
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  دروس االستاذ السيد رضا حسيني نسب في
  

  علم الرجال
  

  الدرس السابع
  

*********  
  

  المصادر الرجالية األربعة
 

تتطّرقنا في الدروس السابقة إلی ذکر االصول الرجالية اّلتي هي أکثر              

.  وزنا في األوساط العلمية ، بالنسبة إلی سائر الکتب في علم الرجالّ                 

 في هذا الدرس نذکر المصادر األربعة ، اّلتي تليها في األهّمية ،                        و

  :لقدمها و شهرتها

  مشيخة الشيخ الصدوق  - 
 مشيخة الشيخ الطوسي  - 
 رجال البرقي  - 
 رسالة أبي غالب الرازي  - 

  
 مشيخة الصدوق

  
أما األول فهو ما ألّّفه الشيخ أبوجعفر محمد ابن علّی ابن الحسين ابن                   

 . بعد الهجرة381 ، المعروف بالصدوق ، المتوفی عام بابویه

جليل القدر، یكنى أبا    :  "قال الشيخ الطوسي في حقه في کتاب الفهرست       

حافظًا لألحادیث، بصيرًا بالرجال، ناقدًا لألخبار،        ،  جعفر، آان جليال     

لم یر في القميين مثله في حفظه وآثرة علمه، له نحو من ثالثمائة                           



 ".مصنف

أبو جعفر نزیل الري، شيخنا            :  "خ أبو العباس النجاشي        وقال الشي  

، وسمع  355وجه الطائفة بخراسان، وآان ورد بغداد سنة            وفقيهنا، و 

  ".منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، وله آتب آثيرة

جليل ،  آان ثقة    :  "وقال الشيخ المتقدم ابن إدریس الحلي في السرائر            

ر، عالمًا بالرجال، وهو أستاذ شيخنا      القدر، بصيرًا باألخبار، ناقدًا لآلثا    

  ".المفيد، محمد بن محمد بن النعمان

بوضع "  من الیحضره الفقيه   "قام الشيخ الصدوق عند تصنيف کتابه           

مشيخته في آخر الکتاب ، و بها یعرف طریق الشيخ إلی من روی                       

  .عنه فيه

  :و أبرز مشایخه و أساتذته هم 

  .بابویه القميبن  ابن الحسينا ي والده الفقيه عل-1

  .بن الوليدابن الحسن ا الشيخ محمد -2

  . ماجيلویهيبن علا الشيخ محمد -3

  .بن المتوآلابن موسى ا الشيخ محمد -4

  .بن عمران الدقاقابن محمد احمد أبن ابن على احمد أ الشيخ -5

  .بن یحيى العطارا الشيخ محمد -6

  مشيخة الطوسي

  ".التهذیب و االستبصار": و جعل الطوسي مشيخته في آخر کتابيه 

  :أما مشایخه و أساتذته فهم 



معروف بابن   الحمد بن عبدالواحد بن أحمد البزاز أأبوعبداهللا  .

  .   423 عاممتوفی ال ، ابن عبدون أوالحاشر 

   ي هوازأل بابن الَصْلت ا    معروفال    بن موسی ابن محمد   احمد  أ •

 . 409 عاممتوفی ال

 . 411 سنةمتوفی ال يغضائر البن أبوعبداهللا حسين بن عبداهللا  •

متوفی بعد  ال  ، جيد يحمد بن محمد بن أب      أ بن    يأبوالحسين عل  •

 .408  عام

  ،   مفيدالمعروف ب   الأبوعبداهللا محمد بن محمد بن نعمان                     •

 . 413       عاممتوفی ال

 . أبو الحسين الصّفار، أو ابن الصّفار •

 .يأبو الحسين بن سوار المغرب •

 . رالشيخ أبو طالب بن غرو •

 . ي الحویزيالقاضی أبوالطيب الطبر •

 . بوعبداهللا أخو سروةأ •

 . يبوعبداهللا بن الفارسأ •

 بن شاذان المتكّلم و هو من شيوخه من علماء أهل                      يأبوعل •

 . السنة

 . و هو من علماء الزیّدیة يبومنصور السكرأ •

 . يحمد بن ابراهيم القزوینأ •



 . رجالصاحب آتاب ال. ي النجاشيحمد بن عّلأبو العباس أ •

 . يجعفر بن الحسين بن حسكة القّم •

 بن أبی طالب     يحمد بن القاسم بن محمد بن عل             أالحسن بن      •

عليه   (يبن االمام عل   ا نسبة إلی محمد بن الحنفيه            ي،المحمد

 ). السالم

 . سماعيل بن محمد بن أشناسإالحسن بن محمد بن  •

 . أبو محمد الحسن بن محمد بن یحيی بن داود الفّحام •

 . ين حنبش القمرأبوالحسي •

 . يالحسين بن ابراهيم القزوین •

 .  المعروف با بن الخياطي القّميالحسين بن ابراهيم بن عل •

 . ي محمد هارون بن موسی التلعكبري الحسين بن أب •

 . ي النيشابوريعبدالحميد بن محمد المقرئ •

 .  بن خشناميبدالواحد بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن مهدع •

