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  تاريخ بغداد

 الجزء السادس عشر

 

و على الداركى حدثنا محمد بن حميد حدثنا حكام بن سلم عن أبى احمد بن محمد بن إبراھيم القطان حدثنا أبحثنا 
جعفر الخرساني قال كنت مع مطر الوراق فانتھينا إلى عمرو بن عبيد فقال مطر يا عمرو إلى متى تضل أخبرنا 
إبراھيم بن مخلد المعدل حدثنا محمد بن احمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا محمد بن يونس حدثنا عمرو بن عاصم 

دثني جدي عبيد هللا بن الوازع بن ثور قال أليوب السختياني يا أبا بكر ان عمرو بن عبيد حدث عن الحسن عن ح
أنس بن مالك ان النبي صلى هللا عليه و سلم قنت حتى مات ويحدث به عن يزيد الرقاشي عن أنس قال أيوب كذب 

هللا ان هللا اعاننا على الكذابين بالنسيان  عمرو على الحسن حدثني حميد بن ھالل عن أبى األحوص قال قال عبد
أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عفان حدثنا حماد بن 
سلمة قال كان حميد من اكفھم عنه قال فجاء ذات يوم إلى حميد قال فحدثنا حميد بحديث قال فقال عمر وكان الحسن 

قال فقال لي حميد ال تأخذ عن ھذا شيئا فان ھذا يكذب على الحسن كان ياتى الحسن بعد ما اسن فيقول يا أبا  يقوله
سعيد أليس تقول كذا وكذا للشيء الذي ليس من قوله فيقول الشيخ برأسه ھكذا أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن 

د الرحمن الحربي حدثنا احمد بن سلمان حدثنا عبد هللا جعفر قال حدثنا يعقوب حدثنا سليمان بن حرب وأخبرني عب
بن احمد حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قيل أليوب ان عمرا روى عن الحسن قال ال 
يجلد السكران من النبيذ فقال كذب انا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ لفظ بن حنبل وقال عبد هللا بن 

د حدثني احمد وھو بن إبراھيم الدورقي حدثني أبو داود عن حماد بن زيد قال كنا نذكر عمرا عند أيوب وما احم
يروى عن الحسن فيقول كذب أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن المظفر حدثنا إسماعيل بن إسحاق المعمري حدثنا 

يقول سمعت أيوب يقول ما زلنا نضعف عمرو محمد ھو بن المثنى حدثنا مسلم بن إبراھيم قال سمعت حماد بن زيد 
بن عبيد أخبرنا بن الفضل أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا سھل بن احمد الواسطي قال قال أبو حفص عمرو بن 
علي سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف ان عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

السالح فليس منا فقال كذب عمرو ولكنه أراد ان يجوز ھذا إلى كالمه الخبيث أخبرني السكري  قال من حمل علينا
أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي حدثنا فھد بن حيان حدثنا 

قبل عمرو بن عبيد فال ينظر فيھا  سليمان بن المغيرة القيسي عن يحيى البكاء قال شھدت الحسن تأتيه مسائل من
فأقول انه مكذوب عليه فال ينظر فيه أخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خلف الدقاق حدثنا 
عمر بن محمد الجوھري حدثنا أبو بكر األثرم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قيل أليوب ان عمرو 

الحسن ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه فقال كذب بن عبيد روى عن 
عمرو أخبرنا الحسن بن أبي بكر وأحمد بن عبد هللا بن الحسين المحاملي قاال أخبرنا محمد بن احمد بن مالك 

خداش حدثنا بكر بن حمدان الرفا قال  اإلسكافي حدثنا أبو األحوص محمد بن الھيثم بن حماد القاضي حدثنا خالد بن
قيل البن عون ان عمرو بن عبيد يقول عن الحسن كذا وكذا قال بن عون مالنا ولعمرو يكذب على الحسن حدثنا 
العتيقي أخبرنا يوسف بن احمد الصيدالني بمكة حدثنا محمد بن عمرو العقيلي حدثني جدي قال سمعت سعيد بن 

في شيء قاله قال فقال كذب وكان من الكذابين اآلثمين وذكر سعيد يوما رجال لم  عامر وذكر عنده عمرو بن عبيد
يسمه فقال كان المسكين بارا بامه ولكنه كان مبتدعا فقيل له عمرو بن عبيد ھو يا أبا محمد فقال ال وال كرامة لعمرو 

عبد هللا بن محمد البغوي حدثني كان عمرو أقل من ذاك وأرذل أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثني أبي حدثنا 
محمد بن ھارون أبو نشيط حدثني نعيم يعني بن حماد قال حدثني أبو داود عن شعبة عن يونس قال كان عمرو يكذب 
في الحديث قال نعيم وسمعت بن عيينة مرارا يقول حدثني عمرو وكان كذابا أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ 

معان الرزاز حدثنا ھيثم بن خلف الدوري حدثنا محمود بن غيالن قال سألت قريش بن أخبرنا عثمان بن احمد بن س
أنس عن حديث من حديث عمرو بن عبيد فقال وما تصنع به فوهللا لكف من تراب خير من عمرو بن عبيد أخبرنا 
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بن أنس وأخبرنا أبو الحسن بن أبي بكر حدثنا احمد بن محمد بن عبد هللا القطان حدثنا محمد بن يونس حدثنا قريش 
الحسين زيد بن جعفر بن الحسين العلوي المحمدي حدثنا علي بن محمد بن موسى التمار بالبصرة حدثنا احمد بن 
محمد بن بحر العطار حدثنا إسحاق بن إبراھيم بن حبيب بن الشھيد حدثنا قريش بن أنس قال سمعت عمرو بن عبيد 

هللا تعالى فيقول لي لم قلت ان القاتل في النار فأقول أنت قلته ثم تال ھذه  يقول يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي
اآلية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم حتى فرغ من اآلية قلت له وما في البيت أصغر مني أرأيت ان قال لك 

اني ال أشاء ان اغفر لھذا فاني قد قلت ان هللا ال يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من أين علمت أنت 
فما رد على شيئا واللفظ للعلوي أخبرني الحسن بن محمد الخالل حدثنا عبد الواحد بن علي اللحياني أخبرنا أبو محمد 
عبد هللا بن عيسى الوراق حدثنا محمد بن علي الجوزجاني حدثنا ھدبة حدثنا سالم بن أبي مطيع قال ألنا ارجى 

بن عبيد ان الحجاج بن يوسف إنما قتل الناس على الدنيا وان عمرو بن عبيد أحدث  للحجاج بن يوسف مني لعمرو
بدعة فقتل الناس بعضھم بعضا أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت الحسن 

لفه قال وقيل البن المبارك بن الربيع يقول كنا نسمع الحديث من عبد الوارث فإذا أقيمت الصالة ذھبنا فلم نصل خ
كيف رويت عن عبد الوارث وتركت عمرو بن عبيد قال ان عمرا كان داعيا أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب 
أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت يوسف بن يعقوب السوسي يقول سمعت محمد بن إبراھيم البوسنجي يقول 

كيف رويت عن الناس وتركت عمرو بن عبيد قال اني رأيت يعني سمعت كامل بن طلحة يقول قلت لحماد بن سلمة 
في المنام الناس يوم الجمعة وھم يصلون للقبلة ورأيت عمرو بن عبيد وھو يصلي لغير القبلة وحده فعلمت انه على 

دثنا بدعة فتركت حديثه أخبرنا العتيقي أخبرنا يوسف بن محمد الصيدالني حدثنا محمد بن عمرو بن موسى العقيلي ح
يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا نعيم قال سمعت معاذ بن معاذ يصيح في مسجد البصرة يقول ليحيى بن سعيد 
القطان اما تتقي هللا تروي عن عمرو بن عبيد وقد سمعته يقول لو كانت تبت يدا أبي لھب في اللوح المحفوظ لم يكن 

عمرو بن عبيد بأخرة أخبرنا بن الفضل أخبرنا عثمان بن   على العباد حجة قلت قد ترك يحيى القطان الرواية عن
احمد حدثنا سھل بن احمد الواسطي حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال كان عمرو بن عبيد قدريا يرى االعتزال 
والقدر ترك حديثه وروى عنه بن جريج وشعبة وحدث عنه يحيى بن سعيد ثم تركه روى عنه عبد الوارث وسفيان 

فيان بن حسين أخبرنا عبد هللا بن احمد السوذرجاني أخبرنا أبو بكر بن المقرئ حدثنا محمد بن الحسن بن عيينة وس
بن علي بن بحر حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال وكان يحيى حدثنا عن عمرو بن عبيد ثم تركه أخبرنا البرقاني 

سألته يعني محمد بن عبد هللا بن عمار عن أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خميرويه أخبرنا الحسين بن إدريس قال و
رواية يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبيد وقلت له ان بندارا أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبيد بغير 
حديث فقال قد تركه بعد أخبرنا علي بن محمد بن الحسن الحربي أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن 

صيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن عبد هللا المديني قال سمعت أبي يقول سمعت معاذ بن معاذ عمران بن موسى ال
وذكر عمرو بن عبيد فقال له انسان يكنى أبا ھاشم يا أبا المثنى من ھذا قال من ال يقبل منه وال يؤخذ عنه عمرو بن 

كتب حديثه فأومأ برأسه أي نعم فقلت قوم عبيد قال عبد هللا وسالت أبي عن عمرو بن عبيد فقلت له ليس بشيء ال ي
يرمون بالقدر اال انھم ال يدعون إليه وال يأتون في حديثھم بشيء منكر مثل قتادة وھشام الدستوائي وسعيد بن أبي 
عروة وأبي ھالل وعبد الوارث وسالم بن مسكين فقال ھؤالء الثقات أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا محمد بن إبراھيم 

العطار حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سمعت عليا يعني بن المديني وذكر عمرو بن عبيد فقال  بن النضر
ليس بشيء وال نرى الرواية عنه أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثني أبي حدثنا عبد هللا بن سليمان عن عبد هللا 

ال يسميه ثم تركه بعد ذلك فكان ال يحدث عنه  بن احمد قال كان أبي يحدثنا عن عمرو بن عبيد وربما قال رجل
أخبرنا البرقاني أخبرنا الحسين بن علي التميمي النيسابوري حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني حدثنا 
الميموني قال وسمعته يعني أبا عبد هللا احمد بن حنبل يقول ما كان عمرو بن عبيد بأھل ان يحدث عنه قرأنا على 

ري عن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال قال رجل الجوھ
ليحيى بن معين ان يحيى بن سعيد قال ألن أحدث عن عمرو بن عبيد أحب الي من ان أحدث عن أبي ھالل الراسبي 

ل صدوق أخبرني احمد بن عبد هللا األنماطي فقال يحيى بن معين عمرو بن عبيد ليس بشيء رجل سوء وأبو ھال
أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا علي بن احمد بن سليمان المصري حدثنا احمد بن سعيد بن أبي مريم قال وسألته 
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يعني يحيى بن معين عن عمرو بن عبيد الذي روى عن الحسن فقال ال يكتب حديثه أخبرنا عبيد هللا بن عمر حدثنا 
بن احمد قال قرئ على العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول عمرو بن عبيد البصري  أبي حدثنا الحسن

ليس بشيء حدثنا عبد العزيز بن احمد بن علي الكتاني بدمشق حدثنا عبد الوھاب بن جعفر الميداني حدثنا عبد الجبار 
حاق إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال بن عبد الصمد السلمي االمام حدثنا القاسم بن عيسى العصار حدثنا أبو إس

عمرو بن عبيد غير ثقة ضال أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد وكيل دعلج حدثنا عبد الكريم بن احمد 
بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان بصري متروك الحديث أخبرنا احمد بن علي بن 

ا زيد بن رفاعة الھاشمي حدثني أبي حدثنا أبو كامل الجحدري حدثني أبي الحسين بن فضيل قال يزداد القارئ أخبرن
قال رجل لعمرو بن عبيد يا أبا عثمان اني ألرحمك مما يقول الناس فيك قال يا بن أخي اسمعتني أقول فيھم شيئا قال 

وت يجمعنا والقيامة تضمنا وهللا يحكم بيننا ال قال فاياھم فارحم وراسله واحد بما يكره فقال لمبلغه قل له ان الم
أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو احمد بن فارس حدثنا البخاري قال عمرو بن عبيد بن 
باب البصري أبو عثمان مولى بني تميم من أبناء فارس تركه يحيى بن سعيد القطان قال لي محمد بن المثنى عن 

مات سنة ثالث أو اثنتين وأربعين ومائة في طريق مكة وأخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر بن محمد بن  قريش بن أنس
نصير الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي قال ومات عمرو بن عبيد بن باب مولى بني تميم وكان 

حدثني محمد بن احمد بن محمد بن عبد الملك  من أبناء فارس سنة اثنتين ويقال ثالث وأربعين ومائة أخبرنا البرقاني
االدمي حدثنا محمد بن علي االيادي حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال عمرو بن عبيد بن باب مات بطريق مكة سنة 
ثالث وأربعين ومائة وكان قدريا وكان داعية تركه أھل النقل من كان يميز األثر من أھل البصرة وروى عنه 

سمعت وإظھار زھد فرووا عنه وظنوا به خيرا وقد روى عنه شعبة حديثين ثم تركه أخبرنا بن الغرباء وكان له 
الفضل أخبرنا عبيد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا احمد بن خليل حدثنا موسى بن ھالل العبدي قال مات 

يم مات عمرو بن عبيد في سنة أربع عمرو بن عبيد سنة أربع وأربعين ومائة في طريق مكة وقال يعقوب قال أبو نع
وأربعين ومائة أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي أخبرنا محمد بن احمد المفيد أخبرنا محمد بن معاذ الھروي حدثنا 
أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال قال الھيثم بن عدي وعمرو بن عبيد مولى بني تميم بن نصر توفي في سنة 

ة حدثنا عبد العزيز بن علي األزجي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المخلص حدثنا عبيد هللا بن أربع وأربعين ومائ
عبد الرحمن السكري قال دفع إلى أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الصيرفي كتابا وأخبرني عن أبيه انه 

عليه قال حدثني أبي قال حدثني أبو عبيد  بخط أبي عبيد القاسم بن سالم وتأليفه وانه سمعه من أبيه فنسخته وقرأته
قال سنة أربع وأربعين ومائة فيھا مات عمرو بن عبيد أخبرنا األزھري أخبرنا أبو الحسن الدارقطني أخبرنا عبد هللا 
بن إسحاق بن إبراھيم حدثنا الحارث بن محمد حدثنا محمد بن سعد حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال سنة أربع 

ة فيھا مات عمرو بن عبيد أخبرنا أبو خازم محمد بن الحسين بن محمد الفراء أخبرنا الحسين بن علي وأربعين ومائ
بن أبي أسامة الحلبي حدثنا أبو عمران موسى بن القاسم بن األشيب حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا محمد بن سعد 

سنة أربع وأربعين ومائة ودفن بمران على ليال  قال عمرو بن عبيد بن باب مولى لبني تميم يكنى أبا عثمان توفي
من مكة على طريق البصرة قلت وقيل ان عمرا وواصل بن عطاء ولدا جميعا في سنة ثمانين فذكر أبو محمد بن 

قبرا ... صلى اآلله عليك من متوسد ... قتيبة في كتاب المعارف ان أبا جعفر المنصور رثى عمرو بن عبيد فقال له 
فلو ان ھذا الدھر ابقى ... ... صدق اآلله ودان بالقرآن ... قبر تضمن مؤمنا متحنفا ... ... مران مررت به على 

أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن ... أبقى لنا حقا أبا عثمان ... صالحا 
ن حنبل قال قال أبي مات عمرو بن عبيد سنة ثمان الصواف وأحمد بن جعفر بن حماد قالوا حدثنا عبد هللا بن احمد ب

وأربعين أخبرني عبد هللا بن أبي الحسين بن بشران الشاھد أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي اليقطيني حدثنا 
محمد بن الحسين بن أبي شيخ بكفر توثى حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الراسبي حدثنا إسماعيل بن مسلمة وھو 

عنبي قال رأيت الحسن بن أبي جعفر بعبادان في المنام فقال لي أيوب ويونس بن عبيد في الجنة قلت فعمرو أخو الق
بن عبيد قال في النار ثم رايته الليلة الثانية فقال لي أيوب ويونس في الجنة قلت فعمرو بن عبيد قال في النار ثم 

 فعمرو بن عبيد قال في النار كم أقول لك رايته الليلة الثالثة فقال لي أيوب ويونس في الجنة قلت 
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عمرو بن ميمون بن مھران أبو عبد هللا الجزري سمع أباه وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز بن  - 6653
مروان روى عنه سفيان الثوري وزھير بن معاوية وشريك بن عبد هللا وعبد هللا بن المبارك ويحيى بن زكريا بن 

مفضل ويزيد بن ھارون ومحمد بن بشر العبدي وغيرھم وكان ثقة ذكر يحيى بن معين انه نزل أبي زائدة وبشر بن ال
بغداد أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد هللا بن حسنويه الكاتب بأصبھان أخبرنا عبد هللا بن محمد بن جعفر 

ا أبو خازم بن الفراء أخبرنا الحسين بن حيان حدثنا عمر بن احمد بن إسحاق األھوازي حدثنا خليفة بن خياط وأخبرن
بن علي بن أبي أسامة الحلبي حدثنا أبو عمران موسى بن القاسم بن األشيب حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا محمد 
بن سعد قاال قال الھيثم بن عدي أخبرنا عمرو بن ميمون بن مھران قال قلت ألبي ممن أنت قال كان أبي مكاتبا لبني 

اوية فعتق وكنت مملوكا المرأة من األزد من ثمالة يقال لھا أم نمر فاعتقتني ھذا آخر حديث خليفة وزاد نصر بن مع
بن سعد فلم أزل بالكوفة إلى ان كان ھيج الجماجم فتحولت إلى الجزيرة أخبرنا األزھري والحسن بن محمد بن عمر 

حدثنا أبو علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن  النرسي قاال أخبرنا محمد بن عبد هللا بن احمد بن جامع الدھان
الحراني حدثنا عبد الملك الميموني قال حدثت أبا عبد هللا بن حنبل قلت حدثني أبي قال لما رأيت قدر عمى عند أبي 
جعفر قلت يا عم لو سألت أمير المؤمنين أبا جعفر ان يقطعك قطيعة قال فسكت عني قال فلما الححت عليه قال يا 

لتسألني ان أسأله شيئا قد ابتدأني به ھو غير مرة ولقد قال لي يوما يا أبا عبد هللا اني أريد ان اقطعك قطيعة  بني انك
واجعلھا لك طيبة وان احبابي من أھلي وولدي يسألوني ذلك فأبى عليھم فما يمنعك ان تقلبھا قال قلت يا أمير 

يكفيني من ھمي ما أحاطت به داري فان رأى أمير  المؤمنين اني رأيت ھم الرجل على قدر انتشار صيته واني
المؤمنين ان يعفيني فعل قال قد فعلت فقال بن حنبل اعده على قال فاعدته عليه حتى حفظه أنبأنا احمد بن محمد بن 
عبد هللا الكاتب أخبرنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا علي بن الحسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي عن أبي 

يحيى بن معين قال عمرو بن ميمون بن مھران كان بالرقة وكان ھا ھنا ببغداد أخبرني العتيقي أخبرنا عثمان زكريا 
بن محمد المخرمي أخبرني محمد بن يعقوب األصم ان العباس بن محمد بن حاتم حدثھم قال سمعت يحيى يقول 

برنا محمد بن عبد هللا بن جامع حدثنا أبو عمرو بن ميمون كان جزريا نزل بغداد أخبرنا األزھري والنرسي قاال أخ
علي محمد بن سعيد الحراني حدثنا الميموني قال سمعت أبي يصف عمرو بن ميمون بالقرآن والنحو وقال عندنا 
مصحف من كتابه وسمعت أبي يقول ما برى اال قلمين فما غيرھما حتى فرغ منه أو ھذا المعنى ان شاء هللا تعالى 

وجه يعنى ميمونا عمرا ابنه إلى عمر بن عبد العزيز يستعفيه من والية الجزيرة فلم يعفه  قال وسمعت أبي يقول
وولى عمرو البريد وھو بن نيف وعشرين سنة أخبرنا األزھري والنرسي قاال أخبرنا بن جامع حدثنا أبو علي 

ى حرف من السنة الحراني قال سمعت الميموني يقول سمعت أبي يقول سمعت عمي يقول لو علمت انه بقي عل
باليمن ألتيتھا وقال أبو علي حدثنا الميموني حدثني أبي قال كان عمرو يعطش فما يستسقي من أحد ماء حتى يشربه 
من بيته ويقول كل معروف صدقة وما أحب ان يتصدق علي وقال حدثنا الميموني حدثنا أبي قال ما سمعت عمرا 

ما رجل فلم ير فيه شيئا يذكره به يعني من الخير فقال انه لحسن األكل اغتاب أحدا قط أو قال عابه ولقد ذكر عنده يو
أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد االشناني قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن 
 سعيد الدارمي يقول سألت يحيى بن معين عن عمرو بن ميمون الجزري فقال ثقة أخبرنا علي بن طلحة المقرئ
أخبرنا أبو الفتح محمد بن إبراھيم الغازي حدثنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن 
خراش قال عمرو بن ميمون بن مھران شيخ صدوق أخبرنا أبو خازم بن الفراء أخبرنا الحسين بن علي الحلبي 

أبي الدنيا حدثنا محمد بن سعد قال عمرو بن ميمون حدثنا أبو عمران موسى بن القاسم بن األشيب حدثنا أبو بكر بن 
بن مھران كان ينزل الرقة قال الواقدي مات سنة خمس وأربعين ومائة أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه أخبرنا عبد هللا 
بن احمد بن جعفر حدثنا عمر بن احمد األھوازي حدثنا خليفة بن خياط قال عمرو بن ميمون بن مھران نزل الرقة 

نة خمس وأربعين ومائة أخبرنا احمد بن علي البادا وأبو بكر البرقاني وإسحاق بن إبراھيم بن مخلد وأبو مات س
القاسم التنوخي قالوا أخبرنا محمد بن عبد هللا األبھري أخبرنا أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني قال عمرو بن 

دب بحصن مسلمة قال وذكر لي شيوخ الحصن انه ميمون بن مھران قال لي ھالل بن العالء مات بالرقة وكان يؤ
روى القرآن عن أبيه عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن يحيى بن وثاب وكنيته أبو عبد هللا وفي رواية غيره انه 
مات سنة خمس وأربعين ومائة قلت وذكر بن أخيه عبد الحميد ان وفاته كانت بالكوفة كذلك أخبرنا األزھري 
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بن جامع حدثنا أبو علي محمد بن سعيد حدثنا الميموني حدثنا أبي قال سمعت عمي عمرا يقول والنرسي قاال حدثنا 
وكان بالكوفة بلغني انه يحشر من ظھرھا سبعون الفا يدخلون الجنة بال حساب فأحب اني اموت بھا فمات ودفناه بھا 

يمون أظنه سنة ثمان وأربعين ومائة وقال أبو علي سمعت عبد الملك بن عبد الحميد الميموني يقول مات عمرو بن م
وكنيته أبو عبد هللا أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم قال حدثنا أبو احمد بن فارس حدثنا البخاري قال قال لي 

 موسى بن عمر بن عمرو بن ميمون بن مھران مات عمرو أبو عبد هللا سنة أربعين ومائة 

حلوان حدث عن يحيى بن سعيد األنصاري وسليمان األعمش وليث بن عمرو بن جميع أبو عثمان قاضي  - 6654
أبي سليم وجويبر بن سعيد روى عنه أبو إبراھيم الترجماني وسريج بن يونس وأبو عمرو الدوري وغيرھم وكان 
يروي المناكير عن المشاھير والموضوعات عن االثبات أخبرنا علي بن احمد بن عمر المقرئ حدثنا الحسن بن 

االدمي بالموصل حدثنا محمد بن محمود الصيدالني حدثنا أبو إبراھيم الترجماني حدثنا عمرو بن جميع عن سعيد 
جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تزوجوا 

اعظ حدثني أبي حدثنا محمد بن مخلد حدثنا وال تطلقوا فان الطالق يھتز له العرش أخبرنا عبيد هللا بن عمر الو
العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول شيخ يقال له عمرو بن جميع كان بغداديا وقع إلى حلوان ليس بثقة 
أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال 

ين يقول عمرو بن جميع صاحب األعمش وصاحب ليث بن أبي سليم كان يحدث في المسجد سمعت يحيى بن مع
وكان كذابا خبيثا يقال له الحلواني وكان قاضي حلوان أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن 

ن عمارة وعمرو بن سفيان قال باب من يرغب عن الرواية عنھم وكنت اسمع أصحابنا يضعفونھم منھم الحسن ب
جميع كان قاضي حلوان أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي 
حدثنا أبي قال عمرو بن جميع متروك الحديث كان وقع إلى حلوان وأخبرنا البرقاني حدثني محمد بن احمد االدمي 

ريا بن يحيى الساجي قال عمرو بن جميع كان قاضي حلوان وكان ببغداد جارا حدثنا محمد بن علي االيادي حدثنا زك
لخلف بن سالم قال يحيى بن معين كان كذابا ليس بثقة وال مأمون قلت روى عباس الدوري عن يحيى بن معين ان 

ضي حلوان جار خلف بن سالم يقال له عمرو بن مجمع أو بن جميع وانه لم يكن به باس وھو غير عمرو بن جميع قا
 أخبرنا األزھري أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال عمرو بن جميع متروك الحديث 

عمرو بن محمد بن عمرو بن معاذ أبو محمد األنصاري حدث عن ھند بنت سعيد بن أبي سعيد الخدري  - 6655
بو القاسم عبد الرحمن روى عنه سعيد بن محمد الجرمي وقال لقيته ببغداد وحدث عنه أيضا يحيى بن معين أخبرنا أ

بن المظفر بن عبد الرحمن المصري ببدر بعد حجنا ونحن عائدون إلى المدينة قال أخبرنا احمد بن محمد بن 
إسماعيل المھندس بمصر حدثنا أبو بكر احمد بن محمد بن عثمان بن شبيب الرازي حدثنا أبو زرعة الرازي حدثنا 

حمد بن عمرو بن معاذ األنصاري أبو محمد لقيته ببغداد في ربض سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عمرو بن م
األنصار قال حدثتنا ھند ابنة سعيد بن أبي سعيد الخدري فقدمنا إليه ذراع شاة فاكل منھا وحضرت الصالة فدعا بماء 
ل فتمضمض وقام فصلى كتب الي عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر أن خيثمة بن سليمان القرشي حدثھم قا

حدثنا احمد بن زھير بن حرب حدثنا عمرو بن معاذ األنصاري الشاعر ولم يكن يحدث غير ھذا الحديث وأخبرني 
الصيمري قراءة حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني أخبرنا احمد بن زھير حدثنا 

بن أبي سعيد الخدري عن عمتھا قالت جاء عمرو بن محمد بن عمرو بن معاذ األنصاري قال سمعت ھند بنت سعيد 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عائدا ألبي سعيد الخدري فقدمنا إليه ذراع شاة فأكل منھا وحضرت الصالة ثم قام 

 وصلى ولم يتوضأ 

عمرو بن األزھر أبو سعيد العتكي بصري األصل سكن واسطا ثم انتقل إلى بغداد في آخر عمره فاوطنھا  - 6656
حدث بھا عن يونس بن عبيد وبھز بن حكيم وھشام بن حسان روى عنه احمد بن البراء والد أبي الحسن والحسين و

بن سيار الحراني أخبرنا بن الفضل حدثنا علي بن إبراھيم حدثنا أبو احمد بن فارس حدثنا البخاري قال عمرو بن 
حداد بالكذب أخبرنا محمد بن احمد بن رزق ومحمد األزھر يقال العتكي نزل بغداد يرمى بالكذب رماه أبو سعيد ال
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بن الحسين بن الفضل قاال أخبرنا دعلج بن احمد حدثنا وفي حديث بن الفضل أخبرنا احمد بن علي األبار حدثنا 
مجاھد بن موسى قال قال أبو سعيد الحداد كان عمرو بن األزھر يكذب معاوية قلت كيف يكذب مجاوبة قال قالوا له 

لحائك يأخذ الخيوط شيئا فقال حدثنا ھشام عن الحسن قال الخيوط بالدقيق وقيل له في الحجام يرى الرجل تعرف في ا
محاجمة فقال حدثنا ھشام عن الحسن قال ال أكثر في المسلمين مثله وقال األبار حدثنا علي بن شوكر قال سمعت 

 بن عمر الواعظ حدثني أبي حدثنا محمد بن احمد بن حنبل يقول كان عمرو بن األزھر يضع الحديث أخبرنا عبيد هللا
مخلد حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول عمرو بن األزھر كان بواسط وھو بصري ضعيف 
حدثنا عبد العزيز بن احمد الكتاني حدثنا عبد الوھاب بن جعفر الميداني حدثنا عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي 

سى العصار حدثنا إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال عمرو بن األزھر غير ثقة أخبرنا البرقاني حدثنا القاسم بن عي
أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال عمرو بن األزھر متروك 

 الحديث 

أھل الكوفة سكن بغداد وحدث بھا عن ھشام بن عمرو بن مجمع بن سليمان أبو المنذر السكوني الكندي من  -  6657
عروة وإسماعيل بن أبي خالد ويونس بن خباب وإبراھيم الھجري روى عنه زكريا بن عدي وأحمد بن حنبل ومحمد 
بن ھشام المروزي وأبو سعيد األشج وحميد بن الربيع وغيرھم أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد 

صرة أخبرنا أبو العباس محمد بن احمد األثرم في سنة ثالثين وثالثمائة حدثنا حميد بن الربيع الواحد الھاشمي بالب
حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر سنة ثمانين ومائة حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن البراء بن 

اال ان اإليمان يمان والحكمة يمانية والقسوة عازب قال اومأ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بيده قبل اليمن وقال 
وغلظ القلوب ھا ھنا ثم اومأ بيده قبل المشرق وقال القسوة وغلظ القلوب في الفدادين في ربيعة ومضر عند أصول 
اذناب اإلبل حيث يطلع قرن الشيطان قال أبو الحسن حميد بن الربيع وھو خطأ إنما ھو عن أبي مسعود أخبرنا محمد 

ن الفتح قال قال لنا الدارقطني تفرد به عمرو بن مجمع عن إسماعيل عن قيس عن البراء قلت ورواه بن علي ب
الحفاظ عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود وعقبة بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه و سلم منھم شعبة وبن 

ن ومعتمر بن سليمان وقولھم ھو عيينة عبد هللا بن إدريس وأبو أسامة وعبد هللا بن نمير ويحيى بن سعيد القطا
الصواب أخبرنا الحسن بن علي التميمي أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل حدثني 
أبي حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي أخبرنا إبراھيم الھجري عن أبي عياض عن أبي ھريرة قال قال رسول 

يبلى كل عظم من بن آدم اال عجب الذنب وفيه يركب الخلق يوم القيامة أنبأنا احمد بن هللا صلى هللا عليه و سلم 
محمد بن عبد هللا الكاتب أخبرنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو 

 خباب ليس حديثه بشيء  زكريا يعني يحيى بن معين أبو المنذر شيخ كان ينزل دار الدقيق يحدث عن يونس بن

عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر المعروف بسيبويه النحوي من أھل البصرة كان يطلب اآلثار والفقه ثم  -  6658
صحب الخليل بن احمد فبرع في النحو وورد بغداد وجرت بينه وبين الكسائي وأصحابه مناظرة قد شرحناھا فيما 

د الواحد بن علي البزار أخبرنا أبو عبيد هللا محمد بن عمران المرزباني تقدم من كتابنا ھذا أخبرنا محمد بن عب
أخبرني الصولي وعبد هللا بن جعفر قاال حدثنا محمد بن يزيد النحوي قال أبو بشر عمرو بن عثمان بن قبر مولى 

حيى حدثنا محمد لبني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن ادد قال المرزباني وحدثني محمد بن ي
بن يزيد المبرد قال سيبويه يكنى أبا بشر وأبا الحسن وھو من موالي بني الحارث بن كعب قال المرزباني ويقال ھو 
مولى آل الربيع بن زياد الحارثي وتفسير سيبويه بالفارسية رائحة التفاح أخبرنا العتيقي حدثنا محمد بن العباس 

وسمعته يعني إبراھيم الحربي يقول سمي سيبويه سيبويه الن وجنتيه كانت  أخبرنا سليمان بن إسحاق الجالب قال
كانھما تفاحة أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي قال قال محمد بن جعفر بن ھارون التميمي كان سيبويه في أول 

