوا بعد رسول اهلل : [ عليه السالم]سمعت أبا جعفر : جعفر األحول و الفضيل، عن زكريا قال

  و من اتبعه، و العجل و من اتبعه بمنزلة هارون و موسى

حدثنا : حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال: و له كتاب يرويه عنه جماعة أخبرنا محمد بن محمد قال. ، و ذكر الحديث
  حدثنا علي بن محمد بن رباح: عبد الواحد بن عبد اهلل قال
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 .يحيى عن عمرو بن خالد عنه بكتابه حدثنا صفوان بن: حدثنا القاسم بن إسماعيل قال: قال

  زكريا بن يحيى التميمي 055

حدثنا علي بن : حدثنا عبد الواحد بن عبد اهلل قال: حدثنا ابن الجنيد قال: كوفي ثقة، له كتاب أخبرنا محمد بن محمد قال
 .محمد بن رباح عن إبراهيم بن سليمان عنه به

  زكريا بن يحيى الواسطي 053

: له كتاب أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد قال. ي عبد اهلل عليه السالم، ذكره ابن نوحثقة، روى عن أب
حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسماعيل عن : حدثنا علي بن الحسن الطاطري قال: حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب قال

 .زكريا بكتابه

 شعري القمي،زكريا بن إدريس بن عبد اهلل بن سعد األ 051

و قال ابن عقدة أبو . له كتاب قال ذلك سعد. إنه روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن و الرضا عليهم السالم: أبو جرير قيل
نوح روى عن البرقي عن بعض أصحابنا عن عبد اهلل بن سنان : و قال ابن[.  عليه السالم]جرير القمي روى عن أبي عبد اهلل 

: أخبرنا غير واحد عن الحسن بن حمزة العلوي قال. سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن المفضل: عن أبي جرير القمي قال
 .حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عن زكريا بكتابه: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال
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6 

 

 زكريا بن آدم بن عبد اهلل بن سعد األشعري القمي، 058

: له كتاب أخبرني غير واحد عن ابن حمزة عن ابن بطة قال. لقدر، و كان له وجه عند الرضا عليه السالمثقة، جليل، عظيم ا
و كتاب مسائله للرضا عليه . حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد عن زكريا

حدثنا عباس بن معروف : سن عن محمد بن الحسن قالحدثنا محمد بن الح: السالم أخبرنا علي بن أحمد بن أبي جيد قال
 .حدثنا محمد بن الحسن بن أبي خالد عن زكريا بالمسائل: قال

  زكريا بن الحر الجعفي 059

أخبرنا بكتابه الحسين بن عبيد اهلل عن أحمد بن جعفر، عن حميد بن . أخو أديم و أيوب، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .حدثنا زكريا بكتابه: حمد بن موسى قالحدثنا م: زياد قال

  زيد النرسي 034

حدثنا محمد : أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال. له كتاب يرويه جماعة. روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
 .بكتابهحدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي : بن أحمد الصفواني قال
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 زيد الزراد 031

حدثنا أبي و : له كتاب، أخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد قال. كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن ابن أبي عمير : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال: علي بن الحسين بن موسى قاال

 .بكتابهعن زيد 

  زيد بن يونس 032

ابن موسى أبو أسامة الشحام، مولى شديد بن عبد الرحمن بن نعيم األزدي الغامدي، كوفي، روى عن أبي عبد اهلل و : و قيل
حدثنا : حدثنا علي بن حاتم قال: أخبرني محمد بن علي بن شاذان قال. له كتاب يرويه جماعة. أبي الحسن عليهما السالم

 .حدثنا صفوان بن يحيى عن زيد بكتابه: حدثنا محمد بن بكر بن جناح قال: بن ثابت قالمحمد بن أحمد 

  زرارة بن أعين بن سنسن 036

                                                           
 .ش.ه 1631ششم، : قم، چاپ -جلد، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم 1جناشى، امحد بن على، رجال النجاشي،   



شيخ أصحابنا في زمانه و . مولى لبني عبد اهلل بن عمرو السمين بن أسعد بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان، أبو الحسن
قال أبو جعفر . يبا، قد اجتمعت فيه خالل الفضل و الدين، صادقا فيما يرويهمتقدمهم، و كان قارئا فقيها متكلما شاعرا أد

أخبرني أبي و محمد بن : رأيت له كتابا في االستطاعة و الجبر، ثم قال: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه اهلل
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن الحسن، عن سعد و عبد اهلل بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبد اهلل البرقي، عن أبيه، عن 

 .و مات زرارة سنة خمسين و مائة. زرارة
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  زكار بن الحسن الدينوري 030

و حدثنا الحسن بن علي بن الحسين الدينوري : قال علي بن الحسين بن بابويه. شيخ من أصحابنا، ثقة، له كتاب الفضائل
 .العلوي عن زكار بكتابه

   أبو الحصين األسديزحر بن عبد اهلل 035

حدثنا : له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل عن أحمد بن جعفر قال. ثقة، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم
 .حدثنا القاسم بن إسماعيل: حميد قال

  زرعة بن محمد أبو محمد الحضرمي 033

له كتاب، يرويه عنه . و كان صحب سماعه و أكثر عنه و وقف ثقة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم،
حدثنا محمد بن الحسن الصفار و سعد بن عبد : حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: أخبرنا علي بن أحمد قال. جماعة

 .اهلل و عبد اهلل بن جعفر و الحسن بن متيل عن يعقوب بن يزيد عن زرعة بكتابه
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  باب السين

 سعد بن عبد اهلل بن أبي خلف األشعري القمي أبو القاسم، 031

كان سمع من حديث العامة شيئا كثيرا، و سافر في طلب الحديث، لقي من وجوههم . شيخ هذه الطائفة و فقيهها و وجهها
و . حمد عليه السالمالحسن بن عرفة و محمد بن عبد الملك الدقيقي و أبا حاتم الرازي و عباس الترقفي و لقي موالنا أبا م

و كان أبوه . و يقولون هذه حكاية موضوعة عليه، و اهلل أعلم[  عليه السالم]رأيت بعض أصحابنا يضعفون لقائه ألبي محمد 
و صنف سعد كتبا . عبد اهلل بن أبي خلف قليل الحديث، روى عن الحكم بن مسكين، و روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى

كتاب الوضوء، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتبه فيما رواه مما  -تب الرحمةكثيرة، وقع إلينا منها ك
كتاب بصائر الدرجات،  -كتاب الوضوء، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج: يوافق الشيعة خمسة كتب

عة، كتاب الرد على الغالة، كتاب ناسخ القرآن و منسوخه و كتاب الضياء في الرد على المحمدية و الجعفرية، كتاب فرق الشي
محكمه و متشابهه، كتاب فضل الدعاء و الذكر، كتاب جوامع الحج، كتاب مناقب رواة الحديث، كتاب مثالب رواة الحديث، 



رد على المجبرة، كتاب المتعة، كتاب الرد على علي بن إبراهيم بن هاشم في معنى هشام و يونس، كتاب قيام الليل، كتاب ال
 كتاب فضل قم و الكوفة، كتاب فضل أبي طالب و

##178=PAGE## 

، كتاب فضل العرب، كتاب اإلمامة، كتاب فضل النبي صلى اهلل عليه و [ و سلم]عبد المطلب و أبي النبي صلى اهلل عليه و آله 
ن ثابت في الفرائض، كتاب النوادر، كتاب ، كتاب الدعاء، كتاب االستطاعة، كتاب احتجاج الشيعة على زيد ب[ و سلم]آله 

أخبرنا . المنتخبات رواه عنه حمزة بن القاسم خاصة، كتاب المزار، و كتاب مثالب هشام و يونس، و كتاب مناقب الشيعة
: حدثنا أبي و أخي قاال: حدثنا جعفر بن محمد قال: محمد بن محمد و الحسين بن عبيد اهلل و الحسين بن موسى قالوا

قال الحسين بن عبيد اهلل رحمه اهلل جئت بالمنتخبات إلى أبي القاسم بن قولويه رحمه اهلل أقرؤها . سعد بكتبه كلهاحدثنا 
توفي سعد رحمه اهلل . ال، بل حدثني أبي و أخي عنه و أنا لم أسمع من سعد إال حديثين: حدثك سعد، فقال: عليه فقلت

 .و مائتين سنة تسع و تسعين: سنة إحدى و ثالثمائة، و قيل

  سعد بن طريف الحنظلي 038

، [ عليهما السالم]روى عن األصبغ بن نباتة، و روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل . موالهم، اإلسكاف، كوفي، يعرف و ينكر
حدثنا علي بن : إليه أخبرنا عدة عن أحمد بن محمد بن سعيد قال[  عليه السالم]له كتاب رسالة أبي جعفر . و كان قاضيا

 .الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد

  سعد بن أبي خلف 039

و له كتاب يرويه عنه . يعرف بالزام مولى بني زهرة بن كالب كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
  جماعة منهم ابن أبي عمير أخبرنا ابن نوح عن الحسن بن
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 .حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه به: عن ابن بطة قال حمزة،

  سعد بن سعد بن األحوص 014

كتابه المبوب رواية عباد بن سليمان . بن سعد بن مالك األشعري القمي، ثقة، روى عن الرضا و أبي جعفر عليهما السالم
حدثنا الحسن بن متيل عن عباد بن : حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: قال. بن طاهرأخبرناه علي بن أحمد بن محمد 

كتاب غير المبوب رواية محمد بن خالد البرقي، أخبرنا الحسين و غيره عن ابن حمزة، عن ابن بطة، . سليمان عن سعد به
سالم، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل عن مسائله للرضا عليه ال. عن الصفار، عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد، عنه

 .أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عنه

  سعد خادم أبي دلف العجلي 011



مسائله للرضا عليه السالم، أخبرنا عدة من أصحابنا عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن خالد، عن 
 .سعد، عن الرضا عليه السالم بها

  سعيد بن أبي الجهم القابوسي اللخمي 012

أبو الحسين من ولد قابوس بن النعمان بن المنذر، كان سعيد ثقة في حديثه، وجها بالكوفة، و آل أبي الجهم بيت كبير 
له كتاب في أنواع من . السالم و روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما. بالكوفة روى عن أبان بن تغلب فأكثر عنه

  أخبرناه أحمد بن محمد بن. الفقه و القضايا و السنن
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حدثنا أبي : حدثنا المنذر بن محمد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: هارون قال
 .حدثنا أبي سعيد: حدثنا عمي الحسين بن سعيد قال: قال

 .سعيد بن أحمد بن موسى أبو القاسم الغراد الكوفي 016

 .حدثنا سعيد: له كتاب براهين األئمة عليهم السالم، رواه عنه هارون بن موسى و محمد بن عبد اهلل قاال. كان ثقة صدوقا

 سعيد بن خيثم أبو معمر الهاللي، 010

أخبرنا عدة من أصحابنا عن . سالم و كانا من دعاة زيدضعيف، هو و أخوه معمر رويا عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما ال
: حدثنا أحمد بن رشيد بن خيثم قال: حدثنا يحيى بن زكريا قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أحمد بن محمد الزراري قال

 .حدثنا عمي سعيد

  سعيد بن سعد بن سليمان 015

حدثنا أحمد بن : الحسين بن الحصين بن سحيت العمي قالبن العباس بن شريك العبسي، له نسخة يرويها عن آبائه رواها 
: و أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال. حدثنا العباس بن بكار عنه: حدثنا محمد بن زكريا الغالبي قال: إبراهيم بن معلى قال

 .حدثنا العباس بن بكار عنه: حدثنا عبد الجبار بن شيران عن محمد بن زكريا بن دينار الغالبي قال

  سعيد بن بيان أبو حنيفة سابق الحاج الهمداني 013

  ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم له
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: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. كتاب يرويه عدة من أصحابنا
نهيك و القاسم بن إسماعيل عن عبيس بن هشام الناشري عنه حدثنا أحمد بن محمد بن زيد و عبيد اهلل بن أحمد بن 



حدثنا عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك عن عبيس بن هشام : حدثنا جعفر بن محمد قال: و أخبرنا محمد بن عثمان قال. بكتابه
 .عنه

  سعيد بن عبد الرحمن 011

ذكره ابن . ي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالماألعرج السمان أبو عبد اهلل التيمي، موالهم، كوف -و قيل ابن عبد اهلل
أخبرناه عدة من أصحابنا عن أبي الحسن بن داود، عن محمد بن يعقوب، عن . له كتاب يرويه عنه جماعة. عقدة و ابن نوح

 .محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن سعيد به

  سعيد بن يسار الضبعي 018

له كتاب يرويه . جل بن لجيم الحناط، كوفي، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، ثقةمولى بني ضبيعة بن ع
: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: عدة من أصحابنا، منهم محمد بن أبي حمزة أخبرنا محمد بن جعفر التميمي قال

 .حمزة عن سعيد بن يسار بكتابهحدثنا محمد بن أبي : حدثنا محمد بن يوسف بن إبراهيم الورداني قال

  سعيد بن غزوان األسدي 019

 .روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة، و ابنه محمد بن سعيد بن غزوان روى أيضا. موالهم، كوفي، أخو فضيل
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حدثنا : بن بطة قالحدثنا محمد بن جعفر : له كتاب أخبرناه عدة من أصحابنا عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري قال
 .حدثنا أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان: محمد بن الحسن الصفار قال

 سعيد بن مسلمة 084

حدثنا محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن : كوفي، له كتاب، أخبرناه ابن نوح عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة قال
 .عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سعيد به

  سعيد بن جناح األزدي 081

له كتاب يرويه جماعة أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد الزراري . موالهم، بغدادي، روى عن الرضا عليه السالم
 .حدثنا عبد اهلل بن محمد بن خالد عن سعيد: حدثنا محمد بن جعفر قال: قال

  سليمان بن عبد اهلل الديلمي 082

سبي الديلم و يحملهم إلى الكوفة ( شرى)من بجيلة الكوفة و كان يتجر إلى خراسان و يكثر شراء  إن أصله: أبو محمد، قيل
له كتاب . و كذلك ابنه محمد ال يعمل بما انفردا به من الرواية. كان غاليا كذابا: غمز عليه، و قيل. الديلمي: و غيرها فقيل

 .يوم و ليلة، يرويه عنه ابنه محمد بن سليمان



  ن بن جعفر بن إبراهيمسليما 086

  بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن جعفر الطيار أبو محمد الطالبي
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له كتاب . و روى أبوه عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم و كانا ثقتين. الجعفري روى عن الرضا عليه السالم
 .عفر، عن أحمد بن إدريس، عن عبد اهلل بن محمد بن عيسى عنهفضل الدعاء أخبرناه الحسين بن عبيد اهلل، عن أحمد بن ج

  سليمان بن خالد بن دهقان 080

كان قارئا فقيها وجها، . أبو الربيع األقطع -عم األشعث بن قيس ألبيه و أخوه ألمه -بن نافلة، مولى عفيف بن معديكرب
لم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر عليه السالم غيره روى عن أبي عبد اهلل و أبي جعفر عليهما السالم، و خرج مع زيد، و 

فقطعت يده، و كان الذي قطعها يوسف بن عمر بنفسه، و مات في حياة أبي عبد اهلل عليه السالم، فتوجع لفقده، و دعا لولده، 
عن محمد بن أخبرناه غير واحد عن جعفر بن محمد، . و لسليمان كتاب رواه عنه عبد اهلل بن مسكان. و أوصى بهم أصحابه

حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي حفص األعشى، عن عبد اهلل : الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار قال
و أما طريقنا من جهة الكوفيين، أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد . بن مسكان، عن سليمان بن خالد

 .حدثني عبد اهلل بن مسكان عن سليمان: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان قال: قال

  سليمان بن سفيان أبو داود المسترق 085

الرجال )و عن الربال [  عليه السالم]المنشد مولى كندة ثم بني عدي منهم، روى عن سفيان بن مصعب عن جعفر بن محمد 
 .و عمر إلى سنة إحدى و ثالثين و مائتين( ظ
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رأيت : حدثنا أبي قال: حدثنا إسماعيل بن علي الدعبلي قال: قال أبو الفرج محمد بن موسى بن علي القزويني رحمه اهلل
في سنة خمس و عشرين و مائتين يحدث  -و إنما سمي المسترق ألنه كان يسترق الناس بشعر السيد -أبا داود المسترق

 .و مات سليمان سنة إحدى و ثالثين و مائتين. عليه السالم (عليهما)عن سفيان بن مصعب، عن جعفر بن محمد 

  سليمان بن صالح الجصاص 083

: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، كوفي، ثقة، له كتاب يرويه عنه الحسين بن هاشم
حدثنا الحسين بن هاشم عن : ماعه قالحدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن س: حدثنا أحمد بن جعفر قال

 .سليمان بن صالح بكتابه

  سليمان بن سماعة الضبي الكوزي 081



له كتاب أخبرني أبو عبد اهلل . من بني الكوز، كوفي، حذاء، ثقة، روى عن عمه عاصم الكوزي، و عن غير عمه من الرجال
 .عن سليمان بن سماعة بكتابه. ا سلمة بن الخطابحدثن: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه قال: بن شاذان قال

  سليمان بن داود المنقري 088

عليه ]أبو أيوب الشاذكوني بصري، ليس بالمتحقق بنا، غير أنه روى عن جماعة أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمد 
حدثنا أبو القاسم علي بن محمد : أخبرناه عدة من أصحابنا عن محمد بن وهبان بن محمد قال. له كتاب. ، و كان ثقة[ السالم

 حدثنا: بن كثير بن حمويه العسكري الصوفي قال
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 .أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد الزعفراني عن القاسم بن محمد عنه به

  سليمان مولى طربال 089

حدثنا : األسدي، قال ابن نوحله نوادر عنه روى عنه عباد بن يعقوب . روى عن جعفر بن محمد عليه السالم، ذكره ابن نوح
حدثنا عباد بن يعقوب األسدي : حدثنا علي بن العباس و محمد بن الحسين و محمد بن القاسم قالوا: محمد بن محمد قال

 .عن سليمان مولى طربال بنوادره

  سهل بن زياد أبو سعيد اآلدمي الرازي 094

د بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب و أخرجه من قم إلى و كان أحمد بن محم. كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد فيه
الري و كان يسكنها، و قد كاتب أبا محمد العسكري عليه السالم على يد محمد بن عبد الحميد العطار للنصف من شهر ربيع 

اب التوحيد، له كت. ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح و أحمد بن الحسين رحمهما اهلل. اآلخر سنة خمس و خمسين و مائتين
و له كتاب النوادر، . رواه أبو الحسن العباس بن أحمد بن الفضل بن محمد الهاشمي الصالحي عن أبيه عن أبي سعيد اآلدمي

حدثنا علي بن محمد، عن سهل بن زياد، و : حدثنا جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب قال: أخبرناه محمد بن محمد قال
 .رواه عنه جماعة

  هرمزانسهل بن ال 091

حدثنا ابن بطة، عن : أخبرنا محمد بن محمد و غيره، عن الحسن بن حمزة قال. قمي، ثقة، قليل الحديث له كتاب نوادر
 .الحسن بن علي الزيتوني، عنه

##186=PAGE## 

 سهل بن زاذويه أبو محمد القمي، 092



ضل الموالي، و كتاب الرد على مبغضي آل محمد، له كتاب ف. ثقة، جيد الحديث، نقي الرواية، معتمد عليه، ذكر ذلك ابن نوح
حدثنا محمد بن : حدثنا حمزة بن القاسم قال: حدثنا علي بن محمد بن علي القالنسي قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال

 .سهل عن أبيه

  سهل بن أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن سهل الديباجي 096

. كثيرا، ثم ظاهر بالدين في آخر عمره له كتاب إيمان أبي طالب رضي اهلل عنهأبو محمد، ال بأس به، كان يخفي أمره 
 .أخبرني به عدة من أصحابنا و أحمد بن عبد الواحد

  سهل بن اليسع بن عبد اهلل بن سعد األشعري 090

حدثنا : طار قالأخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن يحيى الع. قمي ثقة، روى عن موسى و الرضا عليهما السالم
 .حدثنا محمد بن سهل عن أبيه بكتابه: حدثنا أحمد بن بن محمد بن عيسى قال: الحميري قال

  سندي بن عيسى الهمداني 095

حدثنا محمد بن : له كتاب يرويه عباد بن يعقوب أخبرنا أحمد بن علي و غيره، عن محمد بن علي بن تمام قال. كوفي، ثقة
 .حدثنا سندي بكتابه: الحدثنا عباد ق: القاسم قال
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  سندي بن الربيع البغدادي 093

: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى قال. له كتاب يرويه صفوان بن يحيى و غيره. روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم
 .حدثنا محمد بن عبد الجبار و علي بن إسماعيل عن صفوان عن السندي بكتابه: حدثنا الحميري قال

 سندي بن محمد 091

كان ثقة، . و هو ابن أخت صفوان بن يحيى. من بجيلة، و هو األشهر: و اسمه أبان، يكنى أبا بشر صليب من جهينة، و يقال
وجها في أصحابنا الكوفيين له كتاب نوادر رواه عنه محمد بن علي بن محبوب أخبرنا محمد بن محمد عن الحسن بن 

 .، عن محمد بن علي بن محبوب عنه، و رواه عنه جماعة غير محمدحمزة، عن محمد بن جعفر بن بطة

  سلمة بن الخطاب أبو الفضل البراوستاني األزدورقاني 098

كتاب ثواب األعمال، كتاب نوادر، كتاب السهو، كتاب القبلة، : قرية من سواد الري كان ضعيفا في حديثه له عدة كتب، منها
السالم و مقتله، كتاب عقاب األعمال، كتاب ( عليه)مولد الحسين بن علي عليهما كتاب الحيض، كتاب ثواب الحج، كتاب 

المواقيت، كتاب الحج، كتاب تفسير ياسين، كتاب افتتاح الصالة، كتاب الجواهر، كتاب نوادر الصالة، كتاب وفاة النبي صلى 



حدثنا أبي و أحمد بن : يحيى العطار قالحدثنا أحمد بن محمد بن : اهلل عليه و آله أخبرنا محمد بن علي بن شاذان قال
 إدريس و سعد و الحميري عن سلمة، و أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل، عن أحمد بن جعفر بن سفيان،
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 .عن أحمد بن إدريس، عن سلمة بسائر كتبه

 سلمة بن محمد 099

حدثنا : حدثنا علي بن حاتم قال: ن شاذان قالله كتاب أخبرنا اب. أخو منصور، كوفي، روى عن أبي الحسن عليه السالم
 .حدثنا محمد بن بكر عن سلمة بكتابه: محمد بن أحمد بن ثابت قال

 سالم بن أبي حفصة 544

مولى بني عجل، كوفي روى عن علي بن الحسين و أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهم السالم يكنى أبا الحسين و أبا يونس، و 
له كتاب، أخبرنا عدة من أصحابنا . سنة سبع و ثالثين و مائة في حياة أبي عبد اهلل عليه السالممات . اسم أبي حفصة زياد

 .حدثنا يعقوب بن يزيد، عن سالم بن أبي حفصة بكتابه: حدثنا عبد اهلل بن جعفر قال: عن أحمد بن محمد بن يحيى قال

  سالم بن مكرم بن عبد اهلل 541

كنيته كانت أبا خديجة و أن أبا عبد : يقال. يقال صاحب الغنم مولى بني أسد الجمال. اسيأبو سلمة الكن: أبو خديجة و يقال
له كتاب يرويه عنه عدة من . اهلل عليه السالم كناه أبا سلمة، ثقة ثقة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم

حدثنا الحسين بن : نا محمد بن الحسن بن الوليد قالحدث: أخبرنا علي بن أحمد بن طاهر أبو الحسين القمي قال. أصحابنا
 .محمد بن عامر، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي خديجة بكتابه
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  سالم بن أبي عمرة الخراساني 542

أخبرني عدة من .  بن جبلةله كتاب يرويه عنه عبد اهلل. ثقة، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، سكن الكوفة
: حدثنا عبد اهلل بن جبلة قال: حدثنا القاسم بن محمد بن الحسين بن خازم قال: أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد قال

 .حدثنا سالم

  سالم بن عبد اهلل الهاشمي 546

حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد : له كتاب صغير، رواه أبو سمينة، أخبرنا علي بن أحمد بن طاهر أبو الحسين القمي قال
 .حدثنا محمد بن أبي القاسم، عن أبي سمينة محمد بن علي الصيرفي، عن سالم بكتابه: قال

  سيف بن عميرة النخعي 540



أخبرني . له كتاب يرويه جماعات من أصحابنا. ، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم[ثقة]عربي، كوفي، 
اهلل عن أبي غالب الزراري عن جده و خال أبيه محمد بن جعفر، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف  الحسين بن عبيد

 .بكتابه

 سيف بن سليمان التمار 545

  أبو الحسن كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة، و ابنه الحسن
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حدثنا : ا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد قالأخبرن. له كتاب. بن سيف روى عنه الحسن بن علي بن فضال
 .حدثنا محمد بن أبي حمزة عن سيف التمار بكتابه: محمد بن يوسف بن إبراهيم قال

  سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهاللي 543

أخبرنا أحمد بن  السالم( عليهما)له نسخة عن جعفر بن محمد عليه . كان جده أبو عمران عامال من عمال خالد القسري
حدثنا الحميري، و أخبرنا أحمد بن علي بن العباس عن أحمد بن محمد بن يحيى : حدثنا محمد بن الحسن قال: علي قال

 .حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن عنه: حدثنا الحميري قال: قال

  سفيان بن صالح 541

حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير،  :حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال: ذكره ابن بطة في فهرسته قال
 .عن سفيان بكتابه

 سالم الحناط أبو الفضل، 548

له . ذكره أبو العباس، روى عنه عاصم بن حميد و إسحاق بن عمار. كوفي، مولى، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا حمدان : أحمد بن جعفر قال حدثنا حميد بن زياد قالحدثنا : أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. كتاب يرويه صفوان

 .حدثنا صفوان عن سالم بكتابه: حدثنا أيوب بن نوح قال: بن أحمد القالنسي قال

  سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني 549

 .حديثه ليس بالنقي، و إن كنا ال نعرف منه إال خيرا
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حدثنا محمد بن يحيى عن علي بن : حدثني أبي و أخي قاال: ا عن جعفر بن محمد قالله كتاب، أخبرني عدة من أصحابن
 .حدثنا محمد بن سالم بن أبي سلمة، عن أبيه بكتابه: محمد بن علي بن سعد األشعري قال



 سويد بن مسلم القال 514

روى . سويد مولى محمد بن مسلم: و يقال. مولى شهاب بن عبد ربه بن أبي ميمونة مولى بني نصر بن قعين من بني أسد
حدثنا أحمد بن : له كتاب، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة، ذكره أبو العباس في الرجال

حدثنا محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن : حدثنا محمد بن عبد الجبار قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: جعفر قال
 .، عن سويد بكتابهالنعمان

  سويد مولى محمد بن مسلم 511

حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان، عن محمد بن : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال. له كتاب
 .سنان و علي بن النعمان، عن سويد بكتابه

  سعيد بن جناح 512

روى عن أبي الحسن و الرضا . و أخوه أبو عامر. و يقال مولى جهينةأصله، كوفي، نشأ ببغداد و مات بها، مولى األزد، 
أخبرنا أبو عبد اهلل القزويني . له كتاب صفة الجنة و النار، و كتاب قبض روح المؤمن و الكافر. عليهما السالم، و كانا ثقتين

مد بن عيسى عنه، سعيد يروي حدثنا أحمد بن مح: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: ابن شاذان قال
  هذين الكتابين عن

##192=PAGE## 

 .و عوف بن عبد اهلل مجهول. عوف بن عبد اهلل، عن أبي عبد اهلل عليه السالم

 سهيل بن زياد أبو يحيى الواسطي، 516

و . متكلم رحمه اهللأمه بنت محمد بن النعمان أبو جعفر األحول مؤمن الطاق شيخنا ال. لقي أبا محمد العسكري عليه السالم
أخبرنا به محمد بن علي بن شاذان عن أحمد بن . له كتاب نوادر. لم يكن سهيل بكل الثبت في الحديث: قال بعض أصحابنا

 .محمد بن يحيى، عن عبد اهلل بن جعفر، عن محمد بن هارون، عن سهيل

  لحسن األرزنيسالمة بن محمد بن إسماعيل بن عبد اهلل بن موسى بن أبي األكرم أبو ا 510

خال أبي الحسن بن داود شيخ من أصحابنا، ثقة، جليل، روى عن ابن الوليد و علي بن الحسين بن بابويه و ابن بطة و ابن 
و كان أحمد بن داود تزوج أخته و أخذه إلى قم، فولدت له أبا الحسن محمد بن أحمد، و رحل به معه . همام و نظرائهم

ام بها مدة، ثم خرج سنة ثالث و ثالثين إلى الشام و عاد إلى بغداد و مات بها و دفن بمقابر إلى بغداد بعد موت أبيه و أق
له كتب، منها كتاب الغيبة و كشف الحيرة، كتاب المقنع في الفقه، كتاب الحج عمال، و مات سالمة سنة تسع و ثالثين . قريش

حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود : د بن علي قالواو ثالثمائة أخبرنا محمد بن محمد و الحسين بن عبيد اهلل و أحم
 .عن سالمة بكتبه



  سعدان بن مسلم 515

 و اسمه عبد الرحمن بن مسلم أبو الحسن العامري، مولى أبي العالء كرز بن حفيد
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و قد اختلف في عشيرته . طويالالعامري، من عامر ربيعة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، و عمر عمرا 
سعدان بن مسلم الزهري من بني زهرة بن كالب، : قال محمد بن عبدة: فقال أستاذنا عثمان بن حاتم بن المنتاب التغلبي

حدثنا محمد بن جعفر : حدثنا علي بن حاتم قال: له كتاب يرويه جماعة أخبرنا ابن شاذان قال. عربي، أعقب، و اهلل أعلم
 .حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن سعدان: الي علي بن محمد قالحدثنا خ: قال

 سليم الفراء 513

له كتاب يرويه جماعة منهم . كوفي، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، ثقة، ذكره أصحابنا في الرجال
حدثنا علي بن إبراهيم : واني قالحدثنا محمد بن أحمد الصف: أخبرني أحمد بن علي بن العباس قال. محمد بن أبي عمير

 .حدثنا محمد بن أبي عمير عنه: بن هاشم قال

 سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي، 511

و قيل أبا محمد كان يتجر في القز و يخرج به إلى حران و نزل  -مولى عبد بن وائل بن حجر الحضرمي، يكنى أبا ناشرة
و أبي الحسن عليهما السالم، و مات بالمدينة، ثقة ثقة، و له بالكوفة مسجد الكوفة في كندة، روى عن أبي عبد اهلل 

أنه وجد في بعض الكتب أنه : و ذكر أحمد بن الحسين رحمه اهلل. بحضرموت، و هو مسجد زرعة بن محمد الحضرمي بعده
  و ذلك أن[  عليه السالم]مات سنة خمس و أربعين و مائة في حياة أبي عبد اهلل 

 إن رجعت لم ترجع إلينا:  هلل عليه السالم قال لهأبا عبد ا

 ، فأقام عنده، فمات في تلك السنة، و
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، و هذه [ عليه السالم]و ليس أعلم كيف هذه الحكاية، ألن سماعه روى عن أبي الحسن . كان عمره نحوا من ستين سنة
له كتاب يرويه عنه جماعة كثيرة أخبرنا عدة من . و اهلل أعلم [ عليه السالم]الحكاية تتضمن أنه مات في حياة أبي عبد اهلل 

 .حدثنا عثمان بن عيسى عنه بكتابه: حدثنا جعفر بن عبد اهلل المحمدي قال: أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد قال

  سري بن عبد اهلل بن يعقوب السلمي 518



في الرجال، روى عنه حسن بن حسين العرني و محمد بن كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم ذكره أصحابنا 
حدثنا محمد بن القاسم بن : حدثنا محمد بن علي بن تمام قال: أخبرنا بكتابه أحمد بن علي قال. يزيد الحزامي و غيرهما

 .حدثنا عباد بن يعقوب عن السري: زكريا قال

  سيابة بن ناجية المدني 519

 .له كتاب :ذكر ذلك سعد بن عبد اهلل، و قال
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  باب الشين

  شعيب العقرقوفي أبو يعقوب 524

له كتاب يرويه حماد . ، ثقة، عين[ عليهما اإلسالم]روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن . ابن أخت أبي بصير يحيى بن القاسم
حدثنا محمد بن الحسن الصفار : حدثنا ابن بطة قال: بن عيسى و غيره، أخبرنا عدة من أصحابنا عن الحسن بن حمزة قال

 .حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب به: قال

 شعيب بن أعين الحداد 521

له كتاب يرويه جماعة منهم بكر بن جناح، أخبرنا . كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ذكره أصحابنا في الرجال
حدثنا : حدثنا محمد بن بكر بن جناح قال: حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال: ا علي بن حاتم قالحدثن: ابن شاذان قال

 .أبي و أبو خالد المكفوف عن شعيب الحداد

  شريف بن سابق التفليسي 522

 ، صاحب الفضل بن أبي قرة-أبو محمد أصله كوفي انتقل إلى تفليس

##196=PAGE## 

حدثنا أحمد : حدثنا ابن بطة قال: من أصحابنا عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري قال له كتاب يرويه جماعة أخبرنا عدة
 .بن محمد عن أبيه عن شريف

 شهاب بن عبد ربه بن أبي ميمونة 526

ذكر ابن بطة . مولى بني نصر بن قعين من بني أسد روى عن أبي عبد اهلل و أبي جعفر عليهما السالم، و كان موسرا ذا حال
 .كتابا حدثه به الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنهأن له 
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 باب الصاد

 صفوان بن يحيى أبو محمد البجلي بياع السابري، 520

روى أبوه عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و روى هو عن الرضا عليه السالم، و كانت له عنده منزلة . كوفي، ثقة ثقة، عين
ذكره الكشي في رجال أبي الحسن موسى عليه السالم، و قد توكل للرضا و أبي جعفر عليهما السالم، و سلم مذهبه . شريفة

من الوقف، و كانت له منزلة من الزهد و العبادة، و كان جماعة الواقفة بذلوا له ماال كثيرا، و كان شريكا لعبد اهلل بن جندب و 
ي بيت اهلل الحرام أنه من مات منهم صلى من بقي صالته و صام عنه صيامه و زكى و روي أنهم تعاقدوا ف. علي بن النعمان

فماتا و بقي صفوان، فكان يصلي في كل يوم مائة و خمسين ركعة، و يصوم في السنة ثالثة أشهر و يزكي زكاته . عنه زكاته
و حكى أصحابنا أن إنسانا كلفه . مثلهعنهما ( تبرع)ثالث دفعات، و كل ما يتبرع به عن نفسه مما عدا ما ذكرناه يتبرع 

و كان من الورع و العبادة على ما لم . إن جمالي مكرية و أنا أستأذن األجراء: حمل دينارين إلى أهله إلى الكوفة فقال
 كتاب الوضوء، كتاب الصالة،: يعرف منها اآلن. و صنف ثالثين كتابا، كما ذكر أصحابنا. يكن عليه أحد من طبقته رحمه اهلل

و ( الشرى)كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الزكاة، كتاب النكاح، كتاب الطالق، كتاب الفرائض، كتاب الوصايا، كتاب الشراء 
 البيع،
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حدثنا محمد بن : حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا علي بن أحمد قال. كتاب العتق و التدبير، كتاب البشارات نوادر
مات صفوان بن يحيى رحمه اهلل سنة عشر و . الحسين بن أبي الخطاب الزيات، عن صفوان بسائر كتبهالحسن عن محمد بن 

 .مائتين

  صفوان بن مهران بن المغيرة األسدي 525

. موالهم ثم مولى بني كاهل منهم، كوفي، ثقة، يكنى أبا محمد، كان يسكن بني حرام بالكوفة و أخواه حسين و مسكين
حدثنا : ، و كان صفوان جماال، له كتاب يرويه جماعة أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال[ عليه السالم] روى عن أبي عبد اهلل

 .حدثنا أبي عن صفوان بن مهران بكتابه: حدثنا أبي قال: أحمد بن عبد اهلل بن قضاعه قال

  صالح بن أبي حماد أبو الخير الرازي 523

: له كتب، منها. يعرف و ينكر( ملتبسا)سكري عليه السالم، و كان أمره ملبسا و اسم أبي الخير زاذويه، لقي أبا الحسن الع
حدثنا : كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السالم، و كتاب نوادر أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن يحيى قال

 .سعد بن عبد اهلل عن صالح بن أبي حماد

  صالح أبو مقاتل الديلمي 521

 .صنف كتابا في اإلمامة كبيرا حديثا و كالما و سماه كتاب االحتجاج: الحسين، و قالذكره أحمد بن 
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  صالح بن محمد الصرامي 528

بن محمد، و تاريخ األئمة عليهم السالم أخبرنا عنه أبو الحسن [ ا]شيخ شيخنا أبي الحسن بن الجندي له كتاب أخبار السيد 
 .يأحمد بن محمد بن عمران الجند

 صالح بن سعيد أبو سعيد القماط 529

له كتاب يرويه جماعة منهم عبيس بن هشام . مولى بني أسد، كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم ذكره أبو العباس
: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك قال: حدثنا جعفر بن محمد بن إبراهيم قال: الناشري أخبرنا القاضي أبو الحسين قال

 .حدثنا عبيس بن هشام عن أبي سعيد القماط بكتابه

  صالح بن رزين 564

له كتاب رواه عنه الحسن بن . ذكره أصحاب الرجال، روى عنه منصور بن يونس. كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
بن الحسن الصفار  حدثنا محمد: أخبرنا عدة من أصحابنا عن الحسن بن حمزة، عن محمد بن جعفر المؤدب قال. محبوب

 .حدثنا الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين بكتابه: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: قال

 صالح الحذاء 561

 كوفي، له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل، عن أحمد بن جعفر، عن حميد
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 .حدثنا صالح بكتابه: حدثنا القاسم بن إسماعيل قال: بن زياد قال

  صالح بن عقبة بن قيس 562

روى . إنه روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و اهلل أعلم: بن سمعان بن أبي ربيحة مولى رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله، قيل
روى عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و ابنه إسماعيل بن [ و]صالح عن أبيه عن جده، و روى عن زيد الشحام، 

أخبرنا الحسين بن . جماعة منهم محمد بن إسماعيل بن بزيع[  عنه]له كتاب يرويه . هو مولى: قال سعد صالح بن عقبة،
 .حدثنا علي بن إبراهيم عن ابن أبي الخطاب قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن صالح بكتابه: عبيد اهلل عن ابن حمزة قال

  صالح بن الحكم النيلي األحول 566

له كتاب، يرويه عنه جماعة، منهم بشر بن . هلل عليه السالم، روى عنه ابن بكير و جميل بن دراجضعيف، روى عن أبي عبد ا
حدثنا : حدثنا علي بن محمد الجرجاني قال: حدثنا محمد بن علي بن تمام قال: أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال. سالم

 .أبي و يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن بشر بن سالم، عن صالح النيلي

  صالح بن عقبة بن خالد األسدي 560



حدثنا محمد بن : حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قال: له كتاب أخبرنا أحمد بن محمد عن أبي علي بن همام قال
  حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن: عمران القرشي قال
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 .عقبة بن خالد األسديأيوب، عن صالح بن 

 صالح بن خالد المحاملي أبو شعيب الكناسي، 565

له كتاب يرويه عنه جماعة، منهم . مولى علي بن الحكم بن الزبير مولى بني أسد، روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم
حدثنا أحمد : عفر قالحدثنا عبد اهلل بن ج: عباس بن معروف أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن يحيى قال

 .حدثنا أبو شعيب بكتابه: حدثنا عباس بن معروف قال: بن محمد بن عيسى قال

 صالح بن خالد القماط 563

حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن : حدثنا الحسين بن علي عن أحمد بن إدريس قال: له كتاب قال ابن نوح
 .محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان عنه بكتابه

  صباح بن يحيى أبو محمد المزني 561

أخبرنا عدة عن . له كتاب يرويه جماعة منهم أحمد بن النضر. كوفي، ثقة، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم
 .حدثنا أحمد بن النضر عن صباح بكتابه: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا الحميري قال: أحمد بن محمد بن يحيى قال

  صباح بن صبيح الحذاء الفزاري 568

 .موالهم، إمام مسجد دار اللؤلؤ بالكوفة، ثقة، عين، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
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حدثنا : حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. له كتاب يرويه عنه جماعة، منهم عبيس بن هشام
 .حدثنا عبيس بن هشام عن صباح بكتابه: سماعيل قالحدثنا القاسم بن إ: حميد قال

  صباح بن نصر الهندي 569

حدثنا أبو جعفر : حدثنا عبيد اهلل بن أحمد األنباري قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. له مسائل عن الرضا عليه السالم
أحضر المأمون : ثنا الريان بن شبيب قالحد: حدثنا يحيى بن زكريا اللؤلؤي قال: أحمد بن محمد بن الحق الشيباني قال

 .عن صباح بن نصر[  عليه السالم]أهل الكالم، و ذكر مسائل الرضا 

 .صبيح أبو الصباح مولى بسام بن عبد اهلل الصيرفي 504



ي حدثنا عبيد اهلل بن أحمد األنبار: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. له كتاب يرويه عنه جماعة، منهم صفوان بن يحيى
حدثنا صفوان بن : حدثنا القاسم بن إسماعيل أبو المنذر األنباري قال: حدثنا علي بن محمد بن رباح من كتابه قال: قال

 .يحيى عن صبيح أبي الصباح بكتابه

 صبيح الصائغ أبو علي، 501

حدثنا محمد بن علي : لأخبرني الحسين بن عبيد اهلل عن ابن الجنيد قا. كوفي، ثقة، له كتاب رواه محمد بن بكر بن جناح
حدثنا صبيح : حدثني مخول عن محمد بن بكر بن جناح قال: قال( الحسين)علي بن الحسن ( حدثنا)حدثني : بن معمر قال

 .الصائغ أبو علي بكتابه
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  صعصعة بن صوحان العبدي 502

حدثنا علي بن أحمد بن : قير الهمداني قالحدثنا علي بن الحسين بن ش: قال ابن نوح. روى عهد مالك بن الحارث األشتر
  سمعت الشعبي ذكر ذلك: حدثنا عمرو بن ثابت عن جابر قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: علي بن حاتم التميمي قال

من عبد اهلل أمير المؤمنين إلى نفر من المسلمين، :  عليه السالم مالكا األشتر كتب إليهم[  علي]لما بعث : عن صعصعة قال
فإني قد بعثت إليكم عبدا من عبيد اهلل ال ينام أيام الخوف و : أما بعد. سالم عليكم، إني أحمد إليكم اهلل الذي ال إله إال هو

ال ينكل عن األعداء حراز الدوائر، ال ناكل من قدم و ال واهن في عزم، أشد عباد اهلل بأسا و أكرمهم حسبا، أضر على 
الناس من دنس أو عار، و هو مالك بن حارث أخا مذحج، ال نابي الضريبة، و ال كليل الحد، الكفار من حريق النار، و أبعد 

فاسمعوا و أطيعوا أمره، فإن أمركم بالنفر فانفروا، و إن أمركم . عليم في الجد، رزين في الحرب، نزل أصيب و صبر جميل
به على نفسي، لنصيحته لكم و شدة شكيمته على  أن تقيموا فأقيموا، فإنه ال يقدم و ال يحجم إال بأمري، و قد آثرتكم

  عصمكم اهلل بالتقوى و زينكم بالمغفرة، و وفقنا و إياكم لما يحب و يرضى، و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته. عدوكم

 .، و ذكر الحديث

  صابر مولى بسام بن عبد اهلل الصيرفي 506

حدثنا محمد : أخبرنا عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد قال. له كتاب. ممولى بني أسد، روى عن أبي عبد اهلل عليه السال
  بن
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حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى عن أبي صباح، : الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار قال
 .عن صابر مولى بسام بكتابه

  صدقة بن بندار القمي 500



و عاش إلى أن مات سنة إحدى و ثالثمائة، حكى ذلك الحسين بن عبيد اهلل عن مشايخه، و كان  أبو سهل قديم السماع،
 .له كتاب التجمل و المروة، حسن، صحيح الحديث. ثقة خيرا

 الصلت بن الحر 505

 .حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان عنه: حدثنا أحمد بن محمد قال: له كتاب، أخبرنا أحمد بن محمد قال
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 باب الضاد

  الضحاك أبو مالك الحضرمي 503

و روى عن أبي . لم يرو عنه: روى عنه، و قال آخرون: كوفي، عربي، أدرك أبا عبد اهلل عليه السالم و قال قوم من أصحابنا
أخبرنا  .و له كتاب في التوحيد رواية علي بن الحسن الطاطري. الحسن عليه السالم و كان متكلما، ثقة ثقة في الحديث

حدثنا عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك عن علي بن الحسن : حدثنا جعفر بن محمد بن عبيد اهلل قال: محمد بن عثمان قال
 .الطاطري عنه

 الضحاك بن محمد بن شيبان أبو عاصم النبيل، الشيباني البصري، 501

حدثنا : عن الحسن بن حمزة الطبري قالأخبرنا عدة . كتابا رواه هارون بن مسلم[  عليه السالم]عامي روى عن جعفر 
و أخبرنا محمد . حدثنا محمد بن أبي القاسم عن الحسن بن علي بن محبوب عن هارون عنه: محمد بن جعفر بن بطة قال

حدثنا عباس بن محمد بن : حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن صالح الصفار قراءة عليه قال: بن عثمان بن الحسن قال
 .حدثنا أبو عاصم النبيل عن جعفر بن محمد عليه السالم: أبو الفضل الدوري قال حاتم بن واقد
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  الضحاك بن سعد الواسطي 508

 .حدثنا إبراهيم بن سليمان بكتابه: حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال
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 باب الطاء

 ب بن حوشب بن يزيدطال 509

أخبرنا نسبه أحمد بن محمد بن . بن الحارث بن رويم بن الحارث بن عبد اهلل بن سعد بن مرة بن ذهل بن شيبان أبو رويم
كوفي، ثقة، روى عن جعفر . حدثنا أحمد بن محمد بن طالب بن حوشب: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: هارون قال



حدثنا : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: برنا أحمد بن محمد بن هارون في آخرين قالبن محمد عليه السالم كتابا أخ
 .حدثنا الحسين بن محمد بن علي األزدي عن طالب به: المنذر بن محمد القابوسي قال

  طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي الشامي 554

له كتاب يرويه جماعة يختلف . أصحاب الرجالذكره . و يقال الخزري، عامي، روى عن جعفر بن محمد عليه السالم
حدثنا محمد بن عبد اهلل : حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. برواياتهم

حدثنا سيف بن عميرة، عن منصور بن يونس، عن : حدثنا محمد بن كليب قال: حدثنا علي بن الحسن قال: بن غالب قال
 .طلحة بن زيد بكتابه
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  طاهر بن حاتم بن ماهويه القزويني 551

حدثنا خالي الحسين بن الحسن و ابن : له كتاب ذكره الحسن بن الحسين قال. أخو فارس بن حاتم، كان صحيحا ثم خلط
 .الوليد، عن الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن طاهر

  طاهر غالم أبي الجيش 552

متكلما، و عليه كان ابتداء قراءة شيخنا أبي عبد اهلل رحمه اهلل له كتب، كان الشيخ رضي اهلل عنه يذكر منها كتابا له كالم كان 
 .في فدك
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 باب الظاء

  ظريف بن ناصح 556

أخبرنا عدة من . صحابناكتاب الديات، رواه عدة من أ: له كتب، منها. أصله كوفي، نشأ ببغداد، و كان ثقة، في حديثه، صدوقا
حدثنا الحسن بن ظريف عن أبيه : قرئ على عبد اهلل بن جعفر و أنا أسمع قال: أصحابنا عن أبي غالب أحمد بن محمد قال

حدثنا القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمذاني : و كتابه الحدود أخبرناه عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد قال. به
و كتابه النوادر، أخبرنا جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن . ن أبيه علي بن إبراهيم عن ظريفحدثنا أبي ع: قال

و كتابه الجامع في سائر أبواب الحالل و الحرام أخبرنا به . حدثنا الحميري عن الحسن بن ظريف عن أبيه به: يحيى قال
 .ن أبيه بهعدة من أصحابنا عن العطار، عن الحميري، عن الحسن بن ظريف، ع

  ظفر بن حمدون أبو منصور البادرائي 550



أخبرني به أبو منصور ظفر بن : أخبار أبي ذر، قرأته على أبي القاسم علي بن شبل بن أسد قال: له كتب، منها. من أصحابنا
 .تم الجزء األول من كتاب الرجال، و يتلوه في الجزء الثاني باب العين، منه عبد اهلل. حمدون البادرائي
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الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة و ما أدركنا من مصنفاتهم و ذكر طرف من كناهم و ألقابهم و منازلهم و 
  أنسابهم و ما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم
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  بسم اهلل الرحمن الرحيم

  باب العين

  منه عبد اهلل

  بن عثيم بن سمعان أبو بجير األسدي النصري عبد اهلل بن النجاشي 555

 .يروي عن أبي عبد اهلل عليه السالم رسالة منه إليه، و قد ولي األهواز من قبل المنصور

  عبد اهلل بن أبي يعفور العبدي 553

عليه السالم، و و اسم أبي يعفور واقد، و قيل وقدان، يكنى أبا محمد، ثقة ثقة، جليل في أصحابنا، كريم على أبي عبد اهلل 
أخبرنا . له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا منهم ثابت بن شريح. مات في أيامه، و كان قارئا يقرئ في مسجد الكوفة

حدثنا الحسن بن محمد بن : حدثنا أبو علي بن همام قال أحمد بن محمد بن رباح قال: أحمد بن محمد الجندي قال
 .س بن هشام عن ثابت بن شريح عنه بهحدثنا صالح بن خالد و عبي: سماعه قال

  عبد اهلل بن ميمون بن األسود القداح 551

عليه ]روى أبوه عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، و روى هو عن أبي عبد اهلل . مولى بني مخزوم، يبري القداح
 و أخباره،[  و سلم]كتاب مبعث النبي صلى اهلل عليه و آله : له كتب، منها. ، و كان ثقة[ السالم
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حدثنا سعد : حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا علي بن أحمد بن طاهر أبو الحسين القمي قال. كتاب صفة الجنة و النار
 .حدثنا جعفر بن محمد بن عبيد اهلل عنه بهما: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: بن عبد اهلل قال

  ريفعبد اهلل بن سنان بن ط 558



كان خازنا للمنصور و المهدي و الهادي و الرشيد، . مولى بني هاشم، يقال مولى بني أبي طالب، و يقال مولى بني العباس
روى عن أبي الحسن : ء، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و قيل كوفي، ثقة، من أصحابنا، جليل، ال يطعن عليه في شي

اب الصالة الذي يعرف بعمل يوم و ليلة، و كتاب الصالة الكبير، و كتاب في سائر له كت. موسى عليه السالم و ليس بثبت
أخبرني . روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة و ثقته و جاللته. األبواب من الحالل و الحرام

 .عن عبد اهلل بن جبلة عنه حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا حميد عن الحسن بن سماعه،: الحسين بن عبيد اهلل قال

 عبد اهلل بن مسكان أبو محمد 559

إنه روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و ليس : ، ثقة، عين، روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم، و قيل[عنزة]مولى 
أخبرنا أبو عبد اهلل . بيكتاب في اإلمامة، و كتاب في الحالل و الحرام، و أكثره عن محمد بن علي الحل: له كتب، منها. بثبت

 .حدثنا أبي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عنه: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: القزويني قال
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حدثنا الحسن بن محمد بن : حدثنا حميد قال: حدثنا أبو علي بن همام قال: و أخبرنا أحمد بن محمد المستنشق قال
 .قبل الحادثة[  عليه السالم]مات في أيام أبي الحسن . بن هاشم عن ابن مسكانسماعه عن الحسين 

 عبد اهلل بن وضاح أبو محمد، 534

كتاب الصالة، أكثره عن أبي : له كتب يعرف منها. كوفي، ثقة، من الموالي، صاحب أبا بصير يحيى بن القاسم كثيرا و عرف به
حدثنا : حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب قال: حدثنا حميد قال: فر قالحدثنا أحمد بن جع: بصير، أخبرنا الحسين قال

 .علي بن الحسن الطاطري، عن عبد اهلل بن وضاح

  عبد اهلل بن المغيرة أبو محمد البجلي 531

الحسن مولى جندب بن عبد اهلل بن سفيان العلقي، كوفي، ثقة ثقة، ال يعدل به أحد من جاللته و دينه و ورعه، روى عن أبي 
و الذي رأيت أصحابنا رحمهم اهلل يعرفون منها كتاب الوضوء، و كتاب . إنه صنف ثالثين كتابا: قيل. موسى عليه السالم

حدثنا جعفر : أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد قال. الصالة، و قد روى هذه الكتب كثير من أصحابنا
و له كتاب الزكاة و كتاب الفرائض و كتاب . ثنا أيوب بن نوح عن عبد اهلل بن المغيرةحد: بن محمد بن عبيد اهلل بن عتبة قال

: حدثنا سعد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن جده قال: في أصناف الكالم أخبرنا أحمد بن علي بن العباس قال
 .حدثنا الحسن بن علي بن عبد اهلل بن المغيرة عن جده
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 اهلل بن إبراهيم بن محمدعبد  532

بن علي بن عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب أبو محمد ثقة، صدوق، روى أبوه عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، و 
كتاب خروج محمد بن عبد اهلل و : له كتب، منها. روايته( يشتهر)روى أخوه جعفر عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و لم تشتهر 



حدثنا علي بن إبراهيم بن : أخبرني عدة من أصحابنا عن الحسن بن حمزة قال. و كتاب خروج صاحب فخ و مقتلهمقتله، 
 .و هذه الكتب تترجم لبكر بن صالح. هاشم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبد اهلل بن إبراهيم

  عبد اهلل بن جبلة بن حيان 536

كان أبجر أدرك الجاهلية، و بيت جبلة . ى عن أبيه عن جده حيان بن أبجربن أبجر الكناني أبو محمد عربي صليب، ثقة رو
كتاب الرجال، و كتاب الصفة في الغيبة : له كتب، منها. و كان عبد اهلل واقفا، و كان فقيها ثقة مشهورا. بيت مشهور بالكوفة

أخبرنا . مواريث الصلب، كتاب النوادر على مذاهب الواقفة، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الفطرة، كتاب الطالق، كتاب
بجميعها الحسين بن عبيد اهلل، عن أحمد بن جعفر، عن حميد و أحمد بن عبد الواحد، عن علي بن حبشي بن قوني، عن 

. و مات عبد اهلل بن جبلة سنة تسع عشرة و مائتين. حدثنا أحمد بن الحسن البصري، عن عبد اهلل بن جبلة: حميد قال
 .حمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن سعيدأخبرنا بها أ
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 عبد اهلل بن الصلت أبو طالب القمي مولى بني تيم الالت بن ثعلبة، 530

يعرف له كتاب التفسير أخبرني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد . ثقة، مسكون إلى روايته، روى عن الرضا عليه السالم
 .حدثنا علي بن عبد اهلل بن الصلت عن أبيه: عفر قالحدثنا عبد اهلل بن ج: بن يحيى قال

 .عبد اهلل بن سعيد بن حيان بن أبجر الكناني أبو عمر الطبيب 535

. و أخوه عبد الملك بن سعيد ثقة، عمر إلى سنة أربعين و مائتين -و بنو أبجر بيت بالكوفة أطباء -شيخ من أصحابنا، ثقة،
. ه على الرضا عليه السالم، و الكتاب يعرف بين أصحابنا بكتاب عبد اهلل بن أبجرله كتاب الديات، رواه عن آبائه و عرض

حدثنا : حدثنا الحسن بن أحمد المالكي قال: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد األنباري قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال
 .محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اهلل بن أبجر

  هلل بن عبد الرحمن األصم المسمعيعبد ا 533

و . هو تخليط: له كتاب المزار، سمعت ممن رءاه فقال لي. روى عن مسمع كردين و غيره. ء بصري، ضعيف غال ليس بشي
 .أخبرناه غير واحد عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد، عن محمد بن عيسى بن عبيد عنه. له كتاب الناسخ و المنسوخ
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  عبد اهلل بن بسطام أبو عتاب 531

و هو عبد اهلل بن بسطام بن سابور . أخو الحسين بن بسطام المقدم ذكره في باب الحسين، الذي له و ألخيه كتاب الطب
 .الزيات



  عبد اهلل بن حماد األنصاري 538

ظفر بن حمدون عن أخبرنا بهما علي بن شبل بن أسد عن . من شيوخ أصحابنا له كتابان أحدهما أصغر من اآلخر
 .األحمري عنه

 .عبد اهلل بن أحمد بن حرب بن مهزم بن خالد بن الفزر العبدي أبو هفان 539

لعبد اهلل كتاب شعر أبي . و بنو مهزم بيت كبير بالبصرة في عبد القيس شيعة. مشهور في أصحابنا و له شعر في المذهب
أخبرنا أبو أحمد عبد . و كتاب أشعار عبد القيس و أخبارهاطالب بن عبد المطلب و أخباره و كتاب طبقات الشعراء، 

: حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن أبي منصور قال: حدثنا محمد بن عمران قال: السالم بن الحسين األديب البصري قال
: نباري قالحدثنا محمد بن القاسم بن بشار األ: حدثنا أبي عن أبيه عن أبي هفان، و أخبرنا أبو الحسن بن الجندي قال

 ..حدثنا 

  عبد اهلل بن عامر بن عمران بن أبي عمر األشعري 514

أبو محمد شيخ من وجوه أصحابنا، ثقة، له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل في آخرين، عن جعفر بن محمد بن قولويه 
 .حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه به: قال
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  المذاري عبد اهلل بن العالء 511

إنه لمحمد بن عيسى بن عبيد و هو رواه عنه، و له : أبو محمد ثقة، من وجوه أصحابنا، يقال إن له كتاب الوصايا، و يقال
 .حدثنا عبد اهلل بن العالء: حدثنا ابن همام قال: أخبرنا أبو الحسن بن الجندي قال. كتاب النوادر كبير

  خالد بن عمر الطيالسيعبد اهلل بن أبي عبد اهلل محمد بن  512

و لعبد اهلل كتاب نوادر أخبرنا . و كذلك أخوه أبو محمد الحسن. أبو العباس التميمي رجل من أصحابنا، ثقة، سليم الجنبة
و نسخة أخرى نوادر صغيرة رواه أبو الحسين النصيبي . عدة من أصحابنا عن الزراري، عن محمد بن جعفر، عنه بكتابه

و نسخة أخرى صغيرة أخبرنا بها الحسين بن . حدثنا علي بن محمد بن الزبير عنه: د بن الحسين قالأخبرناها بقراءة أحم
 .حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه، عن عبد اهلل: عبيد اهلل، عن جعفر بن محمد قال

  عبد اهلل بن جعفر بن الحسين 516

و وجههم، قدم الكوفة سنة نيف و تسعين و مائتين، و سمع  شيخ القميين. بن مالك بن جامع الحميري أبو العباس القمي
كتاب اإلمامة، كتاب الدالئل، كتاب العظمة و التوحيد، كتاب الغيبة و : أهلها منه، فأكثروا، و صنف كتبا كثيرة، يعرف منها
 الحيرة، كتاب فضل العرب، كتاب التوحيد و البداء
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، كتاب قرب اإلسناد إلى أبي جعفر بن الرضا [ عليه السالم]ة، كتاب قرب اإلسناد إلى الرضا و اإلرادة و االستطاعة و المعرف
عليهما السالم، كتاب ما بين هشام بن الحكم و هشام بن سالم، و القياس، و األرواح، و الجنة و النار، و الحديثين 

مسائل ألبي محمد الحسن عليه السالم على يد  المختلفين، مسائل الرجال و مكاتباتهم أبا الحسن الثالث عليه السالم،
. محمد بن عثمان العمري، كتاب قرب اإلسناد إلى صاحب األمر عليه السالم، مسائل أبي محمد و توقيعات، كتاب الطب