 .عمر بن حفص المقرئ  بن احمد بن يعل •

السيد المرتضی علم الهدی أبوالقاسم علی بن موسی بن محمد             •

متوّفی ال)  عليه السالم  (بن ابراهيم بن اإلمام موسی الكاظم              

 . 426 عام

 .  بن شبل بن أسد الوآيليعل •

 .ي التنوخيالقاضی عل •



 المعروف با بن بشران       ،ن محمد بن عبداهللا بن بشران       ب  يعل •

 . المعدل

 .  الفوارسيحمد بن أبأ محمد بن •

 . يمحمد بن سليمان الحّران •

 . علماء العاّمةمحمد بن سنان و هو من مشایخ الطوسی من  •

 . يالبصري محمد بن عل •

 بن خشيش بن نضر بن جعفر بن ابراهيم                     يمحمد بن عل      •

 .يالتميم

 علماء    و هو من      محمد بن محمد بن محمد بن مخلد البزاز               •

 . ةالعاّم

 . فر الحفارهالل بن محمد بن جع •

  رجال البرقي

، ألّنه ذکر فيه أسماء الصحابة و                 "  الطبقات"و قد یسّمی بکتاب           

علی غرار    )  ع(و األئّمة المعصومين           )  ص(المعاصرین للنبي        

الطبقات بحسب ترتيب عصورهم ، من دون التصریح بتعدیلهم أو                     

  . تجریحهم 

ابن خالد  و اختلف المحققون في مؤّلفه ، فقال البعض بأّنه هو محمد                    

هو ابنه أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، و            :  البرقي ، و قال آخرون        

رآی بعض األعالم أّن المؤّلف هو حفيده عبد اهللا ابن أحمد البرقي ، أو              

  .ابن حفيده أحمد ابن عبد اهللا ابن أحمد



و المشهور هو أّنه ألحمد ابن محمد ابن خالد البرقي ، صاحب کتاب                   

و وثقه  .   بعد الهجرة   280  أو عام        274فی سنة    ، المتو "  المحاسن"

  . من تأليفاته" الطبقات"النجاشي و الطوسي و عّدا کتاب 

، ثم أعاده واعتذر إليه " قم"وآان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده من 

  .و لما توفي مشى في جنازته حافيًا حاسرًا ليبرئ نفسه مما قذفه

  رسالة أبي غالب الرازي
  

ليمان ابن الحسن ابن أحمد ابن محمد ابن محمد ابن سأّلفها أبوغالب 

  .  بعد الهجرة368الجهم، المعروف بالرازي ، المتوفی عام 

و کان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه، : "قال النجاشي في ترجمته 

و کتاب الرسالة إلی إبن ... منها کتاب التاریخ : له کتب . و وجههم

  ".إبنه أبي طاهر في ذکر آل أعين

و کان شيخ أصحابنا في عصره : "و قال الشيخ الطوسي في الفهرست

کتاب الرسالة إلی إبن : ... منها ،  و صّنف کتبا . و استاذهم و ثقتهم

  ".إبنه أبي طاهر في ذکر آل أعين

 کتب الرازي رسالته هذه إلی حفيده محمد ابن عبد – کما عرفت –و 

فی رسالته أخبار بني أعين اهللا ابن أحمد و ضّمها إجازته له ، و جمع 

  .و ذکر أحوال رواة الحدیث منهم و فئة من مشایخه) من أجداده(

 کتابا من 122و أضاف في آخر رسالته فهرسا یحتوي علی حوالي 

  .کتب المؤّلفين الذین یروي عنهم



  ،عن مشایخ الطائفة في بدایة القرن الرابعو روی أبوغالب الرازي 

 عبد اهللا ابن جعفر و) 310المتوفی عام (ائّي مثل ُحميد بن زیاد النينو

 و ) 329المتوفی عام ( الكليني الشيخ و) 299وفی عام تالم(رّي مَيالِح

  ).333المتوفی عام ( ابن عقدةأحمد ابن محمد ابن سعيد المعروف ب

الحسين بن عبيداهللا الغضائري  الشيخ المفيد ، و: روى عنه و 

  .اوغيرهم

  


	??? ??????