ف من ذلك ولزم أيامه يعجبه الفقھاء وأھل الحديث وكان يستملي على حماد بن سلمة فلحن في حرف فعابه حماد فان
الخليل وكان من أھل فارس من البيضا ومنشؤه بالبصرة واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر وكنيته أبو البشر وسيبويه 
لقب وتفسيره ريح التفاح الن سيب التفاحة وويه الريح وكانت والدته ترقصه وھو صغير بذلك أخبرني التنوخي 
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سحاق بن البھلول التنوخي حدثنا أبو سعد داود بن الھيثم بن إسحاق حدثنا أبو الحسن احمد بن يوسف بن يعقوب بن إ
بن البھلول حدثنا حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد عن نصر بن علي قال برز من أصحاب الخليل 
أربعة عمرو بن عثمان أبو بشر المعروف بسيبويه والنضر بن شميل وعلي بن نصر ومؤرج السدوسي أخبرنا 

عبد الواحد بن علي أخبرنا المرزباني أخبرنا أبو بكر الجرجاني حدثنا محمد بن يزيد قال كان سيبويه  محمد بن
وحماد بن سلمة أكثر في النحو من النضر بن شميل واالخفش وكان النضر اعلم األربعة باللغة والحديث قرأت بخط 

بن علي الصيرفي حدثنا بن الجعابي حدثنا  القاضي أبي بكر بن الجعابي وأخبرناه الصيمري حدثنا أحمد بن محمد
الفضل ھو بن الحباب عن بن سالم قال كان سيبويه النحوي مولى بني الحارث بن كعب غاية الخلق في النحو وكتابه 
ھو االمام فيه وكان األخفش أخذ عنه وكان افھم الناس في النحو انباني القاضي أبو عبد هللا محمد بن سالمة بن 

المصري أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن خرزاذ النجيرمي أخبرنا أبو الحسين  جعفر القضاعي
علي بن احمد المھلبي أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن الروذباري أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك 

ردت الخروج إلى محمد بن عبد التاريخي قال حدثني المروزي يعني محمد بن يحيى بن سليمان عن الجاحظ قال أ
الملك ففكرت في شيء اھديه له فلم أجد شيئا اشرف من كتاب إلى سيبويه فقلت له أردت ان اھدي لك شيئا ففكرت 
فإذا كل شيء عندك فلم ار اشرف من ھذا الكتاب وھذا كتاب اشتريته من ميراث الفراء فقال وهللا ما أھديت الي شيئا 

ي وحدثني بن األعلم حدثنا محمد بن سالم قال كان سيبويه النحوي جالسا في حلقة بالبصرة أحب الي منه قال التاريخ
فتذاكرنا شيئا من حديث قتادة فذكر حديثا غريبا وقال لم يرو ھذا اال سعيد بن أبي العروبة فقال له بعض ولد جعفر 

من قال عروبة فقد أخطأ قال بن سالم فذكرت ما ھاتان الزيادتان يا أبا بشر قال ھكذا يقال ألن العروبة يوم الجمعة ف
ذلك ليونس فقال أصاب  دره وقال التاريخي حدثنا إبراھيم بن إسحاق الحربي قال سمعت بن عائشة يقول كنا 
نجلس مع سيبويه النحوي في المسجد وكان شابا جميال نظيفا قد تعلق من كل علم بسبب وضرب في كل أدب بسھم 

في النحو فبينا نحن عنده ذات يوم إذ ھبت ريح اطارت الورق فقال لبعض أھل الحلقة انظر  مع حداثة سنة وبراعته
أي الريح ھي وكان على منارة المسجد تمثال فرس فنظر ثم عاد فقال ما ثبت الفرس على شيء فقال سيبويه العرب 

ا ھنا وھا ھنا ليختل فيتوھم تقول في مثل ھذا قد تذاءبت الريح وتذابت أي فعلت فعل الذئب وذلك ان يجيء من ھ
الناظر انه عدة ذئاب أخبرنا القاضي أبو الطيب الطبري وأحمد بن عمر بن روح قاال حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا 
محمد بن عبد الواحد أخبرني أبو الحسن بن كيسان قال سھرت ليلة ادرس قال ثم نمت فرأيت جماعة من الجن 

اب والنحو والشعر قال قلت افيكم علماء قالوا نعم قال فقلت من ھمي بالنحو إلى من يتذاكرون بالفقة والحديث والحس
تميلون من النحويين قالوا إلى سيبويه قال أبو عمر فحدثت بھا أبا موسى وكان يغيظه لحسد كان بينھما فقال لي أبو 

أخبرنا محمد بن جعفر التميمي حدثنا موسى إنما مالوا إليه ألن سيبويه من الجن أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي 
أبو العباس محمد بن الحسن حدثنا ثعلب عن سلمة قال لما دخل سيبويه من البصرة إلى مدينة السالم اتى حلقة 
الكسائي وفيھا غلمانه الفراء وھشام ونحوھما فقال الفراء للكسائي ال تكلمه ودعنا وإياه فان العامة ال تعرف ما 

ھا بالظاھر فدعنا وإياه فلما جلس سيبويه سأل عن مسائل والفراء يجيب ثم قال له الفراء ما تقول يجري بينكما وتغليب
فلحق سيبويه حيرة السؤال وقال أريد ... إليك وقربى خالد وسعيد ... في قول الشاعر تمت بقربى الزينبين كالھما 

نصراف فقوموا بنا فقاموا فخرج سيبويه امضي لحاجة وادخل فلما خرج قال الفراء ألھل الحلقة قد جاء وقت اال
فذكر علة البيت فرجع فوجدھم قد انصرفوا أخبرنا ھالل بن المحسن الكاتب أخبرنا احمد بن محمد بن الجراح 
الخزاز وأخبرنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا المعافى بن زكريا قاال حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم األنباري 

ب ولد الكيس بن المتوكل حدثنا أبو بكر العبدي النحوي قال لما قدم سيبويه إلى بغداد فناظر أخبرنا أبو بكر مؤد
الكسائي وأصحابه فلم يظھر عليھم سأل من يبذل من الملوك ويرغب في النحو فقيل له طلحة بن طاھر فشخص إليه 

فوافى ... يؤمل دنيا لتبقى له . ..إلى خراسان فلما انتھى إلى ساوة مرض مرضه الذي مات فيه فتمثل عند الموت 
أخبرنا عبد هللا بن يحيى ... فعاش الفسيل ومات الرجل ... حثيثا يروي أصول الفسيل ... ... المنية دون األمل 

السكري أخبرنا جعفر بن محمد بن احمد بن الحكم الواسطي أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المتوكل أخبرنا أبو 
قال أبو عمرو بن يزيد احتضر سيبويه النحوي فوضع رأسه في حجر أخيه فاغمي عليه قال الحسن المدائني قال 

فدمعت عين أخيه فأفاق فرآه يبكى فقال وكنا جميعا فرق الدھر بيننا إلى االمد األقصى فمن يأمن الدھرا أخبرنا 
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ال حدثنا عبد الباقي بن قانع قال السمسار أخبرنا الصفار وأخبرنا محمد بن عبد الواحد بن علي أخبرنا المرزباني قا
مات سيبويه النحوي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة قال المرزباني وھذا غلط قبيح ألن سيبويه بقي بعد ھذا مدة 
طويلة وقال المرزباني حدثنا بن دريد قال مات سيبويه بشيراز وقبره بھا قلت وذكر بعض أھل العلم انه مات في 

على ظھر كتاب ألحمد بن سعيد الدمشقي مات سيبويه سنة أربع وتسعين ومائة قلت ويقال  سنة ثمانين ومائة وقرئ
 ان سنه كانت اثنتين وثالثين سنة 

عمرو بن الھيثم بن قطن بن كعب أبو قطن القطعي البصري قدم بغداد وحدث بھا عن شعبة وھشام  - 6659
حنبل ويحيى بن معين وأبو ثور الكلبي وعمرو  الدستوائي ويونس بن أبي إسحاق والمسعودي روى عنه احمد بن

الناقد وإبراھيم بن دينار وحسين الكرابيسي وغيرھم أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا احمد بن سليمان بن 
أيوب العباداني حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا أبو قطن حدثنا ھشام عن قتادة عن سالم بن أبي 

عدان عن ثوبان ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال اني لبعقر حوضي اذود عنه الناس ألھل اليمن الجعد عن م
بعصاي حتى يرفضوا عنه قال قيل للنبي صلى هللا عليه و سلم ما سعته قال من مقامي إلى عمان يصب فيه ميزابان 

د بن عبد الواحد أخبرنا الحسن بن محمد بن يمدانه من الجنة أحدھما من فضة واآلخر من ذھب أخبرنا أبو يعلى احم
احمد بن شعبة المروزي حدثنا أبو العباس محمد بن احمد بن محبوب قال قال أبو عيسى الترمذي أبو قطن عمرو بن 
الھيثم بصري نزل بغداد أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم أخبرنا الربيع بن 

قال الشافعي عمرو بن الھيثم ثقة أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا محمد بن احمد بن الصواف  سليمان قال
حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل قال قال أبي قال أبو قطن وكان ثبتا ما اعرت كتابي أحدا قط أخبرنا البرقاني أخبرنا 

دريس األنصاري حدثنا سليمان بن األشعث قال أبو حامد احمد بن محمد بن حسنويه الھروي أخبرنا الحسين بن إ
سمعت احمد قيل له أبو قطن قال ما كان به باس أخبرني إبراھيم بن عمر البرمكي حدثنا عبيد هللا بن محمد بن محمد 
بن حمدان العكبري حدثني محمد بن أيوب بن المعافى قال سمعت إبراھيم الحربي يقول حدثنا احمد يوما عن أبي 

رجل ان ھذا بعد ما رجع من عندكم إلى البصرة تكلم بالقدر وناظر عليه فقال احمد نحن نحدث عن  قطن فقال له
القدرية لو فتشت أھل البصرة وجدت ثلثھم قدرية أخبرنا علي بن محمد بن الحسن السمسار أخبرنا عبد هللا بن عثمان 

لي بن عبد هللا المديني قال سمعت أبي يقول الصفار أخبرنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن ع
أخبرني بن برداد ان أبا قطن قدري أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد بن 
مرابا حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول وأخبرنا الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا 

ين حدثنا احمد بن زھير قال سمعت يحيى يقول أبو قطن ثقة حدثنا احمد بن عبد هللا بن الحسين بن محمد بن الحس
إسماعيل المحاملي قال وجدت في كتاب جدي بخط يده حدثنا محمد بن محمد بن أبي عون حدثنا أبو قطن عن شعبة 

في الصف األول كانت قرعة  عن قتادة عن خالس عن أبي رافع عن أبي ھريرة قال أظنه رفعه قال لو يعلمون
أخبرني محمد بن علي المقرئ أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن 
خلف النسفي قال سألت أبا علي صالح بن محمد عن حديث أبي قطن عن شعبة عن قتادة عن خالس عن أبي رافع 

ه و سلم لو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة فقال أبو علي ھذا حديث عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا علي
خطأ حدثنا به أبو ثور ويحيى بن معين عن أبي قطن ولم يرفعه أحد اال أبو قطن فقلت ما الصحيح فقال عن أبي 

أخبرنا عبد هللا  ھريرة نفسه فسالت أبا علي عن أبي قطن ثقة فقال ثقة أخبرنا األزھري أخبرنا علي بن عمر الحافظ
بن إسحاق بن إبراھيم أخبرنا الحارث بن محمد حدثنا محمد بن سعد أخبرنا الواقدي قال مات أبو قطن عمرو بن 

 الھيثم المحدث بالبصرة ألربع ليالل يعني من شعبان سنة ثمان وتسعين ومائة وھو بن سبع وسبعين سنة 

ى قدم بغداد وحدث بھا عن الحسن بن عمرو الفقيمي وھو عمرو بن عبد الغفار بن عمرو الفقيمي الكوف - 6660
عمه وعن ھشام بن عروة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وسليمان األعمش وجفعر األحمر وھاشم بن البريد 
ونصير بن أبى األشعث روى عنه قتيبة بن سعيد وأبو مسعود احمد بن الفرات وإبراھيم بن مالك البزاز ومحمد بن 

لف العطار والحسن بن مكرم ويحيى بن أبى طالب وغيرھم أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي على بن خ
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حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا عمرو بن عبد الغفار عن بن أبى ليلى عن 
لى من ان اقرا خلف االمام أخبرنا الحكم عن إبراھيم عن علقمة عن عبد هللا قال الن اعض على جمر الغضا أحب إ

القاضي أبو حامد احمد بن محمد بن أبى عمرو االستوائى أخبرنا أبو احمد محمد بن محمد بن احمد بن إسحاق 
الحافظ بنيسابور أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن محمد بن عفير بن محمد بن سھل بن أبى حثمة األنصاري ببغداد 

لفرات حدثنا عمرو بن عبد الغفار ببغداد حدثنا الحسن بن عمرو عن منذر الثوري عن حدثنا أبو مسعود احمد بن ا
بن الحنيفة عن أبى ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا ال اله اال هللا فإذا 

على أبيك قال انى لم افعل ان الناس قالوھا عصموا من دماءھم وأموالھم اال بحقھا وحسابھم على هللا قيل له طعنت 
انطلقوا إلى أبى فبايعوه طائعين غير مكرھين فنكث ناكث فقاتله بغى باغ فقاتله ومرق مارق فقاتله قال أبو احمد 
غريب من حديث الحسن بن عمرو عن منذر ال اعلم حدث غير بن أخيه عمرو بن عبد الغفار أخبرنا حمزة بن 

بن بكر حدثنا على بن احمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد  محمد بن طاھر حدثنا الوليد
هللا العجلي حدثني أبى قال الفقيمي كوفي نزل بغداد متروك وقد رايته أخبرنا على بن محمد السمسار أخبرنا عبد هللا 

قال سمعت أبى يقول عمرو بن عبد  بن عثمان أخبرنا محمد بن عمران الصيرفي حدثنا عبد هللا بن على بن المديني
الغفار كان رافضيا رميت بحديثه وقد كتبت عنه شيئا وقال في موضع آخر كان رافضيا فتركته للرفض وكان بن 
داود يثنى عليه حدثنا أبو الفرج الطناجيري حدثنا عمر بن احمد الواعظ حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا محمد 

لسرى عن ھشام بن الكلبي قال وفى سنة اثنتين ومائتين مات عمرو بن عبد الغفار بن موسى بن حماد عن أبى ا
 الفقيمي 

عمرو بن عاصم بن عبيد هللا بن الوازع أبو عثمان الكالبي البصري قدم بغداد وحدث بھا عن حماد بن  -  6661
ي وبندار بن بشار وأحمد سلمة وھمام بن يحيى وعمران بن داود القطان روى عنه احمد بن حنبل وعلى بن المدين

بن منصور الرمادي ومحمد بن احمد بن الجنيد ومحمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه وغيرھم أنبأنا محمد بن 
احمد بن رزق حدثنا محمد بن عمر الجعابي قال قال احمد بن حنبل سمعت من عمرو بن عاصم ببغداد حديث جندب 

ره عبد هللا بن احمد عن أبيه أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد األشناني قال عن حذيفة ال ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه ذك
سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت يعنى ليحيى بن معين 

مد بن فعمرو بن عاصم الكالبي فقال أراه كان صدوقا أخبرني الصيمرى حدثنا على بن الحسن الرازي حدثنا مح
الحسين حدثنا احمد بن زھير قال سئل يحيى بن معين عن عمرو بن عاصم فقال ثقة أخبرنا الجوھري حدثنا محمد 
بن العباس أخبرنا احمد بن معروف الخشاب حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال عمرو بن عاصم الكالبي 

بن عدى البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن على يكنى أبا عثمان وكان ثقة أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد 
اآلجري قال سألت أبا داود عن عمرو بن عاصم الكالبي فقال ال انشط لحديثه قال وسالت أبا داود عن عمرو بن 
عاصم والحوضى في ھمام فقدم الحوضى وقال قال بندار لوال فرقى من ال عمرو بن عاصم لتركت حديثه أخبرنا 

رنا على بن عمر الحافظ أخبرنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم قال أخبرنا الحارث بن محمد حدثنا األزھري أخب
محمد بن سعد وأخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي وأخبرنا 

موسى محمد بن المثنى قالوا سنة ثالث  األزھري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا إبراھيم بن محمد الكندي حدثنا أبو
 عشرة ومائتين فيھا مات عمرو بن عاصم زاد بن سعد الكالبي بالبصرة في غرة جمادى اآلخرة 

عمرو بن مسعدة بن سعيد بن صول بن صول أبو الفضل وھو بن عم إبراھيم بن العباس بن محمد بن  - 6662
عن أمير المؤمنين المأمون أخبرنا عبيد هللا بن عبد العزيز بن صول بن صول وكان أحد كتاب المأمون اسند الحديث 

جعفر البرذعي وعلى بن أبى على البصري والحسن بن على الجوھري قالوا أخبرنا محمد بن عبيد هللا بن الشخير 
حدثنا احمد بن إسحاق الملحمى حدثني عمارة بن وثيمة أبو رفاعة حدثنا على بن محمد بن شبيب عن عمرو بن 

عدة قال سمعت المأمون أمير المؤمنين يقول حدثني أبى عن أبيه عن عمه عبد الصمد بن على بن عبد هللا بن مس
عباس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم علقوا السوط حيث يراه أھل البيت فإنه أدب 
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محمد بن عرفة قال ومات عمرو بن مسعدة في ھذه  لھم أخبرني األزھري حدثنا احمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن
السنة بإذنه يعنى سنة سبع عشرة ومائتين قال وكان لعمرو بن مسعدة منزالن بمدينة السالم أحدھما بحضرة طاق 

 الحراني والحرانى ھو إبراھيم بن ذكوان ومنزل آخر فوق الجسر وھو المعروف بساباط عمرو بن مسعدة 

ن الحسن الزمن المعروف باالعسم بصرى سكن بغداد وحدث بھا عن حسام بن مصك عمرو بن محمد ب - 6663
وقيس بن الربيع وفضيل بن مرزوق وسليمان بن أرقم وفليح بن سليمان وإسماعيل بن عياش روى عنه بنان بن 

لمطرز الحسين السمسار وعلى بن الحسين بن أشكاب ورجاء بن الجارود والعباس بن أبى طالب ومقاتل بن صالح ا
وموسى بن نصر البزاز وزكريا بن يحيى الناقد أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا محمد بن كامل القاضي حدثنا أبو 
يحيى الناقد حدثنا عمرو بن محمد الزمن البصري وحدثنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن رامين 

يلي وأخبرنا البرقاني أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي حدثنا أبو األستراباذي إمالء حدثنا أبو بكر احمد بن إبراھيم اإلسماع
عثمان سعيد بن عجب األنباري حدثنا بنان بن الحسين السمسار حدثنا عمرو بن محمد األعسم حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى هللا عليه و سلم نھى عن المراجيح وامر بقطعھا ھذا 
لفظ حديث بنان وقال أبو يحيى ان النبي صلى هللا عليه و سلم أمر بقطع المراجيح أخبرنا محمد بن عبد الملك 
القرشي قال قال لنا الدارقطني عمرو بن محمد األعسم منكر الحديث وأخبرنا البرقاني أخبرنا أبو الحسن الدارقطني 

 كثير الوھم  قال عمرو بن محمد الزمن يعرف األعسم بغدادي كان ضعيفا

عمرو بن زياد الباھلى مولى لھم بغدادي قدم الري روى عنه مالك بن أنس وأبى المليح الرقى ذكر عبد  -  6664
الرحمن بن أبى حاتم في كتاب الجرح والتعديل وقال سألت أبى عنه فقال قدم الري فرأيته ووعظته فجعل يتغافل 

بأحاديث منكرة انكر عليه الطنافسي وقدم األھواز فقال انا يحيى  كأنه ال يسمع كان يضع الحديث قدم قزوين فحدثھم
بن معين ھربت من المحنة فجعل يحدثھم وياخذ منھم فأعطوه ماال وخرج إلى خراسان وقال انا من ولد عمر وخرج 

 إلى قزوين وكان على قزوين رجل باھلى فقال انا باھلى وكان كذابا افاكا كتبت عنه ثم رميت به 

مرو بن الصباح بن صبيح أبو حفص الضرير المقرئ قرا على أبى عمر حفص بن سليمان صاحب ع - 6665
عاصم بن أبى النجود وكان يقرئ ببغداد في مسجد الصحابة بالقرب من قنطرة العتيقة روى عنه الحسن بن المبارك 

 األنماطي وغيره 

الحميد روى عنه عباس الدوري أخبرنا  عمرو بن أيوب العابد امام مسجد عاصم حدث عن جرير بن عبد - 6666
الحسن بن على المقرئ العطار حدثنا محمد بن بكران بن عمران حدثنا محمد بن مخلد حدثنا عباس بن محمد 
الدوري حدثنا عمرو بن أيوب امام مسجد عصام وكان من العباد حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ھالل 

 هللا عليه و سلم قال إذا دعا أحدكم بدعوة فلم يستجب له كتبت له حسنة  بن يساف قال حدثت ان النبي صلى

عمرو بن محمد بن شابور أبو عثمان الناقد سمع سفيان بن عيينة وھشيما ومعتمر بن سليمان وعبد العزيز  - 6667
وعبد هللا بن  بن أبى حازم ووكيعا ويحيى بن أبى زائدة وعبد السالم بن حرب روى عنه محمد بن إسحاق الصاغاني

احمد بن حنبل وعبيدا بن محمد بن خلف البزاز ومحمد بن عبدوس بن كامل السراج وأحمد بن أبى عوف البزوري 
وأبو القاسم البغوي وغيرھم أخبرنا األزھري وعلى بن محمد السمسار قاال أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا 

على بن المديني قلت ألبي شيء رواه عمرو الناقد عن بن أبى نجيح  محمد بن عمران الصيرفي حدثنا عبد هللا بن
عن مجاھد عن أبى معمر عن عبد هللا ان ثقيفا وقرشيا وانصاريا عند استار الكعبة فقال ھذا كذب لم يرو ھذا بن 

أنكره عيينة إنما كان عند بن عيينة عن منصور عن مجاھد عن أبى معمر عن عبد هللا وليس ھو من صحيح حديثه و
من حديث بن عيينة عن بن أبى نجيح أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا احمد بن كامل القاضي قال سمعت عبد هللا 
بن احمد قال سمعت أبى يقول عمرو الناقد يتحرى الصدق أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العالف أخبرنا محمد 

قال سمعت حجاجا بن الشاعر يسأل عن عمرو الناقد والمعيطى بن عبد هللا الشافعي حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل 
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فقال عمرو يتحرى الصدق وكذا روى الشافعي ھذه الحكاية عن عبد هللا بن احمد أخبرنا الحسن بن علي التميمي 
أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل قال سمعت حجاج بن الشاعر يسأل أبى فقال 

يما أحب إليك عمرو الناقد أو المعيطي فقال كان عمرو الناقد يتحرى الصدق وھذه الرواية أصح أخبرنا على بن أ
الحسين صاحب العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا أبو بكر بن 

رو الناقد وقيل له ان خلفا يقع فيه فقال ما ھو سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال سألت يحيى بن معين عن عم
من أھل الكذب ھو صدوق أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف حدثنا الحسين بن فھم 
قال عمرو الناقد ثقة صاحب حديث وكان من الحفاظ المعدودين وكان فقيھا أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن عدى 

به حدثنا أبو عبيد محمد بن على قال سألت أبا داود عن عمرو الناقد فقال ثقة أخبرنا محمد بن احمد البصري في كتا
بن رزق حدثنا احمد بن عيسى بن الھيثم التمار حدثنا عبيد بن محمد بن خلف البزار قال مات عمرو الناقد في عشر 

عفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي من ذي الحجة سنة إحدى وثالثين ومائتين أخبرنا بن الفضل أخبرنا ج
قال سنة اثنتين وثالثين ومائتين فيھا مات عمرو بن محمد الناقد قرأت على البرقاني عن أبى إسحاق المزكى قال 
أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفى قال سمعت الجوھري يقول وأخبرني الصيمرى حدثنا على بن الحسن الرازي حدثنا 

حدثنا احمد بن زھير قال وأخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد  محمد بن الحسين
البغوي مات عمرو بن محمد الناقد سنة اثنتين وثالثين ومائتين زاد الجوھري ببغداد في ذي الحجة وقال البغوي 

 ليومين مضيا من ذي الحجة وقد كتبت عنه 

نيز أبو حفص الصيرفي الفالس البصري سمع سفيان بن عيينة وبشر بن عمرو بن على بن بحر بن ك - 6668
المفضل ويزيد بن زريع وغندرا ومعتمرا بن سليمان وخالد بن الحارث وزياد بن الربيع وسفيان بن حبيب ويحيى 
ى القطان وعبد الرحمن بن مھدى وعبد العزيز بن عبد الصمد العمى ومعاذ بن معاذ ووكيعا وحرمي بن عمارة رو

عنه عفان بن مسلم والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبيد 
الرحمن النسوي وغيرھم من الحفاظ وقدم بغداد فحدث بھا فروى عنه من أھلھا احمد بن منصور الرمادي وأحمد بن 

قاسم بن زكريا المطرز وجماعة آخرھم الحسين بن أبى خيثمة وبشر بن موسى وعبد هللا بن محمد بن ناجية و
إسماعيل المحاملي وقد روى أبو روق الھرانى البصري عن عمرو بن على وھو آخر من روى عنه من أھل الدنيا 
جميعا أخبرنا احمد بن عبد هللا بن الحسين بن إسماعيل المحاملي قال وجدت في كتاب جدي بخط يده حدثنا عمرو بن 

خبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن احمد بن الحسن الحذاء بمكة أخبرنا احمد بن عبد هللا بن حميد بن على الفالس وأ
رزيق المخزومي حدثنا الحسين بن إسماعيل الضبي حدثنا أبو حفص عمرو بن على بن بحر بن كنيز السقا بعيسا 

عتمر بن سليمان عن أبيه عن أبى عمرو باذ في شعبان سنة تسع وأربعين ومائتين وكان من نبالء المحدثين حدثنا م
عن أبيه عن أبى ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أفطر الحاجم والمحجوم قلت أبو عمرو ھذا ھو 
محمد والد أسباط بن محمد القرشي حدثنا أبو على بن القاسم بن الحسن الشاھد بالبصرة من حفظه حدثنا أبو روق 

الھزاني سنة إحدى وثالثين وثالثمائة حدثنا أبو حفص عمرو بن على بن بحر بن كنيز احمد بن محمد بن بكر 
الصيرفي بالبصرة سنة سبع وأربعين ومائتين وكان يحدث على بابنا في بنى سھم حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه 

ر وكان حاديھم وخادمھم عن أنس بن مالك قال كانت أم سليم مع نسوة من نساء النبي صلى هللا عليه و سلم في سف
يقال له انجشة فناداه النبي صلى هللا عليه و سلم رويدا يا انجشة سوقك بالقوارير أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي 
حدثنا القاضي أبو الحسن على بن الحسن الجراحى إمالء حدثنا أبو بكر عبد هللا بن سليمان بن األشعث حدثنا عمرو 

بن بارق الحنفي حدثنا سماك بن الوليد عن بن عباس انه سمع رسول هللا صلى هللا عليه و  بن على حدثنا عبد ربه
سلم يقول من كان له فرطان من امتى أدخله هللا الجنة فقالت عائشة وواحد يا رسول هللا قال وواحد يا موقفه ثم قال 

له فرط لن يصابوا بمثلى قال أبو حفص رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من لم يكن له فرط فانا فرط لمن لم يكن 
عمرو بن على كتبه عنى أبو عاصم أخبرنا أبو يعلى احمد بن عبد الواحد الوكيل أخبرنا الحسن بن محمد بن احمد 
بن شعبة المروزي حدثنا أبو العباس محمد بن احمد بن محبوب حدثنا أبو عيسى الترمذي قال سمعت أبا زرعة يقول 

عمرو بن على حديثا وقال أبو زرعة لم نر بالبصرة احفظ من ھؤالء الثالثة على بن  روى عفان بن مسلم عن
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المديني وبن الشاذكوني وعمرو بن على سمعت أبا محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عاصم بن رمضان بن 
أبا محمد عبد هللا  على بن افلح النخشبي يقول سمعت أبا العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري بنخشب يقول

بن محمد بن عبد هللا بن زر الرازي ببخارى يقول سمعت أبا الحسين محمد بن صالح بن عبد هللا الصيمرى الطبري 
بالري يقول سمعت عمرو بن على أبا حفص الفالس يقول حضرت مجلس حماد بن زيد وانا صبي وضئ فأخذ 

على الشيرازي قال سمعت أبا الحسين عبد الواحد بن  رجل بخدى ففررت فلم أعد حدثني ھبة هللا بن محمد بن
يوسف يقول سمعت احمد بن جعفر بن أبى توبة يقول سمعت أبا الحسن الغازي يقول سمعت عمرو بن على يقول 
السماع من الرجال ارزاق أخبرنا على بن محمد السمسار أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران 

نا عبد هللا بن على بن المديني قال سألت أبى عن أبى حفص الفالس فقال قد كان يطلب قلت روى عن الصيرفي حدث
عبد األعلى عن ھشام عن الحسن الشفعة ال تورث فقال ليس ھذا في كتاب عبد األعلى عن ھشام عن الحسن وقال 

نه ليس من حديث روح إنما قال الشاذكوني حدثني أبو عباد عن ھشام عن الحسن يعنى روح بن عبادة وذھب إلى ا
ھو ماجن يعنى سليمان الشاذكوني سمعت ھبة هللا بن الحسن الطبري يقول قال عبد الرحمن يعنى بن أبى حاتم 
سمعت أبى يقول سمعت عباس بن عبد العظيم العنبري يقول ما تعلمت الحديث اال من عمرو بن على وقال سمعت 

ى بن المديني وھو بصرى صدوق أخبرني األزھري أخبرنا محمد بن أبى يقول كان عمرو بن على ارشق من عل
المظفر حدثنا عبد هللا بن محمد القزويني قال سمعت إبراھيم األصبھاني قال حدث عمرو بن على أبو حفص بحديث 
عن يحيى القطان عن عبيد هللا بن عمر عن سعيد المقبري فبلغ أبا حفص ان بندار قال ما يعرف ھذا من حديث 

يى وقال أبو حفص من بلغ بندار إلى ان يعرف وال يعرف وينكر وال ينكر قال أبو إسحاق وصدق أبو حفص يح
بندار رجل صاحب كتاب فاما ان يكون بندار ينكر على أبى حفص فھذا مما ال يكون أخبرني القاضي أبو العالء 

ال سألت أبا على صالح بن محمد بن الواسطي أخبرنا أبو مسلم بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي ق
خليفة بن خياط فقال ما رأيت أحدا بالبصرة اكيس منه ومن أبى حفص الفالس وجميعا كانا متھمين وما رأيت 
بالبصرة مثل على وبن عرعرة وأبو حفص كان عندي أرجح منھما أخبرنا البرقاني قال قرئ على إسحاق النعالي 

حاق المدائني قال سمعت عمرو بن على يقول كنت يوما عند أبى داود فقال حدثنا وانا اسمع أخبركم عبد هللا بن إس
شعبة حدثنا عمرو بن مرة عن طارق بن شھاب وحدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شھاب فقلت يا أبا 

قال لك داود ليس لحديث عمرو بن مرة أصل فقال اسكت فلما صرت إلى السوق إذا جاريته قد جاءتنى فقالت لي 
موالي إذا رجعت فمر بي فجئت بعد العصر فإذا ھو قاعد على درجة المسجد عليه الكآبة والحزن فلما رآني قال ال 
وهللا ما لحديث عمرو بن مرة أصل وما حدثتك بھما اال وانا اراھما في الكتاب أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو بكر احمد 

ن محمد بن سيار حدثني بعض أصحابنا عن عباس العنبري قال حدث يحيى بن إبراھيم اإلسماعيلي أخبرنا عبد هللا ب
القطان يوما بحديث فاخطا فيه فلما كان من الغد اجتمع اصحابه وفيھم على بن المديني واشباھه فقال لعمرو بن على 

قال سمعت من بينھم اخطئ في حديث وأنت حاضر فال تنكر وقال اإلسماعيلي أخبرنا عبد هللا بن محمد بن سيار 
عباسا العنبري يقول لو روى عمرو بن على عن عبد الرحمن بن مھدى ثالثين الفا لكان مصدقا أخبرنا أبو سعد 
الماليني أخبرنا عبد هللا بن عدى الحافظ قال سمعت محمد بن الحسين بن مكرم يقول سمعت حجاجا الشاعر يقول ال 

البرقاني عن أبى إسحاق المزكى قال أخبرنا محمد بن تبال أخذت من حفظ عمرو بن على أو كتابه قرأت على 
... يزم الحديث بإسناده ... إسحاق السراج قال أنشدني محمد بن الحسين الحذاء لرجل قاله في عمرو بن على 

أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو بكر ... يخاف التزيد فيما علم ... فلو شاء قال ولكنه ... ... ويمسك عنه إذ ماوھم 
اعيلي أخبرنا عبد هللا بن محمد بن سيار الفرھيانى قال سمعت بن أشكاب الصغير يقول ما رأيت مثل عمرو بن اإلسم