 .أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عنه بجميع كتبه

  عبد اهلل بن هارون أبو محمد الزبيري 510

 .له كتاب في اإلمامة، و هي رسالة إلى المأمون. هذا يعرفب

  عبد اهلل بن عبد الرحمن الزبيري 515

و . له كتاب في اإلمامة، و كتاب سماه كتاب االستفادة في الطعون على األوائل و الرد على أصحاب االجتهاد و القياس
رأيت بخط أبي العباس بن . عبد اهلل بن مصعب بن الزبير الزبيريون في أصحابنا ثالثة، هذان و أبو عمرو محمد بن عمرو بن

 .نوح فيما أوصى به إلي من كتبه

  عبد اهلل بن الزبير األسدي 513

حدثنا علي بن العباس و محمد : حدثنا محمد بن محمد قال: روى نوادر كتابا عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال أبو العباس
حدثنا عبد اهلل بن الزبير، عن جعفر بن محمد : حدثنا عباد بن يعقوب األسدي قال: قالوابن الحسين و محمد بن القاسم 

 .عليه السالم بكتابه النوادر
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  عبد اهلل بن الوليد السمان النخعي 511

رناه أبو الحسن أخب. له كتاب رواه عنه جماعة، منهم عبيس بن هشام. مولى، كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة
حدثنا عبيس : حدثنا القاسم بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن رباح قال: حدثنا ابن همام قال: بن الجندي قال

 .بن هشام عنه بكتابه

  عبد اهلل بن أيوب بن راشد الزهري، بياع الزطي 518

حدثنا أحمد بن : نا الحسين بن عبيد اهلل قالأخبر. له كتاب نوادر. روى عن جعفر بن محمد، ثقة، و قد قيل فيه تخليط
 .حدثنا عبيس عن عبد اهلل بكتابه: حدثنا القاسم بن إسماعيل قال: حدثنا حميد قال: جعفر قال

  عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عتيبة األسدي 519



أحمد بن محمد عن أحمد [  ه]برنا أخ. له كتاب نوادر. يكنى أبا أمية، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم[  أبوه]كوفي، 
 .حدثنا محمد بن زياد عن عبد اهلل به: حدثنا عمر بن أحمد بن كيسبة عن علي بن الحسن الطاطري قال: بن محمد قال

  عبد اهلل بن يحيى أبو محمد الكاهلي 584

 عربي، أخو إسحاق رويا عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما
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 عبد اهلل وجها عند أبي الحسن عليه السالم، و و كان. السالم

 .اضمن لي الكاهلي و عياله أضمن لك الجنة: [ له]وصى به علي بن يقطين فقال 

و له كتاب يرويه جماعة منهم، . عبد اهلل بن يحيى الذي يقال له الكاهلي هو تميمي النسب: محمد بن عبدة الناسب: و قال
حدثنا محمد بن : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: القاضي أبو عبد اهلل الجعفي قالأحمد بن محمد بن أبي نصر أخبرنا 

 .حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الكاهلي بكتابه: أحمد القطواني قال

 عبد اهلل بن بكير بن أعين بن سنسن أبو علي الشيباني، 581

الحميد و الجهم و عمر و عبد األعلى، روى عبد الحميد عن أبي و إخوته عبد [  عليه السالم]موالهم، روى عن أبي عبد اهلل 
له كتاب كثير الرواة أخبرناه أحمد . و ولد عبد الحميد محمد و الحسين و علي رووا الحديث[  عليه السالم]الحسن موسى 

د اهلل بن بكير بن عبد الواحد، عن علي بن حبشي، عن حميد عن أحمد بن الحسن البصري، عن عبد اهلل بن جبلة، عن عب
 .به

  عبد اهلل بن غالب األسدي 582

له . الشاعر الفقيه أبو علي روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهم السالم، ثقة ثقة و أخوه إسحاق بن غالب
: النسي قالحدثنا علي بن محمد الق: كتاب تكثر الرواة عنه، منهم الحسن بن محبوب، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال

 .حدثنا ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب عنه بكتابه: حدثنا الحسن بن متيل قال: حدثنا حمزة بن القاسم قال
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  عبد اهلل بن زرارة بن أعين الشيباني 586

ن عبيد اهلل، عن أحمد بن ، ثقة، له كتاب يرويه عنه علي بن النعمان أخبرنا الحسين ب[ عليه السالم]روى عن أبي عبد اهلل 
حدثنا محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان : حدثنا أحمد بن إدريس قال: جعفر قال

 .عنه به

  عبد اهلل بن سعيد أبو شبل األسدي 580



ه علي بن النعمان أخبرني القاضي له كتاب يرويه عن. موالهم، كوفي، بياع الوشي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة
حدثنا علي بن النعمان : حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أبو عبد اهلل الجعفي قال

 .عن أبي شبل عبد اهلل بن سعيد األسدي بكتابه

  عبد اهلل بن الفضل بن عبد اهلل 585

له كتاب . عبد المطلب أبو محمد النوفلي روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقةببة بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن 
حدثنا أحمد بن : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا القاضي أبو عبد اهلل الجعفي قال. رواه عنه محمد بن أبي عمير

 .بهحدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عنه بكتا: يوسف بن يعقوب الجعفي قال
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  عبد اهلل بن أبي أويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي 583

أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان [  عليه السالم]له نسخة عن جعفر بن محمد . حليف بني تيم بن مرة أبو أويس
حدثنا : الحنظلي الكسائي الرازي قالحدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس : حدثنا جعفر بن محمد بن عبيد اهلل قال: قال

 .بكتابه[  عليه السالم]حدثنا أبي أبو أويس، عن جعفر بن محمد : إسماعيل بن أبي أويس قال

  عبد اهلل بن إبراهيم بن الحسين 581

جعفر بن  له نسخة يرويها عن آبائه أخبرنا أبو عبد اهلل الحسين بن. بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم
حدثنا الحسين بن محمد بن : حدثنا محمد بن هارون الكندي قال: محمد المخزومي الخزاز المعروف بابن الخمري قال

 .حدثنا علي بن سالم الثوباني عنه به: حدثنا جعفر بن عبد اهلل المحمدي قال: الفرزدق القطعي قال

  عبد اهلل بن طلحة النهدي 588

له كتاب يرويه عنه علي بن إسماعيل . و ليس هو أخا يحيى بن طلحة[  عليه السالم]د اهلل عربي، كوفي، روى عن أبي عب
حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: الميثمي أخبرنا القاضي أبو عبد اهلل الجعفي قال

 .حدثنا علي بن إسماعيل عنه به: قال
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  حجاج البجليعبد اهلل بن ال 589

حدثنا الحسن بن حمزة : أخبرناه محمد بن محمد قال. له كتاب يرويه عنه محمد بن أبي عمير. أخو عبد الرحمن مولى، ثقة
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن عبد : حدثنا الصفار قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أحمد قال: قال

 .اهلل بكتابه



 إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري،عبد اهلل بن  594

له كتاب يرويه عنه . حليف األنصار سكن مزينة بالمدينة، فتارة يقال الغفاري و تارة يقال األنصاري و أخرى يقال المزني
حدثنا أبي و أحمد بن إدريس : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: الحسن بن علي بن فضال أخبرنا أحمد بن علي قال

 .اهلل بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد اهلل بن إبراهيم بكتابهجميعا عن عبد 

  عبد اهلل بن الحكم األرمني 591

حدثنا محمد بن الحسن، عن أحمد بن : أخبرنا علي بن أحمد قال. ضعيف، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم له كتاب
 .رنجويه األرمني عنه بكتابهإدريس، عن محمد بن حسان عن أبي عمران موسى بن 

  عبد اهلل بن سليمان الصيرفي 592

حدثنا علي بن حبشي بن : له أصل رواه أخبرنا أحمد بن عبدون قال. مولى، كوفي، روى عن جعفر بن محمد عليه السالم
  قوني
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: جعفر بن علي كان ينزل درب أسامة قالحدثنا : حدثنا إبراهيم بن سليمان الخزاز قال: حدثنا حميد بن زياد قال: قال
 .حدثنا عبد اهلل بن سليمان بكتابه

  عبد اهلل بن القاسم الحارثي 596

حدثنا أحمد بن : ضعيف، غال، كان صحب معاوية بن عمار ثم خلط و فارقه، أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان القزويني قال
 .بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي عنه به حدثنا الحميري، عن أحمد بن محمد: محمد بن يحيى قال

  عبد اهلل بن القاسم الحضرمي 590

أخبرنا أحمد بن . له كتاب يرويه عنه جماعة. المعروف بالبطل، كذاب، غال، يروي عن الغالة، ال خير فيه و ال يعتد بروايته
: حدثنا محمد بن الحسن بن شمون قال: قالحدثنا عبد اهلل بن العالء : حدثنا محمد بن همام قال: محمد بن عمران قال

 .حدثنا عبد اهلل بن عبد الرحمن عنه بكتابه

  عبد اهلل بن محمد األسدي 595

له كتاب يرويه عدة من أصحابنا . موالهم، كوفي، الحجال المزخرف، أبو محمد، و قيل إنه من موالي بني تيم، ثقة ثقة، ثبت
حدثنا علي بن الحسين بن موسى بن : د بن عبد الملك الفارسي الدهقان قالأخبرنا العباس بن عمر بن العباس بن محم

 .حدثنا أبي عن الحجال بكتابه: بن علي بن عبد اهلل بن المغيرة قال( حسن)حدثنا علي بن الحسن : بابويه قال
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  عبد اهلل بن الهيثم 593

حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا : محمد بن علي بن تمام قال حدثنا أبو الحسين: كوفي له أصل أخبرنا أحمد بن علي قال
 .حدثنا عباد بن يعقوب عن عبد اهلل بكتابه: قال

 عبد اهلل بن محمد بن حصين الحصيني األهوازي، 591

د بن حدثنا أحم: روى عن الرضا عليه السالم، ثقة ثقة، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا، أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال
حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد اهلل بكتابه المسائل للرضا عليه : حدثنا عبد اهلل بن جعفر قال: محمد بن يحيى قال

 .السالم

  عبد اهلل بن محمد األهوازي 598

 .ذكر بعض أصحابنا أنه رأى له مسائله لموسى بن جعفر عليهما السالم

  عبد اهلل بن علي بن الحسين 599

بن علي بن الحسين، روى عن الرضا عليه السالم، و له نسخة رواها، قرأنا على القاضي أبي الحسين محمد بن بن زيد 
قرأت على محمد بن عمر بن محمد بن سالم، حدثكم أبو جعفر محمد بن عبد اهلل بن علي بن الحسين بن زيد : عثمان قال

 .م بالنسخةحدثنا علي بن موسى الرضا عليه السال: حدثنا أبي قال: قال
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 عبد اهلل بن عمر بن بكار الحناط 344

: حدثنا أبو غالب أحمد بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال. كوفي، ثقة، له كتاب يرويه يحيى بن زكريا اللؤلؤي
 .حدثنا يحيى بن زكريا عن عبد اهلل بن عمر بكتابه: حدثنا خال أبي محمد بن جعفر قال

 بن عطاء عبد اهلل 341

حدثنا محمد بن موسى، : حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: كوفي، قليل الحديث، له كتاب، أخبرنا الحسين قال
 .عن عبد اهلل بن عطاء بكتابه

  عبد اهلل بن داهر بن يحيى األحمري 342

حدثنا أبي، عن : محمد بن الهيثم العجلي، قال الحسن بن أحمد بن [ عليه السالم]له كتاب يرويه عن أبي عبد اهلل . ضعيف
 .أحمد بن يحيى بن زكريا، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عنه به

  عبد اهلل بن محمد بن علي بن العباس بن هارون التميمي الرازي 346



: عمر قالحدثنا أبو بكر محمد بن : أخبرنا أبو الحسين محمد بن عثمان النصيبي قال. له نسخة عن الرضا عليه السالم
 .حدثنا علي بن موسى الرضا عليه السالم: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد اهلل بن محمد بن العباس قال

  عبد اهلل بن خداش أبو خداش المهري 340

  له كتاب أخبرناه ابن. ضعيف جدا، و في مذهبه ارتفاع
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 .حدثنا سلمة بن الخطاب، عنه بكتابه: نا أبي قالحدث: شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى قال

  عبد اهلل بن محمد النهيكي 345

ثقة، قليل الحديث، جمعت نوادره كتابا، أخبرنا عدة من أصحابنا عن الحسن بن حمزة، عن أحمد بن عبد اهلل، عن أحمد بن 
 .أبي عبد اهلل، عنه بكتابه

 عبد اهلل بن أحمد بن عامر 343

المقتول بصفين مع  -و هو الذي قتل مع الحسين عليه السالم بكربالء ابن حسان -ح بن وهب بن عامربن سليمان بن صال
أمير المؤمنين عليه السالم ابن شريح بن سعد بن حارثة بن الم بن عمرو بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن ذهل بن جدعان 

قرأت هذه النسخة على أبي الحسن أحمد . لسالم نسخةروى عن أبيه عن الرضا عليه ا. ء، يكنى أبا القاسم بن سعد بن طي
: و لعبد اهلل كتب، منها. بن محمد بن موسى، أخبركم أبو القاسم عبد اهلل بن أحمد بن عامر، عن أبيه عن الرضا عليه السالم

 .الجندي عنه[  بن]كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السالم أخبرنا به إجازة أحمد بن محمد 

  بن أبي خالدعبد اهلل 341

حدثنا أبي و سعد عن : ال يعرف بأكثر من هذا له كتاب المناقب أخبرني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن يحيى قال
 .أحمد بن محمد و محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عبد اهلل بن أبي خالد بكتابه
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 .عد القطربلي أبو محمد الكاتبعبد اهلل بن الحسين بن س 348

 .له كتاب التاريخ. كان من خواص سيدنا أبي محمد عليه السالم قرأ على ثعلب، و كان من وجوه أهل األدب

 عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل أبو محمد الحذاء الدعلجي، 349

 .عليه تعلمت المواريث، له كتاب الحجمنسوب إلى موضع خلف باب الكوفة ببغداد يقال له الدعالجة، كان فقيها عارفا، و 



  عبد اهلل بن الحسين بن محمد بن يعقوب الفارسي 314

 .له كتاب أنس الوحيد. أبو محمد شيخ من وجوه أصحابنا و محدثيهم و فقهائهم، رأيته و لم أسمع منه

  عبد اهلل بن هليل 311

حدثنا جعفر بن محمد بن مالك عن أحمد بن الحسن بن  :حدثنا ابن همام قال: له كتاب أخبرنا أبو الحسن بن الجندي قال
 .فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن عبد اهلل بن هليل، عن أبيه بكتابه

  عبيد اهلل بن علي بن أبي شعبة الحلبي 312

و آل أبي . بمولى بني تيم الالت بن ثعلبة أبو علي، كوفي، يتجر هو و أبوه و إخوته إلى حلب، فغلب عليهم النسبة إلى حل
  شعبة بالكوفة بيت مذكور من
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و . أصحابنا، و روى جدهم أبو شعبة عن الحسن و الحسين عليهما السالم، و كانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون
 و. كان عبيد اهلل كبيرهم و وجههم

 أ ترى لهؤالء مثل هذا: قال عند قراءته صنف الكتاب المنسوب إليه و عرضه على أبي عبد اهلل عليه السالم و صححه

و النسخ مختلفة األوائل، و التفاوت فيها قريب، و قد روى هذا الكتاب خلق من أصحابنا عن عبيد اهلل، و الطرق إليه كثيرة، 
و نحن جارون على عادتنا في هذا الكتاب، و ذاكرون إليه طريقا واحدا أخبرنا غير واحد عن علي بن حبشي بن قوني 

 .لكاتب الكوفي، عن حميد بن زياد، عن عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبيا

 عبيد اهلل بن الوليد الوصافي، 316

له كتاب يرويه . عربي، ثقة، يكنى أبا سعيد، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، ذكره أصحاب كتب الرجال
حدثنا محمد : حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال: ة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سليمان قالعنه جماعة أخبرني عد

 .حدثنا محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبيد اهلل بن الوليد بكتابه: بن الحسين بن أبي الخطاب قال

  عبيد اهلل بن عبد اهلل الدهقان الواسطي 310

حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن : أخبرنا علي بن أحمد قال. يسى بن عبيدضعيف، له كتاب يرويه عنه محمد بن ع
 .حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل به: الحسن قال
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 عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك أبو العباس النخعي، 315



له . عبد اهلل بن محمد و عبد الرحمن السمريان و غيرهماالشيخ الصدوق، ثقة، و آل نهيك بالكوفة بيت من أصحابنا، منهم 
اشتملت إجازة أبي القاسم جعفر بن محمد بن : أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان بن الحسن قال. كتاب النوادر

لى مكة، و قال كان بالكوفة و خرج إ: على سائر ما رواه عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك و قال -و أراناها -إبراهيم الموسوي
سمعت من عبيد اهلل كتاب المناسك، و كتاب الحج، و كتاب فضائل الحج، و كتاب الثالث و : حميد بن زياد في فهرسته

 .و ال أدري قرأها حميد عليه و هي مصنفاته أو هي لغيره. األربع، و كتاب المثالب

 عبيد اهلل بن الفضل بن محمد بن هالل النبهاني أبو عيسى، 313

: أخبرني أبو الفرج الكاتب قال. زهر الرياض، كتاب حسن كثير الفوائد: له كتب، منها. كوفي، انتقل إلى مصر و سكنها أصله
 .حدثنا أبو عيسى بكتابه: حدثنا هارون بن موسى قال

  عبيد اهلل بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر األنباري 311

: قال أبو عبد اهلل الحسين بن عبيد اهلل. ، عالم به، كان قديما من الواقفةشيخ من أصحابنا، يكنى أبا طالب، ثقة في الحديث
قال أبو غالب الزراري كنت أعرف أبا طالب أكثر عمره واقفا مختلطا بالواقفة، ثم عاد إلى اإلمامة و جفاه أصحابنا، و كان 

 .حسن العبادة و الخشوع
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ما رأيت رجال كان أحسن عبادة و ال أبين زهادة و ال أنظف ثوبا و ال أكثر : يقول و كان أبو القاسم بن سهل الواسطي العدل
و كان يتخوف من عامة واسط أن يشهدوا صالته و يعرفوا عمله، فينفرد في الخراب و الكنائس و . تحليا من أبي طالب

له كتاب أضيف . داديون يرمونه باالرتفاعو كان أصحابنا البغ. فإذا عثروا به وجد على أجمل حال من الصالة و الدعاء. البيع
قدم أبو طالب بغداد و اجتهدت أن يمكنني أصحابنا من لقائه فأسمع : قال الحسين بن عبيد اهلل. إليه يسمى كتاب الصفوة

لمجردة، كتاب االنتصار للشيع من أهل البدع، كتاب المسائل المفردة و الدالئل ا: و له كتب كثيرة، منها. منه، فلم يفعلوا ذلك
كتاب أسماء أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب في التوحيد و العدل و اإلمامة، كتاب طرق حديث الغدير، كتاب طرق حديث 
الراية، كتاب طرق حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كتاب التفضيل، كتاب أدعية األئمة عليهم السالم، كتاب فدك، 

الم، كتاب طرق حديث الطائر، كتاب طرق قسيم النار، كتاب التطهير، كتاب الخط و القلم، كتاب مزار أبي عبد اهلل عليه الس
كتاب أخبار فاطمة عليها السالم، كتاب فرق الشيعة، كتاب اإلبانة عن اختالف الناس في اإلمامة، كتاب مسند خلفاء بني 

 .واسط سنة ست و خمسين و ثالثمائةو مات أبو طالب ب. أخبرني أحمد بن عبد الواحد عنه بجميع كتبه. العباس

  عبيد بن زرارة بن أعين الشيباني 318

أخبرنا عدة من . له كتاب يرويه جماعة عنه. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة ثقة، عين، ال لبس فيه و ال شك
  حدثنا عبد اهلل بن: أصحابنا عن أحمد بن محمد بن يحيى قال
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نا ابن أبي الخطاب و محمد بن عبد الجبار و أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، حدث: جعفر قال
 .عن حماد بن عثمان، عن عبيد بكتابه

  عبيد بن الحسن 319

أخبرني أبو عبد اهلل بن . له كتاب يرويه عدة من أصحابنا. كوفي، ثقة، قليل الحديث، و هو قرابة الفضل بن جعفر البزاز
حدثنا القاسم بن محمد بن الحسين بكتاب عبيد : حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال: حدثنا علي بن حاتم قال: ذان قالشا

 .بن الحسن عنه

 عبيد بن كثير بن محمد 324

بن عبد الواحد بن عبد اهلل بن شريك بن عدي، أبو سعيد العامري الكالبي الوحيدي، و  -عبيد بن محمد بن كثير: و قيل
الوحيد عامر بن كعب بن كالب، و عبد اهلل بن شريك هو الذي هو جد جد عبيد روى عن علي بن الحسين و أبي اسم 

و عبيد كوفي طعن أصحابنا عليه و ذكروا أنه . جعفر عليهما السالم، و كان يكنى أبا المحجل و كان عندهما وجيها مقدما
بان، و أكثره موضوع مزخرف، و الصحيح منه قليل، رواه أبو له كتاب يعرف بكتاب التخريج في بني الشيص. يضع الحديث

و له كتاب الفضائل، و . قرأته على عبيد: عبد اهلل بن عياش عن أبي الحسين عبد الصمد بن علي بن مكرم الطستي قال
 .توفي عبيد في شهر رمضان سنة أربع و تسعين و مائتين[ و. ]كتاب المعرفة

  الهاشميعبد الرحمن بن كثير  321

 مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس، كان ضعيفا
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حدثنا علي : له كتاب فضل سورة إنا أنزلناه أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. كان يضع الحديث: غمز أصحابنا عليه و قالوا
حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن علي بن حسان عن عمه عبد : حدثنا أحمد بن محمد بن الحق قال: بن حبشي قال

حدثنا أحمد بن : أخبرنا محمد بن جعفر األديب في آخرين قال. سالمو له كتاب صلح الحسن عليه ال. الرحمن بن كثير به
حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة األشعري، عن علي بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن : محمد قال

 .و له كتاب فدك، و كتاب األظلة كتاب فاسد مختلط. كثير بكتاب الصلح

  عبد الرحمن بن أبي نجران 322

، و روى أبوه أبو نجران عن أبي [ عليه السالم]التميمي مولى، كوفي، أبو الفضل، روى عن الرضا  -و اسمه عمرو بن مسلم
له كتب كثيرة، قال أبو . عبد اهلل عليه السالم، و روى عن أبي نجران حنان، و كان عبد الرحمن ثقة ثقة معتمدا على ما يرويه

حدثنا عبد اهلل : أخبرنا القاضي أبو عبد اهلل و غيره عن أحمد بن محمد قال. البيع و الشراءلم أر منها إال كتابه في : العباس
حدثنا علي بن حاتم عن محمد بن جعفر : و أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن بكتبه

كتابه القضايا، و هو كتاب محمد بن قيس رواه عن الرزاز عن عبد اهلل بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي نجران ب



: و أخبرنا بكتابه المطعم و المشرب محمد بن علي الكاتب قال. عاصم بن حميد عن محمد، و زاد عبد الرحمن فيه زيادات
ن حدثنا حمدان بن المعافى أبو جعفر الصبيحي ع: حدثنا محمد بن علي بن معمر الكوفي قال: حدثنا هارون بن موسى قال

  عبد الرحمن به، و كتابه يوم و ليلة، و كتاب
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 .النوادر، أخبرنا محمد بن عثمان عن جعفر بن محمد عن عبيد اهلل بن أحمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران بكتابه النوادر

 عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم البجلي أبو محمد 326

: حدثنا علي بن حاتم عن ابن ثابت قال: در أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قالجليل من أصحابنا، ثقة ثقة، له كتاب نوا
 .عنه به( خازم ظ)حدثنا القاسم بن محمد بن حسين بن حازم 

  عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك السمري 320

له كتاب . افيذكر ذلك أحمد بن علي السير. كوفي األصل، لم يكن في الحديث بذاك، يعرف منه و ينكر. الملقب دحمان
 .حدثنا أحمد بن جعفر عن حميد عنه به: نوادر أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال

 عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه أبو محمد العسكري، 325

متكلم من أصحابنا حسن التصنيف جيد الكالم، و على يده رجع محمد بن عبد اهلل بن مملك األصبهاني عن مذهب 
وقع إلينا من كتبه كتاب الكامل في اإلمامة . إلمامة و قد كلم عباد بن سليمان و من كان في طبقتهالمعتزلة إلى القول با

 .كتاب حسن

 عبد الرحمن بن الحسن القاساني أبو محمد الضرير 323

 .ن محمدرأيت كتابه إلى أبي عبد اهلل الحسين بن عبيد اهلل و أبي عبد اهلل محمد ب. حافظ، حسن الحفظ، كان بقاسان. المفسر
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 .له قصيدة في الفقه في سائر أبوابه مزدوجة

  عبد الرحمن بن أعين بن سنسن الشيباني 321

أخبرنا الحسين . له كتاب رواه عنه علي بن النعمان. روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، و هو قليل الحديث
حدثنا : حدثنا القاسم بن إسماعيل قال: حدثنا حميد بن زياد قال: سفيان قالحدثنا أحمد بن جعفر بن : بن عبيد اهلل قال

 .علي بن النعمان عن عبد الرحمن بن أعين بكتابه

  عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل الرزمي الفزاري 328



: د بن عبد الواحد قالله كتاب أخبرنا أحم. أبو محمد، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة، ذكره أصحاب كتب الرجال
حدثنا : حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن رباح قال: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد قال

 .عبد الرحمن بكتابه

 عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الكوفي العطار، 329

: له كتاب أخبرنا القاضي أبو عبد اهلل الجعفي قال. بن سالم و كان سالم بياع المصاحف و عبد الرحمن أخو عبد الحميد
حدثنا عبد : حدثنا منذر بن جفير قال: حدثنا محمد بن سالم بن عبد الرحمن قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال

 .الرحمن بن سالم بكتابه

  عبد الرحمن بن الحجاج البجلي 364

 و رمي بالكيسانية،موالهم، كوفي، بياع السابري، سكن بغداد، 
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روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، و بقي بعد أبي الحسن عليه السالم و رجع إلى الحق و لقي الرضا عليه 
له . السالم، و كان ثقة ثقة، ثبتا، وجها، و كانت بنت بنت ابنه مختلطة مع عجائزنا تذكر عن سلفها ما كان عليه من العبادة

حدثنا عبد : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: كتب يرويها عنه جماعات من أصحابنا أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال
 .حدثنا يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عنه بكتابه: اهلل بن جعفر قال

  عبد الرحمن بن بدر أبو إدريس 361

له كتاب يرويه عنه يحيى بن زكريا اللؤلؤي أخبرنا عدة من أصحابنا . يثكوفي، ثقة، ليس بالمتحقق بنا، و قد روى أحاد
حدثنا عبد : حدثنا يحيى بن زكريا اللؤلؤي قال: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال: عن أحمد بن محمد الزراري قال

 .الرحمن بن بدر بكتابه

  عبد الرحمن بن عمرو العائذي 362

العيذي، و هو عائذ اهلل بن سعد العشيرة من مذحج، و ربما كان هذا النسب أصح : ونعائذة قريش، كوفي، و الكوفيون يقول
حدثنا : له كتاب أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال. ألن عائذة قريش ليس لها بالكوفة خطة، و الخطة لعائذة اليمن

حدثنا أبو الحسن بن إسحاق : قالحدثنا محمد بن أحمد بن ثابت أبو عبد اهلل الكالبي : أحمد بن محمد بن سعيد قال
 .الكناني عنه بكتابه

 عبد الرحمن بن أبي حماد أبو القاسم، 366

  كوفي، صيرفي، انتقل إلى قم و سكنها، و هو صاحب دار أحمد بن
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: محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن: له كتاب أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. أبي عبد اهلل البرقي، رمي بالضعف و الغلو
 .حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات عنه بكتابه: حدثنا أبي قال

  عبد الرحمن بن عمران 360

 .حدثنا محمد بن جعفر بن سفيان، عن حميد بن إبراهيم بن سليمان بكتابه: كوفي له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال

 لهبي صليب،عبد الملك بن عتبة الهاشمي ال 365

روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، ذكره أبو العباس بن سعيد فيمن روى عن أبي عبد اهلل و أبي جعفر عليهما 
و الكتاب الذي ينسب إلى عبد الملك بن عتبة هو لعبد الملك بن عتبة النخعي، صيرفي، كوفي، ثقة، . السالم ليس له كتاب

: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. له هذا الكتاب يرويه عنه جماعة. بي الحسن عليهما السالمروى عن أبي عبد اهلل و أ
حدثنا الحسن بن علي : حدثنا عبد اهلل بن محمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال: حدثنا علي بن حاتم قال

 .ابن بنت إلياس عن عبد الملك بن عتبة بكتابه

  ن حكيم الخثعميعبد الملك ب 363

له كتاب يرويه جماعة أخبرنا القاضي أبو عبد اهلل . كوفي، ثقة، عين، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
 حدثنا جعفر بن محمد: حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: الجعفي قال
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 .الملك بن حكيم بكتابه حدثنا عبد: بن حكيم قال

  عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني 361

له كتاب يرويه محمد بن خالد البرقي أخبرنا علي . كوفي، ثقة، عين روى عن أصحابنا و رووا عنه، و لم يكن متحققا بأمرنا
د بن أبي عبد اهلل عن أبيه حدثنا أحم: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: بن أحمد بن محمد قال
 .عن عبد الملك بكتابه

 عبد الملك بن الوليد 368

حدثنا إبراهيم : حدثنا حميد قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: قال الحسين بن عبيد اهلل. له كتاب. كوفي، ثقة، قليل الحديث
 .بن سليمان

  عبد الملك بن منذر العمي 369



حدثنا عبد الملك : حدثنا البرقي قال: حدثنا ابن بطة قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: بصري، ضعيف، أخبرنا ابن نوح قال
 .بكتابه

  عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي األزدي البصري 304

، و هو منسوب إلى جلود [ عليه السالم]أبو أحمد شيخ البصرة و أخباريها و كان عيسى الجلودي من أصحاب أبي جعفر 
كتاب : و له كتب قد ذكرها الناس، منها. إلى جلود بطن من األزد، و ال يعرف النسابون ذلك: و قال قوم. في البحر قرية

 مسند أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب الجمل، كتاب صفين، كتاب الحكمين، كتاب الغارات، كتاب الخوارج،
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السالم، كتاب ما نزل في الخمسة عليهم السالم، كتاب الفضائل، كتاب نسب النبي كتاب بني ناجية، كتاب حروب علي عليه 
صلى اهلل عليه و آله، كتاب تزويج فاطمة عليها السالم، كتاب ذكر علي عليه السالم في حروب النبي صلى اهلل عليه و آله، 

و أبغضه، كتاب ضغائن في صدور قوم، [  عليه السالم]كتاب محب علي عليه السالم و من ذكره بخير، كتاب من أحب عليا 
كتاب من سبه من الخلفاء، كتاب الكناية عن سب علي عليه السالم، كتاب التفسير عنه، كتاب القراءات، كتاب ما نزل فيه 

، من القرآن، كتاب خطبه عليه السالم، كتاب شعره عليه السالم، كتاب خالفته عليه السالم، كتاب عماله و والته عليه السالم
كتاب قوله عليه السالم في الشورى، كتاب ما كان بين علي عليه السالم و عثمان من الكالم، كتاب المرء مع من أحب، 

كتاب مآل الشيعة بعد علي عليه السالم، كتاب ذكر الشيعة و من ذكرهم هو أو من أحب من الصحابة، كتاب قضاء علي عليه 
من روى عنه من الصحابة، كتاب مواعظه عليه السالم، كتاب ذكر كالمه عليه  السالم، كتاب رسائل علي عليه السالم، كتاب

السالم في المالحم، كتاب ما قيل فيه من شعر و من مدح، كتاب مقتله عليه السالم، كتاب علمه عليه السالم، كتاب قسمه 
عليه ]شراب و صفته و ذكر شرابه عليه السالم، كتاب الدعاء عنه عليه السالم، كتاب اللباس عنه عليه السالم، كتاب ال

، كتاب األدب عنه عليه السالم، كتاب النكاح عنه عليه السالم، كتاب الطالق عنه عليه السالم، كتاب التجارات عنه [ السالم
ائض عليه السالم، كتاب الجناية و الديات عنه عليه السالم، كتاب الضحايا و الذبائح و الصيد و األيمان و الحراج، كتاب الفر

و العتق و التدبير و المكاتبة عنه عليه السالم، كتاب الحدود عنه عليه السالم، كتاب الطهارة عنه عليه السالم، كتاب الصالة 
عنه عليه السالم، كتاب الصيام عنه عليه السالم، كتاب الزكاة عنه عليه السالم، كتاب ذكر خديجة و فضل أهل البيت عليهم 

  عليها السالم أبا بكر، كتاب ذكر الحسنالسالم، كتاب ذكر فاطمة 
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و الحسين عليهما السالم، كتاب في أمر الحسن عليه السالم، كتاب ذكر الحسين عليه السالم، كتاب مقتل الحسين عليه 
التفسير عنه، كتاب الكتب المتعلقة بعبد اهلل بن العباس رضي اهلل عنه مسنده رضي اهلل عنه، كتاب التنزيل عنه، كتاب . السالم

المناسك عنه، كتاب النكاح و الطالق عنه، كتاب الفرائض عنه، كتاب تفسيره عن الصحابة، كتاب القراءات عنه، كتاب 
البيوع و التجارات عنه، كتاب الناسخ و المنسوخ عنه، كتاب نسبه، كتاب ما أسنده عن الصحابة، كتاب ما رواه من رأي 

الطهارة، كتاب الصالة و الزكاة، كتاب الذبائح و األطعمة و اللباس، كتاب الفتيا و الشهادات و  الصحابة، كتاب بقية قوله في
األقضية و الجهاد و العدة و شرائع اإلسالم، كتاب قوله في الدعاء و العوذ و ذكر الخير و فضل ثواب األعمال و الطب و 

مر بالمعروف، كتاب في األدب و ذكر األنبياء و أول كالمه في النجوم، كتاب قوله في قتال أهل القبلة و إنكار الرجعة و األ



العرب، كتاب بقية كالمه في العرب و قريش و الصحابة و التابعين و من ذمه، كتاب قوله في شيعة علي عليه السالم، كتاب 
عين الوردة أخبار المختار أخبار التوابين و . آخر كتب ابن عباس. بقية رسائله و خطبه و أول مناظرته و ذكر نسائه و ولده

بن أبي عبيد الثقفي، أخبار علي بن الحسين عليه السالم، كتاب أخبار أبي جعفر محمد بن علي عليه السالم، كتاب أخبار 
المهدي عليه السالم، كتاب أخبار زيد بن علي عليه السالم، كتاب أخبار عمر بن عبد العزيز، كتاب أخبار محمد ابن الحنفية 

، كتاب أخبار العباس، كتاب أخبار جعفر بن أبي طالب، كتاب أخبار أم هانئ، كتاب أخبار عبد اهلل بن جعفر، [ المعليه الس]
كتاب أخبار الحسن بن أبي الحسن، كتاب أخبار عبد اهلل بن الحسن بن الحسن، كتاب أخبار محمد بن عبد اهلل، كتاب أخبار 

ن عشق من الشعراء، كتاب أخبار لقمان بن عاد، كتاب أخبار لقمان الحكيم، إبراهيم بن عبد اهلل بن الحسن، كتاب أخبار م
  كتاب مرج الفقهاء، كتاب
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من خطب على منبر بشعر، كتاب أخبار تأبط شرا، كتاب أخبار األعراب، كتاب أخبار قريش و األصنام، كتاب في 
كتاب طبقات العرب و الشعراء، كتاب النحو، كتاب السحر، كتاب الحيوانات، كتاب قبائل نزار و حرب ثقيف، كتاب الطب، 

الطيرة، كتاب زجر الطير، كتاب ما رثي به النبي صلى اهلل عليه و آله، كتاب الرؤيا، كتاب أخبار السودان، كتاب العوذ، كتاب 
بار أمية بن أبي الصلت، الرقي، كتاب المطر، كتاب السحاب و الرعد و البرق، كتاب أخبار عمرو بن معديكرب، كتاب أخ

كتاب أخبار أبي األسود الدؤلي، كتاب أخبار أكثم بن صيفي، كتاب أخبار عبد الرحمن بن حسان، كتاب أخبار خالد بن 
صفوان، كتاب أخبار أبي نواس، كتاب أخبار المدنيين، كتاب األطعمة، كتاب األشربة، كتاب اللباس، كتاب أخبار العجاج، 

ا جاء في الحمام، كتاب أخبار رؤبة بن العجاج، كتاب ما روي في الشطرنج، كتاب شعر عباد بن كتاب النكاح، كتاب م
بشار، كتاب أخبار أبي بكر و عمر، كتاب من أوصى بشعر جمعه، كتاب من قال شعرا في وصيته، كتاب خطب النبي صلى 

ان، كتاب كتب النبي صلى اهلل عليه و اهلل عليه و آله، كتاب خطب أبي بكر، كتاب خطب عمر، كتاب خطب عثمان بن عف
آله، كتاب رسائل أبي بكر، كتاب رسائل عمر، كتاب رسائل عثمان، كتاب حديث يعقوب بن جعفر بن سليمان، كتاب 

الطيب، كتاب الرياحين، كتاب التمثل بالشعر، كتاب قطائع النبي صلى اهلل عليه و آله، كتاب قطائع أبي بكر و عمر و عثمان، 
ياة، كتاب الدنانير و الدراهم، كتاب أخبار األحنف، كتاب زياد، كتاب أخبار الوفود على النبي صلى اهلل عليه و آله كتاب الح

و أبي بكر و عمر و عثمان، كتاب أخبار الفرس، كتاب أخبار أبي داود، كتاب مقتل محمد بن أبي بكر، كتاب السخاء و 
اب أخبار قنبر، كتاب األلوية و الرايات، كتاب رايات األزد، كتاب أخبار الكرم، كتاب االقتضاء، كتاب البخل و الشح، كت

 شريح، كتاب أخبار حسان، كتاب أخبار دغفل النسابة، كتاب أخبار
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سليمان، كتاب أخبار حمزة بن عبد المطلب، كتاب أخبار الجن، كتاب أخبار صعصعة بن صوحان، كتاب أخبار الحجاج، 
رزدق، كتاب الزهد، كتاب الدعاء، كتاب القصاص، كتاب الذكر، كتاب المواعظ، كتاب أخبار جعفر بن محمد كتاب أخبار الف

                                                           
 .ش.ه 1631ششم، : قم، چاپ -جلد، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم 1جناشى، امحد بن على، رجال النجاشي،   



عليه السالم، كتاب أخبار موسى بن جعفر عليه السالم، كتاب مناظرات علي بن موسى الرضا عليه السالم، كتاب أخبار 
ي مروان بن محمد، كتاب أخبار العرب و الفرس، كتاب عقيل بن أبي طالب، كتاب أخبار السيد بن محمد، كتاب أخبار بن

أخبار البراجم، كتاب هدبة بن خشرم، كتاب أخبار المحدثين، كتاب أخبار سديف، كتاب مقتل عثمان، كتاب أخبار إياس 
 هذه جملة كتب أبي أحمد الجلودي التي رأيتها في. بن معاوية، كتاب أخبار أبي الطفيل، كتاب الفأر، كتاب القرود

أجازنا كتبه جميعها أبو الحسن علي بن حماد بن : قال لنا أبو عبد اهلل الحسين بن عبيد اهلل. الفهرستات، و قد رأيت بعضها
أخبرنا : و أخبرنا أبو عبد اهلل بن هدية قال. -و قد رأيت أبا الحسن بن حماد الشاعر رحمه اهلل -عبيد اهلل بن حماد العدوي

 .بد العزيز كتبه كلهاأجازنا ع: جعفر بن محمد قال

  عبد العزيز العبدي 301

أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي . له كتاب يرويه جماعة. كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ضعيف، ذكره ابن نوح
عن حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، : حدثنا ابن بطة قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: قال

 .الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز بكتابه
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 عبد العزيز بن المهتدي بن محمد 302

حدثنا الحسن بن : له كتاب أخبرنا محمد بن محمد قال. بن عبد العزيز األشعري القمي ثقة، روى عن الرضا عليه السالم
من ولده . حدثنا عبد العزيز بكتابه: بن خالد قالحدثنا أحمد بن محمد : حدثنا محمد بن جعفر المؤدب قال: حمزة قال

 .محمد بن الحسين بن عبد العزيز بن المهتدي

  عبد السالم بن صالح أبو الصلت 306

 .له كتاب وفاة الرضا عليه السالم. الهروي روى عن الرضا عليه السالم، ثقة، صحيح الحديث

  عبد السالم بن سالم البجلي 300

حدثنا محمد بن عبد اهلل بن : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: برنا محمد بن جعفر النحوي قالكوفي، ثقة، له كتاب أخ
 .حدثنا الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح عن عبد السالم بكتابه: غالب قال

  عبد الكريم بن عمرو بن صالح 305

، كان [ عليه السالم]ثم وقف على أبي الحسن الخثعمي موالهم، كوفي، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، 
: حدثنا علي بن حاتم قال: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. له كتاب يرويه عدة من أصحابنا. ثقة ثقة عينا، يلقب كراما

 .حدثنا عبيس عن كرام بكتابه: حدثنا القاسم بن محمد بن الحسين بن خازم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال
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 عبد الكريم بن هالل الجعفي الخزاز 303

له كتاب، أخبرنا القاضي أبو عبد اهلل الجعفي . مولى، كوفي، ثقة، عين، يقال له الخلقاني، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا الحسن بن : قالحدثنا أبي : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: قال

 .عبد الكريم بن هالل عن أبيه بكتابه

  عبد الحميد بن أبي العالء بن عبد الملك األزدي 301

حدثنا علي بن حبشي : ثقة، يقال له السمين، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم له كتاب أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال
 .ا عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بكتابهحدثن: حدثنا حميد بن زياد قال: بن قوني قال

 عبد الحميد بن سعد 308

حدثنا : حدثنا الصفار قال: حدثنا ابن بطة قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: له كتاب أخبرنا ابن نوح قال. بجلي، كوفي
 .هحدثنا صفوان، عن عبد الحميد بكتاب: أحمد بن محمد بن عيسى قال

  عبد الغفار بن القاسم بن قيس 309

 .بن قيس بن قهد أبو مريم األنصاري، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم ثقة
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حدثنا أحمد بن : له كتاب يرويه عدة من أصحابنا أخبرنا ابن نوح، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن الصفار قال
 .الحسن بن محبوب عنه بكتابهمحمد بن عيسى، عن 

  عبد الغفار بن حبيب 354

أخبرنا . له كتاب يرويه جماعة. الطائي الجازي من أهل الجازية قرية بالنهرين، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة
حدثنا محمد : حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: الحسين بن عبيد اهلل قال

 .حدثنا النضر بن شعيب عن عبد الغفار بكتابه: بن الحسين قال

 عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم المقرئ، 351

له كتاب قراءة أمير المؤمنين عليه السالم، يكنى أبا طاهر أخبرنا أبو أحمد عبد السالم بن الحسين . غالم ابن مجاهد، عامي
 .أملى علينا أبو طاهر هذه القراءة: وري قالحدثنا أبو بكر الد: قال

 عبد الوهاب المادرائي أبو محمد 352

 .له كتاب في الغيبة



  عبد العظيم بن عبد اهلل بن علي 356

له كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السالم . ، أبو القاسم[ عليهم السالم]بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
 : الحسين بن عبيد اهللقال أبو عبد اهلل
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: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي قال: حدثنا جعفر بن محمد أبو القاسم قال
يعبد ( فكان)كان عبد العظيم ورد الري هاربا من السلطان، و سكن سربا في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي، و كان 

يخرج مستترا فيزور القبر المقابل قبره، و بينهما الطريق، و ( فكان) في ذلك السرب، و يصوم نهاره، و يقوم ليله، و كان اهلل
فلم يزل يأوي إلى ذلك السرب، و يقع خبره إلى الواحد بعد . هو قبر رجل من ولد موسى بن جعفر عليه السالم: يقول

فرأى رجل من الشيعة في المنام رسول اهلل صلى اهلل عليه و . ى عرفه أكثرهمالواحد من شيعة آل محمد عليهم السالم حت
إن رجال من ولدي يحمل من سكة الموالي، و يدفن عند شجرة التفاح، في باغ عبد الجبار بن عبد الوهاب و : آله قال له

ء تطلب الشجرة و  ألي شي: لهفذهب الرجل ليشتري الشجرة و مكانها من صاحبها فقال  -أشار إلى المكان الذي دفن فيه
فأخبر بالرؤيا، فذكر صاحب الشجرة أنه كان رأى مثل هذه الرؤيا، و أنه قد جعل موضع الشجرة مع جميع الباغ . مكانها

فمرض عبد العظيم و مات رحمه اهلل، فلما جرد ليغسل وجد في جيبه رقعة فيها . وقفا على الشريف و الشيع يدفنون فيه
أنا أبو القاسم عبد العظيم بن عبد اهلل بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب : يهاذكر نسبه، فإذا ف

حدثنا : حدثنا علي بن الفضل قال: حدثنا الحسن بن حمزة بن علي قال: أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال. عليهم السالم
 .يم بن عبد اهلل بجميع رواياتهحدثنا عبد العظ: عبيد اهلل بن موسى الروياني أبو تراب قال

  عبد الصمد بن بشير العرامي العبدي 350

 .موالهم، كوفي، ثقة ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
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حدثنا علي بن حبشي بن : أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. له كتاب يرويه عنه جماعة، منهم عبيس بن هشام الناشري
و أخبرني أحمد بن . حميد بن زياد، عن عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك عن عبيس، عن عبد الصمد بكتابه حدثنا: قوني قال

حدثنا القاسم بن إسماعيل، عن عبيس، عن : حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا محمد بن همام قال: محمد بن الجراح قال
 .عبد الصمد بكتابه

  قهد األنصاريعبد المؤمن بن القاسم بن قيس بن قيس بن  355

و قيس بن . روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، ثقة، هو و أخوه، و هو أخو أبي مريم عبد الغفار بن القاسم
يكنى عبد المؤمن بأبي عبد اهلل، كوفي، توفي سنة سبع و أربعين و مائة و هو ابن إحدى . قهد صحابي ذكره في ذيل المذيل

: أخبرنا القاضي أبو عبد اهلل الجعفي قال. يرويه جماعة، منهم سفيان بن إبراهيم بن مرثد الحارثي له كتاب. و ثمانين سنة



حدثنا محمد بن يحيى الخزاز : حدثنا علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال
 .عن سفيان بن إبراهيم بكتاب عبد المؤمن

  باب علي

 أبي حمزةعلي بن  353

البطائني أبو الحسن مولى األنصار، كوفي، و كان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم و له أخ يسمى  -و اسم أبي حمزة سالم
جعفر بن أبي حمزة روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم، و روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثم وقف، و هو أحد 

 عمد
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كتاب جامع في أبواب  -كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب التفسير و أكثره عن أبي بصير: ا عدة، منهاو صنف كتب. الواقفة
حدثنا محمد بن عبد اهلل بن : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا محمد بن جعفر النحوي في آخرين قال. الفقه

: و أخبرنا محمد بن عثمان بن الحسن قال. اد عنهحدثنا محمد بن زي: حدثنا علي بن الحسن الطاطري قال: غالب قال
حدثنا عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك أبو العباس النخعي، عن محمد بن أبي عمير و أحمد بن : حدثنا جعفر بن محمد قال

 .الحسن الميثمي جميعا عنه بكتبه

  علي بن رئاب أبو الحسن 351

ر الطحان، كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ذكره أبو مولى بني سعد بن بك: و قيل -مولى جرم بطن من قضاعه
أخبرنا أحمد . كتاب الوصية و اإلمامة، و كتاب الديات: له كتب، منها. العباس و غيره، و روى عن أبي الحسن عليه السالم

نا عمرو بن عثمان حدث: حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال: بن عبد الواحد قال
 .الخزاز، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب بكتبه

  علي بن منصور أبو الحسن 358

 .كتاب التدبير في التوحيد و اإلمامة: له كتب منها. كوفي، سكن بغداد، متكلم من أصحاب هشام
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  علي بن الحسن بن رباط البجلي 359

له كتاب الصالة، أخبرنا الحسين بن . قال الكشي إنه من أصحاب الرضا عليه السالم. أبو الحسن كوفي، ثقة، معول عليه
حدثنا علي : حدثنا الحسن بن محمد بن سماعه الحضرمي الصيرفي قال: حدثنا أحمد بن جعفر عن حميد قال: عبيد اهلل قال

 .بن الحسن بن رباط بكتابه



  علي بن حسان بن كثير الهاشمي 334

حمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس، ضعيف جدا، ذكره بعض أصحابنا في الغالة، فاسد االعتقاد له كتاب مولى عباس بن م
 .تفسير الباطن، تخليط كله

  علي بن إسماعيل بن شعيب 331

بن ميثم بن يحيى التمار أبو الحسن، مولى بني أسد، كوفي، سكن البصرة و كان من وجوه المتكلمين من أصحابنا، كلم أبا 
كتاب اإلمامة، كتاب الطالق، كتاب النكاح، كتاب مجالس هشام بن الحكم، كتاب : له مجالس و كتب، منها. الهذيل و النظام

 .المتعة

 علي بن جعفر بن محمد 332

 .بن علي بن الحسين أبو الحسن، سكن العريض من نواحي المدينة فنسب ولده إليها
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حدثنا أحمد بن محمد بن : أخبرنا القاضي أبو عبد اهلل قال. يروي تارة غير مبوب و تارة مبوباله كتاب في الحالل و الحرام 
: حدثنا علي بن جعفر بن محمد قال: حدثنا علي بن أسباط بن سالم قال: حدثنا جعفر بن عبد اهلل المحمدي قال: سعيد قال

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى : بو عبد اهلل بن شاذان قالو أخبرنا أ. ، و ذكر المبوب[ عليه السالم]سألت أبا الحسن موسى 
حدثنا علي بن جعفر، و ذكر : حدثنا عبد اهلل بن الحسن بن علي بن جعفر بن محمد قال: حدثنا عبد اهلل بن جعفر قال: قال

 .غير المبوب

 علي بن أسباط بن سالم بياع الزطي أبو الحسن المقرئ، 336

، رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليه (ذاك)بينه و بين علي بن مهزيار رسائل في ذلك  جرى. كوفي، ثقة، و كان فطحيا
و قد روى عن الرضا عليه السالم من قبل ذلك، و كان أوثق الناس . السالم، فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول و تركه

حدثنا الحسين بن محمد : أحمد بن داود قال حدثنا محمد بن: له كتاب الدالئل أخبرنا أحمد بن علي قال. و أصدقهم لهجة
حدثنا حميد بن زياد، عن محمد بن أيوب الدهقان، عن علي بكتابه و أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل عن أحمد : بن عالن قال

 حدثنا: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال. و له كتاب التفسير. بن جعفر عن حميد
و له كتاب المزار، أخبرنا أحمد بن . حدثنا علي بن أسباط بكتاب التفسير: أحمد بن يوسف بن حمزة بن زياد الجعفي قال

حدثنا علي بن أسباط بكتابه : حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا علي بن محمد قال: عبد الواحد بن أحمد قال
 .المزار
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حدثنا محمد بن علي بن : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الجراح الجندي قال و له كتاب نوادر مشهور
 .حدثنا أحمد بن هالل عن علي بن أسباط: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال: همام أبو علي الكاتب قال



  علي بن مهزيار األهوازي 330

إن عليا أيضا أسلم و هو صغير، و من اهلل عليه بمعرفة : و قد قيل. كان أبوه نصرانيا فأسلم. أبو الحسن دورقي األصل، مولى
و توكل له و [  عليه السالم]هذا األمر، و تفقه، و روى عن الرضا و أبي جعفر عليهما السالم، و اختص بأبي جعفر الثاني 

إلى الشيعة فيه توقيعات عظم محله منه، و كذلك أبو الحسن الثالث عليه السالم و توكل لهم في بعض النواحي، و خرجت 
و هي مثل كتب الحسين بن  -و صنف الكتب المشهورة. بكل خير، و كان ثقة في روايته ال يطعن عليه، صحيحا اعتقاده

كتاب الوضوء، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب الطالق، كتاب الحدود، كتاب : -سعيد، و زيادة
التدبير، كتاب التجارات و اإلجارات، كتاب المكاسب، كتاب التفسير، كتاب الفضائل، كتاب المثالب، الديات، كتاب العتق و 

كتاب الدعاء، كتاب التجمل و المروة، كتاب المزار، كتاب الرد على الغالة، كتاب الوصايا، كتاب المواريث، كتاب الخمس، 
م، كتاب التقية، كتاب الصيد و الذبائح، كتاب الزهد، كتاب كتاب الشهادات، كتاب فضائل المؤمنين و برهم، كتاب المالح

األشربة، كتاب النذور و األيمان و الكفارات، و زاد على كتب الحسين بن سعيد كتاب الحروف، كتاب القائم، كتاب 
 و الحسين أخبرنا محمد بن محمد و الحسين بن عبيد اهلل. البشارات، كتاب األنبياء، كتاب النوادر، رسائل علي بن أسباط

  بن أحمد بن موسى بن هدية عن جعفر بن محمد، عن محمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن جده، بكتبه
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: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: أخبرنا أبو عبد اهلل القزويني قال. و روى كتب علي بن مهزيار أخوه إبراهيم. جميعها
فأما رواية العباس بن معروف، فأخبرنا بها علي بن أحمد، عن . اهيم عن أخيه على بهاحدثنا عبد اهلل بن جعفر عن إبر

 .محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس عن علي بكتبه كلها

  علي بن الحسين بن علي المسعودي أبو الحسن، الهذلي 335

تبصار، كتاب سر الحياة، كتاب نشر األسرار، كتاب الصفوة له كتاب المقاالت في أصول الديانات، كتاب الزلف، كتاب االس
في اإلمامة، كتاب الهداية إلى تحقيق الوالية، كتاب المعالي في الدرجات، و اإلبانة في أصول الديانات، رسالة إثبات 

و األحوال الخالية،  الوصية لعلي بن أبي طالب عليه السالم، رسالة إلى ابن صعوة المصيصي، أخبار الزمان من األمم الماضية
هذا رجل زعم أبو المفضل الشيباني رحمه اهلل أنه لقيه و استجازه و . كتاب مروج الذهب و معادن الجوهر، كتاب الفهرست

 .و بقي هذا الرجل إلى سنة ثالث و ثالثين و ثالثمائة. لقيته: قال

 علي بن عبد اهلل أبو الحسن العطار، القمي، 333

حدثنا أحمد بن محمد : كتاب االستطاعة على مذاهب أهل العدل أخبرنا به أبو عبد اهلل القزويني قالله . ثقة، من أصحابنا
 .حدثنا أبي عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه بكتابه: بن يحيى قال

  علي بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي 331

 المعروف بالطاطري و إنما سمي بذلك لبيعه ثيابا يقال لها
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الطاطرية، يكنى أبا الحسن، و كان فقيها، ثقة في حديثه، و كان من وجوه الواقفة و شيوخهم، و هو أستاذ الحسن بن محمد 
و منه تعلم، و كان يشركه في كثير من الرجال، و ال يروي الحسن عن علي شيئا، بلى منه . بن سماعة الصيرفي الحضرمي

حيد، اإلمامة، الوفاة، الصالة، المتعة، الفرائض، الفطرة، الغيبة، المعرفة، النكاح، التو[  كتاب: ]له كتب، منها. تعلم المذهب
أخبرنا أبو عبد اهلل . الطالق، األوقات، القبلة، المناقب، الحجج في الطالق، الحج، الوالية، الدعاء، الحيض و النفاس، اإلمامة

و أخبرنا . حدثنا علي بن الحسن بكتبه كلها: ن ثابت قالحدثنا محمد بن أحمد ب: حدثنا علي بن حاتم قال: بن شاذان قال
حدثنا أحمد بن عمر بن كيسبة و محمد بن غالب : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أحمد بن محمد بن هارون قال

 .حدثنا علي بن الحسن بكتبه كلها: قاال

 علي بن العباس الجراذيني الرازي، 338

طائفة من  -، و كتاب الرد على السلمانية(المروات)ا، له كتاب اآلداب و المروءات رمي بالغلو و غمز عليه، ضعيف جد
: الغالة أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل، عن ابن أبي رافع، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن الطائي الرازي، قال

 .حدثنا علي بن العباس بكتبه كلها

  علي بن محمد بن شيرة القاساني 339

أبو الحسن كان فقيها، مكثرا من الحديث، فاضال، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى، و ذكر أنه سمع منه ( نيالقاشا)
  له كتاب التأديب، و هو كتاب الصالة، و هو يوافق كتاب ابن خانبة، و فيه. مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدل على ذلك
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حدثنا محمد بن الحسن : أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن طاهر قال. لفقه كبيرزيادات في الحج، و كتاب الجامع في ا
 .بكتبه( القاشاني)حدثنا سعد عن علي بن محمد بن شيرة القاساني : قال

 علي بن عمر األعرج أبو الحسن الكوفي، 314

حدثنا جعفر بن : ي أبو الحسين قالله كتاب الغيبة، أخبرنا القاض. كان صحب زكريا المؤمن، و كان واقفا، ضعيفا في الحديث
 .حدثنا علي بن عمر بكتبه: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد قال: محمد قال

  علي بن عبيد اهلل بن حسين 311

بن علي بن الحسين أبو الحسن كان أزهد آل أبي طالب و أعبدهم في زمانه، و اختص بموسى و الرضا عليهما السالم، و 
كان لما أراده محمد بن إبراهيم طباطبا ألن يبايع له أبو السرايا بعده أبى عليه و رد األمر إلى  اختلط بأصحابنا اإلمامية، و

: أخبرني أبي رحمه اهلل قال. له كتاب في الحج يرويه كله عن موسى بن جعفر عليه السالم. محمد بن محمد بن زيد بن علي
ن الحسن بن محمد بن عبيد اهلل بن الحسين بن علي بن حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد ب: حدثنا أبي قال



حدثنا جعفر بن عبد اهلل بن : حدثنا الحسين بن علي بن الحكم أبو عبد اهلل األسدي الزعفراني قال: الحسين الجواني قال
 .حدثنا عبيد اهلل بن علي بن عبيد اهلل عن أبيه بكتابه: جعفر بن عبد اهلل قال

 علي بن فضل الخزاز 312

 .بو الحسن كوفي، له كتاب نوادرأ
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 .حدثنا أحمد بن ميثم بن أبي نعيم عنه: حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين قال

  علي بن محمد بن علي بن سعد األشعري القمي، القزداني 316

حدثنا أحمد بن : أخبرنا ابن شاذان قال. نوادر كبير، يكنى أبا الحسن، و يعرف بابن متويه له كتاب -منسوب إلى قرية -
 .محمد بن يحيى، عن أبيه، عنه به

  علي بن محمد المنقري 310

حدثنا محمد بن : حدثنا ابن بطة قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: له كتاب نوادر أخبرنا محمد بن محمد قال. كوفي، ثقة
 .علي بن محبوب عن علي به

  علي بن أبي صالح 315

و اسم أبي صالح محمد يلقب بزرج، يكنى أبا الحسن، كوفي، حناط، و لم يكن بذاك في المذهب و الحديث، و إلى الضعف 
، كتاب األظلة، كتاب [في ليلة القدر]كتاب ثواب إنا أنزلناه : سمعت منه كتبا عدة، منها: و قال حميد في فهرسته. ما هو

كتاب الجنة و النار، كتاب النوادر، كتاب المالحم، و ليس أعلم هذه الكتب له أو  البداء و المشيئة، كتاب الثالث و األربع،
 .رواها عن الرجال

