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االصول الرجالية األصلية المدّونة في القرنين الرابع و الخامس ، التي هي أکثر 
  :ليةوزنا بالقياس علی أمثالها هي الکتب التا

  
  رجال النجاشی -
 رجال الطوسي -
 فهرس الطوسي -
  رجال الکشي -

  
  رجال النجاشي

  
و هو من أهّم االصول الرجالية لمذهبنا الحنيف ، و أفضل ما أّلف في هذا الفّن                         
الشریف ، و هو العمدة في معرفة المصّنفين ، و تعدیل الرواة و جرحهم من                              

قق الکبير في علم الرجال، الشيخ أحمد ابن              أّلفه العالم البارع و المح       .  المتقدمين
 بعد الهجرة،   450علي ابن أحمد ابن العباس ، المعروف بالنجاشي ، المتوفی عام             

   . 372و کان مولده في عام 
  

  : في حّقه" الخالصة"قال العالمة الحّلي رحمة اهللا عليه في کتاب 
  ".ذا و غيره أشياء کثيرةثقة معتمد عليه ، له کتاب الرجال نقلنا منه في کتابنا ه"
  

  :و ترجم النجاشي نفسه في رجاله بما یلي
أحمد ابن علّي ابن أحمد ابن العباس ابن محمد ابن عبد اهللا ابن إبراهيم ابن محمد                  "

ابن عبد اهللا ابن النجاشي ، اّلذي ولي األهواز و کتب إلی أبي عبداهللا عليه السالم                    
 النجاشي المعروفة ، و لم یر ألبي عبداهللا              و کتب إليه رسالة عبد اهللا ابن          .  یسأله

له کتاب الجمعة و ما ورد فيه من األعمال ، و کتاب            ...  عليه السالم مصّنف غيره     
الکوفة و ما فيها من اآلثار و الفضائل ، وکتاب أنصاب بني نضر ابن ُقَعين و                           



أیامهم و أشعارهم ، و کتاب مختصر األنوار و مواضع النجوم اّلتي سّمتها                                
  ".العرب

و اعلم أّن النجاشي قام في کتابه بتوثيق جماعة من المحّدثين في تراجم غيرهم ،                    
و البّد لطالب هذا العلم من معرفتهم ؛ و قد جمع علماء الرجال أسمائهم و مواضع                 

  :توثيقهم في تقریر منفصل کالتالي
 أحمد ابن محمد ابن محمد ابن سليمان ، المعرف بأبي غالب الزراري؛ وثقه                 •

 .النجاشی في ترجمة جعفر ابن محمد ابن مالک ابن عيسی
 .أحمد ابن محمد ابن الهيثم العجلي ، وثقه في ترجمة ابنه الحسن ابن أحمد •
 .أسد ابن أعفر المصري، وثقه في ترجمة ابنه داود ابن أسد •
إسماعيل ابن أبي السّمال األسدي، وثقه في ترجمة إبراهيم ابن أبي بکر                           •

 .محمد ابن الربيع
إسماعيل ابن الفضل ابن یعقوب النوفلي، وثقه في ترجمة الحسين ابن محمد                 •

 .ابن الفضل ابن یعقوب
جعفر ابن إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد اهللا ابن جعفر الطيار الطالبي،                  •

 .وثقه في ترجمة ابنه سليمان ابن جعفر
 .حسن ابن أبي سارة الرواسي، وثقه في ترجمة ابنه محمد ابن الحسن •
حسن ابن شجرة ابن ميمون ابن أبي أراکة الکندي، وثقه في ترجمة أخيه                         •

 .علي ابن شجرة
 .حسن ابن علوان الکلبي، وثقه في ترجمة أخيه الحسين ابن علوان •
حسن ابن محمد ابن خالد ابن عمر الطيالسي، وثقه في ترجمة أخيه عبداهللا                      •

 .ابن أبي عبد اهللا محمد ابن خالد
 .ات، وثقه في ترجمة أخيه بسطام ابن سابورحفص ابن سابور الزّی •
 .حفص ابن سالم، وثقه في ترجمة أخيه عمر ابن سالم •
 .حّيان ابن علي العنزي، وثقه في ترجمة أخيه مندل ابن علي •
 .زکریا ابن سابور الزّیات، وثقه في ترجمة أخيه بسطام ابن سابور •
 . سابورزیاد ابن سابور الزّیات، وثقه في ترجمة أخيه بسطام ابن •
 .زیاد ابن أبي الجعد األشجعي،وثقه في ترجمة حفيده رافع ابن سلمة ابن زیاد •
 .زیاد ابن سوقة العمري، وثقه في ترجمة أخيه حفص ابن سوقة •
 .سلمة ابن زیاد ابن أبي الجعد األشجعي، وثقه في ترجمة ابنه رافع ابن سلمة •
خيه منصور ابن    سلمة ابن محمد ابن عبد اهللا الخزاعي، وثقه في ترجمة أ                    •

 .محمد
 .وثقه في ترجمة ابنه علي ابن شجرةشجرة ابن ميمون ابن أبي أراکة،  •
شهاب ابن عبد رّبه األسدي، وثقه في ترجمة ابن أخيه إسماعيل ابن عبد                          •

 .الخالق
: صالح ابن خالد المحاملي الکناسي، وثقه في باب الکنی تحت عنوان کنيته                  •

 .أبي شعيب المحاملي
الساباطي، وثقه في ترجمة أخيه عمار ابن موسی                        صباح ابن موسی            •

 .الساباطي
عبد األعلی ابن علي ابن أبي شعبة الحلبي، وثقه في تراجم أخویه عبد اهللا و                    •