على كان عمرو بن على يحسن كل شيء وقال الفرھيانى ولم يكن بن أشكاب يعد لنفسه نظيرا أخبرنا األزھري وأبو 
حمن بن عمر الخالل قال حدثنا محمد بن احمد بن الفضل عبيد هللا بن احمد بن على الصيرفي قاال أخبرنا عبد الر

يعقوب حدثنا جدي قال حدثني محمد بن مروان قال سمعت يحيى بن معين يقول أبو حفص الصيرفي صدوق حدثني 
محمد بن يوسف النيسابوري حدثنا الخصيب بن عبد هللا القاضي بمصر حدثنا عبد الكريم بن أبى عبد الرحمن احمد 

خبرنا أبى قال عمرو بن على بن بحر بن كنيز السقا بصرى ثقة صاحب حديث أخبرنا األزھري بن شعيب النسائي أ
أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال أبو حفص عمرو بن على الفالس كان من الحفاظ الثقات أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو 
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قال لما قدم عمرو بن على يريد الخليفة بكر اإلسماعيلي أخبرنا عبد هللا بن محمد بن سيار قال سمعت بن أبى خيثمة 
استقبله أصحاب الحديث في الزواريق إلى المدائن فلما دخل بغداد نزل ناحية باب خراسان وكان من المشايخ إنما 
ينزلون القطيعة قال فاجتمع إليه أصحاب الحديث فاسھروه ليلته جمعاء فلما أصبحنا اجتمع عليه الخلق ورقوه سطحا 

حدثنا به قال حدثنا فالن بن فالن منذ سبعين سنة قال حدثنا فالن لصاحبه منذ سبعين سنة وأرسل فكان أول شيء 
عينيه بالبكاء وقال ادعوا هللا ان يردنى إلى أھلي ومات بالعسكر وأخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر الخلدي حدثنا 

سطي أخبرنا عبد هللا بن محمد بن عبد هللا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي وأخبرنا القاضي أبو العالء الوا
المزني الحافظ قال سمعت أبا عمر بكر بن محمد بن عبد الوھاب القزاز وقرأت على البرقاني عن أبى إسحاق 
المزكى قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفى قالوا مات عمرو بن على الصيرفي سنة تسع وأربعين ومائتين قال أبو 

الثقفى بالعسكر في آخر ذي القعدة أخبرنا القاضي أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر  عمر بسر من رأى وقال
الھاشمي البصري حدثنا أبو بكر احمد بن محمد بن العباس االسقاطى قال سمعت أبا الحسن سھل بن نوح بن يحيى 

عد ھذا فما سئل عن البزاز يقول كنا في مجلس أبى حفص عمرو بن على فقال سلونى فان ھذا مجلس ال اجلسه ب
شيء اال وحدث به ومات يوم األربعاء لخمس بقين من ذي القعدة سنة تسع وأربعين ومائتين وكان آخر حديث حدثنا 
به ان قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الملك بن حسن الجاري حدثنا سعد بن عمرو بن سليم الزرقي 

معاوية أو بن معاوية قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول هللا  قال حدثنا رجل منا أنسيت اسمه اال انه
صلى هللا عليه و سلم يقول ان الميت ليعرف من يغسله ومن يحمله ومن يدليه في حفرته أو في قبره فقال له بن عمر 

ن رسول هللا ممن سمعت ھذا قال من أبى سعيد الخدري فانطلق بن عمر إلى أبى سعيد فقال ممن سمعت ھذا قال م
صلى هللا عليه و سلم قال أبو الحسن سھل سمعت رجال سأل أبا عبد هللا محمد بن يحيى األزدي في جنازة أبى 
حفص أي شيء يحفط فيمن شيع جنازة فقال حدثنا عبد الرحمن بن قيس عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى 

 ة المؤمن ان يغفر لمن شيع جنازته ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أول تحف

عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ المصنف الحسن الكالم البديع التصانيف كان من أھل  -  6669
البصرة واحد شيوخ المعتزلة وقدم بغداد فأقام بھا مدة وقد اسند عنه أبو بكر بن أبى داود الحديث وھو كنانى قيل 

أبى إسحاق النظام وذكرت يموت بن المزرع ان الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب  صليبة وقيل مولى وكان تلميذ
مولى أبى القلمس عمرو بن قلع الكناني ثم الفقيمي وھو أحد النسأة وكان جد الجاحظ اسود وكان جماال لعمرو بن قلع 

أبو احمد الحسن بن عبد  قال يموت والجاحظ خال امى حدثنا أبو الحسن على بن احمد النعيمى إمالء من حفظه حدثنا
هللا بن سعيد حدثنا عبد هللا بن سليمان بن األشعث قال دخلت على عمرو بن بحر الجاحظ فقلت له حدثني بحديث 
فقال حدثنا حجاج بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى ھريرة قال قال 

يمت الصالة فال صالة إال المكتوبة قال النعيمى ال اعلم لحجاج بن محمد عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أق
حماد بن سلمة غير ھذا حدثني احمد بن محمد العتيقي بلفظه حدثنا محمد بن عبد هللا بن المطلب الشيباني بالكوفة 

ليه فاطلع على من حدثنا أبو بكر بن أبى داود قال كنت بالبصرة فاتيت منزل الجاحظ عمرو بن بحر فاستأذنت ع
خوخة فقال من ھذا فقلت رجل من أصحاب الحديث فقال ومتى عھدتنى أقول بالحشويه فقلت انى بن أبى داود فقال 
مرحبا بك وبابيك فنزل ففتح لي وقال ادخل أيش تريد فقلت حدثني بحديث قال اكتب حدثنا حجاج عن حماد عن ثابت 

على طنفسة قلت حديث آخر فقال بن أبى داود ال يكذب قرئ على  عن أنس ان النبي صلى هللا عليه و سلم صلى
محمد بن الحسن األھوازي وانا اسمع فاقر به قيل له حدثكم أبو على احمد بن محمد الصلولى باألھواز حدثنا دعامة 
 بن الجھم حدثنا عمرو بن بحر الجاحظ حدثنا أبو يوسف القاضي قال تغديت عند ھارون الرشيد فسقطت من يدي

لقمة وانتثر ما كان عليھا من الطعام فقال يا يعقوب خذ لقمتك فان المھدى حدثني عن أبيه المنصور عن أبيه محمد 
بن على عن أبيه على بن عبد هللا بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أكل ما سقط من الخوان 

رق أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد الموصلي انه سمع أبا فرزق اوالدا كانوا صباحا أخبرني محمد بن الحسين األز
بكر العمى قال سمعت الجاحظ يقول نسيت كنيتى ثالثة أيام فاتيت أھلي فقلت بمن اكنى فقالوا بأبي عثمان أخبرني 
ل الصيمري حدثنا أبو عبيد هللا محمد بن عمران المرزباني حدثني محمد بن العباس حدثني محمد بن يزيد المبرد قا
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سمعت الجاحظ يقول لرجل اذاه أنت وهللا أحوج إلى ھوان من كريم إلى اكرام ومن علم إلى عمل ومن قدرة إلى عفو 
ومن نعمه إلى شكر أخبرنا الحسين بن الحسين بن العباس النعالي أخبرنا أبو الفرج على بن الحسين األصبھاني 

قرأت في فصل من كتابك المسمى كتاب البيان والتبيين أخبرنا يحيى بن على قال حدثني أبى قال قلت للجاحظ انى 
... وحديث ألذة ھو مما ... ان مما يستحسن من النساء اللجن في الكالم واستشھدت ببيتى مالك بن أسماء يعنى قوله 

 قال ھو كذاك قلت... وخير الحديث ما كان لحنا ... منطق صائب ويلحن أحيانا ... ... ينعت الناعتون يوزن وزنا 
افما سمعت بخبر ھند بنت أسماء بن خارجة مع الحجاج حين لحنت في كالمھا فعاب ذلك عليھا فاحتجت ببيتى أخيھا 
فقال لھا ان أخاك أراد ان المراة فطنة فھي تلحن بالكالم إلى غير المعنى في الظاھر لتستر معناه وتورى عنه 

في لحن القول ولم يرد الخطا من الكالم والخطأ ال  وتفھمه من أرادت بالتعريض كما قال هللا تعالى ولتعرفنھم
يستحسن من أحد فوجم الجاحظ ساعة ثم قال لو سقط إلى ھذا الخبر لما قلت ما تقدم فقلت له فاصلحه فقال االن قد 
سار الكتاب في اآلفاق ھذا ال يصلح أو نحو ھذا من الكالم أخبرنا محمد بن الحسن بن احمد األھوازي قال أنشدنا 

يطيب العيش ان تلقى ... حسن بن عبد هللا البغوي قال أنشدنا على بن احمد بن ھشام قال أنشدنا أبو العيناء للجاحظ ال
سقام ... ... وفضل العلم يعرفه األديب ... فيكشف عنك حيرة كل جھل ... ... غداة العلم والظن المصيب ... حكيما 

أخبرني الصيمرى حدثنا المرزباني أخبرنا أبو بكر ...  وداء الجھل ليس له طبيب... الحرص ليس له شفاء 
ھب ... ... ففي خضاب الراس مستمتع ... إن حال لون الرأس عن حاله ... الجرجاني قال أنشدنا المبرد للجاحظ 

أخبرني الصيمرى حدثنا المرزباني حدثني احمد بن محمد المكى ... فما الذي يحتاله األصلع ... من له شيب له حيلة 
حدثني أبو العيناء عن إبراھيم بن رياح قال اتاني جماعة من الشعراء فانشدونى كل واحد منھم يدعى انه مدحنى 

وذكره ... ... ففلل عنھم شباه العدم ... بدا حين أثرى باخوانه ... بھذه األبيات وأعطى كل واحد منھم عليھا وھى 
... ... فمازج منه الحيا بالكرم ... فتى خصه هللا بالمكرمات .. ... .فبادر قبل انتقال النعم ... الدھر صرف الزمان 

... ليقطع زواره عن نعم ... وال ينكت األرض عند السؤال ... ... تناولھا بجزيل الھمم ... إذا ھمة قصرت عن يد 
عليھا ماال ثم كنت قال إبراھيم فكان الالحقي بينھم واحسبھا له ثم آخر من جاءني الجاحظ وانا والى األھواز فاعطيته 

عند بن أبى داود فدخل إلينا الجاحظ فالتفت إلى بن أبى داود فقال يا أبا إسحاق قد امتدحت باشعار كثيرة ما سمعت 
... بدا حين اثرى بأخوانه ... بشيء وقع في قلبي وقبلته نفسي مثل أبيات مدحني بھا أبو عثمان ثم انشدنيھا بحضرته 

فقال وعجبت من عمرو وسكوته ولم اذكر من ذلك شيئا أخبرني الحسن بن محمد ... فقلت وجد ايدك هللا مقاال 
الخالل حدثنا احمد بن محمد بن عمران حدثنا محمد بن يحيى النديم حدثنا يموت بن المزرع قال قال لنا عمرو بن 

فإذا انا برجل قصير بحر الجاحظ ما غلبني أحد قط اال رجل وامرأة فاما الرجل فاني كنت مجتازا في بعض الطرق 
بطين كبير الھامة طويلة اللحية متزر بمئزر وبيده مشط يسقي به شقه ويمشطھا به فقلت في نفسي رجل قصير بطين 

كأنك صعوة في أصل ... الحي فاستزريته فقلت أيھا الشيخ قد قلت فيك شعرا قال فترك المشط من يده وقال قل فقلت 
كأنك كندب في ذنب كبش ... ال لي اسمع جواب ما قلت فقلت ھات فقال فق... أصاب الحش طش بعد رش ... حش 
واما المرأة فاني كنت مجتازا في بعض الطرقات فإذا انا بامراتين وكنت راكبا ... تدلدل ھكذا والكبش يمشي ... 

لھا انه  على حمارة فضرطت الحمارة فقالت إحداھما لألخرى ذي حمارة الشيخ تضرط فغاظني قولھا فأعننت ثم قلت
ما حملتني أنثى قط اال ضرطت فضربت بيدھا على كتف األخرى وقالت كانت أم ھذا منه تسعة اشھر في جھد جھيد 

... أخبرني الصيمري حدثني المرزباني أخبرنا أبو بكر الجرجاني أخبرنا المبرد ألبي كريمة البصري يقول للجاحظ 
لما ... بتت حبال وصالي كفه قطعت ... ... دابه عاري من كل شيء سوى آ... لم يظلم هللا عمرا حين صيره 

إني ... ... ... كالمستغيث من الرمضاء بالنار ... استعنت به في بعض أوطاري فكنت في طلبي من عنده فرجا 
وإن أبيت فقد ... فإن فعلت فحظ قد ظفرت به ... ... من شؤم عمرو بعز الخالق الباري ... أعيذك والمعتاد محترس 

أخبرني الصيمري حدثنا المرزباني حدثني أبو بكر الجرجاني حدثنا المبرد حدثني الجاحظ قال ... ت أسراري أعلن
وقفت انا وأبو حرب على قاص فأردت الولع به فقلت لمن حوله انه رجل صالح ال يحب الشھرة فتفرقوا عنه فتفرقوا 

برني القاضي أبو العالء الواسطي أخبرنا أبو عبد هللا فقال لي حسيبك هللا إذا لم ير الصياد طيرا كيف يمد شبكته أخ
النيسابوري قال سمعت أبا بكر محمد بن احمد بن بالويه يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول قال لي إبراھيم 
بن محمود ونحن ببغداد اال تدخل على عمرو بن بحر الجاحظ فقلت ما لي وله فقال انك إذا انصرفت إلى خراسان 
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وك عنه فلو دخلت إليه وسمعت كالمه ثم لم يزل بي حتى دخلت عليه يوما فقدم إلينا طبقا عليه رطب فتناولت سأل
منه ثالث رطبات وامسكت ومر فيه إبراھيم فاشرت إليه ان يمسك فرمقني الجاحظ فقال لي دعه يا فتى فقد كان 

عليه فأبى اال ان يبر قسمي بثالثمائة رطبة عندي في ھذه األيام بعض إخواني فقدمت إليه الرطب فامتنع فحلفت 
أخبرنا علي بن أبي علي حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم األنباري حدثنا أبو عمر احمد 
بن احمد السوسنجردي العسكري حدثني بن أبي الذيال المحدث بسر من رأى قال حضرت وليمة حضرھا الجاحظ 

ر فصلينا وما صلى الجاحظ وحضرت صالة العصر فصلينا وما صلى الجاحظ فلما عزمنا وحضرت صالة الظھ
على االنصراف قال الجاحظ لرب المنزل اني ما صليت لمذھب أو لسبب أخبرك به فقال له أو فقيل له ما اظن ان 

ني أبو العيناء قال لك مذھبا في الصالة اال تركھا أخبرني الصيمري حدثني المرزباني أخبرني محمد بن يحيى حدث
كان الجاحظ يأكل مع محمد بن عبد الملك الزيات فجاؤوا بفالوجة فتولع محمد بالجاحظ وامر ان يجعل من جھته 
مارق من الجام فاسرع في األكل فتنطف ما بين يديه فقال بن الزيات تقشعت سماؤك قبل سماء الناس فقال له 

و العيناء قال كنت عند بن أبي داود بعد قتل بن الزيات فجيء بالجاحظ الجاحظ ألن غيمھا كان رقيقا وقال أخبرنا أب
مقيدا وكان في أسبابه وناحيته وعند بن أبي داود محمد بن منصور وھو إذ ذاك يلي قضاء فارس وخوزستان فقال 

د فقال تالوتھا بن أبي داود للجاحظ ما تأويل ھذه اآلية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وھي ظالمة ان أخذه اليم شدي
تأويلھا أعز هللا القاضي فقال جيئوا بحداد فقال أعز هللا القاضي ليفك عني أو ليزيدني فقال بل ليفك عنك فجيء 
بالحداد فغمزه بعض أھل المجلس ان يعنف بساق الجاحظ ويطيل امره قليال ففعل فلطمه الجاحظ فقال اعمل عمل 

ي لحظة فان الضرر على ساقي وليس بجذع وال ساجة فضحك بن شھر في يوم وعمل يوم في ساعة وعمل ساعة ف
أبي داود وأھل المجلس منه وقال بن أبي داود لمحمد بن منصور انا أثق بظرفه وال أثق بدينه أخبرني محمد بن 
الحسن األھوازي حدثنا ايزديار بن سليمان الفارسي قال سمعت أبي يقول سمعت أبا سعيد الجنديسابوري يقول 

لجاحظ يصف اللسان قال ھو أداة يظھر بھا البيان وشاھد يعبر عن الضمير وحاكم يفصل الخطاب وناطق سمعت ا
يرد به الجواب وشافع تدرك به الحاجة وواصف تعرف به األشياء وواعظ ينھى عن القبيح ومعز يرد االحزان 

عداوة وشاكر يستوجب المزيد ومعتذر يدفع الضغينة ومله يونق االسماع وزارع يحرث المودة وحاصد يستأصل ال
ومادح يستحق الزلفة ومؤنس يذھب بالوحشة أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي حدثنا 
أبو بكر محمد بن جعفر المزكى حدثنا علي بن القاسم األديب الخوافي حدثني بعض إخواني انه دخل على عمرو بن 

ف حالك فقال له الجاحظ سألتني عن الجملة فاسمعھا مني واحدا واحدا حالي ان بحر الجاحظ فقال يا أبا عثمان كي
الوزير يتكلم برأيي وينفذ أمري ويؤاثر الخليفة الصالت الي وآكل لحم الطير اسمنھا والبس من الثياب الينھا واجلس 

الرجل الفرج ما أنت فيه قال على الين الطبري وأتكئ على ھذا الريش ثم اسير على ھذا حتى يأتي هللا بالفرج فقال 
بل أحب ان تكون الخالفة لي ويعمل محمد بن عبد الملك بأمري ويختلف الي فھذا ھو الفرج أخبرنا الحسن بن أبي 
طالب أخبرنا احمد بن محمد بن عمران حدثنا احمد بن محمد بن عاصم بن أبي سھل الحلواني وأخبرني الصيمري 

الجرجاني قاال حدثنا المبرد قال دخلت على الجاحظ في آخر أيامه وھو عليل فقلت حدثنا المرزباني أخبرنا أبو بكر 
له كيف أنت فقال كيف يكون من نصفه مفلوج ولو نشر بالمناشير ما حس به ونصفه األخر منقرس لو طار الذباب 

كما قد كنت أيام ... شيخ أترجوا أن تكون وأنت ... بقربه أللمه واآلفة في جميع ھذا اني قد جزت التسعين ثم أنشدنا 
أخبرني الصيمري حدثنا المرزباني ... دريس كالجديد من الثياب ... لقد كذبتك نفسك ليس ثوب ... ... الشباب 

حدثني احمد بن يزيد بن محمد المھلبي عن أبيه قال قال لي المعتز با يا يزيد ورد الخبر بموت الجاحظ فقلت ألمير 
م العز قال وذلك في سنة خمس وخمسين ومائتين قال المعتز لقد كنت أحب ان اشخصه المؤمنين طول البقاء ودوا

في العلم ... إلى وان يقيم عندي فقلت له انه كان قبل موته عطال بالفالج قال احمد بن يزيد وفيه يقول أبو شراعة 
... ولقد رأيت الظرف دھرا .. ... .عال عليك الحافظ ... وإذا نسيت وقد جمعت ... ... يتفھموه واعظ ... للعلماء أن 

... وھو الرئيس الغائظ ... ثم انقضى أمد به ... ... عمرو بن بحر الجاحظ ... حتى أقام طريقة ... ... ما حواه الفظ 
قرأت في كتاب عمر بن محمد بن الحسن البصير عن محمد بن يحيى الصولي قال مات الجاحظ في المحرم سنة 

 خمس وخمسين ومائتين 



17 

 

عمرو بن معمر أبو عثمان العمركي سمع أبا النضر ھاشم بن القاسم ويعلى بن عبيد ويحيى بن إسحاق  - 6670
السيلحيني وعبيد هللا بن موسى ومسلم بن إبراھيم وخالد بن مخلد وإسماعيل بن الخليل ويحيى بن حماد روى عنه 

 الوكيل والقاضي المحاملي وكان ثقة أخبرنا ھاشم بن القاسم الھاشمي والحسن بن محمد بن شعبة وأحمد بن عبد هللا
أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا 
عمرو بن معمر العمركي حدثنا أبو النضر حدثنا بكر بن جبير عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي 

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما اذن هللا لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليھما وان هللا ليذر امامة قال 
 البر فوق رأس العبد ما دام في صالته وما تقرب العبد إلى هللا بمثل ما خرج منه يعني القرآن 

 محمد بن عبد هللا عمرو بن مسلم أبو حفص النيسابوري الصوفي سماه ونسبه الحاكم أبو عبد هللا - 6671
النيسابوري فيما حدثنيه محمد بن علي المقرئ عنه وأخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا أبو عبد 
الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال سمعت سعيد بن عبد هللا بن سعيد يقول سمعت أبا محمد البالذري الحافظ 

خبرنا احمد بن علي التوزي حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أبو الطوسي يقول اسم أبي حفص عمرو بن سالم وأ
حفص النيسابوري اسمه عمرو بن سالم ويقال عمرو بن سلمة قال وھو األصح ان شاء هللا وكان أحد األئمة السادة 
صحب عبد هللا بن مھدي االبيودي وعليا النصر اباذي ورافق احمد بن حضرويه البلخي قلت وورود أبو حفص 
بغداد واجتمع إليه من كان بھا من مشايخ الصوفية وعظموه وعرفوا له قدره ومحله أخبرنا عبد العزيز بن علي 
األزجي حدثنا علي بن عبد هللا بن الحسن الھمداني بمكة حدثنا علي بن محمد بن حاتم قال سمعت الجنيد بن محمد 

حابه فرأيت واحدا منھم معتزال ال يكلمونه وال يقول وافى أبو حفص النيسابوري إلى بغداد ومعه جماعة من اص
يكلمھم فسألت بعض اصحابه فقلت ما بال ھذا ال يكلمكم وال تكلمونه فقال ھذا جاء إلى الشيخ أبي حفص ومعه مائة 
ألف درھم انفق كلھا عليه ما كلمه منا أحد وال كلمه أبو حفص وال يقدر ان يدنو إلى واحد منا على ما ترى أخبرنا 

عبيد محمد بن محمد بن علي النيسابوري قال سمعت أبا عمرو بن حمدان يقول سمعت أبا عثمان سعيد بن أبو 
إسماعيل الواعظ الرازي يقول دخلت مع أبي حفص على مريض فقال المريض آه فقال ممن فسكت فقال مع من 

قول سمعت محفوظ بن محمود أخبرنا بن التوزي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا احمد بن عيسى ي
يقول سمعت أبا حفص يقول الكرم طرح الدنيا لمن يحتاج إليھا واالقبال على هللا الحتياجك إليه أخبرني أبو الحسن 
بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال سمعت منصور بن عبد هللا يقول بلغني ان أبا حفص كان 

قعد معھم يكلمھم بالعربية حدثنا األزجي حدثنا علي بن عبد هللا الھمداني حدثنا الخلدي  اعجمي اللسان فلما دخل بغداد
قال سمعت الجنيد وذكر عنده أبو حفص النيسابوري فقال كان رجال من أھل الحقائق ولو رايته الستغنيت وقد كان 

والھم وامورھم وحقائقھم بالغة جدا يتكلم من غور بعيد ثم قال كان من أھل العلم البالغين وأھل خراسان شيوخھم أح
وكذلك أتباعھم أيضا اشباه لھم في الحال ولقد قال له يوما رجل من اصحابه كان من مضى لھم اآليات الظاھرة 
وليس لك من ذلك شيء فقال له تعال فجاء به إلى سوق الحدادين إلى كور محمى عظيم فيه حديدة عظيمة فادخل يده 

ل له يجزيك قال فأعظم ذلك واكبره ثم مضى أخبرني أبو الحسن بن عبد الواحد أخبرنا فاخذھا فبردت في يده فقا
محمد بن الحسين السلمي قال سمعت عبد هللا بن علي يقول سمعت أبا عمرو بن علوان وسألته ھل رأيت أبا حفص 

ع ثمانية أنفس فكنت في النيسابوري عند الجنيد فقال لم أكن ثم ولكن سمعت الحسن يقول أقام عندي أبو حفص سنة م
كل يوم اقدم لھم طعاما جديدا وطيبا جديدا وذكر أشياء من الثياب وغيره فلما أراد ان يمر كسوته وكسوت جميع 
اصحابه فلما أراد ان يفارقني قال لو جئت إلى نيسابور علمناك الفتوة والسخاء قال ثم قال ھذا الذي عملت كان فيه 

عھم بال تكلف حتى ان جعت جاعوا وان شبعت شبعوا حتى يكون مقامھم وخروجھم تكلف إذا جاءك الفقراء فكن م
من عندك شيئا واحدا أخبرنا أبو خازم عمر بن احمد بن إبراھيم العبدوي بنيسابور قال سمعت عبد الملك بن إبراھيم 

أبا حفص  القشيري يقول سمعت احمد بن محمد بن مقسم المقرئ يقول سمعت أبا محمد المرتعش يقول سمعت
النيسابوري يقول ما استحق اسم السخاء من ذكر العطاء وال من المحه في قلبه وانما يستحقه من نسيه حتى كأنه لم 
يعط أخبرنا بن التوزي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت عبد الرحمن بن الحسين الصوفي يقول بلغني أنه 

اد شيعه من بھا من المشايخ والفتيان فلما أرادوا ان يرجعوا قال له لما أراد أبو حفص النيسابوري الخروج من بغد
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بعضھم دلنا على الفتوة ما ھي فقال الفتوة تؤخذ استعماال معاملة ال نطقا فعجبوا من كالمه قال أبو عبد الرحمن توفي 
لمقرئ أخبرنا أبو حفص سنة سبعين ومائتين ويقال سنة سبع وستين ويقال أربع وستين أخبرني محمد بن علي ا

محمد بن عبد هللا النيسابوري الحافظ قال سمعت أبا سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان يذكر عن آبائه ان أبا حفص 
 توفي سنة خمس وستين ومائتين 

عمرو بن احمد بن طشويه أبو عثمان التاجر نزل مصر حدثنا الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن  - 6672
احد بن محمد بن مسرور حدثنا أبو سعيد بن وينس قال عمرو بن احمد بن طشويه يكنى أبا األزدي حدثنا عبد الو

عثمان بغدادي قدم مصر وكتب عنه وكان له بمصر مكان عند الناس وكان تاجرا توفي بمصر يوم الجمعة لست 
 بقين من جمادي اآلخرة سنة سبعين ومائتين 

هللا المكي سمع يونس بن عبد األعلى والربيع بن سليمان عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص أبو عبد  -  6673
المصريين وسليمان بن سيف الحراني وغيرھم وكان من مشايخ الصوفية سكن بغداد حتى مات بھا وحدث وله 
مصنفات في التصوف روى عنه جعفر الخلدي وغيره أخبرني أبو سعد الماليني قراءة أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن 

ر بن حيان قال أملى علينا عمرو بن عثمان المكي الصوفي قال حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا بن محمد بن جعف
عيينة عن بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة أو غير أبي ھريرة الشك من أبي عبد هللا ان النبي صلى هللا عليه و 

ينفعك وال تعجز فان فاتك شيء فقل  سلم قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما
كذا قدر وكذا كان وإياك ولو فانھا مفتاح عمل الشيطان فھذا يدل على معنى التوكل بالتكسب فإذا فاتھم األمر بعد 
الكسب قالوا كذا أراد هللا وكذا قدر هللا قلت ما بعد ذكر الشيطان ھو كالم عمرو المكي وليس بكالم النبي صلى هللا 

حدثني األزجي حدثنا علي بن عبد هللا الھمداني حدثني محمد بن علي الشيرواني قال قال عمرو بن  عليه و سلم
عثمان المكي ثالثة أشياء من صفات األولياء الرجوع إلى هللا في كل شيء والفقر إلى هللا في كل شيء والثقة به في 

محمد بن عبد هللا بن شاذان يقول سمعت أبا  كل شيء أخبرنا بن التوزي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت
بكر القناديلي يقول قال عمرو بن عثمان المكي التوبة فرض على جميع المذنبين والعاصين صغر الذنب أو كبر 
وليس ألحد عذر في ترك التوبة بعد ارتكاب المعصية ألن المعاصي كلھا قد توعد هللا عليھا أھلھا وال يسقط عنھم 

توبة وھذا مما يبين ان التوبة فرض وقال عمرو اعلم ان كل ما توھمه قلبك أو سنح في مجارى فكرتك الوعيد اال بال
أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بھاء أو أنس اوضياء أو جمال أو شبح أو نور أو شخص او خيال فا 

قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بعيد من ذلك كله بل ھو أعظم واجل واكبر اال تسمع إلى قوله ليس كمثله شيء و
أحد وقال عمرو المروءة التغافل عن زلل االخوان وقال عمرو ولقد علم هللا نبيه صلى هللا عليه و سلم ما فيه الشفاء 
وجوامع النصر وفواتح العبادة فقال واما ينزعنك من الشيطان نزع فاستعذ با انه ھو السميع العيلم وقال عمرو ان 

قائد والخوف سائق والنفس حرون بين ذلك جموح خداعة رواغة فاحذرھا وراعھا بسياسة العلم وسقھا بتھديد  العلم
الخوف يتم لك ما تريد حدثنا األزجي حدثنا علي بن عبد هللا الھمداني حدثنا الخلدي قال سمعت جنيدا وقد قال له أبو 

ال أحب ان اسلم عليه وذلك اني معزم على ان ال اكلم أحدا  القاسم النھاوندي عمرو المكي يوافي وينزل عند فالن قال
ممن كان يظھر الزھد ويقول به ثم تبدوا منه المذمومات من اإليثار في طلب الدنيا واالتساع في طلبھا اال ان يتوب 

ي يقول لما أخبرنا إسماعيل بن احمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين السلمي بنيسابور قال سمعت أبا عبد هللا الراز
ولي عمرو قضاء جدة ھجره الجنيد فجاء إلى بغداد وسلم عليه فلم يجبه فلما مات حضر الجنيد جنازته فقيل الجنيد 
الجنيد فقال بعض من حضر يھجره في حياته ويصلي عليه بعد وفاته ال وهللا ال يصلي عليه فصلى عليه غيره قال 

نيد لم يصل على عمرو بن عثمان المكي حين بلغه موته وقال انه السلمي وسمعت بعض أصحابنا يقول بلغني ان الج
كان يطلب قضاء جدة سمعت أبا نعيم الحافظ يقول عمرو بن عثمان أبو عبد هللا المكي من أئمة المتصوفة قدم 
أصبھان فيما ذكر عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حبان سنة ست وتسعين وتوفي بمكة بعد سنة ثالثمائة وقيل قبل 
الثالثمائة قلت والصحيح انه مات ببغداد قبل سنة ثالثمائة أخبرنا بن التوزي اخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي في 
كتاب طبقات الصوفية قال عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص المكي كنيته أبو عبد هللا لقي أبا عبد هللا البناجي 
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األصول وله كالم حسن وأسند الحديث مات ببغداد سنة  وصحب أبا سعيد الخراز وغيره من القدماء وھو عالم بعلم
إحدى وتسعين ومائتين ويقال سنة سبع وتسعين قال واألول أصح أخبرنا الحيري إسماعيل بن احمد أخبرنا أبو عبد 
الرحمن السلمي في كتاب تاريخ الصوفية أخبرني احمد بن احمد بن محمد بن الفضل إجازة قال مات عمرو بن 

سنة سبع وتسعين ومائتين قال السلمي ويقال سنة إحدى وتسعين ومائتين وھذا أصح قلت بل سنة سبع  عثمان المكي
وتسعين أصح الن أبا محمد بن حبان ذكر قدومه أصبھان في سنة ست وتسعين وكان بن حبان حافظا ثبتا ضابطا 

 متقنا 

سكن بغداد وحدث بھا عن محمد بن عمرو بن بشر بن يحيى أبو حفص النيسابوري المعروف بالشاماتي  -  6674
إسماعيل بن أبي سمينة البصري ومحمد بن حميد الرازي وھناد بن السري الكوفي والحسن بن عيسى بن ماسرجس 
وسعيد بن يحيى األموي وعبيد هللا بن سعد الزھري وغيرھم روى عنه أبو بكر الشافعي وأبو علي بن الصواف 

ل ھو صدوق أخبرنا عبد هللا بن احمد بن عبد هللا األصبھاني حدثنا محمد بن وكان ثقة حافظا وذكره الدارقطني فقا
عبيد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا عمرو بن بشر النيسابوري حدثنا مسلم بن الحكم أبو أيوب حدثنا إسماعيل بن 