  علي بن الحسن بن علي 313

بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفياض أبو الحسن، كان فقيه أصحابنا بالكوفة، و وجههم، و ثقتهم، و 
  سمع منه شيئا كثيرا، و لم يعثر له على زلة فيه و ال ما يشينه، و قل ما روى عن. يهعارفهم بالحديث، و المسموع قوله ف
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كنت أقابله و سني ثمان عشرة سنة بكتبه و ال أفهم إذ ذاك الروايات و : ضعيف و كان فطحيا، و لم يرو عن أبيه شيئا و قال
ذكر أحمد بن الحسين رحمه اهلل أنه رأى نسخة أخرجها أبو  و. و روى عن أخويه عن أبيهما. ال أستحل أن أرويها عنه

حدثنا علي : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: جعفر بن بابويه و قال
و . غير هذا الطريق ، و ال يعرف الكوفيون هذه النسخة و ال رويت من[ عليه السالم]بن الحسن بن فضال عن أبيه عن الرضا 



كتاب الوضوء، كتاب الحيض و النفاس، كتاب الصالة، كتاب الزكاة و الخمس، كتاب : قد صنف كتبا كثيرة منها ما وقع إلينا
الصيام، كتاب مناسك الحج، كتاب الطالق، كتاب النكاح، كتاب المعرفة، كتاب التنزيل من القرآن و التحريف، كتاب الزهد، 

تاب الدالئل، كتاب الجنائز، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب المتعة، كتاب الغيبة، كتاب الكوفة، كتاب كتاب األنبياء، ك
المالحم، كتاب المواعظ، كتاب البشارات، كتاب الطب، كتاب إثبات إمامة عبد اهلل، كتاب أسماء آالت رسول اهلل صلى اهلل 

، كتاب عجائب بني إسرائيل، كتاب الرجال، [ صلى اهلل عليه و آله]ة النبي عليه و آله و أسماء سالحه، كتاب العلل، كتاب وفا
و رأيت جماعة من . كتاب ما روي في الحمام، كتاب التفسير، كتاب الجنة و النار، كتاب الدعاء، كتاب المثالب، كتاب العقيقة

و يقولون . ير المؤمنين عليه السالمشيوخنا يذكرون الكتاب المنسوب إلى علي بن الحسن بن فضال المعروف ب أصفياء أم
و هذا الكتاب ألصق روايته إلى أبي العباس بن عقدة و ابن الزبير، و لم نر : إنه موضوع عليه، ال أصل له، و اهلل أعلم قالوا

قرأ أحمد . أحدا ممن روى عن هذين الرجلين يقول قرأته على الشيخ، غير أنه يضاف إلى كل رجل منهما باإلجازة حسب
 الحسين كتاب الصالة، و الزكاة، بن
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و مناسك الحج، و الصيام، و الطالق، و النكاح، و الزهد، و الجنائز، و المواعظ، و الوصايا، و الفرائض، و المتعة، و الرجال 
بير عن علي بن على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه، و قرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة عن ابن الز

و أخبرنا محمد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد عن . الحسن، و أخبرنا بسائر كتب ابن فضال بهذا الطريق
 .علي بن الحسن بكتبه

 (القاشاني)علي بن سعيد بن رزام القاساني  311

أحمد بن محمد بن عيسى و ابن أبي ، ثقة في الحديث، مأمون، يروي عن (قاشان)أبو الحسن، من قرية من سواد قاسان 
 .الخطاب، له كتاب الجنائز حسن مستوفى

 (النيسابوري)علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري  318

كتاب : له كتب، منها. أبو الحسن، صاحب الفضل بن شاذان و رواية كتبه. عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال
: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين قال. لخالف و مسائل أهل البلدانيشتمل على ذكر مجالس الفضل مع أهل ا

 .حدثنا أحمد بن إدريس عنه بكتابه

  علي بن محمد بن علي 319

بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم، مولى عمر بن سعد بن أبي وقاص أبو الحسن السواق، و يقال القالء و روى عمر بن 
كان ثقة في . و قيل في كنيته أبو القاسم -السالم، و يقال في الحديث عمر بن رباح القالءرباح عن أبي عبد اهلل عليه 

 .الحديث، واقفا في المذهب، صحيح الرواية، ثبتا، معتمدا على ما يرويه
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حمد بن عبد كتاب الدالئل، كتاب الغيبة، كتاب ما روي في أبي الخطاب محمد بن أبي زينب أخبرنا أ: و له كتب، منها
 .الواحد و غيره عن عبيد اهلل بن أحمد األنباري عنه بكتبه

 علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي، 384

و له كتاب . ، و صنف كتبا و أضر في وسط عمره(و أكثر)ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر 
اد، كتاب الشرائع، كتاب الحيض، كتاب التوحيد و الشرك، كتاب فضائل التفسير، كتاب الناسخ و المنسوخ، كتاب قرب اإلسن

أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب المغازي، كتاب األنبياء، رسالة في معنى هشام و يونس، جوابات مسائل سأله عنها محمد 
عن الحسن بن حمزة بن علي  أخبرنا محمد بن محمد و غيره،. بن بالل، كتاب يعرف بالمشذر، و اهلل أعلم أنه مضاف إليه

 .كتب إلي علي بن إبراهيم بإجازة سائر حديثه و كتبه: بن عبد اهلل قال

 .علي بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين أبو الحسن الزراري 381

رعا، ثقة فقيها، ال كان له اتصال بصاحب األمر عليه السالم، و خرجت إليه توقيعات، و كانت له منزلة في أصحابنا، و كان و
حدثنا علي بن سليمان : حدثنا علي بن حاتم قال: له كتاب النوادر أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. ء يطعن عليه في شي

 .بكتابه النوادر

  علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني 382

  له. ثقة، عين. المعروف بعالن يكنى أبا الحسن
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و قتل عالن بطريق . حدثنا علي بن محمد: حدثنا جعفر بن محمد قال: ، أخبرنا محمد قال[ عليه السالم]كتاب أخبار القائم 
 مكة، و

 توقف عنه في هذه السنة: كان استأذن الصاحب عليه السالم في الحج فخرج

 .، فخالف

  علي بن أبي القاسم عبد اهلل بن عمران البرقي 386

ثقة، فاضل، فقيه، أديب رأى أحمد بن محمد البرقي و تأدب عليه، و هو ابن . بماجيلويه، يكنى أبا الحسنالمعروف أبوه 
 ..صنف كتبا، منها . بنته

  علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 380

قاسم الحسين بن روح كان قدم العراق و اجتمع مع أبي ال. أبو الحسن، شيخ القميين في عصره، و متقدمهم، و فقيههم، و ثقتهم
رحمه اهلل و سأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر بن األسود، يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب عليه 



فولد له أبو جعفر و أبو عبد . قد دعونا اهلل لك بذلك، و سترزق ولدين ذكرين خيرين: فكتب إليه. السالم و يسأله فيها الولد
أنا ولدت بدعوة صاحب األمر عليه : سمعت أبا جعفر يقول: و كان أبو عبد اهلل الحسين بن عبيد اهلل يقول. اهلل من أم ولد

كتاب التوحيد، كتاب الوضوء، كتاب الصالة، كتاب الجنائز، كتاب اإلمامة و التبصرة : له كتب، منها. السالم، و يفتخر بذلك
و هي الرسالة إلى  -تاب اإلخوان، كتاب النساء و الولدان، كتاب الشرائعمن الحيرة، كتاب اإلمالء نوادر، كتاب المنطق، ك

، كتاب التفسير، كتاب النكاح، كتاب مناسك الحج، كتاب قرب اإلسناد، كتاب التسليم، كتاب الطب، كتاب المواريث، -ابنه
  بيأخبرنا أبو الحسن العباس بن عمر بن العباس بن محمد بن عبد الملك بن أ. كتاب المعراج
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أخذت إجازة علي بن الحسين بن بابويه لما قدم بغداد سنة ثمان و عشرين و ثالثمائة : مروان الكلوذاني رحمه اهلل قال
: و قال جماعة. و مات علي بن الحسين سنة تسع و عشرين و ثالثمائة، و هي السنة التي تناثرت فيها النجوم. بجميع كتبه

رحم اهلل علي بن الحسين : كنا عند أبي الحسن علي بن محمد السمري رحمه اهلل فقال: بنا يقولونسمعنا أصحا: من أصحابنا
 .فكتب اليوم، فجاء الخبر بأنه مات فيه. إنه مات في يومنا هذا: هو حي، فقال: فقيل له. بن بابويه( حسين)

 علي بن محمد بن جعفر 385

له كتاب فضل . السن، لم يسمع منه( حدث)وى الحديث و مات حديث ر. بن موسى بن مسرور أبو الحسين يلقب أبوه مملة
 .حدثنا أخي به: حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه قال: العلم و آدابه أخبرنا محمد و الحسن بن هدية قاال

  علي بن محمد بن جعفر بن عنبسة الحداد العسكري 383

له كتاب الكامل، يقال إنه في معنى كتب . ، مضطرب الحديثيقال له ابن رويدة: أبو الحسن قال أبو عبد اهلل بن عياش
حدثنا أبو علي الحسين : الحسين بن سعيد، و كتاب من روى من نشأ من آل أبي طالب أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال

 .حدثنا علي بن محمد بن جعفر بكتبه: بن أحمد بن محمد بن منصور الصائغ قال

 علي بن إبراهيم بن محمد 381

  الحسن بن محمد بن عبيد اهلل بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي بن
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له كتاب أخبار صاحب فخ، و كتاب أخبار يحيى بن عبد اهلل . طالب عليهم السالم أبو الحسن الجواني ثقة، صحيح الحديث
علي بن الحسين األصبهاني من كتابه و سماعه  حدثنا أبو الفرج: أخبرنا العباس بن عمر بن العباس قال( الحسن)بن حسن 

 .حدثنا علي بن إبراهيم بكتبه: قال

  علي بن أبي سهل حاتم بن أبي حاتم القزويني 388



كتاب التوحيد و المعرفة، كتاب : و صنف كتبا، منها. أبو الحسن ثقة، من أصحابنا في نفسه، يروي عن الضعفاء، سمع فأكثر
القبلة، كتاب الوقت، كتاب الصالة، كتاب السهو، كتاب يوم و ليلة، كتاب الحج، كتاب الفرائض، الوضوء، كتاب األذان كتاب 

كتاب مصابيح النور، كتاب البيان و اإليضاح، كتاب مصابيح موازين العدل، كتاب العلل، كتاب الصفوة في أسماء أمير 
المعرفة، كتاب الرد على القرامطة، كتاب الرد على أهل ، كتاب [ عليهم السالم]المؤمنين عليه السالم، كتاب صفات األنبياء 

 .حدثنا أبو الحسن علي بن حاتم بكتبه: البدع، كتاب حدود الدين، كتاب الصيام، أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال

  علي بن محمد العدوي الشمشاطي 389

له . خا بالجزيرة و فاضل أهل زمانه و أديبهمتغلب عدي بن عمرو بن عثمان بن تغلب، كان شي[  بني]أبو الحسن، من عدي 
إن هذا الكتاب ألفان و خمسمائة ورقة تشتمل على ذكر ما : قال لي سالمة بن ذكا. كتاب األنوار و الثمار: كتب كثيرة، منها

قة يذكر فيه إنه نحو ألفين و خمسمائة ور: قال سالمة بن ذكا. كتاب النزه و االبتهاج. قيل في األنوار و الثمار من الشعر
 .آداب و أخبار
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كتاب . و هو أكبر كتاب عمل فيه بضعة و ثالثون ديرا و عمرا: قال سالمة. كتاب األديرة و األعمار في البلدان و األقطار
 قال. كتاب شرح الحماسة األولى التي عملها أبو تمام لعبد اهلل بن طاهر. فضل أبي نواس و الرد على الطاعن في شعره

. و هي سبعة آالف و أربعمائة و سبعون بيتا و شرح أخبارها، و استدرك ما فرط فيه أبو رياش نحو ألف ورقة: سالمة
كتاب ما تشابهت مبانيه و تخالفت معانيه في اللغة، كتاب المثلث في اللغة على حروف المعجم، كتاب المجزي في النحو، 

ث، كتاب الواضح، كتاب الموثق، كتاب غريب القرآن، كتاب مختصر فقه كتاب المقصور و الممدود، كتاب المذكر و المؤن
أهل البيت عليهم السالم، كتاب رسالة البرهان في النص الجلي على أمير المؤمنين عليه السالم، و عمل كتاب العين للخليل 

ب مختصر تاريخ الطبري و بن أحمد فذكر المستعمل و ألغى المهمل و الشواهد و التكرار و زاد على ما في الكتب، كتا
فجاء نحو ثالثة آالف ورقة، و تمم : حذف األسانيد و التكرار و زاد عليه من سنة ثالث و ثالثمائة إلى وقته، قال سالمة

كتاب الموصل ألبي زكريا زيد بن محمد، و كان فيه إلى سنة إحدى و عشرين و ثالثمائة، فعمل فيه من أول سنة اثنين و 
كثيرة، كتاب نسب ولد معد بن عدنان و لمع من أخبارهم و ( زيادات)إلى وقته فدخلت فيه زيادة  عشرين و ثالثمائة

أيامهم، كتاب الشبهات، رسالة في الشعر، رسالة في إبطال أحكام النجوم، الرسالة الجامعة و هي الفاضحة، الرسالة الكاشفة 
ف من ذوي البغي و االقتراف، رسالة في كشف تمويه حليف عن خطاء العصبة المخالفة، رسالة المعاتبة، و رسالة االنتصا

الكذب و ما اقترف من سن في األشعار و النسب، رسالة نقد شعر أبي نضلة و شعر النامي و الحكم بينهما، رسالة تتعلق 
نبيه عما أخطأ بأبي نضلة، رسالة البيان عما موه به الخالديان، رسالة اإليضاح عما أتيا به من اإلفك الصراح، رسالة الت

  األعمى فيه، رسالة جواب مسألة سئل
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عنها، رسالة في الذي قابل الجميل بالقبيح، رسالة في الرد على من خطا أبا سعيد السيرافي و فيها فوائد في النحو، رسائل 
أخبرنا سالمة بن ذكا أبو الخير الموصلي رحمه اهلل بجميع (. صنعته)إلى سيف الدولة عدة، عمل شعر ديك الجن و صنعه 



صر بن الريان رحمه اهلل كتبا زائدة على هذه الكتب غير أن هذه رواية سالمة، و و رأيت في فهرست كتبه بخط أبي ن. كتبه
 .كان يذكره بالفضل و العلم و الدين و التحقق بهذا األمر رحمه اهلل

  علي بن بالل بن أبي معاوية أبو الحسن المهلبي األزدي 394

المتعة، كتاب المسح على الرجلين، كتاب المسح  ، كتاب[كتبا]شيخ أصحابنا بالبصرة، ثقة، سمع الحديث فأكثر، و صنف 
أخبرنا بكتبه . على الخفين، كتاب البيان عن خيرة الرحمن في إيمان أبي طالب و آباء النبي صلى اهلل عليه و آله و عليهم

 .محمد بن محمد و أحمد بن علي بن نوح

 علي بن أحمد أبو القاسم الكوفي، 391

ه من آل أبي طالب، و غال في آخر أمره و فسد مذهبه و صنف كتبا كثيرة أكثرها على إن: رجل من أهل الكوفة كان يقول
الفساد، كتاب األنبياء، كتاب األوصياء، كتاب البدع المحدثة، كتاب التبديل و التحريف، كتاب تحقيق اللسان في وجوه 

ل النظر و االختيار، كتاب أدب النظر و البيان، كتاب االستشهاد، كتاب تحقيق ما ألفه البلخي من المقاالت، كتاب مناز
تخليط كله، كتاب األصول في تحقيق المقاالت، كتاب االبتداء، كتاب  -التحقيق، كتاب تناقض أحكام المذاهب الفاسدة

معرفة وجوه الحكمة، كتاب معرفة ترتيب ظواهر الشريعة، كتاب التوحيد، كتاب مختصر في فضل التوبة، كتاب في تثبيت 
 بياء، كتاب مختصر في اإلمامة، كتاب مختصر في األركان األربعة،نبوة األن
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كتاب الفقه على ترتيب المزني، كتاب اآلداب و مكارم األخالق، كتاب فساد أقاويل اإلسماعيلية، كتاب الرد على 
معتزلة، كتاب الرد على محمد أرسطاطاليس، كتاب المسائل و الجوابات، كتاب فساد قول البراهمة، كتاب تناقض أقاويل ال

بن بحر الرهني، كتاب الفحص عن مناهج االعتبار، كتاب االستدالل في طلب الحق، كتاب تثبيت المعجزات، كتاب الرد 
على من يقول إن المعرفة من قبل الموجود، كتاب إبطال مذهب داود بن علي األصبهاني، كتاب الرد على الزيدية، كتاب 

كتاب ما تفرد به أمير المؤمنين عليه السالم من الفضائل، كتاب الصالة و التسليم على النبي و أمير  تحقيق وجوه المعرفة،
المؤمنين عليهما السالم، كتاب الرسالة في تحقيق الداللة، كتاب الرد على أصحاب االجتهاد في األحكام، كتاب في اإلمامة، 

لى المثبتة، كتاب الراعي و المرعى، كتاب الدالئل و المعجزات، كتاب كتاب فساد االختيار، رسالة إلى بعض الرؤساء، الرد ع
ماهية النفس، كتاب ميزان العقل، كتاب أبان حكم الغيبة، كتاب الرد على اإلسماعيلية في المعاد، كتاب تفسير القرآن، يقال 

القاسم بموضع يقال له كرمي من  توفي أبو. هذه جملة الكتب التي أخرجها ابنه أبو محمد. إنه لم يتمه، كتاب في النفس
توفي في جمادى . و بين هذه الناحية و بين فسا خمسة فراسخ، و بينها و بين شيراز نيف و عشرون فرسخا. ناحية فسا

و آخر . و قبره بكرمي بقرب الخان و الحمام أول ما يدخل كرمي من ناحية شيراز. األولى سنة اثنتين و خمسين و ثالثمائة
و هذا الرجل تدعي له الغالة منازل عظيمة، و ذكر الشريف أبو محمد المحمدي رحمه اهلل أنه . االستدالل ما صنف مناهج

 .رءاه

 علي بن عبد اهلل بن محمد 392



بن عاصم بن زيد بن عمرو بن عوف بن الحارث بن هالة بن أبي هالة النباش بن زرارة بن وقدان بن أسيد بن عمرو بن 
 بالخديجي و هو تميم أبو الحسن المعروف
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و إنما قيل له الخديجي ألن أم هالة ابن أبي هالة  -و لنا الخديجي األكبر علي بن عبد المنعم بن هارون روى عنه -األصغر
و قد سمع منه أصحابنا كتاب النوادر، و كتاب خديجة و . كان ضعيفا فاسد المذهب. خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها

. حدثنا علي بن عبد اهلل قراءة عليه: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع قال: أخبرنا أحمد بن علي قال. جهاعقبها و أزوا
إن هذا الكتاب : قال لي بعض أصحابنا. و له كتاب الصفينيات و الكوفيات يشتمل على أفعال أمير المؤمنين عليه السالم

 .كتاب ملعون في تخليط عظيم

 .بد اهلل أبو الحسن القزويني القاضيعلي بن محمد بن ع 396

و هو أول من . قدم بغداد سنة ست و خمسين و ثالثمائة و معه من كتب العياشي قطعة. وجه من أصحابنا، ثقة في الحديث
له كتاب ملح األخبار رواه عنه . أوردها إلى بغداد، و رواها عن أبي جعفر أحمد بن عيسى العلوي الزاهد عن العياشي

 .عبيد اهلل الحسين بن

  علي بن عبد اهلل بن مسكان 390

  علي بن أبي شعيب المدائني 395

 علي بن أبي راشد 393

  علي بن عبد اهلل بن صالح الدهان 391

  أخبرنا جماعة عن الزراري، عن محمد بن جعفر، عن. لكل منهم كتاب صغير
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 .يحيى بن زكريا اللؤلؤي، عن جماعتهم بكتبهم

  بن عبد اهلل بن عمران القرشي علي 398

أبو الحسن المخزومي الذي يعرف بالميموني كان فاسد المذهب و الرواية، و كان عارفا بالفقه، و صنف كتاب الحج، و كتاب 
 .و كان قديما قاضيا بمكة سنين كثيرة. فأما كتاب الحج فسلم إلي نسخته فنسختها. الرد على أهل القياس

  سف بن مهجور أبو الحسن الفارسيعلي بن محمد بن يو 399



له كتاب عمل رجب، و كتاب عمل . المعروف بابن خالويه، شيخ من أصحابنا، ثقة، سمع الحديث فأكثر، ابتعت أكثر كتبه
 .أخبرنا عنه عدة من أصحابنا. شعبان، و كتاب عمل شهر رمضان

 علي بن محمد بن علي الخزاز 144

 .فقيها وجها له كتاب اإليضاح في أصول الدين على مذهب أهل البيت عليهم السالمثقة من أصحابنا، أبو القاسم، و كان 

  علي بن محمد الكرخي 141

 .أبو الحسن كان فقيها متكلما، من وجوه أصحابنا ذكر لي بعض أصحابنا أن له كتابا في اإلمامة

  علي بن أحمد بن الحسين الطبري اآلملي 142

  له من الكتب. أصحابنا، ثقةأبو الحسن شيخ كثير الحديث، من 
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 .حدثنا علي بن هبة اهلل بن الرائقة الموصلي عنه به: كتاب ثواب األعمال أخبرنا أبو الفرج الكاتب قال

  علي بن محمد بن عبد اهلل 146

له . رأى المعدل بسرمنأبو الحسن النقيب [  عليهم السالم]بن علي بن جعفر بن علي بن محمد بن الرضا علي بن موسى 
 .كتاب األيام التي فيها فضل من السنة

  علي بن محمد بن العباس 140

بن فسانجس أبو الحسن رضي اهلل عنه كان عالما باألخبار و الشعر و النسب و اآلثار و السير، و ما روى في زمانه مثله، و 
: له كتب، منها. و عاد و هو أشهر من أن يشرح أمره ، و كان قبل ذلك معتزليا،(اإلمامة)كان مجردا في مذهب اإلمامية 

المختلف و المؤتلف في أسماء رجال العرب، و كتاب ما قالت العرب ما كذا بأفعل من كذا، كتاب العقيق، كتاب الرد على 
رأيت له و . كتاب الرد على أهل العروض[ و]كتاب الرد على الفالسفة، [ و]كتاب الرد على أهل المنطق، [ و]المنجمين، 

 .كتاب المنامات بخطه

 علي بن محمد بن شيران أبو الحسن األبلي، 145

له كتاب األشربة و ذكر ما حلل منها و ما حرم، . كان أصله من كازرون، سكن أبوه األبلة، شيخ من أصحابنا، ثقة، صدوق
 .كنا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين[ و]مات سنة عشر و أربعمائة رحمه اهلل، 

  لي بن عبد الرحمن بن عيسىع 143



 بن عروة بن الجراح القناني أبو الحسن الكاتب كان سليم االعتقاد، كثير
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له كتب، [.  رحمهم اهلل]الحديث، صحيح الرواية، ابتعت من كتبه قطعة في دار أبي طالب بن المنهشم شيخ من وجوه أصحابنا 
 .الوالية، مات سنة ثالث عشرة و أربعمائةكتاب نوادر األخبار، كتاب طرق خبر : منها

  علي بن صالح بن محمد بن يزداذ بن علي بن جعفر الواسطي العجلي 141

 .صنف في فضل القرآن سورة سورة كتابا لم يصنف مثله. الرفاء أبو الحسن سمع فأكثر ثم خلط في مذهبه

  علي بن الحسين بن موسى 148

بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم أبو  بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى
القاسم المرتضى حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في زمانه، و سمع من الحديث فأكثر، و كان متكلما شاعرا أديبا، عظيم 

قُلْ تَعالَوْا   ة من سورة البقرة، تفسير قوله تعالىتفسير سورة الحمد و قطع: صنف كتبا، منها. المنزلة في العلم و الدين و الدنيا
، تفسير قوله وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ [ تعالى]، الكالم على من تعلق بقوله  أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

، كتاب الموضح عن جهة إعجاز القرآن و هو الكتاب لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا [ تعالى]
المعروف بالصرفة، و كتاب الملخص في أصول الدين، كتاب الذخيرة، كتاب جمل العلم و العمل، كتاب تقريب األصول، الرد 

رد على يحيى أيضا في اعتراضه دليل الموحدين في حدث األجسام، الرد عليه في مسألة على يحيى بن عدي، كتاب ال
  سماها طبيعة المسلمين، مسألة في كونه تعالى عالما، مسألة في
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ة من قبل اإلرادة، مسألة أخرى في اإلرادة، كتاب تنزيه األنبياء و األئمة عليهم السالم، مسألة في التوبة، مسألة في الوالي
السلطان، كتاب الشافي في اإلمامة، كتاب المقنع في الغيبة، كتاب الخالف في أصول الفقه، مسألة في التأكيد، مسألة في 
دليل الخطاب، المصباح في الفقه، شرح مسائل الخالف، مسألة في المتعة، المسائل المحمديات خمس مسائل، المسائل 

المسائل مصريات األوائل  -ثالثة في الوعيد و القياس و االعتماد -مسائل الموصلياتالبادرائيات أربع و عشرون مسألة، ال
خمس مسائل، الثانية، المسائل الرمليات سبع مسائل، المسائل التبانية، ثالث مسائل سئل عنها السلطان، كتاب الغرر، كتاب 

مات رضي اهلل عنه لخمس بقين . ما ظن انفرادها بهالوعيد، كتاب الذريعة، تفسير قصيدته، كتاب مسائل انفرادات اإلمامية و 
من شهر ربيع األول سنة ست و ثالثين و أربعمائة مائة، و صلى عليه ابنه في داره و دفن فيها، و توليت غسله و معي 

 .الشريف أبو يعلى محمد بن الحسن الجعفري و سالر بن عبد العزيز

  علي بن وصيف أبو الحسين 149

 .المتكلم ذكر شيخنا رضي اهلل عنه أن له كتابا في اإلمامةالناشي الشاعر 

  علي بن عقبة بن خالد األسدي 114



له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا أحمد بن محمد بن . أبو الحسن مولى، كوفي، ثقة ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا عبد اهلل بن محمد : دثنا محمد بن تسنيم قالح: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا محمد بن همام قال: الجراح قال

 .و ألبيه عقبة كتاب أيضا ذكره سعد. الحجال، عن علي بن عقبة بكتابه
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  علي بن عمران الخزاز الكوفي 111

حدثنا : قال له كتاب يرويه عنه عبد اهلل بن جبلة و غيره، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد. المعروف بشفا، ثقة، قليل الحديث
حدثنا عبد اهلل : حدثنا القاسم بن محمد بن الحسين بن خازم قال: حدثنا حميد بن زياد قال: علي بن حبشي بن قوني قال

 .بن جبلة عنه بكتابه

  علي بن ميمون الصائغ 112

ه جماعة، أخبرنا أبو له كتاب يرويه عن. أبو الحسن لقبه أبو األكراد، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
حدثني أحمد بن محمد بن زيد و خضر بن أبان : حدثنا حميد قال: حدثنا محمد بن همام قال: الحسن أحمد بن محمد قال

 .حدثنا علي بن ميمون الصائغ: حدثنا عبيس بن هشام قال: قاال

  علي بن محمد بن حفص 116

روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم و عمر و كان ثقة و . قتادة القميبن عبيد بن حميد مولى السائب بن مالك األشعري أبو 
حدثنا محمد بن همام : له كتاب، أخبرنا أحمد بن محمد قال. ابنه الحسن بن أبي قتادة الشاعر و أحمد بن أبي قتادة أعقب

 .هحدثنا محمد بن خالد البرقي عن أبي قتادة بكتاب: حدثنا علي بن الحسين الهمذاني قال: قال

  علي بن حمزة بن الحسن 110

 ثقة،. بن عبيد اهلل بن العباس بن علي بن أبي طالب عليه السالم أبو محمد
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حدثنا أحمد بن محمد : له نسخة يرويها عن موسى بن جعفر عليه السالم، أخبرنا محمد بن جعفر قال. روى و أكثر الرواية
سمعت أبي يحدث عن : حدثنا محمد بن علي بن حمزة قال: يسى قراءة قالحدثنا محمد بن هارون بن ع: بن سعيد قال

 .موسى بن جعفر، و ذكر النسخة

  علي بن يقطين بن موسى 115

البغدادي سكنها و هو كوفي األصل، مولى بني أسد، أبو الحسن، و كان أبوه يقطين بن موسى داعية طلبه مروان فهرب، و 
. و مائة، و كانت أمه هربت به و بأخيه عبيد إلى المدينة حتى ظهرت الدولة و رجعت ولد علي بالكوفة سنة أربع و عشرين



مات سنة اثنتين و ثمانين و مائة في أيام موسى بن جعفر عليه السالم ببغداد، و هو محبوس في سجن هارون، بقي فيه أربع 
. فأكثر[  عليه السالم]واحدا، روى عن موسى  روى علي بن يقطين عن أبي عبد اهلل عليه السالم حديثا: قال أصحابنا. سنين

: حدثنا عبد اهلل بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: له كتاب مسائله أخبرني أبو عبد اهلل بن شاذان قال
حدثنا عبد اهلل بن جبلة عن علي بن عمران عن رجل من أهل المدائن عن : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال

 .لي بن يقطينع

 علي بن معبد 113

حدثنا موسى بن جعفر : حدثنا أبي قال: حدثنا الحميري قال: حدثنا علي بن حاتم قال: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال
 .حدثنا علي بن معبد بكتابه: قال
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  علي بن حديد بن حكيم المدائني األزدي الساباطي 111

حدثنا : حدثنا علي بن حاتم قال: له كتاب أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. ليه السالمروى عن أبي الحسن موسى ع
 .حدثنا أبي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن فضال، عن علي بن حديد بكتابه: الحميري قال

 علي بن الحكم بن الزبير 118

له كتاب، أخبرنا أبو عبد اهلل بن . بن جعفر بن الزبير، روى عنهالنخعي أبو الحسن الضرير مولى، له ابن عم يعرف بعلي 
حدثنا سعد، عن محمد بن إسماعيل و أحمد بن أبي عبد اهلل، عن : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال: شاذان قال

 .علي بن الحكم بكتابه

  علي بن النعمان األعلم النخعي 119

ضا عليه السالم، و أخوه داود أعال منه، و ابنه الحسن بن علي و ابنه أحمد رويا أبو الحسن موالهم، كوفي، روى عن الر
: له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا علي بن أحمد بن محمد قال. و كان علي ثقة، وجها، ثبتا، صحيحا، واضح الطريقة. الحديث

حدثنا ابن أبي الخطاب، عن : سعد قالوا حدثنا محمد بن الحسن الصفار و عبد اهلل بن جعفر و: حدثنا محمد بن الحسن قال
 .علي بن النعمان بكتابه
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  علي بن شجرة بن ميمون بن أبي أراكة النبال 124

روى أبوه عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، و أخوه الحسن بن شجرة روى، و كلهم ثقات وجوه [ و]مولى كندة، 
حدثنا محمد بن الحسن الصفار : حدثنا محمد بن الحسن قال: جماعة، أخبرنا علي بن أحمد قالو لعلي كتاب يرويه . جلة
 .حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن شجرة بكتابه: قال



 علي بن أبي جهمة 121

حدثنا : حميد بن زياد قال حدثنا: حدثنا محمد بن همام قال: كوفي، مولى، ثقة، له كتاب، أخبرنا أحمد بن محمد قال
 .الحسن بن محمد بن سماعه عن علي بن أبي جهمة بكتابه

  علي بن عبد اهلل بن غالب القيسي 122

حدثنا أحمد بن إدريس : حدثنا أحمد بن جعفر قال: له كتاب أخبرنا الحسين قال. ثقة، صدوق، كوفي، يكنى أبا الحسن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن إسماعيل بن يسار، عن علي بن عبد حدثنا : حدثنا محمد بن عبد الجبار قال: قال

 .اهلل بكتابه

  علي بن الحسن الصيرفي 126

 .حدثني بكتابه الصفار عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير عنه: ذكره ابن بطة و قال
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  علي بن سويد السائي 120

إنه روى عن أبي عبد : و قيل. روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم. لها الساية ينسب إلى قرية قريبة من المدينة يقال
حدثنا : أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. اهلل عليه السالم، و ليس أعلم، روى رسالة أبي الحسن موسى عليه السالم إليه

حدثنا محمد بن إسماعيل بن بزيع : حدثنا أبي قال: حدثنا عباس بن محمد بن حسين قال: علي بن حبشي بن قوني قال
 .كتب إلي أبو الحسن موسى عليه السالم بهذه الرسالة: عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد قال

 علي بن عبد العزيز 125

 .ذكر ابن بطة أن الصفار أخبره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن فضل األعور عنه بكتابه

 الحسين القصير، علي بن حسان الواسطي أبو 123

روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم روى عنه حديثه في . المعروف بالمنمس، عمر أكثر من مائة سنة، و كان ال بأس به
: حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد قال. له كتاب يرويه عدة من أصحابنا. سعدان بن مسلم

 .حدثنا علي بن حسان: حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال

  علي بن علي بن رزين 121

  بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن بديل بن ورقاء الخزاعي أبو الحسن
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قال عثمان بن أحمد . له كتاب كبير عن الرضا عليه السالم. ما عرف حديثه إال من قبل ابنه إسماعيل. أخو دعبل بن علي
حدثنا إسماعيل بن علي بن علي بن رزين أبو : الواسطي و أبو محمد عبد اهلل بن محمد الدعلجي حدثنا أحمد بن علي قال

عليه ]حدثنا أبو الحسن الرضا : ي ببغداد سنة اثنتين و سبعين و مائتين قالحدثنا أبي أبو الحسن علي بن عل: القاسم قال
و كنا قصدناه على طريق البصرة و دخلناها، فصادفنا بها عبد الرحمن بن مهدي . بطوس سنة ثمان و تسعين و مائة[  السالم

و أخي [  عليه السالم]ا إلى الرضا عليال فأقمنا عليه أياما، و مات عبد الرحمن، و حضرنا جنازته و صلى عليه، و دخلن
على أخي دعبل قميص خز [  عليه السالم]دعبل فأقمنا عنده إلى آخر سنة مائتين، و خرجنا إلى قم بعد أن خلع الرضا 

: مر على قم، فإنك ستفيد بها، و قال له! يا دعبل: أخضر، و أعطاه خاتما فصه عقيق، و دفع إليه دراهم رضوية و قال له
حدثنا بالكتاب الذي أوله : قال. ا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة ألف ركعة، و ختمت فيه القرآن ألف ختمهاحتفظ بهذ

  حديث الزبيب األحمر و آخره

 .أن اهلل حرم لحم ولد فاطمة على النار:  حديثه عن آبائه عن جابر بن عبد اهلل

، و توفي سنة ثالث و ثمانين و مائتين، فكان عمره مائة و ولد أبي علي بن علي سنة اثنتين و سبعين و مائة: قال إسماعيل
عليهم ]إحدى عشرة سنة، و ولد عمي دعبل سنة ثمان و أربعين و مائة في خالفة المنصور و رأى موسى و لقي الرضا 

ين من ، و مات سنة خمس و أربعين و مائتين أيام المتوكل، و ولدت أنا سنة سبع و خمسين و مائتين ألربع بق[ السالم
 .المحرم

  علي بن مهدي بن صدقة بن هشام بن غالب بن محمد بن علي الرقي األنصاري 128

  حدثنا أبو علي: له كتاب عن الرضا عليه السالم، أخبرنا محمد بن عثمان قال. أبو الحسن
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 .السالمحدثنا الرضا عليه : حدثنا أبي قال: أحمد بن علي بن مهدي بالرملة قراءة عليه قال

  علي بن سيف بن عميرة النخعي 129

له كتاب كبير يرويه عن الرجال، . أبو الحسين كوفي، مولى، ثقة، هو أكبر من أخيه الحسين، روى عن الرضا عليه السالم
حدثنا علي : حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال

 .بن سيف بكتابه

  علي بن بالل 164

حدثنا أحمد : له كتاب، أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. بغدادي انتقل إلى واسط روى عن أبي الحسن الثالث عليه السالم
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي قتادة و محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن بالل : حدثنا أبي قال: بن محمد بن يحيى قال

 .بكتابه

  علي بن الريان بن الصلت األشعري القمي 161



: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: نسخة، أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال[  عليه السالم]ثقة، له عن أبي الحسن الثالث 
دثنا الحسن بن ح: و له كتاب منثور األحاديث، أخبرنا أحمد بن علي قال. حدثنا عمران بن موسى عن علي بهذه النسخة

 .حدثنا علي بن إبراهيم عنه: حمزة قال

##279=PAGE## 

  علي بن ميسرة البصري 162

  علي بن الحسن البصري 166

  علي بن عيسى من أهل رامشك 160

  علي بن الصلت 165

 علي بن عمرو 163

  علي بن زيدويه 161

: محمد بن خالد عنهم بكتاب رجل رجل منهم و قال حدثنا أحمد بن: من أهل نهاوند، هؤالء رجال ذكرهم ابن بطة و قال
 .حدثنا علي بن الصلت مرة و حدثنا أحمد بن محمد عن أبيه عنه مرة

 علي بن معمر 168

حدثنا أحمد بن : حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: كوفي، له كتاب، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال
 .ميثم عن علي بكتابه

 لي بن إسحاق بن عبد اهلل بن سعد األشعري،ع 169

 :أخبرنا محمد بن محمد قال. ثقة، أبو الحسن
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 .حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن علي بكتابه: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال

  علي بن جعفر الهماني 104

الحسن العسكري عليه السالم، أخبرنا ابن الجندي عن ابن همام عن ابن مابنداذ البرمكي يعرف منه و ينكر، له مسائل ألبي 
 .أنه سمع ابن المعافى التغلبي من أهل رأس العين يحدث عن أحمد بن محمد الطبري عن علي بن جعفر بالمسائل



  و من هذا الباب العباس

  العباس بن هشام أبو الفضل الناشري األسدي 101

و كتاب ]كتاب الحج، و كتاب الصالة، : له كتب، منها. أصحابنا، كثير الرواية، كسر اسمه فقيل عبيس عربي ثقة، جليل، في
و . ، و كتاب المثالب سماه كتاب خالدات فالن و فالن، و كتاب جامع الحالل و الحرام، و كتاب الغيبة، و كتاب نوادر[ الصوم

حدثنا جعفر : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: النحوي األديب قال الرواة كثيرة عنه في هذه الكتب، أخبرنا أبو عبد اهلل
 .و مات عبيس رحمه اهلل سنة عشرين و مائتين أو قبلها بسنة. بن عبد اهلل المحمدي، عن عبيس بكتبه

  العباس بن موسى أبو الفضل الوراق 102

حدثنا محمد بن الحسن، : برنا علي بن أحمد قالله كتاب المتعة، أخ. ثقة، نزل بغداد و مات بها، و كان من أصحاب يونس
  عن
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 .الصفار، عن أحمد بن محمد، عن العباس به

  العباس بن معروف أبو الفضل 106

حدثنا : له كتاب اآلداب، و له نوادر، أخبرنا أحمد بن علي قال. عبد اهلل األشعري، قمي، ثقة[  عمران بن]مولى جعفر بن 
حدثنا أحمد بن محمد بن خالد، عن العباس بجميع حديثه و : حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: الالحسن بن حمزة ق

 .مصنفاته

 العباس بن عامر بن رباح أبو الفضل الثقفي القصباني، 100

حدثني أبي عن سعد بن عبد : له كتب أخبرنا محمد بن محمد عن جعفر بن محمد قال. الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث
 . عن العباس بن عامراهلل

  عباس بن يزيد الخرزي 105

حدثنا أحمد بن يوسف بن : حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال. كوفي، ثقة، له كتاب يرويه جماعة
 .يعقوب الجعفي، عن عباس بكتابه

  عباس بن عيسى الغاضري 103

: حدثنا علي بن حبشي بن قوني قال: نا أحمد بن عبد الواحد قالأخبر. كان يسكن في بني غاضرة: كوفي، أبو محمد، قالوا
 .حدثنا محمد بن عباس بن عيسى، عن أبيه بكتابه: حدثنا حميد بن زياد قال
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 عباس بن علي بن أبي سارة 101

 .عباس بكتابهعن .. حدثنا : حدثنا أحمد بن جعفر قال: كوفي، ثقة، له كتاب، أخبرني الحسين بن عبيد اهلل قال

  عباس بن الوليد بن صبيح 108

حدثنا الحسن بن حمزة : له كتاب يرويه جماعة أخبرنا أحمد بن علي قال. كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن : حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: قال

 .عن عباس بكتابه محبوب،

  عباس بن هالل الشامي 109

حدثنا محمد بن : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: روى عن الرضا عليه السالم، أخبرنا محمد بن عثمان بن الحسن قال
 حدثنا عباس بن هالل الشامي، عن الرضا: حدثنا محمد بن الوليد الخزاز قال: أحمد بن خاقان النهدي صاحب القالنس قال

 .عليه السالم بنسخة و هي تختلف بحسب الرواة

 عباس بن زيد 154

حدثنا علي : حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال: له أحاديث، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. مولى جعفر بن محمد، مدني
يد عن جعفر بن حدثنا عباس بن ز: حدثنا يزيد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن تسنيم قال: بن الحسن بن فضال قال

 .محمد عليه السالم بنسخة
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 و من هذا الباب عمر و عمرو و عمار

 عمر بن محمد بن يزيد أبو األسود بياع السابري، 151

ذكر ذلك . روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم. مولى ثقيف، كوفي، ثقة، جليل، أحد من كان يفد في كل سنة
له كتاب في مناسك الحج و فرائضه و ما هو مسنون من ذلك، سمعه كله من أبي عبد اهلل عليه . الرجالأصحاب كتب 

حدثنا سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى، : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: السالم، أخبرنا أبو عبد اهلل القزويني قال
: حدثنا أحمد بن إدريس قال: نوح عن أحمد بن جعفر قالو أخبرنا ابن . عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر عنه به

حدثنا أحمد : و أخبرنا أبو عبد اهلل النحوي قال. حدثنا محمد بن عبد الحميد عنه بكتابه: حدثنا محمد بن عبد الجبار قال
 .حدثنا عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر عنه به: حدثنا علي بن الحسن قال: بن محمد بن سعيد قال

  عمر بن محمد بن عبد الرحمن 152



بن أذينة بن سلمة بن الحارث بن خالد بن عائذ بن سعد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن بهثة بن جديمة بن الديل بن شن بن 
شيخ أصحابنا البصريين و . أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان

له كتاب الفرائض، أخبرنا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن سعيد . ن أبي عبد اهلل عليه السالم بمكاتبةوجههم، روى ع
 حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم، عن محمد بن زياد، عن عبيد اهلل بن أحمد: قال
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 .بن نهيك و أحمد بن سقالب جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة به

  عمر بن توبة أبو يحيى الصنعاني 156

حدثنا أحمد بن : ذكر أصحابنا أن له كتاب فضل إنا أنزلناه، أخبرنا الحسين قال. ء يعرف منه و ينكر في حديثه بعض الشي
 .حدثنا محمد بن عبد الجبار عن كامل بن أفلح عن عمر بن توبة: حدثنا أحمد بن إدريس قال: جعفر قال

 يزعمر بن عبد العز 150

له كتاب أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن . عربي بصري مخلط
 .عيسى عنه بكتابه

  عمر بن أبي زياد األبزاري 155

: حدثنا أحمد بن جعفر قال: له كتاب يرويه جماعة أخبرنا ابن نوح قال. كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة
 .حدثنا حميد عن أبي غالب عن عمر بن أبي زياد بكتابه

  عمر بن الربيع أبو أحمد البصري 153

حدثنا : حدثنا محمد بن عبد اهلل قال: أخبرنا محمد بن علي الكاتب قال. له كتاب. ثقة، يروي عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .ا حسن بن حسين عن عمر بكتابهحدثن: حدثنا إبراهيم بن سليمان قال: علي بن محمد بن رباح قال
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  عمر أبو حفص الرماني 151

له كتاب يرويه عنه جماعة، منهم [.  عليه السالم]كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم و عن رجل عن أبي عبد اهلل 
حدثنا القاسم بن : ميد قالحدثنا ح: حدثنا علي بن حبشي قال: عبيس بن هشام، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال

 .إسماعيل، عن عبيس، عن أبي حفص بكتابه

  عمر بن سالم صاحب السابري 158



لعمر كتاب يرويه جماعة، أخبرنا محمد بن عثمان بن . كوفي، و أخوه حفص ثقتان رويا عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .د عنه بهالحسن، عن جعفر بن محمد، عن عبيد اهلل بن أحمد، عن محمد بن زيا

  عمر بن أبان الكلبي 159

له كتاب يرويه جماعة، منهم عباس بن عامر القصباني . أبو حفص مولى، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا عباس بن : حدثنا محمد بن زيد بن بزيع قال: أخبرنا ابن شاذان عن علي بن حاتم، عن محمد بن أحمد بن ثابت قال

 .عمر بن أبان بكتابهعامر، عن 

  عمر أبو حفص الزبالي 134

  حدثنا أحمد بن: له كتاب يرويه جماعة، منهم عبيس، أخبرنا ابن نوح قال. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
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 .كتابهحدثنا عبيس عن أبي حفص عمر الزبالي ب: حدثنا القاسم بن إسماعيل قال: حدثنا حميد بن زياد قال: جعفر قال

 عمر بن علي بن عمر 131

 .أخبرنا بكتابه محمد بن علي بن محبوب: قال ابن بطة

 عمر بن عبد اهلل بن يعلى بن مرة الثقفي، 132

حدثنا أحمد بن محمد بن : أخبرنا محمد بن جعفر قال. له نسخة يرويها عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السالم
حدثنا محمد بن خلف بن : زكريا بن شيبان من أصل كتابه سنة سبع و ستين و مائتين قالحدثنا يحيى بن : سعيد قال

 .حدثنا عمر بن عبد اهلل بن يعلى بها: حدثنا أبي قال: نسطاس قال

  عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل 136

: يد اهلل، عن أحمد بن جعفر قالله كتاب، أخبرنا الحسين بن عب. أبو موسى مولى بني نهد، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا محمد بن زياد عن : حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب قال: حدثنا حميد بن زياد قال

 .عمر بكتابه

 عمر بن خالد الحناط 130

حدثنا الحسن بن حمزة : قال له كتاب، أخبرنا ابن نوح. لقبه األفرق، مولى، ثقة، عين، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان به: حدثنا الصفار قال: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: قال
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  عمرو بن شمر أبو عبد اهلل الجعفي 135

ضها إليه، و األمر عربي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ضعيف جدا، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بع
 .ملبس

 عمرو بن عثمان الثقفي الخزاز، 133

و له ابن اسمه محمد، روى عنه ابن عقدة كان عمرو . األزدي أبو علي، كوفي، ثقة، روى عن أبيه عن سعيد بن يسار: و قيل
أخبرنا قراءة عليه  كتاب الجامع في الحالل و الحرام كتاب حسن،: له كتب، منها. بن عثمان نقي الحديث صحيح، الحكايات

حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن : حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير قال: أبو عبد اهلل أحمد بن عبد الواحد قال
: حدثنا الحسن بن حمزة، عن محمد بن جعفر بن بطة قال: و له كتاب نوادر، أخبرنا أحمد بن علي قال. عمرو بن عثمان

 .خالد عن عمرو بن عثمان بالنوادرحدثنا أحمد بن محمد بن 

  عمرو بن سعيد المدائني 131

: حدثنا أبو علي بن همام قال: له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا أبو الحسن بن الجندي قال. ثقة، روى عن الرضا عليه السالم
 .حدثنا أحمد بن إدريس، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد بكتابه
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  عمرو بن عبيد اهلل األزرق 138

 .روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم

 عمرو بن جميع األزدي البصري، 139

حدثنا أحمد بن محمد : له نسخة يرويها عنه سهل بن عامر، أخبرنا محمد بن جعفر قال. أبو عثمان، قاضي الري، ضعيف
 .عامر، عن عمرو بن جميع األزدي بهاحدثنا سهل بن : حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: قال

  عمرو بن اليسع 114

 .كوفي له كتاب

  عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي 111

حدثنا علي بن : له كتاب كبير، رواه عنه نصر بن مزاحم المنقري و غيره أخبرنا محمد بن عثمان قال. عن زيد بن علي
 .بن مزاحم، عنه بكتابهمحمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن نصر 

  عمرو بن إلياس البجلي 112



 .كوفي، روى عن أبي عبد اهلل و أبي جعفر عليهما السالم، و هو أبو إلياس بن عمرو، روى عنه ابن جبلة
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 .له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل، عن أحمد بن جعفر، عن حميد، عن ابن سماعه، عن ابن جبلة، عن عمرو به

  عمرو بن إلياس بن عمرو بن إلياس البجلي 116

له كتاب، . و هو ثقة، هو و أخواه يعقوب و رقيم. أيضا ابن ابن ذاك روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم روى عنه الطاطري
 .أخبرنا الحسين، عن أحمد بن جعفر، عن حميد، عن ابن غالب، عن الطاطري عنه به

  عمرو بن إبراهيم األزدي 110

له كتاب، أخبرنا ابن نوح، عن ابن حمزة، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد . في، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالمكو
 .بن خالد، عن أبيه، عنه بكتابه

 عمرو بن حريث أبو أحمد الصيرفي األسدي، 115

فر، عن أحمد بن محمد، عن يحيى بن له كتاب، أخبرنا محمد بن جع. كوفي، مولى، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .زكريا، عن صفوان، عن عمرو بن حريث بكتابه

  عمرو بن المنهال بن مقالص القيسي 113

 .روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، له ولدان أحمد و الحسن من أهل الحديث
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 .حدثنا علي بن الحسن عنه به: ن عبيد اهلل بن أحمد قالأخبرنا محمد بن عثمان، عن جعفر بن محمد، ع. له كتاب

 عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد 111

له كتاب لطيف، أخبرنا الحسين بن . مولى بني عجل، روى عن علي بن الحسين و أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهم السالم
 .زكريا المحاربي، عن عباد بن يعقوب، عن عمرو بن ثابت به عبيد اهلل، عن أبي الحسين بن تمام، عن محمد بن القاسم بن

 عمرو بن أبي نصر 118

بن فرات الشرعبي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و ( زيد)و اسمه زيد، و قيل زياد، مولى السكون، ثم مولى يزيد 
 .سماعه، عن ابن جبلة، عنه بكتابه له كتاب، أخبرنا الحسين، عن أحمد بن جعفر، عن حميد، عن ابن. هم أهل بيت



  عمار بن موسى الساباطي 119

له . أبو الفضل مولى، و أخواه قيس و صباح، رووا عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، و كانوا ثقات في الرواية
بن الحسن بن فضال  حدثنا علي: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: كتاب يرويه جماعة، أخبرنا محمد بن جعفر قال

 .حدثنا عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عنه بكتابه: قال
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  عمار بن مروان 184

له كتاب، أخبرنا محمد بن . مولى بني ثوبان بن سالم مولى يشكر، و أخوه عمرو ثقتان، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم، عن محمد بن سنان، عنه بالكتاب: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: جعفر قال

  عمار أبو اليقظان األسدي 181

 .له كتاب يرويه عبيس بن هشام الناشري

  عمران البرقي الجبابي 182

ثنا علي حد: له كتاب خلق الخلق، أخبرنا الحسين قال. أبو علي جد محمد بن أبي القاسم عبد اهلل بن عمران، قليل الحديث
 .، عن جده عمران به[ عبد اهلل بن عمران]حدثنا محمد بن أبي القاسم : حدثنا حمزة قال: بن محمد قال

 عمران بن مسكان أبو محمد 186

 .كوفي، ثقة، له كتاب نوادر، أخبرنا الحسين، عن أحمد بن جعفر، عن حميد، عن عمران بكتابه

  عمران بن موسى الزيتوني 180

 .حدثنا أبي عنه بكتابه: حدثنا أحمد بن محمد قال: كتاب نوادر كبير، أخبرنا ابن شاذان، قالقمي، ثقة، له 
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  عمران بن ميثم بن يحيى األسدي 185

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد : مولى، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي جعفر عليهما السالم، أخبرنا محمد بن جعفر قال
حدثنا الحسين بن محمد بن علي األزدي قال حدثنا أبي : محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن راشد األزدي قالحدثنا : قال
 .حدثنا إسماعيل بن أبي خالد محمد بن مهاجر ين عبيد عن أبيه عن عمران بن ميثم: قال

  عمران بن حمران األذرعي 183



لحسين، عن أحمد بن جعفر، عن حميد، عن ابن سماعه، عن من أهل أذرعات، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم أخبرنا ا
 .الحسن بن حماد بن عديس عنه

 عمران بن شفا األصبحي، 181

حدثنا علي بن حبشي، عن أحمد بن محمد بن : كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال
 .بن غالب، عن علي بن الحسن الطاطري عنهحدثنا محمد بن عبد اهلل : عبد الرحمن القيسي قال

  عمران بن قطن 188

 .روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم كتابه

 .عمران بن محمد بن عمران بن عبد اهلل بن سعد األشعري القمي 189

  حدثنا الحسن بن: أخبرنا ابن نوح قال

##293=PAGE## 

 .خالد عنه بكتابهحدثنا أحمد بن محمد بن : حدثنا ابن بطة قال: حمزة قال

  عمران بن إسماعيل 194

 .حدثنا البرقي عنه بكتابه: قال ابن بطة

  عباد بن صهيب أبو بكر التميمي الكليبي اليربوعي 191

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى : أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. بصري، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم كتابا
 .حدثنا هارون بن مسلم عن عباد بالكتاب:  بن جعفر قالحدثنا عبد اهلل: قال

  عباد بن سليمان 192

حدثنا أحمد بن محمد : حدثنا عبد اهلل بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: أخبرنا أبو عبد اهلل القزويني قال
 (.بالكتاب)بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن عباد بكتابه 

  و سعيد العصفريعباد أب 196

إن عبادا هذا هو عباد بن يعقوب و : سمعت أصحابنا يقولون: كوفي، كان أبو عبد اهلل الحسين بن عبيد اهلل رحمه اهلل يقول
حدثنا أبو جعفر محمد : حدثنا محمد بن همام قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران قال. إنما دلسه أبو سمينة

 .حدثنا أبو سمينة بكتاب عباد: نهدي قالبن أحمد بن خاقان ال



  عامر بن عبد اهلل بن جداعة األزدي 190

 .عربي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
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حدثنا القاسم بن : حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا علي بن حبشي قال: له كتاب، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال
 .إبراهيم بن مهزم، عن عامر بن جداعة بكتابهحدثني : إسماعيل قال

  عامر بن كثير السراج 195

حدثنا الحميري، عن أبيه، عن محمد بن الحسين، عن : زيدي، كوفي، ثقة، له كتاب، أخبرنا ابن شاذان عن ابن حاتم قال
 .عامر به

  و من هذا الباب عيسى

 عيسى بن روضة 193

و له كتاب في اإلمامة، و قد وصفه أحمد بن أبي طاهر في كتاب بغداد، و ذكر أنه . حاجب المنصور كان متكلما جيد الكالم
و قرأت في بعض الكتب أن المنصور لما كان بالحيرة . إنه رأى هذا الكتاب: بعض أصحابنا رحمهم اهلل: و قال. رأى الكتاب

 .د كالمهتسمع على عيسى بن روضة و كان مواله و هو يتكلم في اإلمامة فأعجب به و استجا

 عيسى بن داود النجار 191

له كتاب التفسير، رواه أحمد بن محمد بن . كوفي، من أصحابنا، قليل الرواية، روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم
 .سعيد، عن محمد بن سالم بن عبد الرحمن، عن عيسى به

  عيسى بن حمزة المدائني الثقفي 198

 .روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
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: حدثنا علي بن محمد بن رباح قال: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. له كتاب يرويه جماعة
 .حدثني عمي علي بن الحسن، عن حمزة بن محمد، عن عمرو بن سعيد عنه: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الميثمي قال

 .ن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السالمعيسى بن عبد اهلل بن محمد ب 199



حدثنا محمد بن أحمد بن خاقان : حدثنا أبو علي بن همام قال: أخبرنا أبو الحسن بن الجندي قال. له كتاب يرويه جماعة
حدثنا أبو سمينة، عن عيسى بكتابه، و قد جمع أبو بكر محمد بن سالم الجعابي روايات عيسى عن آبائه، : النهدي قال

 .ا محمد بن عثمان عنهأخبرن

 عيسى بن راشد 844

أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون . له كتاب يرويه جماعة. كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم يعرف بابن كازر
حدثنا أحمد بن الفضل الخزاعي، عن محمد : حدثنا أحمد بن عمر بن كيسبة قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: قال
 .زياد، عن عيسى بن راشد بكتابهبن 

  عيسى بن الوليد الهمداني 841

حدثنا أحمد بن عمر : حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا الحسين قال. كوفي، ثقة، له كتاب
 .حدثنا أحمد بن الفضل، عن عيسى بكتابه: قال
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5 

 

  الكرخيعيسى بن السري أبو اليسع  842

حدثنا : له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. بغدادي، مولى، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا محمد بن سلمة بن أرتبيل، عن : حدثنا القاسم بن إسماعيل قال: حدثنا حميد بن زياد قال: علي بن حبشي قال

 .عيسى بكتابه

  ري األسديعيسى بن أعين الجري 846

مولى، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و روى عن عبيد بن عيسى بن أعين صاحب السبوب، و هي الثياب 
حدثنا : حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. البيض من القز

 .م، عن عبد اهلل بن جبلة، عن عيسى بكتابهالقاسم بن محمد بن الحسين بن خاز

  عيسى بن صبيح العرزمي 840

له كتاب، أخبرنا ابن نوح، عن الحسن بن حمزة، عن محمد بن جعفر . عربي صليب، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .بن بطة، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عنه

                                                           
 .ش.ه 1631ششم، : قم، چاپ -جلد، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم 1جناشى، امحد بن على، رجال النجاشي،   



  اهلل بن سعد بن مالك األشعري عيسى بن عبد 845

 .روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
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أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد . و له مسائل للرضا عليه السالم
 .بن الحسن بن أبي خالد عنه

  رآئي المنصور أبو موسى السرمنعيسى بن أحمد بن عيسى بن  843

حدثنا : أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن داود الفحام قال. روى عن أبي الحسن علي بن محمد عليه السالم
حدثنا عم أبي أبو موسى عيسى بن أحمد، عن أبي الحسن : أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبيد اهلل بن أحمد بن عيسى قال

 .لنسخةعليه السالم با

  عيسى بن مهران المستعطف 841

كتاب مقتل عثمان، و كتاب الفرق بين اآلل و األمة، و كتاب المحدثين، و كتاب السنن : يكنى أبا موسى له عدة كتب، منها
ن حدثنا اب: المشتركة، و كتاب الوفاة، و كتاب الكشف، و كتاب الفضائل، و كتاب الديباج، أخبرنا أبو الحسن بن الجندي قال

: و كتاب المهدي، قرأته على أبي أحمد عبد السالم بن الحسين األديب قال. همام عن أحمد بن محمد بن النوفلي عنه بها
 .قرأته: قرأته على أبي بكر بن جلين الدوري قال

  عيسى بن هشام 848

 .له كتاب يرويه محمد بن الحسين عنه

 عيسى بن المستفاد أبو موسى البجلي الضرير 849

  ن أبي جعفر الثاني عليه السالم و لم يكنروى ع
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حدثنا أبو عيسى عبيد اهلل بن الفضل بن هالل بن : له كتاب الوصية رواه شيوخنا عن أبي القاسم جعفر بن محمد قال. بذاك
يل بن محمد حدثنا أبو جعفر محمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماع: الفضل بن محمد بن أحمد بن سليمان الصابوني قال

و هذا . حدثنا عيسى بن المستفاد: حدثنا أبو يوسف الوحاظي األزهر بن بسطام بن رستم و الحسن بن يعقوب قالوا: قال
حدثنا يحيى بن محمد : الطريق طريق مصري فيه اضطراب و قد أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران قال