 .محمد و ابن عّمه أحمد ابن عمر ابن أبي شعبة
عبد الخالق ابن عبد رّبه األسدي، وثقه في ترجمة ابنه إسماعيل ابن عبد                           •

 .الخالق
 أبي عبد اهللا البصري، وثقه في ترجمة حفيده إسماعيل ابن               عبد الرحمن ابن   •

 .هّمام



عبد الرحيم ابن عبد رّبه األسدي، وثقه في ترجمة ابن أخيه إسماعيل ابن                         •
 .عبد الخالق

 .عبد اهللا ابن رباط البجلي، وثقه في ترجمة ابنه محمد ابن عبد اهللا ابن رباط •
ي ترجمة أخيه حّماد ابن          عبد اهللا ابن عثمان ابن عمرو الفزاري، وثقه ف                   •

 .عثمان
 .عبد الملک ابن سعيد الکناني، وثقه في ترجمة أخيه عبد اهللا ابن سعيد •
 .عبد الملک ابن عتبة النخعي، وثقه في ترجمة عبد الملک ابن عتبة الهاشمي •
علي ابن أبي شعبة الحلبي، وثقه في ترجمة ابنه عبيد اهللا ابن علي ابن أبي                        •

 .شعبة
 .ثقه في ترجمة أخيه محمد ابن بشيرعلي ابن بشير، و •
 .علي ابن عطية الحّناط، وثقه في ترجمة أخيه الحسن ابن عطية •
عمران ابن علي ابن أبي شعبة الحلبي، وثقه في تراجم أخویه عبد اهللا و                             •

 .محمد و ابن عّمه أحمد ابن عمر ابن أبي شعبة
 ابن علي ابن     عمر ابن أبي شعبة الحلبي، وثقه في ترجمة ابن أخيه عبيد اهللا                •

 .أبی شعبة
 .عمرو ابن مروان اليشکري، وثقه في ترجمة أخيه عّمار ابن مروان •
عمرو ابن منهال ابن مقالص القيسي، وثقه في ترجمة ابنه الحسن ابن عمرو               •

 .ابن منهال
 .قيس ابن موسی الساباطي، وثقه في ترجمة أخيه عّمار ابن موسی •
 .خيه حفص ابن سوقةمحمد ابن سوقة العمري، وثقه في ترجمة أ •
 .محمد ابن عطية الحّناط، وثقه في ترجمة أخيه الحسن ابن عطية الحّناط •
محمد ابن مهاجر ابن عبيد األزدي، وثقه في ترجمة ابنه إسماعيل ابن أبي                      •

 .خالد محمد ابن مهاجر
محمد ابن هّمام ابن سهيل االسکافي، وثقه في ترجمة جعفر ابن محمد ابن                      •

 .مالک
 .يثم العجلي، وثقه في ترجمة حفيده الحسن ابن أحمد ابن محمدمحمد ابن اله •
معاذ ابن مسلم ابن أبي سارة، وثقه في ترجمة ابن عّمه محمد ابن الحسن ابن                  •

 .أبي سارة
هّمام ابن عبد الرحمن ابن ميمون البصري، وثقه في ترجمة ابنه إسماعيل                     •

 .ابن هّمام
رجمة أخيه عمرو ابن إلياس      یعقوب ابن إلياس ابن عمرو البجلي، وثقه في ت            •

 .ابن عمرو
 .أبو الجعد األشجعي، وثقه في ترجمة ابن حفيده رافع ابن سلمة •
 .أبو الشعبة الحلبي، وثقه في ترجمة حفيده عبيد اهللا ابن علي ابن أبي شعبة •
o    أبو عامر ابن جناح األزدي، وثقه في ترجمة أخيه سعيد ابن جناح.  
 

یف برجال النجاشي ، ألنه یحتوي علی أحوال الرواة          و قد یسّمی هذا الکتاب الشر     
. من حيث اتصافهم بشرائط قبول روایاتهم أو عدمه من الوثاقة و العدالة و نحوهما       

وضع للتعریف عن المصّنفين و المؤّلفين من         و قد یسّمی بفهرس النجاشي ، ألنه          
  :ألمر و قالو أشار النجاشي في دیباجة کتابه إلی هذا ا. الرواة و أسماء کتبهم

  
 - أطال اهللا بقاءه و أدام توفيقه        -أّما بعد، فإني وقفت علی ما ذکره السّيد الشریف           "

و هذا قول من ال علم       .  من تعيير قوم من مخالفينان أّنه ال سلف لکم و ال مصّنف               
له بالناس و ال وقف علی أخبارهم ، و ال عرف منازلهم و تاریخ أخبار أهل العلم،                 

  . فيعرف منه، و ال حجة علينا لمن لم یعلم و ال عرفو ال لقي أحدا



  
و قد جمعت من ذلک ما استطعته ، و لم أبلغ غایته ، لعدم أکثر الکتب ، و إّنما                            

  .ذکرت ذلک عذرا إلی من وقع إليه کتاب لم أذکره
و قد جعلت لألسماء أبوابا علی الحروف ليهون علی الملتمس السم مخصوص                     

  . منها
 المتقّدمين في التصنيف من سلفنا الصالح ، و هي أسماء قليلة ، و                أنا أذکر ]  و ها [

 في بعض هذا الفّن کتبا      – رحمهم اهللا    –من اهللا أستمّد المعونة ، علی أّن ألصحابنا         
ليست مستغرقة لجميع ما رسمه ، و أرجو أن یأتي في ذلک علی ما رسم و حّد                         

  ].تعالی[إن شاء اهللا 
   

  ". حتی الیکثر الطرق فيخرج عن الغرضو ذکرت لرجل طریقا واحدا