ول هللا صلى هللا داود عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد انه سمع أنس بن مالك قال ما صليت خلف أحد بعد رس
عليه و سلم اشبه صالة برسول هللا صلى هللا عليه و سلم من ھذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز أخبرني القاضي 
أبو العالء الواسطي أخبرنا محمد بن عبد هللا النيسابوري حدثنا أبو سعيد احمد بن يعقوب الثقفي حدثنا أبو حفص 

 عمرو بن بشر النيسابوري ببغداد 

عمرو بن عثمان بن سعيد بن سلمة بن عثمان أبو سلمة الكندي القاضي ذكر أبو القاسم بن الثالج انه حدثه  - 6675
في سنة عشرين وثالثمائة عن احمد بن مالعب وقال لي أبو نعيم الحافظ عمرو بن عثمان بن سعيد بن مسلمة بن 

 بن نصر وعباس الترقفي وكان كثير الحديث عثمان بن مقسم البري القاضي أبو سالم حدث بأصبھان عن سعدان 

عمرو بن احمد أبو عثمان العثماني أخبرنا علي بن المحسن بن علي القاضي أخبرنا أبو الفضل عبيد هللا  - 6676
بن عبد الرحمن الزھري قال حدثني أبو عثمان عمرو بن احمد العثماني قال حدثنا جعفر بن ھاشم المؤدب قال 

 رحمة هللا عليه يقول األخذ من الناس مذلة سمعت بشر بن الحارث 

عمرو بن إسحاق بن إبراھيم بن احمد بن السكن أبو محمد القرشي يعرف بمرس وھو بخاري قدم بغداد  -  6677
حاجا وحدث بھا عن محمد بن حريث وسھل بن شاذويه البخاريين وعن صالح بن محمد الحافظ المعرف بجزرة 

اق وأبو الحسن الدارقطني ويوسف بن عمر القواس وأبو القاسم بن الثالج وذكر روى عنه محمد بن إسماعيل الور
بن الثالج ان قدومه كان في سنة إحدى وأربعين وثالثمائة أخبرنا علي بن الحسن بن محمد أبو القاسم بن أبي عثمان 

بو محمد البخاري حدثنا الدقاق حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق قال حدثني عمرو بن إسحاق بن إبراھيم أ
سھل بن شاذويه البخاري حدثنا عمرو بن محمد بن الحسين حدثني أبي حدثنا عيسى بن موسى عن محمد بن الفضل 
بن عطية عن كرز بن وبرة عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم على الركن اليماني ملك 

رتم به فقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا موكل به منذ خلق هللا السماوات واألرض فإذا مر
 عذاب النار فإنه يقول آمين آمين 

عمرو بن عثمان بن جعفر بن محمد بن إسماعيل أبو احمد البغدادي المعروف بالسبيعي حدث بالرملة عن  - 6678
أبي ذر احمد بن محمد بن محمد محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي وعبد الكريم بن احمد الرواس البصري و

الباغندي وإبراھيم بن عبد هللا الزينبي وإبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي روى عنه تمام بن محمد بن عبد هللا الرازي 
 ساكن دمشق 

عمرو بن علي أبو حفص البغدادي يعرف بنقيب الفقھاء حدث بدمشق عنابي سعيد الحسن بن علي العدوي  - 6679
 الرازي أيضا روى عنه تمام 
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 ذكر من اسمه عامر 

عامر بن شراحيل بن عبد وقيل بن عبد ذي قباز وقيل عامر بن عبد هللا بن شراحيل أبو عمرو الشعبي من  -  6680
شعب ھمدان وھو كوفي وأمه من سبي جلوالء ولد لست سنين خلت من خالفة عمر بن الخطاب وسمع على بن أبي 

بد هللا بن جعفر بن أبي طالب وعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمر وعبد هللا طالب والحسن والحسين ابني على وع
بن عمرو وعبد هللا بن الزبير وأسامة بن زيد وجابر بن عبد هللا والبراء بن عازب وأنس بن مالك والنعمان بن بشير 

بن المعتمر وإسماعيل بن وغيرھم من الصحابة روى عنه أبو إسحاق السبيعي وعبد هللا بن بريدة وقتادة ومنصور 
أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة وحسين بن أبي عبد الرحمن ومطرف بن طريف وعبد هللا بن أبي السفر وبيان بن 
بشر في آخرين وكان قد خاف من المختار بن أبي عبيد فخرج إلى المدائن فنزلھا مدة ثم عاد إلى الكوفة أخبرنا عبيد 

حدثنا محمد بن ھارون بن حميد حدثنا إبراھيم بن سعيد الجوھري حدثنا شاذان حدثنا  هللا بن عمر الواعظ حدثني أبي
شريك عن المجالد عن الشعبي قال اخرج إلينا المختار صحيفة فقال جائتني ھذه البارحة من على قال فتركناه 

نبل بن إسحاق حدثنا وخرجنا إلى المدائن أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا ح
الحميدي حدثنا سفيان وأخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن إسحاق البغوي حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
يوسف حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن السري بن إسماعيل قال قال الشعبي ولدت عام جلوالء أخبرنا 

علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا  محمد بن احمد بن رزق أخبرنا إسماعيل بن
حدثنا عبد هللا بن احمد حدثني أبي حدثنا حجاج قال سمعت شعبة يقول سألت أبا إسحاق قلت أنت أكبر أم الشعبي قال 

ر بن درستويه الشعبي أكبر مني بسنة أو بسنتين أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد هللا بن جعف
حدثنا يعقوب بن سفيان حدثني إبراھيم بن عبد هللا بن العالء بن زبر حدثنا أبي عبد هللا بن العالء بن زبر عن 
الزھري قال العلماء أربعة سعيد بن المسيب بالمدينة وعامر الشعبي بالكوفة والحسن بن أبي الحسن البصري 

ن طاھر الدقاق أخبرنا احمد بن إبراھيم حدثنا عبد هللا بن محمد بالبصرة ومكحول بالشام أخبرنا حمزة بن محمد ب
البغوي حدثنا محمد البغوي حدثنا محمود بن غيالن قال سمعت أبا أسامة يقول كان عمر بن الخطاب في زمانه رأس 

مانه الناس وھو جامع وكان بعده بن عباس في زمانه وكان بعد بن عباس في زمانه الشعبي وكان بعد الشعبي في ز
سفيان الثوري أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو احمد بن فارس حدثنا البخاري قال قال 
لي احمد بن ثابت حدثنا عبد الرزاق عن بن عيينة قال كان في الناس ثالثة بعد أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و 

وري في زمانه أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر المعدل حدثنا سلم بن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والث
محمد بن احمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا عمرو بن طلحة القناد حدثنا محمد بن 
عثمان البصري عن أبي بكر الھذلي قال قال لي محمد بن سيرين يا أبا بكر إذا دخلت الكوفة فاستكثر من حديث 
الشعبي فان كان ليسأل وان أصحاب محمد صلى هللا عليه و سلم ألحياء أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل 
حدثنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إمالء حدثنا إبراھيم بن الوليد الجشاش حدثنا أبو عبد الرحمن الوكيعي 

ا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو سعيد احمد بن داود الحداد الضرير واخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثن
وأخبرنا أبو بكر البرقاني واللفظ له قال قرأت على أبي الحسن الكراعي بمرو حدثكم عبد هللا بن محمد حدثنا علي بن 
ء خشرم قال علي أخبرنا وقال اآلخران حدثنا محمد بن فضيل عن بن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول ما كتبت سودا

في بيضاء إلى يومي ھذا وال حدثني رجل بحديث قط اال حفظته وال أحببت ان يعيده علي أخبرنا بن الفضل حدثنا 
عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا بن شبرمة قال سمعت الشعبي 

لم به منه ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان يقول ما سمعت منذ عشرين سنة رجال يحدث بحديث اال انا اع
به عالما أخبرنا علي بن محمد المعدل حدثنا محمد بن عمرو الرزاز حدثنا إبراھيم بن الوليد الجشاش حدثنا نصر بن 
علي حدثنا نوح بن قيس عن يونس بن مسلم عن وادع بن األسود الراسبي عن الشعبي قال ما أدري شيئا أقل من 

ولو شئت النشدتكم شھرا ال اعيد أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن  الشعر
يعقوب األصم حدثنا احمد بن عبد الجبار العطاردي حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن أبي إسحاق قال كنت مع 

ي الخبيص لكرھته أخبرنا أبو عمر عبد الشعبي والناس يسألونه من صالة العصر إلى المغرب فقال لو كنتم تلقمون
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الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا محمد بن يوسف بن أبي معمر قال حدثنا 
عبد هللا بن المغيرة حدثنا مالك بن مغول عن نافع قال سمع بن عمر الشعبي وھو يحدث بالمغازي فقال لكأن ھذا 

برنا علي بن احمد الرزاز أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الفتى شھد معنا أخ
الواسطي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير قال مر بن عمر بالشعبي وھو يقرأ 

بن احمد الدقاق حدثنا حنبل بن  المغازي قال فقال بن عمر كأنه كان شاھدا معنا أخبرنا بن رزق أخبرنا عثمان
إسحاق حدثنا مسدد حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مخلد قال ما رأيت فيھم افقه من الشعبي وقال مرة 
أخرى ما رأيت فقيھا افقه من الشعبي وأخبرنا بن رزق أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف 

حدثنا عبد هللا بن احمد حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مھدي أخبرني عبد هللا بن وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا 
المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول قال ما رأيت أحدا اعلم بسنة ماضية من الشعبي أخبرني الحسين بن 

اضي حدثنا علي بن جعفر السلماني أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس أخبرنا احمد بن نصر بن بجير الق
عثمان بن نفيل الحراني وأخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب حدثنا علي بن عثمان بن نفيل 
حدثنا أبو مسھر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال ما لقيت مثل الشعبي وقال يعقوب حدثنا محمد بن أبي 

دا اعلم من الشعبي أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد عمر عن سفيان عن داود قال ما جالست أح
بن العباس حدثنا احمد بن محمد بن عيسى المكي حدثنا محمد بن القاسم بن خالد حدثنا بن عائشة قال وجه عبد الملك 

لك الروم قال وما كتب بن مروان الشعبي إلى ملك الروم فلما انصرف من عنده قال يا شعبي أتدري ما كتب إلى به م
به إلى أمير المؤمنين قال كتب العجب ألھل ديانتك كيف لم يستخلفوا رسولك ھذا قلت يا أمير المؤمنين ألنه رآني 
ولم ير أمير المؤمنين أخبرنا محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز أخبرنا القاضي أبو سعيد الحسن بن عبد هللا بن 

حمد بن الحسن بن دريد حدثنا عبد الرحمن يعني بن أخي األصمعي عن عمه قال وجه المرزبان السيرافي أخبرنا م
عبد الملك بن مروان عامرا الشعبي إلى ملك الروم في بعض األمر فاستكثر الشعبي فقال له من أھل بيت الملك أنت 

ك فابلغته جميع ما يحتاج قال ال قال فلما أراد الرجوع إلى عبد الملك حمله رقعة لطيفة وقال إذا رجعت إلى صاحب
إلى معرفته من ناحيتنا فادفع إليه ھذه الرقعة فلما صار الشعبي إلى عبد الملك ذكر له ما احتاج إلى ذكره ونھض من 
عنده فلما خرج ذكر الرقعة فرجع فقال يا أمير المؤمنين انه حملني إليك رقعة أنسيتھا حتى خرجت وكانت في آخر 

ھض فقرأھا عبد الملك فأمر برده فقال اعلمت ما في ھذه الرقعة قال ال قال فيھا عجبت من ما حملني فدفعھا إليه ون
العرب كيف ملكت غير ھذا افتدري لم كتب إلى بھذا فقال ال فقال حسدني بك فأراد ان يغريني بقتلك فقال الشعبي لو 

ك فقال  أبوه وهللا ما أردت اال ذاك كان رآك يا أمير المؤمنين ما استكثرني فبلغ ذلك ملك الروم فذكر عبد المل
أخبرنا بن رزق أخبرنا إسماعيل الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد هللا بن 
احمد حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم قال حدثت الحسن بموت الشعبي فقال رحمه هللا وهللا ان كان 

ن وقال عبد هللا حدثنا أبي حدثنا سفيان قال قال مشيختنا اجتمع الشعبي وأبو إسحاق فقال له الشعبي من اإلسالم لبمكا
أنت خير مني يا أبا إسحاق قال ال وهللا ما انا خيرا منك بل أنت خير مني واسن مني أخبرنا الحسن بن أبي بكر 

ر بن عون حدثنا عبد هللا بن أشعث بن سوار عن أخبرنا عبد هللا بن إسحاق البغوي حدثنا محمد بن الجھم حدثنا جعف
أبيه قال لما مات الشعبي انطلقنا إلى البصرة فدخلت على الحسن فقلت يا أبا سعيد ھلك الشعبي فقال انا  وان إليه 

ھلك  راجعون وهللا ان كان لقديم السن كثير العلم وان كان من اإلسالم لبمكان قال ثم أتيت بن سيرين فقلت يا أبا بكر
الشعبي فقال انا  وانا إليه راجعون وهللا ان كان لقديم السن كثير العلم وان كان من اإلسالم لبمكان أخبرنا أبو 
منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق حدثنا عيسى بن حامد بن بشر الرخجي حدثنا ھيثم بن خلف حدثنا بن أبان 

ي حصين قال لم يوجد للشعبي كتاب بعد موته اال الفرائض حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أب
والجراحات أخبرنا بن رزق وبن الفضل قاال أخبرنا دعلج بن احمد حدثنا وفي حديث بن الفضل أخبرنا احمد بن 
علي األبار حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن أبي بكر بن شعيب قال خرجت مع والدي والشعبي 

وقد ... نفسي تشكي الي الموت مرجفة ... مكان القضاء قال قلت أو قيل له كم اتى عليك يا أبا عمرو فقال وھو يريد 
أخبرنا أبو خازم محمد ... إن الثالثة توفين الثمانينا ... إن تحدثي أمال يا نفس حادثة ... ... حملتك سبعا بعد سبعينا 

بن أبي أسامة الحلبي حدثنا القاضي أبو عمران موسى بن القاسم بن الحسين بن محمد الفراء أخبرنا الحسين بن علي 
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بن األشيب حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا محمد بن سعد قال عامر بن شراحيل الشعبي قال الھيثم بن عدي عن 
اھيم حدثنا بن عياش توفي سنة ثالث ومائة وقال أبو نعيم توفي سنة أربع ومائة أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبر

أبو احمد بن فارس حدثنا البخاري قال قال لي احمد بن أبي الطيب عن إسماعيل بن مجالد مات يعني الشعبي سنة 
أربع ومائة وبلغ اثنتين وثمانين سنة أخبرني أبو الفرج الطناجيري قال أخبرنا محمد بن زيد بن علي بن مروان 

قال حدثنا ھارون بن حاتم حدثنا عمر بن شبيب المسلي قال مات الكوفي أخبرنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني 
الشعبي سنة أربع ومائة أخبرنا بن الفضل أخبرنا دعلج أخبرنا احمد بن علي األبار حدثنا بن أبي رزمة قال سمعت 
بن إدريس يقول مات الشعبي سنة أربع ومائة أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي 
وأحمد بن جعفر بن حمدان قاال حدثنا عبد هللا بن احمد قال قال أبي الشعبي سنة أربع ومائة يعني مات أخبرنا الحسن 
بن محمد بن عبد هللا بن حسنويه أخبرنا عبد هللا بن محمد بن جعفر حدثنا عمر بن احمد بن إسحاق األھوازي حدثنا 

و مات سنة أربع ومائة أخبرني األزھري أخبرنا محمد بن خليفة بن خياط قال عامر بن شراحيل يكنى أبا عمر
العباس أخبرنا إبراھيم بن محمد الكندي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال ومات الشعبي في سنة أربع ومائة 
أخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي حدثنا بن نمير قال مات الشعبي سنة 

مائة وقال غير بن نمير سنة أربع ومائة وھو بن اثنتين وثمانين سنة ويقال أيضا سبع ومائة أخبرنا علي بن خمس و
احمد الرزاز أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف حدثنا بشر بن موسى أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال 

بو خازم بن الفراء أخبرنا الحسين بن علي ومات الشعبي سنة ست ومائة وھو عامر بن شراحيل أبو عمرو أخبرنا أ
بن أبي أسامة حدثنا أبو عمران بن األشيب حدثنا بن أبي الدنيا حدثنا محمد بن سعد قال قال الواقدي عن إسحاق بن 

 يحيى انه توفي الشعبي يعني سنة خمس ومائة وھو بن سبع وسبعين 

العوام أبو الحارث األسدي المديني سكن بغداد وحدث عامر بن صالح بن عبد هللا بن عروة بن الزبير بن  - 6681
بھا عن ھشام بن عروة ويونس بن يزيد ومالك بن أنس روى عنه احمد بن حنبل وأبو موسى الھروي وأبو داود 
المباركي وكان عالما بالنسب وأيام العرب أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن 

حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني أخبرنا أبو موسى الھروي وأخبرنا الحسن بن علي الجوھري يعقوب األصم 
أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق أخبرنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا أبو داود المباركي قال الھروي أخبرنا 

ھشام وفي حديث الھروي عن ھشام بن  وقال المباركي حدثنا عامر بن صالح بن عبد هللا بن عروة بن الزبير حدثنا
عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم باتخاذ وقال المباركي ببناء المساجد في الدور 
وان تطھر وان تطيب وقال المباركي وان تنظف وتطيب أخبرنا محمد بن الحسين األزرق أخبرنا عبد هللا بن إسحاق 

بن حرب بن مسمع حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عامر بن صالح بن عبد هللا بن عروة بن الزبير  البغوي حدثنا احمد
قال حدثني ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال أمرت ان أبشر خديجة ببيت في 

ا البرقاني قال قرئ على احمد بن الجنة من قصب قال احمد بن حنبل قدم علينا ھذا الشيخ سنة ثالث وثمانين أخبرن
جعفر بن حمدان وانا اسمع حدثكم عبد هللا بن احمد بن حنبل قال حدثني أبي بإسناده مثله ولم يذكر قصة قدومه قال 
أبو عبد الرحمن قلت ألبي ان يحيى بن معين يطعن على عامر بن صالح ھذا قال يقول ماذا قال قلت رآه يسمع من 

حجاجا يسمع من ھشيم وھذا عيب يسمع الرجل ممن ھو أصغر منه واكبر أخبرني األزھري  حجاج قال قد رأيت انا
أخبرنا احمد بن إبراھيم حدثنا احمد بن سليمان الطوسي حدثنا الزبير بن بكار قال وكان عامر بن صالح من أھل 

المؤمنين ھارون الرشيد وله الفقة والعلم والحديث والنسب وأيام العرب واشعارھا وھلك ببغداد في آخر زمان أمير 
سيدنيك من أھل ... ... وصرف النوى ذو بعدة وتقارب ... لعلك ان دھر تمطى بأھله ... اشعار تروى من ذلك قوله 

عند البالء ... جدي بن عمة احمد ووزيره ... وقال أيضا ... كمثل القسي حائالت الحقائب ... البقيعين ضمر 
نزلت بسيماه المالئك ... ... شھد الوغى في الالمة الصفراء ... در كان أول فارس وغداة ب... ... وفارس الشقراء 

... ... يرمون أھل الشرك بالحصباء ... مدد أمد به الرسول مؤيدا ... ... بالخوض يوم تألب األعداء ... نصرة 
حتى تبين ذاك ... سول ولم يحم إذ قيل قد قتل الر... ... في هللا سل السيف بالبطحاء ... وببطن مكة كان أول مسلم 

أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ ... فمضى به والناس في عمياء ... فدعا الرسول بسيفه ودعا له ... ... غير خفاء 
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حدثنا أبي حدثنا عبد هللا بن سليمان قال قال عبد هللا بن احمد قال أبي عامر بن صالح الزبيري ثقة لم يكن صاحب 
ري أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا عباس ھو الدوري قال سمعت يحيى كذب أخبرنا األزھ

يقول عامر بن صالح كان يكون عند مسجد حصير وكان ضعيف الحديث أخبرنا الصيمري حدثنا علي بن الحسن 
ل عامر بن صالح الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال سمعت يحيى بن معين يقو

المديني من آل الزبير كان كذابا يروي عن ھشام بن عروة كل حديث يسمعه قال وقد لقيته وكتبت عامة ھذه 
األحاديث عنه أخبرنا البرقاني حدثنا محمد بن العباس حدثنا احمد بن محمد بن مسعدة الفزاري حدثنا جعفر بن 

ال سمعت يحيى بن معين وسئل عن عامر بن صالح الذي درستويه حدثنا احمد بن محمد بن القاسم بن محرز ق
يحدث عن ھشام بن عروة فقال كذاب خبيث عدو هللا وھو زبيري قد كتبت عنه فقلت ليحيى ان احمد بن حنبل يحدث 
عنه فقال لمه وھو يعلم انا تركنا ھذا الشيخ حياته فقلت ولم فقال قال لي حجاج يعني األعور جاءني فكتب عني 

بن عروة عن بن لھيعة وليث بن سعد ثم ذھب فادعاھا فحدث بھا عن ھشام أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد  حديث ھشام
بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سألت أبا داود عن عامر بن صالح من ولد 

بن صالح فقال ماله جن قال أبو داود  الزبير بن العوام قال قيل ليحيى بن معين ان احمد بن حنبل حدث عن عامر
وحدث عنه احمد بثالثة أحاديث قال أبو داود استعار كتاب حجاج األعور عن ليث بن سعد عن ھشام بن عروة 
فنسخه ثم حدث به عن ھشام بن عروة أخبرني علي بن محمد السمسار أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا 

عبد هللا بن علي المديني قال سمعت أبي يقول عامر بن صالح قد رايته وكأنه محمد بن عمران الصيرفي حدثنا 
عمزه وأنكر حديثه أخبرنا البرقاني قال سألت أبا الحسن الدارقطني عن عامر بن صالح بن عبد هللا بن عروة بن 

امره عند احمد وھو  الزبير بن العوام شيخ احمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال أساء القول فيه بن معين ولم يتبين
مديني يترك عندي أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا 
أبي قال عامر بن صالح يروي عن ھشام بن عروة ليس بثقة أخبرنا األزھري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا 

بن محمد قال حدثنا محمد بن سعد قال عامر بن صالح بن عبد هللا بن سليمان بن إسحاق الجالب حدثنا الحارث 
 عروة بن الزبير بن العوام توفي ببغداد في خالفة ھارون وكان شاعرا عالما بامور الناس ويكنى أبا الحارث 

ھجى عامر بن عبد الرحمن أبو الھول الحميري الشاعر له مدائح في المھدي والھادي والرشيد واالمين و - 6682
خلقا كثيرا وكان خبيث الھجاء غاية فيه ومديحه لم يكن بذاك قرأت على الجوھري عن محمد بن عمران المرزباني 
قال حدثني عبد هللا بن يحيى العسكري عن أبي إسحاق الطلحي عن احمد بن إبراھيم بن إسماعيل قال كان أبو الھول 

وصارت البرامكة فيما صارت فيه وولي الفضل خراسان  ھجاء للفضل بن يحيى والفضل غالم فلما استخلف الرشيد
... فعسكر بنھر بين وجلس للشعراء فكان أول من دعي به أبو الحجناء ومروان بن أبي حفصة فقال أبو حنش 

على تعب يزجيه المزجي ... وأقبل جد مروان فصلى ... ... فبرز عند ذلك جد زنجي ... تسابقت الجدود بنھر بين 
الھول حاضرا فدعا له الفضل فقال له بأي وجه تنظر إلى وتحضر بابي فقال اسمع أيھا األمير ثم افعل  وكان أبو... 

ومالي إلى ... ... له كلمة فيھا الصواعق والرعد ... سما نحوه من غضبة الفضل عارض ... ما بدا لك فأنشده 
وما حل ... سوى أنني حليت شعري بذكره ... ... من الجرم ما يخشى على به الحقد ... الفضل بن يحيى بن خالد 
سليل ... ... يراد على النعمى من الشاكر الحمد ... سيأتي أبا العباس حمدي وإنما ... ... بي في ذاك قتل وال جلد 
أعد له في كل ... وعوده المسعاة في الخير والد ... ... فجاء كصدر السيف زايلة الغمد ... ملوك اخلصوه بمجدھم 

فبت راضيا ال يبتغى منك ... ... إذا راح يعلو فوقه الزبد الجعد ... كأن يديه النيل في حين مده ... ...  مكرمة زند
 قلت في غير ھذه الرواية فرضي عنه وامر له بعشر آالف درھم ... ورأيك فيما كنت عودتنا بعد ... غيره 

اني وعبد الرحمن بن عبد هللا بن عمر عامر بن سعيد أبو حفص البزاز سمع عبد الصمد بن معقل اليم - 6683
العمري وھشام بن يوسف والقاسم بن مالك المزني وعبد الوھاب الثقفي روى عنه محمد بن عبد هللا المنادى والحسن 
بن إسحاق بن يزيد العطار وعثمان بن خرزاذ األنطاكي ومحمد بن غالب التمتام أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم 

بن عبد هللا الشافعي حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا عامر بن سعيد في خراب المعتصم  النرسي أخبرنا محمد
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حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم األحول عن أنس بن مالك ان أبا طيبة حجم النبي صلى هللا عليه و سلم وھو صائم 
كوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن فأعطاه أجره أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم ال

الجنيد قال سمعت يحيى بن معين وسئل عن عامر بن سعيد أبي حفص الذي ينزل عند درب على الطويل فقال أبو 
 حفص البزاز ثقة واحسن القول فيه ھو الذي دخل على رياح بن زيد وروى عن عبد الصمد بن معقل 

لصوري أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المصري أخبرنا أبو سعيد بن عامر بن إبراھيم األنباري حدثني ا -  6684
األعرابي حدثنا محمد بن شاذان الجوھري حدثنا عامر بن إبراھيم األنباري حدثنا سلم بن سالم عن سفيان الثوري 

ظالمين عن زبيد االيامي عن مجاھد عن بن عباس قال من تعار من الليل فقال ال اله اال أنت سبحانك اني كنت من ال
 انسلخ من ذنوبه كما تنسلخ الحية من جلدھا 

عامر بن إسماعيل أبو معاذ البغدادي حدث في الغربة عن محمد بن بكر البرساني ومؤمل بن إسماعيل  - 6685
وأبي عبد الرحمن المقرئ روى عنه أبو طاھر الحسن بن احمد بن إبراھيم بن فيل األنطاكي أخبرنا يوسف بن رباح 

نا علي بن الحسين بن بندار االذني بمصر حدثنا أبو طاھر بن فيل حدثنا عامر بن إسماعيل البغداي البصري أخبر
حدثنا مؤمل حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم عن مجاھد عن عبد هللا بن عمرو قال قال النبي صلى هللا عليه و 

 ولد زنا وال من اتى ذات محرم سلم ال يدخل الجنة عاق وال منان وال مرتد أعرابيا بعد الھجرة وال 

عامر بن بشر بن داود بن زياد أبو الحسن المھلبي حدث عن احمد بن جواس الكوفي روى عنه محمد بن  -  6686
مخلد أخبرني الحسن بن محمد الخالل حدثنا محمد بن بكران بن عمران حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو الحسن عامر 

ي حدثني احمد بن جواس حدثنا نوفل بن مظھر قال سمعت سفيان الثوري يقول ان بن بشر بن داود بن زياد المھلب
 مر على بابك المھدي فال تتابعه حتى تجتمع عليه الناس 

عامر بن محمد بن المتقمر أبو نصر الكواز البصري حدث ببغداد وسر من رأى عن كامل بن طلحة  -  6687
بن جعفر المطيري وأحمد بن الفضل بن خزيمة وعبد هللا بن  ومحمد بن بشر بن أبي بشر المزلق روى عنه محمد

إسحاق بن الخرساني وكان شاھدا معدال أخبرنا عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الواعظ أخبرنا أبو علي احمد بن الفضل 
عن  بن خزيمة حدثنا عامر بن محمد بن المتقمر المعدل العسكري حدثنا كامل بن طلحة حدثنا المبارك بن فضالة

عبيد هللا عن حبيب بن عبد الرحمن األنصاري قال أخبرني حفص بن عاصم قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول سبعة يظلھم هللا في ظله يوم ال ظل اال ظله امام عدل أو قال حكم عدل وفتى 

ني أخاف هللا رب العالمين ورجل قلبه معلق بالمساجد نشا بعبادة هللا ورجل طالبته امرأة ذات حسب وجمال فقال ا
ورجل تصدق بيمينه فاخفاھا عن شماله ورجل ذكر هللا في خالء ففاضت عيناه ورجالن تحابا في هللا اجتمعا على 

 حب هللا وتفرقا على حب هللا عز و جل 

د هللا بن محمد بن علي بن عامر بن سعيد بن أبي داود أبو حفص البلخي قدم بغداد وحدث بھا عن عب - 6688
طرخان البلخي روى عنه الدارقطني أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثني أبو 
حفص عامر بن سعيد بن أبي داود البلخي حدثنا عبد هللا بن محمد بن علي بن طرخان حدثنا محمد بن خشنام حدثنا 

ن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي صعصعة عن سليمان يحيى بن موسى حدثنا خلف بن موسى ع
بن يسار عن بن عباس ان ميمونة استأذنت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في جارية تعتقھا فقال لھا رسول هللا 

 صلى هللا عليه و سلم أعطيھا اختك ترعى عليھا وصلى بھا رحما فإنه خير لك 

 ذكر من اسمه العالء 

العالء بن ھارون أبو يعلى الواسطي أخو يزيد بن ھارون ولي قضاء األنبار وانتقل إلى الشام فنزل الرملة  - 6689
وحدث بھا عن عبد هللا بن عون وحسين بن ذكوان المعلم وعبيد هللا بن عمر العمري ومحمد بن إسحاق المطلبي 
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نه رواية غير اني رأيت لعلي بن الجعد عنه روى عنه ضمرة بن ربيعة وسوار بن عمارة وليس ألھل العراق ع
حكاية عن أبي حنيفة وانما روى عنه الرمليون لنزوله عندھم وكان قد تولى القضاء بالرملة وسكنھا إلى حين وفاته 
أخبرنا علي بن القاسم بن الحسن الشاھد بالبصرة حدثنا علي بن إسحاق المادراني حدثنا أبو قالبة حدثني علي بن 

نا أبو يعلى أخو يزيد بن ھارون عن أبي حنيفة قال كان الشعبي يحدث ورجل خلفه يغتابه فالتفت فقال الجعد حدث
 ھنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من اعراضنا ما استحلت 

العالء بن موسى بن عطية أبو الجھم الباھلي سمع الليث بن سعد وعبد القدوس بن حبيب وسوار بن  - 6690
دي روى عنه إسحاق بن إبراھيم بن سنين وأحمد بن على األبار وعبد هللا بن محمد البغوي مصعب والھيثم بن ع

وكان صدوقا أخبرنا على بن محمد بن عبد هللا المعدل حدثنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا إسحاق بن إبراھيم بن 
سعد عن أبى الزبير عن جابر سنين الختلي حدثنا شجاع بن اشرس والعالء بن موسى بن عطية قاال حدثنا ليث بن 

بن عبد هللا ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال العرابى جاءه فقال انى حلمت ان راسى قطع وانا اتبعه فزجره 
النبي صلى هللا عليه و سلم وقال ال تخبر بتالعب الشيطان بك في المنام أخبرني أبو الفرج الطناجيري حدثنا عمر 

عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز أبو الجھم العالء بن موسى بن عطية سنة سبع وعشرين بن احمد الواعظ حدثنا 
 وتوفى في أول سنة ثمان وعشرين ومائتين 

العالء بن مسلمة بن عثمان بن إسحاق أبو سالم الرواس مولى بنى تميم حدث عن أبى حفص عمر بن  - 6691
اد وجعفر بن عون ومحمد بن مصعب روى عنه أبو عيسى حفص العبدي وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رو

الترمذي وإسحاق بن سنين الختلي وإبراھيم بن نصر المنصوري وأحمد بن القاسم أخو أبى الليث الفرائضي ويحيى 
بن محمد صاعد وعمر بن محمد الشذائى أخبرني على بن احمد الرزاز حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي 

إبراھيم بن نصر مولى منصور بن المھدى قال حدثني العالء بن مسلمة أبو سالم الرواس من أھل حدثنا المنصوري 
سوق يحيى وأخبرنا محمد بن محمد بن المظفر الدقاق أخبرنا على بن عمر الختلي حدثنا أبو بكر احمد بن القاسم بن 

بو حفص العبدي عن أبان عن أنس قال نصر بن زيد النيسابوري حدثنا العالء بن مسلمة أبو سالم الرواس حدثنا أ
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من رفع قرطاسا من األرض فيه بسم هللا الرحمن الرحيم إجالال زاد الرزاز  
ثم اتفقا ان يداس كتب عند هللا من الصديقين وخفف عن والديه وان كانا كافرين وقال الرزاز مشركين حدثني أبو 