 .القصباني، عن عبيد اهلل بن الفضل

 لباب العالءو من هذا ا



  العالء بن الفضيل بن يسار أبو القاسم النهدي 814

حدثنا أحمد بن إدريس، : حدثنا محمد بن همام قال: أخبرنا ابن الجندي قال. له كتاب يرويه جماعة. مولى، بصري، ثقة
 .عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان بكتاب العالء عنه

 العالء بن رزين القالء 811

كان يقلي السويق، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و . مولى يشكر: و قال ابن عبدة الناسب. له ابن فضالثقفي مولى، قا
له كتب . صحب محمد بن مسلم و فقه عليه و كان ثقة وجها، و الهالل بن العالء روى عنه و عبد الملك بن محمد بن العالء

حدثنا محمد بن جعفر، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى : يرويها جماعة أخبرنا جماعة عن الحسن بن حمزة قال
 .حدثنا الحسن، عن العالء بكتابه: قال
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 العالء بن المقعد 812

أخبرنا أبو العباس بن نوح . له كتاب يرويه جماعة، منهم محمد بن أبي عمير. كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى، : حدثنا الصفار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: بن حمزة العلوي قالحدثنا الحسن : قال

 .عن محمد بن أبي عمير، عن العالء بكتابه

  العالء بن يحيى المكفوف 816

 .كوفي، ثقة، له كتاب يرويه جماعة، منهم علي بن الحسن الطاطري

  عقبة بن خالد األسدي 810

حدثنا أبو : حدثنا محمد بن علي بن تمام قال: له كتاب، أخبرنا الحسين قال. بي عبد اهلل عليه السالمكوفي، روى عن أ
جعفر أحمد بن محمد بن الحق، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن 

 .خالد بالكتاب

 عقبة بن محرز الجعفي الكوفي، 815

لعقبة كتاب، أخبرنا . د اهلل رويا عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و روى عبد اهلل عن أبي جعفر عليه السالممولى، و أخوه عب
حدثنا علي : حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب قال: حدثنا حميد قال: حدثنا الحسين بن علي بن سفيان قال: ابن نوح قال

 .محرز بكتابه بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي عمير عن عقبة بن
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  عثمان بن جعفر المحاربي 813



 .حدثنا أحمد بن الفضل، عن عثمان بكتابه: حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: له كتاب، أخبرنا ابن نوح قال

  عثمان بن عيسى أبو عمرو العامري الكالبي 811

و كان شيخ . العامري و تارة الرؤاسي، و الصحيح أنه مولى بني رؤاسثم من ولد عبيد بن رؤاس، فتارة يقال الكالبي و تارة 
ذكره . الواقفة و وجهها، و أحد الوكالء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السالم، روى عن أبي الحسن عليه السالم

ثم : قال. فمنعه فسخط عليه -[ عليه السالم]يعني الرضا  -كان له في يده مال: و ذكر نصر بن الصباح قال. الكشي في رجاله
تاب و بعث إليه بالمال، و كان يروي عن أبي حمزة، و كان رأى في المنام أنه يموت بالحائر على صاحبه السالم، فترك 

كتاب المياه أخبرنا ابن شاذان، عن أحمد بن محمد : صنف كتبا، منها. منزله بالكوفة، و أقام بالحائر حتى مات و دفن هناك
و كتاب القضايا و األحكام، و كتاب الوصايا، و كتاب . سعد، عن علي بن إسماعيل بن عيسى، عن عثمان بهبن يحيى، عن 

و . الصالة، أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن عبد اهلل المحمدي، عن عثمان بكتبه
أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن  حدثنا محمد بن علي عن: أخبرني والدي علي بن أحمد رحمه اهلل قال

 .عثمان بن عيسى بكتبه
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  عون بن جرير صاحب عمرو بن هارون الثقفي 818

 .أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عون بالكتاب: قال ابن بطة

  عون بن سالم 819

حدثنا إبراهيم : حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: قالله كتاب صغير، أخبرنا ابن نوح . كوفي، ثقة، قليل الحديث
 .عنه به

  عاصم الكوزي 824

و له كتاب، أخبرنا محمد . إنه من كوز بني مالك بن أسد، ثقة، روى عن جعفر بن محمد عليه السالم: من كوز ضبة، و قيل
حدثنا : حدثنا سلمة بن الخطاب قال: قالحدثنا حكيم بن داود بن حكيم : حدثنا جعفر بن محمد قال: بن محمد قال

 .سليمان بن سماعة الحذاء، عن عمه عاصم بكتابه

  عاصم بن حميد الحناط الحنفي 821

حدثنا : له كتاب، أخبرنا محمد بن جعفر قال. أبو الفضل، مولى، كوفي، ثقة، عين، صدوق، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
  حدثنا محمد بن عبد الحميد، عن عاصم: علي بن الحسن بن فضال قال حدثنا: أحمد بن محمد بن سعيد قال
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 .بكتابه

 عنبسة بن بجاد العابد 822

له كتاب، أخبرنا ابن الجندي، عن ابن همام، عن جعفر . مولى بني أسد، كان قاضيا، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عنه بالكتاببن محمد بن مالك، عن محمد بن الحسين، 

  عبدوس بن إبراهيم 826

 .حدثنا أحمد بن أبي عبد اهلل عنه: بغدادي، ذكر ابن بطة قال

 عيص بن القاسم بن ثابت بن عبيد اهلل بن مهران البجلي، 820

الم هو و أخوه الربيع ابنا أخت كوفي، عربي، يكنى أبا القاسم، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن موسى عليهما الس
حدثنا عبد اهلل بن جعفر : حدثنا أبو غالب الزراري قال: له كتاب أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال. سليمان بن خالد األقطع
 .حدثنا صفوان بن يحيى، عن عيص بكتابه: حدثنا أيوب بن نوح قال: الحميري قراءة عليه قال

  عيينة بن ميمون بياع القصب 825

له كتاب يرويه عدة، أخبرنا الحسين، عن أحمد بن جعفر، عن . ثقة، عين، مولى بجيلة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عنه بكتابه
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 العوام بن حوشب بن يزيد بن رويم الشيباني، 823

حدثنا أحمد بن محمد : له كتاب، أخبرناه محمد بن جعفر قال. أبي عبد اهلل عليه السالمهو أكبر من أخيه طالب، روى عن 
: حدثنا الحسين بن محمد بن علي األزدي قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب و المنذر بن محمد قاال: بن سعيد قال

 .حدثنا طالب عن أخيه العوام

  عمارة بن زيد أبو زيد الخيواني الهمداني 821

من عمارة : سئل عبد اهلل بن محمد البلوي:  يعرف من أمره غير هذا ذكر الحسين بن عبيد اهلل أنه سمع بعض أصحابنا يقولال
كتاب المغازي، كتاب : و ينسب إليه كتب، منها. رجل نزل من السماء حدثني ثم عرج: بن زيد هذا الذي حدثك قال

 .سين بن علي عليه السالم و أشياء كثيرة تنسب إليه، و اهلل أعلمحروب أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب مقتل الح

  العمركي بن علي أبو محمد البوفكي 828



له . شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عنه شيوخ أصحابنا، منهم عبد اهلل بن جعفر الحميري. و بوفك قرية من قرى نيشابور
حدثنا : حدثنا أحمد بن إدريس قال: أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا: كتاب المالحم، أخبرنا أبو عبد اهلل القزويني قال

  و له كتاب نوادر، أخبرنا محمد بن علي بن شاذان، عن أحمد بن. محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن العمركي
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 .محمد بن يحيى، عن عبد اهلل بن جعفر عنه به

  عليم بن محمد أبو سلمة البكري 829

له كتاب التوحيد كالم، و هو كتاب لم نره و لم يخبرني عنه أحد من أصحابنا أنه رءاه، غير أنه ذكر في ( شيشا)ساسي 
 .الفهرستات

  عبادة بن زياد األسدي 864

حدثنا : حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن سفيان قال: كوفي، ثقة، زيدي، له كتاب أخبرنا الحسين قال
 .يمان النهمي عنه بكتابهإبراهيم بن سل

  عبدان بن محمد الجويمي 861

: أبو معاذ له نسخة يرويها عن أبي محمد الحسن بن علي صاحب العسكر عليه السالم، أخبرني محمد بن علي الكاتب قال
نا أبو معاذ حدث: حدثنا أبو أحمد بن محمد بن أحمد بن ركوية البرذعي، نزيل الشابرزان قال: حدثنا محمد بن عبد اهلل قال

 .أبو محمد الحسن بن علي صاحب العسكر باألحاديث( حدثني)حدثنا : عبدان بن محمد الجويمي قال

 (الحسين)علية بنت علي بن حسين  862

حدثنا رجاء بن جميل : لها كتاب رواه أبو جعفر محمد بن عبد اهلل بن القاسم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عقيل قال
 .بالكتاب( الحسين)حدثنا أبي جميل بن صالح، عن زرارة بن أعين، عن عليه بنت علي بن حسين : بن صالح، قال
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  باب الغين

  غياث بن إبراهيم التميمي األسيدي 866

له كتاب مبوب في الحالل و الحرام يرويه . بصري، سكن الكوفة، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
حدثنا أحمد بن محمد بن زياد : حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي قال. جماعة

 .حدثنا إسماعيل بن أبان بن إسحاق الوراق عنه بالكتاب: حدثنا جعفر المحمدي قال: قال



  غياث بن كلوب بن فيهس 860

 .ميري، عن الحسن بن موسى الخشاب عنهله كتاب أخبرنا ابن شاذان عن العطار، عن الح

  غالب بن عثمان المنقري 865

له كتاب يرويه عنه . إنه مولى آل أعين، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة: و قيل -بمعنى كحال -مولى، كوفي، سمال
 .جماعة

  غالب بن عثمان الهمداني 863

 .ذكر له أحاديث مجموعة. السالمروى عن أبي عبد اهلل عليه [ و]الشاعر كان زيديا 
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 باب الفاء

  الفضل بن سليمان الكاتب البغدادي 861

و صنف كتاب يوم و . كان يكتب للمنصور و المهدي على ديوان الخراج، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
حدثنا إبراهيم بن سليمان الخزاز : حدثنا حميد قال: فر قالحدثنا أحمد بن جع: ليلة، أخبرناه أبو العباس أحمد بن علي قال

 .حدثنا الفضل بن سليمان بكتابه: حدثنا محمد بن موسى المدائني قال: قال

  الفضل بن إسماعيل الكندي 868

طة حدثنا ابن ب: حدثنا الحسن بن حمزة قال: رجل من أصحابنا، ثقة، قليل الحديث له كتاب نوادر أخبرناه ابن نوح قال
 .حدثنا محمد بن علي بن أيوب، عن الفضل بكتابه: قال

  الفضل بن عبد الرحمن 869

 .كان عندي كتابه في اإلمامة و هو كتاب كبير: بغدادي متكلم جيد الكالم، قال أبو عبد اهلل الحسين بن عبيد اهلل رحمه اهلل

 (وريالنيساب)الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد األزدي النيشابوري  804

 كان أبوه من أصحاب يونس، و
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و له جاللة . الرضا أيضا عليهما السالم و كان ثقة، أحد أصحابنا الفقهاء و المتكلمين[  عن]روى عن أبي جعفر الثاني، و قيل 
كتاب النقض : منها و ذكر الكنجي أنه صنف مائة و ثمانين كتابا وقع إلينا. في هذه الطائفة، و هو في قدره أشهر من أن نصفه

على اإلسكافي في تقوية الجسم، كتاب العروس و هو كتاب العين، كتاب الوعيد، كتاب الرد على أهل التعطيل، كتاب 
االستطاعة، كتاب مسائل في العلم، كتاب األعراض و الجواهر، كتاب العلل، كتاب اإليمان، كتاب الرد على الثنوية، كتاب 

حديث، كتاب الرد على الغالية المحمدية، كتاب تبيان أصل الضاللة، كتاب الرد على محمد بن  إثبات الرجعة، كتاب الرجعة
كرام، كتاب التوحيد في كتب اهلل، كتاب الرد على أحمد بن الحسين، كتاب الرد على األصم، كتاب في الوعد و الوعيد آخر، 

سفة، كتاب محنة اإلسالم، كتاب السنن، كتاب األربع بن رئاب، كتاب الرد على الفال( اليمان ظ)كتاب الرد على البيان 
مسائل في اإلمامة، كتاب الرد على المنانية، كتاب الفرائض الكبير، كتاب الفرائض األوسط، كتاب الفرائض الصغير، كتاب 

كتاب الرد على المسح على الخفين، كتاب الرد على المرجئة، كتاب الرد على القرامطة، كتاب الطالق، كتاب مسائل البلدان، 
البائسة، كتاب اللطيف، كتاب القائم عليه السالم، كتاب المالحم، كتاب حذو النعل بالنعل، كتاب اإلمامة كبير، كتاب فضل 

أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب معرفة الهدى و الضاللة، كتاب التعري و الحاصل، كتاب الخصال في اإلمامة، كتاب المعيار 
الرد على الحشوية، كتاب النجاح في عمل شهر رمضان، كتاب الرد على الحسن البصري في التفضيل،  و الموازنة، كتاب

حدثنا أحمد بن إدريس بن : حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا أبو العباس بن نوح قال. كتاب النسبة بين الجبرية و الثنوية
  عنه( وريالنيساب)حدثنا علي بن أحمد بن قتيبة النيشابوري : أحمد قال
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 .بكتبه

 الفضل بن عثمان المرادي الصائغ األنباري أبو محمد األعور، 801

له كتاب يرويه . و هو ابن أخت علي بن ميمون المعروف بأبي األكراد. مولى، ثقة ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب و أحمد بن : سعيد قالحدثنا أحمد بن محمد بن : جماعة، أخبرنا محمد بن جعفر قال

 .حدثنا فضل بكتابه: حدثنا محمد بن أبي عمير قال: حدثنا علي بن الحسن الطاطري قال: عمر بن كيسبة قاال

  الفضل بن أبي قرة التميمي السهندي 802

له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا . م يكن بذاكانتقل إلى إرمينية، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ل. بلد من آذربيجان
حدثنا علي بن إسحاق بن : حدثنا محمد بن أحمد الكالبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: محمد بن جعفر قال

 .حدثنا شريف بن سابق، عن الفضل بكتابه: عمار قال

 ،[ البقباق]الفضل بن عبد الملك أبو العباس  806

له كتاب يرويه داود بن حصين، أخبرنا أحمد بن محمد بن . ن، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالممولى، كوفي، ثقة، عي
حدثنا الحسين : حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب قال: حدثنا المنذر بن زياد قال: حدثنا علي بن همام قال: الجراح قال

 .بن داود بن حصين، عن أبيه عنه بكتابه
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  بن يونس الكاتب البغدادي الفضل 800

حدثنا أحمد بن : له كتاب أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن العباس قال. روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم، ثقة
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن : حدثنا عبد اهلل بن جعفر قال: محمد بن يحيى قال

 .يونس بكتابه

  لفضل بن محمد األشعريا 805

له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى األشعري، 
 .عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الفضل بن محمد األشعري بكتابه

  الفضيل بن يسار النهدي 803

: ربي، بصري، صميم، ثقة، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، و مات في أيامه و قال ابن نوحأبو القاسم ع
 يكنى أبا مسور،

حدثنا : ، عن عبد العزيز بن محمد، عن عصمة بن عبيد اهلل السدوسي قال(عمر)أخبرنا علي بن بالل، عن محمد بن عمرو 
قال لي جعفر بن محمد : ارون بن عيسى، عن أبي مسور الفضيل بن يسار قالحدثنا ه: الحسن بن إسماعيل بن صبيح قال

 .رضاع اليهودية و النصرانية خير من رضاع الناصبة:  عليه السالم

: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: له كتاب يرويه جماعة أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي قال
  يحيى، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن أبيه، و علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عنحدثنا محمد بن أحمد بن 
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 .الفضيل بكتابه

  الفضيل بن عياض 801

بصري، ثقة، عامي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم نسخة، أخبرنا علي بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن 
 .حدثنا سليمان بن داود، عن فضيل بكتابه: قال القاسم بن محمد األصبهاني

  فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني 808

له كتاب الرد على الواقفة، و كتاب الحروب، و كتاب التفضيل، و كتاب عدد . نزيل العسكر، قل ما روى الحديث إال شاذا
 .من حساب الجمل، و كتاب الرد على اإلسماعيلية[  عليهم السالم]األئمة 



  فارس بن سليمان أبو شجاع األرجاني 809

[ و. ]شيخ من أصحابنا، كثير األدب و الحديث، صحب يحيى بن زكريا النرماشيري، و محمد بن بحر الرهني و أخذ عنهما
قرأته على القاضي أبي الحسين . صنف كتاب مسند أبي نواس و جحى و أشعب و بهلول و جعيفران و ما رووا من الحديث

و أجازنا : حدثنا أبو شجاع فارس قراءة عليه بأرجان قال: قال. مان بن الحسن النصيبي و كتبته من أصلهمحمد بن عث
 .كاتبني أبو شجاع: لي أبو العباس بن نوح: حديثه، و قال

  فضالة بن أيوب األزدي 854

  عربي صميم، سكن األهواز، روى عن موسى بن جعفر عليه السالم، و كان
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قال لنا الحسين بن يزيد . قال لي أبو الحسن البغدادي السورائي البزاز. له كتاب الصالة. ثقة في حديثه، مستقيما في دينه
: ء تراه الحسين بن سعيد عن فضالة، فهو غلط، إنما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة و كان يقول كل شي: السورائي

أخاه الحسن تفرد بفضالة دون الحسين، و رأيت الجماعة تروي بأسانيد مختلفة  إن الحسين بن سعيد لم يلق فضالة، و إن
: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. و كذلك زرعة بن محمد الحضرمي. الطرق الحسين بن سعيد عن فضالة، و اهلل أعلم

سى عن الحسين بن سعيد عن حدثنا أحمد بن محمد بن عي: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال
حدثنا محمد بن الحسن بن مهزيار، : فضالة بن أيوب، و له كتاب نوادر، أخبرنا جماعة عن أحمد بن محمد الزراري قال

 .حدثنا فضالة: عن أبيه عن أبيه قال

 الفيض بن المختار الجعفي الكوفي، 851

 .ثقة، عين، له كتاب، يرويه ابنه جعفرروى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهم السالم، 

 فائد الحناط 852

 .له كتاب يرويه عثمان بن عيسى. روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم: قال ابن فضال. كوفي

  الفتح بن يزيد أبو عبد اهلل الجرجاني 856

حدثنا عبد اهلل بن جعفر، عن أحمد بن أبي : لحدثنا محمد بن همام قا: صاحب المسائل، أخبرنا أبو الحسن بن الجندي قال
  عبد اهلل، عن
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 .الفتح بها

  فرج السندي 850



 .له كتاب أخبرنا ابن الجندي، عن ابن همام، عن حميد بن زياد، عن القاسم بن إسماعيل، عن أحمد بن رباح عنه بكتابه
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  باب القاف

  لعماريالقاسم بن الوليد القرشي ا 855

له كتاب رواه علي بن الحسن بن رباط و غيره قال أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن عبيد . روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا حسن بن : حدثنا إبراهيم بن سليمان قال: حدثنا علي بن محمد بن زياد قال: حدثنا عبيد اهلل بن أبي زيد قال: اهلل

 .تابهحدثنا القاسم بك: حسين قال

 القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي، البصري، 853

حدثنا : له كتاب يرويه محمد بن أبي عمير أخبرنا أحمد بن علي قال. أبو محمد ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
عيسى، حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن : حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: الحسن بن حمزة قال

 .عن ابن أبي عمير، عن القاسم

  القاسم بن بريد بن معاوية العجلي 851

حدثنا علي بن : له كتاب يرويه فضالة بن أيوب، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
  حدثنا علي بن عبد اهلل بن: حدثنا حمزة بن القاسم قال: محمد القالنسي قال
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 .حدثنا أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن القاسم: يحيى قال

  القاسم بن سليمان 858

حدثنا محمد بن : حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: بغدادي له كتاب رواه النضر بن سويد أخبرنا علي بن أحمد قال
و . بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان بكتابهحدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين : الحسن قال

حدثنا أحمد بن : حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا الحسين بن علي بن سفيان قال: أخبرنا أحمد بن علي بن العباس قال
 .محمد بن عيسى، عن الحسين، عن النضر، عن القاسم به

 القاسم الرسي ابن إبراهيم طباطبا 859

له كتاب يرويه عن . بن علي بن أبي طالب عليهم السالم( الحسن بن الحسن)إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن حسن ابن 
حدثنا عبيد : أبيه و غيره، عن جعفر بن محمد و رواه هو عن موسى بن جعفر عليه السالم، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال



س أبو العباس الحماني من كتابه إمالء سنة سبع و تسعين و مائتين في ذي حدثنا أحمد بن المغل: اهلل بن أحمد األنباري قال
 .حدثنا القاسم بكتابه: الحجة قال

 القاسم بن عروة أبو محمد، 834

له كتاب، أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان . روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم. مولى أبي أيوب الخوزي، بغدادي، و بها مات
  حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن: حدثنا أبي و سعد و الحميري قالوا: بن محمد بن يحيى قالحدثنا أحمد : قال
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الحسين بن سعيد، عن النضر عن القاسم، و أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل و أحمد بن عبدون، عن علي بن حبشي، عن حميد، 
 .عن عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك، عن القاسم

 م بن خليفةالقاس 831

حدثنا محمد بن : حدثنا أبو غالب أحمد بن محمد قال: كوفي، ثقة، قليل الحديث له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال
 .حدثنا القاسم بن خليفة: حدثنا يحيى بن زكريا اللؤلؤي قال: جعفر قال

  القاسم بن محمد الجوهري 832

حدثنا أحمد بن : أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. له كتاب. السالم كوفي، سكن بغداد، روى عن موسى بن جعفر عليه
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن : حدثنا سعد و عبد اهلل بن جعفر قاال: محمد بن يحيى قال

 .القاسم بن محمد بكتابه

  القاسم بن محمد القمي 836

: حدثنا ابن بطة قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: أخبرنا ابن نوح قال. نوادريعرف بكاسوال، لم يكن بالمرضي، له كتاب 
 .حدثنا البرقي عن القاسم

  القاسم بن محمد الخلقاني 830

حدثنا أحمد بن ميثم : حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين قال. له كتاب نوادر. كوفي، قريب األمر
 .به بن أبي نعيم عن القاسم
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  القاسم بن الحسن بن علي 835



و ما أظن له كتابا ينسب إليه إال زيادة في كتاب التجمل و . بن يقطين بن موسى، أبو محمد، مولى بني أسد، سكن قم
سن و كان ضعيفا على ما ذكره ابن الوليد، و قد روى ابن الوليد عن رجاله، عن القاسم بن الح. المروة للحسين بن سعيد

 .الزيادة

 القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد 833

حدثنا محمد بن : حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا الحسين بن علي بن سفيان قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال
 .أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد اهلل، عن القاسم بن يحيى بكتابه

  القاسم بن الربيع 831

حدثنا : حدثنا محمد بن علي بن شاذان قال: العباس، أحمد بن علي بن نوح فيما وصى إلي به من كتبه قالأخبرنا أبو 
و أخبرنا الحسين بن علي بن سفيان، عن جعفر بن محمد بن : أحمد بن علي بن إبراهيم بن هشام عن أبيه عنه بكتابه قال

 .بنت زيد الشحام حدثنا القاسم بن الربيع ابن: مالك الفزاري الكوفي بها قال

  القاسم بن هشام اللؤلؤي 838

حدثنا القاسم بن هشام اللؤلؤي : حدثنا أبي قال: أخبرنا ابن نوح عن أبي الحسن بن داود عن أحمد بن محمد بن عمار قال
 .بكتابه النوادر
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 قتيبة بن محمد األعشى المؤدب أبو محمد المقرئ، 839

: أخبرنا محمد بن جعفر قال. له كتاب يرويه عدة من أصحابنا. ى عن أبي عبد اهلل عليه السالممولى األزد، ثقة، عين، رو
 .حدثنا قتيبة: حدثنا أحمد بن أبي بشر السراج قال: حدثنا محمد بن سالم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال
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  باب الكاف

  كعيب بن عبد اهلل 814

له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا أحمد . ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ذكره أصحاب الرجالمولى بني طرفة، كوفي، 
حدثنا علي بن محمد بن رباح عن محمد و الحسين ابني أحمد بن : حدثنا عبيد اهلل بن أبي زيد قال: بن عبد الواحد قال

 .الحسن، عن أبيهما، عن العباس بن عامر، عن كعيب بكتابه

 يب بن معاوية بن جبلة الصيداوي األسدي،كل 811



و ابنه محمد بن كليب، روى عن أبي عبد . أبو محمد، و قيل أبو الحسين، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم
د حدثنا محمد بن أحم: أخبرنا أحمد بن علي قال. له كتاب رواه جماعة، منهم عبد الرحمن بن أبي هاشم. اهلل عليه السالم

حدثنا القاسم بن محمد بن : حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عالن قال: بن داود قال
 .حدثنا عبد الرحمن بن أبي هاشم عن كليب بكتابه: الحسين بن خازم قال
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  كثير بن كلثم أبو الحارث 812

 .و أبي عبد اهلل عليهما السالم أبو الفضل، كوفي، ثقة، روى عن أبي جعفر: و قيل

  كثير بن طارق أبو طارق 816

أخبرنا محمد بن . له كتاب. و غيره[  عليه السالم]القنبري من ولد قنبر مولى علي بن أبي طالب عليه السالم، روى عن زيد 
: ن سالم الضرير قالحدثنا أبو بكر محمد بن عيسى بن هارون ب: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: جعفر المؤدب قال

 .حدثنا كثير بن طارق أبو طارق بكتابه: حدثنا محمد بن زكريا المالكي قال

  كلثوم بنت سليم 810

حدثنا محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن : روت عن الرضا عليه السالم كتابا، أخبرنا علي بن أحمد قال
 .نها بالكتابمحمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ع
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  باب الالم

 لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سالم األزدي الغامدي، أبو مخنف، 815

إنه : و قيل. شيخ أصحاب األخبار بالكوفة و وجههم، و كان يسكن إلى ما يرويه، روى عن جعفر بن محمد عليه السالم
كتاب المغازي، كتاب السقيفة، كتاب الردة، كتاب : با كثيرة، منهاو صنف كت. و لم يصح[  عليه السالم]روى عن أبي جعفر 

فتوح اإلسالم، كتاب فتوح العراق، كتاب فتوح خراسان، كتاب الشورى، كتاب قتل عثمان، كتاب الجمل، كتاب صفين، 
ليه السالم، كتاب كتاب النهر، كتاب الحكمين، كتاب الغارات، كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب قتل الحسن ع

قتل الحسين عليه السالم، كتاب مقتل حجر بن عدي كتاب أخبار زياد، كتاب أخبار المختار، كتاب أخبار الحجاج، كتاب 
أخبار محمد بن أبي بكر، كتاب مقتل محمد، كتاب أخبار ابن الحنفية، كتاب أخبار يوسف بن عمر، كتاب أخبار شبيب 

الخريت )مغيرة بن شعبة، كتاب أخبار آل مخنف بن سليم، كتاب أخبار الحريث بن أسد الخارجي، كتاب أخبار مطرف بن ال
: حدثنا عبد الجبار بن شيران الساكن بنهر جطا، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال. الناجي و خروجه( بن راشد ظ

حدثنا هشام بن محمد بن السائب : قال حدثنا عبد اهلل بن الضحاك المرادي: حدثنا محمد بن زكريا بن دينار الغالبي قال
  الكلبي عن أبي مخنف
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 .لوط بن يحيى

  ليث بن البختري المرادي 813

له، كتاب يرويه جماعة، منهم أبو . أبو محمد، و قيل أبو بصير األصغر، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم
حدثنا : حدثنا علي بن حاتم بن أبي حاتم قال: اهلل محمد بن علي القزويني قالجميلة المفضل بن صالح، أخبرنا أبو عبد 

 .حدثنا ابن فضال عن أبي جميلة عنه به: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أبي قال: محمد بن عبد اهلل بن جعفر قال
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  باب الميم

  محمد بن سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني 811

حدثنا علوية بن متويه بن علي بن : حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا إسحاق بن الحسن قال: علي بن أحمد قال أخبرنا
 .سعد أخي أبي اآلثار القزداني عنه به

  محمد بن أحمد بن روح أبو أحمد الطرسوسي 818

بن أحمد الطرسوسي [ محمد]له كتاب أخبرنا أحمد بن علي بن نوح عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أبي أحمد 
 .بكتابه

  محمد بن جرير أبو جعفر الطبري 819

حدثنا : عامي، له كتاب الرد على الحرقوصية، ذكر طرق خبر يوم الغدير، أخبرنا القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد قال
 .حدثنا محمد بن جرير بكتابه الرد على الحرقوصية: أبي قال

 محمد بن قيس أبو نصر 884

سدي أحد بني نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، وجه من وجوه العرب بالكوفة، و كان خصيصا األ
  بعمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك

##323=PAGE## 

ه كتاب في و ل. و كان أحدهما أنفذه إلى بالد الروم في فداء المسلمين، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم
و لنا محمد بن قيس البجلي و له كتاب يساوي كتاب محمد بن . و له كتاب آخر نوادر. قضايا أمير المؤمنين عليه السالم

قيس األسدي و لنا محمد بن قيس األسدي أبو عبد اهلل مولى لبني نصر أيضا، و كان خصيصا ممدوحا و لنا محمد بن قيس 



حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد : جعفر عليه السالم أخبرنا محمد بن جعفر قال األسدي أبو أحمد ضعيف، روى عن أبي
 .حدثنا يحيى بن زكريا الحنفي عن محمد بن قيس: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا جعفر بن محمد بن سعيد قال: قال

  محمد بن قيس أبو عبد اهلل 881

له كتاب القضايا المعروف، رواه عنه عاصم بن .  عليهما السالمالبجلي، ثقة، عين، كوفي، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل
حدثنا : أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن محمد القرشي قال. حميد الحناط، و يوسف بن عقيل و عبيد ابنه

سن أحمد بن أخبرنا أبو الح. علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم، عن محمد بن قيس
حدثنا العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي : حدثنا أبو علي بن همام قال: محمد بن موسى قال

 .نجران، عن عاصم عنه

  محمد بن مسلم بن رباح أبو جعفر األوقص الطحان 882

 مولى ثقيف األعور، وجه أصحابنا بالكوفة،
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له كتاب يسمى األربعمائة . أبا جعفر و أبا عبد اهلل عليهما السالم، و روى عنهما و كان من أوثق الناسفقيه، ورع، صحب 
: حدثنا حمدان القالنسي قال: أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا ابن سفيان، عن حميد قال. مسألة في أبواب الحالل و الحرام

 .و مات محمد بن مسلم سنة خمسين و مائة. حدثنا السندي بن محمد، عن العالء بن رزين، عنه به

 محمد بن الحسن بن أبي سارة 886

أبو جعفر، مولى األنصار يعرف بالرواسي، أصله كوفي، سكن هو و أبوه قبله النيل، روى هو و أبوه عن أبي جعفر و أبي عبد 
بيت فضل و أدب، و على معاذ و و ابن عم محمد بن الحسن معاذ بن مسلم بن أبي سارة، و هم أهل . اهلل عليهما السالم

محمد فقه الكسائي علم العرب، و الكسائي و الفراء يحكون في كتبهم كثيرا قال أبو جعفر الرواسي و محمد بن الحسن، و 
قال أبو . و لمحمد هذا كتاب الوقف و االبتداء، و كتاب الهمز، و كتاب إعراب القرآن. ء هم ثقات ال يطعن عليهم بشي

: حدثنا جعفر بن محمد بن الليث الكوفي قال: حدثنا أبو القاسم يحيى بن محمد بن يحيى قراءة عليه قال :إسحاق الطبري
 .حدثنا أبو جعفر الرواسي بكتبه: حدثنا خالد بن عيسى الصيرفي قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الخصاف قال

  محمد بن الحسن بن عبد اهلل الجعفري 880

و ذكر بعض أصحابنا أنه رأى له . و غمز عليه، روى عنه البلوي، و البلوي رجل ضعيف مطعون عليهذكره بعض أصحابنا 
  و في كتبنا كتاب يضاف إليه. و هذا أيضا مما يضعفه. رواية رواها عنه علي بن محمد البرذعي صاحب الزنج
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أخبرنا أبو بشر أحمد بن إبراهيم بن معلى العمي : قال الحسين بن حصين العمي. مترجم بكتاب علل الفرائض و النوافل
حدثنا محمد بن الحسن الجعفري عن أبي : حدثنا عبد اهلل بن محمد البلوي قال: حدثنا محمد بن الحسن العطار قال: قال

 .عبد اهلل عليه السالم

 محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي أبو جعفر، 885

له كتاب التفسير أخبرنا . ال يطعن عليه هو و إخوته عبيد اهلل و عمران و عبد األعلىو الثقة الذي . وجه أصحابنا و فقيههم
و له . حدثنا صفوان عنه: حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: محمد بن جعفر قال

: دثنا الحسن بن محمد بن سماعه قالح: كتاب مبوب في الحالل و الحرام، أخبرنا ابن نوح عن البزوفري عن حميد قال
 .عن ابن مسكان عنه به.. حدثنا الحسين بن 

  محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي 883

و عم أبيه  -مولى، األحول أبو جعفر، كوفي، صيرفي، يلقب مؤمن الطاق و صاحب الطاق، و يلقبه المخالفون شيطان الطاق
و ابن عمه الحسين بن المنذر . لي بن الحسين و أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهم السالمالمنذر بن أبي طريفة روى عن ع

و كان دكانه في طاق  -بن أبي طريفة روى أيضا عن علي بن الحسين و أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهم السالم( منذر)
منزلته في العلم و حسن ( و أما)فأما . الطاقالمحامل بالكوفة فيرجع إليه في النقد فيرد ردا يخرج كما يقول فيقال شيطان 

الخاطر فأشهر، و قد نسب إليه أشياء لم تثبت عندنا، و له كتاب افعل ال تفعل، رأيته عند أحمد بن الحسين بن عبيد اهلل 
 رحمه اهلل كتاب كبير حسن، و قد
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و له كتاب االحتجاج في إمامة . تباين أقاويل الصحابة، و يذكر ..أدخل فيه بعض المتأخرين أحاديث تدل فيه على فساد 
أمير المؤمنين عليه السالم، و كتاب كالمه على الخوارج، و كتاب مجالسه مع أبي حنيفة و المرجئة، و كانت له مع أبي 

ي من كيسك هذا أقرضن: نعم، فقال له: با جعفر تقول بالرجعة فقال له[ أ]حنيفة حكايات كثيرة، فمنها أنه قال له يوما يا 
أريد ضمينا يضمن لي أنك تعود إنسانا فإني أخاف : خمسمائة دينار فإذا عدت أنا و أنت رددتها إليك فقال له في الحال

 .أن تعود قردا فال أتمكن من استرجاع ما أخذت مني

  محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد األزدي 881

بغدادي األصل و المقام، لقي أبا الحسن موسى عليه . و األول أصح. مولى بني أميةمن موالي المهلب بن أبي صفرة و قيل 
با أحمد، و روى عن الرضا عليه السالم، جليل القدر عظيم المنزلة [ أ]يا : السالم و سمع منه أحاديث كناه في بعضها فقال

ين العدنانية و القحطانية، و قال في البيان و الجاحظ يحكي عنه في كتبه و قد ذكره في المفاخرة ب. فينا و عند المخالفين
ليلي : و كان حبس في أيام الرشيد فقيل. حدثني إبراهيم بن داحة عن ابن أبي عمير، و كان وجها من وجوه الرافضة: التبيين

وي أنه بل ليدل على مواضع الشيعة و أصحاب موسى بن جعفر عليه السالم، و ر: إنه ولي بعد ذلك، و قيل: القضاء و قيل
اتق اهلل يا محمد بن : ضرب أسواطا بلغت منه، فكاد أن يقر لعظم األلم، فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن و هو يقول

إن أخته دفنت كتبه في حال : أبي عمير، فصبر ففرج اهلل، و روي أنه حبسه المأمون حتى واله قضاء بعض البالد، و قيل



بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدث من : فهلكت الكتب، و قيل استتارها و كونه في الحبس أربع سنين
 .و مما كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله و قد صنف كتبا كثيرة. حفظه
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حدثنا : حدثنا ابن بطة قال :حدثنا الحسن بن حمزة الطبري قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن نوح مذاكرة قال
: أخبرنا محمد بن محمد قال. صنف محمد بن أبي عمير أربعة و تسعين كتابا، منها المغازي: أحمد بن محمد بن خالد قال

حدثنا عبد اهلل بن عامر عن ابن أبي عمير به، كتاب : حدثنا الحسين بن محمد بن عامر قال: حدثنا جعفر بن محمد قال
حدثنا أبو عبد اهلل : حدثنا محمد بن علي بن الفضل بن تمام الدهقان، قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. الكفر و اإليمان

حدثنا العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن ابن أبي عمير به، كتاب البداء، : جعفر بن محمد بن علي الجرجاني قال
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد : حج، أخبرنا أحمد بن هارون قالكتاب االحتجاج في اإلمامة، كتاب الحج، كتاب فضائل ال

حدثنا عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير بها، كتاب المتعة، كتاب االستطاعة، : حدثنا حميد بن زياد قال: قال
حديث، كتاب المعارف، كتاب المالحم، كتاب يوم و ليلة، كتاب الصالة، كتاب مناسك الحج، كتاب الصيام، كتاب اختالف ال

حدثنا الحسن : كتاب التوحيد، كتاب النكاح، كتاب الطالق، كتاب الرضاع، أخبرنا بسائر كتبه أحمد بن علي السيرافي قال
فأما نوادره فهي كثيرة، ألن الرواة لها كثيرة . حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير بجميع كتبه: بن حمزة قال
اختالفهم، فأما التي رواها عنه عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك فإني سمعتها من القاضي أبي الحسين محمد بن فهي تختلف ب

حدثنا معلمنا : قال. عثمان بن الحسن يقرأ عليه حدثكم الشريف الصالح أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم قراءة عليه
 .مات محمد بن أبي عمير سنة سبع عشرة و مائتين. عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير بنوادره
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  محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري 888

حدثنا أبو عيسى محمد بن أحمد بن محمد : من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي، كان أبو عبد اهلل بن عياش يقول
وه الحسن و هو طفل و كفله جده سنان فنسب إليه، و قال هو محمد بن الحسن بن سنان مولى زاهر توفي أب: بن سنان قال

و له مسائل عنه معروفة، و هو رجل ضعيف جدا : أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد إنه روى عن الرضا عليه السالم قال
تيبة النيسابوري أبو الحسن علي بن محمد بن ق: ال يعول عليه و ال يلتفت إلى ما تفرد به، و قد ذكر أبو عمرو في رجاله قال

و ذكر أيضا أنه وجد . ال أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان: قال أبو محمد الفضل بن شاذان: قال( النيشابوري)
كنت مع صفوان : إن عبد اهلل بن محمد بن عيسى الملقب ببنان قال: بخط أبي عبد اهلل الشاذاني أني سمعت العاصمي يقول

إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه : ذ دخل علينا محمد بن سنان فقال صفوانبن يحيى بالكوفة في منزل إ
كتاب الطرائف أخبرناه الحسين عن أبي غالب : حتى ثبت معنا، و هذا يدل على اضطراب كان و زال، و قد صنف كتبا، منها

ه به، و كتاب األظلة، و كتاب المكاسب، و عن جده أبي طالب محمد بن سليمان عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
أخبرنا جماعة شيوخنا عن أبي . كتاب الحج، و كتاب الصيد و الذبائح، كتاب الشراء و البيع، كتاب الوصية، كتاب النوادر

غالب أحمد بن محمد عن عم أبيه علي بن سليمان عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه بها، و مات محمد بن سنان 
 .عشرين و مائتينسنة 



  أبو جعفر السكاك( خليل)محمد بن الخليل  889

  بغدادي يعمل السكك صاحب هشام بن الحكم و تلميذه
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 .كتاب في اإلمامة و كتاب سماه التوحيد و هو تشبيه و قد نقض عليه: له كتب، منها. أخذ عنه

  محمد بن سماعة بن موسى بن رويد بن نشيط الحضرمي 894

ولى عبد الجبار بن وائل بن حجر أبو عبد اهلل والد الحسن و إبراهيم و جعفر و جد معلى بن الحسن، و كان ثقة في م
له كتاب الوضوء، و كتاب الحيض، و كتاب الصالة، و كتاب الحج، أخبرنا محمد بن جعفر، عن أحمد بن . أصحابنا وجها

حدثنا محمد بن سماعه بكتبه، و عن ابن سعيد، عن : نتي قالمحمد بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن ف
 .محمد بن مفضل بن إبراهيم، عنه بها

  محمد بن أورمة أبو جعفر القمي 891

ذكره القميون و غمزوا عليه و رموه بالغلو حتى دس عليه من يفتك به، فوجدوه يصلي من أول الليل إلى آخره فتوقفوا 
ما كان في ( فكل)محمد بن أورمة طعن عليه بالغلو، و كل : ميين عن ابن الوليد أنه قالو حكى جماعة من شيوخ الق. عنه

إنه رأى توقيعا من : كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد و غيره فقل به، و ما تفرد به فال تعتمده، و قال بعض أصحابنا
و كتبه صحاح، إال كتابا ينسب . براءته مما قذف بهأبي الحسن الثالث عليه السالم إلى أهل قم في معنى محمد بن أورمة و 

كتاب الوضوء، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب : كتبه. إليه، ترجمته تفسير الباطن، فإنه مخلط
  النكاح، كتاب الطالق، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب

##330=PAGE## 

النذور، كتاب العتق و التدبير، كتاب التجارات و اإلجارات، كتاب المكاسب، كتاب الصيد و الشهادات، كتاب األيمان و 
الذبائح، كتاب المزار، كتاب حقوق المؤمن و فضله، كتاب الجنائز، كتاب الخمس، كتاب تفسير القرآن، كتاب الرد على 

حم، كتاب الدعاء، كتاب التقية، كتاب الوصايا، الغالة، كتاب المثالب، كتاب المناقب، كتاب التجمل و المروة، كتاب المال
أخبرنا الحسين بن . كتاب الفرائض، كتاب الزهد، كتاب األشربة، كتاب ما نزل في القرآن في أمير المؤمنين عليه السالم

نعمان حدثنا أحمد بن علي بن ال: حدثنا عبد اهلل بن الفضل بن هالل قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: محمد بن هدية قال
 .حدثنا محمد بن أورمة بكتبه: قال

 محمد بن أبي يونس تسنيم بن الحسن بن يونس أبو طاهر الوراق الحضرمي الكوفي، 892

ثقة، عين، صحيح الحديث، روى عنه العامة و الخاصة، و قد كاتب أبا الحسن العسكري عليه السالم، كان وراق أبي نعيم 
. حج، و هو كتاب حسن، و عليه عول سالمة بن محمد األرزني، و له كتاب الجامعله كتب، منها كتاب ال. الفضل بن دكين



حدثنا : حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قال: أخبرنا ابن همام أبو علي قال: أخبرنا أبو الحسن بن الجندي قال
 .محمد بن تسنيم الوراق بكتبه

  محمد بن إسماعيل بن بزيع 896

. كان من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم، كثير العمل. أبي جعفر، و ولد بزيع بيت، منهم حمزة بن بزيع أبو جعفر مولى المنصور
  أخبرنا أحمد بن علي بن. كتاب ثواب الحج، و كتاب الحج: له كتب، منها
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قال محمد بن عمر  .حدثنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عنه بكتبه: حدثنا ابن سفيان قال: نوح قال
و . كان محمد بن إسماعيل بن بزيع من رجال أبي الحسن موسى عليه السالم و أدرك أبا جعفر الثاني عليه السالم: الكشي

إن محمد بن إسماعيل بن بزيع و أحمد بن حمزة كانا في عداد الوزراء، و كان علي بن النعمان : قال حمدويه عن أشياخه
إن محمد بن إسماعيل بن بزيع سمع منصور بن : و قال أبو العباس بن سعيد في تاريخه. يلوصى بكتبه لمحمد بن إسماع

ثقة ثقة، : سألت عنه علي بن الحسن، فقال: و قال. يونس و حماد بن عيسى و يونس بن عبد الرحمن و هذه الطبقة كلها
مر : يد، فقال لي محمد بن علي بن باللكنت بف: أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى قال: و قال محمد بن يحيى العطار. عين

أخبرني : بنا إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع لنزوره، فلما أتيناه جلس عند رأسه مستقبل القبلة و القبر أمامه، ثم قال
 -يعني محمد بن إسماعيل -صاحب هذا القبر

 ه و قرأمن زار قبر أخيه و وضع يده على قبر:  أنه سمع أبا جعفر عليه السالم يقول

 إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

 

 .سبع مرات أمن من الفزع األكبر

و حكى بعض أصحابنا . ، و روى عن ابن بكير[ عليه السالم]أنه أدرك أبا الحسن األول : قال أبو عمرو عن نصر بن الصباح
 و: عن ابن الوليد قال

إن هلل تعالى بأبواب الظالمين من نور اهلل له :  الحسن الرضا عليه السالمأبو : في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال
من ( المؤمنين)أمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمن ( به)البرهان و مكن له في البالد، ليدفع بهم عن أوليائه و يصلح اهلل بهم 

ي دار الظلمة، أولئك المؤمنون حقا، أولئك أمناء الضر، و إليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، و بهم يؤمن اهلل روعة المؤمن ف
  ، في رعيتهم يوم القيامة، و يزهر نورهم ألهل[ اهلل]اهلل في أرضه، أولئك نور 
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ء منهم القيامة، خلقوا و اهلل للجنة و  السماوات كما يزهر الكواكب الدرية ألهل األرض، أولئك من نورهم نور القيامة، يضي
يكون معهم : قلت بما ذا جعلني اهلل فداك قال: قال. نة لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلهخلقت الج

 .فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد

عن علي بن إبراهيم،  حدثنا محمد بن علي ماجيلويه،: أخبرنا محمد بن علي بن الحسين قال: أخبرنا والدي رحمه اهلل قال
كنا عند الرضا عليه السالم، و نحن جماعة، فذكر محمد :  قال. عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد الصيرفي

 .وددت أن فيكم مثله: بن إسماعيل بن بزيع، فقال

 .عن محمد بن إسماعيلأخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد، عن معاوية بن حكيم، 

  محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى أبو جعفر القرشي 890

و كان يلقب محمد بن علي أبا سمينة، ضعيف جدا، فاسد . موالهم، صيرفي، ابن أخت خالد المقرئ، و هو خالد بن عيسى
حمد بن محمد بن عيسى مدة، ثم و نزل على أ -و قد اشتهر بالكذب بالكوفة -و كان ورد قم. ء االعتقاد، ال يعتمد في شي

كتاب الدالئل، و كتاب الوصايا، و : له من الكتب. تشهر بالغلو، فجفا، و أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم، و له قصة
حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عنه : حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد قال. كتاب العتق

حدثنا جعفر بن عبد اهلل : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: الدالئل، و أخبرنا محمد بن جعفر قال( بكتاب)بكتابه 
 و كتاب تفسير. المحمدي عنه بكتبه

  عَمَّ يَتَساءَلُونَ

 

 :أخبرنا ابن شاذان قال. ، و كتاب اآلداب
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 .محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عنه حدثنا: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال

 محمد بن سلمة بن أرتبيل أبو جعفر اليشكري، 895

جليل، من أصحابنا الكوفيين، عظيم القدر، فقيه، قارئ، لغوي، راوية، خرج إلى البادية، و لقي العرب، و أخذ عنهم، و أخذ 
و هذا بيت بالكوفة فيهم . د بن سلمة اليشكريحدثنا محم: عنه يعقوب بن السكيت و محمد بن عبدة الناسب و يقول كثيرا

له من الكتب كتاب بجيلة و أنسابها و أخبارها و أشعارها، و كتاب خثعم و . فضل و تمييز و منهم قوم كتاب إلى وقتنا هذا
بن عبد  قال أحمد بن محمد. و كتاب الميسر و القداح -و هو كتاب المثالب -أنسابها و أشعارها، و كتاب النواقل من العرب

 .حدثنا إبراهيم بن عبد اهلل عنه: حدثنا غسان قال: حدثنا الحسن بن داود النقار قال: حدثنا أبي قال: اهلل الجعفي

 محمد بن عيسى بن عبيد 893



أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، ( من)بن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة، أبو جعفر، جليل في 
ما تفرد به : و ذكر أبو جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد أنه قال. جعفر الثاني عليه السالم مكاتبة و مشافهة روى عن أبي

من مثل أبي جعفر : و رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، و يقولون. محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه ال يعتمد عليه
 .محمد بن عيسى، سكن بغداد
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نصر بن الصباح يقول إن محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أصغر في السن أن يروي عن ابن : عمرو الكشيقال أبو 
كان الفضل بن شاذان رحمه اهلل يحب العبيدي و يثني عليه و يمدحه و يميل إليه و : قال القتيبي: قال أبو عمرو. محبوب

. و ذكر محمد بن جعفر الرزاز أنه سكن سوق العطش. حمه اهللو بحسبك هذا الثناء من الفضل ر. ليس في أقرانه مثله: يقول
كتاب اإلمامة، كتاب الواضح المكشوف في الرد على أهل الوقوف، كتاب المعرفة، كتاب بعد اإلسناد، كتاب : له من الكتب

ب التوقيعات، كتاب قرب اإلسناد، كتاب الوصايا، كتاب اللؤلؤة، كتاب المسائل المجربة، كتاب الضياء، كتاب الطرائف، كتا
أخبرنا أبو عبد اهلل . ء و الخمس، كتاب الرجال، كتاب الزكاة، كتاب ثواب األعمال، كتاب النوادر التجمل و المروة، كتاب الفي

حدثنا محمد بن عيسى بكتبه و رواياته، و عن أحمد بن : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن الحميري قال: بن شاذان قال
 .بالمسائل محمد عن سعد عنه

  محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات الهمداني 891

له . و اسم أبي الخطاب زيد جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته -
كتاب اللؤلؤة، كتاب وصايا األئمة عليهم  كتاب التوحيد، كتاب المعرفة و البداء، كتاب الرد على أهل القدر، كتاب اإلمامة،

و . حدثنا محمد بن الحسين بسائر كتبه: أخبرنا علي بن أحمد عن محمد بن الحسن عن الصفار قال. السالم، كتاب النوادر
 .مات محمد بن الحسين سنة اثنتين و ستين و مائتين
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  البرقيمحمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي  898

و له إخوة يعرفون بأبي علي . أبو عبد اهلل، مولى أبي موسى األشعري، ينسب إلى برقةرود قرية من سواد قم على واد هناك
و كان . و البن الفضل ابن يعرف بعلي بن العالء بن الفضل بن خالد فقيه. و أبي القاسم الفضل بن خالد. الحسن بن خالد

كتاب التنزيل و التعبير، كتاب : و له كتب، منها. ديبا حسن المعرفة باألخبار و علوم العربمحمد ضعيفا في الحديث، و كان أ
يوم و ليلة، كتاب التفسير، كتاب مكة و المدينة، كتاب حروب األوس و الخزرج، كتاب العلل، كتاب في علم الباري، كتاب 

حدثنا أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن أبي : ري قالحدثنا الحسن بن حمزة الطب: أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال. الخطب
 .حدثنا أحمد بن أبي عبد اهلل، عن أبيه بجميع كتبه: عبد اهلل محمد بن خالد البرقي قال

  محمد بن الحسن بن شمون 899



فأما من  .و أضيف إليه أحاديث في الوقف، و قيل فيه. أبو جعفر، بغدادي، واقف، ثم غال، و كان ضعيفا جدا، فاسد المذهب
  ذكره

حدثني الحسين بن القاسم بن محمد بن أيوب بن شمون : فإن أبا عبد اهلل بن عياش حكى عن أبي طالب األنباري أنه قال
من أخبرك أنه مرضني و غسلني و حنطني :  سمعت أبا الحسن موسى عليه السالم يقول: حدثني محمد بن الحسن قال: قال

لعن اهلل من سئل . من سأل عني فقل حي و الحمد هلل: و قال. يده من التراب، فكذبهو كفنني و ألحدني و قبرني و نفض 
 .عني فقال مات
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إنه روى عن ثمانين رجال من أصحاب أبي عبد اهلل : و قيل. و عاش محمد بن الحسن بن شمون مائة و أربع عشرة سنة
. و مات محمد بن الحسن سنة ثمان و خمسين و مائتين. السالم حديثينإنه سمع من أبي الحسن عليه : و قيل. عليه السالم

إن آل الرضا عليه السالم موالنا أبا جعفر و أبا الحسن و أبا محمد عليهم السالم يعولونه و يعولون أربعين نفسا كلهم : و قيل
حدثنا علي بن : مد بن المغيرة الثالج قالحدثنا الحسين بن أح: و أخبرنا بسنة أبو عبد اهلل بن الخمري رحمه اهلل قال. عياله

عاش محمد بن الحسن : حدثنا أبي الحسين بن القاسم قال: الحسين بن القاسم بن محمد بن أيوب بن شمون أبو القاسم قال
و روى إسحاق بن محمد بن أبان عنه حديثا فيه داللة ألبي الحسن الثالث عليه . بن شمون مائة سنة و أربع عشرة سنة

. كتاب السنن و اآلداب و مكارم األخالق، و كتاب المعرفة: له من الكتب. و إسحاق مشكوك في روايته، و اهلل أعلم. مالسال
. و له كتاب نوادر. حدثنا الحسين بن القاسم عنه: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد األنباري قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال

بي رافع، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن حدثنا ابن أ: أخبرنا أحمد بن علي قال
حدثنا أبو الحسين رجاء بن يحيى بن سامان العبرتائي، و : قال أبو المفضل. الحسن بن شمون بكتبه كلها ما خال التخليط

 و. و هذا طريق مظلم. أحمد بن محمد بن عيسى بن الغراد جميعا عنه

حدثنا عبيد اهلل بن العالء المذاري عن محمد بن الحسن : حدثنا أبو علي بن همام قال: بن الجندي قال أخبرنا أبو الحسن
ورد داود الرقي البصرة بعقب اجتياز أبي الحسن موسى عليه السالم بها في سنة تسع و سبعين و مائة، فصار :  بن شمون قال

 :يه السالم يقولسمعت أبا عبد اهلل عل: بي أبي إليه و سأله عنهما فقال
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 .سواء علي الناصب صلى أم زنى

  محمد بن الحسين بن سعيد الصائغ 944

أخبرنا أحمد بن عبد . له كتاب التباشير و كتاب النوادر. إنه غال: قيل. كوفي، ينزل في بني ذهل أبو جعفر ضعيف جدا
حدثنا محمد بن الحسين الصائغ : حمد بن محمد بن رباح قالحدثنا أ: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد األنباري قال: الواحد قال

و مات محمد بن الحسين الثنتي عشرة بقين من رجب سنة تسع و ستين و مائتين، و صلى عليه جعفر المحدث . بكتبه
 .المحمدي، و دفن في جعفي



  محمد بن جمهور أبو عبد اهلل العمي 941

كتاب : و له كتب. روى عن الرضا عليه السالم. ياء اهلل أعلم بها من عظمهاضعيف في الحديث، فاسد المذهب، و قيل فيه أش
: حدثنا محمد بن عبد اهلل قال: أخبرنا محمد بن علي الكاتب قال. المالحم الكبير، كتاب نوادر الحج، كتاب أدب العلم

دثني أبي محمد بن جمهور، و ح: لقيت الحسن بن محمد بن جمهور فقال لي: حدثنا علي بن الحسين الهذلي المسعودي قال
حدثنا أحمد بن الحسين : حدثنا سعد قال: أخبرنا ابن شاذان، عن أحمد بن محمد بن يحيى قال. هو ابن مائة و عشر سنين

 .بن سعيد، عن محمد بن جمهور بجميع كتبه

  األشعريمحمد بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمد بن حفص بن عبيد بن حميد مولى السائب بن مالك  942

 .قتل حميد يوم المختار معه، و محمد هذا يكنى أبا جعفر، ثقة، من القميين، صدوق، عين
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حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عنه : له كتاب ما يجب على العبد عند مضي األيام، أخبرنا أحمد بن علي قال
 .بكتابه

  محمد بن حسان الرازي 946

  كتاب العقاب، كتاب ثواب: له كتب، منها. زينبي، يعرف و ينكر بين بين، يروي عن الضعفاء كثيراأبو عبد اهلل ال

  إنا أنزلناه

 

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى : أخبرنا ابن شاذان قال. ، كتاب ثواب األعمال، كتاب الشيخ و الشيخة، كتاب ثواب القرآن
 .سان بكتبهحدثنا أبي و أحمد بن إدريس، عن محمد بن ح: قال

 محمد بن موسى بن عيسى أبو جعفر الهمداني السمان، 940

له كتاب ما روي في أيام األسبوع، و كتاب . إنه كان يضع الحديث، و اهلل أعلم: ضعفه القميون بالغلو، و كان ابن الوليد يقول
 .بكتبهأخبرنا ابن شاذان، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عنه . الرد على الغالة

 محمد بن عيسى بن عبد اهلل بن سعد بن مالك األشعري أبو علي، 945

و دخل على الرضا عليه السالم و سمع منه، و روى عن أبي جعفر . شيخ القميين، و وجه األشاعرة، متقدم عند السلطان
حدثنا سعد : د بن مصقلة قالحدثنا محمد بن أحم: قال أحمد بن محمد بن عبيد اهلل. له كتاب الخطب. الثاني عليه السالم

 .حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى: بن عبد اهلل قال
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 محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار 943

أخبرنا . له كتاب النوادر. ، و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين[ عليه السالم]أبو جعفر، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى 
 .حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد اهلل بن جعفر، عنه بالكتاب: ن قالأبو عبد اهلل بن شاذا

  محمد بن جبرئيل األهوازي 941

 .حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه، عن محمد بن جبرئيل بكتابه: له كتاب، أخبرنا محمد بن علي بن شاذان قال

  محمد بن عبيد الكاتب 948

حدثنا محمد بن علي بن تمام : كتاب الفرائض أخبرناه الحسين بن عبيد اهلل قال: كتب، منها له. وجه من الكوفيين، ثقة، عين
حدثنا عبيد العقيقي الكندي : حدثنا الحسن بن الطيب الشجاعي قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن بنان العسكري قال: قال
 .حدثنا محمد بن عبيد الكاتب: قال

 عمر بن مصعب بن الزبير بن العوام،محمد بن عمرو بن عبد اهلل بن  949

 .له كتاب في اإلمامة حسن يعرف بكتاب الصورة. متكلم حاذق من أصحابنا
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 محمد بن خالد بن عمر الطيالسي التميمي أبو عبد اهلل، 914

مات محمد : قال له كتاب نوادر أخبرنا ابن نوح، عن ابن سفيان، عن حميد بن زياد. كان يسكن بالكوفة في صحراء جرم
 .بن خالد الطيالسي ليلة األربعاء لثالث بقين من جمادى اآلخرة سنة تسع و خمسين و مائتين، و هو ابن سبع و تسعين سنة

 محمد بن مفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة األشعري، 911

: أخبرنا محمد بن جعفر قال. تاب التقيةك: له كتب، منها. عربي، يكنى أبا جعفر، ثقة من أصحابنا الكوفيين، ذكره أبو العباس
 .و له كتاب مجالس األئمة. حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، عن محمد بن المفضل

 محمد بن بندار بن عاصم الذهلي أبو جعفر القمي، 912

عن الحسين  حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد،: كتاب المثالب أخبرنا علي بن أحمد بن طاهر قال: له كتب، منها. ثقة، عين
 .بن محمد بن عامر، عن محمد بن بندار بكتابه

 محمد بن عبد اهلل بن غالب أبو عبد اهلل األنصاري البزاز، 916



 .أخبرنا أبو العباس بن نوح عن ابن سفيان، عن حميد، عنه به. له كتاب النوادر. ثقة في الرواية، على مذهب الواقفة
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  ن النهدي أبو جعفر القالنسيمحمد بن أحمد بن خاقا 910