د الغزال قال قرأت على محمد بن جعفر الشروطي عن أبى الفتح محمد بن الحسين األزدي الحافظ بكر احمد بن محم
قال عالء بن مسلمة أبو سالم الرواس بغدادي كان رجل سوء ال يبالي ما روى وعلى ما اقدم ال يحل لمن عرفه ان 

 يروى عنه 

مد بن يوسف البزاز أخبرنا الجوھري العالء أبو نصر البزاز حدث عن بشر بن الحارث روى عنه مح - 6692
حدثنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد إمالء حدثنا أبو جعفر محمد بن يوسف البزاز إمالء على حدثنا أبو 
نصر عالء البزاز قال سمعت بشر بن الحارث يقول حدثنا مالك عن الزھري عن سعيد بن المسيب ثم قال بشر 

 ال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يغلق الرھن استغفر هللا استغفر هللا ق

العالء بن سالم أبو الحسن الحذاء الدوري طبرى األصل سمع يزيد بن ھارون وإسحاق بن سليمان وحفص  - 6693
بن عمر الرزازين وأبا الوليد المخزومي وشعيب بن حرب وأبا معاوية الضرير وأبا بدر شجاع بن الوليد واسود بن 

شاذان روى عنه قاسم بن زكريا المطرز ويحيى بن صاعد ومحمد بن خلف وكيع ومحمد بن احمد بن المؤمل عامر 
الناقد وإسماعيل بن العباس ومحمد بن مخلد أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدى أخبرنا محمد 

نا شريك عن أبى إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن بن مخلد العطار حدثنا العالء بن سالم حدثنا يزيد بن ھارون حدث
عن أبيه عن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم انه أمر بقتل الحيات كلھن وقال من خاف ثارھن فليس منا 
أخبرني محمد بن أبى على األصبھاني أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الشافعي باألھواز أخبرنا أبو عبيد محمد بن 

ى اآلجري قال سئل أبو داود سليمان بن األشعث عن العالء بن سالم الذي حدث عن يزيد بن ھارون فقال تقدم عل
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موته ما كان به باس أخبرني الطناجيري حدثنا عمر بن احمد الواعظ قال قال محمد بن مخلد فيما قرأت عليه ومات 
قال غيره عن بن مخلد مات يوم اإلثنين لسبع بقين  العالء بن سالم يوم اإلثنين في رجب سنة ثمان وخمسين ومائتين

 من رجب 

العالء بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم أبو الحسن الشاشي قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن جعفر بن محمد  -  6694
الشاشي وأبى موسى ھارون بن حميد وغيرھما روى عنه على بن عمر الحربي أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد 

ظفر الدقاق أخبرنا على بن عمر السكري حدثنا أبو الحسن العالء بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الشاشي قدم بن الم
علينا حدثنا محمد بن حاتم أبو عبد هللا حدثنا المعافى بن سليمان حدثنا موسى بن اعين عن الخلي بن مرة عن 

ل من صام يوما في سبيل هللا خفف عنه من إسماعيل عن عطاء عن بن عباس ان النبي صلى هللا عليه و سلم قا
 وقوف يوم القيامة عشرين سنة 

 ذكر من اسمه عاصم 

عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن األحول البصري مولى بنى تميم ويقال مولى عثمان بن عفان ويقال  -  6695
ھدي والحسن البصري مولى آل زياد سمع أنس بن مالك وعبد هللا بن سرجس وصفوان بن محرز وأبا عثمان الن

ومحمد بن سيرين وأبا المتوكل الناجي روى عنه قتادة وسليمان التميمي وداود بن أبى ھند وخالد الحذاء وليث بن 
أبى سليم وسفيان الثوري وشعبة وأبو عوانة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وثابت بن يزيد وبن المبارك وعباد بن 

احد بن زياد وعبد هللا بن إدريس وحفص بن غياث ومروان بن معاوية وعبدة بن عباد وإسماعيل بن زكريا وعبد الو
سليمان ويزيد بن ھارون وأبو معاوية الضرير وغيرھم وكان قد ولى القضاء بالمدائن في خالفة المنصور وحمل 

الجعابي عاصم  عنه حديث كثير أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه األصبھاني قال قال لنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر
بن سليمان األحول يكنى أبا عبد الرحمن كان قاضى المدائن أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس 
أخبرنا احمد بن سعيد بن مرابا أخبرنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول عاصم األحول كوفى وكان 

ن عاصم األحول بالمدائن على الموازين والمكاييل يعنى كأنه بالمدائن وقال في موضع آخر سمعت يحيى يقول كا
محتسبا قلت قول يحيى فيه انه كوفى أراد كونه بالكوفة وإال فاصلة من البصرة أخبرنا العتيقي حدثنا محمد بن عدى 
ھو البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن على قال سمعت أبا داود يقول عاصم بن سليمان قاضى المدائن و

األحول أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ أخبرنا عثمان بن احمد بن سمعان الرزاز حدثنا ھيثم بن خلف حدثنا 
محمود بن غيالن حدثنا عبد العزيز بن أبى رزمة حدثنا بن المبارك عن سفيان الثوري قال أدركت حفاظ الناس 

األنصاري قال وارى ھشام الدستوائي منھم أخبرني أربعة إسماعيل بن أبى خالد وعاصم األحول ويحيى بن سعيد 
بن الفضل أخبرنا دعلج بن احمد أخبرنا احمد بن على األبار حدثنا أبو ھمام قال سمعت على بن مسھر يقول سمعت 
سفيان الثوري يقول أدركت من الحفاظ أربعة إسماعيل بن أبى خالد وعاصما األحول ويحيى بن سعيد وعبد الملك 

ان أخبرنا على بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا جعفر بن محمد بن أبى سليم
الوراق حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا سفيان بن عيينة قال قال رجل لعاصم األحول ان أيوب يعنى السختياني روى 

د بن عبد هللا الشافعي حدثنا محمد بن عنك قال ما زال أصحابي لي مكرمين أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا محم
الحسين األنماطي حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج قال قال سفيان عاصم عن أبى عثمان أحب إلى من قتادة كذا في 
كتابي قال سفيان وانما ھو قال شعبة أخبرنا ھبة هللا بن الحسن الطبري أخبرنا علي بن محمد بن عمر أخبرنا عبد 

اتم حدثنا عباس الدوري حدثنا يحيى بن معين قال قال حجاج بن محمد قال شعبة عاصم أحب إلى الرحمن بن أبى ح
من قتادة في أبى عثمان يعنى النھدي ألنه احفظھما أخبرنا البرقاني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خميرويه الھروي 

يين والمدنيين عبد الملك بن أبى أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال بن عمار موازين أصحاب الحديث من الكوف
سليمان وعاصم األحول وعبيد هللا بن عمر ويحيى بن سعيد األنصاري أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر حدثنا الوليد 
بن بكر األندلسي حدثنا على بن احمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا العجلي حدثني 

مان األحول بصرى تابعي ثقة روى عن أنس بن مالك وعبد هللا بن سرجس وكان على سوق أبى قال عاصم بن سلي
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الكوفة ثم ولى قضاء المدائن أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن 
ان األحول مولى بنى عامر محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال قال أبو زكريا يحيى بن معين وعاصم بن سليم

بن لؤي كان يلي سوق المدائن شبيھا بالقاضى أخبرنا ھبة هللا الطبري أخبرنا احمد بن عبيد الواسطي أخبرنا محمد 
بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن أبى خيثمة حدثنا بن األصبھاني حدثنا حفص بن غياث قال قال بن سيرين ما 

ه عاصم األحول أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد بن محمد األشناني بنيسابور حدثنا أبو أبالي اسمعت الحديث أو حدثني
العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا محمد بن الحسين بن أبى الحسين قال سمعت عمرو بن حفص بن غياث يقول 

نا عثمان بن احمد سمعت أبى يقول إذا قال عاصم زعم فھو الذي ليس فيه شك أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبر
الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا على وأخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا محمد بن احمد بن الصواف حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبى شيبة حدثنا على بن عبد هللا بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد وذكر عند عاصم األحول فقال 

الطبري أخبرنا عبد الرحمن بن عمر أخبرنا احمد بن محمد بن أبى سيعد حدثنا يحيى لم يكن بالحافظ أخبرنا ھبة هللا 
احمد بن سعد حدثنا إبراھيم بن عرعرة قال سمعت عبد الرحمن بن مھدى ذكر عاصما األحول فقال كان من حفاظ 

ل سمعت اصحابه أخبرنا احمد بن محمد األشناني قال سمعت أبا الحسن احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقو
عثمان بن سعيد الدارمي يقول سألت يحيى بن معين عن عاصم األحول كيف حديثه فقال ثقة أخبرنا أبو نعيم حدثنا 
موسى بن إبراھيم بن النضر العطار حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة قال سمعت عليا وھو بن المديني وسئل عن 

اني أخبرنا الحسين بن على التميمي حدثنا أبو عوانة اإلسفرائيني عاصم بن سليمان األحول فقال كان ثقة أخبرنا البرق
حدثنا الميموني قال قال أبو عبد هللا احمد بن حنبل وعاصم األحول من الحفاظ للحديث ثقة أخبرنا البرقاني أخبرنا 

األشعث قال احمد بن محمد بن حسنويه أخبرنا الحسين بن إدريس بن إدريس األنصاري حدثنا أبو داود سليمان بن 
سمعت احمد حنبل سئل عامر األحول أحب إليك أو عاصم األحول قال عاصم األحول شيخ ثقة وأخبرنا البرقاني 
أخبرنا الحسين بن على التميمي حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق حدثنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد هللا عن 

كلم فيه فعجب وقال ثقة أخبرنا البرقاني أخبرنا بن خميرويه الھروي عاصم األحول فقال ثقة قلت ان يحيى بن معين ت
أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال بن عمار عاصم األحول ثقة أخبرنا البرقاني قال سمعت أبا الحسن الدارقطني 

أبى يقول عاصم األحول عداده في البصريين وعاصم بن أبى النجود في الكوفيين واالحول اثبت ثم قال لي بن 
النجود في حفظه شيء أخبرنا بن رزق أخبرنا إسماعيل الخطبي وأبو على بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان 
قالوا حدثنا عبد هللا بن احمد حدثني أبى قال حدثني يحيى بن سعيد وأخبرنا األزھري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا 

مثنى قاال مات عاصم األحول في إحدى أو اثنتين وأربعين زاد إبراھيم بن محمد الكندي حدثنا أبو موسى محمد بن ال
بن المثنى ومائة أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس حدثنا احمد بن معروف حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد 

وكان بن سعد قال عاصم األحول بن سليمان ويكنى أبا عبد الرحمن مولى لبنى تميم وكان ثقة وكان من أھل البصرة 
يتولى الواليات فكان بالكوفة على الحسبة في المكاييل واالوزان وكان قاضيا بالمدائن ألبي جعفر ومات سنة إحدى 
أو اثنتين وأربعين ومائة أخبرنا على بن احمد الرزاز أخبرنا أبو على بن الصواف حدثنا بشر بن موسى حدثنا 

ين ومائة أخبرنا بن الفضل أخبرنا على بن إبراھيم حدثنا عمرو بن على قال مات عاصم األحول سنة اثنتيت وأربع
أبو احمد بن فارس قال حدثنا البخاري قال عاصم بن سليمان األحول مات سنة اثنتين أو ثالث وأربعين ومائة في 

 موته نظر 

 عاصم بن على بن عاصم بن صھيب مولى قريبة بنت محمد بن أبى بكر الصديق يكنى أبا الحسين وھو -  6696
واسطي نزل بغداد زمانا طويال وحدث بھا عن بن أبى ذئب وشعبة والمسعودي وعاصم بن محمد بن زيد والليث بن 
سعد وعبد العزيز الماجشون روى عنه احمد بن حنبل وعبيد هللا القواريرى وعمرو بن على والبخاري في صحيحه 

طان ومحمد بن سويد الطحان ومحمد بن يحيى وحنبل بن إسحاق والحسن بن محمد الزعفراني والحسن بن علويه الق
المروزي وإدريس بن عبد الكريم المقرئ وعمر بن حفص السدوسي وأحمد بن على الخزاز وغيرھم أخبرنا 
الجوھري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن جعفر بن محمد بن عبيد هللا المنادى قال وعاصم بن على بن 

بھا يعنى ببغداد في مسجد الرصافة فكان مجلسه يحرز بأكثر من مائة ألف انسان عاصم أبو الحسين الواسطي حدث 
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كان يستملي عليه ھارون الديك وھارون مكحلة حدثنا أبو محمد الخالل قال ذكر أبو القاسم منصور بن جعفر بن 
جلس عاصم مالعب ان إسماعيل بن على العاصمى حدثھم قال حدثنا عمر بن حفص قال وجه المعتصم بمن يحرز م

بن على بن عاصم في رحبة النخل التي في جامع الرصافة قال وكان عاصم بن على يجلس على سطح المسقطات 
وينتشر الناس في الرحبة وما يليھا فيعظم الجمع جدا حتى سمعته يوما يقول حدثنا الليث بن سعد ويستعاد فأعاد أربع 

لى يركب نخلة معوجة ويستملى عليھا فبلغ المعتصم كثرة عشرة مرة والناس ال يسمعون قال وكان ھارون المستم
الجمع فأمر بحزرھم فوجه بقطاعى الغنم فخرزوا المجلس عشرين ومائة ألف أخبرنا محمد بن جعفر بن عالن فيما 
أجاز لنا أخبرنا مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن جرير الطبري حدثنا احمد بن خالد الخلدي حدثنا أبو إسحاق قال 

عاصم بن على يقول رأيت عاصم بن أبى النجود في المنام فجاءت امرأة تساله عن مسألة فقال لھا عاصم سمعت 
تسألينى وھذا عاصم بن على قاعد اما ليكونن له نبأ قال فكنت اتوقعھا أربعين سنة وقال احمد بن خالد سمعت احمد 

ي ات في منامي فقال إئت مجلس عاصم بن عيسى قال بكرت إلى مجلس عاصم فأصبتني فترة فضجعت ونمت فأتان
فإنه غيظ ألھل الكفر أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن احمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا أبو عبد هللا 
الكوفى الجعفي قال سمعت يحيى بن معين يقول عاصم بن على بن عاصم سيد المسلمين أخبرني األزھري أخبرنا 

الوراق حدثنا ھيثم الدوري حدثنا محمد بن سويد الطحان قال كنا عند عاصم بن على ومعنا  على بن محمد بن لؤلؤ
أبو عبيد القاسم بن سالم وإبراھيم بن أبى الليث وذكر جماعة وأحمد بن حنبل يضرب ذلك اليوم فجعل عاصم يقول 

أبى الليث يا أبا الحسين انا اقوم معك  اال رجل يقوم معي فنأتى ھذا الرجل فنكلمه قال فما يجيبه أحد فقال إبراھيم بن
فصاح يا غالم خفي فقال له إبراھيم يا أبا الحسين ابلغ إلى بناتى فاوصيھم واجد بھم عھدا قال فظننا انه ذھب يتكفن 
ويتحنط ثم جاء فقال عاصم يا غالم خفي فقال يا أبا الحسين انى ذھبت إلى بناتى فبكين قال وجاء كتاب بنتى عاصم 

ط يا ابانا انه بلغنا ان ھذا الرجل أخذ احمد بن حنبل فضربه بالسوط على ان يقول القران مخلوق فاتق هللا وال بن واس
تجبه ان سالك فوهللا الن ياتينا نعيك أحب إلينا من ان ياتينا انك قلت أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا إسماعيل 

اثبات كانت عند يحيى بن معين من أشر قوم المجبر قحذم وولده بن على الخطبي حدثنا الحسين بن فھم قال ثالثة 
وعلى بن عاصم وولده وبن أبى أويس كلھم كانوا عنده ضعافا جدا أخبرني محمد بن على المقرئ أخبرنا أبو مسلم 
 بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا على صالح بن محمد بن عصام بن على فقال قال يحيى

بن معين كان عاصم ضعيفا أخبرنا يوسف بن رباح البصري أخبرنا احمد بن محمد بن إسماعيل المھندس بمصر 
حدثنا أبو بشر محمد بن احمد بن حماد الدوالبي قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال عاصم بن على 

محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن بن عاصم ليس بشيء أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا 
عبد هللا بن الجنيد قال قال لي يحيى بن معين ابتداء يوما ولم أسأله عنه عاصم ليس بشيء يعنى عاصم بن على 
أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن 

ت يحيى بن معين عن عاصم بن على فذمة واتھمه أخبرنا الحسن بن أبى بكر حدثنا محمد بن العباس الغالبي قال سأل
بن نجيح من لفظه حدثنا عبد هللا بن احمد قال سألت أبى عن عاصم بن على فقال لقد عرض على حديثه وھو أصح 

برنا الحسين بن إدريس األنصاري حديثا من أبيه أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حسنويه أخ
حدثنا أبو داود قال سمعت احمد قيل له عاصم بن على بن عاصم قال حديثه مقارب حديث أھل الصدق ما أقل الخطا 
فيه ولكن أبوه كان يتھم في الشيء قام من اإلسالم بموضع أرجو ان يثيبه هللا به الجنة أخبرنا البرقاني أخبرنا 

حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيني حدثنا أبو بكر المروذي قال سألته يعنى الحسين بن على التميمي 
احمد بن حنبل عن عاصم بن على فقلت ان يحيى قال كل عاصم في الدنيا ضعيف قال ما اعلم منه اال خيرا كان 

احمد بن إسحاق بن  حديثه صحيحا حديث شعبة والمسعودي ما كان أصحھما أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا
وھب البندار حدثنا أبو غالب على بن احمد بن النضر وأخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي حدثنا محمد 
بن عبد هللا الحضرمي وأخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا محمد بن جعفر بن احمد بن الليث الواسطي حدثنا اسلم بن 

سنة إحدى وعشرين ومائتين أخبرنا بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق  سھل قالوا مات على بن عاصم بن على
حدثنا حنبل بن إسحاق قال مات عاصم بن على بواسط سنة إحدى وعشرين ومائتين في رجب أليام بقين منه أخبرنا 
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ال عاصم بن الجوھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف أخبرنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد ق
 على كان ثقة وتوفى بواسط يوم اإلثنين للنصف من رجب سنة إحدى وعشرين ومائتين 

عاصم بن عمر بن على بن مقدم أبو بشر المقدمي البصري سكن بغداد وحدث بھا عن أبيه روى عنه  -  6697
أبي الدنيا وأحمد بن  عباس الدوري وعبد هللا بن احمد بن حنبل ومحمد بن عبدوس بن كامل السراج وأبو بكر بن

الحسن بن عبد الجبار الصوفي أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا 
عباس بن محمد الدوري حدثنا عاصم بن عمر المقدمي حدثنا أبي عن فطر بن خليفة عن أبي خليفة عن أبي خالد 

ي قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ال يزال ھذا األمر ظاھرا الوالبي قال حدثنا جابر بن سمرة السوائ
ال يضره من ناوأه وقال حدثنا عاصم بن عمر المقدمي حدثنا أبي عن فطر بن خليفة عن معبد بن خالد الجدلي عن 

حدثنا احمد بن  جابر بن سمرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم مثله قرأت على البرقاني عن محمد بن العباس قال
محمد بن مسعدة الفزاري حدثنا جعفر بن درستويه حدثنا احمد بن محمد بن القاسم بن محرز قال سألت يحيى بن 
معين عن عاصم بن عمر بن علي المقدمي الذي كان عندنا ببغداد فقال ليس به بأس أخبرنا علي بن الحسين صاحب 

ا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن سھل حدثنا عبد الخالق العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثن
بن منصور قال وسالت يحيى بن معين عن المقدمي فقال صدوق فقلت أكثر أحاديث أبيه عنه فقال اكتبھا أخبرنا 

ثين العتيقي أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات عاصم بن عمر المقدمي سنة إحدى وثال
 ومائتين ببغداد وقد كتبت عنه 

عاصم بن زمزم بن عاصم بن موسى الحنفي البلخي قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن عبد الصمد بن حسان  -  6698
ومكي بن إبراھيم وعصام بن يوسف البلخيين وصالح بن محمد الترمذي روى عنه محمد بن مخلد أخبرني األزھري 

الكاتب حدثنا محمد بن مخلد حدثنا عاصم بن زمزم البلخي حدثنا صالح بن محمد  حدثنا الحسين بن محمد بن سليمان
الترمذي حدثنا عمر بن صھبان حدثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 كل مسكر حرام وكل حرام خمر وما اسكر كثيرة فالقطرة منه حرام 

 ذكر من اسمه عمار

عمار بن محمد أبو اليقظان الكوفي بن أخت سفيان الثوري وھو أخو سيف بن محمد سكن بغداد وحدث بھا  -  6699
عن عطاء بن السائب واألعمش وليث بن أبي سليم ومحمد بن عمرو الليثي روى عنه احمد بن حنبل ومحمد بن 

ن بن عرفة أخبرنا أبو عمر بن بشير الدعاء وعمرو بن محمد الناقد وأبو حسان الزيادي وزياد بن أيوب والحس
مھدي ومحمد بن احمد بن رزق ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان عبد هللا بن يحيى السكري ومحمد بن محمد بن 
إبراھيم بن مخلد البزاز قالوا أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عمار بن محمد عن 

حكيم عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما بقي ألمتي ليث بن أبي سليم عن مغيرة بن 
من الدنيا اال كمقدار الشمس إذا صليت العصر ان حوضي ما بين أيلة إلى المدينة أو ما بين المدينة إلى بيت المقدس 

اقيات من رمضان التاسعة والسابعة فيه عدد النجوم من اقداح الذھب والفضة وقال التمسوا ليلة القدر في العشر الب
والخامسة حدثنا عبد العزيز بن احمد بن علي الكتاني حدثنا عبد الوھاب بن جعفر الميداني حدثنا عبد الجبار بن عبد 
الصمد السلمي حدثنا القاسم بن عيسى العصار حدثنا إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال سيف وعمار ابنا أخت 

لقويين في الحديث قلت اما سيف فقد ذكره غير واحد بالضعف واما عمار فوثقوه أخبرنا بن سفيان الثوري ليسا با
الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم حدثنا أبو احمد بن فارس حدثنا البخاري قال قال لي عمرو بن محمد حدثنا عمار أبو 

ه من مكرم بن احمد فنقلت منه اليقظان وكان أوثق من سيف دفع إلى محمد بن احمد بن رزق أصل كتابه الذي سمع
ثم أخبرنا األزھري قال أخبرنا عبد هللا بن عثمان بن يحيى أخبرنا مكرم حدثني يزيد بن الھيثم قال سمعت يحيى بن 
معين يقول وعمار بن أخت سفيان ليس به بأس وأخوه سيف كذاب وعمار اكبرھما أخبرنا محمد بن عبد الواحد 

احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول سيف حدثنا محمد بن العباس أخبرنا 
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بن أخت سفيان ليس بشيء وھو سيف بن محمد أخو عمار وعمار لم يكن به بأس أخبرنا بن الفضل أخبرنا دعلج 
أبا معمر يقول حدثنا احمد بن علي األبار حدثنا علي بن حجر قال كان عمار بن محمد ثبتا ثقة وقال األبار سمعت 

عمار بن محمد بن أخت سفيان ثقة وقال األبار سمعت عباد بن موسى يقول بلغني عن سفيان الثوري قال ان نجا 
أحد من أھل بيتي فعمار أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف حدثنا الحسين بن فھم 

ن وھو بن أخت سفيان الثوري وكان من أھل الكوفة فقدم بغداد فلم حدثنا محمد بن سعد قال عمار بن محمد أبو اليقظا
يزل بھا حتى مات أخبرنا ھبة هللا بن الحسن الطبري أخبرنا علي بن محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا عبد الرحمن 
ال بن أبي حاتم قال سمعت الحسن بن عرفة وذكر عمار بن محمد فقال كان ال يضحك وكنا ال نشك انه من االبد

أخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال مات عمار بن محمد أبو اليقظان سنة 
اثنتين وثمانين ومائة في رجب ذكر الواقدي وغيره انه مات في المحرم أخبرنا الجوھري حدثنا محمد بن العباس 

مد بن سعد قال عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري أخبرنا احمد بن معروف أخبرنا الحسين بن فھم حدثنا مح
 توفي في المحرم سنة اثنتين وثمانين ومائة في خالفة ھارون وكان ثقة 

عمار بن عبد الملك أبو اليقظان المروزي أنبأنا محمد بن الفرج بن علي البزاز أخبرنا أبو الفضل محمد  - 6700
مة محمد بن احمد بن عباد بمرو وأخبرنا أبو رجاء محمد بن حمدويه بن عبد هللا بن علي السختياني أخبرنا أبو عص

الھورقاني قال عمار بن عبد الملك أبو اليقظان مولى بني رباح بن يربوع سمع من شعبة وبن لھيعة مات ببغداد سنة 
مسعدة  خمس ومائتين كتب علما كثيرا وكان سيء الحفظ مغفال له صالح وعبادة قلت وروى أبو رجاء عن محمد بن

 عنه عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك حديثا مسندا 

عمار بن عطية الكوفي الوراق قدم بغداد أنبأنا احمد بن محمد بن عبد هللا بن الكاتب أنبأنا محمد بن حميد  - 6701
 المخرمي حدثنا علي بن الحسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا عمار بن عطية شيخ

 وراق كوفي صاحب شعر كان ھا ھنا قد رأيته كان كذابا 

عمار بن عبد الجبار أبو الحسن المروزي مولى ولد سعد بن أبي وقاص سمع بن أبي ذئب وشعبة بن  - 6702
الحجاج وشيبان بن عبد الرحمن والھيثم بن جماز والسري بن يحيى ومبارك بن فضالة وفرج بن فضالة وغيرھم 

وري ومحمد بن خلف الحدادي وإبراھيم بن دنوقاء ومحمد بن إسرائيل الجوھري وأحمد بن زياد روى عنه عباس الد
السمسار وكان قد نزل بغداد مدة وحدث بھا ثم انتقل إلى مكة فسكنھا إلى آخر عمره أخبرنا أبو الحسن احمد بن 

هللا الحسين بن إسماعيل  محمد بن احمد بن موسى بن ھارون بن الصلت األھوازي قال حدثنا القاضي أبو عبد
المحاملي حدثنا محمد بن خلف المقرئ حدثنا عمار بن عبد الجبار حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش 
عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال كان النبي صلى هللا عليه و سلم إذا نام قال باسمك اللھم احيا واموت وإذا استيقظ 

حيانا بعد ما اماتنا أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد نعيم الضبي قال من منامه قال الحمد  الذي أ
سمعت أبا احمد على بن محمد المروزي يقول سمعت محمد بن موسى الباشانى يقول رأيت عمار بن عبد الجبار 

الفضل أخبرنا على  بمكة سنة عشر ومائتين وتوفى وانا بھا سنة إحدى عشرة ومائتين وكان معلما ببغداد أخبرنا بن
بن إبراھيم حدثنا أبو احمد بن فارس حدثنا البخاري قال عمار بن عبد الجبار مولى بنى سعد مات بعد التشريق بيوم 
سنة إحدى عشرة ومائتين أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان عمار بن عبد الجبار مات سنة اثنتي 

 عشرة ومائتين 

أبو ياسر المروزي سكن بغداد وحدث بھا عن جرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة  عمار بن نصر - 6703
ووكيع بن الجراح ومحمد بن شعيب بن شابور وبقية بن الوليد روى عنه على بن سھل بن المغيرة وأبو حاتم الرازي 

البغوي وقال أبو حاتم كتبت وأبو بكر بن أبى الدنيا ومحمد بن الحسين األنماطي وصالح بن محمد جزرة وأبو القاسم 
عنه ببغداد وھو صدوق أخبرنا على بن القاسم بن الحسن الشاھد بالبصرة حدثنا على بن إسحاق المادرانى حدثنا 
على بن سھل حدثنا عمار بن نصر حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا إسحاق بن عبد هللا بن صفوان بن 
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عن أبى ھريرة عن عمر بن الخطاب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سليم أخبره ان عطاء بن يسار أخبره 
أحسنوا فان غلبتم فكتاب هللا وقدره ال تدخلوا اللو فان من ادخل اللو عليه دخل عليه عمل الشيطان بلغني عن إبراھيم 

قة ثم قال ھو صديق لي بن عبد هللا بن الجنيد قال سئل يحيى بن معين عن أبى ياسر عمار المتسملى قال ليس بث
أخبرنا العتيقي أخبرنا يوسف بن احمد الصيدالني بمكة حدثنا محمد بن عمرو العقيلي قال قال لي موسى بن ھارون 
عمار أبو ياسر متروك الحديث قلت وفي البصريين عمار أبو ياسر االمستملي واسم أبيه ھارون سمع منه أبو حاتم 

الحديث ولعل ما حكاه بن الجنيد عن يحيى بن معين وما قاله موسى بن  الرازي ولم يرو عنه وقال ھو متروك
ھارون إنما ھو فيه ال في البغدادي وهللا اعلم أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي أخبرني 

بن نصر فقال  على بن محمد أبو احمد الحبيبى قال وسألته يعنى صالح بن محمد جزرة الحافظ عن أبى ياسر عمار
كتبت عنه ال باس به عندي وكان يحيى بن معين سيء الراى فيه قلت وقد روى عنه يحيى بن معين توثيقة أخبرنا 
إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن احمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا عبد الرحمن بن سھل بن حليمة قال 

ة أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن سمعت يحيى بن معين غير مرة يقول عمار بن نصر ثق
 محمد البغوي مات عمار بن نصر أبو ياسر ببغداد في رمضان سنة تسع وعشرين ومائتين 

عمار بن محمد بن مخلد بن جبير بن عبد هللا أبو ذر التميمي سكن بخارى وحدث بھا عن يحيى بن محمد  - 6704
بن ھارون الحضرمي وأحمد بن إسحاق بن البھلول وإبراھيم بن حماد بن إسحاق  بن صاعد وأبى حامد محمد

وإبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي والحسين والقاسم ابنا إسماعيل المحاملي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البھلول 
روى عنه أبو ومحمد بن مخلد العطار ومحمد بن يسوف بن بشر الھروي وعبد الغافر بن سالمة الحمصي وغيرھم 

عبد هللا محمد بن احمد الغنجار البخاري والحاكم أبو عبد هللا بن البيع النيسابوري وجماعة من أھل خراسان وما 
وراء النھر وقال الغنجار ھو عمار بن محمد بن مخلد بن جبير بن عبد هللا بن إسماعيل بن سعد بن ربيعة بن كعب 

ال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن بن مرة بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عق
عمرو بن تميم بن مرة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر أخبرنا أبو سھل عبد الواحد بن محمد اللحيانى الخشاب 

حكامة  بنيسابور أخبرنا أبو ذر عمار بن محمد بن مخلد البغدادي بمكة حدثنا أبى حدثنا حاتم بن الليث قال حدثتني
بنت عثمان بن دينار قال حدثني أبى عن أخيه مالك بن دينار عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بدأ 
اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء كذا حدثنا عنه الليحاني بھذا الحديث وبحديث آخر عن الحسن 

ر وال بن البيع ان أبا ذر ھذا يروى عن أبيه فاخشى ان يكون روى بن احمد بن المبارك الطوسي ولم يذكر الغنجا
الحديث لشيخنا عن محمد بن مخلد بن حفص الدوري الذي روى عن حاتم بن الليث فظن شيخنا ان الدوري والده 

د بن وهللا أعلم أخبرني محمد بن على المقرئ عن الحاكم أبى عبيد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ قال عمار بن محم
مخلد أبو ذر التميمي البغدادي ذكرنه مات ببخارى في سنة ثمان وثمانين وثالثمائة أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد 
الدربندي أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن احمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى قال توفى أبو ذر عمار بن محمد بن 

ثاء الحادي عشر من صفر سنة سبع وثمانين وثالثمائة وھذا أصح من األول مخلد التميمي البغدادي ببخارى يوم الثال
 وهللا اعلم 

 ذكر من اسمه عكرمة   

عكرمة بن عمار أبو عمار العجلي اليمامي واصله من البصرة حدث عن الھرماس بن زياد وسالم بن عبد  - 6705
ن أبى طلحة وإياس بن سلمة بن األكوع وأبى زميل هللا بن عمر والقاسم بن محمد بن أبى بكر وإسحاق بن عبد هللا ب

سماك بن الوليد وأبى عمار شداد بن عبد هللا وأبى كثير السحيمي وطيسلة بن على ويحيى بن أبى كثير روى عنه 
الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وبن مھدى ووكيع ومعاذ بن معاذ والنضر بن محمد الجرشي وأبو الوليد 

بن إسحاق الحضرمي ومحمد بن مصعب القرقساني وأبو حذيفة النھدي وشاذ بن فياض وعمرو بن  الطيالسي وأحمد
مرزوق وغيرھم قدم عكرمة بغداد وحدث بھا ومات بعد قدومه بيسير أخبرني السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا 

ة وسألته عن عكرمة فقال ھو الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي حدثنا رجل من أھل اليمام
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عكرمة بن عمار بن عقبة بن حبيب بن شھاب بن دياب بن الحارث بن حمصانة بن االسعد بن حذيفة بن سعد بن 
عجل أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة حدثنا 

يحيى بن سعيد سمعت عكرمة بن عمار يملى حديث سلمة بن األكوع الطويل على بن عبد هللا بن المديني قال قال 
في رحب على الفضل بن الربيع فلم يكن معي شيء اكتبه فيه فحملته عن بشر بن السرى كتبه لي ثم أماله على 

ريا وعلى محمد ابنى أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر حدثنا الوليد بن بكر األندلسي حدثنا على بن احمد بن زك
الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا العجلي حدثني أبى احمد قال قال عبد الرحمن بن مھدى حضرت 
سفيان بمكة يكتب عن عكرمة بن عمار وھو جاث على ركبتيه وجعل يوقفه سمعت فالنا سمعت فالنا قال فقلت له يا 

ل أبو مسلم قال أبى عكرمة بن عمار عجلي من أھل اليمامة أبا عبد هللا اكتب لك قال ال ليس يكتب سماعي غيرى قا
ثقة يروي عنه النضر بن محمد ألف حديث أخبرنا الحسن بن أبى بكر وعثمان بن محمد العالف قاال أخبرنا محمد 
بن عبد هللا الشافعي حدثنا الحسن بن على المعمري حدثنا محمد بن يزيد حدثنا عبد الرحمن بن مھدى قال قال لي 

يان وھو مختف عندي ادع لي عكرمة بن عمار فأتيته به فقال كيف حديث أبى زميل فقال حدثنا أبو زميل عن سف
مالك بن مرثد عن أبيه عن أبى ذر قال كنت أسأل الناس عن ليلة القدر فذكر عن النبي صلى هللا عليه و سلم ھذا 

يث فقال حدثنا شيخ من أھل اليمامة قال حدثنا الحديث في ليلة القدر فلما كان بالعشي أتاه ناس من أصحاب الحد
زميل حتى فرغ منه ثم التفت إلى فقال كيف رأيت حفظته قلت نعم أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا أبو على 
بن الصواف حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل قال قال أبى عكرمة بن عمار مضطرب عن غير إياس بن سلمة وكان 

ن سلمة صالحا أخبرني علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن أخبرنا حديثه عن إياس ب
عبد هللا بن احمد بن حنبل إجازة قال قال أبى وعكرمة بن عمار مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير كتبت إلى 

رنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر ان أبا الميمون البجلي أخبرھم قال أخب
قال سمعت احمد بن حنبل يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير وقال عكرمة 
اوفق الرجلين أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا الفضل ھو بن زياد قال سألت 

ليمامة أحد يقوم على عكرمة بن عمار اليمامي مثل أيوب بن عتبة ومالزم بن عمرو أبا عبد هللا قلت ھل كان با
وھؤالء فقال عكرمة فوق ھؤالء أو نحو ھذا ثم قال روى عنه شعبة أحاديث أخبرنا البرقاني قال قال محمد بن 

ي قال عكرمة العباس العصمى حدثنا يعقوب بن إسحاق بن محمود الھروي أخبرنا أبو على صالح بن محمد األسد
بن عمار كان يتفرد بأحاديث طول ولم يشركه فيھا أحد قال وقدم عكرمة بالبصرة فاجتمع إليه الناس فقال اال أراني 
فقيھا وانا ال اشعر أخبرنا التنوخي أخبرنا أبو نصر احمد بن محمد بن إبراھيم الحازي البخاري قال سمعت إسحاق 

عمار ثقة روى عنه سفيان الثوري وذكره بالفضل وكان كثير الغلط ينفرد بن احمد بن خلف الحافظ يقول عكرمة بن 
عن إياس يعنى بن سلمة بن األكوع بأشياء ال يشاركه فيھا أحد أخبرنا محمد بن على المقرئ أخبرنا أبو مسلم عبد 

ح بن محمد بن الرحمن بن محمد بن عبد هللا بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا على صال
عكرمة بن عمار فقال صدوق إال ان في حديثه شيئا روى عنه الناس أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن عدى البصري 
في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن على اآلجري قال سألت أبا داود عن أصحاب يحيى بن أبى كثير أعنى من اعالھم 

ومعمر قال ال قلت عكرمة بن عمار قال عكرمة مضطرب الحديث  في يحيى فقال ھشام الدستوائي واألوزاعي قلت
قال يحيى أعلمھم به مالزم بن عمرو وقال في موضع آخر سألت أبا داود عن عكرمة بن عمار فقال ثقة في حديثه 
عن يحيى بن أبى كثير اضطرب كان احمد بن حنبل يقدم عليه مالزم بن عمرو أخبرنا البرقاني حدثني محمد بن 

بن محمد اآلدمي حدثنا محمد بن على األيادي حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال عكرمة بن عمار ھو صدوق احمد 
روى عنه شعبة والثوري ويحيى بن سعيد القطان ووثقة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل اال ان يحيى القطان ضعفه 

رنا األزھري وعلي بن محمد السمسار في أحاديث عن يحيى بن أبى كثير وقدم مالزما على عكرمة بن عمار أخب
أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن على بن المديني قال 
سمعت أبى يقول أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفھا 

آخر سمعت أبى يقول كان يحيى يضعف رواية أھل اليمامة مثل عكرمة بن عمار وضربه  وقال عبد هللا في موضع
أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا موسى بن إبراھيم بن النضر العطار حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة قال سمعت 
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بة هللا بن الحسن الطبري عليا ھو بن المديني وسئل عن عكرمة بن عمار فقال كان عند أصحابنا ثقة ثبتا أخبرنا ھ
أخبرنا علي بن محمد بن عمر أخبرنا عبد الرحمن بن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا على الطنافسي حدثنا وكيع عن 
عكرمة بن عمار وكان ثقة أخبرني السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر 

ين عكرمة بن عمار ثبت أخبرنا البرقاني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن حدثنا بن الغالبي قال قال يحيى بن مع
خميرويه الھروي أخبرنا الحسن بن إدريس قال قال بن عمار عكرمة بن عمار ثقة عندھم وروى عنه بن المھدى ما 

مرو سمعت فيه اال خيرا وقال بن عمار في موضع آخر عكرمة بن عمار شيخ اليمامة وھو اثبت من المالزم بن ع
أخبرنا على بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن إبراھيم بن يزيد الغازي أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي 
حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال عكرمة بن عمار كان صدوقا في حديثه نكره روى عنه شعبة وسفيان 

قطني يقول عكرمة بن عمار يمامي ثقة أخبرنا ويحيى وعبد الرحمن أخبرنا البرقاني قال سمعت أبا الحسن الدار
القاضي أبو العالء محمد بن على الواسطي أخبرنا محمد بن احمد بن موسى البابسيرى بواسط أخبرنا أبو أمية 
األحوص بن المفضل بن غسان الغالبي حدثنا أبى قال ومات عكرمة بن عمار زمن المھدى ببغداد أخبرني على بن 

ق أخبرنا احمد بن إبراھيم حدثنا عمر بن محمد بن شعيب الصابوني حدثنا حنبل بن إسحاق قال الحسن بن محمد الدقا
قال أبو عبد هللا يعنى احمد بن حنبل ومات عكرمة بن عمار ھا ھنا بعد ما قدم بيسير حدث ثم مات أخبرنا يوسف بن 

ر محمد بن احمد بن حماد الدوالبي رباح البصري أخبرنا احمد بن محمد بن إسماعيل المھندس بمصر حدثنا أبو بش
حدثنا أبو عبيد هللا معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال عكرمة بن عمار ثقة قال أبو عبيد هللا توفى في امارة 
المھدى ذكره لي عاصم بن على وقد حج أخبرنا بن الفضل أخبرنا على بن إبراھيم المتسملى حدثنا أبو احمد بن 

ال عكرمة بن عمار أبو عمار العجلي اليمامي مضطرب في حديث يحيى بن أبى كثير ولم فارس حدثنا البخاري ق
يكن عنده كتاب مات ببغداد زمن المھدى أخبرنا ھبة هللا بن الحسن الطبري أخبرنا احمد بن عبيد أخبرنا محمد بن 

ع وخمسين ومائة الحسين أخبرنا محمد بن زھير قال سمعت يحيى بن معين يقول مات عكرمة في رجب سنة تس
أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه أخبرنا عبد هللا بن محمد بن جعفر حدثنا عمر بن احمد األھوازي حدثنا خليفة بن خياط 

 قال عكرمة بن عمار مات سنة تسع وخمسين أو ستين ومائة 

ھا عن عبد الملك عكرمة بن إبراھيم أبو عبد هللا األزدي القاضي كوفى سكن البصرة وقدم بغداد وحدث ب - 6706
بن عمير وھشام بن عروة وإدريس بن يزيد األزدي روى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث وداود بن شبيب 
البصريان وأبو الحسن المدائني وأبو جعفر النفيلي وعلى بن الجعد وغيرھم أخبرنا على بن احمد بن عمر المقرئ 

ثنى حدثنا على بن الجعد أخبرنا عكرمة بن إبراھيم عن عبد أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا معاذ بن الم
الملك بن عمير قال حدثني موسى بن طلحة بن عبيد هللا قال ما رأيت أحدا اخطب وال أغرب من عائشة لقد رايتھا 

نت عليه يوم الجمل وثار الناس إليھا فقالوا يا أم المؤمنين اخبرينا عن عثمان وقتله فاستجلست الناس فحمدت هللا واث
ثم قالت أيھا الناس انا نقمنا على عثمان خصاال ثالثة إمرة الفتى وضربة السوط وموقع الغمامة المحماة حتى إذا 
اعتبنا منھن مصتموه موص الثوب بالصابون عدوتم إليه الحرم الثالث حرمة الشھر الحرام والبلد الحرام وحرمة 

رب واوصلھم للرحم واحصنھم فرجا أقول قولي ھذا واستغفر هللا لي ولكم الخالفة وهللا لعثمان كان اتقاھم أو اتقاكم لل
قرأت في كتاب إبراھيم بن محمد الطبري تيزون الذي سمعه من عبد هللا بن جعفر بن درستويه عن أبى سعيد 
م السكري قال قال أبو عدنان يعنى عبد الرحمن بن عبد األعلى حدثني على بن الجعد أخبرني عكرمة بن إبراھي

األزدي بحديث فذكره قال على بن الجعد كان عكرمة بن إبراھيم من أھل البصرة وسمعت منه ببغداد أيام المھدى 
قال وقد كان ولى قضاء طبرستان أيام روح بن حاتم أخبرنا بن الفضل أخبرنا على بن إبراھيم حدثنا أبو احمد بن 

قال النفيلي كان على قضاء الري يقال أبو عبد هللا  فارس حدثنا البخاري قال عكرمة بن إبراھيم األزدي موصلى
أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد األشناني قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن 
سعيد الدارمي يقول وسألته يعنى يحيى بن معين وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق أخبرنا 

اسم الميانجي حدثنا أبو يعلى الموصلي قال وسألته يعنى يحيى بن معين عن عكرمة بن إبراھيم األزدي يوسف بن الق
فقال ليس بشيء أخبرنا بن الفضل أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا سھل بن احمد الواسطي قال قال أبو حفص 
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عنه أھل البصرة ضعيف منكر الحديث عمرو بن على وعكرمة بن إبراھيم رجل من أھل الكوفة قدم البصرة فكتب 
أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال وعكرمة بن إبراھيم كان قاضيا منكر الحديث 
أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن على قال سألت أبا داود عن عكرمة 

دي فقال ليس بشيء أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن احمد بن بن إبراھيم األز
 شعيب النسائي حدثنا أبى قال عكرمة بن إبراھيم ضعيف 

عكرمة بن طارق السرجسى ولى قضاء الشرقيه ببغداد وكان من أصحاب أبى يوسف القاضي وحدث عن  -  6707
عيد المروزي أنبأنا إبراھيم بن مخلد أخبرنا أبو سعيد احمد بن محمد بن رميح أبى يوسف روى عنه مزاحم بن س

النسوي حدثنا احمد بن محمد بن عمر بن بسطام المروزي حدثنا احمد بن سيار قال وعكرمة بن طارق كان صاحب 
محمد بن جعفر  حديث وعلم وكان على قضاء الشرقيه ببغداد أيام المأمون أخبرنا على بن المحسن أخبرنا طلحة بن

قال عزل عكرمة بن طارق سنة أربع عشرة ومائتين واستقضى أبو حيان إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة أخبرنا 
األزھري أخبرنا على بن عمر الحافظ أخبرنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم أخبرنا الحارث بن محمد حدثنا محمد بن 

د بن سماعه القاضي من القضاء فاعفى وأقره المأمون في صحابته سعد قال سنة ثمان ومائتين فيھا استعفى محم
وولى مكانة القضاء بمدينة السالم إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة وولى مكان إسماعيل بن حماد القضاء بالشرقيه 
والكرخ عكرمة بن طارق وكسى خلعتين وعزل عكرمة بن طارق عن قضاء الشرقيه يوم اإلثنين لغرة شھر ربيع 

 ألخر سنة أربع عشرة ومائتين ا

 ذكر من اسمه عقبة 

عقبة بن أبى الصھباء أبو خريم مولى باھلة البصري سمع سالم بن عبد هللا وبكر بن عبد هللا المزني  - 6708
والحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبا طالب حزور روى عنه يزيد بن ھارون وأبو الوليد الطيالسي وسعيد بن 

وكان قد انتقل عن البصرة فنزل المدائن وقدم بغداد أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا إسماعيل بن سليمان الواسطي 
على الخطبي حدثنا احمد بن يحيى الحلواني حدثنا سعيد بن سليمان عن أبى خريم قال سمعت سالم بن عبد هللا بن 

ال ما رأيت قوما أترك لكتاب هللا من أھل عمر عشية النفر يقول انى الظنكم عراقيين وكانوا يسألونه عن أشياء فق
العراق وال أشد مسألة عن سنة وفرض وال اترك لذلك منھم حدثني عبد هللا بن عمر يعنى أباه قال كنا عند رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم في نفر من اصحابه فقال يا ھؤالء الستم تعلمون انى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اليكم 

لى انك رسول هللا قال الستم تعلمون ان هللا انزل في كتابه من اطاعنى فقد أطاع هللا قالوا بلى نشھد ان من قالوا ب
اطاعك فقد أطاع هللا وان من طاعته طاعتك قال فان من طاعته ان تطيعونى وان من طاعتى ان تطيعوا ائمتكم وان 

المعدل أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف أخبرنا صلوا قعودا فصلوا قعودا أخبرنا على بن محمد بن عبد هللا 
عبد هللا بن احمد بن حنبل إجازة قال سمعته يعنى أباه يقول عقبة بن أبى الصھباء يكنى أبا خريم صالح الحديث 
حدثت عن عبيد هللا بن عثمان بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن يوسف أخبرنا أبو بكر الخالل أخبرني موسى بن 

دثنا حنبل قال سألت أبا عبد هللا عن عقبة بن أبى الصھباء فقال صالح وقال كان قدم بغداد وسمع من سالم حمدون ح
بن عبد هللا وھو بصرى أخبرني السكري أخبرنا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال قال 

كان ينزل المدائن أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد أبو زكريا عقبة بن أبى الصھباء يكنى أبا خريم مولى باھلة 
الرحمن الدمشقي أخبرنا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم الميانجي أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال وسألته يعنى 
يحيى بن معين وأخبرنا البرقاني أخبرنا بشر بن احمد اإلسفرائيني قال سمعت أبا يعلى الموصلي يقول سمعت يحيى 

ن وسئل عن عقبة بن أبى الصبھاء فقال ثقة أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن عدى في كتابه حدثنا أبو عبيد بن معي
محمد بن على اآلجري قال سألت أبا داود عن عقبة بن أبى الصھباء فقال ثقة أخبرنا الحسن بن محمد الخالل قال 

سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول أبو خريم بصرى قال الدارقطني عقبة بن أبي الصھباء ثقة أخبرنا البرقاني قال 
ثقة أخبرني األزھري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا إبراھيم بن محمد الكندي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال 

 سنة سبع وستين يعنى ومائة فيھا مات عقبة بن أبى الصھباء 
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ور كالم أكثم بن صيفى أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو عقبة بن سنان الكاتب روى عنه حجاج بن محمد األع - 6709
احمد الحسين بن على التميمي حدثنا أبو عوانة اإلسفرائيني حدثنا سعدان بن يزيد حدثنا سنيد حدثنا حجاج عن عقبة 
بن سنان قال قال أكثم بن صيفى ليس للمختال في حسن الثناء نصيب قرأت على الجوھري عن محمد بن العباس قال 

ا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا الجنيد قال قلت ليحيى بن معين حجاج بن محمد عن عقبة حدثن
بن سنان من عقبة ھذا قال ھذا عقبة بن سنان كان كاتبا ببغداد وقال حجاج أعطاني عقبة كتابا أخذه من بن شبث عن 

اج عن عقبة بن سنان حديث طويل الكالم أكثم بن عمرو بن عبد العزيز طويل ثم قال يحيى أيش عندك قلت حج
 صيفى قال من حدثكم قلت حدثنا به سنيد 

عقبة بن مكرم أبو عبد الملك العمي البصري قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن جعفر غندر ومحمد بن  -  6710
نه مسلم بن الحجاج أبى عدى وسلم بن قتيبة وعون بن عمارة ويعقوب الحضرمي وأبى بكر الحنفي وغيرھم روى ع

في صحيحه وعبيد العجل وأحمد بن على الخزاز وعبد هللا بن احمد بن حنبل وعلى بن إسحاق بن زاطيا وأبو القاسم 
البغوي ويحيى بن صاعد أخبرنا احمد بن عمر بن روح النھرواني أخبرنا المعافى بن زكريا الجريري حدثنا يحيى 

لعمى ببغداد حدثنا عبد هللا بن حرب الليثي حدثني أبو عبيد معمر بن بن محمد بن صاعد حدثنا عقبة بن مكرم ا
المثنى قال بن صاعد ثم خرجنا إلى البصرة سنة خمس ومائتين فحدثناه أبو حاتم السجستاني سھل بن محمد حدثنا أبو 

حداء طاف عبيدة معمر بن المثنى قال حدثني رؤبة بن العجاج حدثني أبى قال سألت أبا ھريرة ما يقول في ال
الخياالن فھاجا سقما خيال تكنى وخيال تكتما قامت تريك رھبة ان تصرما ساقا بخنداة وكعبا ادرما فقال أبو ھريرة 
كان يحدى بنحو ھذا أو بمثل ھذا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فال يعيبه أخبرني عبد العزيز بن على االزجى 

يزداد الفقيه فيما أجاز لنا أخبرنا أبو بكر الخالل أخبرنا الحسن بن عبد أخبرنا عبد العزيز بن جعفر بن احمد بن 
الوھاب قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد هللا قال له ابنه عبد هللا قد قدم رجل من البصرة عنده كتب 

على كتبه وانما كان انتخاب غندر يعني عقبة بن مكرم فقال أبو عبد هللا ما اعلم أحدا كتب الكتب غيرنا كنا اخذنا من 
فاخذنا كتب الشيخ فكنا ننسخھا وقال الخالل سمعت عبد هللا بن احمد قال قال أبى لم يسمع ھذا الكتاب يعنى حديث 
شعبة من غندر اال انا ويحيى وخلف وھيثم الزمراتى وصدقة المروزي قال وكنا نزوال في دار انسان يقال له الرزى 

عكم فال أدري سمع الكتاب كله أبو بعضه أخبرني محمد بن أبى على األصبھاني أخبرنا فقال لنا اذھبوا بابني م
الحسين بن محمد الشافعي باألھواز حدثنا أبو عبيد محمد بن على اآلجري قال وسمعته يعنى أبا داود يقول عقبة بن 

رنا محمد بن المظفر قال قال عبد مكرم العمى ثقة ثقة من ثقات الناس فوق بندار في الثقة عندي أخبرنا العتيقي أخب
هللا بن محمد البغوي وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع قال مات عقبة بن مكرم البصري سنة ثالث 

 وأربعين يعنى ومائتين زاد بن قانع بالبصرة 

 ذكر من اسمه عمران 

برني الحسين بن على الصيمرى حدثنا عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المديني أخ -  6711
على بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي 
حدثنا عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب ببغداد أخبرني أبى محمد بن سعيد عن أبيه سعيد بن المسيب حديثا ذكره 

 ر ولم يسق الحديث كذا قال احمد بن زھي

عمران بن سوار بن الحق الالحقي ذكر الحاكم أبو عبد هللا بن البيع انه سكن بنيسابور وحدث عن  - 6712
إسماعيل بن عياش وشريك بن عبد هللا وھشيم ومروان بن معاوية وحديثه عند الخراسانيين أخبرنا الحسين بن محمد 

سماعيلي أخبرني أبو عمر محمد بن العباس بن الفضل بن محمد بن أخو الخالل أخبرنا أبو نصر محمد بن احمد اإل
إبراھيم بن ازھر التميمي الخزاز بجرجان حدثنا عمران بن سوار البغدادي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد 

رفيقى بن على بن الحسين عن أبيه عن على قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا على أنت اخى وصاحبى و
 في الجنة 



36 

 

عمران بن موسى بن فضالة أبو الفتح ويقال أبو القاسم البغدادي حدث عن إسحاق بن شاھين الواسطي  - 6713
وإسحاق بن وھب الجمحي ومحمد بن عزيز األيلي وبندار ومحمد بن المثنى ومحمد بن المصفى الحمصي وأحمد بن 

اني وأبو محمد بن السقا الواسطي وذكر أنھما سمعا منه عبد الرحيم البرتي روى عنه عبد هللا بن عدى الجرج
بالموصل وكان عمران ناسكا تاركا للدنيا وكان ثقة وسكن الموصل فنسب إليھا وبلغني انه مات بھا في سنة سبع 

 وثالثمائة 

 عمران بن موسى بن يعقوب أبو موسى الزعفراني قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن عبد الصمد بن الفضل - 6714
البلخي روى عنه على بن عمر السكري أخبرنا على بن أبى على حدثنا على بن عمر الحربي حدثنا أبو موسى 
عمران بن موسى بن يعقوب قدم علينا من خراسان حاجا حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي حدثنا النضر بن سلمة 

نصاري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد هللا المكى حدثنا عبد هللا بن نافع المدني عن عبد هللا بن العالء األ
عن عمر بن الخطاب قال دخلت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المسجد والمؤذن يؤذن فعدل إلى النساء فقال 
لھن قلن مثل ما يقول فان لكن بكل حرف ألفى حسنة قال قلت يا رسول هللا ھذا للنساء فما للرجال قال لھم الضعف يا 

 خطاب بن ال

 ذكر من اسمه عفان  

عفان بن مسلم أبو عثمان البصري مولى عزرة بن ثابت األنصاري سكن بغداد وحدث بھا عن شعبة  - 6715
والحمادين وسليمان بن المغيرة وھمام بن يحيى واألسود بن شيبان وغيرھم روى عنه احمد بن حنبل وعبيد هللا 

ن سالم والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ومحمد بن سعد القواريرى ويحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف ب
كاتب الواقدي وقتيبة بن سعيد وعلى بن المديني ومحمد بن عبيد هللا بن نمير وأبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة وأبو 
 كريب محمد بن العالء ومحمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ وعبد هللا بن

الحسن الھاشمي والحسن بن سالم السواق وعبد هللا بن احمد الدورقي وإبراھيم بن إسحاق وإسحاق بن الحسن 
الحربيان وأبو زعرة وأبو حاتم الرازيان وقال أبو حاتم ھو ثقة امام أخبرنا الجوھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا 

قال سمعت عفان يوم الخميس لثمان عشرة ليلة خلت من احمد بن معروف حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد 
جمادى اآلخرة سنة عشر ومائتين يقول انا في ست وسبعين سنة كأنه ولد في سنة أربع وثالثين ومائة أخبرنا محمد 
بن عبد الواحد األكبر أخبرنا الوليد بن بكر حدثنا على بن احمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد 

ن عبد هللا العجلي حدثني أبى قال عفان بن مسلم الصفار يكنى أبا عثمان بصرى ثقة ثبت صاحب سنة وكان على ب
مسائل معاذ بن معاذ فجعل له عشرة آالف دينار على ان يقف عن تعديل رجل فال يقول عدل وال غير عدل قالوا 

يذھب برقاع المسائل إلى الموضع البعيد يسأل  قف عنه فال تقل فيه شيئا فأبى وقال ال أبطل حقا من الحقوق وكان
فجاء يوما إلى معاذ بالرقاع وقد تلطخت بالناطف فقال له أي شيء ذا قال له انى اذھب إلى الموضع البعيد فيصيبنى 
الجوع فاخذت ناطفا جعلته في كمى اكلته أخبرنا احمد بن محمد بن عبد هللا الكاتب قراءة أخبرنا إبراھيم بن محمد بن 
يحيى المزكى حدثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي حدثنا عبد هللا بن جعفر بن خاقان المروزي قال سمعت أبا 
حفص عمرو بن على قال جاءني عفان في نصف النھار فقال لي عندك شيء نأكله فما وجدت في منزلى خبزا وال 

خرجت له من ذلك السويق فاكل اكال جيدا دقيقا وال شيئا يشتري به فقلت إن عندي سويق شعير فقال لي أخرجه فأ
فقال اال أخبرك بأعجوبة شھد فالن وفالن عند القاضي والقاضي يومئذ معاذ بن معاذ العنبري بأربعة آالف دينار 
على رجل فامرنى ان أسأل عنھما فجاءني صاحب الدنانير فقال لي لك من ھذا المال الذي لي على ھذا الرجل نصفه 

تعدل شاھدى فقلت استجيب لك وشھوده عندنا غير مستورين قال وكان عفان على مسألة معاذ بن وھو الفا دينار و
معاذ قال وقيل لمعاذ ما تصنع بعفان وھو رجل مغفل ال يحسن قبيلة من دبيرة فسكت فوجه يوما في مسألة فذھب 

فاشترى منه وجعله في كمه يسأل عنھم وجعل كتاب المسألة في كمه فمر بأصحاب القبيط فاشتھى من ذلك القبيط 
فوق كتاب المسألة ولم يشعر فجاء إلى معاذ بن معاذ فاخرج كتاب المسألة ليدفعه إلى معاذ وذلك القبيط قد اختلط 
بذلك الكتاب قال فضحك وقال من يلومنى على عفان أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق 
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أبا عبد هللا احمد ويحيى بن معين عند عفان بعد ما دعاه إسحاق بن إبراھيم  حدثنا حنبل بن إسحاق قال حضرت
للمحنة وكان أول من امتحن من الناس عفان فسأله يحيى بن معين من الغد بعد ما امتحن وأبو عبد هللا حاضر ونحن 

ل عفان ليحيى يا أبا زكريا معه فقال له يحيى يا أبا عثمان أخبرنا بما قال لك إسحاق بن إبراھيم وما رددت عليه فقا
لم اسود وجھك وال وجوه أصحابك يعنى بذلك انى لم أجب فقال له كيف كان قال دعاني إسحاق بن إبراھيم فلما 
دخلت عليه قرا على الكتاب الذي كتب به المأمون من أرض الجزيرة من الرقة فإذا فيه امتحن عفان وادعه إلى ان 

لك فاقره على امره وان لم يجبك إلى ما كتبت به إليك فاقطع عنه الذي يجرى عليه يقول القرآن كذا وكذا فان قال ذ
وكان المأمون يجرى على عفان خمسمائة درھم كل شھر قال عفان فلما قرا الكتاب قال لي إسحاق بن إبراھيم ما 

لي إسحاق بن إبراھيم يا تقول قال عفان فقرات عليه قل ھو هللا أحد هللا الصمد حتى ختمتھا فقلت مخلوق ھذا فقال 
شيخ ان أمير المؤمنين يقول انك ان لم تجبه إلى الذي يدعوك إليه يقطع عنك ما يجرى عليك وان قطع عنك أمير 
المؤمنين قطعنا عنك نحن أيضا فقلت له يقول هللا تعالى وفى السماء رزقكم وما توعدون قال فسكت عنى إسحاق 

ى ومن حضر من أصحابنا أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد وانصرفت فسر بذلك أبو عبد هللا ويحي
العزيز البزار بھمذان حدثنا أبو الفضل صالح بن احمد التميمي الحافظ قال سمعت القاسم بن أبى صالح يقول سمعت 

القول إبراھيم يعنى بن الحسين بن ديزيل يقول لما دعى عفان للمحنة كنت أخذ بلجام حماره فلما حضر عرض عليه 
فامتنع ان يجيب فقيل له يحبس عطاؤك قال وكان يعطى في كل شھر ألف درھم فقال وفي السماء رزقكم وما 
توعدون قال فلما رجع إلى داره عذلوه نساؤه ومن في داره قال وكان في داره نحو أربعين انسانا قال فدق عليه داق 

ألف درھم فقال يا أبا عثمان ثبتك هللا كما ثبت الدين الباب فدخل عليه رجل شبھته بسمان أو زيات ومعه كيس في 
وھذا في كل شھر أخبرنا القاضي أبو بكر احمد بن الحسن بن احمد الحرشي بنيسابور أخبرنا أبو محمد حاجب بن 
احمد الطوسي حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال قال عفان اختلفت انا وفالن إلى حماد بن سلمة سنة ال نكتب شيئا 

اه اإلمالء فلما اعياه دعا بنا إلى منزله فقال ويحكم تسالون على الناس قلنا اال نكتب اإلمالء فأملى علينا بعد وسألن
ذلك أنبأنا احمد بن محمد بن عبد هللا الكاتب أخبرنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا بن حبان قال وجدت في كتاب أبى 

إذا اختلف أبو الوليد وعفان في حديث عن حماد بن سلمة فالقول  بخط يده سألت أبا زكريا يعني يحيى بن معين قلت
قول من ھو قال القول قول عفان قلت فان اختلفوا في حديث عن شعبة قال القول قول عفان وقلت وفي كل شيء قال 

اثبت قال  نعم عفان اثبت منه واكيس وأبو الوليد ثقة ثبت قلت فأبو نعيم األحول فيما حدث به وعفان فيما حدث به من
عفان اثبت أخبرني السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال 
وذكر له يعنى يحيى بن معين عفان وثبته فقال قد أخذت عليه خطا في غير حديث أخبرنا البرقاني قال سمعت أبا 

بن احمد الجوھري يقول سمعت جعفر بن محمد الصائغ يقول اجتمع  حامد احمد بن الحسين الحاكم يقول سمعت عمر
على بن المديني وأبو بكر بن أبى شيبة وأحمد بن حنبل وعفان بن مسلم فقال عفان ثالثة يضعفون في ثالثة على بن 

المديني المديني في حماد بن زيد وأحمد بن حنبل في إبراھيم بن سعد وأبو بكر بن أبى شيبة في شريك قال على بن 
ورابع معھم قال من ذاك قال عفان في شعبة قال عمر بن احمد وكل ھؤالء أقوياء ليس فيھم ضعيف ولكن قال ھذا 
على وجه المزاح أخبرنا أبو الحسين بن الفضل وأبو على بن شاذان قاال أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف 

ما رأيت األلفاظ في كتاب أحد من أصحاب شعبة أكثر منھا حدثنا إسحاق بن الحسن قال سمعت احمد بن حنبل يقول 
عند عفان يعنى أنبأنا وأخبرنا وسمعت وحدثنا شعبة وقال بن شاذان يعنى شعبة أخبرني على بن الحسن الدقاق 
أخبرنا احمد بن إبراھيم حدثنا عمر بن محمد بن شعيب الصابوني حدثنا حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد هللا عن 

ن فقال عفان وحبان وبھز ھؤالء المتثبتون قال قال عفان كنت اوقف شعبة على االخبار قلت له فإذا اختلفوا في عفا
الحديث يرجع إلى من منھم قال إلى قول عفان ھو في نفسي أكبر وبھز أيضا اال ان عفان اضبط لالسامى ثم حبان 

د بن أبى عوف حدثنا حسن بن على الحلواني قال أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبى محمد بن ماسي حدثكم احم
سمعت يحيى بن معين يقول كان عفان وبھز وحبان يختلفون إلى فكان عفان اضبط القوم للحديث وامكرھم وعملت 
عليھم مرة في شيء فما فطن لي أحد منھم اال عفان أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن عدى البصري في كتابه حدثنا 