أخبرنا أبو . كتاب المواقيت في الصالة، كتاب فضل الكوفة، كتاب النوادر: له كتب، منها. المعروف بحمدان، كوفي، مضطرب
 .حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن حمدان: عبد اهلل بن شاذان قال

  محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي 915

له . و كان ثقة مستقيما. المعروف بصاحب الصومعة أبو عبد اهلل، سكن قم، و ليس أصله منها، ذكر ذلك أبو العباس بن نوح
حدثنا محمد بن جعفر األسدي، : حدثنا الحسن بن حمزة قال: كتاب التوحيد أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال: كتب، منها

 .عن محمد بن إسماعيل بكتابه

  عباس بن عيسىمحمد بن  913

: له كتب، منها. أبو عبد اهلل، كان يسكن بني غاضرة، ثقة، روى عن أبيه و الحسن بن علي بن أبي حمزة و عبد اهلل بن جبلة
. كتاب زيارة أبي عبد اهلل عليه السالم، كتاب المالحم، كتاب الدعاء، كتاب الفرائض، كتاب الجنة و النار، كتاب التفسير

 .أحمد بن جعفر، عن حميد، عن محمد بهاأخبرنا الحسين، عن 

 محمد بن إبراهيم بن أبي البالد 911

  و يحيى أخوه. و أخوه يحيى مولى بني عبد اهلل بن غطفان، ثقة، قليل الحديث
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حدثنا : لحدثنا ابن بطة قا: حدثنا الحسن بن حمزة قال: أخبرنا أبو العباس بن نوح قال. له كتاب نوادر. أكثر حديثا منه
 .محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن إبراهيم كتابه

 محمد بن موسى أبو جعفر 918

حدثنا محمد بن : حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: له كتاب الصالة، أخبرنا الحسين قال. لقبه خورا، كوفي، ثقة
 .موسى بكتابه

  محمد بن علي بن جاك 919



له كتاب الحكمين، أخبرنا الحسين . من أهل القرآن فاضل. قليل الحديث، ذكر ذلك أبو العباسقمي، يكنى بأبي طاهر، ثقة، 
حدثنا أحمد بن محمد األيادي، عن أبي طاهر محمد بن علي : حدثنا حمزة بن القاسم قال: حدثنا علي بن محمد قال: قال

 .بكتابه

  محمد بن أحمد بن محمد بن رجاء البجلي 924

حدثنا بكتاب النوادر، و كتاب الطب، و ذكر أنه توفي في ذي : سكن طاقات عرينة، ذكر عنه حميد قالأبو جعفر، كوفي، ي
 .الحجة سنة ست و ستين و مائتين في طريق مكة و هو راجع، و دفن بذات عرق

 محمد بن الخليل بن أسد 921

 .الثقفي و قيل النخعي، كوفي، من أصحابنا، ثقة، يكنى أبا عبد اهلل
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 .حدثنا أحمد بن جعفر، عن حميد، عنه به: أخبرنا أبو الحسين قال. له كتاب نوادر

  محمد بن نافع 922

 [. به]أخبرنا الحسين، عن أحمد بن جعفر عن حميد، عنه . له نوادر. كوفي، ثقة، قليل الحديث

  محمد بن عبد اهلل المسلي 926

 .أخبرنا الحسين، عن أحمد بن جعفر، عن حميد، عنه به. له كتاب نوادر. و مسلية قبيلة من مذحج كان ثقة، قليل الحديث

 محمد بن عبيد بن صاعد 920

قال أبو القاسم علي بن عبد ( النوادر)له كتاب نوادر . روى عن القاسم بن إسماعيل. كوفي، واقف، يكنى أبا عبد اهلل
 .حدثنا خالي: حدثنا الحسين بن أحمد بن إلياس قال: الرحمن

  حمد بن خالد األشعريم 925

حدثنا علي بن : أخبرنا أحمد بن محمد بن سليمان قال: قال أبو العباس. له كتاب نوادر. قمي، قريب األمر، ذكره أبو العباس
 .حدثنا أحمد بن أبي عبد اهلل البرقي عنه بكتابه: الحسين السعدآبادي قال

  محمد بن األصبغ الهمداني 923

 حدثنا الحسن بن حمزة: أخبرنا أبو العباس قال كوفي، ثقة، له كتاب نوادر
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 .حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عنه بكتابه: حدثنا ابن بطة قال: قال

 محمد بن بشير 921

حدثنا ابن : حدثنا الحسن بن حمزة قال: أخبرنا أبو العباس قال. له نوادر. و أخوه علي ثقتان رواه للحديث، كوفي، مات بقم
 .حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عنه بكتابه: لبطة قا

  محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمذاني 928

و روى إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني، عن الرضا عليه . روى عن أبيه عن جده عن الرضا عليه السالم
حدثنا القاسم بن محمد بن : قاسم جعفر بن محمد قالحدثنا أبو ال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن نوح قال. السالم

علي بن إبراهيم بن محمد الذي تقدم ذكره، وكيل الناحية، و أبوه وكيل الناحية، و جده علي وكيل الناحية، و جد أبيه 
زهير، و هو و كان في وقت القاسم بهمذان معه أبو علي بسطام بن علي و العزير بن : ، قال[الناحية]إبراهيم بن محمد وكيل 

و كانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمد الحسن بن هارون بن . أحد بني كشمرد، ثالثتهم وكالء في موضع واحد بهمذان
و كان أبو عبد اهلل و ابنه أبو محمد . عمران الهمذاني و عن رأيه يصدرون، و من قبله عن رأي أبيه أبي عبد اهلل هارون

رة أخبرنا محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن محمد بن و لمحمد بن علي نوادر كبي. وكيلين
 .علي، عن أبيه

  محمد بن عمر الجرجاني 929

 .مختلط األمر، قاله أبو العباس بن نوح
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 .له كتاب نوادر أخبرنا ابن نوح، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد اهلل عنه

  محمد بن مروان األنباري 964

: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان القزويني ورد علينا زائرا قال. له كتاب نوادر
 .حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى األشعري عنه بكتابه: حدثنا أبي قال

 .محمد بن الوليد البجلي الخزاز أبو جعفر الكوفي 961

عين، نقي الحديث، ذكره الجماعة بهذا روى عن يونس بن يعقوب و حماد بن عثمان و من كان في طبقتهما، و عمر ثقة، 
حدثنا : حدثنا جعفر بن محمد قال: له كتاب نوادر أخبرنا محمد بن محمد قال. حتى لقيه محمد بن الحسن الصفار و سعد

 .عنه بكتابهعلي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، 



  محمد بن أبي إسحاق 962

 .متكلم، ذكره ابن بطة، و ذكر أن له مصنفات عدة و قال أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد عنه

  محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني 966

وادر أخبرنا أبو له كتاب ن. أبو عبد اهلل، ثقة، عين، روى عن الثقات، و رووا عنه، و لقي أصحاب أبي عبد اهلل عليه السالم
  حدثنا أبو الحسن علي بن: عبد اهلل بن شاذان قال
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 .حدثنا عبد اهلل بن محمد بن خالد عنه: حاتم بن أبي حاتم قال

  محمد بن بكر بن جناح 960

مات : و قال حميد. أخبرنا ابن شاذان، عن علي بن حاتم، عن ابن ثابت عنه. له كتاب نوادر. أبو عبد اهلل، كوفي، مولى، ثقة
 .سنة ثالث و ستين و مائتين، و صلى عليه الحسن بن سماعه

  محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن مهران بن خانبة الكرخي 965

و هم بيت من أصحابنا كبير، روى الحميري، عن محمد . لوالده أحمد بن عبد اهلل مكاتبة إلى الرضا عليه السالم. أبو جعفر
عمه محمد بن عبد اهلل بن خانبة عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن أبي عبد اهلل عليه السالم و  بن إسحاق بن خانبة، عن

: حدثنا الصفواني قال: كتاب التأديب، كتاب يوم و ليلة أخبرنا أبو العباس بن نوح قال: له كتب، منها. كان محمد ثقة سليما
، نسأله أن يكتب أو يخرج [ عليه السالم]تبنا إلى أبي محمد ك: حدثنا الحسن بن محمد بن الوجناء أبو محمد النصيبي قال

نسخته، فقابل به كتاب ابن خانبة زيادة حروف أو : ، فأخرج إلينا كتاب عمل قال الصفواني(يعمل به)إلينا كتابا نعمل به 
 .و له كتاب الزكاة، و كتاب الحج، و كتاب الجوهر. نقصان حروف يسيرة

 رمحمد بن زكريا بن دينا 963

و بنو غالب قبيلة بالبصرة من بني نصر بن معاوية، و قيل إنه ليس له بغير البصرة منهم أحد، و . مولى بني غالب أبو عبد اهلل
  و قال لي. و صنف كتبا كثيرة. كان هذا الرجل وجها من وجوه أصحابنا بالبصرة، و كان أخباريا واسع العلم
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الجمل الكبير، و الجمل المختصر، و كتاب صفين : له كتب، منها. ي عن عشرة رجال عنهإنني أرو: أبو العباس بن نوح
الكبير، و كتاب صفين المختصر، مقتل الحسين عليه السالم، كتاب النهر، كتاب األجواد، كتاب الوافدين، مقتل أمير المؤمنين 

أخبرنا أبو العباس . منشؤها و مولدها، كتاب الجبل ، أخبار فاطمة عليها السالم و[ عليه السالم]عليه السالم، أخبار زيد 
حدثنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر السلمي الحذاء، و أبو علي أحمد بن الحسين بن : أحمد بن علي بن نوح قال



ع حدثنا محمد بن دينار الغالبي بجمي: قالوا. إسحاق شعبة الحافظ و عبد الجبار بن شيران الساكن بنهر جطا في آخرين
 .و مات محمد بن زكريا سنة ثمان و تسعين و مائتين. كتبه

  محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين أبو طاهر الزراري 961

كتاب اآلداب و : له كتب، منها. حسن الطريقة، ثقة، عين، و له إلى موالنا أبي محمد عليه السالم مسائل و الجوابات
أخبرني أبي : حدثنا أبو غالب أحمد بن محمد بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن محمد و غيره قالوا. المواعظ، كتاب الدعاء

 .بها، و مات محمد بن سليمان في سنة إحدى و ثالثمائة، و كان مولده سنة سبع و ثالثين و مائتين

 محمد بن علي بن حمزة 968

السالم أبو عبد اهلل، ثقة، عين في الحديث، صحيح االعتقاد،  بن الحسن بن عبيد اهلل بن العباس بن علي بن أبي طالب عليه
 له رواية عن أبي الحسن و أبي محمد عليهما السالم، و اتصال مكاتبة، و في داره حصلت أم صاحب األمر عليه السالم بعد
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: حدثنا علي بن محمد القالنسي قال: الأخبرنا الحسين بن عبيد اهلل ق. له كتاب مقاتل الطالبيين. وفاة الحسن عليه السالم
 .حدثنا حمزة بن القاسم، عن عمه محمد بن علي بن حمزة

  محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد اهلل بن سعد بن مالك األشعري القمي 969

بالي عمن أخذ و ما كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و ال ي: إال أن أصحابنا قالوا. أبو جعفر، كان ثقة في الحديث
ء و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن  عليه في نفسه مطعن في شي

محمد بن موسى الهمداني، أو ما رواه عن رجل، أو يقول بعض أصحابنا، أو عن محمد بن يحيى المعاذي، أو عن أبي عبد 
أبي عبد اهلل السياري، أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه، أو عن أبي علي  اهلل الرازي الجاموراني، أو عن

، أو عن أبي يحيى الواسطي، أو عن محمد بن علي أبي سمينة، أو يقول في حديث، أو كتاب و لم (النيسابوري)النيشابوري 
، أو عن أحمد بن هالل، أو محمد بن أروه، أو عن سهل بن زياد اآلدمي، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع

علي الهمداني، أو عبد اهلل بن محمد الشامي، أو عبد اهلل بن أحمد الرازي، أو أحمد بن الحسين بن سعيد، أو أحمد بن بشير 
 به الحسن( يتفرد)الرقي أو عن محمد بن هارون، أو عن ممويه بن معروف، أو عن محمد بن عبد اهلل بن مهران، أو ما ينفرد 

قال . بن الحسين اللؤلؤي و ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك، أو يوسف بن الحارث، أو عبد اهلل بن محمد الدمشقي
و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه : أبو العباس بن نوح

و لمحمد بن أحمد . د فال أدري ما رابه فيه، ألنه كان على ظاهر العدالة و الثقةاهلل على ذلك إال في محمد بن عيسى بن عبي
  كتاب نوادر الحكمة، و هو كتاب حسن: بن يحيى كتب، منها
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و شبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت، يعطي منها ما يطلب منه من : يعرفه القميون بدبة شبيب، قال( كبير حسن)كبير 
و له كتاب المالحم، و كتاب الطب، و كتاب مقتل الحسين عليه السالم، كتاب اإلمامة، . بهوا هذا الكتاب بذلكدهن، فش

حدثنا محمد بن : حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا الحسين بن موسى قال. كتاب المزار
شاذان و غيرهما، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عنه بسائر أحمد بنوادر الحكمة، و أخبرنا أحمد بن علي و ابن 

 .كتبه

  محمد بن علي بن محبوب األشعري القمي 904

كتاب النوادر، كتاب الصالة، كتاب [ منها]له كتب، . أبو جعفر، شيخ القميين في زمانه، ثقة، عين، فقيه، صحيح المذهب
ج، كتاب النكاح، كتاب الرضاع، كتاب الطالق، كتاب الحدود، كتاب الديات، الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الح

أخبرنا الحسين بن . كتاب الثواب، كتاب الضياء و النور في الحكومات، كتاب الزمردة، كتاب الزبرجدة، كتاب التولد كبير
 .جميعهاحدثنا أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن علي بن محبوب ب: عبيد اهلل قال

  محمد بن عبد اهلل بن نجيح 901

له كتاب نوادر يروي عن الحسن بن محبوب و . أبو عبد اهلل، الكوفي المعروف بالشخير، رجل من أصحابنا، قليل الحديث
 حدثنا ابن ثابت، عن محمد بن عبد اهلل: حدثنا أبو الحسن بن حاتم قال: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. سليمان الديلمي
 .بن نجيح بكتابه
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  محمد بن عبد اهلل بن مهران أبو جعفر الكرخي 902

كتاب الممدوحين و المذمومين، : له كتب، منها. من أبناء األعاجم، غال، كذاب، فاسد المذهب و الحديث، مشهور بذلك
كتاب القباب، كتاب النوادر، و هو أقرب  كتاب مقتل أبي الخطاب، كتاب مناقب أبي الخطاب، كتاب المالحم، كتاب التبصرة،

حدثنا ابن بطة : حدثنا الحسن بن حمزة الطبري قال: أخبرنا ابن نوح، قال. كتبه إلى الحق، و الباقي تخليط، قاله ابن نوح
 .حدثنا البرقي عنه: قال

  محمد بن الحسن بن علي، أبو عبد اهلل المحاربي 906

سمعت جماعة من أصحابنا . له كتاب الرجال. بأمور أصحابنا، عالم ببواطن أنسابهمجليل من أصحابنا، عظيم القدر، خبير 
أملى علينا محمد : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا محمد بن جعفر التميمي قال. يصفون هذا الكتاب

 .بن الحسن بن علي، كتاب الرجال

  السمرقنديمحمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي  900



و كان في أول أمره . أبو النضر المعروف بالعياشي، ثقة، صدوق، عين من عيون هذه الطائفة، و كان يروي عن الضعفاء كثيرا
عامي المذهب، و سمع حديث العامة، فأكثر منه ثم تبصر و عاد إلينا، و كان حديث السن، سمع أصحاب علي بن الحسن 

  الد الطيالسيبن فضال و عبد اهلل بن محمد بن خ
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سمعت القاضي أبا الحسن علي : قال أبو عبد اهلل الحسين بن عبيد اهلل. و جماعة من شيوخ الكوفيين و البغداديين و القميين
أنفق أبو النضر على العلم و الحديث تركة أبيه سائرها، و كانت ثالثمائة ألف دينار، و : بن محمد قال لنا أبو جعفر الزاهد

كتاب التفسير، : و صنف أبو النضر كتبا، منها. نت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قارئ أو معلق مملوءة من الناسكا
كتاب الصالة، كتاب الصوم، كتاب الطهارات الكبير، كتاب مختصر الصالة، كتاب مختصر الصوم، كتاب الجنائز الكبير، كتاب 

الم و المتعلم، كتاب الدعاء، كتاب الزكاة، كتاب زكاة الفطرة، كتاب األشربة كتاب مختصر الجنائز، كتاب المناسك، كتاب الع
حد الشارب، كتاب األضاحي، كتاب العقيقة، كتاب النكاح، كتاب الصداق، كتاب الطالق، كتاب التقية، كتاب األجوبة 

ب الرؤيا، كتاب النجوم و القيافة، كتاب المسكتة، كتاب سجود القرآن، كتاب القول بين القولين، كتاب معرفة الناقلين، كتا
القرعة، كتاب الفرق بين حل المأكول و حرامه، كتاب البيوع، كتاب السلم، كتاب الصرف، كتاب الرهن، كتاب الشركة، كتاب 

زنا، الحكم، كتاب الحد في ال( آداب)المضاربة، كتاب الشفعة، كتاب االستبراء، كتاب التجارة و الكسب، كتاب القضاء و أدب 
كتاب الحدود في السرقة، كتاب حد القاذف، كتاب الديات، كتاب المعاقل، كتاب المالهي، كتاب معاريض الشعر، كتاب 

ء، كتاب الدين و الحوالة و الحمالة، كتاب القباالت و المزارعات، كتاب  السبق و الرمي، كتاب قسمة الغنيمة و الفي
ألجناس، كتاب صفة الجنة و النار، كتاب الصيد، كتاب الذبائح، كتاب الرضاع، اإلجارات، كتاب الهبة، كتاب الزهد، كتاب ا

كتاب المتعة، كتاب الوطء بملك اليمين، كتاب الوصايا، كتاب المواريث، كتاب البر و الصلة، كتاب محاسن األخالق، كتاب 
  انحقوق اإلخوان، كتاب األيمان، كتاب النذور، كتاب النساء و الوالء، كتاب االستئذ
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كتاب عشرة النساء، كتاب الشهادات، كتاب الشروط، كتاب اليمين مع الشاهد، كتاب الكتابة و العتق و التدبير، كتاب النشوز 
و الخلع و المباراة، كتاب صنائع المعروف، كتاب الخيار و التخيير، كتاب العدد، كتاب الظهار، كتاب اإليالء، كتاب اللعان، 

، كتاب التوحيد و الصفة، كتاب اإليمان، كتاب البداء، كتاب البشارات، كتاب الرد على من صام أو أفطر قبل كتاب الرجعة
رؤيته، كتاب اللباس، كتاب إثبات إمامة علي بن الحسين عليه السالم، كتاب من تكره مناكحته، كتاب القبلة، كتاب الجزية 

ب الحيض، كتاب العمرة، كتاب مكة و الحرم، كتاب نكاح المماليك، و الخراج، كتاب الطاعة، كتاب احتجاج المعجز، كتا
كتاب المسح على القدمين، كتاب األوصياء، كتاب السفر، كتاب القسامة، كتاب جناية العبيد، كتاب الحدود، كتاب العجم و 

ول، كتاب حبس المحارب، الجناية عليهم، كتاب دية الجنين، كتاب الغيبة، كتاب الحث على النكاح، كتاب األسارى و الغل
كتاب األكفاء و األولياء و الشهادات في النكاح، كتاب قتل المشركين، كتاب الجهاد، كتاب األنبياء، كتاب المزار، كتاب 

الجمع بين الصالتين، كتاب االستخارة، كتاب دالئل األئمة، كتاب صوم الكفارات، كتاب قسمة الزكوات، كتاب المساجد، 
ب فرض طاعة العلماء، كتاب الصدقة غير الواجبة، كتاب الكعبة، كتاب جلد الشارب، كتاب ما أبيح قتله كتاب المآتم، كتا

في الحرم، كتاب وجوب الحج، كتاب سيرة أبي بكر، كتاب سيرة عمر، كتاب سيرة عثمان، كتاب سيرة معاوية، كتاب معيار 
بتداء فرض الصالة، كتاب المساجد، كتاب سنة الصالة، كتاب األخبار، كتاب الموضع تذكر فيه الشرائع، كتب الصالة، كتاب ا

صالة نوافل النهار، كتاب مواقيت الظهر و العصر، كتاب األذان، كتاب حدود الصالة، كتاب الوتر و صالة الليل، كتاب اإلقامة 



ة الحوائج، كتاب صالة في الصالة، كتاب السهو، كتاب صالة العليل، كتاب صالة السفر، كتاب صالة يوم الجمعة، كتاب صال
 الغدير، كتاب صالة الخوف،
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كتاب صالة االستسقاء، كتاب صالة الكسوف، كتاب صالة السفينة، كتاب الصالة على الجنائز، كتاب غسل الميت، كتاب 
 .محمد بن مسعود حدثنا: أخبرنا حيدر بن محمد السمرقندي قال: أخبرني أبو عبد اهلل بن شاذان القزويني قال. الجنائز

  محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع 905

و محمد بن راشد الحبال، عن حسن بن حسين، ( حشيش)حدثنا ابن معمر، عن عبد اهلل بن خشيش : قال أبو محمد هارون
 .عن علي بن القاسم الكندي، عنه به

 محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي، 903

، و كتاب النوادر، أخبرني [ عليه السالم]كتاب مقتل الحسين : له كتب، منها. ، كثير الحديثشيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين
 .عدة من أصحابنا، عن ابنه أحمد، عن أبيه بكتبه

  محمد بن أبي القاسم عبيد اهلل بن عمران الجنابي البرقي 901

نا القميين، ثقة، عالم، فقيه، عارف باألدب و الشعر و أبو عبد اهلل، الملقب ماجيلويه، و أبو القاسم يلقب بندار، سيد من أصحاب
له . الغريب، و هو صهر أحمد بن أبي عبد اهلل البرقي على ابنته، و ابنه علي بن محمد منها، و كان أخذ عنه العلم و األدب

ه و آله، و كتاب هذا كتاب قصد فيه أن يعرف حديث رسول اهلل صلى اهلل علي: كتاب المشارب قال أبو العباس: كتب، منها
  حدثنا محمد بن علي بن الحسين: أخبرنا أبي علي بن أحمد رحمه اهلل قال. الطب، و كتاب تفسير حماسة أبي تمام
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 .حدثنا أبي علي بن محمد عن أبيه محمد بن أبي القاسم: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: قال

 محمد بن الحسن بن فروخ الصفار 908

عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد اهلل بن السائب بن مالك بن عامر األشعري، أبو جعفر األعرج، كان وجها في مولى 
كتاب الصالة، كتاب الوضوء، كتاب الجنائز، : له كتب منها. أصحابنا القميين، ثقة عظيم القدر راجحا قليل السقط في الرواية

طالق، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، كتاب التجارات، كتاب المكاسب، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب ال
كتاب الصيد و الذبائح، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الفرائض، كتاب المواريث، كتاب الدعاء، كتاب المزار، كتاب الرد 

اب الزكاة، كتاب الشهادات، كتاب ، كتاب الزهد، كتاب الخمس، كت(المروة)على الغالة، كتاب األشربة، كتاب المروءة 
المالحم، كتاب التقية، كتاب المؤمن، كتاب األيمان و النذور و الكفارات، كتاب المناقب كتاب المثالب، كتاب بصائر 

. ، كتاب ما روي في شعبان، كتاب الجهاد، كتاب فضل القرآن[ عليهم السالم]الدرجات، كتاب ما روي في أوالد األئمة 



حدثنا محمد : كلها ما خال بصائر الدرجات أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن طاهر األشعري القمي قال أخبرنا بكتبه
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه بجميع كتبه : و أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. بن الحسن بن الوليد عنه بها

 .م سنة تسعين و مائتين رحمه اهللتوفي محمد بن الحسن الصفار بق. و ببصائر الدرجات

 محمد بن عبد اهلل بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري أبو جعفر القمي، 909

 كان ثقة، وجها،
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وقعت هذه المسائل إلي في : كاتب صاحب األمر عليه السالم، و سأله مسائل في أبواب الشريعة، قال لنا أحمد بن الحسين
كتاب : و لمحمد كتب، منها. و كان له إخوة، جعفر و الحسين و أحمد كلهم كان له مكاتبة. لتوقيعات بين السطورأصلها و ا

. الحقوق، كتاب األوائل، كتاب السماء، كتاب األرض، كتاب المساحة و البلدان، كتاب إبليس و جنوده، كتاب االحتجاج
كان : قال محمد بن عبد اهلل بن جعفر: علي بن حاتم بن أبي حاتم قالحدثنا : أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان القزويني قال

السبب في تصنيفي هذه الكتب أني تفقدت فهرست كتب المساحة التي صنفها أحمد بن أبي عبد اهلل البرقي و نسختها و 
داد و الري فلم أجدها رويتها عمن رواها عنه، و سقطت هذه السنة الكتب عني فلم أجد لها نسخة، فسألت إخواننا بقم و بغ

 .عند أحد منهم فرجعت إلى األصول و المصنفات فأخرجتها و ألزمت كل حديث منها كتابه و بابه الذي شاكله

 محمد بن ميمون أبو نصر الزعفراني، 954

: ئ قالعامي، غير أنه روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم نسخة، روى ذلك عبيد اهلل بن أحمد بن يعقوب بن البواب المقر
حدثنا محمد بن ميمون عن جعفر : حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي قال

 .بن محمد عليه السالم

  محمد بن إبراهيم اإلمام 951

أخبرنا القاضي كبيرة [  عليهما السالم]له نسخة عن جعفر بن محمد . بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب
حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن : رأى قال أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف بسرمن

  حدثنا أبي عبد الصمد بن: محمد بن علي بن عبد اهلل قال
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3 

 

 .حدثنا محمد بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليه السالم: موسى بن محمد قال
                                                           

 .ش.ه 1631ششم، : قم، چاپ -جلد، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم 1جال النجاشي، جناشى، امحد بن على، ر   



 محمد بن عطية الحناط 952

حدثنا : أخبرنا أحمد بن محمد قال: له كتاب. أخو الحسن و جعفر، كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم و هو صغير
حدثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، : حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي قال: أحمد بن محمد بن سعيد قال

 .عن محمد بن عطية

  محمد بن عوام الخلقاني 956

حدثنا علي : له كتاب نوادر أخبرني أحمد بن عبد الواحد قال. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، كوفي، ثقة، قليل الحديث
حدثنا علي بن حسان عن محمد بن : حدثنا علي بن بزرج الحناط قال: حدثنا حميد بن زياد قال: بن حبشي بن قوني قال

 .عوام بكتابه

  محمد بن عبد اهلل الهاشمي 950

حدثنا ابن أبي : حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: له كتب يرويه القميون أخبرنا علي بن أحمد قال
 .حدثنا محمد بن عبد اهلل بن هالل، عن محمد بن عبد اهلل الهاشمي: الخطاب قال

  محمد بن عبد اهلل بن رباط البجلي 955

أخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن . له كتاب نوادر. و كان هو و أبوه ثقتين. أبي عبد اهلل عليه السالم روى أبوه عن
 .يحيى، عن عبد اهلل بن جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن عبد اهلل
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  محمد بن يوسف الصنعاني 953

حدثنا الشريف الصالح أبو : له كتاب أخبرنا محمد بن عثمان المعدل قال. هلل عليه السالم، ثقة، عينروى عن أبي عبد ا
حدثنا عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن محمد : القاسم جعفر بن محمد قال

 .بن يوسف بكتابه

  محمد بن حكيم الخثعمي 951

له كتاب يرويه جعفر بن محمد بن حكيم حدثنا محمد .  و أبي الحسن عليهما السالم، يكنى أبا جعفرروى عن أبي عبد اهلل
حدثنا القاسم بن هشام : حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمار قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: بن محمد قال

 .، عن أبيه محمد بن حكيم بكتابهاللؤلؤي و علي بن الحسن بن فضال جميعا، عن جعفر بن محمد بن حكيم

  محمد بن مارد التميمي 958



له كتاب يرويه الحسن بن . عربي صميم، كوفي، ختن محمد بن مسلم، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة، عين
بن  حدثنا أحمد بن محمد: حدثنا الصفار قال: أخبرنا محمد بن محمد، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة قال. محبوب

 .عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد
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  محمد بن مسعود الطائي 959

: له كتاب، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. كوفي، عربي صميم، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
حدثنا عبد اهلل بن : بن محمد بن الحسين بن خازم قالحدثنا القاسم : حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال

 .حدثنا محمد بن مسعود بكتابه: جبلة قال

  محمد الحداد الكوفي 934

له كتاب يرويه محمد بن أبي عمير، أخبرنا ابن نوح، عن ابن حمزة، عن ابن بطة، عن الصفار، . صاحب المعلى بن خنيس
 .عمير، عنه بهعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي 

  محمد بن أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الثمالي 931

حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، : حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: له كتاب، أخبرنا ابن شاذان قال
 .عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة به

 ن أبي طالب أبو جعفر المدني،محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي ب 932

حدثنا أبو محمد : حدثنا محمد بن عمر الجعابي قال: أخبرنا محمد بن محمد قال. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم نسخة
 .بكتابه[  عليهما السالم]القاسم بن جعفر، عن أبيه، عن محمد بن عبد اهلل بن محمد، عن جعفر بن محمد 
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  الخثعمي( سليمان)يحيى بن سلمان  محمد بن 936

حدثنا علي بن : أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. له كتاب. أخو مغلس، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
: حدثنا أبو إسماعيل السراج قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سماعه قال: حدثنا حميد بن زياد قال: حبشي بن قوني قال

 .بن يحيى بكتابه حدثنا محمد

 محمد بن يحيى الخزاز 930

حدثنا أبو غالب : أخبرنا محمد بن محمد قال. له كتاب نوادر. كوفي روى عن أصحاب أبي عبد اهلل عليه السالم ثقة عين
 .حدثنا يحيى بن زكريا اللؤلؤي عنه بكتابه: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال: الزراري قال



  محمد بن حمران النهدي 935

حدثنا : له كتاب أخبرنا أحمد بن محمد قال. و روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم. أبو جعفر ثقة كوفي األصل نزل جرجرايا
حدثنا علي بن أسباط بن سالم في دهليزه يوم األربعاء عشيا : حدثنا علي بن الحسن قال: أحمد بن محمد بن سعيد قال

 .حدثنا محمد بن حمران، و لهذا الكتاب رواة كثيرة: مائتين قالألربع ليال خلون من شعبان سنة ثالثين و 

  محمد بن عذافر بن عيسى الصيرفي المدائني 933

 روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما. ثقة
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: قال ابن نوح. فيهله كتاب يختلف الرواة عنه . السالم و عمر إلى أيام الرضا عليه السالم و مات و له ثالث و تسعون سنة
و أخوه عمر بن . هو محمد بن عذافر بن عيسى بن أفلح الخزاعي الصيرفي، أبوه عذافر كوفي يكنى أبا محمد مولى خزاعة

 .ذكرناه في باب عمر: عيسى قال النجاشي

ن أبي أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عباد بن ثابت ع: أخبرنا محمد بن جعفر قال
كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر عليه السالم فجعل يسأله و كان :  مريم عبد الغفار بن القاسم عن عذافر الصيرفي قال

فأخرج كتاب علي فأخرج ! يا بني قم[:  عليه السالم]ء فقال أبو جعفر  له مكرما فاختلفا في شي[  عليه السالم]أبو جعفر 
هذا خط علي عليه [:  عليه السالم]و جعل ينظر حتى أخرج المسألة، فقال أبو جعفر ( ففتحه)كتابا مدروجا عظيما و فتحه 

اذهب أنت و سلمة و أبو المقدام ! با محمد[ أ]يا : السالم و إمالء رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله، و أقبل على الحكم و قال
 .د قوم كان ينزل عليهم جبرئيل عليه السالمحيث شئتم يمينا و شماال فو اهلل ال تجدون العلم أوثق منه عن

حدثنا عمرو : حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال
 .حدثنا محمد بن عذافر بكتابه: بن عثمان قال

  محمد بن مروان الحناط المديني 931

حدثنا محمد بن أحمد : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: ا أحمد بن محمد قالأخبرن. ثقة، قليل الحديث، له كتاب
 .حدثنا علي بن إسحاق الكسائي عن محمد بن مروان بالكتاب: الكالبي قال
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  محمد بن إسحاق بن عمار بن حيان التغلبي الصيرفي 938

حدثنا : أخبرنا أحمد بن محمد األهوازي قال. ير الرواةله كتاب كث. ثقة، عين، روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم
حدثنا محمد بن : حدثنا محمد بن بكر بن جناح قال: حدثنا أحمد بن عمر بن كيسبة قال: أحمد بن محمد بن سعيد قال

 .إسحاق بن عمار بكتابه



 محمد بن سكين بن عمار النخعي الجمال، 939

: حدثنا عبيد اهلل بن أبي زيد قال: له كتاب أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. السالمثقة، روى أبوه عن أبي عبد اهلل عليه 
 .حدثنا محمد بن سكين بكتابه: حدثنا إبراهيم بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن رباح قال

  محمد بن غورك 914

 .له كتاب رواه عنه إبراهيم بن سليمان. كوفي قليل الحديث

  بن صالح األسديمحمد بن جميل  911

حدثنا الحسن بن حمزة الطبري : أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال. عربي صميم، ثقة، له كتاب يرويه جماعة، منهم البرقي
حدثنا محمد بن جميل بن : حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: قال

 .صالح بكتابه
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  محمد بن الهيثم بن عروة التميمي 912

حدثنا الحسن بن : أخبرنا محمد بن محمد قال. له كتاب يرويه جماعة. كوفي، ثقة، روى أبوه عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن الهيثم بكتابه: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: حمزة قال

  بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهديمحمد  916

حدثنا : أخبرنا محمد بن النعمان قال. له كتاب. ثقة هو و أبوه و عمه العالء و جده الفضيل روى عن الرضا عليه السالم
أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن : حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي قال: أحمد بن محمد قال

 .كتابهالقاسم ب

  محمد بن سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني 910

 .و هو كتاب أبيه رواه عنه. له كتاب

  محمد بن معروف الخزاز الهاللي 915

أخبرنا الحسين بن . عمر و لقي أبا عبد اهلل عليه السالم و روى عنه أحاديث رواها عبد اهلل بن محمد بن خالد الطيالسي عنه
حدثنا عبد اهلل بن محمد : حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال: محمد بن محمد بن الحسين بن هارون قال حدثنا: عبيد اهلل قال

 .بكتابه
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  محمد بن فرات الجعفي 913

حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا : حدثنا الحسين بن تمام قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. كوفي ضعيف، له كتاب
 .حدثنا محمد بن فرات بكتابه: حدثنا عباد بن يعقوب قال: الالمحاربي ق

  محمد بن إسماعيل بن خثيم الكناني 911

: حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال: حدثنا علي بن حاتم بن أبي حاتم قال: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. له كتاب
 .حدثنا محمد بن إسماعيل بكتابه: حدثنا خضر بن أبان قال

 محمد يلقب ثوابا 918

حدثنا أحمد بن : حدثنا عبيد اهلل بن أبي زيد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. كوفي، ثقة، قليل الحديث، له كتاب
 .حدثنا إبراهيم بن سليمان عنه بكتابه: محمد بن رباح قال

  محمد بن الحسن بن زياد الميثمي األسدي 919

حدثنا جعفر بن محمد : أخبرنا الحسين بن هدية قال. له كتاب. ى عن الرضا عليه السالمموالهم، أبو جعفر، ثقة، عين، رو
 .حدثنا ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عنه بكتابه: قال
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 .محمد بن الصامت 984

  محمد بن عمر بن يزيد بياع السابري 981

حدثنا محمد : حدثنا محمد بن الحسن قال: علي بن أحمد بن طاهر قال أخبرنا. روى عن أبي الحسن عليه السالم، له كتاب
 .حدثنا محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد بكتابه: بن الحسن قال

  محمد بن خالد األصم 982

 محمد بن صدقة العنبري البصري، 986

أخبرنا [.  عليه السالم]ن موسى بن جعفر له كتاب ع. أبو جعفر، روى عن أبي الحسن موسى و عن الرضا عليهما السالم
حدثنا محمد بن : حدثنا الحسن بن علي بن زكريا قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: الحسين بن عبيد اهلل قال

 .صدقة، عن موسى بن جعفر عليه السالم

 محمد بن خالد األحمسي البجلي، 980



حدثنا أحمد بن محمد بن رباح : حدثنا عبيد اهلل بن أبي زيد قال: احد قالأخبرنا أحمد بن عبد الو. كوفي، ثقة، له كتاب
 .حدثنا محمد بن خالد بكتابه: حدثنا إبراهيم بن سليمان قال: قال
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  محمد بن الصباح 985

بن محمد بن رباح حدثنا أحمد : حدثنا عبيد اهلل بن أبي زيد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. كوفي، ثقة، له كتاب
 .حدثنا محمد بن الصباح بكتابه: حدثنا إبراهيم بن سليمان قال: قال

 محمد بن مرازم بن حكيم الساباطي األزدي، 983

. له كتاب يرويه عنه جماعة، منهم محمد بن خالد البرقي. ثقة، روى أبوه عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
جعفر بن محمد، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أخبرنا محمد بن محمد، عن 

 .أبيه عنه بالكتاب

  محمد بن سليمان بن عبد اهلل الديلمي 981

أخبرنا محمد بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن علي بن الحسين، عن أحمد . ء، له كتاب ضعيف جدا ال يعول عليه في شي
 .، عن محمد بن سليمان بكتابهبن محمد، عن أبيه

 محمد بن تميم النهشلي التميمي البصري، 988

حدثنا الحسن بن علي بن : أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم عن أبيه قال. له كتاب عن أبي الحسن موسى عليه السالم
 .حدثنا محمد بن تميم بكتابه: زكريا قال
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  محمد بن منصور بن يونس 989

: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا محمد بن عبد اهلل قال: أخبرنا محمد بن علي الكاتب قال. ج كوفي، ثقة، له كتاببزر
 .حدثنا محمد بن الحسين الصائغ، عن محمد بن منصور بكتابه

 محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن سالم بن الحق أبو عبد اهلل الالحقي الصفار، 994

حدثنا محمد بن عبد : أخبرنا أبو الفرج القنائي قال. له نسخة تشبه كتاب الحلبي مبوبة كبيرة. مروى عن الرضا عليه السال
حدثنا محمد بن عبد اهلل بن عمرو، سنة : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى بن الغراد، سنة عشر و ثالثمائة، قال: اهلل قال

 .خمسين و مائتين، بكتابه



  محمد بن شريح الحضرمي 991

حدثنا أحمد بن محمد : أخبرنا محمد بن جعفر المؤدب قال. اهلل، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، له كتابأبو عبد 
حدثنا بكار بن أبي : حدثنا علي بن الحارث بن المغيرة النصري قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان قال: بن سعيد قال

 .بكر الحضرمي عن محمد بن شريح

  بن الحسين محمد بن علي 992

له نسخة يرويها عن الرضا عليه السالم، أخبرنا أبو الفرج . بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم
حدثنا محمد بن علي بن : حدثنا جعفر بن محمد الحسني قال: حدثنا محمد بن عبد اهلل قال: محمد بن علي بن أبي قرة قال

 .علي بن موسى الرضا عليه السالم بالنسخةحدثنا : الحسين بن زيد قال
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 محمد بن جعفر بن محمد 996

حدثنا جعفر : أخبرنا القاضي أبو الحسين قال. يلقب ديباجة، له نسخة يرويها عن أبيه[  عليهم السالم]بن علي بن الحسين 
حدثنا محمد : حدثنا أحمد بن الوليد بن برد قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي قال: بن محمد بن إبراهيم قال

 .بن جعفر عن آبائه

  محمد بن سليمان األصفهاني 990

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد : أخبرنا أحمد بن محمد بن هارون قال. ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، له كتاب
حدثنا محمد بن زياد، عن محمد بن سليمان : الحسن قالحدثنا علي بن : حدثنا محمد بن عبد اهلل بن غالب قال: قال

 .األصفهاني بكتابه

 محمد بن فضيل بن كثير الصيرفي األزدي أبو جعفر األزرق، 995

حدثنا ابن الوليد عن : أخبرنا علي بن أحمد قال. روى عن أبي الحسن موسى و الرضا عليهما السالم له كتاب و مسائل
 .و هذه النسخة يرويها جماعة. الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن فضيل بكتابهحدثنا محمد بن : الحميري قال

 محمد بن سهل بن اليسع بن عبد اهلل بن سعد بن مالك بن األحوص األشعري القمي، 993

حدثنا محمد بن الحسن : أخبرنا علي بن أحمد قال. له كتاب يرويه جماعة. روى عن الرضا و أبي جعفر عليهما السالم
  حدثنا سعد و الحميري و محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن: قال
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 .عيسى، عن أبيه عن محمد بن سهل بكتابه



 محمد بن ميسر بن عبد العزيز النخعي بياع الزطي، 991

له كتاب يرويه . اهلل عليه السالمكوفي، ثقة، روى أبوه عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، و روى هو عن أبي عبد 
حدثنا سعد و الحميري و محمد بن يحيى : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. جماعة

حدثنا ابن : حدثنا الحسن بن حمزة قال: و أخبرنا أحمد بن علي قال. و أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى
 .حدثنا محمد بن أبي عمير عن محمد بن ميسر بكتابه: الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا: بطة قال

  محمد بن مصبح بن الصباح 998

حدثنا أحمد بن : حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين قال. كوفي، ثقة، له كتاب يرويه موسى بن جعفر البغدادي
 .حدثنا محمد بن مصبح بكتابه: بن جعفر البغدادي قالحدثنا عمران بن موسى عن موسى : إدريس قال

  محمد بن أسلم الطبري الجبلي 999

أخبرنا أبو . أبو جعفر، أصله كوفي، كان يتجر إلى طبرستان، يقال إنه كان غاليا، فاسد الحديث، روى عن الرضا عليه السالم
ثنا عبيد بن كثير عن محمد بن علي عن محمد بن حد: أخبرنا أبو علي بن همام قال: الحسن أحمد بن محمد بن موسى قال

 .أسلم بكتابه

  محمد بن زيد الرزامي 1444

  حدثنا محمد بن الحسن: خادم الرضا عليه السالم أخبرنا علي بن أحمد قال
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 .حدثنا محمد بن زيد الرزامي: حدثنا محمد بن حسان قال: حدثنا الحسن بن متيل قال: قال

 عمرو بن سعيد محمد بن 1441

حدثنا محمد بن الحسن، عن : أخبرنا علي بن أحمد قال. الزيات المدائني، ثقة، عين، روى عن الرضا عليه السالم نسخة
 .حدثنا علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد: الصفار قال

 محمد بن الحسن بن زياد العطار 1442

حدثنا علي بن حبشي، عن : أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. له كتاب. المكوفي، ثقة، روى أبوه عن أبي عبد اهلل عليه الس
 .حدثنا محمد بن زياد بكتابه: حدثنا الحسن بن محمد قال: حميد قال

 .محمد بن ثابت 1446



حدثنا الحسن بن حمزة، و حدثنا : أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال. عن موسى بن جعفر عليه السالم نسخة يرويها. 
حدثنا موسى بن جعفر : حدثنا محمد بن ثابت قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قراءة قال: بن جعفر المؤدب قالمحمد 

 .عليه السالم

 محمد بن مسلمة 1440

حدثنا أحمد بن محمد بن : أخبرنا محمد بن جعفر التميمي قال. كوفي، ثقة، له كتاب يرويه علي بن الحسن الطاطري و غيره
حدثنا علي بن الحسن الطاطري : ا محمد بن عبد اهلل بن غالب األنصاري و أحمد بن عمر بن كيسبة قاالحدثن: سعيد قال

 .حدثنا محمد بن مسلمة بكتابه: قال
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  محمد بن البهلول 1445

: قال[  عليه]حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قراءة : حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال. كوفي، له كتاب
 .حدثنا محمد بن البهلول: حدثنا يحيى بن زكريا اللؤلؤي قال

  محمد بن زرقان 1443

. له نسخة رواها عن موسى بن جعفر. صاحب موسى بن جعفر بن الحباب صاحب جعفر بن محمد عليه السالم، كذا وجدت
حدثنا أبي عن أبيه عن : بن زرقان قال حدثنا محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد: أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى قال
 .موسى بن جعفر عليه السالم بالنسخة

  محمد بن إسماعيل الجعفري 1441

 .له كتاب

  محمد بن عصام األنماطي 1448

حدثنا أبو جعفر : حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. كوفي، له كتاب
 .حمد بن رجاء البجلي عنهمحمد بن أ

  محمد بن الريان بن الصلت األشعري 1449

: حدثنا محمد بن عبد اهلل بن جعفر قال: أخبرنا محمد بن علي الكاتب قال. له مسائل ألبي الحسن العسكري عليه السالم
  حدثنا محمد بن: حدثنا أبي قال

##371=PAGE## 



 .الريان بن الصلت بالمسائل

  بن عيسى القميمحمد بن علي  1414

له مسائل ألبي محمد العسكري عليه . و كذلك كان أبوه يعرف بالطلحي -.كان وجها بقم و أميرا عليها من قبل السلطان
حدثنا محمد بن أحمد : حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عبد اهلل بن جعفر قال: أخبرنا أبو الفرج محمد بن علي قال. السالم

 .بن عيسى بالمسائل بن زياد، عن محمد بن علي

  محمد بن حماد بن زيد الحارثي 1411

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى : أخبرنا ابن شاذان قال. له كتاب. أبو عبد اهلل ثقة، روى أبوه عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه: حدثنا سعد و الحميري قاال: قال

  ى بن القاسممحمد بن المثن 1412

حدثنا أحمد عن محمد بن المثنى : حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين قال. كوفي، ثقة، له كتاب
 .بكتابه

  محمد بن هشام الخثعمي 1416

 .له كتاب. روى عن كرام و عالء بن رزين و غيرهما

  محمد بن الفرج الرخجي 1410

: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. له كتاب مسائل. السالمروى عن أبي الحسن موسى عليه 
  قرأ على أحمد بن هالل مسائل محمد بن: حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال
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 .الفرج

  محمد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب 1415

كتاب كشف القناع، كتاب االستعداد، كتاب العدة، كتاب االستبصار، كتاب له كتب، منها . يكنى أبا الحسن المعروف بالشافعي
 .نقض العباسية، كتاب المقتل، كتاب المفيد في الحديث، أخبرنا عنه بها أحمد بن عبد الواحد

 محمد بن هارون أبو عيسى الوراق، 1413

 .اختالف الشيعة و المقاالت له كتاب اإلمامة، و كتاب السقيفة، و كتاب الحكم على سورة لم يكن، و كتاب



  محمد بن سعيد بن غزوان 1411

حدثنا محمد بن عيسى بن عثمان اآلجري، عن غزوان بن : أخبرنا محمد بن أحمد بن داود قال: له كتاب قال ابن نوح
 .محمد األزدي، عن أبيه محمد بن سعيد بن غزوان بكتابه

 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أبو عمرو، 1418

كان ثقة، عينا، و روى عن الضعفاء كثيرا و صحب العياشي و أخذ عنه و تخرج عليه و في داره التي كانت مرتعا للشيعة و 
أخبرنا أحمد بن علي بن نوح و غيره، عن جعفر بن محمد، عنه . له كتاب الرجال كثير العلم، و فيه أغالط كثيرة. أهل العلم

 .بكتابه

 ن بطة المؤدب، أبو جعفر القمي،محمد بن جعفر بن أحمد ب 1419

  كان كبير المنزلة بقم، كثير األدب و الفضل
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و قال ابن . ، يتساهل في الحديث، و يعلق األسانيد باإلجازات، و في فهرست ما رواه غلط كثير(العلم و الفضل)و العلم 
كتاب الواحد، كتاب اإلثنين، كتاب الثالثة، كتاب : منها له كتب،. الوليد كان محمد بن جعفر بن بطة ضعيفا مخلطا فيما يسنده

األربعة، كتاب الخمسة، كتاب الستة، كتاب السبعة، كتاب الثمانية، كتاب التسعة، كتاب العشرة فصاعدا، كتاب العشرين 
و ما يدعى به [  الىتع]فصاعدا، كتاب الثالثين فصاعدا، كتاب األربعين فصاعدا، كتاب قرب اإلسناد، كتاب تفسير أسماء اهلل 

حدثنا : أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن نوح قال. هو كتاب حسن كثير الغريب سديد: وصفه أبو العباس بن نوح و قال
حدثنا محمد بن جعفر بن بطة، : و قال أبو المفضل محمد بن عبد اهلل بن المطلب. الحسن بن حمزة العلوي الطبري عنه بكتبه

 .ازنا ببغداد في النوبختية و قد سكنهاو قرأنا عليه، و أج

  محمد بن جعفر بن محمد بن عون األسدي أبو الحسين الكوفي 1424

و كان يقول بالجبر و . يقال له محمد بن أبي عبد اهلل، كان ثقة، صحيح الحديث، إال أنه روى عن الضعفاء. ساكن الري
: أخبرنا أبو العباس بن نوح قال. له كتاب الجبر و االستطاعة .التشبيه و كان أبوه وجها روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى

و مات أبو الحسين محمد بن جعفر ليلة : حدثنا محمد بن جعفر األسدي بجميع كتبه قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال
: ود قالحدثنا أبو الحسن بن دا: و قال ابن نوح. الخميس لعشر خلون من جمادى األولى سنة اثنتي عشرة و ثالثمائة

 .حدثنا أحمد بن حمدان القزويني عنه بجميع كتبه
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  محمد بن أحمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل البصري 1421



الملقب بالمفجع، جليل من وجوه أهل اللغة و األدب و الحديث، و كان صحيح المذهب حسن االعتقاد، و له شعر كثير في 
 :، و يتفجع على قتلهم حتى سمي المفجع و قد قال في بعض شعره[ عليهم السالم]أهل البيت، يذكر فيه أسماء األئمة 

 إن يكن قيل لي المفجع نبزا
 

 فلعمري أنا المفجع هما

 

شبه أمير : األشباه( قصيدة)كتاب الترجمان في معاني الشعر، لم يعمل مثله في معناه، كتاب المنقذ، قصيدته : له كتب، منها. 
حدثنا أبو عبد اهلل الحسين بن : أخبرنا محمد بن عثمان بن الحسن قال. السالم بسائر األنبياء عليهم السالمالمؤمنين عليه 
حدثنا أبو القاسم الحسن بن بشر بن : و، كتاب سعاة العرب، أخبرنا عبد السالم بن الحسين األديب قال. خالويه عنه بها

 .حدثنا المفجع: يحيى قال

  راهيم بن سليمان أبو الفضل الجعفي الكوفيمحمد بن أحمد بن إب 1422

كتاب الفاخر، كتاب : له كتب، منها. له منزلة بمصر( كان)المعروف بالصابوني، سكن مصر، كان زيديا ثم عاد إلينا، و كانت 
ض تفسير معاني القرآن و تسمية أصناف كالمه، كتاب التوحيد و اإليمان، كتاب مبتدأ الخلق، كتاب الطهارة، كتاب فر

الصالة، كتاب صالة التطوع، كتاب صالة الجمعة، كتاب صالة المسافر، كتاب صالة الخوف، كتاب صالة الكسوف، كتاب 
  صالة االستسقاء، كتاب صالة الغدير، كتاب صالة الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب
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عهده الرقيق، كتاب أم الولد، كتاب المدبر، كتاب المكاتب، االعتكاف، كتاب الحج، كتاب المعايش، كتاب البيوع، كتاب 
كتاب العتق، كتاب الرهن، كتاب الشركة، كتاب الشفعة، كتاب المضاربة، كتاب اإلجارات، كتاب الغصب، كتاب الضيافة، 

لصلح، كتاب الذريعة، كتاب اإلقطاعات، كتاب الحوالة، كتاب العطايا و الضمان، كتاب اللقطة و الضالة، كتاب الوديعة، كتاب ا
كتاب العمري و السكنى، كتاب الهبة و النحلة، كتاب األيمان و النذور، كتاب الشروط، كتاب الحبس، كتاب النكاح، كتاب 
المواريث، كتاب الوصايا، كتاب اإليالء، كتاب المطلقات، كتاب المتعة، كتاب نفي الولد، كتاب النشوز، كتاب اللعان، كتاب 

لعدد، كتاب الديات، كتاب المحاربة، كتاب الجهاد، كتاب الحدود، كتاب قسمة الغنائم، كتاب السبق و الرمي، الطالق، كتاب ا
كتاب الجزية، كتاب القضاء و الشهادات، كتاب الضحايا، كتاب الصيد و الذبائح، كتاب األدعية، كتاب األشربة، كتاب 

حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم : عن جعفر بن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن نوح. الخطب، كتاب تفسير الرؤيا
 .ببعض كتبه

  محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي 1426

و . له كتب في الكالم. أبو جعفر، متكلم، عظيم القدر، حسن العقيدة، قوي في الكالم، كان قديما من المعتزلة، و تبصر و انتقل
و سمعت من محمد بن عبد : ه في فهرسته الذي يذكر فيه من سمع منه فقالقد سمع الحديث و أخذ عنه ابن بطة، و ذكر



الرحمن بن قبة له كتاب اإلنصاف في اإلمامة، و كتاب المستثبت نقض كتاب أبي القاسم البلخي، و كتاب الرد على الزيدية، 
 .كتاب الرد على أبي علي الجبائي، المسألة المفردة في اإلمامة
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الحسين بن المهلوس العلوي الموسوي رضي اهلل عنه يقول في مجلس الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين بن  سمعت أبا
سمعت أبا الحسين السوسنجردي رحمه : موسى، و هناك شيخنا أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن النعمان رحمهم اهلل أجمعين

( قدمه)اب في اإلمامة معروف به، و كان قد حج على قدميه اهلل و كان من عيون أصحابنا و صالحيهم المتكلمين، و له كت
مضيت إلى أبي القاسم البلخي إلى بلخ، بعد زيارتي الرضا عليه السالم بطوس، فسلمت عليه، و كان : يقول -خمسين حجة

اإلمامة،  عارفا بي، و معي كتاب أبي جعفر بن قبة في اإلمامة، المعروف باإلنصاف، فوقف عليه و نقضه ب المسترشد في
فعدت إلى الري فدفعت الكتاب إلى ابن قبة فنقضه ب المستثبت في اإلمامة، فحملته إلى أبي القاسم فنقضه ب نقض 

 .المستثبت، فعدت إلى الري فوجدت أبا جعفر قد مات رحمه اهلل

  محمد بن جرير بن رستم الطبري اآلملي 1420

أخبرناه أحمد بن . له كتاب المسترشد في اإلمامة. كالم، ثقة في الحديثأبو جعفر، جليل، من أصحابنا، كثير العلم، حسن ال
 .حدثنا محمد بن جرير بن رستم بهذا الكتاب و بسائر كتبه: علي بن نوح، عن الحسن بن حمزة الطبري قال

 محمد بن جعفر بن عنبسة األهوازي الحداد، 1425

له كتاب الخصال، و كتاب الكمال فيه آداب، قال أبو . ختلط األمريعرف بابن رويدة، مولى بني هاشم، يكنى أبا عبد اهلل، م
 .حدثنا أبي: حدثنا بهما علي بن محمد بن جعفر قال: عبد اهلل بن عياش
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  محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني 1423

. ن أوثق الناس في الحديث، و أثبتهمو كان خاله عالن الكليني الرازي شيخ أصحابنا في وقته بالري و وجههم، و كا -
كتاب العقل، كتاب فضل العلم، كتاب : شرح كتبه. صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي، في عشرين سنة

التوحيد، كتاب الحجة، كتاب اإليمان و الكفر، كتاب الوضوء و الحيض، كتاب الصالة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة و الصدقة، 
النكاح و العقيقة، كتاب الشهادات، كتاب الحج، كتاب الطالق، كتاب العتق، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب األيمان كتاب 

و النذور و الكفارات، كتاب المعيشة، كتاب الصيد و الذبائح، كتاب الجنائز، كتاب العشرة، كتاب الدعاء، كتاب الجهاد، كتاب 
شربة، كتاب الزي و التجمل، كتاب الدواجن و الرواجن، كتاب الوصايا، كتاب فضل القرآن، كتاب األطعمة، كتاب األ

كتاب الرد على القرامطة، كتاب رسائل األئمة عليهم السالم، كتاب تعبير  -غير كتاب الكافي -الفرائض، كتاب الروضة و له
إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي، و  الرؤيا، كتاب الرجال، كتاب ما قيل في األئمة عليهم السالم من الشعر، كنت أتردد

هو مسجد نفطويه النحوي، أقرأ القرآن على صاحب المسجد، و جماعة من أصحابنا يقرءون كتاب الكافي على أبي الحسين 
العقراني، يرويه عنه، و ( الحسين)و رأيت أبا الحسن . أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب حدثكم محمد بن يعقوب الكليني



ه كلها عن جماعة شيوخنا محمد بن محمد و الحسين بن عبيد اهلل و أحمد بن علي بن نوح عن أبي القاسم جعفر روينا كتب
 و مات أبو جعفر الكليني رحمه اهلل ببغداد، سنة تسع و عشرين و ثالثمائة، سنة. بن محمد بن قولويه عنه
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كنت أعرف : و قال لنا أحمد بن عبدون. قيراط، و دفن بباب الكوفةتناثر النجوم، و صلى عليه محمد بن جعفر الحسني أبو 
كل ما كان في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، : و قال أبو جعفر الكليني. قبره و قد درس رحمه اهلل

 .بن هاشم فهم محمد بن يحيى و علي بن موسى الكميذاني و داود بن كورة و أحمد بن إدريس و علي بن إبراهيم

 محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي أبو عبد اهلل، الكوفي، 1421

حدثنا أبو : أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. له كتاب الفوائد و هو نوادر. المعروف بالسوداني، ثقة من أصحابنا، عمر
 .الحسين بن تمام عنه

  محمد بن عبد المؤمن المؤدب 1428

حدثنا جعفر بن محمد : سماه النوادر، فيه سبعمائة حديث أخبرنا الحسين بن أحمد بن موسى قالقمي، ثقة، له، كتاب جمعه 
 .عنه به

  محمد بن علي الشلمغاني 1429

أبو جعفر المعروف بابن أبي العزاقر، كان متقدما في أصحابنا، فحمله الحسد ألبي القاسم الحسين بن روح على ترك 
و له كتب، . ، حتى خرجت فيه توقيعات، فأخذه السلطان و قتله و صلبه(الردية)يئة المذهب و الدخول في المذاهب الرد

كتاب التكليف، و رسالة إلى ابن همام، و كتاب ماهية العصمة، كتاب الزاهر بالحجج العقلية، كتاب المباهلة، كتاب : منها
العمرتين، كتاب األنوار، ( فضل)ضائل األوصياء، كتاب المعارف، كتاب اإليضاح، كتاب فضل النطق على الصمت، كتاب ف

 كتاب التسليم، كتاب البرهان و التوحيد،
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كتاب البداء و المشيئة، كتاب نظم القرآن، كتاب اإلمامة الكبير، كتاب اإلمامة الصغير، قال أبو الفرج محمد بن علي الكاتب 
حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني في استتاره بمعلثايا  :قال لنا أبو المفضل محمد بن عبد اهلل بن المطلب: القنائي
 .بكتبه

 محمد بن العباس بن علي بن مروان بن الماهيار أبو عبد اهلل، البزاز، 1464

له كتاب المقنع في الفقه، كتاب الدواجن، كتاب ما . المعروف بابن الجحام، ثقة ثقة، من أصحابنا، عين، سديد، كثير الحديث
إنه ألف : إنه كتاب لم يصنف في معناه مثله، و قيل: و قال جماعة من أصحابنا. لقرآن في أهل البيت عليهم السالمنزل من ا