بن على قال سمعت أبا داود يقول عفان اثبت من حبان كان عفان وحبان وبھز يطلبون حدثنا محمد أبو عبيد محمد 
بن على الصوري أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المصري أخبرنا أبو سعيد احمد بن محمد بن زياد حدثنا حسان بن 
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حديثا اال عرضته عليه غير  الحسن المجاشعي قال سمعت عليا يعنى بن المديني يقول قال عفان ما سمعت من أحد
شعبة فإنه لم يمكنى ان اعرض عليه وذكر عنده عفان فقال كيف اذكر رجال يشك في حرف فيضرب على خمسة 
اسطر وسمعت عليا يقول قال عبد الرحمن أتينا أبا عوانة فقال من على الباب فقلنا عفان وبھز وحبان فقال ھؤالء 

عرضوا أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال بالء من البالء قد سمعوا يريدون ان ي
قال أبو طالب سمعت أبا عبد هللا قال كان عفان يسمع بالغداة ويعرض بالعشي أخبرنا البرقاني قال قرئ على أبى 

حنبل من تابع عفانا إسحاق المزكى وانا اسمع حدثكم السراج حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال قلت ألحمد بن 
على حديث كذا وكذا قال وعفان يحتاج ان يتابعه أحد أو كما قال أخبرني عبد العزيز بن على االزجى أخبرنا عبد 
العزيز بن جعفر الفقيه فيما أجاز لنا أخبرنا أبو بكر الخالل أخبرني الحسن بن عبد الوھاب حدثنا الفضل بن زياد قال 

يفلت من التصحيف كان يحيى بن سعيد يشكل الحرف إذا كان شديدا وغير ذاك ال وكان سمعت أبا عبد هللا يقول من 
ھؤالء أصحاب الشكل عفان وبھز وحبان أخبرنا على بن الحسين صاحب العباس أخبرنا عبد الرحمن بن عمر 

حيى بن معين الخالل حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال سئل ي
عن عفان وبھز أيھما كان أوثق فقال كالھما ثقتان فقيل له ان بن المديني يزعم ان عفان أصح الرجلين فقال كانا 
جميعا ثقتين صدوقين أخبرنا األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبة 

أصحاب الحديث خمسة مالك وبن جريج والثوري وشعبة وعفان  قال حدثني جدي قال سمعت يحيى بن معين يقول
أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال 
سمعت يحيى بن معين يقول كان عفان اثبت من زيد بن الحباب فيما رويا وكان عفان وهللا اثبت من أبى نعيم في 

د بن سلمة كتبت إلى عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي وحدثنيه محمد بن احمد بن أبى الصقر الخطيب باألنبار حما
عنه قال أخبرنا خيثمة بن سليمان حدثنا أبو العباس النسائي وأخبرنا البرقاني قال قرئ على عمر بن نوح البجلي وانا 

اس النسائي قال سألت يحيى بن معين قلت من اثبت عبد اسمع حدثكم محمد بن احمد البورانى حدثنا محمد بن العب
الرحمن بن مھدى أو عفان قال كان عبد الرحمن احفظ لحديثه وحديث الناس ولم يكن من رجال عفان في الكتاب 
وكان عفان اسن منه بسنتين وقال خيثمة بسنين أخبرنا القاضي أبو بكر احمد بن الحسن الحرشي أخبرنا حاجب بن 

ي حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال قال عفان اختلف يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مھدى في حديث احمد الطوس
فبعثوا إلى فقال عبد الرحمن أقول شيئا وتسأل عفان فقال يحيى ما أحد أكره إلى ان يخالفنى من عفان قال وخالفتھما 

كر أخبرنا محمد بن على بن الھيثم المقرئ فنظر يحيى في كتابه فوجد األمر على ما قلت أخبرنا الحسن بن أبى ب
حدثنا يزيد الباد أخبرنا عبيد هللا بن عمر قال قال لي يحيى بن سعيد ما أحد يخالفنى في الحديث أشد على من عفان 
أخبرنا أبو القاسم عبد هللا بن احمد بن على السوذرجاني بأصبھان أخبرنا أبو بكر بن المقرئ حدثنا محمد بن الحسن 

ى بن بحر حدثنا أبو حفص عمرو بن على قال رأيت يحيى يوما حدث بحديث عبد هللا بن بكر بن عبد هللا عن بن عل
الحسن في مسجد الجامع في الوصية فقال له عفان ليس ھو ھكذا فلما كان من الغد أتيت يحيى فقال ھو كما عفان 

الكاتب أخبرنا محمد بن حميد حدثنا بن حبان قال  ولقد سألت هللا ان ال يكون عندي على خالف ما قال عفان أنبأنا بن
وجدت في كتاب أبى بخط يده قال أبو زكريا كان يحيى بن سعيد إذا تابعه عفان على شيء ثبت عليه وان كان خطا 
وإذا خالفه عفان في حديث عن حماد رجع عنه يحيى ال يحدث به أصال قرأت في سماع شيخنا غالب بن على 

محمد بن عمر األصبھاني قال حدثنا احمد بن جعفر بن محمد المنادى حدثنا إبراھيم بن نصر الرازي من احمد بن 
الكندي قال سمعت حسنا الزعفراني يقول رأيت يحيى بن معين يعرض على عفان ما سمعه من يحيى بن سعيد 

بت من يحيى بن القطان وقال إبراھيم سمعت الحسن بن عبد الرحمن المقرئ يقول سمعت المعيطي يقول عفان اث
سعيد القطان وقال إبراھيم سمعت أبا عبد هللا محمد بن عبد الرحمن بن فھم قال سمعت يحيى بن معين يقول عفان 
اثبت من عبد الرحمن بن مھدى وقال أيضا سمعت يحيى بن معين يقول ما أخطا عفان قط اال مرة في حديث انا لقنته 

حيى بن معين يستغفر هللا قط اال ذلك اليوم وقال إبراھيم سمعت خلف بن إياه فاستغفر هللا قال بن فھم وما سمعت ي
سالم يقول ما رأيت أحدا يحسن الحديث اال رجلين بھز بن أسد وعفان بن مسلم أخبرني األزھري حدثنا عبد الرحمن 

صحيح الكتاب قليل بن عمر الخالل حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدي قال كان عفان ثقة ثبتا متقنا 
الخطا والسقط أخبرنا على بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن إبراھيم الغازي أخبرنا محمد بن محمد بن داود 
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الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال عفان بن مسلم بصرى ثقة من خيار المسلمين أخبرنا العتيقي 
بن إسحاق الجالب قال سمعت إبراھيم الحربي يقول قال لي أبو حدثنا محمد بن العباس أخبرنا أبو أيوب سليمان 

خيثمة كتبت انا ويحيى بن معين عند عفان فقال لي كيف تجدك كيف كنت في سفرك بر هللا حجك فقتل له ما كنت 
حاجا العام قال ما شككت انك حاج ثم قلت له كيف تجدك يا أبا عثمان قال بخير الجارية تقول لي أنت مصدع وانا 
في عافية فقلت له أيش اكلت اليوم فقال اكلت اليوم أكلة رز وليس احتاج إلى شيء إلى غد أو بالعشي أكل أخرى 
وتكفينى لغد أو بعدھا أكل أخرى تكفينى لبعد غد قال إبراھيم فلما كان بالعشي جئت إليه فنظرت إليه كما حكى أبو 

ل لعن هللا يحيى أرجو ان يمتعنى هللا بعقلى حتى اموت قال خيثمة فقال له انسان ان يحيى يقول انك قد اختلطت فقا
إبراھيم الخرف يكون ساعة خرفا وساعة عقال أخبرنا الصيمرى حدثنا على بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن 
الحسين الزعفراني أخبرنا أبو بكر بن أبى خيثمة قال سمعت أبى ويحيى بن معين يقوالن انكرنا عفان في صفر أليام 

ون منه سنة تسع عشرة ومائتين ومات عفان بعد أيام قال أبو بكر توفى عفان ببغداد أخبرنا بن الفضل أخبرنا على خل
بن إبراھيم االمستملي حدثنا أبو أحمد بن فارس حدثنا البخاري قال عفان بن مسلم سكن بغداد مات في شھر ربيع 

عفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي سنة عشرين ومائتين أو قبلھا وأخبرنا بن الفضل أخبرنا ج
قال مات عفان بن مسلم سنة عشرين ومائتين أخبرنا األزھري أخبرنا على بن عمر الحافظ أخبرنا عبد هللا بن 
إسحاق بن إبراھيم أخبرنا الحارث بن محمد حدثنا محمد بن سعد قال سنة عشرين ومائتين فيھا مات عفان بن مسلم 

ه وصلى عليه عاصم بن على بن عاصم أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن عدى البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد الفقي
محمد بن على قال سمعت أبا داود يقول مات عفان سنة عشرين ببغداد وشھدت جنازته أخبرنا محمد بن احمد بن 

احمد بن النضر قال مات أبو نعيم وعفان في رزق أخبرنا احمد بن إسحاق بن وھب البندار حدثنا أبو غالب على بن 
سنة تسع عشرة قلت اما أبو نعيم فصحيح موته في سنة تسع عشرة واما عفان ففي سنة عشرين أخبرنا السمسار 
أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان عفان بن مسلم مات في سنة تسع عشرة ومائتين وله خمس وثمانون سنة قال ويقال 

 سنة عشرين وھو أصح 

عفان بن مخلد أبو عثمان البلخي قدم بغداد وحدث بھا عن عمر بن ھارون ويحيى بن يمان ووكيع بن  - 6716
الجراح روى عنه أبو بكر بن أبى الدنيا وعبد هللا بن احمد بن حنبل وموسى بن إسحاق األنصاري أخبرنا على بن 

ا عبد هللا بن محمد بن أبى الدنيا قال حدثنا عفان محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي حدثن
بن مخلد البلخي حدثنا وكيع حدثنا أبو األشھب عن قتادة قال قال لقمان البنه أي بنى اعتزل الشر كما يعتزلك فان 
الشر للشر خلق أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق حدثنا يحيى بن محمد بن 

اعد قال حدثنا موسى بن إسحاق الخطمي حدثنا عفان بن مخلد أبو عثمان البلخي سنة ست وعشرين ببغداد في ص
الجزيرة حدثنا يحيى بن يمان بحديث ذكره أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي 

 مكة مات عفان بن مخلد الخرساني سنة ست وعشرين ومائتين بطريق 

عفان بن سليمان بن أيوب أبو الحسن التاجر سكن مصر وشھد بھا عند الحكام فقبلت شھادته وكان من أھل  - 6717
الخير والصالح وله وقوف معروفة بمصر على أصحاب الحديث واوالد العشرة من الصحابة رضي هللا عنھم حدثنا 

حد بن محمد بن مسرور حدثنا أبو سعيد بن يونس قال الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األزدي حدثنا عبد الوا
عفان بن سليمان يكنى أبا الحسن من أھل بغداد قدم مصر وكان تاجرا واسع األمر وكان من أھل الصيانة قبل قوله 

 عند القضاة قبل موته بيسير وقد حكى عنه توفى بمصر في شعبان سنة أربع وعشرين وثالثمائة 

 ذكر من اسمه عياش  

عياش بن تميم السكري حدث عن مخلد بن مالك السلمسيني روى عنه محمد بن مخلد وأبو القاسم  - 6718
الطبراني وكان ثقة أخبرنا محمد بن على بن الفتح أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا عياش بن 

يمان بن احمد بن أيوب الطبراني حدثنا تميم السكري وأخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سل
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عياش بن تميم السكري البغدادي حدثنا مخلد بن مالك حدثنا مخلد بن يزيد عن مسعر عن سليمان الشيباني عن عبد 
هللا بن أبى أوفى قال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم خيبر عن لحوم الحمر األھلية قال الطبراني لم يروه 

مخلد أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وانا اسمع قال عن مسعر اال 
ومات بالكرخ من الجانب الغربي عياش بن تميم السكري في ذي القعدة سنة تسع وثمانين أخبرنا السمسار أخبرنا 

 ن الصفار حدثنا بن قانع ان عياش بن تميم السكري مات في سنة تسعين ومائتي

عياش بن محمد بن عيسى الجوھري حدث عن يحيى بن أيوب المقابري وداود بن رشيد وأحمد بن حنبل  - 6719
وسريج بن يونس روى عنه على بن محمد المصري وأبو بكر الشافعي وسليمان الطبراني وأبو بكر بن الجعابي 

حمد بن عبد هللا بن إبراھيم حدثنا عياش واإلسماعيلي وكان ثقة أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العالف أخبرنا م
بن محمد الجوھري حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا حميد الرواسي حدثنا األعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد 
الرحمن بن عوسجة عن البراء ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال ان الدعاء ھو العبادة وقرا وقال ربكم ادعونى 

د بن مخلد بخطه سنة تسع وتسعين ومائتين فيھا مات عياش بن محمد بن عيسى استجب لكم قرأت في كتاب محم
 الصائغ في جمادى اآلخرة 

عياش بن الحسن بن عباس أبو القاسم يعرف بابن الخزرى سمع عبد هللا بن محمد بن زياد النيسابوري  -  6720
بكر بن األنباري ومحمد بن الحسين  والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد وعبد الرحمن احمد بن ثابت البزاز وأبا

الزعفراني روى عنه الدارقطني وحدثنا عنه عمر بن إبراھيم الفقيه وأبو بكر بن بشران وعبد الكريم بن محمد 
المحاملي وغيرھم وكان ثقة أخبرنا العتيقي حدثنا عياش بن الحسن بن عياش وأبو القاسم الخزرى حدثنا أبو بكر عبد 

د النيسابوري إمالء حدثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا عبد هللا بن وھب أخبرني مخرمة بن هللا بن محمد بن زيا
بكير عن أبيه عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يمسح على خفيه 

 ان عن أبى سلمة عن جعفر مرات قال أبو بكر النيسابوري رواه عمرو بن الحارث وبن لھيعة عن بكير عن الزبرق

 ذكر من اسمه عمارة   

عمارة بن حمزة مولى بنى ھاشم وھو من ولد عكرمة مولى بن عباس وقيل ھو عمارة بن حمزة بن مالك  -  6721
بن يزيد بن عبد هللا بن يزيد بن عبد هللا مولى العباس بن عبد المطلب كان أحد الكتاب البلغاء وكان اتيه الناس حتى 

ھه المثل فقيل اتيه من عمارة وكان سخيا جوادا واليه تنسب دار عمارة ببغداد أخبرنا الجوھري أخبرنا ضرب بتي
محمد بن عمران بن موسى حدثنا احمد بن محمد بن عيسى المكى حدثنا محمد بن القاسم بن خالد قال قال إبراھيم 

ابتھم حاجة وكان قد قام عن مجلسة فأخبره بن داود استأذن قوم على عمارة بن حمزة ليشفعوا إليه في بر قوم اص
حاجبة بحاجتھم فأمر لھم بمائة ألف درھم فاجتمعوا إليه ليدخلوا عليه للشكر له فقال له حاجبه فقال اقرئھم سالمى 
وقل لھم انى رفعت عنكم ذل المسألة فال احملكم مؤنة الشكر أخبرنا سالمة بن الحسين المقرئ وعمر بن محمد بن 

المؤدب قاال أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا عبد هللا بن أبى عبيد هللا 
سعد حدثني ھارون بن محمد بن إسماعيل القرشي أخبرني عبد هللا بن أيوب المكي قال بعث أبو أيوب المكى بعض 

مسبل فقال ادخل فدخلت فإذا ھو مضطجع محول  ولده إلى عمارة بن حمزة فادخله الحاجب قال ثم ادنانى إلى ستر
وجھه إلى الحائط فقال لي الحاجب سلم فسلمت فلم يرد على فقال الحاجب اذكر حاجتك فقلت لعله نائم قال ال اذكر 
حاجتك فقلت له جعلنى هللا فداك أخوك يقرئك السالم ويذكر دينا بھظنى وستر وجھي ولواله لكنت مكان رسولى 

نين قضاءه عنى فقال وكم دين أبيك قلت ثالثمائة ألف درھم قال وفى مثل ھذا اكلم أمير المؤمنين يا فسل أمير المؤم
غالم احملھا معه وما التفت إلى وال كلمنى بغير ھذا وقال بن أبى سعد حدثنا إبراھيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 

ن الربيع قال كان أبى يأمرني بمالزمة عمارة بن بن سليمان الھاشمي قال حدثني محمد بن سالم قال حدثني الفضل ب
حمزة قال فاعتل عمارة وكان المھدى سيء الراي فيه فقال له أبى يوما يا أمير المؤمنين موالك عمارة عليل وقد 
افضى الي بيع فرشه وكسوته فقال غفلت عنه وما كنت اظن بلغ ھذا الحال احمل إليه خمسائة ألف درھم يا ربيع 
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له عندي بعدھا ما يجب قال فحملھا إلى من ساعته وقال لي اذھب بھا إلى عمك وقل له أخوك يقرئك واعلمه ان 
السالم ويقول اذكرت أمير المؤمنين أمرك فاعتذر من غفلته عنك وامر لك بھذه الدراھم وقال لك عندي بعدھا ما 

لفضل بن الربيع فقال مرحبا بك فابلغته تحب قال فأتيته ووجھه إلى الحائط فسلمت فقال لي من أنت فقلت بن أخيك ا
الرسالة فقال قد كان طال لزومك لنا وقد كنا نحب ان نكافيك على ذلك ولم يمكنا قبل ھذا الوقت انصرف بھا فھي لك 
قال فھبته ارد عليه فتركت البغال على بابه وانصرفت إلى أبى فاعلمته الخبر فقال لي يا بنى خذھا بارك هللا لك 

ممن يراد فكان أول ما ملكته أخبرني األزھري حدثنا احمد بن محمد بن عمران حدثنا محمد بن يحيى عمارة ليس 
النديم حدثنا محمد بن العباس عن أبيه عن األصمعي قال قال الفضل بن يحيى حل على أبى من مال األھواز للرشيد 

آالف ألف درھم في يومنا ھذا وقت ثالثة آالف ألف درھم فأرسل إليه ان أنت حملت ما وجب عليك وھو ثالثة 
العصر واال انفذت إليك من يجيئنى برأسك قال فقال لي يا بنى قد ترى ما نحن فيه وهللا ما عند أبيك عشرھا وان لم 
احملھا فقد طل دم أبيك فامض إلى عمارة بن حمزة فسله ان يقرضنا ذلك بعد انه تحدثه الحديث فان فعل واال فليس 

ضيت إليه فسمع كالمى واعرض عنى ولم يجبنى فانصرفت من بين يديه فلم أصل إلى منزلى اال غير القتل قال فم
وقد سبقنى المال فلما كان بعد ذلك وتحصل المال قال لي أبى امض إلى ھذا الكريم واحمل المال بين يديك واشكره 

كالمغضب اتظن كنت قسطارا  على فعله قال فحملته ومضيت إليه فشكرته وسألته ان يأمر بقبض المال فقال لي
ألبيك اذھب فھو لك قال فذھبت به إلى أبى وعرفته ما جرى فقال لي يا بنى وهللا ما تسمح نفسي لك بذلك ولكن خذ 

 ألف ألف درھم واترك ألفى ألف درھم 

بدر عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير بن عطية الخطفى الشاعر من أھل البصرة واسم الخطفى حذيفة بن  -  6722
بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن نزار بن 
معد بن عدنان كان عمارة واسع العلم غزيز األدب وقدم بغداد فأخذ أھلھا عنه وروى عنه أبو العيناء محمد بن القاسم 

احمد عبيد هللا بن احمد المقرئ حدثنا محمد بن يحيى النديم حدثنا وأبو العباس المبرد أخبرني األزھري حدثنا أبو 
محمد بن يزيد بن عبد األكبر قال قدم عمارة بن عقيل إلى بغداد فاجتمع الناس إليه وكتبوا شعره وسمعوا منه 

ا احمد بن وعرضوا عليه االشعار وذكر خبرا طويال أخبرنا األمير أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر با حدثن
منصور السكري حدثنا أبو عبد هللا بن عرفة حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد المبرد األزدي قال كنا عند عمارة بن 
عقيل قال اال اعجبكم مرت بي امرأة متخفرة فلما قربت منى سفرت ثم قالت يا شيخ اال يعجبك المالح فقلت بلى 

إذا سفرت ... وكل مليحة كالبدر تبدو ... ولكن ال أراك من المالح  وانشدت ھذين البيتين ويعجبنى المالح وكل دل
وقال عمارة بن عقيل كنت امرأ دميما داھيا فتزوجت امرأة حسنا رعناء ليكون اوالدى في ... وأنت من القباح 

ني نھشل جمالھا ودھائى فجاؤوا في رعونتھا وفي دمامتى أخبرنا على بن أبى على حدثنا محمد بن العباس قال أنشد
ذو الفضل يحسده ذوو ... ما ضرنى حسد اللئام ولم يزل ... بن دارم قال أنشدني احمد الربعي لعمارة بن عقيل 

 إال تظاھر نعمة الرحمن ... يا بؤس قوم ليس جرم عدوھم ... ... النقصان 

دث عن محمد بن عمارة بن ھارون بن الحسن بن إسحاق بن عمارة بن حمزة بن مالك مولى بنى ھاشم ح - 6723
بشار بندار وأزھر بن جميل ومحمد بن مسكين اليمامي وأحمد بن سعد الزھري روى عنه مخلد بن جعفر أخبرنا 
محمد بن عمر بن بكير المقرئ أخبرنا مخلد بن جعفر الدقاق حدثنا عمارة بن ھارون بن الحسن بن إسحاق بن 

بن عبد هللا مولى العباس بن عبد المطلب حدثنا ازھر بن عمارة بن حمزة بن مالك بن يزيد بن عبد هللا بن يزيد 
جميل مولى بنى ھاشم حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن السدى توفنى مسلما والحقنى بالصالحين قال أشتاق العبد 
ئة الصالح إلى ربه عز و جل أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان عمارة بن ھارون مات في سنة ثالثما

 ذكر من اسمه عنبسة 

عنبسة بن عبد الواحد بن أمية بن عبد هللا بن سعيد بن العاص القرشي األموي من أھل الكوفة قدم بغداد  - 6724
وحدث بھا عن عبد الملك بن عمير ويونس بن عبيد وھشام بن عروة وأبى شيبة الخرساني وعوف األعرابي ومالك 

لجريري وغيرھم روى عنه بن ابنه محمد بن عبد الواحد بن عنبسة بن مغول وصالح بن أبي األخضر وسعيد ا
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ومحمد بن عيسى بن الطباع ومحمد بن بكار بن الريان وعبد هللا بن عمر بن أبان وأبو ھمام السكوني والحسن بن 
مد عرفة أخبرنا محمد بن احمد بن يوسف الصياد أخبرنا احمد بن يوسف بن خالد حدثنا الحارث بن محمد حدثنا مح

بن بكار حدثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي حدثنا محمد بن يعقوب عن أبى النضر عن جابر بن عبد هللا قال خرج 
علينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في ليلة من رمضان والناس يصلون فقال ال يجھر بعضكم على بضع فان ذلك 

لضبي أخبرنا محمد بن عمر الجعابي قال حدثني إسحاق يؤذى المصلى أخبرنا الصيمرى حدثنا الحسين بن ھارون ا
بن موسى ھو الرملي قال سمعت أبا داود يقول عنبسة بن عبد الواحد سألت يحيى بن معين عنه فقال كان ھا ھنا 
عندنا ببغداد وقلما أخذ أصحابنا عنه أخبرني السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن 

حدثنا بن الغالبي قال قال يحيى بن معين وأخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم  األزھر
الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين يقول عنبسة بن عبد الواحد القرشي األعور 

دثنا على بن حسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين ثقة زاد إبراھيم قال يحيى قد كتبت عنه أخبرني الصيمرى ح
الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال سمعت يحيى بن معين يقول عنبسة بن عبد الواحد الكوفى ثقة أخبرنا القاضي 
أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الھاشمي بالبصرة حدثنا أبو على محمد بن احمد بن عمر اللؤلؤى وأخبرني 

الحسن بن على بن احمد بن بشار السابورى الشاھد بالبصرة أيضا أخبرنا محمد بن بكير بن محمد بن عبد  أبو محمد
الرزاق التمار قال حدثنا أبو داود سليمان بن األشعث حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي قال 

 من الموالي أبو جعفر كنا نقول انه من االبدال قبل ان نسمع ان االبدال 

عنبسة بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية أبو خالد القرشي األموي الكوفى أخو محمد ويحيى  - 6725
وعبيد هللا وعبد هللا وأبان بنى سعيد سكن بغداد وحدث بھا عن بن المبارك وكان يتولى القضاء بالري روى عنه بن 

لى بن عمرو بن الحارث األنصاري أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أخيه سعيد بن يحيى ومحمد بن حسان األزرق وع
إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكى أخبرنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا محمد بن حسان األزرق حدثنا عنبسة بن 
 سعيد أبو خالد األموي حدثنا بن المبارك عن عمر عن سلمة قال أخبرني أبى قال قال لي جابر زارنى رسول هللا

صلى هللا عليه و سلم فقمت إلى عنز لي الذبحھا فسمع النبي صلى هللا عليه و سلم ثغوتھا قال يا جابر ال تقطع درا 
وال نسال قلت يا رسول هللا إنما ھي عقود علفناھا الرطب والبلح حتى سمنت أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن 

م بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين يقول وعنبسة بن سعيد العباس حدثنا الكوكبي محمد بن القاسم حدثنا إبراھي
صاحب عبد هللا بن المبارك ليس به باس كان ھا ھنا وكان قاضى الري قلت ليحيى كتبت عنه شيئا قال ال وكان 
راوية عن بن المبارك أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا 

باس بن محمد قال سمعت يحيى يقول وعنبسة أخو يحيى بن سعيد ثقة أخبرنا األزھري حدثنا محمد بن العباس ع
أخبرنا احمد بن معروف حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال عنبسة بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 

منه البغداديون أخبرنا البرقاني قال قلت ألبي يكنى أبا خالد وكان ثقة صاحب حديث وقدم بغداد فأقام بھا وسمع 
الحسن الدارقطني فعنبسة بن سعيد األموي فقال ھذا أخو يحيى ومحمد بن عبد هللا وعبيد هللا وأبان كلھم ثقات أخبرنا 
أبو نعيم حدثنا إبراھيم بن محمد المزكى أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت العباس بن محمد يقول مات 

بن سعيد قبل عبد هللا يعنى اخاه بعد المائتين وكان عبد هللا اسن منه مات عنبسة وھو شاب قلت وكانت وفاة  عنبسة
 عبد هللا بن أخيه بعد سنة ثالث ومائتين 

 ذكر من اسمه عصمة 

عصمة بن محمد بن فضالة بن محمد بن فضالة بن محمد بن شريك بن جميع بن مسعود األنصاري  - 6726
عن موسى بن عقبة وھشام بن عروة ويحيى بن سعيد األنصاري وسھيل بن أبى صالح وعبيد هللا  الخزرجي حدث

بن عمر العمرى روى عنه شعيب بن سلمة األنصاري ومحمد بن سعد كاتب الواقدي والسرى بن عاصم أخبرنا أبو 
محمد بن إسماعيل اآلدمي  تمام عبد الكريم بن على الھاشمي أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر أحمد بن

حدثنا السرى بن عاصم حدثنا عصمة بن محمد بن فضالة األنصاري عن ھاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة عن 
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رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل تفرد بروايته عصمة بن محمد عن ھشام بن 
عباس قال حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن عروة قرأت على الجوھري عن محمد بن ال

الجنيد قال سمعت يحيى بن معين يقول عصمة بن محمد األنصاري امام مسجد األنصار ببغداد كان كذابا يروى 
الصيدالني  أحاديث كذبا قد رايته وكان شيخا له ھيبة ومنظر من اكذب الناس أخبرنا العتيقي أخبرنا يوسف بن احمد

حدثنا محمد بن عمرو العقيلي حدثنا عبيد بن محمد قال سمعت يحيى بن معين وسئل عن عصمة بن محمد 
األنصاري فقال ھذا كذاب يضع الحديث أخبرنا األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف حدثنا 

ان امام مسجد األنصار الكبير ببغداد وكان الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال عصمة بن محمد األنصاري ك
عندھم ضعيفا في الحديث أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال عصمة بن محمد بن فضالة األنصاري 

 متروك 

عصمة بن سليمان أبو سليمان الخزاز الكوفى روى عن سفيان الثوري وشعبة والحمادين وشريك بن عبد  - 6727
طويل وزھير بن معاوية وجرير بن حازم وعامر بن يساف وخلف بن خليفة وغيرھم روى عنه محمد هللا وسالم ال

بن الفرج األزرق ويحيى بن أبى طالب وعبد هللا بن أبى سعيد الوراق والحارث بن أبى أسامة وسماعة بن احمد بن 
وأبو مسلم الكجي وقال بن أبى  محمد بن سماعه والحسن بن على بن المتوكل وأحمد بن القاسم بن مساور الجوھري

حاتم الرازي سكن عصمة بن سليمان بغداد وروى عنه أبى وسألته عنه فقال ما كان به باس كان احمد بن حنبل في 
حانوته أخبرنا على بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن الفرج األزرق 

از حدثنا خلف بن خليفة عن أبى ھاشم الزماني عن نافع وكانت له صحبة من رسول حدثنا عصمة بن سليمان الخز
هللا صلى هللا عليه و سلم قال كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في سفر كنا زھاء أربعمائة رجل فنزلنا في 

قرنان فقامت بين يدي  موضع ليس فيه ماء فشق ذلك على اصحابه فقالوا يا رسول هللا اعلم قال جاءت شويھة لھا
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فحلبھا فشرب حتى روى وسقى اصحابه حتى رووا ثم قال يا نافع املكھا الليلة وما 
أراك تملكھا قال فاخذتھا فوتدت لھا وتدا ثم ربطتھا بحبل ثم قمت في بعض الليل فلم ار الشاة ورأيت الحبل مطروحا 

ليه و سلم فأخبرته من قبل ان يسألنى فقال لي يا نافع اذھب بھا الذي جاء بھا وروى ھذا فجئت إلى النبي صلى هللا ع
الحديث عمرو بن السكن بن اشتويه الواسطي عن خلف بن خليفة عن أبان بن بشير المكتب عن يوسف بن ميمون 

ي أخبرنا عبد هللا بن الواسطي عن نافع صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخبرنا محمد بن أبى نصر النرس
احمد بن مالك البيع أخبرنا احمد بن محمد بن سعيد الھمذاني حدثنا احمد بن محمد بن يحيى الطلحي حدثنا عصمة بن 
سليمان البغدادي حدثنا احمد بن الحصين حدثنا رجل من أھل خراسان عن محمد بن عبد هللا العقيلي عن الحسن بن 

 عليه و سلم ما حسن هللا خلق عبد وخلقه اال استحيا ان تطعم النار لحمه  على قال قال رسول هللا صلى هللا

عصمة بن الفضل أبو الفضل النميري النيسابوري ذكر أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ انه سمع بندار  - 6728
ھاب بن عطاء وسمع حرمي بن عمارة ويحيى بن آدم ومحمد بن بشر العبدي والحسين بن على الجعفي وعبد الو

وعبدان بن عثمان روى عنه أبو حاتم الرازي وأبو بكر بن أبى الدنيا والحسن بن على المعمري وأحمد بن محمد بن 
المستلم المؤدب وعبيد بن محمد بن خلف صاحب أبى ثور وعبيد العجل والحسن بن الحباب المقرئ أخبرنا محمد بن 

اك حدثنا عبيد بن محمد بن خلف حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري الحسين القطان أخبرنا عثمان بن احمد بن السم
حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا أبو طلحة الراسبي حدثنا غيالن بن جرير عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه قال 

قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم ليجيئن أقوام من امتى بذنوب أمثال الجبال فيضعھا على اليھود والنصارى 
فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال هللا أنت سمعت من أبيك يحدث عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال نعم أخبرنا 
البرقاني أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا الحسن بن رشيق المصري حدثنا عبد الكريم بن أبى عبد الرحمن 

هللا القاضي قال ناولني عبد الكريم وكتب بخطه قال  النسائي عن أبيه ثم أخبرني الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد
سمعت أبى يقول عصمة بن الفضل نيسابوري ثقة أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي 
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أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراھيم المزكي حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال توفى عصمة بن الفضل 
 ن ومائتين النيسابوري سنة خمسي

عصمة بن عصام أظنه بن الحكم بن عيسى بن زياد بن عبد الرحمن الشيباني العكبري حدث عن حنبل بن  -  6729
 إسحاق بن حنبل روى عنه أبو بكر احمد بن محمد بن ھارون الخالل الحنبلي ذكر من اسمه عصام 

ئي روى عنه محمد بن عبد هللا بن عصام بن عمرو أبو حميد البغدادي حدث عن يحيى بن الوليد الطا - 6730
المبارك المخرمي حدثنا الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي بمصر أخبرنا عبد الكريم بن أبى عبد 
الرحمن النسائي أخبرني أبى أخبرنا محمد بن عبد هللا بن المبارك حدثنا أبو حميد عصام بن عمرو بغدادي حدثنا 