 .ورقة



 محمد بن محمد بن األشعث أبو علي الكوفي، 1461

برنا أخ. له كتاب الحج، ذكر فيه ما روته العامة عن جعفر بن محمد عليه السالم في الحج. ثقة، من أصحابنا، سكن مصر
 .حدثنا سهل بن أحمد عنه بالكتاب: الحسين بن عبيد اهلل قال

  محمد بن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب اإلسكافي 1462

حدثنا محمد بن همام : قال أبو محمد هارون بن موسى رحمه اهلل. له منزلة عظيمة، كثير الحديث. شيخ أصحابنا و متقدمهم
لم أبي أول من أسلم من أهله و خرج عن دين المجوسية و هداه اهلل إلى الحق، فكان أس: حدثنا أحمد بن ما بنداذ قال: قال

يا أخي اعلم أنك ال تألوني نصحا، و لكن الناس مختلفون، فكل يدعي أن الحق : يدعو أخاه سهيال إلى مذهبه فيقول له
  فيه، و لست
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الذي كنت : فلما صدر من الحج قال ألخيه. و حج سهيل فمضت لذلك مدة. ء إال على يقين أختار أن أدخل في شي
لقيت في حجي عبد الرزاق بن همام الصنعاني و ما رأيت أحدا مثله، : و كيف علمت ذاك قال: تدعوني إليه هو الحق قال

بهم، و نحن قوم من أوالد األعاجم و عهدنا بالدخول في اإلسالم قريب و أرى أهله مختلفين في مذاه: فقلت له على خلوة
. قد جعلك اهلل من العلم بما ال نظير لك فيه في عصرك و ال مثل، و أريد أن أجعلك حجة فيما بيني و بين اهلل عز و جل

فأظهر لي محبة آل رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله . فإن رأيت أن تبين لي ما ترضاه لنفسك من الدين ألتبعك فيه و أقلدك
 .أخذ أبي هذا المذهب عن أبيه عن عمه، و أخذته عن أبي: قال أبو علي. و القول بإمامتهمو تعظيمهم و البراءة من عدوهم 

كتب أبي إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه :  أبو علي محمد بن همام قال: قال أبو محمد هارون بن موسى قال
له أن يدعو اهلل في تصحيحه و سالمته و أن يجعله ، و يعرفه أن له حمال و يسأ(يولد)السالم، يعرفه أنه ما صح له حمل بولد 

 .ذلك فصح الحمل ذكرا[  اهلل]قد فعل : فوقع على رأس الرقعة بخط يده. ذكرا نجيبا من مواليهم

له من الكتب كتاب األنوار في تاريخ األئمة . أراني أبو علي بن همام الرقعة و الخط و كان محققا: قال هارون بن موسى
و مات أبو . حدثنا أبو علي بن همام به: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الجراح الجندي قال. عليهم السالم

علي بن همام يوم الخميس إلحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى اآلخرة، سنة ست و ثالثين و ثالثمائة، و كان مولده يوم 
 .اإلثنين لست خلون من ذي الحجة، سنة ثمان و خمسين و مائتين

  محمد بن عبد اهلل بن مملك األصبهاني 1466

 أصله جرجان و سكن أصبهان، أبو عبد اهلل، جليل في أصحابنا،

##381=PAGE## 



كتاب الجامع : له كتب، منها. عظيم القدر و المنزلة، كان معتزليا و رجع على يد عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه رحمه اهلل
تاب المسائل و الجوابات في اإلمامة، كتاب مواليد األئمة عليهم السالم، كتاب مجالسه مع في سائر أبواب الكالم كبير، و، ك

 .أبي علي الجبائي

  محمد بن خلف أبو بكر الرازي 1460

 .له كتاب في اإلمامة. متكلم، جليل، من أصحابنا

 محمد بن القاسم أبو بكر، 1465

 .مله كتاب في الغيبة كال. بغدادي، متكلم، عاصر بن همام

 محمد بن بشر الحمدوني أبو الحسين السوسنجردي، 1463

قد . كتاب المقنع في اإلمامة، كتاب المنقذ في اإلمامة: له كتب، منها. متكلم، جيد الكالم، صحيح االعتقاد، كان يقول بالوعيد
 .من ذلك حجه على قدميه خمسين حجة. تقدم ذكر هذا الرجل و حسن عبادته و عمله

  حمد بن محمد بن عبد اهلل بن إسماعيل الكاتبمحمد بن أ 1461

كتاب ما نزل : له كتب، منها. و أبو الثلج هو عبد اهلل بن إسماعيل ثقة، عين، كثير الحديث -أبو بكر، يعرف بابن أبي الثلج
يهم السالم، من القرآن في أمير المؤمنين، عليه السالم، كتاب البشرى و الزلفى في فضائل الشيعة، كتاب تاريخ األئمة عل

  كتاب
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أخبار النساء الممدوحات، كتاب أخبار فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السالم، كتاب من قال بالتفضيل من الصحابة و 
: حدثنا أبو الحسن بن داود قال: و أخبرنا ابن نوح قال. حدثنا أبو بكر بن أبي الثلج: قال أبو المفضل الشيباني. غيرهم

 .حدثنا أبو بكر بن أبي الثلج بجميع كتبه: مة بن محمد األرزني قالحدثنا سال

  محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث 1468

أخبرنا أبو . له كتاب نوادر علم القرآن، كتاب اإلمامة. وجه من أصحابنا، ثقة. الخطيب بساوة أبو الحسن، المعروف بالحارثي
و . حدثنا محمد بن أحمد الحارثي بكتابه نوادر علم القرآن: بن حاتم قال حدثنا علي: عبد اهلل بن شاذان القزويني قال
 .حدثنا الحسن بن حمزة عن ابن بطة عنه بكتابه اإلمامة: أخبرنا أبو العباس بن نوح قال

  محمد بن الحسن بن علي أبو المثنى 1469

: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال(. المروة)المروءة كتاب التجمل و : له كتب، منها. كوفي، ثقة، عظيم المنزلة في أصحابنا
 .حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن بكتابه: حدثنا محمد بن محمد بن هارون الكندي قال



  محمد بن علي بن عبدك أبو جعفر، الجرجاني 1404

 .كتاب التفسير: له كتب، منها. جليل القدر، من أصحابنا، فقيه، متكلم
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  المدني( الحسني)حمد بن عبيد اهلل الحقيبي العلوي الحسيني م 1401

 .حدثنا الحسين بن الحسن بن موسى عنه به: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. كتابه الصيام

 محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 1402

ثقة ثقة، عين، مسكون . كان أصله منهاإنه نزيل قم، و ما : و يقال. أبو جعفر شيخ القميين، و فقيههم، و متقدمهم، و وجههم
حدثنا : أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن طاهر قال. كتاب تفسير القرآن، و كتاب الجامع: له كتب، منها. إليه

محمد بن الحسن و رأيت أجازته له بجميع كتبه و أحاديثه، مات أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد سنة ثالث و أربعين 
 .ثالثمائةو 

 محمد بن إبراهيم بن جعفر 1406

أبو عبد اهلل الكاتب، النعماني، المعروف بابن زينب، شيخ من أصحابنا، عظيم القدر، شريف المنزلة، صحيح العقيدة، كثير 
. عيليةكتاب الغيبة، كتاب الفرائض، كتاب الرد على اإلسما: له كتب، منها. قدم بغداد و خرج إلى الشام و مات بها. الحديث

رأيت أبا الحسين محمد بن علي الشجاعي الكاتب يقرأ عليه كتاب الغيبة تصنيف محمد بن إبراهيم النعماني بمشهد العتيقة، 
ألنه كان قرأه عليه، و وصى لي ابنه أبو عبد اهلل الحسين بن محمد الشجاعي بهذا الكتاب و بسائر كتبه، و النسخة المقروءة 

 .عندي( المقروة)
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و كان الوزير أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن بن يوسف المغربي ابن بنته فاطمة بنت أبي عبد اهلل محمد 
 .إبراهيم النعماني رحمهم اهلل

  محمد بن بحر الرهني أبو الحسين الشيباني 1400

و حديثه قريب من السالمة، و ال أدري من . عإنه كان في مذهبه ارتفا: قال بعض أصحابنا. ساكن نرماشير من أرض كرمان
كتاب البدع، كتاب البقاع، كتاب التقوى، كتاب االتباع و ترك المراء في القرآن، كتاب البرهان، : له كتب، منها. أين قيل ذلك

قال لنا أبو . نكتاب األول و العشرة، كتاب المتعة، كتاب القالئد، فيه كالم على مسائل الخالف التي بيننا و بين المخالفي
 .حدثنا محمد بن بحر بسائر كتبه و رواياته: العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح

  محمد بن أحمد بن داود بن علي 1405



أبو الحسن شيخ هذه الطائفة و عالمها، و شيخ القميين في وقته و فقيههم حكى أبو عبد اهلل الحسين بن عبيد اهلل أنه لم ير 
و . ورد بغداد فأقام بها و حدث. و أمه أخت سالمة بن محمد األرزني. ال أفقه و ال أعرف بالحديث أحدا أحفظ منه، و

كتاب المزار، كتاب الذخائر، كتاب البيان عن حقيقة الصيام، كتاب الرد على المظهر الرخصة في المسكر، كتاب : صنف كتبا
العلل، كتاب في عمل شهر رمضان، كتاب صلوات الفرج و  الممدوحين و المذمومين، كتاب الرسالة في عمل السلطان، كتاب

 .أدعيتها، كتاب السبحة، كتاب الحديثين المختلفين، كتاب الرد على ابن قولويه في الصيام
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حدثنا جماعة أصحابنا رحمهم اهلل عنه بكتبه، منهم أبو العباس بن نوح، و محمد بن محمد، و الحسين بن عبيد اهلل في 
 .و مات أبو الحسن بن داود سنة ثمان و ستين و ثالثمائة، و دفن بمقابر قريش. آخرين

  محمد بن علي بن الفضل 1403

و . زاذ بن مياذرماه بن شهريار األصغر، و كان لقب بسكين بسبب إعظامهم له بن تمام بن سكين بن بنداذ بن داذمهر بن فرخ
كتاب الكوفة، كتاب موضع قبر أمير المؤمنين عليه السالم، : له كتب، منها. فكان ثقة، عينا، صحيح االعتقاد، جيد التصني

كتاب مختصر الفرائض، كتاب اإليمان، كتاب ما روي في عدد األئمة، كتاب الجمل في أصول شرائع اإلسالم، كتاب عدد 
كتاب الزهد، كتاب الوصايا، كتاب األيام و نوادر األخبار، كتاب الفرج، كتاب فضل اإليمان على اإلسالم، كتاب الزيارات، 

و قرأت كتاب الكوفة على أبي . أخبرنا بسائر رواياته و كتبه أبو العباس أحمد بن علي بن نوح. مقتل الحسين عليه السالم
 .عبد اهلل الحسين بن عبيد اهلل عنه

  محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب اإلسكافي 1401

و سمعت بعض شيوخنا . صنف فأكثر، و أنا ذاكر لها بحسب الفهرست الذي ذاكرت فيه. لقدروجه في أصحابنا، ثقة، جليل ا
له كتاب تهذيب الشيعة . يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السالم و سيف أيضا، و أنه وصى به إلى جاريته فهلك ذلك

  كتاب: كتب هذا الكتاب. ألحكام الشريعة
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كتاب المسح على الخفين، كتاب المياه، كتاب األواني، كتاب اإلنجاء و االستطابة، كتاب الطهور، كتاب ما ينقض : الطهارة
: الطهور، كتاب ما ينجس البدن و الثوب، كتاب الغسل، كتاب التيمم، كتاب طهر الحائض، كتاب الصالة أبواب هذا الكتاب

كتاب لباس المصلي، كتاب استقبال القبلة، كتاب أحكام الصالة، كتاب عدد الفرض كتاب األوقات، كتاب األذان و اإلقامة، 
و التطوع، كتاب إقامة الصالة، كتاب الجمعة، كتاب السهو، كتاب قضاء الصالة، كتاب صالة السفر و السفينة، كتاب صالة 

كتاب احتضار الميت . تارك الصالةالعيدين، كتاب صالة الكسوف، كتاب صالة الخوف، كتاب صالة االستسقاء، كتاب حكم 
و غسله، كتاب األكفان، كتاب الجنائز، كتاب الصالة على الجنائز، كتاب القبور و النياحة، كتاب الزكاة و الصدقة، كتاب 

تفرقة الصدقات، كتاب زكاة الفطرة، كتاب الصيام، كتاب زيادة الصالة في شهر رمضان، كتاب االعتكاف، كتاب الحج، كتاب 
بة، كتاب المآكل، كتاب األطعمة، كتاب الذبائح، كتاب الصيد، كتاب األضاحي، كتاب القرعة، كتاب التحير، كتاب األشر

النكاح و ما يحل منه و ما يحرم، كتاب الرضاع، كتاب األولياء، كتاب الصداق، كتاب خطبة النساء، كتاب عشرة النساء، 



ب االستبراء، كتاب نفقات األزواج، كتاب أحكام الطالق، كتاب رجعة كتاب العيب و التدليس، كتاب نكاح أهل الذمة، كتا
النساء، كتاب التخيير و النشوز، كتاب اإليالء، كتاب الخلع، كتاب الظهار، كتاب اللعان، كتاب عدة المطلقات، كتاب عدة 

كتاب األيمان و أخواتها و ما : كتب األيمان و النذور و الكفارات أربعة كتب. الوفاة و السكنى و النفقة و من أحق بالولد
كتاب الوقف و الحبس و الصدقة، كتاب السكنى و العمري و الطعمة، . يجري بين الناس منها، كتاب النذور، كتاب الكفارات

. كتاب الهبات و النحل، كتاب الوصايا، كتاب العتق مفردا و مشتركا، كتاب التدبير، كتاب المكاتب و جناياته، كتاب الوالء
  كتب
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كتاب أحكام البيوع، كتاب الشرائط فيها، كتاب األثمان و األرباح، كتاب الخيار و االفتراق، : البيوع و ما يجري مجراها
كتاب العيوب، كتاب السلم، كتاب الربا و الصرف، كتاب الشركة و البضاعة، كتاب اإلجارة، كتاب المزارعة و المساقاة، كتاب 

، كتاب الرهون، كتاب اللقيط و الضوال و اآلبق، كتاب الوديعة، كتاب العارية، كتاب أمهات األوالد، الغصب، كتاب الشفعة
كتاب أحكام السرقة، كتاب حد الزنا، كتاب القذف، كتاب : كتب الحدود. كتاب الوكالة، كتاب الكفالة و الحوالة و الضمان

كتاب الجنايات، كتاب القسامة، . ، كتاب المشترك في الحدودأحكام المحاربين، كتاب المرتدين، كتاب الساحر و الساحرة
كتاب الجهاد للمشركين، كتاب األنفال و الغنائم، كتاب األسرى : كتب السير. كتاب الديات، كتاب العقل، كتاب جراح العمد

خمس، كتاب السرايا و ء، كتاب ال ، كتاب األمان، كتاب الهدنة، كتاب الجزية، كتاب قتل أهل البغي، كتاب الفي(األسراء)
الجنود، كتاب السبق و الرمي، كتاب الشهادات، كتاب الصلح و المهاياة، كتاب التدليس، كتاب الجحد، كتاب الدعاوي و 

كتب (. أدبه)البينات، كتاب دعاوي الولد و القافة، كتاب القرعة، كتاب اإلقرار و اإلنكار، كتاب القسمة، كتاب القضاء و آدابه 
. لعول، العصبة، الرد، الصلب، الكاللة، ذوو األرحام، الوجوه المفردة، الوالء، ميراث المعتق بعضه، ميراث الزوجاتا: المواريث

كتاب التعيش و التكسب، كتاب أحكام األرش، كتاب الذخيرة ألهل البصيرة، كتاب حديث الشيعة، كتاب تهذيب الشيعة 
اب النصرة ألحكام العترة، و كان له نحو ألفي مسألة في نحو ألفين و ألحكام الشريعة، كتاب األحمدي للفقه المحمدي، كت

خمسمائة ورقة، كتاب اإليناس بأئمة الناس، كتاب كشف التمويه و األلباس على أغمار الشيعة في أمر القياس، كتاب إظهار 
 ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة
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كتاب التحرير و التقرير، : كتب الكالم. كثيرة جوابات سبكتكين العجمي، و جوابات معز الدولة في أمر االجتهاد، و مسائل
كتاب األلفة، كتاب كشف األسرار، كتاب اإلستيفار، كتاب تبصرة العارف و نقد الزائف، كتاب الشهب المحرقة لألباليس 

ين و بصيرة العارفين، كتاب الفسخ على من أجاز المسترقة، كتاب خالص المبتدءين من حيرة المجادلين، كتاب نور اليق
النسخ لما تم نفعه و جمل شرعه، كتاب إزالة الران عن قلوب اإلخوان، كتاب إيضاح خطا من شنع على الشيعة في أمر 

ابة في علم القرآن، كتاب الظالمة لفاطمة عليها السالم، كتاب رسالة البشارة و النذارة و االستنفار إلى الجهاد، كتاب علم النج
الكتابة، كتاب التراقي إلى أعلى المراقي، كتاب الوعظ المشترط، كتاب نثر طوبى، كتاب المسح على الخفين، كتاب مناسك 
الحج، كتاب مفرد في النكاح، كتاب اللطيف، كتاب إشكال جملة المواريث، كتاب فرض المسح على الرجلين، كتاب زكاة 

اح المتعة، كتاب االنتصاف من ذوي االنحراف عن مذهب األشراف في مواريث العروض، كتاب الحاسم للشنعة في نك
مسألة في وجوب الغسل . األخالف، كتاب نقض ما نقضه الزجاجي النيشابوري على أبي محمد الفضل بن شاذان رحمه اهلل



أنه كان يقول : لون عنهو سمعت شيوخنا الثقات يقو. على المرأة إذا أنزلت ماءها في يقظة أو نوم، و له مسائل كثيرة
 .و أخبرونا جميعا باإلجازة لهم بجميع كتبه و مصنفاته. بالقياس

 محمد بن الحسين بن سفرجلة أبو الحسن الخزاز الكوفي، 1408

 .له كتاب فضائل الشيعة، و كتاب فضائل القرآن، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل عنه بهما. ثقة، من أصحابنا، عين، واضح الرواية
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  محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 1409

أبو جعفر، نزيل الري، شيخنا و فقيهنا و وجه الطائفة بخراسان، و كان ورد بغداد سنة خمس و خمسين و ثالثمائة، و سمع 
إثبات الوصية لعلي عليه  كتاب التوحيد، كتاب النبوة، كتاب: و له كتب كثيرة، منها. منه شيوخ الطائفة و هو حدث السن

، كتاب المعرفة في [ عليهم السالم]السالم، كتاب إثبات خالفته، كتاب إثبات النص عليه، كتاب إثبات النص على األئمة 
فضل النبي و أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السالم، كتاب مدينة العلم، كتاب المقنع في الفقه، كتاب العرض على 

س، كتاب علل الشرائع، كتاب ثواب األعمال، كتاب عقاب األعمال، كتاب األوائل، كتاب األواخر، كتاب المجال( في)
األوامر، كتاب المناهي، كتاب الفرق، كتاب خلق اإلنسان، كتاب الرسالة األولة في الغيبة، كتاب الرسالة الثانية، كتاب الرسالة 

المياه، كتاب السواك، كتاب الوضوء، كتاب التيمم، كتاب األغسال، كتاب الثالثة، كتاب الرسالة في أركان اإلسالم، كتاب 
الحيض و النفاس، كتاب نوادر الوضوء، كتاب فضائل الصالة، كتاب فرائض الصالة، كتاب فضل المساجد، كتاب مواقيت 

ب نوادر الصالة، كتاب الصالة، كتاب فقه الصالة، كتاب الجمعة و الجماعة، كتاب السهو، كتاب الصلوات سوى الخمس، كتا
الزكاة، كتاب الخمس، كتاب حق الجداد، كتاب الجزية، كتاب فضل المعروف، كتاب فضل الصدقة، كتاب الصوم، كتاب 

الفطرة، كتاب االعتكاف، كتاب جامع الحج، كتاب جامع علل الحج، كتاب جامع تفسير المنزل في الحج، كتاب جامع حجج 
  ، كتاب جامع فضل الكعبة و الحرم، كتاب[ عليهم السالم]ة األنبياء، كتاب جامع حجج األئم
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جامع آداب المسافر للحج، كتاب جامع فرض الحج و العمرة، كتاب جامع فقه الحج، كتاب أدعية الموقف، كتاب القربان، 
، [ عليهم السالم]يارات قبور األئمة كتاب المدينة و زيارة قبر النبي و األئمة عليهم السالم، كتاب جامع نوادر الحج، كتاب ز

كتاب النكاح، كتاب الوصايا، كتاب الوقف، كتاب الصدقة و النحل و الهبة، كتاب السكنى و العمري، كتاب الحدود، كتاب 
الديات، كتاب المعايش و المكاسب، كتاب التجارات، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، كتاب القضاء و األحكام، كتاب 

ء و السالم، كتاب صفات الشيعة، كتاب اللعان، كتاب االستسقاء، كتاب في زيارة موسى و محمد عليهما السالم، كتاب اللقا
جامع زيارة الرضا عليه السالم، كتاب في تحريم الفقاع، كتاب المتعة، كتاب الرجعة، كتاب الشعر، كتاب معاني األخبار، 

ضائل جعفر الطيار، كتاب فضائل العلوية، كتاب المالهي، كتاب السنة، كتاب كتاب السلطان، كتاب مصادقة اإلخوان، كتاب ف
، كتاب الفوائد، كتاب اإلنابة، [ عليه السالم]في عبد المطلب و عبد اهلل و أبي طالب عليهم السالم، كتاب في زيد بن علي 

الحسن و الحسين عليهما السالم، كتاب  كتاب الهداية، كتاب الضيافة، كتاب التاريخ، كتاب عالمات آخر الزمان، كتاب فضل
المصباح األول ذكر من روى عن النبي صلى : كتب المصابيح. رسالة في شهر رمضان، جواب رسالة وردت في شهر رمضان



المصباح الثالث ذكر من . المصباح الثاني ذكر من روى عن النبي صلى اهلل عليه و آله من النساء. اهلل عليه و آله من الرجال
المصباح الخامس ذكر من روى . المصباح الرابع ذكر من روى عن فاطمة عليها السالم. عن أمير المؤمنين عليه السالم روى

 .المصباح السادس ذكر من روى عن أبي عبد اهلل الحسين بن علي عليه السالم. عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السالم
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المصباح الثامن ذكر من روى عن أبي جعفر محمد بن علي . لي بن الحسين عليه السالمالمصباح السابع ذكر من روى عن ع
المصباح العاشر ذكر من روى عن موسى . المصباح التاسع ذكر من روى عن أبي عبد اهلل الصادق عليه السالم. عليه السالم

المصباح الثاني عشر ذكر . ليه السالمالمصباح الحادي عشر ذكر من روى عن أبي الحسن الرضا ع. بن جعفر عليه السالم
. المصباح الثالث عشر ذكر من روى عن أبي الحسن علي بن محمد عليه السالم. من روى عن أبي جعفر الثاني عليه السالم

المصباح الخامس عشر ذكر الرجال الذين . المصباح الرابع عشر ذكر من روى عن أبي محمد الحسن بن علي عليه السالم
كتاب : كتب الزهد. كتاب المواعظ، كتاب الرجال المختارين من أصحاب النبي صلى اهلل عليه و آله. التوقيعات خرجت إليهم

زهد النبي صلى اهلل عليه و آله، كتاب زهد أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب زهد فاطمة عليها السالم، كتاب زهد الحسن 
ب زهد علي بن الحسين عليه السالم، كتاب زهد أبي جعفر عليه السالم، عليه السالم، كتاب زهد الحسين عليه السالم، كتا

كتاب زهد الصادق عليه السالم، كتاب زهد أبي إبراهيم عليه السالم، كتاب زهد الرضا عليه السالم، كتاب زهد أبي جعفر 
. لحسن بن علي عليه السالمالثاني عليه السالم، كتاب زهد أبي الحسن علي بن محمد عليه السالم، كتاب زهد أبي محمد ا

كتاب أوصاف النبي صلى اهلل عليه و آله، كتاب دالئل األئمة و معجزاتهم عليهم السالم، كتاب الروضة، كتاب نوادر الفضائل، 
كتاب المحافل، كتاب امتحان المجالس، كتاب غريب حديث النبي صلى اهلل عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب 

كتاب مختصر تفسير القرآن، كتاب أخبار سلمان و زهده و فضائله، كتاب أخبار أبي ذر و فضائله، كتاب التقية،  الخصال،
  كتاب حذو النعل
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بالنعل، كتاب نوادر الطب، كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من واسط، كتاب الطرائف، كتاب جوابات المسائل الواردة 
جوابات مسائل [  كتاب]جوابات مسائل وردت من البصرة، [  كتاب]اب جوابات مسائل وردت من مصر، عليه من قزوين، كت

وردت من الكوفة، جواب مسألة وردت عليه من المدائن في الطالق، كتاب العلل غير مبوب، كتاب فيه ذكر من لقيه من 
دي ركن الدولة، ذكر مجلس آخر، ذكر أصحاب الحديث و عن كل واحد منهم حديث، ذكر المجلس الذي جرى له بين ي

مجلس ثالث، ذكر مجلس رابع، ذكر مجلس خامس، كتاب الحذاء و الخف، كتاب الخاتم، كتاب علل الوضوء، كتاب 
الشورى، كتاب اللباس، كتاب المسائل، كتاب الخطاب، كتاب فضل العلم، كتاب المواالة، كتاب مسائل الوضوء، كتاب 

الزكاة، كتاب مسائل الخمس، كتاب مسائل الوصايا، كتاب مسائل المواريث، كتاب مسائل  مسائل الصالة، كتاب مسائل
الوقف، كتاب مسائل النكاح ثالثة عشر كتابا، مسائل الحج، كتاب مسائل العقيقة، كتاب مسائل الرضاع، كتاب مسائل 

كتاب السر المكتوم إلى الوقت المعلوم،  الطالق، كتاب مسائل الديات، كتاب مسائل الحدود، كتاب إبطال الغلو و التقصير،
، كتاب رسالته إلى أبي محمد (نيسابور)كتاب المختار بن أبي عبيد، كتاب الناسخ و المنسوخ، كتاب جواب مسألة نيشابور 

 الفارسي في شهر رمضان، كتاب الرسالة الثانية إلى أهل بغداد في معنى شهر رمضان، كتاب إبطال االختيار و إثبات النص،
كتاب المعرفة برجال البرقي، كتاب مولد أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب مصباح المصلي، كتاب مولد فاطمة عليها السالم، 

كتاب الجمل، كتاب تفسير القرآن، جامع كتاب أخبار عبد العظيم بن عبد اهلل الحسني، كتاب تفسير قصيدة في أهل البيت 



: قرأت بعضها على والدي علي بن أحمد بن العباس النجاشي رحمه اهلل و قال ليعليهم السالم، أخبرني بجميع كتبه و 
 .أجازني جميع كتبه لما سمعنا منه ببغداد و مات رضي اهلل عنه بالري سنة إحدى و ثمانين و ثالثمائة
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  محمد بن أحمد بن عبد اهلل 1454

و كانت له منزلة من . أبو عبد اهلل، شيخ الطائفة، ثقة، فقيه، فاضلبن قضاعه بن صفوان بن مهران الجمال، مولى بني أسد 
: السلطان، كان أصلها أنه ناظر قاضي الموصل في اإلمامة بين يدي ابن حمدان، فانتهى القول بينهما إلى أن قال للقاضي

القاضي يحضر دار األمير  فباهله و جعل كفه في كفه، ثم قاما من المجلس، و كان[ وا]فوعده إلى غد، ثم حضر ! تباهلني
إنه منذ قام من : اعرفوا خبر القاضي، فعاد الرسول فقال: ابن حمدان في كل يوم، فتأخر ذلك اليوم و من غده، فقال األمير

فانتشر ألبي عبد اهلل الصفواني بهذا ذكر . موضع المباهلة حم و انتفخ الكف الذي مده للمباهلة و قد اسودت ثم مات من الغد
كتاب ثواب القرآن، كتاب الرد على ابن رباح الممطور، كتاب : و له كتب، منها. ملوك و حظي منهم و كانت له منزلةعند ال

الرد على الواقفة، كتاب الغيبة و كشف الحيرة، كتاب اإلمامة، كتاب الرد على أهل األهواء، كتاب في الطالق الثالث، كتاب 
المتعلم، كتاب معرفة الفروض من كتاب يوم و ليلة، كتاب غرر األخبار و نوادر الجامع في الفقه، كتاب أنس العالم و أدب 

 .أخبرني بجميع كتبه شيخي أبو العباس أحمد بن علي بن نوح عنه. اآلثار، كتاب التصرف

 محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن رباط الكوفي البجلي، 1451

له كتاب الفرائض، و كتاب الطالق، و كانت له رئاسة في . صحيح العقيدة سكن بغداد، و عظمت منزلته بها، و كان ثقة، فقيها،
  الكرخ و تقدم الجماعة و أضر و خرج إلى الكوفة، فجاور إلى أن مات
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 .هناك

 محمد بن بكران بن عمران أبو جعفر الرازي، 1452

الكوفة، و كتاب موضع قبر أمير المؤمنين عليه السالم، و له كتاب . سكن الكوفة و جاور بقية عمره عين مسكون إلى روايته
 .كتاب شرف التربة

 محمد بن جعفر بن محمد أبو الفتح، الهمداني الوادعي، 1456

و كان يتعاطى . في النحو و اللغة ببغداد، حسن الحفظ، صحيح الرواية فيما نعلمه( وجها)كان وجيها . المعروف بالمراغي
له كتاب مختار األخبار، كتاب الخليلي في اإلمامة، كتاب ذكر المجاز من . ن السمسمي أحد غلمانهالكالم، و كان أبو الحس

 .القرآن، كتاب الجزء

 محمد بن جعفر بن محمد بن عبد اهلل النحوي أبو بكر المؤدب، 1450



أخبرنا أبو . عليهم السالمله كتاب الموازنة لمن استبصر في إمامة االثني عشر . حسن العلم بالعربية و المعرفة بالحديث
 .حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد اهلل بن جلين الدوري عنه: أحمد عبد السالم بن الحسين البصري قال

  محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن البراء بن سبرة بن سيار التميمي 1455

 .لعلمأبو بكر المعروف بالجعابي، الحافظ، القاضي، كان من حفاظ الحديث و أجالء أهل ا
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و كتاب طرق  -و هو كتاب كبير سمعناه من أبي الحسين محمد بن عثمان -له كتاب الشيعة من أصحاب الحديث و طبقاتهم
إنه لعهد النبي األمي إلي أنه ال يحبني إال مؤمن و ال يبغضني إال منافق، كتاب ذكر : من روى عن أمير المؤمنين عليه السالم

بي ألمير المؤمنين عليهما السالم، كتاب الموالي األشراف و طبقاتهم، كتاب من روى الحديث من بني من روى مؤاخاة الن
هاشم و مواليهم، كتاب من روى حديث غدير خم، كتاب اختالف أبي و ابن مسعود في ليلة القدر و طرق ذلك، كتاب 

ب مسند عمر بن علي بن أبي طالب عليه أخبار آل أبي طالب، كتاب أخبار بغداد و طبقات أصحاب الحديث بها، كتا
أخبرنا بسائر كتبه شيخنا أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن النعمان رضي . السالم، كتاب أخبار علي بن الحسين عليه السالم

 .اهلل عنه

  محمد بن أحمد النعيمي 1453

ي فرق الشيعة و أخبار آل أبي طالب له كتاب ف. أبو المظفر رجل من أصحابنا، أخباري، سمع الحديث و األخبار و أكثر
 .سماه كتاب البهجة

  محمد بن المظفر أبو دلف األزدي 1451

 .كان سمع كثيرا ثم اضطرب عقله له كتاب أخبار الشعراء

  محمد بن الحسن بن عبيد اهلل 1458

بي طالب، أبو عبد اهلل، بن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبيد اهلل بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أ
 .الجواني، ساكن آمل طبرستان، كان فقيها، و سمع الحديث له كتاب ثواب األعمال
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 محمد بن عبد اهلل بن محمد 1459

بن عبيد اهلل بن البهلول بن همام بن المطلب بن همام بن بحر بن مطر بن مرة الصغرى بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان 
كان سافر في طلب الحديث عمره، أصله كوفي، و كان في أول أمره ثبتا ثم خلط، و رأيت جل أصحابنا . المفضلأبو 

كتاب شرف التربة، كتاب مزار أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب مزار الحسين عليه : له كتب كثيرة، منها. يغمزونه و يضعفونه



ب الدعاء، كتاب من روى حديث غدير خم، كتاب رسالة في التقية و السالم، كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب، كتا
، كتاب الشافي في علوم الزيدية، [ عليه السالم]اإلذاعة، كتاب من روى عن زيد بن علي بن الحسين، كتاب فضائل زيد 

 .إال بواسطة بيني و بينهرأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه . كتاب أخبار أبي حنيفة، كتاب القلم

 محمد بن وهبان بن محمد 1434

بن مالك ( هناءة ظ)بن حماد بن بشر بن سالم بن نافع بن هالل بن صهبان بن هراب بن عائذ بن خنزير بن أسلم بن هناة 
الك بن بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهلل بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد اهلل بن م

كتاب الصالة : له كتب، منها. نصر بن األزد، أبو عبد اهلل الدبيلي، ساكن البصرة، ثقة، من أصحابنا، واضح الرواية قليل التخليط
  على النبي صلى اهلل عليه و آله، كتاب أخبار الصادق عليه السالم مع المنصور، كتاب أخباره مع أبي حنيفة، كتاب بشارات
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نين عند الموت، كتاب أخبار الرضا عليه السالم، كتاب ترويح القلوب بطرائف الحكمة، كتاب الخواتيم، كتاب من روى المؤم
عن أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب المزار، كتاب الدعاء، كتاب في معنى طوبى، كتاب التحف، كتاب األذان حي على خير 

 .ب أخبار أبي جعفر الثاني عليه السالمالعمل، كتاب أخبار يحيى بن أبي الطويل، كتا

  محمد بن محمد بن نصر بن منصور أبو عمرو، السكوني 1431

كتاب السهو، كتاب : له كتب، منها. المعروف بابن خرقة، رجل من أصحابنا، من أهل البصرة، شيخ الطائفة في وقته، فقيه، ثقة
 .الحيض

 بو الفرج، القزويني،محمد بن أبي عمران موسى بن علي بن عبدويه أ 1432

، كتاب الموجز المختصر من ألفاظ سيد البشر، [كتاب السهو: ]له كتب، منها. الكاتب، ثقة، صحيح الرواية، واضح الطريقة
رأيت هذا الشيخ و لم يتفق لي . ، كتاب قرب اإلسناد(الموقور)كتاب الرد على اإلسماعيلية، كتاب الطرائف، كتاب الموفور 

 .ء منه سماع شي

  محمد بن أحمد بن محمد أبو جعفر، الجريري 1436

 .المعروف بابن البصري، رجل من أصحابنا له رواية له كتاب عمل شهر رمضان
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 .محمد بن عبيد اهلل بن أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين أبو طاهر الزراري 1430

له كتاب فضل الكوفة على البصرة، و كتاب الموشح، و . أبو غالب الزراري أبي غالب شيخنا و هو ابن ابن. كان أديبا و سمع
 .كتاب جمل البالغة



  محمد بن الحسين بن موسى 1435

بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم أبو 
كتاب حقائق التنزيل، كتاب مجاز : له كتب، منها. العلويين ببغداد، أخو المرتضى، كان شاعرا مبرزاالحسن، الرضي، نقيب 

، كتاب نهج البالغة، كتاب الزيادات في شعر أبي تمام، كتاب تعليق خالف [ عليهم السالم]القرآن، كتاب خصائص األئمة 
اح ألبي على، كتاب الجيد من شعر ابن الحجاج، كتاب الفقهاء، كتاب مجازات اآلثار النبوية، كتاب تعليقة في اإليض

الزيادات في شعر ابن الحجاج، كتاب مختار شعر أبي إسحاق الصابي، كتاب ما دار بينه و بين أبي إسحاق من الرسائل 
 .توفي في السادس من المحرم سنة ست و أربعمائة. شعر

 ج، القنائي، الكاتب،محمد بن علي بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرة أبو الفر 1433

عمل يوم الجمعة، [  كتاب: ]له كتب، منها. كان ثقة، و سمع كثيرا، و كتب كثيرا، و كان يورق ألصحابنا، و معنا في المجالس
 .أخبرني و أجازني جميع كتبه. كتاب عمل الشهور، كتاب معجم رجال أبي المفضل، كتاب التجهد
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  انمحمد بن محمد بن النعم 1431

بن عبد السالم بن جابر بن النعمان بن سعيد بن جبير بن وهيب بن هالل بن أوس بن سعيد بن سنان بن عبد الدار بن 
الريان بن قطر بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب بن علة بن خلد بن مالك بن أدد بن 

فضله . بن يشجب بن يعرب بن قحطان شيخنا و أستاذنا رضي اهلل عنهزيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبإ 
الرسالة المقنعة، األركان في دعائم الدين، كتاب : له كتب. أشهر من أن يوصف في الفقه و الكالم و الرواية و الثقة و العلم

كتاب الفصول من العيون و  اإليضاح في اإلمامة، كتاب اإلفصاح في اإلمامة، كتاب اإلرشاد، كتاب العيون و المحاسن،
المحاسن، كتاب الرد على الجاحظ العثمانية، كتاب نقض المروانية، كتاب نقض فضيلة المعتزلة، كتاب المسائل الصاغانية، 
كتاب مسائل النظم، كتاب المسألة الكافئة في إبطال توبة الخاطئة، كتاب النقض على ابن عباد في اإلمامة، كتاب النقض 

يسى الرماني، كتاب النقض على أبي عبد اهلل البصري كتابه في المتعة، كتاب الموجز فيها، كتاب مختصر على علي بن ع
المتعة، كتاب مناسك الحج، كتاب مناسك الحج المختصر، كتاب المسائل العشرة في الغيبة، كتاب مختصر في الغيبة، كتاب 

ات، كتاب جمل الفرائض، كتاب مسألة في اإلرادة، كتاب مسألة في المسح على الرجلين، كتاب مسألة في نكاح الكتابي
مسألة في األصلح، كتاب أصول الفقه، كتاب الموضح في الوعيد، كتاب كشف األلباس، كتاب كشف السرائر، كتاب الجمل، 

كتاب  كتاب لمح البرهان، كتاب مصابيح النور، كتاب األشراف، كتاب الفرائض الشرعية، كتاب النكت في مقدمات األصول،
  إيمان أبي أ، كتاب مسائل أهل الخالف، كتاب
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أحكام النساء، كتاب عدد الصوم و الصالة، كتاب الرسالة إلى أهل التقليد، كتاب التمهيد، كتاب االنتصار، كتاب الكالم في 
العلوية، كتاب أوائل المقاالت،  الكالم في المعدوم، كتاب الرسالة[  كتاب]اإلنسان، كتاب الكالم في وجوه إعجاز القرآن، 

كتاب بيان وجوه األحكام، كتاب المزار الصغير، كتاب األعالم، كتاب جواب المسائل في اختالف األخبار، كتاب العويص 



، كتاب (دينور)في األحكام، رسالة الجنيدي إلى أهل مصر، كتاب النصرة في فضل القرآن، كتاب جوابات أهل الدينور 
، كتاب جوابات األمير أبي عبد اهلل، كتاب (الغندجاني ظ)ر القمي، كتاب جوابات علي بن نصر العبدجاني جوابات أبي جعف

جوابات الفارقيين في الغيبة، كتاب نقض الخمس عشرة مسألة على البلخي، كتاب نقض اإلمامة على جعفر بن حرب، كتاب 
جوابات أبي الحسن سبط المعافى بن زكريا في إعجاز جوابات ابن نباتة، كتاب جوابات الفيلسوف في االتحاد، كتاب 

القرآن، كتاب جوابات أبي الليث األواني، الكالم على الجبائي في المعدوم، كتاب جوابات النضر بن بشير في الصيام، النقض 
النيسابوري على الواسطي، كتاب اإلقناع في وجوب الدعوة، كتاب المزورين عن معاني األخبار، كتاب جوابات أبي الحسن 

، كتاب البيان في تأليف القرآن، كتاب جوابات الترقفي في فروع الفقه، الرد على ابن كالب في الصفات، كتاب (النيشابوري)
فَسْئَلُوا   النقض على الطلحي في الغيبة، كتاب في إمامة أمير المؤمنين عليه السالم من القرآن، كتاب في تأويل قوله تعالى

المسألة الموضحة عن أسباب نكاح أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب الرسالة المقنعة في وفاق البغداديين من  ،أَهْلَ الذِّكْرِ
المعتزلة لما روي عن األئمة عليهم السالم، كتاب جوابات مقاتل بن عبد الرحمن عما استخرجه من كتب الجاحظ، كتاب 

الس المحفوظة في فنون الكالم، كتاب األمالي المتفرقات كتاب ، المسألة على الزيدية، المج(عرقان)جوابات بني عرقل 
 نقض كتاب األصم في اإلمامة، كتاب جوابات مسائل اللطيف من الكالم، كتاب الرد
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على الخالدي في اإلمامة، كتاب االستبصار فيما جمعه الشافعي، كتاب الكالم في الخبر المختلق بغير أثر، كتاب الرد على 
[  جوابات]عتيقي في الشورى، كتاب أقسام مولى في اللسان، كتاب جوابات أبي الحسن الحصيني، مسائل الزيدية، كتاب ال

المسألة في أقضى الصحابة، مسألة في تحريم ذبائح أهل الكتاب، كتاب مسألة في البلوغ، كتاب مسألة في العترة، كتاب 
د بن الحسين الليثي، النقض على غالم البحراني في اإلمامة، كتاب الزاهر في المعجزات، كتاب جوابات أبي جعفر محم

القرآن، كتاب جوابات ( حدوث)النقض على النصيبي في اإلمامة، كتاب مسألة في النص الجلي، كتاب الكالم في حدث 
مامة، كتاب الكامل الشرقيين في فروع الدين، كتاب مقابس األنوار في الرد على أهل األخبار، الرد على الكرابيسي في اإل

في الدين، كتاب االفتخار، الرد على القتيبي في الحكاية و المحكي، كتاب الرد على الجبائي في التفسير، كتاب الجوابات 
كتاب الرد على أصحاب الحالج، كتاب تاريخ الشريعة، كتاب تفضيل األئمة [  عليه السالم]المهدي [  اإلمام]في خروج 

لمالئكة، كتاب المسألة الجنبلية، كتاب قضية العقل على األفعال، مسألة محمد بن الخضر الفارسي، على ا[  عليهم السالم]
كتاب جوابات أهل طبرستان، كتاب في الرد على الشعيبي، كتاب جوابات أهل الموصل في العدد و الرؤية، كتاب مسألة في 

( رواه)آله أصحابي كالنجوم، كتاب مسألة فيما روته تخصيص األيام، كتاب مسألة في معنى قول النبي صلى اهلل عليه و 
العامة، كتاب مسألة في القياس مختصر، كتاب المسألة الموضحة في تزويج عثمان، كتاب الرد على ابن عون في المخلوق، 

ي بمنزلة أنت من[  ص]إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب مسألة في خبر مارية، كتاب في قوله [  ع]كتاب مسألة في معنى قوله 
هارون من موسى، كتاب جوابات ابن الحمامي، كتاب في الغيبة، كتاب في تفضيل أمير المؤمنين عليه السالم على سائر 

ابن واقد ( جوابات)المافروخي في المسائل، كتاب جواب ( جواب)أصحابه، كتاب مسألة في قوله المطلقات، كتاب جوابات 
 السني،
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كتاب الرد على ابن رشيد في اإلمامة، كتاب الرد على ابن اإلخشيد في اإلمامة، كتاب مسألة في اإلجماع، كتاب مسألة في 
ميراث النبي عليه و آله السالم، األجوبة عن المسائل الخوارزمية، كتاب الرسالة إلى األمير أبي عبد اهلل و أبي طاهر بن 



بالكتابة، مسألة في وجوب [  صلى اهلل عليه و آله]ة، كتاب مسألة في معرفة النبي ناصر الدولة في مجلس جرى في اإلمام
، كتاب الكالم في دالئل القرآن، جواب الكرماني في فضل النبي [ صلى اهلل عليه و آله]الجنة لمن تنسب والدته إلى النبي 

و تكليم الذراع، كتاب مسألة في المعراج، مسألة  على سائر األنبياء، كتاب العمد في اإلمامة، مسألة في انشقاق القمر[  ص]
في رجوع الشمس، المسألة المقنعة في إمامة أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب الرسالة الكافية في الفقه، المسائل الحرانية، 

مسألة في الوكالة،  الرسالة العزية، كتاب النصرة لسيد العترة، مسألة في المواريث، كتاب البيان عن غلط قطرب في القرآن،
كتاب في القياس، شرح كتاب األعالم، النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي، كتاب جواب أبي الفرج بن إسحاق عما 

اإليمان، كتاب المسائل الواردة عن أبي عبد اهلل محمد بن عبد الرحمن الفارسي [  سبيل]يفسد الصالة، نهج البيان عن سبل 
بندجان، كتاب مناسك الحج، عمد مختصره على المعتزلة في الوعيد، كتاب جواب أهل جرجان في المقيم بالمشهد بالنو

تحريم الفقاع، الرد على أبي عبد اهلل البصري في تفضيل المالئكة، كتاب الكالم في أن المكان ال يخلو من متمكن، جواب 
النوبندجاني المقيم بمشهد عثمان، كتاب جواب  أهل الرقة في األهلة و العدد، كتاب جواب أبي محمد الحسن بن الحسين

مات رحمه اهلل ليلة الجمعة لثالث . أبي الفتح محمد بن علي بن عثمان، النقض على الجاحظ فضيلة المعتزلة( جوابات)
 خلون من شهر رمضان سنة ثالث عشرة و أربعمائة، و كان مولده يوم الحادي عشر من ذي القعدة سنة ست و ثالثين[  ليال]

  و ثالثمائة، و صلى عليه الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين
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بميدان األشنان، و ضاق على الناس مع كبره، و دفن في داره سنين، و نقل إلى مقابر قريش بالقرب من السيد أبي جعفر 
 .عليه السالم، و قيل مولده سنة ثمان و ثالثين و ثالثمائة

  سن بن علي الطوسيمحمد بن الح 1438

تهذيب األحكام و هو كتاب [  كتاب: ]له كتب، منها. أبو جعفر جليل في أصحابنا، ثقة عين، من تالمذة شيخنا أبي عبد اهلل
كبير، و كتاب االستبصار، و كتاب النهاية، و كتاب المفصح في اإلمامة، و كتاب ما ال يسع المكلف اإلخالل به، و كتاب 

، و كتاب [ عليهم السالم]و عن األئمة [  صلى اهلل عليه و آله]ه، و كتاب الرجال من روى عن النبي العدة في أصول الفق
فهرست كتب الشيعة و أسماء المصنفين، و كتاب المبسوط في الفقه، و مقدمة في المدخل إلى علم الكالم، و كتاب اإليجاز 

ل و ما ال يعلل، كتاب الجمل و العقود، كتاب تلخيص الشافي في الفرائض، و مسألة في العمل بخبر الواحد، و كتاب ما يعل
في اإلمامة، مسألة في األحوال، كتاب التبيان في تفسير القرآن، شرح المقدمة و هو رياضة العقول، كتاب تمهيد األصول و 

 ..هو شرح جمل العلم و العمل، مسألة 

  محمد بن عبد الملك بن محمد التبان 1439

له . ، كان معتزليا، ثم أظهر االنتقال و لم يكن ساكنا، و قد ضمنا أن نذكر كل مصنف ينتمي إلى هذه الطائفةيكنى أبا عبد اهلل
و مات لثالث بقين من ذي القعدة سنة تسع عشرة و . كتاب في تكليف من علم اهلل أنه يكفر، و له كتاب في المعدوم

 .أربعمائة
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  الجعفريمحمد بن الحسن بن حمزة  1414

جواب : له كتب، منها. أبو يعلى خليفة الشيخ أبي عبد اهلل بن النعمان و الجالس مجلسه، متكلم، فقيه، قيم باألمرين جميعا
، المسألة في الرد على [ عليه السالم]المسألة الواردة من صيدا، جواب مسألة أهل الموصل، المسألة في مولد صاحب الزمان 

ات الصالة، كتاب التكملة موقوف على التمام، الموجز في التوحيد موقوف على التمام، مسألة في الغالة، المسألة في أوق
، مسألة في المسح على الرجلين، مسألة في العقيقة، جواب المسائل (صلى اهلل عليه و آله)إيمان آباء النبي عليه السالم 

ن الفعال غير هذه الجملة، جواب المسائل الواردة من الواردة من طرابلس، جواب المسائل أيضا من هناك، المسألة في أ
يوم السبت، سادس عشر شهر [  في]مات رحمه اهلل . الحائر على صاحبه السالم، أجوبة مسائل شتى في فنون من العلم

 .رمضان، سنة ثالث و ستين و أربعمائة، و دفن في داره

 (المغيثي)محمد بن يحيى المعيني  1411

 .روى عنه زياد، و له كتاب: طبقات الشيعة و قالكوفي، ذكره سعد في 

  و من هذا الباب موسى

 موسى بن سعدان الحناط 1412

: كتاب الطرائف، أخبرنا محمد بن محمد عن أبي غالب أحمد بن محمد قال: ضعيف في الحديث، كوفي، له كتب كثيرة، منها
 .بهحدثني جدي محمد بن سليمان، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب 
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  موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي 1416

كتاب الوضوء، كتاب الصالة، كتاب : له كتب، منها. أبو عبد اهلل يلقب المجلي، ثقة ثقة، جليل، واضح الحديث، حسن الطريقة
الديات، كتاب الشهادات، كتاب األيمان الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطالق، كتاب الحدود، كتاب 

: حدثنا ابن الوليد قال: و النذور، كتاب أخالق المؤمن، كتاب الجامع، كتاب األدب أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد قال
و له مسائل الرجال، . حدثنا موسى بن القاسم بكتبه: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال

حدثنا علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن عبد اهلل : أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. سائل ثمانية عشر رجالفيه م
 .بن محمد بن عيسى، عنه بها

  موسى بن طلحة القمي 1410

بطة عن  حدثنا ابن: أخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن حمزة قال. ذكر ذلك أبو العباس، له نوادر. قريب األمر
 .البرقي أحمد بن محمد عنه

  موسى بن عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل 1415



أخبرنا الحسين بن . له كتاب طرائف النوادر، و كتاب النوادر. مولى بني نهد، أبو علي، و له ابن اسمه علي، و به كان يكتنى
 :عبيد اهلل قال
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 .بهحدثنا أحمد بن محمد، عن سعد، عن موسى بكت

  موسى بن جعفر بن وهب البغدادي 1413

حدثنا : قال حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى: أبو الحسن له كتاب نوادر، أخبرنا محمد بن علي القزويني قال
: الأخبرنا أحمد بن جعفر ق: و قال الحسين بن عبيد اهلل. حدثنا موسى بن جعفر بكتابه: محمد بن أحمد بن أبي قتادة قال

 .حدثنا عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر بكتابه: حدثنا أحمد بن إدريس قال

  موسى بن جعفر الكميذاني 1411

له كتاب نوادر، أخبرنا ابن شاذان، عن أحمد بن . كان مرتفعا في القول، ضعيفا في الحديث. أبو علي من قرية من قرى قم
 .بكتابه حدثنا أبي، عن موسى بن جعفر: محمد بن يحيى قال

 موسى بن الحسن بن عامر بن عمران بن عبد اهلل بن سعد األشعري القمي، 1418

كتاب الطالق، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الفضائل، كتاب : صنف ثالثين كتابا، منها. أبو الحسن، ثقة، عين، جليل
الحج، كتاب الصيام، كتاب يوم و ليلة، كتاب  الحج، كتاب الرحمة و هي كتاب الوضوء، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب

 .حدثنا الحميري عن أبيه، عن موسى بن الحسن بكتبه: حدثنا علي بن حاتم قال: أخبرنا ابن شاذان قال. الطب
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 موسى بن محمد األشعري القمي، المؤدب، 1419

الكمال في أبواب الشريعة أخبرنا أبو الفرج محمد بن له كتاب . ساكن شيراز، ابن بنت سعد بن عبد اهلل، ثقة من أصحابنا
 .حدثنا موسى بشيراز بكتابه: حدثنا محمد بن عبد اهلل قال: علي الكاتب قال

 موسى بن الحسن بن محمد 1484

و كان حسن المعرفة بالنجوم، و له فيها . بن العباس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت أبو الحسن، المعروف بابن كبريا
و له مصنفات في النجوم، و كان أبو الحسن بن كبريا . الم كثير، و كان مفوها، عالما، و كان مع هذا يتدين، حسن االعتقادك

يقال إن اسم أبي سهل بن . و له كتاب الكافي في أحداث األزمنة. هذا مع حسن معرفته بعلم النجوم حسن العبادة و الدين
 .نوبخت طيماوث

  سطيموسى بن بكر الوا 1481



له كتاب يرويه جماعة أخبرنا علي بن أحمد، عن محمد . روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم و عن الرجال
 .بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عنه

  موسى بن إبراهيم المروزي 1482

اب ذكر أنه سمعه و أبو الحسن عليه السالم محبوس عند السندي له كت. أبو حمران روى عن موسى بن جعفر عليه السالم
  بن
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حدثنا إسماعيل بن يحيى بن أحمد العبسي : أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. شاهك، و هو معلم ولد السندي بن شاهك
ن عبد السالم أبو عبد اهلل يوم حدثنا محمد بن خلف ب: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي أبو الحسين قال: قال

حدثنا موسى بن إبراهيم : الجمعة بعد الصالة لست بقين من المحرم سنة ثمان و سبعين و مائتين في جامع المدينة قال
 .بالكتاب

  موسى بن أبي حبيب 1486

حدثنا إبراهيم : زياد قال حدثنا حميد بن: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. كوفي له كتاب صغير
 .بن سليمان، عن موسى بن أبي حبيب بالكتاب

 موسى بن بريد 1480

حدثنا عبد اهلل : حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: له كتاب أخبرنا الحسين قال. كوفي. أخو القاسم
حدثنا الحسن بن علي : حدثنا حميد قال: لحدثنا صفوان، عن موسى بكتابه أحمد بن جعفر قا: بن محمد بن عيسى قال

 .اللؤلؤي عن موسى بكتابه

  موسى بن أكيل النميري 1483

 .كوفي ثقة روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
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حدثنا حميد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن : حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين قال. له كتاب يرويه جماعة
 .عن موسى بن أكيل النميري بكتابه ابن رباط

  موسى بن عمير الهذلي 1481

حدثنا أبو الحسين محمد بن الفضل : أخبرنا الحسين قال. له كتاب. عامي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم و عن الرجال
 .حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا عن عباد عنه: بن تمام قال



  األرمنيموسى بن رنجويه أبو عمران  1488

: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: له كتاب أكثره عن عبد اهلل بن الحكم أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. ضعيف
 .حدثنا عمران بن موسى عن محمد بن حسان عن موسى بن رنجويه: حدثنا أبي قال

  موسى بن عمر بن بزيع 1489

حدثنا : حدثنا أبو غالب أحمد بن محمد الزراري قال: بن محمد قال مولى المنصور ثقة، كوفي، له كتاب، أخبرنا محمد
 .حدثنا موسى بن عمر بن بزيع بكتابه: حدثنا يحيى بن زكريا قال: محمد بن جعفر الرزاز قال

 موسى بن سلمة 1494

دثنا محمد بن ح: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال. كوفي له كتاب عن الرضا عليه السالم
 .حدثنا موسى بن سلمة عن الرضا عليه السالم: سالم بن عبد الرحمن قال
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  موسى بن إسماعيل 1491

 .له كتاب جوامع التفسير و له كتاب الوضوء روى هذه الكتب محمد بن األشعث

  موسى بن حماد الطيالسي 1492

 (.الدراع)هو موسى بن حماد الذراع : الخطاب في الواقفة و قال ذكره محمد بن الحسين بن أبي: ذكره ابن نوح و قال

 و من هذا الباب معاوية

 .معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي القاضي 1496

روى عنه ابن أبي الكرام و روى معاوية عن أبي . من ولده عبيد اهلل بن محمد بن عبيد اهلل بن معاوية بن ميسرة أبو محمد
أخبرناه الحسين عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى . له كتاب. ليه السالمعبد اهلل ع

حدثنا محمد بن أحمد بن : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: و أخبرنا أحمد بن محمد قال. عن ابن أبي عمير عنه
 .تابهحدثنا أحمد بن أبي بشر السراج عن معاوية بك: الحسن القطواني قال

 معاوية بن سعيد 1490

 حدثنا: أخبرنا علي بن أحمد األشعري قال. له مسائل عن الرضا عليه السالم
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حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن معاوية بن : محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار قال
 .سعيد، عن الرضا عليه السالم

  عثمانمعاوية بن  1495

 .له كتاب رواه أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى عنه

  معاوية بن عمار بن أبي معاوية خباب بن عبد اهلل الدهني 1493

و كان أبوه عمار ثقة في . و كان وجها في أصحابنا و مقدما كبير الشأن عظيم المحل ثقة -و دهن من بجيلة -موالهم كوفي
روى معاوية عن أبي عبد . القاسم و أبا حكيم و كان له من الولد القاسم و حكيم و محمد العامة وجها يكنى أبا معاوية و أبا

كتاب الحج رواه عنه جماعة كثيرة من أصحابنا و نحن ذاكرون : و له كتب منها. اهلل و أبي الحسن موسى عليهما السالم
حدثنا جعفر بن عبد اهلل المحمدي : د قالحدثنا أحمد بن محمد بن سعي: أخبرنا محمد بن جعفر المؤدب قال. بعض طرقهم

كتاب الصالة و كتاب يوم و ليلة و كتاب الدعاء و كتاب الطالق و كتاب مزار أمير المؤمنين . عن ابن أبي عمير عن معاوية
حدثنا الحسن بن عتبة بن عبد : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا محمد بن جعفر المؤدب قال. عليه السالم

و مات معاوية سنة خمس و . حدثنا معاوية: حدثنا محمد بن سكين قال: حمن الكندي سنة ثالث و ستين و مائتين قالالر
 .سبعين و مائة
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  معاوية بن وهب البجلي 1491

كتاب  :له كتب، منها. أبو الحسن عربي صميمي، ثقة، حسن الطريقة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
حدثنا يعقوب بن يزيد، عن : حدثنا الحميري قال: حدثنا أبو غالب أحمد بن محمد قال: أخبرنا محمد قال. فضائل الحج

 .ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب بكتابه

  معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الدهني 1498

روى معاوية بن : سمعت شيوخنا يقولون: ين بن عبيد اهللقال أبو عبد اهلل الحس. ثقة، جليل، في أصحاب الرضا عليه السالم
كتاب الطالق، و كتاب الحيض، و كتاب الفرائض، و كتاب : و له كتب، منها. حكيم أربعة و عشرين أصال لم يرو غيرها

: قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد: أخبرنا محمد بن جعفر قال. النكاح، و كتاب الحدود، و كتاب الديات، و له نوادر
 .حدثنا علي بن الحسن بن فضال عنه بكتبه

 و من هذا الباب منصور

  منصور بن محمد بن عبد اهلل الخزاعي 1499



و هو الذي يقال ألخيه سلمة بن محمد أخو منصور، ثقتان رويا عن أبي عبد اهلل عليه . روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا الحسن بن محمد : حدثنا حميد قال: حدثنا البزوفري قال: ن علي قالله كتاب يرويه جماعة أخبرنا أحمد ب. السالم

 .حدثنا أحمد بن المفضل عن منصور بكتابه: بن سماعه قال

  منصور بن يونس بزرج 1144

: له كتاب أخبرنا الحسين قال. أبو يحيى و قيل أبو سعيد، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
 .حدثنا ابن سماعه، عن عبيس، عن منصور بكتابه: حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال
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 منصور بن حازم أبو أيوب البجلي، 1141

له كتب، . روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن موسى عليهما السالم. كوفي، ثقة، عين، صدوق، من جلة أصحابنا و فقهائهم
حدثنا الحسن بن : حدثنا عبيد اهلل بن أبي زيد األنباري قال: الشرائع لطيف أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قالأصول : منها

أخبرنا محمد بن محمد . و له كتاب الحج. حدثنا يونس بن عبد الرحمن عن منصور: حدثنا أبي قال: محمد بن جمهور قال
 .الحسين الطائي، عن منصور بهحدثنا أحمد بن محمد بن جعفر الصولي، عن محمد بن : قال

  منصور بن العباس أبو الحسين الرازي 1142

حدثنا أبو : له كتاب نوادر كبير أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى الجندي قال. سكن بغداد و مات بها، كان مضطرب األمر
 .حدثنا منصور به: حدثنا أحمد بن مابنداذ قال: علي بن همام قال
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  ور بن أبي األسود الليثيمنص 1146

: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: له كتب أخبرنا محمد بن جعفر قال. كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا منصور بن أبي : حدثنا الحسين بن محمد بن علي األزدي قال: قال. حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب من كتابه

 .د عليه السالماألسود عن جعفر بن محم

  و من هذا الباب مثنى

  مثنى بن الحضرمي 1140

 .حدثنا ابن بطة عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عنه: له كتاب قال الحسن بن حمزة

 مثنى بن راشد 1145



 .سماعه، عنه بكتابه له كتاب، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل، عن أحمد بن جعفر، عن حميد، عن الحسن بن محمد بن

 مثنى بن الوليد الحناط 1143

حدثنا أحمد بن محمد : أخبرنا محمد بن جعفر قال. له كتاب يرويه جماعة. مولى، كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .حدثنا مثنى بكتابه: حدثنا الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح قال: حدثنا علي بن الحسن قال: بن سعيد قال
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  مثنى بن عبد السالم 1141

 .له كتاب، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل، عن أحمد بن جعفر، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عنه به

 و من هذا الباب مسعدة

  مسعدة بن صدقة العبدي 1148

: له كتب، منها. عليهما السالم روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن. قاله ابن فضال و قيل يكنى أبا بشر. يكنى أبا محمد
: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد اهلل بن جعفر قال: أخبرنا ابن شاذان قال. كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السالم

 .حدثنا هارون بن مسلم عنه

  مسعدة بن زياد الربعي 1149

حدثنا : أخبرنا محمد بن محمد قال. الحرام مبوبله كتاب في الحالل و . ثقة، عين، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .حدثنا هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد بكتابه: حدثنا عبد اهلل بن جعفر الحميري قال: أحمد بن محمد الزراري قال

  مسعدة بن اليسع 1114

 .له كتاب، أخبرنا ابن الجندي، عن ابن همام، عن الحميري، عن هارون بن مسلم عنه به
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  مسعدة بن الفرج الربعي 1111

 .أخبرنا به ابن الجندي، عن ابن همام، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عنه به. له كتاب

  و من هذا الباب مفضل

  مفضل بن عمر أبو عبد اهلل 1112



و قد ذكرت له . ابياو قيل إنه كان خط. و قيل أبو محمد، الجعفي، كوفي، فاسد المذهب، مضطرب الرواية، ال يعبأ به
له كتاب ما افترض اهلل على الجوارح من اإليمان و هو كتاب . للشرط الذي قدمناه[  ه]و إنما ذكرنا . مصنفات ال يعول عليها

حدثنا أبو : حدثنا علي بن حاتم قال: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. اإليمان و اإلسالم و الرواة له مضطربون الرواية له
مد بن علي الفائدي، عن الحسين بن عبيد اهلل بن سهل السعدي، عن إبراهيم بن هاشم، عن بكر بن صالح، عن عمر أح

كتاب في بدء : و له كتاب يوم و ليلة، و كتاب فكر. القاسم بن بريد بن معاوية، عن أبي عمرو الزبيري، عن المفضل بن عمر
حدثنا أحمد بن محمد : الشرائع، أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قالالخلق و الحث على االعتبار، وصية المفضل، كتاب علل 

 .بن يحيى، عن أبيه، عن عمران بن موسى، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سنان، عن المفضل

  مفضل بن سعيد بن صدقة الحنفي 1116

 .أبو حماد، كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
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حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، عن : أخبرنا أحمد بن محمد قال. أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيدله نسخة جمعها 
 .رجاله، عن أبي حماد

  و من هذا الباب معلى

  معلى بن خنيس أبو عبد اهلل 1110

له كتاب . عليه مولى الصادق جعفر بن محمد عليه السالم و من قبله كان مولى بني أسد، كوفي، بزاز، ضعيف جدا، ال يعول
: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. عبد الحميد بن أبي الديلم( أخته)هو من غني و ابن أخيه : قال سعد. يرويه جماعة

عن صفوان بن يحيى، عن أبي .. حدثنا محمد بن عبد اهلل بن جعفر، عن أبيه، عن أيوب بن : حدثنا علي بن حاتم قال
 .معلى بن خنيس بكتابه عثمان معلى بن زيد األحول، عن

  معلى بن عثمان أبو عثمان 1115

حدثنا أحمد : أخبرنا أحمد بن محمد قال. له كتاب. و قيل ابن زيد األحول، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
د بن زياد، حدثنا محم: حدثنا بكر بن جناح قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي قال: بن محمد بن سعيد قال

 .عن معلى

  معلى بن موسى الكندي 1113

 .روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم. كوفي، ثقة، عين، هو جد الحسن بن محمد بن سماعه، و إبراهيم أخوه

##418=PAGE## 



حدثنا  :حدثنا علي بن محمد بن رباح قال: حدثنا عبيد اهلل بن أبي زيد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. له كتاب
 .إبراهيم بن سليمان، عن معلى بكتابه

  معلى بن محمد البصري 1111

كتاب اإليمان و درجاته و زيادته و نقصانه، كتاب : له كتب، منها. أبو الحسن مضطرب الحديث و المذهب، و كتبه قريبة
، كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه الدالئل، كتاب الكفر و وجوهه، كتاب شرح المودة في الدين، كتاب التفسير، كتاب اإلمامة

أخبرنا محمد . ، كتاب سيرة القائم عليه السالم(المروة)، كتاب قضاياه عليه السالم، كتاب المروءة (صلوات اهلل عليه)السالم 
 .حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد: حدثنا جعفر بن محمد قال: بن محمد قال

 باب منذر

  مد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم القابوسيمنذر بن مح 1118

وفود : له كتب، منها. أبو القاسم، من ولد قابوس بن النعمان بن المنذر ناقلة إلى الكوفة، ثقة، من أصحابنا، من بيت جليل
و كتاب  العرب إلى النبي صلى اهلل عليه و آله، و كتاب جامع الفقه، و كتاب الجمل، و كتاب صفين، و كتاب النهروان،

حدثنا المنذر بن محمد : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا محمد بن جعفر و أحمد بن محمد قاال. الغارات
 .القابوسي

  منذر بن جفير بن حكيم العبدي 1119

 .عربي صميم، روى أبوه عن أبي عبد اهلل عليه السالم
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حدثنا إبراهيم بن سليمان : حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. له كتاب
 .حدثنا إسماعيل بن مهران عنه بكتابه: قال

  و من هذا الباب مروان

  مروان بن مسلم 1124

بن  حدثنا الحسين: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: كوفي، ثقة، له كتاب يرويه جماعة أخبرنا محمد بن جعفر قال
حدثنا مروان : حدثنا علي بن يعقوب الهاشمي قال: حدثنا أحمد بن هالل قال: أحمد بن عبد اهلل بن وهب المالكي قال

 .بكتابه

  مروان بن قيس الدينوري القرشي 1121



: الحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن القطواني ق: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: له كتاب، أخبرنا محمد بن جعفر قال
 .حدثنا علي بن يعقوب بن الحسين الهاشمي، عن مروان القرشي بكتابه

  مصعب بن يزيد األنصاري 1122

حدثنا محمد : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: محمد بن جعفر قال[  ه]أخبرنا . له كتاب. ليس بذاك: قال أبو العباس
 .عب بن يزيد بكتابهحدثنا علي بن الحسن الطويل، عن مص: بن أحمد القالنسي قال
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  مصعب بن سالم 1126

 .كوفي

  مسمع بن عبد الملك بن مسمع 1120

بن سعد بن مالك بن ضبيعة  -و هو ربيعة -بن مالك بن مسمع بن شيبان بن شهاب بن قلع بن عمرو بن عباد بن جحدر
شيخ بكر بن وائل بالبصرة و . الملقب كردينبن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل أبو سيار 

روى عن أبي جعفر .. وجهها و سيد المسامعة، و كان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك و أبيه، و له بالبصرة عقب، منهم 
الم إني عليه السالم رواية يسيرة، و روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم و أكثر و اختص به، و قال له أبو عبد اهلل عليه الس

له نوادر كثيرة، و روى أيام . و روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم(. سيار ظ)ألعدك ألمر عظيم يا أبا السيار 
 .البسوس

  مشمعل بن سعد األسدي الناشري 1125

تاب له ك. ثقة، من أصحابنا، لم يرو عنه إال عبيس بن هشام، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و روى عن أبي بصير
حدثنا : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: الديات، يشترك فيه و أخوه الحكم، أخبرنا محمد بن جعفر المؤدب قال

 .حدثنا عبيس عن الحكم و مشمعل: حدثنا أحمد بن الحسن الميثمي قال: حدثنا أبي قال: عباس بن محمد قال
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  مصبح بن الهلقام بن علوان العجلي 1123

                                                           
 .ش.ه 1631ششم، : قم، چاپ -جلد، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم 1جناشى، امحد بن على، رجال النجاشي،   



كتاب السنن، و كتاب الجمل، : له كتب، منها. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم. أبا محمد، قريب األمر، أخباري يكنى
حدثنا مصبح بن : حدثنا جعفر بن عبد اهلل المحمدي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال

 .هلقام

  منخل بن جميل األسدي بياع الجواري 1121

حدثنا علي بن : أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. له كتاب التفسير. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم. ضعيف، فاسد الرواية
حدثنا أبي، عن : حدثنا أحمد بن أبي عبد اهلل قال: حدثنا علي بن عبد اهلل بن يحيى قال: حدثنا حمزة قال: محمد قال

 .محمد بن سنان، عن منخل

 بن خالد بن أبي خالدمعمر  1128

حدثنا أحمد بن محمد : أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. له كتاب الزهد. أبو خالد بغدادي، ثقة، روى عن الرضا عليه السالم
 .حدثنا معمر: حدثنا جدي ألمي محمد بن عيسى بن زياد قال: الزراري، عن محمد بن جعفر الرزاز قال

  ء التميميمنبه بن عبد اهلل أبو الجوزا 1129

 .له كتاب نوادر. صحيح الحديث
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 .حدثنا محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن: أخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد قال

  مظفر بن محمد بن أحمد أبو الجيش البلخي 1164

ض العثمانية على الجاحظ، كتاب قد فعلت فال تلم، كتاب نق: له كتب كثيرة، منها. متكلم، مشهور األمر، سمع الحديث فأكثر
كتاب مجالسه مع المخالفين في معان مختلفة، كتاب فدك، كتاب الرد على من جوز على القديم البطالن، كتاب النكت و 

أخبرنا بكتبه شيخنا أبو عبد اهلل محمد . األغراض في اإلمامة، كتاب األرزاق و اآلجال، كتاب اإلنسان و أنه غير هذه الجملة
 .و مات أبو الجيش سنة سبع و ستين و ثالثمائة، و قد قرأ على أبي سهل النوبختي رحمهما اهلل. لنعمانبن محمد بن ا

  مندل بن علي العنزي 1161

حدثنا أحمد : أخبرنا أحمد بن محمد قال. له كتاب. و اسمه عمرو، و أخوه حيان، ثقتان، رويا عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا : بن محمد بن علي األزدي قال( الحسين ظ)حدثنا الحسن : ا المنذر بن محمد قالحدثن: بن محمد بن سعيد قال

 .مندل بكتابه

 مالك بن عطية األحمسي أبو الحسين، البجلي، 1162

 .روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم. الكوفي، ثقة
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حدثنا : حدثنا حميد قال: أبو علي بن همام قال حدثنا: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال. له كتاب يرويه جماعة
 .حدثنا عبيس بن هشام، عن مالك بكتابه: القاسم بن إسماعيل قال

  محسن بن أحمد القيسي 1166

حدثنا أحمد بن محمد الزراري، عن علي : أخبرنا محمد بن محمد قال. روى عن الرضا عليه السالم. من موالي قيس عيالن
 .عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محسن بن أحمد بكتابه بن الحسين السعدآبادي،

 .مرزبان بن عمران بن عبد اهلل بن سعد األشعري القمي 1160

حدثنا الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن : قال محمد بن جعفر بن بطة. له كتاب. روى عن الرضا عليه السالم
 .صفوان، عن المرزبان بكتابه

  أبي نصر السكونيمهران بن محمد بن  1165

 .حدثنا الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن مهران بن محمد بكتابه: قال ابن بطة. له كتاب

  مطلب بن زياد الزهري القرشي، المدني 1163

حدثنا ابن بطة : حدثنا الحسن بن حمزة قال: ثقة، روى عن جعفر بن محمد عليه السالم نسخة أخبرنا أحمد بن علي قال
 .بالنسخة( مطلب)حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن المطلب : قال

##424=PAGE## 

  محفوظ بن نصر الهمداني 1161

حدثنا إبراهيم بن : حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. كوفي، ثقة، له كتاب
 .سليمان عنه بكتابه

 مرازم بن حكيم األزدي المدائني، 1168

روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، . مولى، ثقة و أخواه محمد بن حكيم و حديد بن حكيم، يكنى أبا محمد
و مات في أيام الرضا عليه السالم، و هو أحد من بلى باستدعاء الرشيد له و أخوه أحضرهما الرشيد مع عبد الحميد بن 

حدثنا محمد بن : له كتاب يرويه جماعة قال أبو عبد اهلل بن عياش. ه و سلما، و لهم حديث ليس هذا موضعهعواض فقتل
 .حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن مرازم بكتابه: حدثنا سعد بن عبد اهلل قال: أحمد بن مصقلة قال

  مقاتل بن مقاتل البلخي 1169



حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أبي : له كتاب، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل و أحمد بن علي قاال روى عن الرضا عليه السالم،
حدثنا الحسن بن علي بن يوسف، عن مقاتل : حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا علي بن يعقوب قال: رافع قال

 .بكتابه

  مياح المدائني 1104

 ريقها أضعف منها، و هوله كتاب يعرف برسالة مياح، و ط. ضعيف جدا
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: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال: حدثنا أبو غالب أحمد بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال. محمد بن سنان
 .حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان، عن مياح بها

  معمر بن يحيى بن سالم العجلي 1101

له كتاب يرويه ثعلبة بن ميمون أخبرنا . روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم. متقدمكوفي، عربي صميم، ثقة، 
الحسين، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة، 

 .عن معمر بكتابه

  مروك بن عبيد بن سالم 1102

و اسم مروك صالح، و اسم أبي . إنه مولى عمار بن المبارك العجلي: و قال بعض أصحابنا. لبن أبي حفصة مولى بني عج
حدثنا علي بن : حدثنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال. نوادره أصل: قال أصحابنا القميون. حفصة زياد

 .حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن مروك بكتابه: الحسين السعدآبادي قال

  معن بن عبد السالم 1106

حدثنا محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد : حدثنا أبو علي بن همام قال: أخبرنا أبو الحسن بن الجندي قال. له كتاب الزهد
 .بن عيسى، عن معمر بن خالد عنه بكتابه
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  متوكل بن عمير بن المتوكل 1100

ين بن عبيد اهلل، عن ابن أخي طاهر، عن محمد بن مطهر، عن أبيه، عن أخبرنا الحس. روى عن يحيى بن زيد دعاء الصحيفة
 .عمير بن المتوكل، عن أبيه متوكل، عن يحيى بن زيد بالدعاء

  أبو الحكم بن مسكين[  بن الحكم]مسكين  1105



 .كوفي، ثقة، ذكره سعد له كتاب
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  باب النون

  نصر بن قابوس اللخمي القابوسي 1103

أخبرنا محمد بن . له كتاب. و كان ذا منزلة عندهم. أبي عبد اهلل و أبي إبراهيم و أبي الحسن الرضا عليهم السالم روى عن
: حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم بن مفضل بن قيس بن رمانة األشعري قال: جعفر، عن أحمد بن محمد بن سعيد قال

محمد بن علي بن نصر روى عن أبيه عن أبي . بن نصر روى عن أبيهالحسن . حدثنا نصر بن قابوس بكتابه: حدثنا أبي قال
 .عبد اهلل عليه السالم

  نصر بن سويد الصيرفي 1101

حدثنا : أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. له كتاب نوادر رواها عنه جماعة. كوفي، ثقة، صحيح الحديث، انتقل إلى بغداد
 .عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبيه عن نصر بن سويد بكتابه الحميري،[  ابن]حدثنا : علي بن حاتم قال

 نصر بن مزاحم المنقري العطار 1108

  أبو المفضل، كوفي، مستقيم الطريقة، صالح األمر، غير أنه
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العباس أحمد بن محمد بن قرأت على أبي : كتاب الجمل، أخبرنا محمد بن جعفر قال: كتبه حسان، منها. يروي عن الضعفاء
حدثنا : كتاب صفين أخبرنا أحمد بن محمد قال. سعيد كتاب الجمل رواية يحيى بن زكريا بن شيبان عن نصر بن مزاحم

و بهذا . حدثنا نصر بن مزاحم بكتابه صفين: حدثنا جعفر بن محمد بن سعيد األحمسي قال: أحمد بن محمد بن سعيد قال
كتابه الغارات، و كتابه المناقب، و كتابه مقتل الحسين عليه السالم، و كتاب أخبار محمد بن إبراهيم الطريق كتابه النهروان، و 

: حدثنا محمد بن الحسن قال: طريقنا إليه من جهة القميين، فإنه أخبرنا علي بن أحمد قال( و أما)فأما . و أبي السرايا
 .سمينة عنه بكتابهحدثنا أبو : حدثنا أحمد بن محمد بن أبي علي البرقي قال

  نصر بن صباح أبو القاسم البلخي 1109

أخبرنا الحسين بن أحمد بن هدية . كتاب معرفة الناقلين، كتاب فرق الشيعة: روى عنه الكشي له كتب، منها. غال المذهب
 .حدثنا محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي عنه: حدثنا جعفر بن محمد قال: قال

  ب أبو الحسن السنجارينصر بن عامر بن وه 1154



كتاب المودة في القربى، كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب ما روي في يوم : له كتب، منها. من ثقات أصحابنا
قرأت عليه أكثرها و : أخبرنا أبو عبد اهلل الحسين بن عبيد اهلل قال. النوروز، كتاب فضائل شهر رمضان، كتاب رد الشمس

 .أجازني الباقي
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  نجيح بن قباء الغافقي 1151

حدثنا نجيح بن قباء عن أبي عبد اهلل : حدثنا أبي قال: حدثنا أبو الحسين صالح بن الحسين النوفلي قال: قال ابن عياش
 .عليه السالم و عن الرجال

  نوح بن الحكم أبو اليقظان 1152

: حدثنا عمر بن محمد الزيات قال: اب أخبرنا محمد بن محمد قالله كت. كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا : حدثنا أبو علي بن همام قال: حدثنا أبو علي بن همام و أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران الجندي قال

 .حدثنا أبو سمينة عن نوح بكتابه: محمد بن أحمد بن خاقان النهدي قال

 ةنشيط بن صالح بن لفاف 1156

أخبرنا محمد بن محمد عن الزراري، عن . له كتاب. مولى بني عجل روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم، ثقة
 .السعدآبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عنه بكتابه

  ناصح البقال 1150

عمران، عن ابن همام، عن حميد  أخبرنا أحمد بن محمد بن. له كتاب. كوفي، مولى، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .حدثنا جعفر بن بشير، عن ناصح بكتابه: بن زياد، عن القاسم بن إسماعيل قال
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 باب الواو

 .وهب بن وهب بن عبد اهلل بن زمعة بن األسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى أبو البختري 1155

تزوج أبو عبد اهلل عليه : قال سعد. كذابا، و له أحاديث مع الرشيد في الكذبروى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، و كان 
حدثنا : حدثنا علي بن الحسين بن بابويه قال: أخبرنا العباس بن عمر الكلوذاني قال. له كتاب يرويه جماعة. السالم بأمه

اب األلوية و الرايات، و كتاب مولد أمير و له كت. حدثنا السندي بن محمد عن أبي البختري: عبد اهلل بن جعفر الحميري قال
 .المؤمنين عليه السالم، و كتاب صفات النبي صلى اهلل عليه و آله

 وهب بن عبد ربه بن أبي ميمونة بن يسار األسدي، 1153



له  .ثقة، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم. مولى بني نصر بن قعين، أخو شهاب بن عبد ربه و عبد الخالق
حدثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن : حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين قال. كتاب يرويه جماعة

 .عيسى، عن الحسن بن محبوب، عنه بكتابه

  وهب بن محمد البزاز أبو نصر القمي 1151

 أخبرنا الحسين، عن أحمد بن جعفر،. له كتاب نوادر. ثقة، عين
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 .أحمد بن إدريس، عن محمد بن علي بن محبوب عنهعن 

  وهيب بن خالد البصري 1158

حدثنا جعفر بن محمد بن : أخبرنا أبو الحسين بن محمد بن أبي سعيد قال. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم نسخة. ثقة
حدثنا أبو سلمة موسى بن : قالحدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي : قال[  عليه]عبيد اهلل بمصر قراءة 

 .حدثنا وهيب بكتابه: قال( التبوذكي المنقري ظ)إسماعيل السودكي المقرئ 

 وهيب بن حفص أبو علي الجريري، 1159

كتاب تفسير القرآن و : مولى بني أسد، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، و وقف، و كان ثقة، و صنف كتبا
 .حدثنا أحمد بن جعفر، عن حميد، عن الحسن بن سماعه عنه: أخبرنا الحسين قال. مبوب كتاب في الشرائع

  وهيب بن حفص النخاس 1134

 .له كتاب ذكره سعد

  وليد بن صبيح أبو العباس 1131

الصفار، أخبرنا ابن النعمان، عن الحسن بن حمزة عن ابن بطة، عن . له كتاب. كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العباس بن الوليد، عن أبيه

##432=PAGE## 

  وليد بن العالء الوصافي 1132

: حدثنا الصفار قال: حدثنا ابن بطة قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: أخبرنا محمد بن محمد قال. كوفي، عجلي، له كتاب
 .عيسى، عن ابن أبي عمير و الحسن بن محبوب عنهحدثنا أحمد بن محمد بن 



  وريزة بن محمد الغساني 1136

: عن أبيه قال( القمي)حدثنا علي بن محمد العمي : أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال. له كتاب عن الرضا عليه السالم
بن وريزة بالبصرة سنة خمس و  حدثنا وريزة بن محمد: قال شيخنا أبو الحسن الجندي. حدثنا وريزة بن محمد بكتابه

حدثنا : جدي قال( حدثنا)حدثني : قال. ولدت سنة خمس و أربعين و مائتين: عشرين و ثالثمائة، و له ثمانون سنة، قال
 .الرضا عليه السالم سنة تسعين و مائة
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 باب الهاء

 هشام بن الحكم أبو محمد، 1130

. في هذه السنة مات( إنه)إن : لكوفة، انتقل إلى بغداد سنة تسع و تسعين و مائة و يقالو كان ينزل بني شيبان با. مولى كندة
حدثنا عبيد اهلل : حدثنا ابن ثابت قال: حدثنا علي بن حاتم قال: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. له كتاب يرويه جماعة

م، كتابه الفرائض، كتابه اإلمامة، كتابه الداللة على بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير عنه بكتابه و كتابه علل التحري
حدث األجسام، كتابه الرد على الزنادقة، كتابه الرد على أصحاب اإلثنين، كتابه التوحيد، كتابه الرد على هشام الجواليقي، 

و جمع علي بن منصور من كتابه الرد على أصحاب الطبائع، كتابه الشيخ و الغالم في التوحيد، كتابه التدبير في اإلمامة و ه
، كتابه الميزان، كتابه في إمامة المفضول، كتابه الوصية و الرد على منكريها، كتابه الميدان، كتاب اختالف الناس في -كالمه

ه اإلمامة، كتابه الجبر و القدر، كتابه الحكمين، كتابه الرد على المعتزلة و طلحة و الزبير، كتابه القدر، كتابه األلفاظ، كتاب
االستطاعة، كتابه المعرفة، كتابه الثمانية أبواب، كتابه على شيطان الطاق، كتابه األخبار، كتابه الرد على المعتزلة، كتابه الرد 

و أما مولده فقد قلنا . في التوحيد، كتابه المجالس في التوحيد، كتابه المجالس في اإلمامة( أرسطاطاليس)على أرسطاليس 
  ثم انتقل إليها في. و تجارته بغداد الكوفة، و منشؤه واسط،
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و روى هشام عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن موسى عليهما السالم، و كان ثقة في الروايات، . آخر عمره و نزل قصر وضاح
 .حسن التحقيق بهذا األمر

  هشام بن سالم الجواليقي 1135

له . روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، ثقة ثقة. نمولى بشر بن مروان أبو الحكم، كان من سبي الجوزجا
حدثنا ابن أبي : حدثنا عبيد اهلل بن أحمد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: أخبرنا محمد بن عثمان قال. كتاب يرويه جماعة

 .و كتابه الحج، و كتابه التفسير، و كتابه المعراج. عمير عنه بكتابه

  بن السائبهشام بن محمد  1133



بن بشر بن زيد بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد 
ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة، أبو المنذر، الناسب، العالم 

 و. و كان يختص بمذهبنا باأليام، المشهور بالفضل و العلم،

اعتللت علة عظيمة نسيت علمي فجلست إلى جعفر بن محمد عليه السالم فسقاني العلم في :  له الحديث المشهور قال
 .و كان أبو عبد اهلل عليه السالم يقربه و يدنيه و يبسطه. كأس، فعاد إلي علمي

كتابه الجمهرة، و كتابه الجمهرة، و كتاب حروب األوس و كتاب المذيل الكبير في النسب و هو ضعف : له كتب كثيرة، منها
الخزرج، و كتاب المشاتمات بين األشراف، و كتاب القداح و الميسر، و كتاب أسواق العرب، و كتاب أخبار ربيعة و 

بار البسوس و حروب تغلب و بكر، و كتاب أنساب األمم، و كتاب المعمرين، كتاب األوائل، كتاب أخبار قريش، كتاب أخ
 جرهم،

##435=PAGE## 

كتاب أخبار لقمان بن عاد، كتاب أخبار بني تغلب و أيامهم و أنسابهم، كتاب أخبار بني عجل و أنسابهم، كتاب بني حنيفة، 
كتاب كلب، كتاب أخبار تنوخ و أنسابها، كتاب مثالب ثقيف، كتاب مثالب بني أمية، كتاب الطاعون في العرب، كتاب 

العراق، كتاب فتوح الشام، كتاب الردة، كتاب فتوح خراسان، كتاب فتوح فارس، كتاب مقتل عثمان، األصنام، كتاب فتوح 
كتاب الجمل، كتاب صفين، كتاب النهروان، كتاب الغارات، كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب مقتل حجر بن 

كتاب الحكمين، كتاب مقتل الحسين عليه السالم، عدي، كتاب مقتل رشيد و ميثم و جويرية بن مسهر، كتاب عين الوردة، 
كتاب قيام الحسن عليه السالم، كتاب أخبار محمد بن الحنفية، كتاب التباشير باألوالد، كتاب الموءودات، كتاب من نسب 

زاء إلى أمه من قبائل العرب، كتاب الطائف، كتاب رموز العرب، كتاب غرائب قريش و بني هاشم في سائر العرب، كتاب أج
حدثنا محمد بن : حدثنا أحمد بن كامل قال: أخبرنا محمد بن عثمان قال. الخيل، كتاب الرواد، كتاب الجيران، كتاب الخطب

 .حدثنا هشام: موسى بن حماد قال

  هاشم بن المثنى 1131

حدثنا جعفر بن محمد : أخبرنا محمد بن عثمان قال. كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، له كتاب يرويه جماعة
 .حدثنا عبيد اهلل بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عنه بكتابه: قال

  هاشم بن إبراهيم العباسي 1138

أخبرنا الحسين، عن علي بن محمد، عن . له كتاب يرويه جماعة. الذي يقال له المشرقي، روى عن الرضا عليه السالم
  حمزة، عن
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 .، عن صفوان، عن يونس، عن هاشم، عن الرضا عليه السالم بالنسخةسعد، عن محمد بن الحسين



  هاشم بن حيان أبو سعيد المكاري 1139

حدثنا علي بن حبشي بن : أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، له كتاب يرويه جماعة
 .حدثنا القاسم بن إسماعيل: قوني قال

 بن عبد اهلل أبو كهمس،( الهيثم)هيثم  1114

 .كوفي، عربي، له كتاب ذكره سعد بن عبد اهلل في الطبقات

  بن واقد الجزري( هيثم)الهيثم  1111

حدثنا أحمد بن : أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. له كتاب يرويه محمد بن سنان. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا محمد بن سنان عنه : حدثنا أبو سمينة قال: ا محمد بن أبي القاسم قالحدثن: حدثنا أبي قال: محمد بن يحيى قال

 .بكتابه

  بن عبد اهلل الرماني( هيثم)الهيثم  1112

 .له كتاب. كوفي، روى عن موسى و الرضا عليهما السالم

  هيثم بن محمد الثمالي 1116

 .حميد، عن إبراهيم بن سليمان، عنه به حدثنا أحمد بن جعفر، عن: أخبرنا الحسين قال. كوفي، ثقة، له كتاب
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  هيثم بن عروة التميمي 1110

أخبرنا محمد بن جعفر، عن أحمد بن محمد، عن يحيى بن زكريا . له كتاب. كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .بن شيبان، عن صفوان، عنه به

 هيثم بن أبي مسروق أبو محمد 1115

 .حدثنا محمد بن علي بن محبوب عنه: قال ابن بطة. له كتاب نوادر. مسروق عبد اهلل النهدي كوفي، قريب األمرو اسم أبي 

 هارون بن خارجة 1113

حدثنا : أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. له كتب تختلف الرواة. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم. كوفي، ثقة و أخوه مراد
حدثنا محمد بن إسماعيل بن : حدثنا محمد بن عبد الجبار قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: ى قالأحمد بن محمد بن يحي

 .بزيع، عن علي بن النعمان، عن هارون



  هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي 1111

حدثنا أحمد : لأخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قا. له كتاب يرويه جماعة. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم. كوفي، ثقة، عين
 .حدثنا محمد بن تسنيم، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة بكتابه: حدثنا حميد بن زياد قال: بن جعفر قال

##438=PAGE## 

 هارون بن الجهم بن ثوير 1118

. السالم، كوفي، ثقةو ابن الجهم روى عن أبي عبد اهلل عليه . بن أبي فاختة سعيد بن جهمان، مولى أم هانئ بنت أبي طالب
حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن : حدثنا محمد بن أحمد الصفواني قال: أخبرنا أحمد بن علي بن نوح قال

 .محمد بن خالد البرقي، عن هارون بكتابه

  هارون بن عيسى 1119

روى : ن علي بن وهبان، عن عمه و قالعن أبيه، ع( أحمد بن محمد ظ)حدثنا بكتابه محمد بن أحمد : ذكره ابن بطة و قال
 .ابن عيسى عن أبي عبد اهلل عليه السالم

 .رآئي هارون بن مسلم بن سعدان، الكاتب السرمن 1184

لقي أبا محمد و أبا الحسن . و كان له مذهب في الجبر و التشبيه. يكنى أبا القاسم، ثقة، وجه. األنبار[  من]كان نزلها، و أصله 
ه كتاب التوحيد، و كتاب الفضائل، و كتاب الخطب، و كتاب المغازي، و كتاب الدعاء، و له مسائل ألبي ل. عليهما السالم

 .حدثنا سعد، عن هارون بها: حدثنا أحمد بن محمد قال: الحسن الثالث عليه السالم، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال

 ي،هارون بن الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب البجل 1181

 مولى جرير بن عبد اهلل، ثقة،
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حدثنا : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: له كتاب نوادر أخبرنا ابن شاذان قال. روى عن أبيه و عن الرجال. صدوق
 .حدثنا أحمد بن أبي زاهر و محمد بن أبي القاسم جميعا، عن هارون بكتابه: أبي قال

  ز بن محمد، أبو موسى المجاشعيهارون بن عمر بن عبد العزي 1182

حدثنا الفضل بن : قال أبو المفضل. كتاب ما نزل في القرآن في علي عليه السالم: صحب الرضا عليه السالم، له كتب، منها
 .محمد بن المسيب الشعراني أبو محمد بجرجان عنه

 الكاتب،( األوارجي ظ)هارون بن عبد العزيز أبو علي األراجني  1186



بمذهبنا و هو جد أبي ( التخصص)و له ابن اسمه علي و كان حسن التخصيص . ن وجها في زمانه، مدحه المتنبيمصري، كا
 .له كتاب الرد على الواقفة. الحسن علي بن الحسين المغربي الكاتب والد الوزير أبي القاسم

  هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن سعيد، أبو محمد، التلعكبري 1180

كنت أحضر . كتاب الجوامع في علوم الدين: له كتب، منها. كان وجها في أصحابنا، ثقة، معتمدا ال يطعن عليه. انمن بني شيب
 .في داره مع ابنه أبي جعفر، و الناس يقرءون عليه
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 هبة اهلل بن أحمد بن محمد الكاتب، 1185

سمع حديثا كثيرا، و كان . كان يذكر أن أمه أم كلثوم بنت أبي جعفر محمد بن عثمان العمري. أبو نصر، المعروف بابن برنية
يتعاطى الكالم، و يحضر مجلس أبي الحسين بن الشبيه العلوي الزيدي المذهب، فعمل له كتابا، و ذكر أن األئمة ثالثة عشر 

أن األئمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين : حديث في كتاب سليم بن قيس الهالليمع زيد بن علي بن الحسين، و احتج ب
له كتاب في اإلمامة، و كتاب في أخبار أبي عمرو و أبي جعفر العمريين و رأيت أبا العباس بن نوح قد عول . عليه السالم

آخر زيارة حضرها معنا يوم الغدير سنة  و كان هذا الرجل كثير الزيارات، و. عليه في الحكاية في كتابه أخبار الوكالء
 .أربعمائة بمشهد أمير المؤمنين عليه السالم

 .هالل بن إبراهيم أبو الفتح الدلفي الوراق 1183

 .له كتاب الرد على من رد آثار الرسول و اعتمد نتائج العقول. سمع الحديث و كان ثقة. رجل ال بأس به
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 باب الياء

 لقاسم أبو بصير األسدي،يحيى بن ا 1181

أبو محمد، ثقة، وجيه، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم، و قيل يحيى بن أبي القاسم، و اسم أبي : و قيل
حدثنا أحمد : أخبرنا محمد بن جعفر قال. له كتاب يوم و ليلة. و روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم. القاسم إسحاق

و . حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان قال حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير بكتابه: قالبن محمد بن سعيد 
 .مات أبو بصير سنة خمسين و مائة

  يحيى بن عليم الكلبي العليمي 1188

: حمد قالحدثنا جعفر بن م: أخبرنا محمد بن عثمان قال. له كتاب الزهد. ثقة، عين، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .حدثنا ابن أبي عمير عنه بكتابه: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد بن نهيك قال



 يحيى بن الحسن بن جعفر 1189

روى . بن عبيد اهلل بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم، أبو الحسين، العالم الفاضل الصدوق
 .عن الرضا عليه السالم
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حدثنا الحسن : أخبرنا محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي قال. كتاب نسب آل أبي طالب، كتاب المسجد: با، منهاصنف كت
 .حدثنا جدي: بن محمد بن يحيى بن الحسن قال

 يحيى بن زكريا بن شيبان أبو عبد اهلل، الكندي، العالف، 1194

حسين بن أبي العالء و محمد بن حمران و كليب بن معاوية روى أبوه الحديث عن ال. الشيخ، الثقة، الصدوق، ال يطعن عليه
حدثنا أحمد بن : أخبرنا محمد بن جعفر قال. كتاب الفضائل: له كتب، منها. و صفوان بن يحيى، و روى عنه ابنه يحيى

 .حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان: محمد بن سعيد قال

  يحيى المكنى أبا محمد العلوي 1191

كتاب في المسح على الرجلين، و : له كتب كثيرة، منها(. نيشابور)سيد، متكلم، فقيه، من أهل نيسابور : يمن بني زبارة، علو
 .كتاب في إبطال القياس، و كتاب في التوحيد

  يحيى بن أبي بكر بن مهرويه القزويني 1192

حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن  :حدثنا ابن بطة قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: له نوادر، أخبرنا محمد بن محمد قال
 .يحيى بنوادره

  يحيى بن زكريا النرماشيري 1196

له كتاب أسماه شمس الذهب ذكر بعض أصحابنا أنه رأى منه كتاب منازل الصحابة في الطاعة و . أبو الحسين، كان مضطربا
 المعصية كتاب المتعة،
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 .كتاب فدك، كتاب المحنة

د بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم يحيى بن محم 1190
 السالم،



كتاب األصول، كتاب اإلمامة، كتاب : صنف كتبا، منها(. نيشابور)أبو محمد كان فقيها، عالما، متكلما، سكن نيسابور 
 .الفرائض، كتاب اإليضاح في المسح على الخفين

  بن يحيى الحنفييحيى  1195

 .أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، عن علي بن محمد، عن علي بن الحسن عن أخيه، عن أبيه، عنه به. له كتاب

  يحيى بن سعيد القطان 1193

حدثنا جعفر بن : أخبرنا محمد بن عثمان بن الحسن قال. أبو زكريا، عامي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم نسخة
حدثنا يحيى بن : حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي قال: اهيم قالمحمد بن إبر

 .سعيد القطان، عن جعفر بن محمد

 يحيى بن خلف الوابشي الهمداني، 1191

اهلل المحمدي،  حدثنا جعفر بن عبد: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال. ثقة، كوفي، له كتاب
 .عن يحيى بن خلف بكتابه
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  يحيى بن العالء البجلي الرازي 1198

حدثنا : حدثنا عبيد اهلل بن أحمد قال: له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال. أبو جعفر، ثقة، أصله كوفي
 .ا بن يحيى، عن يحيى بن العالء بكتابهحدثنا زكري: حدثنا إبراهيم بن سليمان قال: محمد بن رباح قال

  يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي 1199

قرأت على أبي . له كتاب يرويه جماعة. روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، ثقة ثقة، صحيح الحديث
حدثنا ابن أبي عمير، : حدثنا أبي قال: قالالعباس أحمد بن علي، أخبركم الحسن بن حمزة، عن علي بن إبراهيم بن هاشم 

 و هذا الكتاب يرويه عدة كثيرة من أصحابنا. عن يحيى بن عمران بكتابه

  يحيى بن عبد الرحمن األزرق 1244

أخبرناه محمد بن عثمان . له كتاب يرويه عدة من أصحابنا. كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم
 .حدثنا الطاطري، عن علي بن الحسن بن رباط، عنه به: حدثنا عبيد اهلل بن أحمد قال: ا جعفر بن محمد قالحدثن: قال

 يحيى بن سالم الفراء 1241



( الحسيني)كوفي، زيدي، ثقة له كتاب رواه أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن القاسم العلوي الحسني 
  ن محمد بنحدثنا أبو جعفر أحمد ب: قال
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 .حدثنا محمد بن الحسين الخثعمي: القاسم الهروي بالكوفة قال

  يحيى اللحام الكوفي 1242

حدثنا الحسن بن : أخبرنا أحمد بن علي قال. له كتاب يرويه الحسن بن محبوب. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم، ثقة
 .حدثنا الحسن بن محبوب، عنه بكتابه: خالد البرقي قال حدثنا ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن: حمزة قال

  يحيى بن هاشم 1246

: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: له كتاب، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. كوفي، قليل الحديث، ثقة
 .حدثنا إبراهيم بن سليمان، عنه به

  يحيى بن الحجاج الكرخي 1240

حدثنا أبو القاسم : أخبرنا أحمد بن علي قال. له كتاب. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم. و أخوه خالد بغدادي، ثقة
الحسن بن عثمان بن علي بن الحسن بن محمد البغدادي السباك، و أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن إدريس البغدادي 

حدثنا محمد بن سليمان : حدثنا أبي سعيد قال: ببغداد قال حدثنا عمرو بن سعيد بن برد بن أيوب الفزاري: الخازن قاال
 .حدثنا يحيى بن الحجاج بكتابه: قال

 يحيى بن إبراهيم بن أبي البالد 1245

 مولى بني عبد اهلل بن غطفان، ثقة هو. و اسم أبي البالد يحيى
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: حدثنا أحمد بن محمد بن محمد قال: بن محمد قالأخبرنا محمد . له كتاب. و أبوه أحد القراء كان يتحقق بأمرنا هذا
 .حدثنا يحيى بن زكريا اللؤلؤي، عن يحيى بكتابه: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال

 يحيى بن عبد الحميد 1243

متوكل، عن موسى بن أبي موسى ( بن ظ)أخبرنا جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن موسى . له كتاب
 .حمد بن أيوب، عنه بهالكوفي، عن م

  يونس بن يعقوب بن قيس أبو علي الجالب البجلي الدهني 1241



اختص بأبي عبد اهلل و أبي الحسن عليهما السالم، و كان . أمه منية بنت عمار بن أبي معاوية الدهني أخت معاوية بن عمار
و كان . و كان حظيا عندهم، موثقا. م، فتولى أمرهيتوكل ألبي الحسن عليه السالم، و مات بالمدينة في أيام الرضا عليه السال

حدثنا محمد بن : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال. له كتاب الحج. قد قال بعبد اهلل و رجع
 .حدثنا الحسن بن فضال عن يونس بكتابه: المفضل بن إبراهيم األشعري قال

  يونس بن عبد الرحمن 1248

بن يقطين بن موسى مولى بني أسد، أبو محمد، كان وجها في أصحابنا، متقدما، عظيم المنزلة، ولد في أيام هشام  مولى علي
و روى عن أبي الحسن موسى و . بن عبد الملك، و رأى جعفر بن محمد عليهما السالم بين الصفا و المروة و لم يرو عنه

  و كان. إليه في العلم و الفتيا الرضا عليهما السالم و كان الرضا عليه السالم يشير
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و قد ورد في يونس بن عبد الرحمن . من أخذه و ثبت على الحق( فامتنع)ممن بذل له على الوقف مال جزيل و امتنع 
 .رحمه اهلل مدح و ذم

محمد بن قتيبة  حدثني علي بن: -فيما أخبرني به غير واحد من أصحابنا عن جعفر بن محمد عنه -قال أبو عمرو الكشي
حدثني عبد العزيز بن المهتدي، و كان خير قمي رأيته، و كان وكيل الرضا عليه السالم و : حدثني الفضل بن شاذان قال: قال

خذ عن يونس بن عبد : إني ال أقدر على لقائك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني فقال:  إني سألته فقلت: خاصته فقال
 .الرحمن

 و. و مثله رواه الكشي، عن الحسن بن علي بن يقطين سواء. عظيمةو هذه منزلة 

أخبرني الشيخ الصدوق أبو القاسم جعفر بن : قال شيخنا أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن النعمان في كتاب مصابيح النور
قال لنا أبو : لحميري قالحدثنا عبد اهلل بن جعفر ا: حدثنا علي بن الحسين بن بابويه قال: محمد بن قولويه رحمه اهلل قال

عرضت على أبي محمد صاحب العسكر عليه السالم كتاب يوم و ليلة ليونس :  هاشم داود بن القاسم الجعفري رحمه اهلل
و مدائح يونس . أعطاه اهلل بكل حرف نورا يوم القيامة: فقال. تصنيف من هذا فقلت تصنيف يونس مولى آل يقطين: فقال لي

 هاكثيرة، ليس هذا موضع

كتاب السهو، كتاب األدب و : و كانت له تصانيف كثيرة، منها. ، و إنما ذكرنا هذا حتى ال نخليه من بعض حقوقه رحمه اهلل
الداللة على الخير، كتاب الزكاة، كتاب جوامع اآلثار، كتاب الشرائع، كتاب الصالة، كتاب العلل الكبير، كتاب اختالف الحج، 

اب علل الحديث، كتاب الفرائض، كتاب الفرائض الصغير، كتاب الجامع الكبير في الفقه، كتاب االحتجاج في الطالق، كت
كتاب التجارات، كتاب تفسير القرآن، كتاب الحدود، كتاب اآلداب، كتاب المثالب، كتاب علل النكاح و تحليل المتعة، كتاب 

 البداء، كتاب نوادر
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ثواب الحج، كتاب النكاح، كتاب المتعة، كتاب الطالق، كتاب المكاسب، كتاب الوضوء،  البيوع، كتاب الرد على الغالة، كتاب
أخبرنا محمد بن . كتاب البيوع و المزارعات، كتاب يوم و ليلة، كتاب اللؤلؤ في الزهد، كتاب اإلمامة، كتاب فضل القرآن

حدثنا محمد : حدثنا عبد اهلل بن جعفر قال: قالأخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى : علي أبو عبد اهلل بن شاذان القزويني قال
 .حدثنا يونس بجميع كتبه: بن عيسى قال

  يونس بن علي القطان 1249

: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. له كتاب المزار. أبو عبد اهلل، كان ينزل بالكوفة طاق حيان، هو بيطار حيان، قريب األمر
 .حدثنا أحمد بن جعفر عن حميد عنه

  يونس بن ظبيان 1214

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد : كل كتبه تخليط، أخبرنا محمد بن جعفر قال. مولى، ضعيف جدا، ال يلتفت إلى ما رواه
 .حدثنا ذبيان بن حكيم األودي عن يونس: حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد قال: قال

  يونس بن رباط البجلي 1211

حدثنا أحمد بن محمد بن : أخبرنا أحمد بن محمد قال. له كتاب. اهلل عليه السالمموالهم، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد 
 .حدثنا أحمد بن أبي بشر عنه: حدثنا محمد بن سالم بن عبد الرحمن قال: سعيد قال
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 يعقوب بن سالم األحمر 1212

أخبرنا أحمد بن . مبوب في الحالل و الحرامله كتاب . أخو أسباط بن سالم، ثقة، من أصحاب أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا : حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: محمد قال

 .علي بن أسباط عن عمه بكتابه

  يعقوب بن نعيم بن قرقارة الكاتب 1216

في اإلمامة، أخبرنا ( كتبا)و صنف كتابا . روى عن الرضا عليه السالم كان جليال في أصحابنا، ثقة في الحديث،. أبو يوسف
حدثنا أبو نعيم نصر بن عصام بن المغيرة الفهري، أحد بني محارب : حدثنا محمد بن عبد اهلل قال: الحسين بن عبيد اهلل قال

 .بن فهر عن يعقوب

  يعقوب بن إسحاق السكيت 1210

الثاني و أبي الحسن عليهما السالم و كانا يختصان به، و له عن أبي جعفر رواية و أبو يوسف كان متقدما عند أبي جعفر 
، ال يطعن (صدوقا)مسائل، و قتله المتوكل ألجل التشيع، و أمره مشهور، و كان وجها في علم العربية و اللغة، ثقة، مصدقا 



لفظه و اختلف معناه، كتاب األضداد، كتاب المذكر كتاب إصالح المنطق، كتاب األلفاظ، كتاب ما اتفق : و له كتب، منها. عليه
و المؤنث، كتاب المقصور و الممدود، كتاب الطير، كتاب النبات، كتاب الوحش، كتاب األرضين و الجبال و األودية، كتاب 

 شعر امرئ القيس،: األصوات، كتاب ما صنعه من شعر الشعراء

##450=PAGE## 

شعر أبي داود، شعر بشر بن أبي حازم، شعر أوس بن حجر، شعر علقمة الفحل، شعر  شعر زهير، شعر النابغة، شعر األعشى،
طرفة، شعر عنترة، شعر عمرو بن كلثوم، شعر الحارث بن حلزة اليشكري، شعر الفرزدق، شعر األخطل، شعر جرير، شعر 

. مر، شعر حسان بن ثابتشعر عمرو بن أح( مرخية ظ)عامر بن الطفيل، شعر السليك بن السلكة، شعر جامع بن مرحبة 
أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد الخالل : أخبرنا أبو أحمد عبد السالم بن الحسين بن محمد بن عبد اهلل البصري قال

 .حدثنا ثعلب، عن يعقوب: حدثنا أبو عبد اهلل إبراهيم بن عرفة قال: قال( الحالل)

 يعقوب بن يزيد بن حماد األنباري السلمي، 1215

له كتاب البداء، . ، من كتاب المنتصر، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السالم، و انتقل إلى بغداد، و كان ثقة صدوقاأبو يوسف
حدثنا محمد بن الحسن، عن : أخبرنا علي بن أحمد قال. و كتاب المسائل، و كتاب نوادر الحج، كتاب الطعن على يونس

 .محمد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد بكتبه

 عقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التماري 1213

له كتاب، يرويه عدة من . ذكره ابن سعيد و ابن نوح. مولى بني أسد، أبو محمد ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
حدثنا أحمد بن محمد : حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن علي القزويني قال. أصحابنا

 .حدثنا محمد بن أبي عمير، عن يعقوب بكتابه: يسى قالبن ع
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  يعقوب السراج 1211

 .أخبرنا الحسين عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب. كوفي، ثقة، له كتاب

 يعقوب بن شيبة 1218

عليه السالم و رواه مع مسانيد جماعة من الصحابة، و صنف  صاحب حديث من العامة، غير أنه صنف مسند أمير المؤمنين
حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب : قرأت هذا الكتاب على أبي عمر عبد الواحد بن مهدي قال. مسند عمار بن ياسر

 .و له كتاب الرسالة في الحسن و الحسين عليهما السالم. حدثنا جدي يعقوب به: بن شيبة قال

  ن يعقوب الجعفييوسف ب 1219



حدثنا أحمد بن محمد : أخبرنا محمد بن محمد قال. له كتاب. كوفي، ضعيف، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم و جابر
حدثنا : حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا إبراهيم بن سالم الخزاز قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر بن رباح قال: قال

 .يوسف بن يعقوب بكتابه

 يوسف بن حماد قيراط 1224

 .كوفي، ضعيف، له كتاب
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  يوسف بن عقيل البجلي 1221

: أخبرنا أبو الحسن بن الجندي قال. كوفي، ثقة، قليل الحديث يقول القميون إن له كتابا، و عندي أن الكتاب لمحمد بن قيس
 .محمد بن خالد البرقي عن يوسفحدثنا : حدثنا علي بن الحسين الهمداني قال: حدثنا محمد بن همام قال

 يوسف بن ثابت بن أبي سعدة 1222

: له كتاب، يرويه ثعلبة بن ميمون، أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. أبو أمية، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
الحسن بن علي بن فضال، حدثنا : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدثنا أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس قال

 .عن ثعلبة بالكتاب

 يزيد أبو خالد القماط 1226

أخبرنا أبو عبد اهلل بن . له كتاب يرويه جماعة. مولى بني عجل بن لجيم، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
بن بكر بن جناح، عن حدثنا محمد : حدثنا أبو الحسن علي بن حاتم، عن محمد بن أحمد بن ثابت قال: شاذان قال

 .صفوان، عنه به

  يزيد بن خليفة الحارثي 1220

 حدثنا أبو الحسن بن داود: أخبرنا محمد بن محمد قال. له كتاب يرويه جماعة. روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
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لي بن الحسن، عن محمد بن أبي حدثنا عبيد اهلل بن أحمد، عن ع: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا ابن عقدة قال: قال
 .حمزة، عن يزيد بكتابه

 الغنوي،( السحف)يزيد بن إسحاق بن أبي السخف  1225



حدثنا : حدثنا علي بن حاتم قال: أخبرنا أبو عبد اهلل القزويني قال. له كتاب يرويه جماعة(. شغر)أبو إسحاق، يلقب شعر 
 .ابن الحميري، عن أبيه، عن يزيد بكتابه

  بن الحسين يزيد 1223

 .سمعت منه نوادره: حدثنا حميد بن زياد قال: أخبرنا الحسين بن علي قال: قال ابن نوح

 ياسين الضرير الزيات البصري، 1221

أخبرنا محمد بن علي . لقي أبا الحسن موسى عليه السالم لما كان بالبصرة، و روى عنه، و صنف هذا الكتاب المنسوب إليه
 .حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين به: حدثنا سعد قال: د بن يحيى قالحدثنا أحمد بن محم: قال

  ياسر خادم الرضا عليه السالم 1228

حدثنا : حدثنا ابن بطة قال: حدثنا الحسن بن حمزة قال: أخبرنا محمد بن محمد قال. و هو مولى حمزة بن اليسع له مسائل
 .حدثنا ياسر بها: البرقي قال
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  اب من اشتهر بكنيتهب

 أبو بدر 1229

حدثنا : حدثنا علي بن محمد قال: أخبرنا الحسين قال. لم يذكر اسمه، كوفي له كتاب يرويه عدة، منهم محمد بن سنان
حدثنا علي بن عبد اهلل بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي سمينة، عن ابن سنان، عن أبي بدر : حمزة قال

 .بكتابه

  بو بالل األشعريأ 1264

 .حدثنا إبراهيم، عن أبي بالل به: حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين قال. مقل، له كتاب

  أبو يحيى الجرجاني 1261

: الرد على الحشوية تصنيفا كثيرا، فمنها( في)كان من أجل أصحاب الحديث، و رزقه اهلل هذا األمر، و صنف من : قال الكشي
كتاب خالف عمر برواية أهل الحشو، كتاب محنة النابتة، يصف فيه مذهب أهل الحشو و فضائحهم، مفاخرة البكرية و 

العمرية، مناظرة الشيعي و المرجئي في المسح على الخفين و أكل الجري و غير ذلك، كتاب الغوغاء من أصناف األمة من 
  و المسح على الخفين و طالق التقية، كتاب التسوية فيهالمرجئة و القدرية و الخوارج في المتعة و الرجعة 
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في تزويج العرب من الموالي، كتاب الصهاكي، فضائح الحشوية، التفويض، األوائل، ( جريج ظ)ابن جريح ( خطاء)خطا 
 .طالق المجنون، استنباط الحشوية، الرد على الحنبلي، الرد على الشجري، نكاح السكران

  أيوب المدني أبو 1262

 .حدثنا علي بن محمد ماجيلويه بكتاب أبي أيوب المدني: حدثنا محمد بن علي بن هشام قال: قال ابن نوح

  أبو الربيع الشامي 1266

أخبرنا ابن نوح، عن الحسين بن علي، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي 
 .محبوب عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي بكتابهالخطاب، عن الحسن بن 

  أبو هارون السنجي 1260

: أخبرنا ابن نوح، عن محمد بن أحمد بن داود، عن ابن عقدة، عن حميد قال. إن اسمه ثابت بن توبة: مولى بني أمية، و قيل
 .مولى بني أمية بكتابهحدثنا عبيس بن هشام، عن أبي هارون السنجي، : حدثنا القاسم بن إسماعيل قال

  أبو يحيى المكفوف 1265

سمعت من عمر بن طرخان : حدثنا حميد بن زياد قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل، عن الحسين بن علي بن سفيان قال
 .كتاب أبي يحيى المكفوف
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 أبو يحيى الحناط 1263

حدثنا الحسن بن محمد بن سماعه بكتاب أبي يحيى : ميد قالأخبرنا الحسين بن عبيد اهلل، عن الحسين بن علي، عن ح
 .الحناط

  أبو جنادة األعمى 1261

 .ابن نوح عن محمد بن علي بن هشام، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن ابن أبي الخطاب، عن أبي جنادة األعمى بكتابه

  أبو عبد اهلل الجاموراني 1268

 .جاموراني بكتابهابن بطة، عن البرقي، عن أبي عبد اهلل ال

  أبو علي الحراني 1269



 .ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي علي بكتابه

  أبو شعيب المحاملي 1204

أخبرنا الحسين بن . له كتاب. كوفي، ثقة، من رجال أبي الحسن موسى عليه السالم، مولى علي بن الحكم بن الزبير األنباري
حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن عباس بن : الحسين بن علي بن سفيان قال حدثنا: عبيد اهلل قال

 .معروف، عن أبي شعيب بكتابه
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  أبو طالب البصري 1201

 .ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عنه

  أبو العباس صاحب عمار بن مروان 1202

 .بن خالد عن أبي العباس بكتابهابن بطة، عن أحمد بن محمد 

  أبو معشر المدني 1206

 .حدثنا أبو معشر بكتابه الحرة تصنيفه: حدثنا أبي قال: حدثنا داود بن محمد بن أبي معشر المدني قال: أحمد بن كامل قال

  أبو عبد الرحمن العرزمي 1200

 .ابن نوح، عن ابن حمزة، عن ابن بطة، عن البرقي، عنه بكتابه

  أبو الحسن النهدي 1205

 .الحسين، عن ابن حمزة، عن ابن بطة، عن محمد بن علي بن محبوب عنه بكتابه

  أبو أيوب األنباري 1203

 .تحول إلى بغداد، ابن النعمان، عن ابن حمزة، عن ابن بطة، عن البرقي، عنه بكتابه
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  أبو مخلد السراج 1201

حمد بن سعيد، عن محمد بن عبد اهلل بن غالب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن أخبرنا محمد بن جعفر، عن أحمد بن م
 .ابن أبي عمير، عن أبي مخلد السراج بكتابه



  أبو عثمان األحول 1208

 .الحسين، عن ابن حمزة، عن ابن بطة، عن البرقي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن أبي عثمان بكتابه

  أبو سليمان الجبلي 1209

 .ابن نوح و غيره، عن ابن حمزة، عن ابن بطة، عن البرقي، عنه بكتابه

  أبو حيون 1254

أخبرنا علي بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد اهلل . ال يعرف بغير هذا، له كتاب في المالحم
 .البرقي، عن أبي حيون بكتابه

  أبو حبيب النباجي 1251

حدثنا محمد بن الحسن، عن الحميري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، : أبو الحسين علي بن أحمد قالأخبرنا . له كتاب
 .عن ابن مسكان، عن أبي حبيب بكتابه
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  أبو الجوزاء التميمي 1252

بن الحسن حدثنا محمد : أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد قال. كتابه رواية محمد بن الحسن الصفار
محمد بن عبد اهلل الحميري، عن أبيه، عن . و رواه أيضا عنه محمد بن عبد الجبار. الصفار عن أبي الجوزاء التميمي بكتابه

 .محمد بن عبد الجبار، عن أبي الجوزاء بكتابه

  أبو ساسان 1256

ر بن محمد، عن عبيد اهلل بن أحمد بن أخبرنا محمد بن عثمان، عن جعف. له كتاب. كوفي، روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم
 .حدثنا محمد بن أبي حمزة، عن أبي ساسان بكتابه: حدثنا علي بن الحسن الطاطري قال: نهيك قال

  أبو الشداخ 1250

يكون . ذكر أحمد بن الحسين رحمه اهلل أنه وقع إليه كتاب في اإلمامة موقع عليه بخط األصل كتاب أبي الشداخ في اإلمامة
 .ن خمسين ورقة و أنه أراه ألبيه فلم يعرف الرجلنحوا م

 أبو طالب األزدي البصري الشعراني، 1255



أخبرنا عدة من أصحابنا، عن . ال يعرف هذا الرجل إال من جهته: و قال أصحابنا. له كتاب يرويه محمد بن خالد البرقي
  حدثنا أبو طالب األزدي: الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه قال
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 .بكتابه

 أبو طاهر بن حمزة بن اليسع، 1253

أخبرنا الحسين بن . نسخة[  عليه السالم]روى عن أبي الحسن الثالث [ و]، قمي، [ عليه السالم]أخو أحمد، روى، عن الرضا 
حدثنا أبو : أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: عبيد اهلل قال

 .طاهر بن حمزة

 .أبو شبل بياع الوشي 1251

حدثنا علي بن : حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرني محمد بن جعفر قال
 .حدثنا أبو شبل بياع الوشي بكتابه، عن جعفر بن محمد عليه السالم: النعمان قال

  أبو عصام 1258

و مات محمد بن الحسين : سمعت من أبي جعفر محمد بن الحسين بن خازم نوادر أبي عصام قال: ذكر حميد بن زياد قال
 .بن خازم سلخ رجب سنة إحدى و ستين و مائتين، و صلى عليه قاسم بن خازم

 ..أبو عيينة  1259

  أبو سعيد المكاري 1234

 .له كتاب
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 والد الحناط أبو 1231

  أبو الحسن الميموني 1232

 .قرأت هذا الكتاب عليه. له كتاب الحج، و كان قاضيا بمكة سنين كثيرة. مضطرب جدا

 أبو محمد األسود 1236



 .حدثنا بكتابه البرقي عن أبيه عنه: صاحب أبي مريم األنصاري، ذكره ابن بطة قال

  أبو محمد الواسطي 1230

بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أخبرنا الحسين، عن أحمد 
 .أبي محمد الواسطي بكتابه

  أبو مالك الجهني 1235

 .له كتاب، يرويه أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عنه

 أبو محمد الخزاز 1233

 أبو محمد القزاز 1231

 .كتبهما تروى بهذه األسانيد
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  أبو هالل 1238

حدثنا : حدثنا حسن بن محمد بن سماعه قال: حدثنا حميد بن زياد قال: له كتاب رواه أبو المفضل محمد بن عبد اهلل قال
 .محمد بن أبي عمير عن أبي هالل بكتابه

  أبو يعقوب الجعفي 1239

حدثنا حميد عن أحمد : حدثنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اهلل قال. كوفي، له كتاب يرويه أحمد بن ميثم
 .حدثنا أبو يعقوب بكتابه: بن ميثم قال
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  الفهرست

 232آدم بن إسحاق 

 231آدم بن الحسين 

 234آدم بن المتوكل 

 1أبان بن تغلب 



 9أبان بن عبد الملك 

 8أبان بن عثمان 

 14أبان بن عمر 

 11سندى  -أبان بن محمّد

 64أبي بكر محمّد ابن ابى السمال إبراهيم بن 

 62إبراهيم بن أبي البالد 

 22إبراهيم بن أبي حفص 

 29إبراهيم بن أبي الكرام 

 06إبراهيم بن أبي محمود 

 21إبراهيم بن إسحاق األحمرى 

 65إبراهيم بن بشر 

 15إبراهيم بن الحكم 

 69إبراهيم بن حماد 

 01إبراهيم بن خالد 

 13إبراهيم بن رجاء الجحدرى 

 60إبراهيم بن رجاء الشيباني 

 10إبراهيم بن سليمان المزنى 

 24إبراهيم بن سليمان النهمى 

 61إبراهيم بن صالح االنماطى األسدى 

 16إبراهيم بن صالح االنماطى الكوفيّ 



 21إبراهيم بن عبد الحميد 

 23إبراهيم بن عمر اليمانيّ 

 25إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب الخرّاز 

 66ن قتيبة إبراهيم ب

 68إبراهيم بن المبارك 

 12إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى 

 02إبراهيم بن محمّد األشعريّ 

 19إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفى 

 26إبراهيم بن محمّد بن معروف 

 00إبراهيم بن مسلم 

 05إبراهيم بن موسى األنصاريّ 

 61إبراهيم بن مهزم 

 11إبراهيم بن مهزيار 

 28نصر  إبراهيم بن

 20إبراهيم بن نعيم العبدى أبو الصبّاح الكنانيّ 

 18إبراهيم بن هاشم 
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 04إبراهيم بن يزيد المكفوف 

 63إبراهيم بن يوسف 

 246أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع 



 264أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الكاتب 

 269أحمد بن إبراهيم بن المعلى 

 181أحمد بن أبي بشر السراج 

 215أحمد بن أبي زاهر موسى 

 228أحمد بن إدريس 

 225أحمد بن إسحاق 

 202( سمكة)أحمد بن إسماعيل 

 201أحمد بن اصفهبذ 

 222أحمد بن بكر 

 201أحمد بن الحارث 

 261أحمد بن الحسن األسفراييني 

 119أحمد بن الحسن بن إسماعيل 

 185أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤى 

 221بن سعيد القرشيّ أحمد بن الحسن 

 190أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال 

 183أحمد بن الحسن القزّاز 

 186أحمد بن الحسين بن سعيد 

 196أحمد بن الحسين بن عبد الملك 

 244أحمد بن الحسين بن عمر الصيقل 

 220أحمد بن حمزة 



 265أحمد بن داود 

 209أحمد بن رباح 

 206أحمد بن رزق 

 251حجال أحمد بن سليمان ال

 180أحمد بن صبيح 

 254أحمد بن عامر 

 203أحمد بن عائذ 

 212أحمد بن عبد الرفاء 

 245أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن جلين 

 252أحمد بن عبد اللّه بن عيسى 

 223( ابن خانبة)أحمد بن عبد اللّه بن مهران 

 211( ابن عبدون)أحمد بن عبد الواحد 

 191أحمد بن عبدوس 

 216عبيد اللّه بن يحيى بن خاقان أحمد بن 

 210أحمد بن علويّة 

 204أحمد بن على أبو العباس الرازيّ 

 256أحمد بن عليّ بن أحمد النجاشيّ 

 240أحمد بن عليّ بن الحسن الفامى 

 249أحمد بن عليّ بن العباس السيرافى 

 261أحمد بن على الفائدى 



 193أحمد بن عليّ بن محمّد العقيقى 

 191مرو بن المنهال أحمد بن ع
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 205أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبيّ 

 208أحمد بن عمر الحلّال 

 218أحمد بن الفضل الخزاعيّ 

 260أحمد بن القاسم 

 224أحمد بن المبارك 

 219أحمد بن محمّد أبو بشر السراج 

 268أحمد بن محمّد أبو عبد اللّه اآلملي 

 248الجرجانيّ أحمد بن محمّد بن أحمد 

 214أحمد بن محمّد بن أحمد بن طرخان الكندي 

 262أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة العاصمي 

 242أحمد بن محمّد بن جعفر الصولى 

 226أحمد بن محمّد بن الحسين القمّيّ 

 182أحمد بن محمّد بن خالد 

 189أحمد بن محمّد بن الربيع 

 266( ابن عقدة)أحمد بن محمّد بن سعيد 

                                                           
 .ش.ه 1631ششم، : قم، چاپ -سة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم جلد، مؤس1جناشى، امحد بن على، رجال النجاشي،   



 192أحمد بن محمّد بن سيار السيارى 

 194أحمد بن محمّد بن عبيد اللّه األشعريّ 

 241أحمد بن محمّد بن عبيد اللّه الجوهريّ 

 229أحمد بن محمّد بن عليّ بن عمر بن رباح 

 263أحمد بن محمّد بن عمّار 

 184أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبي نصر البزنطى 

 243( بن الجنديا)أحمد بن محمّد بن عمران 

 198أحمد بن محمّد بن عيسى 

 241( ابو غالب الزرارى)أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان 

 181أحمد بن محمّد بن مسلمة 

 221أحمد بن محمّد بن موسى الهاشمى 

 188أحمد بن معروف 

 213أحمد بن ميثم 

 200أحمد بن النضر الخزار 

 211أحمد بن وهيب األسدى 

 199أحمد بن هالل 

 195أحمد بن يحيى االودى 

 251إدريس بن زياد 

 259إدريس بن عبد اللّه 

 258إدريس بن الفضل 



 231اديم بن الحرّ 

 214ارطاة بن حبيب 

 238اسباط بن سالم 

 113إسحاق بن آدم 

 111إسحاق بن بشر 

 114إسحاق بن جرير 

 115إسحاق بن جندب 

 118إسحاق بن الحسن 
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 110اللّه األشعريّ إسحاق بن عبد 

 139إسحاق بن عمّار 

 116إسحاق بن غالب 

 111إسحاق بن محمّد 

 112إسحاق بن يزيد 

 233اسد بن معلى 

 52إسماعيل بن آدم األشعريّ 

 14إسماعيل بن ابان 

 03إسماعيل بن أبي خالد األزديّ 

 01إسماعيل بن أبي زياد السكونى 

 51إسماعيل بن أبي زياد السلمى 



 35ن أبي عبد اللّه إسماعيل ب

 51إسماعيل بن بكر 

 11إسماعيل بن جابر الجعفى 

 56إسماعيل بن الحكم الرافعى 

 59إسماعيل بن دينار 

 50إسماعيل بن زيد 

 53إسماعيل بن سهل 

 33إسماعيل بن شعيب 

 54إسماعيل بن عبد الخالق 

 38إسماعيل بن عليّ بن إسحاق النوبختى 

 39رزين الخزاعيّ إسماعيل بن عليّ بن على بن 

 36إسماعيل بن على العمى 

 30إسماعيل بن على 

 55إسماعيل بن عمر 

 31إسماعيل القصير 

 34إسماعيل بن محمّد بن إسحاق 

 31إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل 

 08( ع)إسماعيل بن موسى بن جعفر 

 09إسماعيل بن مهران 

 32إسماعيل بن همام 



 58إسماعيل بن يسار 

 235رزين األسود بن 

 5األصبغ بن نباتة 

 211اصرم بن حوشب 

 212الياس بن عمرو 

 230امية بن على 

 236امية بن عمرو 

 239انس بن عياض 

 253ايوب بن الحرّ 

 255ايوب بن عطيّة 

 250ايوب بن نوح 

 296البراء بن محمّد 

 291برد االسكاف 

 281بريد بن معاوية 

 292بريه العبادى 
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 288عبد اللّه بسام بن 

 281بسطام بن الحصين 

 284بسطام بن سابور الزيات 

 286بسطام بن سابور 



 282بسطام بن مرة 

 294بشار بن يسار الضبعى 

 283بشر بن سلّام 

 280بشر بن سليمان 

 285بشر بن مسلمة 

 218بكر بن أحمد 

 215بكر بن االشعث 

 210بكر بن جناح 

 213بكر بن صالح 

 211المزنى بكر بن عبد اللّه 

 216بكر بن محمّد األزديّ 

 219بكر بن محمّد المازنى 

 290بندار بن محمّد 

 289بيان الجزريّ 

 295تليد بن سليمان 

 293( أبو حمزة الثمالى)ثابت بن أبي صفية 

 299ثابت بن جرير 

 291ثابت بن شريح 

 298ثابت بن هرمز 

 644ثبيت بن محمّد 



 641( ع) ثبيت ممّن يروى عن أبي عبد اللّه

 642ثعلبة بن ميمون 

 646ثوير بن أبي فاختة 

 662جابر بن يزيد الجعفى 

 660جارود بن المنذر 

 663جحدر بن المغيرة 

 665جرّاح المدائنى 

 614جعفر بن أحمد بن أيّوب 

 613جعفر بن أحمد بن وندك 

 615جعفر بن أحمد بن يوسف 

 648جعفر بن إسماعيل 

 621جعفر االودى 

 640ر جعفر بن بشي

 611جعفر بن الحسين المؤمن 

 611جعفر بن سليمان 

 623جعفر بن عبد الرحمن الكاهليّ 

 643جعفر بن عبد اللّه راس المذرى 

 624جعفر بن عثمان 

 625جعفر بن عليّ بن حسان 

 626جعفر بن مازن 



 649جعفر بن المثنى 

 611جعفر بن محمّد بن إسحاق 

 610د ابى قيراط جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن وال
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 618جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه 

 645جعفر بن محمّد بن سماعة 

 620جعفر بن محمّد السنجارى 

 616جعفر بن محمّد بن مالك 

 641جعفر بن محمّد بن يونس االحول 

 619جعفر بن ورقاء 

 622جعفر بن الهذيل 

 623جعفر بن يحيى بن العالء 

 661بن الحكم جفير 

 661جلبة بن حيان 

 664جلبة بن عياض 

 628جميل بن درّاج 

 629جميل بن صالح 

 666جهم بن حكيم 

 668جهيم بن أبي جهم 

 682حاتم بن إسماعيل 



 636حارث بن أبي جعفر محمّد بن النعمان 

 634حارث بن عبد اللّه 

 632حارث بن عمران 

 631حارث بن المغيرة 

 631حبيب بن اوس 

 638بن المعلل  حبيب

 639حبيب بن النعمان 

 619حبيش بن مبشر 

 610حجاج بن دينار 

 616حجاج بن رفاعة 

 680حجر بن زائدة 

 685حديد بن حكيم 

 686حذيفة بن منصور 

 683حرب بن الحسن 

 615حريز بن عبد اللّه 

 681حسان بن مهران 

 101( سجّادة)الحسن بن أبي عثمان 

 10الحسن بن أبي قتادة 

 105الحسن بن أحمد بن ريذويه 

 152الحسن بن أحمد بن القاسم المحمدى 



 151الحسن بن أحمد بن محمّد العجليّ 

 116الحسن بن أيّوب 

 92الحسن بن جعفر الحسنى 

 149الحسن بن الجهم 

 95الحسن بن الحسين الجحدرى 

 110الحسن بن الحسين السكونى 

 111الحسن بن الحسين العرنيّ 

 86ؤلؤى الحسن بن الل

 154الحسن بن حمزة المرعش 

 169الحسن بن خالد البرقي 
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 81الحسن بن خرزاذ 

 13الحسن بن راشد الطفاوى 

 90الحسن بن رباط 

 114الحسن بن الزبرقان 

 93الحسن بن زياد العطّار 

 99الحسن بن زيدان 

 91الحسن بن السرى 

 163الحسن بن سعيد 

 141الحسن بن صالح االحول 



 89الحسن بن الطيب 

 104الحسن بن ظريف 

 168الحسن بن العبّاس الرازيّ 

 103الحسن بن عبد الصمد 

 96الحسن بن عطية 

 16الحسن بن عليّ بن أبي حمزة 

 144الحسن بن عليّ بن أبي عقيل 

 140الحسن بن عليّ أبو محمّد الحجال 

 143الحسن بن عليّ بن أبي المغيرة 

 82الحسن بن عليّ بن بقاح 

 165الحسن بن عليّ بن الحسن أبو محمّد األطروش 

 84الحسن بن عليّ بن زياد الوشاء 

 106الحسن بن عليّ الزيتونى 

 148الحسن بن عليّ بن سبرة 

 101الحسن بن عليّ بن عبد اللّه البجليّ 

 12الحسن بن عليّ بن فضّال 

 81الحسن بن عليّ بن النعمان 

 91الحسن بن عليّ بن يقطين 

 166بن عمرو بن منهال  الحسن

 102الحسن بن عنبسة 



 98الحسن بن قدامة 

 146الحسن بن متيل 

 141الحسن بن محمّد بن أحمد الصفار 

 100الحسن بن محمّد بن جمهور 

 145الحسن بن محمّد الحضرمى 

 80الحسن بن محمّد بن سماعة 

 15الحسن بن محمّد بن سهل 

 112الحسن بن محمّد بن الفضل 

 142محمّد النهاوندى الحسن بن 

 109الحسن بن محمّد بن يحيى ابن اخى طاهر 

 108الحسن بن موسى أبو محمّد النوبختى 

 85الحسن بن موسى الخشاب 

 162الحسن بن موفق 

 18الحسين بن أبي سعيد هاشم المكارى 

 111الحسين بن أبي العالء 

 123الحسين بن أبي غندر 

 135الحسين بن أحمد بن المغيرة 
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 118الحسين بن أحمد المنقريّ 

 88الحسين بن اشكيب 



 19الحسين بن بسطام 

 125الحسين بن ثوير بن أبي فاختة 

 120الحسين بن حمّاد 

 159الحسين بن حمدان 

 121الحسين بن حمزة 

 131الحسين بن خالويه 

 115الحسين بن زيد بن عليّ ذو الدمعة 

 99الحسين بن زيدان 

 161سعيد الحسين بن 

 164الحسين بن سيف بن عميرة 

 156الحسين بن شاذويه 

 133الحسين بن عبيد اللّه بن إبراهيم الغضائري 

 160الحسين بن عبيد اللّه بن حمران 

 83الحسين بن عبيد اللّه السعدى 

 122الحسين بن عثمان االحمسى 

 119الحسين بن عثمان بن شريك 

 113الحسين بن علوان 

 155أبو عبد اللّه المصرى  الحسين بن على

 131الحسين بن عليّ بن الحسين بن محمّد الوزير المغربى 

 136الحسين بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه 



 130الحسين بن على الخزّاز 

 132الحسين بن عليّ بن سفيان البزوفرى 

 128الحسين بن عمر بن سلمان 

 158الحسين بن عنبسة 

 151الكاتب الحسين بن القاسم 

 129الحسين بن المبارك 

 138الحسين بن محمّد بن جعفر الخالع 

 150الحسين بن محمّد بن على األزديّ 

 153الحسين بن محمّد بن عمران 

 134الحسين بن محمّد بن الفرزدق 

 161الحسين بن محمّد بن الفضل 

 126الحسين بن المختار 

 94الحسين بن موسى الحناط 

 121الحسين بن مهران 

 124الحسين بن نعيم 

 11الحسين بن يزيد النوفليّ 

 613حصين بن المخارق 

 600حفص بن البخترى 

 601حفص بن سالم 

 608حفص بن سوقة 



 609حفص بن عاصم 

 605حفص بن العالء 

 603حفص بن غياث 

 650حكم بن ايمن 
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 656حكم بن حكيم 

 652حكم بن سعد 

 655حكم القتّات 

 654مسكين حكم بن 

 651حكم بن هشام 

 612حماد بن أبي طلحة 

 611حماد بن عثمان 

 614حماد بن عيسى 

 658حمدان بن إسحاق 

 651حمدان بن سليمان 

 653حمدان بن المعافى 

 659حمدان بن المهلب 

 635حمزة بن حمران 

 630حمزة بن القاسم 

 633حمزة بن يعلى 



 602حميد بن راشد 

 669حميد بن زياد 

 601بن شعيب حميد 

 604حميد بن المثنى 

 606حميد بن مسعود 

 618حنان بن سدير 

 684حنظلة بن زكريا 

 611حيدر بن شعيب 

 692خالد بن أبي إسماعيل 

 693خالد بن أبي كريمة 

 689خالد بن جرير 

 694خالد بن سدير 

 681خالد بن سعيد 

 696خالد بن صبيح 

 691خالد بن طهمان 

 688خالد بن ماد 

 691ن نجيح خالد ب

 695خالد بن يحيى بن خالد 

 698خالد بن يزيد أبو يزيد العكلى 

 690خالد بن يزيد بن جبل 



 042خضر بن عمرو 

 041خضر بن عيسى 

 041خطّاب بن مسلمة 

 045خالد السندى 

 699خلف بن حماد 

 044خلف بن عيسى 

 046خليد بن اوفى 

 040خليل العبدى 

 048خيبرى بن على 

 043خيثمة 

 049( ع)خيران مولى الرضا 

 029دارم بن قبيصة 

 011داود بن أبي يزيد العطّار 
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 010داود بن اسد 

 021داود بن حصين 

 020داود بن زربى 

 024داود بن سرحان 

 023داود بن سليمان بن جعفر القزوينى 

 026داود بن سليمان الحمّار 



 016داود بن سليمان القرشيّ 

 012داود بن عطاء 

 022داود بن على اليعقوبي 

 018داود بن فرقد األسدى 

 011داود بن القاسم 

 014داود بن كثير 

 013داود بن كورة 

 025داود بن مافنّة 

 021داود بن محمّد النهدى 

 019داود بن النعمان 

 015داود بن يحيى 

 064درست بن أبي منصور 

 028دعبل بن على 

 061ذريح بن محمّد 

 001رافع بن سلمة 

 001ربعى بن عبد اللّه 

 062ربيع بن أبي مدرك 

 060ربيع بن زكريا 

 065ربيع بن سليمان 

 066ربيع بن محمّد المسلى 



 6ربيعة بن سميع 

 069رجاء بن يحيى 

 002رزيق بن الزبير 

 006رزيق بن مرزوق 

 003رشيد بن زيد 

 068رفاعة بن موسى 

 005رقيم بن الياس 

 000روح بن عبد الرحيم 

 004رومى بن زرارة 

 063الريان بن شبيب 

 061الريان بن الصلت 

 035زحر بن عبد اللّه 

 036زرارة بن أعين 

 033زرعة بن محمّد 

 030زكار بن الحسن 

 058زكريا بن آدم 

 051زكريا بن إدريس 

 059زكريا بن الحرّ 

 050زكريا بن عبد اللّه الفيّاض 

 056زكريا بن محمّد المؤمن 



 055يحيى التميمى الكوفيّ زكريا بن 

 053زكريا بن يحيى الواسطى 
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 051زياد بن أبي الحالل 

 052زياد بن أبي غياث مسلم 

 009زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذّاء 

 054زياد بن مروان القندى 

 008زياد بن المنذر 

 031زيد الزرّاد 

 034زيد النرسى 

 031زيد بن يونس الشحّام 

 549أبي حفصة سالم بن 

 544سالم بن أبي سلمة 

 548سالم بن الحنّاط 

 541سالم بن مكرم 

 518سرى بن عبد اللّه 

 039سعد بن أبي خلف الزامّ 

 011سعد خادم ابى دلف 

 014سعد بن سعد األشعريّ 

 038سعد بن طريف 



 031سعد بن عبد اللّه 

 515سعدان بن مسلم 

 012سعيد بن أبي الجهم 

 016سعيد بن أحمد 

 013سعيد بن بيان 

 081سعيد بن جناح البغداديّ 

 010سعيد بن خيثم 

 015سعيد بن سعد 

 011سعيد بن عبد الرحمن األعرج 

 019سعيد بن غزوان 

 084سعيد بن مسلمة 

 018سعيد بن يسار 

 512سعيد بن جناح الكوفيّ 

 541سفيان بن صالح 

 543سفيان بن عيينة 

 542سلّام بن أبي عمرة 

 546عبد اللّه سلّام بن 

 510سالمة بن محمّد 

 098سلمة بن الخطّاب 

 099سلمة بن محمّد 



 513سليم الفرّاء 

 0سليم بن قيس 

 086سليمان بن جعفر الطالبى 

 080سليمان بن خالد 

 088سليمان بن داود 

 085سليمان بن سفيان 

 081سليمان بن سماعة 

 083سليمان بن صالح 

 082سليمان بن عبد اللّه الديلميّ 

 089سليمان مولى طربال 

 511سماعة بن مهران 
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 093سندى بن الربيع 

 095سندى بن عيسى 

 091سندى بن محمّد و اسمه ابان 

 514سويد بن مسلم القلّاء 

 511سويد مولى محمّد بن مسلم 

 096سهل بن أحمد الديباجى 

 092زاذويه 

 094زياد 



 091الهرمزان 

 090اليسع 

 516زياد الواسطى سهيل بن 

 519سيابة بن ناجية 

 545سيف بن سليمان التمّار 

 540سيف بن عميرة 

 522شريف بن سابق 

 521شعيب بن أعين 

 524شعيب العقرقوفى 

 526شهاب بن عبد ربّه 

 506صابر مولى بسام 

 521صالح أبو مقاتل الديلميّ 

 523صالح بن أبي حماد 

 561صالح الحذّاء 

 566صالح بن الحكم 

 563صالح بن خالد القمّاط 

 565صالح بن خالد المحاملى 

 564صالح بن رزين 

 529صالح بن سعيد القمّاط 

 560صالح بن عقبة بن خالد 



 562صالح بن عقبة بن قيس 

 528صالح بن محمّد الصرامي 

 568صبّاح بن صبيح 

 569صبّاح بن نصر 

 561صبّاح بن يحيى 

 504صبيح أبو الصبّاح 

 501صبيح الصائغ 

 500صدقة بن بندار 

 502صعصعة بن صوحان 

 525صفوان بن مهران 

 520صفوان بن يحيى 

 505الصلت بن الحرّ 

 503الضحّاك أبو مالك الحضرمى 

 508الضحّاك بن سعد 

 501الضحّاك بن محمّد الشيباني 

 551طاهر بن حاتم 

 552طاهر غالم ابى الجيش 

 509طلّاب بن حوشب 

 554طلحة بن زيد 

 556ن ناصح ظريف ب
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 550ظفر بن حمدون 

 821عاصم بن حميد 

 824عاصم الكوزى 

 190عامر بن عبد اللّه 

 195عامر بن كثير 

 196عباد أبو سعيد العصفرى 

 192عباد بن سليمان 

 191عباد بن صهيب 

 864عبادة بن زياد 

 154عباس بن زيد 

 100عباس بن عامر 

 101عباس بن عليّ بن أبي سارة 

 103عباس بن عيسى 

 106عباس بن معروف 

 102عباس بن موسى 

 108عباس بن الوليد 

 101عباس بن هشام 

 109عباس بن هالل 

 105عباس بن يزيد 



 861عبدان بن محمّد 

 301عبد الحميد بن أبي العالء 

 308عبد الحميد بن سعد 

 366عبد الرحمن بن أبي حمّاد 

 322عبد الرحمن بن أبي نجران 

 325من بن أحمد بن جبرويه عبد الرح

 320عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك 

 321عبد الرحمن بن أعين 

 361عبد الرحمن بن بدر 

 364عبد الرحمن بن الحجاج 

 323عبد الرحمن بن الحسن القاساني 

 329عبد الرحمن بن سالم 

 362عبد الرحمن بن عمرو العائذى 

 360عبد الرحمن بن عمران 

 3219عبد الرحمن بن كثير 

 

 326عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم 

 328عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد اللّه 

 300عبد السالم بن سالم 

 306عبد السالم بن صالح 
                                                           

 .ش.ه 1631ششم، : قم، چاپ -جلد، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم 1جناشى، امحد بن على، رجال النجاشي،   



 350عبد الصمد بن بشير 

 301عبد العزيز العبدى 

 302عبد العزيز بن المهتدى 

 304عبد العزيز بن يحيى الجلودى 

 356ى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسن

 354عبد الغفار بن حبيب الجازى 

 309عبد الغفار بن القاسم 

 305عبد الكريم بن عمرو 

 303عبد الكريم بن هالل 

 594عبد اللّه بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفارى 
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 581عبد اللّه بن إبراهيم بن الحسين العلوى 

 532عبد اللّه بن إبراهيم بن محمّد الجعفرى 

 583اللّه بن أبي أويس عبد 

 341عبد اللّه بن خالد 

 512عبد اللّه بن أبي عبد اللّه محمّد بن خالد الطيالسى 

 553عبد اللّه بن أبي يعفور 

 539عبد اللّه بن أحمد بن حرب 

 343عبد اللّه بن أحمد بن عامر 

 518عبد اللّه بن أيّوب 



 531عبد اللّه بن بسطام 

 581عبد اللّه بن بكير 

 536اللّه بن جبلة عبد 

 516عبد اللّه بن جعفر الحميري 

 589عبد اللّه بن الحجاج 

 348عبد اللّه بن الحسين بن سعد 

 314عبد اللّه بن الحسين بن محمّد الفارسيّ 

 591عبد اللّه بن الحكم االرمنى 

 538عبد اللّه بن حماد 

 340عبد اللّه بن خداش 

 342عبد اللّه بن داهر 

 513لزبير األسدى عبد اللّه بن ا

 586عبد اللّه بن زرارة 

 580عبد اللّه بن سعيد أبو شبل األسدى 

 535عبد اللّه بن سعيد بن حيّان بن ابجر 

 592عبد اللّه بن سليمان الصيرفى 

 558عبد اللّه بن سنان 

 530عبد اللّه بن الصلت 

 588عبد اللّه بن طلحة 

 514عبد اللّه بن عامر 



 533الرحمن األصمّ عبد اللّه بن عبد 

 515عبد اللّه بن عبد الرحمن الزبيرى 

 519عبد اللّه بن عبد الرحمن بن عتبة 

 341عبد اللّه بن عطاء 

 511عبد اللّه بن العالء 

 599عبد اللّه بن عليّ بن الحسين بن زيد 

 344عبد اللّه بن عمر بن بكار 

 582عبد اللّه بن غالب 

 585عبد اللّه بن الفضل النوفليّ 

 596عبد اللّه بن القاسم الحارثى 

 590عبد اللّه بن القاسم الحضرمى 

 595عبد اللّه بن محمّد األسدى 

 598عبد اللّه بن محمّد األهوازى 

 591عبد اللّه بن محمّد بن حصين 

 349عبد اللّه بن محمّد بن عبد اللّه الحذّاء 

 346عبد اللّه بن محمّد على التميمى 
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 345اللّه بن محمّد النهيكى عبد 

 559عبد اللّه بن مسكان 

 511عبد اللّه بن المغيرة 



 551عبد اللّه بن ميمون 

 555عبد اللّه بن النجاشيّ 

 534عبد اللّه بن وضاح 

 511عبد اللّه بن الوليد 

 510عبد اللّه بن هارون 

 311عبد اللّه بن هليل 

 593عبد اللّه بن الهيثم 

 584الكاهليّ  عبد اللّه بن يحيى

 363عبد الملك بن حكيم 

 365عبد الملك بن عتبة 

 369عبد الملك بن منذر 

 368عبد الملك بن الوليد 

 361عبد الملك بن هارون 

 355عبد المؤمن بن القاسم 

 351عبد الواحد بن عمر 

 826عبدوس بن إبراهيم 

 352عبد الوهاب المادرائى 

 319عبيد بن الحسن 

 318عبيد بن زرارة 

 324عبيد بن كثير 



 311عبيد اللّه بن أبي زيد األنباري 

 315عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك 

 3عبيد اللّه بن الحرّ الجعفى 

 310عبيد اللّه بن عبد اللّه الدهقان 

 312عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ 

 313عبيد اللّه بن الفضل النبهانى 

 316عبيد اللّه بن الوليد الوصّافى 

 813عثمان بن جعفر المحاربى 

 811عثمان بن عيسى 

 810عقبة بن خالد 

 815عقبة بن محرز 

 811العالء بن رزين 

 814العالء بن الفضيل بن يسار 

 812العالء بن المقعد 

 816العالء بن يحيى المكفوف 

 829عليم بن محمّد 

 381على بن إبراهيم بن محمّد الجوّانى 

 384 على بن إبراهيم بن هاشم

 121على بن أبي جهمة 

 353على بن أبي حمزة البطائنى 



 393على بن أبي راشد 

 2على بن أبي رافع 

 388على بن أبي سهل حاتم القزوينى 

 395على بن أبي شعيب 

 315على بن أبي صالح 
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 386على بن أبي القاسم البرقي 

 391على بن أحمد أبو القاسم الكوفيّ 

 142الحسين الطبريّ  على بن أحمد بن

 336على بن اسباط 

 169على بن إسحاق األشعريّ 

 331على بن إسماعيل بن شعيب 

 394على بن بالل بن أبي معاوية المهلبى 

 164على بن بالل البغداديّ 

 332على بن جعفر بن محمّد العريضيّ 

 104على بن جعفر الهمانى 

 111على بن حديد 

 123على بن حسّان الواسطى 

 334بن حسان الهاشمى  على

 166على بن الحسن البصرى 



 359على بن الحسن بن رباط 

 126على بن الحسن الصيرفى 

 313على بن الحسن بن عليّ بن فضال 

 331على بن الحسن بن محمّد الطاطرى 

 305على بن الحسين بن على المسعوديّ 

 380على بن الحسين بن موسى بن بابويه 

 148لمرتضى على بن الحسين الموسوى ا

 118على بن الحكم 

 110على بن حمزة 

 351على بن رئاب 

 161على بن الريّان 

 161على بن زيدويه 

 131على بن سعيد القاساني 

 381على بن سليمان الزرارى 

 120على بن سويد 

 129على بن سيف بن عميرة 

 124على بن شجرة 

 141على بن صالح الواسطى 

 165على بن الصلت 

 338اس الجراذينيّ على بن العب



 143على بن عبد الرحمن القنانى 

 125على بن عبد العزيز 

 333على بن عبد اللّه أبو الحسن العطّار 

 391على بن عبد اللّه بن صالح 

 398على بن عبد اللّه بن عمران الميمونى 

 122على بن عبد اللّه بن غالب 

 392على بن عبد اللّه بن محمّد الخديجى 

 390اللّه بن مسكان على بن عبد 

 311على بن عبيد اللّه بن حسين العلوى 

 114على بن عقبة 

 121على بن عليّ بن رزين 

 163على بن عمرو 

 314على بن عمر األعرج 

 111على بن عمران 
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 160على بن عيسى من أهل رامشك 

 312على بن فضل الخزاز 

 382على بن محمّد بن إبراهيم علّان 

 383محمّد بن جعفر بن عنبسة على بن 

 385على بن محمّد بن جعفر بن موسى 



 116على بن محمّد بن حفص األشعريّ 

 145على بن محمّد بن شيران 

 339على بن محمّد بن شيرة 

 140على بن محمّد بن العباس بن فسانجس 

 146على بن محمّد بن عبد اللّه الرضوى 

 396على بن محمّد بن عبد اللّه القزوينى 

 389على بن محمّد العدوى 

 316على بن محمّد بن على األشعريّ 

 144على بن محمّد بن على الخزّاز 

 319على بن محمّد بن عليّ بن عمر بن رباح 

 318على بن محمّد بن قتبة 

 141على بن محمّد الكرخى 

 310على بن محمّد المنقريّ 

 399( ابن خالويه)على بن محمّد بن يوسف 

 113على بن معبد 

 168على بن معمر 

 358على بن منصور 

 128على بن مهديّ 

 330على بن مهزيار 

 162على بن ميسرة 



 112على بن ميمون 

 119على بن النعمان 

 149على بن وصيف الناشئ 

 115على بن يقطين 

 862علية بنت عليّ بن الحسين 

 181عمار أبو اليقظان األسدى 

 184عمار بن مروان 

 119باطى عمار بن موسى السا

 821عمارة بن زيد 

 110عمرو بن إبراهيم األزديّ 

 111عمرو بن أبي المقدام 

 118عمرو بن أبي نصر 

 112عمرو بن الياس البجليّ 

 116عمرو بن الياس بن عمرو 

 139عمرو بن جميع األزديّ 

 115عمرو بن حريث 

 111عمرو بن خالد أبو خالد الواسطى 

 131عمرو بن سعيد 

 135عمرو بن شمر 

 138عمرو بن عبيد اللّه األزرق 



 133عمرو بن عثمان 
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 113عمرو المنهال 

 114عمرو بن اليسع 

 159عمر بن ابان 

 151عمر أبو حفص الرمانى 

 134عمر أبو حفص الزبالى 

 155عمر بن أبي زياد 

 156عمر بن توبة 

 130عمر بن خالد الحنّاط 

 153عمر بن الربيع 

 158عمر بن سالم 

 150عمر بن عبد العزيز 

 132عمر بن عبد اللّه الثقفى 

 131عمر بن عليّ بن عمر 

 152عمر بن محمّد بن عبد الرحمن 

 151عمر بن محمّد بن يزيد 

 136عمر بن يزيد 

 194عمران بن إسماعيل 

 182عمران البرقي 



 183عمران بن حمران 

 181عمران بن شفا 

 188عمران بن قطن 

 189عريّ عمران بن محمّد األش

 186عمران بن مسكان 

 180عمران بن موسى 

 185عمران بن ميثم 

 828عمركى 

 822عنبسة بن بجاد 

 823العوام بن حوشب 

 818عون بن جرير 

 819عون بن سالم 

 843عيسى بن أحمد 

 846عيسى بن أعين 

 198عيسى بن حمزة 

 191عيسى بن داود 

 844عيسى بن راشد 

 193عيسى بن روضة 

 842السرى عيسى بن 

 840عيسى بن صبيح 



 845عيسى بن عبد اللّه بن سعد األشعريّ 

 199عيسى بن عبد اللّه بن محمّد العمرى 

 849عيسى بن المستفاد 

 841عيسى بن مهران 

 841عيسى بن الوليد 

 848عيسى بن هشام 

 820عيص بن القاسم 

 825عيينة بن ميمون 

 865غالب بن عثمان المنقريّ 

 863الهمدانيّ غالب بن عثمان 
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 866غياث بن إبراهيم 

 860غياث بن كلّوب 

 808فارس بن حاتم 

 809فارس بن سليمان 

 852فائد الحنّاط 

 856الفتح بن يزيد 

 850فرج السندى 

 854فضالة بن أيّوب 

 802الفضل بن أبي قرة 



 868الفضل بن إسماعيل 

 861الفضل بن سليمان 

 804الفضل بن شاذان 

 869بن عبد الرحمن  الفضل

 806الفضل بن عبد الملك 

 801الفضل بن عثمان 

 805الفضل بن محمّد األشعريّ 

 800الفضل بن يونس 

 801الفضيل بن عياض 

 803الفضيل بن يسار 

 851الفيض بن المختار 

 851القاسم بن بريد 

 853القاسم بن الحسن 

 831القاسم بن خليفة 

 831القاسم بن الربيع 

 859الرسّى القاسم 

 858القاسم بن سليمان 

 834القاسم بن عروة 

 853القاسم بن الفضيل 

 832القاسم بن محمّد الجوهريّ 



 830القاسم بن محمّد الخلقانى 

 836القاسم بن محمّد القمّيّ 

 855القاسم بن الوليد 

 838القاسم بن هشام 

 833القاسم بن يحيى 

 839قتيبة بن محمّد 

 816كثير بن طارق 

 812ر بن كلثم كثي

 814كعيب بن عبد اللّه 

 810كلثوم بنت سليم 

 811كليب بن معاوية 

 815لوط بن يحيى 

 813ليث بن البخترى 

 1162مالك بن عطية 

 1100متوكل بن عمير 

 1140مثنى بن الحضرمى 

 1145مثنى بن راشد 

 1141مثنى بن عبد السالم 

 1143مثنى بن الوليد الحناط 
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 1166أحمد  محسن بن

 1161محفوظ بن نصر 

 911محمّد بن إبراهيم بن أبي البالد 

 951محمّد بن إبراهيم االمام 

 1406محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعمانيّ 

 1415محمّد بن إبراهيم بن يوسف الشافعى 

 962محمّد بن أبي إسحاق 

 1462محمّد بن أبي بكر همّام االسكافى 

 931محمّد بن أبي حمزة الثمالى 

 1432محمّد بن أبي عمران موسى القزوينى 

 881محمّد بن أبي عمير 

 901محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه 

 892محمّد بن أبي يونس تسنيم الحضرمى 

 1422محمّد بن أحمد بن إبراهيم الجعفى الصابونى 

 942محمّد بن أحمد بن أبي قتادة 

 1401محمّد بن أحمد بن الجنيد 

 910خاقان محمّد بن أحمد بن 

 1405محمّد بن أحمد بن داود 

 818محمّد بن أحمد بن روح 

 1454محمّد بن أحمد بن عبد اللّه الصفوانى 



 1421محمّد بن أحمد بن عبد اللّه المفجع 

 965( ابن خانبه)محمّد بن أحمد بن عبد اللّه بن مهران 

 1436محمّد بن أحمد بن محمّد الجريرى 

 1468ارثى محمّد بن أحمد بن محمّد الح

 924محمّد بن أحمد بن محمّد بن رجاء 

 1461( ابن أبي الثلج)محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه 

 1453محمّد بن أحمد النعيمى 

 969محمّد بن أحمد بن يحيى األشعريّ 

 938محمّد بن إسحاق بن عمّار 

 999محمّد بن اسلم الطبريّ 

 915محمّد بن إسماعيل بن أحمد البرمكى 

 896محمّد بن إسماعيل بن بزيع 

 1441محمّد بن إسماعيل الجعفرى 

 911محمّد بن إسماعيل بن خثيم 

 966محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفرانى 

 923محمّد بن األصبغ 

 891محمّد بن اورمة 

 1400محمّد بن بحر الرهنى 

 1463محمّد بن بشر الحمدونى 

 921محمّد بن بشير 



 960ح محمّد بن بكر بن جنا
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 1452محمّد بن بكران 

 912محمّد بن بندار 

 1445محمّد بن البهلول 

 988محمّد بن تميم 

 1446محمّد بن ثابت 

 918محمّد ثوابا 

 941محمّد بن جبريل 

 819محمّد بن جرير أبو جعفر الطبريّ 

 1420محمّد بن جرير بن رستم 

 1419محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطّة 

 1425بن جعفر بن عنبسة محمّد 

 1456محمّد بن جعفر بن محمّد أبو الفتح المراغى 

 996محمّد بن جعفر بن محمّد ديباجة 

 1450محمّد بن جعفر بن محمّد بن عبد اللّه النحوى 

 1424محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون األسدى 

 941محمّد بن جمهور 

 911محمّد بن جميل بن صالح 

 934محمّد الحدّاد 



 946محمّد بن حسان الرازيّ 

 886محمّد بن الحسن بن أبي سارة 

 1402محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 

 1414محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفرى 

 1442محمّد بن الحسن بن زياد العطّار 

 919محمّد بن الحسن بن زياد الميثمى 

 899محمّد بن الحسن بن شمّون 

 880ه الجعفرى محمّد بن الحسن بن عبد اللّ

 1458محمّد بن الحسن بن عبيد اللّه الجوّانى 

 1469محمّد بن الحسن بن عليّ أبو المثنى 

 1438محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ 

 906محمّد بن الحسن بن عليّ المحاربى 

 908محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار 

 891محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب 

 944ن سعيد محمّد بن الحسين ب

 1408محمّد بن الحسين بن سفرجلة 

 1435محمّد بن الحسين بن موسى الرضى 

 951محمّد بن حكيم 

 1411محمّد بن حمّاد 

 935محمّد بن حمران 



 980محمّد بن خالد االحمسى 

 925محمّد بن خالد األشعريّ 

 982محمّد بن خالد األصمّ 

 898محمّد بن خالد البرقي 

 914عمر الطيالسى محمّد بن خالد بن 
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 1460محمّد بن خلف أبو بكر الرازيّ 

 889محمّد بن الخليل أبو جعفر السكاك 

 921محمّد بن الخليل بن اسد 

 1449محمّد بن الريان 

 1443محمّد بن زرقان 

 963محمّد بن زكريا الغالبى 

 1444محمّد بن زيد الرزامى 

 910 -811محمّد بن سالم بن أبي سلمة 

 1411محمّد بن سعيد بن غزوان 

 939محمّد بن سكين 

 895محمّد بن سلمة 

 990محمّد بن سليمان األصفهانيّ 

 961محمّد بن سليمان بن الحسن الزرارى 

 981محمّد بن سليمان الديلميّ 



 894محمّد بن سماعة 

 888محمّد بن سنان 

 993محمّد بن سهل 

 991محمّد بن شريح 

 984محمّد بن الصامت 

 985محمّد بن الصبّاح 

 986محمّد بن صدقة 

 1464محمّد بن العباس بن عليّ بن مروان بن الماهيار 

 913محمّد بن العباس بن عيسى الغاضرى 

 943محمّد بن عبد الحميد العطّار 

 1426محمّد بن عبد الرحمن بن قبة 

 909محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري 

 955محمّد بن عبد اللّه بن رباط 

 994محمّد بن عبد اللّه بن عمرو الالحقى 

 916محمّد بن عبد اللّه بن غالب 

 1459محمّد بن عبد اللّه بن محمّد أبو المفضل الشيباني 

 932محمّد بن عبد اللّه بن محمّد العمرى 

 926محمّد بن عبد اللّه المسلى 

 1466محمّد بن عبد اللّه بن مملك 

 902محمّد بن عبد اللّه بن مهران 



 901محمّد بن عبد اللّه بن نجيح 

 950محمّد بن عبد اللّه الهاشمى 

 1439محمّد بن عبد الملك التبّان 

 1428محمّد بن عبد المؤمن 

 920محمّد بن عبيد بن صاعد 

 948محمّد بن عبيد الكاتب 

 905محمّد بن عبيد اللّه بن أبي رافع 

 1430محمّد بن عبيد اللّه بن أحمد أبو طاهر الزرارى 

 1401محمّد بن عبيد اللّه الحقيبيّ 
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 933محمّد بن عذافر 

 1448محمّد بن عصام 

 952محمّد بن عطية 

 890محمّد بن عليّ بن إبراهيم القرشيّ 

 928محمّد بن عليّ بن إبراهيم الهمذانى 

 885محمّد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ 

 919محمّد بن عليّ بن جاك 

 992عليّ بن الحسين بن زيد محمّد بن 

 1409محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه 

 968محمّد بن عليّ بن حمزة العبّاسى 



 1429محمّد بن على الشلمغانى 

 1404محمّد بن عليّ بن عبدك 

 1414محمّد بن عليّ بن عيسى القمّيّ 

 1403محمّد بن عليّ بن الفضل بن تمام 

 904 محمّد بن عليّ بن محبوب

 883محمّد بن عليّ بن النعمان االحول 

 1433محمّد بن عليّ بن يعقوب القنّائى 

 1441محمّد بن عمرو بن سعيد 

 949محمّد بن عمرو بن عبد اللّه 

 929محمّد بن عمر الجرجانى 

 1418محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ 

 1455محمّد بن عمر بن محمّد الجعابى 

 981د محمّد بن عمر بن يزي

 956محمّد بن عوام 

 945محمّد بن عيسى بن عبد اللّه األشعريّ 

 893محمّد بن عيسى بن عبيد 

 914محمّد بن غورك 

 913محمّد بن فرات 

 1410محمّد بن الفرج الرخجى 

 995محمّد بن فضيل الصيرفى 



 1465محمّد بن القاسم أبو بكر البغداديّ 

 1421محمّد بن القاسم بن زكريا المحاربى 

 916محمّد بن القاسم بن الفضل بن يسار 

 881محمّد بن قيس أبو عبد اللّه البجليّ 

 884محمّد بن قيس أبو نصر األسدى 

 958محمّد بن مارد 

 1412محمّد بن المثنى 

 1451محمّد بن محمّد بن أحمد البجليّ 

 1461محمّد بن محمّد بن االشعث 

 1431محمّد بن محمّد بن نصر السكونى 

 1431ن محمّد بن النعمان محمّد ب

 983محمّد بن مرازم 

 964محمّد بن مروان األنباري 

 931محمّد بن مروان الحنّاط 

 959محمّد بن مسعود الطائى 

##486=PAGE## 

 900محمّد بن مسعود العيّاشيّ 

 882محمّد بن مسلم 

 1440محمّد بن مسلمة 

 998محمّد بن مصبح 



 915محمّد بن معروف 

 1451 محمّد بن المظفر

 911محمّد بن مفضل 

 989محمّد بن منصور 

 918محمّد بن موسى أبو جعفر خورا 

 940محمّد بن موسى بن عيسى الهمدانيّ 

 991محمّد بن ميسر 

 954محمّد بن ميمون الزعفرانى 

 922محمّد بن نافع 

 961محمّد بن الوليد 

 1434محمّد بن وهبان 

 1413محمّد بن هارون أبو عيسى الورّاق 

 1416محمّد بن هشام 

 912محمّد بن الهيثم 

 936محمّد بن يحيى الخثعميّ 

 930محمّد بن يحيى الخزّاز 

 903محمّد بن يحيى العطّار 

 1411( المغيثى)محمّد بن يحيى المعينى 

 1423محمّد بن يعقوب الكليني 

 953محمّد بن يوسف الصنعانى 



 1168مرازم بن حكيم 

 1160مرزبان بن عمران 

 1121بن قيس مروان 

 1124مروان بن مسلم 

 1102مروك بن عبيد 

 1149مسعدة بن زياد 

 114814مسعدة بن صدقة 

 

 1111مسعدة بن الفرج 

 1114مسعدة بن اليسع 

 1105مسكين أبو الحكم بن مسكين 

 1120مسمع بن عبد الملك 

 1125مشمعل بن سعد 

 1123مصبح بن الهلقام 

 1126مصعب بن سالم 

 1122مصعب بن يزيد 

 1163مطلب بن زياد 

 1164مظفر بن محمّد 

 1498معاوية بن حكيم 

 1490معاوية بن سعد 
                                                           

 .ش.ه 1631ششم، : قم، چاپ -بعة جلماعة املدرسني بقم جلد، مؤسسة النشر اإلسالمي التا1جناشى، امحد بن على، رجال النجاشي،    



 1495معاوية بن عثمان 

 1493معاوية بن عمّار 

 1496معاوية بن ميسرة 

 1491معاوية بن وهب 

 1110معلى بن خنيس 
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 1115معلى بن عثمان 

 1111معلى بن محمّد 

 1113معلى بن موسى 

 1128خلّاد معمر بن 

 1101معمر بن يحيى 

 1106معن بن عبد السالم 

 1116مفضل بن سعيد 

 1112مفضل بن عمر 

 1169مقاتل بن مقاتل 

 1129منبه بن عبد اللّه 

 1121منخل بن جميل 

 1161مندل بن على 

 1119منذر بن جفير 

 1118منذر بن محمّد 



 1146منصور بن أبي األسود 

 1141منصور بن حازم 

 1142العباس منصور بن 

 1499منصور بن محمّد 

 1144منصور بن يونس بزرج 

 1482موسى بن إبراهيم 

 1486موسى بن أبي حبيب 

 1491موسى بن إسماعيل 

 1483موسى بن اكيل 

 1480موسى بن بريد 

 1481موسى بن بكر 

 1411موسى بن جعفر الكميذانى 

 1413موسى بن جعفر بن وهب 

 1418 موسى بن الحسن بن عامر األشعريّ

 1484( ابن كبريا)موسى بن الحسن بن محمّد 

 1492موسى بن حمّاد 

 1488موسى بن رنجويه 

 1485موسى بن سابق 

 1412موسى بن سعدان 

 1494موسى بن سلمة 



 1410موسى بن طلحة 

 1489موسى بن عمر بن بزيع 

 1415موسى بن عمر بن يزيد 

 1481موسى بن عمير الهذلى 

 1416موسى بن القاسم 

 1419موسى بن محمّد األشعريّ 

 1165مهران بن محمّد 

 1104مياح المدائنى 

 1150ناصح البقّال 

 1151نجيح بن قباء 

 1156نشيط بن صالح 

 1101نصر بن سويد 
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 1109نصر بن صبّاح 

 1154نصر بن عامر 

 1103نصر بن قابوس 

 1108نصر بن مزاحم 

 1152نوح بن الحكم 

 1136وريزة بن محمّد 

 1131وليد بن صبيح 



 1132وليد بن العالء 

 1153وهب بن عبد ربّه 

 1151وهب بن محمّد 

 1155وهب بن وهب 

 1159وهيب بن حفص الجريرى 

 1134وهيب بن حفص النخاس 

 1158وهيب بن خالد 

 1118هارون بن الجهم 

 1181هارون بن الحسن البجليّ 

 1111هارون بن حمزة 

 1113هارون بن خارجة 

 1186هارون بن عبد العزيز الكاتب 

 1182هارون بن عمر المجاشعى 

 1119هارون بن عيسى 

 1184هارون بن مسلم 

 1180هارون بن موسى التلعكبرى 

 1138هاشم بن إبراهيم العباسيّ 

 1139هاشم بن حيان أبو سعيد المكارى 

 1131هاشم بن المثنى 

 1185هبة اللّه بن أحمد 



 1130هشام بن الحكم 

 1135هشام بن سالم 

 1133هشام بن محمّد الكلبى 

 1183هالل بن إبراهيم 

 1115هيثم بن أبي مسروق 

 1114هيثم بن عبد اللّه أبو كهمس 

 1112هيثم بن عبد اللّه الرمانى 

 1110هيثم بن عروة 

 1116هيثم بن محمّد 

 1111هيثم بن واقد 

 1228( ع)ياسر خادم الرضا 

 1221ياسين الضرير 

 1240إبراهيم بن أبي البالد  يحيى بن

 1192يحيى بن أبي بكر بن مهرويه 

 1191يحيى أبو محمّد العلوى الزبارى 

 1240يحيى بن الحجاج 

 1189يحيى بن الحسن العبيدلى 

 1191يحيى بن خلف 

 1194يحيى بن زكريا بن شيبان 

 1196يحيى بن زكريا النرماشيرى 



 1241يحيى بن سالم الفرّاء 
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 1193يحيى بن سعيد القطان 

 1243يحيى بن عبد الحميد 

 1244يحيى بن عبد الرحمن األزرق 

 1198يحيى بن العالء 

 1188يحيى بن عليم 

 1199يحيى بن عمران الحلبيّ 

 1181يحيى بن القاسم 

 1242يحيى اللحّام 

 1190يحيى بن محمّد العلوى 

 1246يحيى بن هاشم 

 1195يحيى بن يحيى الحنفيّ 

 1226د أبو خالد القمّاط يزي

 1225يزيد بن إسحاق 

 1223يزيد بن الحسين 

 1220يزيد بن خليفة 

 1210يعقوب بن إسحاق السكيت 

 1212يعقوب بن سالم 

 1211يعقوب السراج 



 1213يعقوب بن شعيب 

 1218يعقوب بن شيبة 

 1216يعقوب بن نعيم بن قرقارة 

 1215يعقوب بن يزيد 

 1222يوسف بن ثابت 

 1224بن حمّاد يوسف 

 1221يوسف بن عقيل 

 1219يوسف بن يعقوب 

 1211يونس بن رباط 

 1214يونس بن ظبيان 

 1248يونس بن عبد الرحمن 

 1249يونس بن على القطان 

 1241يونس بن يعقوب 

 1203ابو أيّوب األنباري 

 1262ابو أيّوب المدنيّ 

 1229ابو بدر 

 1264ابو بالل األشعريّ 

 1261ابو جنادة االعمى 

 1252ابو الجوزاء التميمى 

 1251ابو حبيب النباجى 



 1232أبو الحسن الميمونى 

 1205أبو الحسن النهدى 

 1254ابو حيّون 

 1ابو رافع مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 

 1266ابو الربيع الشاميّ 

 1256ابو ساسان 

 1234أبو سعيد المكارى 

 1209ابو سليمان الجبلى 

 1251ابو شبل 

 1250ابو الشداخ 
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 1204ابو شعيب المحاملى 

 1255أبو طالب األزديّ 

 1201ابو طاهر البصرى 

 1253ابو طاهر بن حمزة بن اليسع 

 1202ابو العباس صاحب عمّار بن مروان 

 1200ابو عبد الرحمن العرزمى 

 1268ابو عبيد اللّه الجامورانى 

 1208ابو عثمان االحول 

 1258 ابو عصام



 1269أبو عليّ الحرّانى 

 1259ابو عيينة 

 1235ابو مالك الجهنيّ 

 1236ابو محمّد األسود 

 1233ابو محمّد الخزّاز 

 1231ابو محمّد القزّاز 

 1230ابو محمّد الواسطى 

 1201ابو مخلد السراج 

 1206ابو معشر المدنيّ 

 1231ابو ولّاد الحنّاط 

 1260ابو هارون السنجى 

 1238ابو هالل 

 1261ابو يحيى الجرجانيّ 

 1263ابو يحيى الحنّاط 

 1265ابو يحيى المكفوف 

 1239ابو يعقوب الجعفى 

*** 
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 [كلمة الناشر]

  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم



  الحمد للّه و صلّى اللّه على محمّد نبيّ اللّه و على آله آل اللّه

لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم المشرّفة بنشاطات واسعة في مجال نشر  لقد قامت مؤسّسة النشر اإلسالمي التابعة
 :المعرفة و إحياء التراث اإلسالمي و اليكم سردا لبعض منشوراتها

 من الكتب التي تمّ طبعها أخيرا -أ

 األمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل الجزء األوّل تأليف عدّة من الفضالء -1

  ارم الشيرازيبإشراف ناصر مك

  الشيخ يوسف البحرانيّ -13 -1الحدائق الناضرة ج  -2

 -26و  22و  21الحدائق الناظرة ج  -6

  الشيخ يوسف البحرانيّ

  الشيخ مرتضى األنصاري -فرائد األصول -0

  تحقيق عبد اللّه النوراني

  انيّالكاظمي الخراس -(تقرير بحث آية اللّه النائيني) 2و  1فوائد األصول ج  -5

  الكاظمي الخراسانيّ -(تقرير بحث آية اللّه النائيني) 6فوائد األصول ج  -3

  مع حواشي آية اللّه آغا ضياء الدين العراقى

  الشيخ محمّد المؤمن -(تقريرات بحث المحقّق الداماد) 1الصالة ج  -1

  آلمليالشيخ عبد اللّه الجوادي ا -(تقريرات بحث المحقّق الداماد) 2الصالة ج  -8
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  في شرح إرشاد األذهان تأليف المقدّس األردبيلي 5 -1مجمع الفائدة و البرهان ج  -9

  پناه االشتهاردي و آغا حسين اليزديّ تحقيق الشيخ مجتبى العراقي و الشيخ على

  شيخ الشريعة األصفهانيّ -قاعدة ال ضرر و إفاضة القدير -14

  الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني -المجتهدينمعالم الدين و مالذ  -11



  تحقيق لجنة التحقيق في مؤسّسة النشر اإلسالمي

  الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني -6و  2و  1منتقى الجمان ج  -12

  تحقيق علي أكبر الغفاري

  من الكتب التي تحت الطبع -ب

  بن علي الفرطوسيّ تأليف الحسين( في شرح تردّدات صاحب الشرائع)التوضيح النافع  -1

  الشيخ يوسف البحرانيّ -(20و  24و  19و  18و  11ج )الحدائق الناضرة  -2

  السيّد علي خان المدني -1رياض السالكين ج  -6

  تحقيق السيّد محسن األميني

  ابن فهد الحلّى -1المهذّب البارع ج  -0

  تحقيق الشيخ مجتبى العراقي

  خ جعفر السبحانيالشي -الوهّابيّة في الميزان -5

  العلّامة الحلّي -(في شرح تجريد االعتقاد)كشف المراد  -3

  زاده اآلملى تحقيق الشيخ حسن

  الشيخ محمّد تقيّ مصباح اليزديّ -المنهج الجديد في تعليم الفلسفة -1

  الشيخ أحمد صابري الهمداني -أدب الحسين و حماسته -8

 مّد الحسين المظفّرالشيخ مح -(2و  1ج )اإلمام الصادق  -9

  اآلخوند الخراسانيّ -كفاية األصول -14

  تحقيق لجنة التحقيق في مؤسّسة النشر اإلسالمي

  الشيخ عبد اللّه الجوادي اآلملي -(تقريرات بحث المحقّق الداماد) 6الصالة ج  -11

*** 
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  من الكتب التي في طريقها الى الطبع -ج

  الشيخ محمّد حسين األصفهانيّاإلجارة تأليف  -1

  أحاديث المهديّ من مسند أحمد بن حنبل تحقيق السيّد محمّد جواد الجاللي -2

  ابن إدريس الحلّي -السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي -6

  الكاظميني الخراسانيّ -(تقريرات المحقّق النائيني)الصالة  -0

  األصفهانيّالشيخ محمّد حسين  -صالة المسافر -5

  الشيخ مرتضى الحائري -صالة الجمعة -3

 السيّد حسن الصدر -عيون الرجال -1

  مؤسّسة النشر اإلسالمي -فهارس كمال الدين -8

  الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي -من هو المهديّ؟ -9

  السيّد شرف الدين األسترآباديّ -تأويل اآليات الظاهرة -14

  السيّد المرتضى -1كالم ج الذخيرة في علم ال -11

  تحقيق السيّد أحمد الحسيني

  مؤسّسة النشر اإلسالمي -فهارس الغيبة للنعمانيّ -12

  الفاضل اآلبي -1كشف الرموز ج  -16

  پناه االشتهاردي و آغا حسين اليزديّ تحقيق الشيخ على

  محمّد بن محسن بن مرتضى الكاشاني -معادن الحكمة -10

  علي بن عبد العالي الكركي -ج في حلّ الخراجقاطعة اللجا -15

  تحقيق الدكتور محمود البستاني



  تحقيق الشيخ محمّد هادي اليوسفي( من مقتل ابن مخنف)وقعة الطف  -13

  الشيخ محمّد حسين األصفهانيّ -االجتهاد و التقليد -11

  محمّد بن أحمد الدوالبي -الذرّية الطاهرة -18

  واد الجالليتحقيق السيّد محمّد ج

  ميرزا محمّد المشهديّ القمّيّ -كنز الدقائق -19

 11 تحقيق الشيخ مجتبى العراقي
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