 لد بن خليفة قال قال عدى بن حاتم ما أقيمت الصالة منذ أسلمت اال وانا على وضوء يحيى بن الوليد الطائي عن مخ

عصام بن الحكم بن عيسى بن زياد بن عبد الرحمن أبو عصمة الشيباني العكبري حدث عن سفيان بن  -  6731
بن صالح بن  عيينة ويحيى بن آدم وجميع بن عمر البصري وإبراھيم بن ھراسة روى عنه ابنه عبد الوھاب ومحمد

ذريح العكبري وصالح بن احمد القيراطى حدثني الحسن بن أبى طالب حدثنا احمد بن إبراھيم وصالح بن احمد بن 
يونس البزاز حدثنا عصام بن الحكم العكبري حدثنا جميع بن عمر البصري حدثنا سوار عن محمد بن جحادة عن 

 لم أنت وشيعتك في الجنة الشعبي عن على قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و س

عصام بن غياث بن عصام بن المبارك بن الجراح بن الضحاك أبو القاسم الكندي السمسار حدث عن  -  6732
عمرو بن على الفالس روى عنه يوسف بن القاسم الميانجي وغيره أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي 

سم الميانجي حدثنا أبو القاسم عصام بن غياث السمسار في المحرم بدمشق أخبرنا القاضي أبو بكر يوسف بن القا
حدثنا أبو حفص عمرو بن على حدثنا يزيد بن مغلس حدثنا جامع بن مطر الحبطي قال حدثتني أم كلثوم بنت ثمامة 
قالت سألت عائشة عن عثمان فقالت رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم واضعا رأسه على فخذى وعثمان عن 
يمينه وجبرائيل يوحى إليه ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول اكتب عثمان فما كان هللا لينزل المنزلة اال كريما 
على هللا ورسوله أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وانا اسمع ان عصام 

ھو اليوم الذي دخلت فيه إلى مدينتنا من طرسوس كان قد قضى من بن غياث الكندي البزاز مات يوم اإلثنين قال و
آخر الليل وذلك ألربع خلون من جمادى اآلخرة سنة سبع وثالثمائة كتب عنه الحفاظ ووثقوه واستحبوا اإلكثار منه 

 وكان مع ذلك من قراء القران على قراءة حمزة الزيات 

 ذكر من اسمه عوف 

بو األحوص الجشمي سمع على بن أبى طالب وعبد هللا بن مسعود روى عنه أبو عوف بن مالك بن نضلة أ - 6733
إسحاق السبيعي وحميد بن ھالل العدوى وعطاء بن السائب وھو ممن نزل الكوفة وحضر النھروان مع على وكان 

بن عبد الصمد  ثقة أخبرنا القاضي أبو الطيب طاھر بن عبد هللا الطبري أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا عبيد هللا
بن المھتدى حدثنا احمد بن محمد بن رشدين حدثنا زكريا بن يحيى الحميري حدثنا الحكم بن عبدة عن أيوب 
السختياني عن حميد بن ھالل العدوى عن أبى األحوص قال لما كان يوم النھروان كنا مع على بن أبى طالب دون 

ال تحركوھم حتى يحدثوا حدثا فانطلقوا إلى عبد هللا بن خباب النھر فجاءت الحرورية حتى نزلوا من ورائه قال على 
فقالوا حدثنا حديثا حدثك أبوك سمعه من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال حدثني أبى انه سمع رسول هللا صلى 

فذبحوه كما تذبح  هللا عليه و سلم يقول تكون فتنة القاعد فيھا خير من القائم والقائم خير من الساعى فقدموه إلى النھر
الشاة فاتى على فأخبر فقال هللا أكبر نادوھم ان اخرجوا إلينا قاتل عبد هللا بن خباب فقالوا كلنا قتله ثالث مرات فقال 

 على ألصحابه دونكم القوم فما لبث ان قتلھم على وأصحابه وذكر باقي الحديث 
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عن يوسف بن عبدة روى عنه عمرو بن على عوف بن محمد بن عبد الحميد أبو غسان المدائني حدث  - 6734
وبندار قال ذلك أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده األصبھاني في كتاب األسماء والكنى 
وأخبرنا على بن القاسم بن الحسن الشاھد بالبصرة حدثنا على بن إسحاق المادرانى حدثنا محمد بن يونس حدثنا أبو 

وأخبرنا الحسن بن الحسين بن على واللفظ له أخبرنا محمد بن الحسن بن على اليقطيني حدثنا غسان عوف بن محمد 
صالح بن احمد بن يونس حدثنا محمد بن موسى بن عبد الرحمن حدثنا عوف بن محمد أبو غسان حدثنا أبو تغلب 

ختري عن على قال كانت عبد هللا بن احمد بن عبد الرحمن األنصاري حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبى الب
خفاضة بالمدينة فأرسل إليھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا خفضت فاشمى وال تنھكى فإنه أحسن للوجه 
وارضى للزوج وحدث محمد بن يونس أيضا عنه عن يحيى بن عثمان بن عبد هللا بن أبى مليكة وسعيد بن السائب 

 الطائفي 

لبخاري حدث ببغداد عن يغنم بن سالم بن قنبر روى عنه محمد بن الحسن عوف بن أبى عوف أبو سھل ا - 6735
بن جعفر أخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي أخبرنا محمد بن احمد بن سليمان الحافظ ببخارى حدثنا خلف 

أبو سھل بن محمد حدثنا محمد بن سعيد بن مت السراج حدثنا محمد بن الحسن بن جعفر حدثنا عوف بن أبى عوف 
البخاري ببغداد حدثنا أبو عبد هللا يغنم بن سالم بن قنبر عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 و سلم ال يتقى هللا عبد حق تقاته حتى يعلم ان ما أصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه 

وري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األزدي حدثنا عبد عوف بن عيسى أبو وائل الفرغاني حدثنا الص -  6736
الواحد بن محمد بن مسرور حدثنا أبو سعيد بن يونس قال عوف بن عيسى بن ينفرن بن يرت بن شفردان الفرغاني 
من األبناء يكنى أبا وائل مولى بنى ھاشم من سكان بغداد قدم مصر كان يتفقه ويناظر على الفقه على مذھب الشافعي 

 نه جالس بن سريج وكتب الحديث وكتب عنه عن أبى مسلم الكجي وطبقة بعده توفى بمصر وله بھا عقب وذكر ا

 ذكر من اسمه عون 

عون بن عبد هللا بن عون بن عتبة بن مسعود الكوفى ولى القضاء ببغداد في أيام المھدى ويقال في أيام  - 6737
و بكر محمد بن عمر الحافظ قال وعون بن عبد هللا بن عون الرشيد أنبأنا محمد بن احمد بن رزق حدثنا القاضي أب

بن عتبة بن مسعود استقضاه المھدى ببغداد لما صرف الحسين بن الحسن بن عطية وال احفظ عنه حديثا مسندا 
وأوالده مشھورون بالكوفة منھم حمزة بن عون وفضيل بن عون وموسى بن عون ھكذا ذكر لي احمد بن سعيد أنبأنا 

بن مخلد أخبرنا إسماعيل بن على الخطبي قال مات عبد الملك بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن إبراھيم 
حزم فاستقضى ھارون مكانة عون بن عبد هللا بن عون بن عتبة بن مسعود أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن 

بن خالد عن عمر بن عبد الرحمن  عمران المرزباني حدثنا احمد بن محمد بن عيسى المكى حدثنا محمد بن القاسم
قال قال عون المسعودي اجعل المال الذي كسبته ذخرا لك عند ربك واجعل هللا ذخرا لمخلفيك أخبرنا على بن 
المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال مات عون بن عبد هللا بن عبد هللا بن عون بن عتبة بن مسعود سنة 

 من األعمش وغيره ثالث وتسعين ومائة وكان قد سمع 

عون بن سالم أبو جعفر القرشي الكوفى مولى بنى ھاشم نزل بغداد وحدث بھا عن إسرائيل بن يونس  -  6738
وزھير بن معاوية وبشر بن عمارة وعبثر بن القاسم ومندل بن على وأبى إسرائيل المالئي وعيسى بن عبد الرحمن 

ج في صحيحه وموسى بن إسحاق األنصاري وموسى بن السلمي وأبى بكر النھشلي روى عنه مسلم بن الحجا
ھارون وأحمد بن أبى خيثمة وأحمد بن على األبار وغيرھم وكان ثقة أخبرني احمد بن على البادا أخبرنا أبو سھل 
احمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد حدثنا موسى بن ھارون بن عبد هللا البزاز أخبرنا عون بن سالم القرشي أخبرنا 

يل بن يونس عن عمار الدھني عن رجل من بنى ھاشم قال اتى النبي صلى هللا عليه و سلم بقدر فيھا لبأ قد إسرائ
انضجت فاكل منھا ثم قال إلى الصالة ولم يمس ماء قال موسى وال نعلم عونا حدث عن إسرائيل اال ھذا الحديث 
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الحكيمي حدثنا احمد بن زھير حدثنا عون بن أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن احمد بن إبراھيم 
سالم حدثنا بشر بن عمارة عن أبى روق عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس في قوله تعالى وليستعفف الذين ال 
يجدون نكاحا اآلية قال ليتزوج من ال يجد فان هللا سيغنيه أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم 

ى بن محمد المروزي قال وسألته يعنى صالح بن محمد بن جزرة عن عون بن سالم فقال كوفى الضبي أخبرني عل
ال باس به أخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال سنة ثالثين 

برنا العتيقي أخبرنا محمد ومائتين فيھا مات عون بن سالم أبو جعفر الھاشمي ببغداد وكان ال يخضب وكان ثقة أخ
بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات عون بن سالم الكوفى ببغداد سنة ثالثين ومائتين في ذي القعدة 

 وكان ضرير النظر فيما بلغني عنه قلت ذكر موسى بن ھارون انه مات يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة 

دي حدث عن إبراھيم بن المنذر الحزامى ومصعب بن عبد هللا الزبيري وعلى عون بن محمد أبو مالك الكن -  6739
بن المغيرة األثرم وإبراھيم بن العباس الصولي وإسحاق بن إبراھيم الموصلي ومحمد بن عمرو الجماز والقاسم بن 

كثر وال محمد بن عباد المھلبي وغيرھم وھو اخبارى صاحب حكايات وآداب روى عنه محمد بن يحيى الصولي فأ
 اعرف راويا عنه غيره 

 ذكر من اسمه عطاء 

عطاء بن مسلم أبو مخلد الخفاف الحلبي قدم بغداد وحدث بھا عن سليمان األعمش ومحمد بن عمرو  -  6740
وجعفر بن برقان والعالء بن المسيب روى عنه موسى بن داود الضبي والحسن بن حماد بن سجادة وأبو ھمام 

الحلبي وعبد الرحمن بن عفان الصوفي وعبد الرحمن بن يوسف الرقى أخبرنا الصيمرى السكوني وعبيد بن جناد 
حدثنا الحسين بن ھارون الضبي أخبرنا محمد بن عمر بن الجعابي حدثني إسحاق بن موسى حدثنا أبو داود قال قدم 

برنا أبو احمد الحسين بن على عليھم عطاء بن مسلم الخفاف بغداد ففرط أصحابنا بنا فيه وكان ثقة أخبرنا البرقاني أخ
التميمي حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيني حدثنا أبو بكر المروذي قال قلت يعنى ألحمد بن حنبل تعرف 
عن عطاء بن مسلم الخفاف عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم يحشر 

ھم الناس فأنكره وقال ما اعرفه وعطاء بن مسلم مضطرب الحديث أخبرنا العتيقي المتكبرون في صور الذر يطؤ
أخبرنا محمد بن عدى البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سألت أبا داود عن عطاء بن 

يه و سلم هللا مسلم الحلبي قال ضعيف روى عن خالد عن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيه عن النبي صلى هللا عل
عليه وسلم اغد عالما وليس ھو بشيء أخبرنا أبو حازم عمر بن احمد بن إبراھيم العبدوي بنيسابور أخبرنا محمد بن 
احمد بن الغطريف العبدي بجرجان حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن الحسن بن نافع أبو عوانة حدثنا محمد بن 

عوده فما لبثت ان قمت فقال جزاك هللا خيرا من عائد لكن عيسى بن أبى سكينة قال دخلت على عطاء بن مسلم ا
صالح ال جزاه هللا خيرا عادنى فما برح حتى بلت في ثيابي أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد األشناني قال سمعت أبا 

أخبرني الحسن الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين مسلم كيف ھو فقال ثقة 
السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال قال أبو زكريا 
عطاء بن مسلم الخفاف ثقة أخبرنا الحسن بن أبى طالب حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال قال أبو بكر بن أبى داود 

اكية في حديثه لين أخبرني بن الفضل أخبرنا دعلج بن احمد أخبرنا عطاء بن مسلم الخفاف من أھل الكوفة سكن أنط
محمد بن على األبار حدثنا أيوب بن محمد الوزان عن عبيد بن جناد قال مات عطاء بن مسلم سنة تسعين ومائة في 

 شھر رمضان صبيحة ثالث وعشرين 

ليم وسليمان األعمش وبن جريج عطاء بن جبلة الفزاري حدث عن منصور بن المعتمر وليث بن أبى س - 6741
وعمر بن عبد هللا بن يعلى روى عنه يحيى بن أبى بكير وموسى بن ناصح وأبو موسى الھروي ومحمد بن الصباح 
الجرجرائي وسعيد بن يعقوب الطالقاني وإبراھيم بن موسى الفراء وبلغني عن إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد انه قال 

عطاء بن جبلة الفزاري قال ليس بشيء كان ھا ھنا يعنى ببغداد أخبرني محمد بن عبد  ليحيى بن معين ما تقول في
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الملك القرشي أخبرنا محمد بن المظفر حدثنا قاسم بن زكريا المطرز حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي حدثنا 
 عليه و سلم فقال إذا عطاء بن جبلة عن بن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال قدمت من سفر فاتيت النبي صلى هللا

أتيت أھلك فاعمل عمال كيسا فلما أتيت أھلي قلت ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال لي إذا أتيت أھلك فاعمل عمال 
كيسا قالت دونك وفيما ذكر لنا أبو بكر البرقاني ان يعقوب بن موسى األردبيلي حدثھم قال حدثنا احمد بن طاھر بن 

رو البرذعي قال قيل يعنى ألبي زرعة الرازي عطاء بن جبلة قال منكر الحديث قلت من النجم حدثنا سعيد بن عم
 عطاء بن جبلة قال شيخ من أھل جبالباذ ھذه القرية التي بين الدينور وحلوان 

عطاء بن احمد أبو بكر وھو والد أبى عبد هللا الروذباري الصوفي كان يسكن بغداد وحدث عن حامد بن  -  6742
عيب البلخي روى عنه ابنه أبو عبد هللا احمد حدثني الصوري أخبرنا عبد هللا بن احمد بن السرى حدثنا محمد بن ش

 أبو عبد هللا الروذباري حدثنا أبى أبو بكر عطاء بن احمد حدثنا حامد بن شعيب بحديث ذكره 

 ذكر من اسمه علقمة 

عم األسود وعبد الرحمن ابنى زيد وخال إبراھيم علقمة بن قيس بن عبد هللا أبو شبل النخعي الكوفى وھو  - 6743
التيمي روى عنه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وعبد هللا بن مسعود وحذيفة بن اليمان 
وأبى الدرداء وأبى موسى األشعري وخباب بن األرت وسلمان الفارسي وأبى مسعود األنصاري وعائشة أم 

ل شقيق بن سلمة وعامر الشعبي وإبراھيم بن يزيد النخعي ومحمد بن سيرين وعبد المؤمنين روى عنه أبو وائ
الرحمن بن األسود والمسيب بن رافع وإبراھيم بن سويد النخعي والحسن العرني وأبو ظبيان الحصين بن جندب 

عنه مرسلة  الجنبي وأبو الضحى مسلم بن صبيح روى عنه أبو إسحاق السبيعي ولم يسمع منه شيئا وانما روايته
وكان علقمة مقدما في الفقة والحديث وورد المدائن في صحبة على وشھد معه حرب الخوارج بالنھروان أخبرنا 
الحسن بن فھد وأحمد بن عمرو بن روح النھروانيان بھا قاال أخبرنا محمد بن إبراھيم بن سلمة الكھيلى بالكوفة حدثنا 

إبراھيم بن عبد هللا بن عيسى حدثنا احمد بن بشير قال وحدثنا محمد  محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي حدثنا
بن مرزوق حدثنا حسين األشقر حدثنا احمد بن بشير عن األعمش عن مسلم البطين قال رؤى علقمة خاضبا سيفه 
ن يوم النھروان مع على لفظ حسين أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا حنبل ب

إسحاق حدثني أبو عبد هللا قال قال أبو نعيم علقمة عم األسود وقال األسود انى ال ذكر ليلة بنى بأم علقمة أخبرني أبو 
نصر احمد بن عبد الملك القطان أخبرنا عبد الرحمن عمر الخالل حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا 

 الكاتب بأصبھان أخبرنا عبد هللا بن محمد بن جعفر حدثنا عمر جدي وأخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد هللا
بن احمد األھوازي حدثنا خليفة بن خياط قال علقمة بن قيس بن عبد هللا بن علقمة بن سالمان بن كھل بن بكر بن 

لفضل عوف بن النخعي يكنى أبا شبل زاد يعقوب بن مذحج شھد صفين مع على وكان علقمة عم األسود أخبرنا بن ا
القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا آدم حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراھيم قال كنى عبد 
هللا بن مسعود علقمة بن قيس أبا شبل وكان علقمة عقيما ال يولد له وقال يعقوب حدثني بن نمير حدثنا معاوية عن 

د هللا أخبرنا بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد حدثنا حنبل بن إسحاق األعمش عن إبراھيم قال كان علقمة يشبه بعب
حدثني أبو عبد هللا احمد حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن إبراھيم عن علقمة قال كان عبد هللا بن مسعود يشبه 

ا بن رزق أخبرنا النبي صلى هللا عليه و سلم في ھديه ودله وسمته وكان علقمة يشبه بعبد هللا في دله وسمته أخبرن
إسماعيل بن على الخطبي وأبو على بن الصواف وأحمد بن يعقوب بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد هللا بن احمد 
بن حنبل حدثنا أبى حدثنا عثمان بن عثمان قال سمعت البتي يقول كان يقال ما رأينا رجال قط اشبه ھديا بعلقمة من 

ابن مسعود من علقمة وال كان رجل اشبه ھديا برسول هللا صلى هللا عليه و سلم النخعي وال رأينا رجال اشبه ھديا ب
من بن مسعود أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عمرو بن حفص بن غياث 

قال انطلقوا بنا  حدثنا أبى قال حدثنا األعمش حدثنا عمارة بن عمير عن أبى معمر قال كنا عند عمرو بن شرحبيل
إلى اشبة الناس ھديا ودال وامرا بعبد هللا بن مسعود فقمنا معه ما ندري أين يريد حتى دخل بنا على علقمة وأخبرنا 
بن الفضل أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا سھل بن احمد الواسطي حدثنا أبو حفص عمرو بن على حدثنا عبد 
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ل سألت الشعبي أيھما أفضل قال كان علقمة مع البطيء ويدرك السريع وكان هللا بن داود عن مدخل عن بن عون قا
األسود صواما حجاجا أخبرنا بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا حنبل حدثني أبو عبد هللا حدثنا وكيع عن 

وقد شھد صفين  إسرائيل عن غالب أبى الھذيل قال سألت إبراھيم كان علقمة أفضل أو األسود قال ال بل علقمة
أخبرني احمد بن محمد العتيقي أخبرنا عثمان بن محمد المخرمي حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن 
محمد حدثنا أبو بكر بن أبى األسود أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حمزة عن رياح قال ذكر علقمة واألسود وذكر 

ل علقمة أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا محمد بن عبادة األسود قال قلت أي الرجلين كان أفضل قا
المظفر أخبرنا احمد بن الحسن الصوفي حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا بن إدريس عن إسماعيل بن أبى خالد عن 
 الشعبي قال ان كان أھل بيت خلقوا للجنة فھم أھل ھذا البيت علقمة واألسود أخبرنا ھبة هللا بن الحسن الطبري
أخبرنا محمد بن الحسن الھاشمي حدثنا عبد الملك بن احمد حدثنا حفص بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن مھدى عن 
سفيان بن أبى قيس قال رأيت إبراھيم يأخذ بالركاب لعلقمة أخبرنا على بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا محمد بن 

نا خالد بن عمرو حدثنا مالك بن مغول عن أبى السفر قال جعفر اآلدمي القارئ حدثنا احمد بن عبيد بن ناصح حدث
قال مرة بن شراحيل كان علقمة من الربانيين أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن على الواسطي أخبرنا محمد بن 

عن احمد بن المفيد أخبرنا محمد بن معاذ الھروي حدثنا أبو داود السنجي حدثنا الھيثم بن عدى حدثنا مجلد بن سعيد 
الشعبي قال كان الفقھاء بعد أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالكوفة في أصحاب عبد هللا بن مسعود وھؤالء 
علقمة بن قيس النخعي وعبيدة بن قيس المرادي ثم السلماني وشريح بن الحارث الكندي ومسروق بن األجدع 

مد حدثنا سھل بن احمد الواسطي قال سمعت أبا حفص الھمذاني ثم الوادعي أخبرنا بن الفضل أخبرنا عثمان بن اح
عمرو بن على يقول حدثنا وكيع وعبد الرحمن بن مھدى قاال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراھيم قال كان أصحاب 
عبد هللا الذين يقرؤون القران ويصدر الناس عن رايھم ستة علقمة واألسود ومسروق وعبيدة وعمرو بن شرحبيل 

س أخبرنا أبو العالء القاضي أخبرنا محمد بن احمد المفيد أخبرنا محمد بن معاذ حدثنا أبو داود والحارث بن قي
السنجي حدثنا الھيثم بن عدى قال وعلقمة بن قيس توفى في والية عبيد هللا بن زياد في خالفة يزيد بن معاوية أخبرنا 

أخبرنا عبد هللا بن إسحاق المدائني حدثنا قعنب الحسن بن الحسين بن العباس أخبرنا جدي إسحاق بن محمد النعالي 
بن المحرر الباھلى قال ومات علقمة بن قيس سنة إحدى وستين أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا 
يعقوب بن سفيان قال قال أبو نعيم ومات علقمة سنة إحدى وستين أخبرنا على بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا 

بن الصفوان البرذعي حدثنا عبد هللا بن محمد بن أبى الدنيا حدثنا محمد بن سعد قال علقمة بن قيس ويكنى الحسين 
أبا شبل توفى سنة اثنتين وستين بالكوفة أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه األصبھاني أخبرنا عبد هللا بن محمد بن جعفر 

قمة بن قيس مات سنة خمس وستين ويقال ثالث وستين حدثنا عمر بن احمد األھوازي حدثنا خليفة بن خياط قال عل
أخبرني أبو الفرج الطناجيري أخبرنا محمد بن زيد بن على بن مروان الكوفى أخبرنا محمد بن محمد بن عتبة 
الشيباني حدثنا ھارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن ھانئ قال مات علقمة بن قيس سنة اثنتين وسبعين وله تسعون 

بن الفضل أخبرنا جعفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي حدثنا محمد بن عبد هللا بن نمير قال  سنة أخبرنا
 مات علقمة بن قيس سنة ثالث وسبعين 

علقمة بن شبر أحد أصحاب عمر بن الخطاب نزل المدائن أخبرنا أبو يعلى احمد بن عبد الواحد الوكيل  -  6744
حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي حدثنا احمد بن وھب قال حدثني عبد الرحمن بن  أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل

صالح عن الوليد بن صالح عن حسين بن الرماس الھمداني قال أدركت بالمدائن تسعة عشر رجال من أصحاب عمر 
ى الطعام بن الخطاب منھم عبد الرحمن بن مسعود وزيد بن صوحان وعلقمة بن شبر وبشر بن شبر يتواعدون عل

 يوما عند ذا ويوما عند ذا ويضعون النبيذ فإذا رفع الطعام رفع النبيذ 

 ذكر من اسمه عقيل  

عقيل بن الفضل أبو القاسم التميمي حدث عن أبى توبة الحلبي روى عنه أبو عبد هللا محمد بن يوسف بن  - 6745
محمد بن طوق الطبراني أخبرنا القاضي أبو بشر الھروي حدثني عبد العزيز بن أبى طاھر الصوفي أخبرنا على بن 
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على عبد الجبار بن عبد هللا بن محمد الخوالني حدثنا أبو عبد هللا الھروي حدثنا عقيل بن الفضل التميمي أبو القاسم 
بغدادي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبى الجون عن مسعر بن كدام عن 

اليامي عن مرة عن عبد هللا بن مسعود قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة والصالة نور والصدقة برھان زبيد 
 والصيام جنة حصينة وھى مغنم وتركھا مغرم والناس غاديان فبايع رقبته فموبقھا وشاريھا فمعتقھا 

د النرسي روى عنه محمد بن عقيل بن الصلت بن عقيل أبو القاسم حدث بالرملة عن عبد األعلى بن حما -  6746
ھارون بن شعيب األنصاري الدمشقي حدثنا عبد العزيز بن احمد الكتاني بدمشق أخبرنا على بن بشر بن عبد هللا 
العطار أخبرنا أبو على محمد بن ھارون األنصاري أخبرنا أبو القاسم عقل بن الصلت بن عقيل البغدادي بالرملة 

ي حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد هللا قال ان هللا اتخذ إبراھيم حدثنا عبد األعلى بن حماد النرس
خليال وان صاحبكم خليل هللا وان محمد صلى هللا عليه و سلم سيد بنى آدم يوم القيامة ثم قرا عسى ان يبعثك ربك 

 مقاما محمودا 

را مليح القول روى عنه أبو على بن عقيل بن محمد أبو الحسن األحنف المنجم العكبري كان متادبا شاع - 6747
شھاب ديوان شعره وانشدنا عنه عبيد هللا بن عبد هللا بن توبة الخياط وغيره مقطعات عدة أنشدني أبو محمد عبيد هللا 

دھينا من زمان ... بن عبد هللا بن توبة العكبري قال أنشدنا أبو الحسن عقيل بن محمد بن األحنف العكبري لنفسه 
... ... إذا ما غبت ذمك في المغيب ... وحاسد نعمة وصديق وقت ... ... سوى متشامت أو مستريب  ...ليس فيه 

متى ما زال ذمك من ... فحب خديعة لمكان رفق ... ... ومن ذي قربة أو من غريب ... فمن أوالك ودا من صديق 
الئم المنى فطال ... عن لالحنف المنجم أنشدنى محمد بن الحسن بن احمد األھوازي قال أنشدنا الوليد بن م... قريب 

ھات ... ... حاذق بحل وعقد ... قال لي أنت فيلسوف أديب شاعر ... ... لم يرد بالمالم إذا الم رشدى ... التعدى 
واحتيال ما بين ... قد طلبت الغنى بكل ارتياد ... ... لم تكدى فقلت من ضعف جدي ... قل لي وال تقل قول زور 

... غير أنى لما طلبت فلم أظفر ... ... ما احتيالى والنحس يطرد سعدى ... فأبى هللا أن أكون غنيا ... ... ھزل وجد 
 بشيء وضعت للدھر خدى 

 ذكر من اسمه عرفة  

عرفة بن يزيد والد الحسن بن عرفة العبدي حدث عن عاصم بن سليمان الحذاء البصري روى عنه ابنه  - 6748
د بن عبد هللا الكاتب أخبرنا أبو القاسم عبد هللا بن الحسن بن سليمان النخاس أخبرني أبو الحسن أخبرنا احمد بن محم

الحسن على بن سليم بن إسحاق المقرئ حدثنا الحسن بن عرفة عن أبيه قال حدثني عاصم بن سليمان الحذاء 
والذي نفسي بيده  البصري عن بن جريج عن عطاء بن أبى رباح قال جاء نافع بن األزرق إلى بن عباس فقال

لتفسرن لي آيات من كتاب هللا عز و جل أو الكفرن به فقال له بن عباس ويحك انالھا اليوم أي آي قال أخبرني عن 
قول هللا تعالى يوم يجمع هللا الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا ال علم لنا وقال في اية أخرى ونزعنا من كل امة شھيدا 

ان الحق  فكيف علموا وقد قالوا ال علم لنا وأخبرني عن قول هللا ثم انكم يوم القيامة عند فقلنا ھاتوا برھانكم فعلموا 
ربكم تختصمون وقال في اية أخرى ال تختصموا لدى فكيف يختصمون وقد قال ال تختصموا لدى وأخبرني عن قول 

وقد ختم على االفواه فقال بن عباس  هللا تعالى اليوم نختم على افواھھم وتكلمنا أيديھم وتشھد ارجلھم فكيف شھدوا
ثكلتك أمك يا بن األزرق ان للقيامة احواال واھواال وفظائع وزالزل فاذا شققت السماوات وتناثرت النجوم وذھب 
ضوء الشمس والقمر وذھلت االمھات عن األوالد وقذفت الحوامل في البطون وسجرت البحار ودكدكت االكام ولم 

ولد إلى والد وجيء بالجنة تلوح فيھا قباب الدر والياقوت حتى تنصب عن يمين العرش ثم يلتفت والد إلى ولد وال 
جيء بجھنم تقاد بسبعين ألف زمام من حديد ممسك بكل زمام سبعون ألف ملك لھا عينان زرقاوان تجر الشفة السفلى 

تنصب عن يسار العرش أربعين عاما تخطر كما يخطر الفحل لو تركت على كل مؤمن وكافر ثم يؤتى بھا حتى 
فتستأذن ربھا في السجود فيأذن لھا فتحمده بمحامد لم يسمع الخالئق بمثلھا تقول لك الحمد آلھى إذ جعلتنى انتقم من 
اعدائك ولم تجعل شيئا مما خلقت تنتقم به منى اال أھلي فلھى اعرف باھلھا من الطير بالحب على وجه األرض حتى 
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ة مائة عام وھو قول هللا تعالى إذا رأتھم من مكان بعيد زفرت زفرة فال يبقى ملك إذا كانت من الموقف على ميسر
مقرب وال نبي مرسل وال صديق منتجب وال شھيد ما ھنالك إال خر جاثيا على ركبتيه قال ثم تزفر الثانية زفرة فال 

سيواقعھا قال ثم تزفر الثالثة  يبقى من الدموع اال ندرت فلو كان لكل آدمي يومئذ عمل اثنين وسبعين نبيا لظن انه
زفرة فتتقلع القلوب من اماكنھا فتصير بين اللھوات والحناجر ويعلو سواد العيون بياضھا ينادى كل آدمي يومئذ يا 
رب نفسي نفسي ال أسألك غيرھا حتى ان إبراھيم ليتعلق بساق العرش ينادي يا رب نفسي ال أسألك غيرھا ونبيك 

ول يا رب امتى امتى ال ھمة له غيركم قال فعند ذلك يدعى باألنبياء والرسل فيقال لھم ماذا صلى هللا عليه و سلم يق
اجبتم قالوا ال علم لنا طاشت األحالم وذھلت العقول فإذا رجعت القلوب إلى اماكنھا نزعنا من كل امة شھيدا فقلنا 

القيامة عند ربكم تختصمون فھذا وھم بالموقف ھاتوا برھانكم فعلموا ان الحق  قال واما قوله تعالى ثم انكم يوم 
يختصمون فيؤخذ للمظلوم من الظالم وللمملوك من المالك وللضعيف من الشديد وللجماء من القرناء حتى يؤدى كل 
ذي حق حقه فإذا أدى إلى كل ذي حق حقه أمر باھل الجنة إلى الجنة وأھل النار إلى النار فلما أمر باھل النار إلى 

تصموا فقالوا ربنا ھؤالء اضلونا وربنا من قدم لنا ھذا فزده عذابا ضعفا من النار قال فيقول هللا تعالى ال النار اخ
تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد إنما الخصومة بالموقف وقد قضيت بينكم بالموقف فال تختصموا لدى قال 

وتشھد ارجلھم فھذا يوم القيامة حيث يرى الكفار ما واما قوله عز و جل اليوم تختم على افواھھم وتكلمنا أيديھم 
يعطي هللا أھل التوحيد من الفضائل والخير يقولون تعالوا حتى نحلف با ما كنا مشركين قال فتتكلم االيدى بخالف 

ا قالوا ما قالت االلسن وتشھد االرجل تصديقا لاليدى قال ثم يأذن هللا لالفواه فتنطق فقالوا لجلودھم لم شھدتم علين
 انطقنا هللا الذي انطق كل شيء يعنى جوارحھم 

عرفة بن الھيثم أبو محفوظ القصبى حدث عن عبد الوھاب بن عطاء وعبيد هللا بن موسى وعفان بن مسلم  - 6749
روى عنه احمد بن على األبار وعبد هللا بن إسحاق المدائني وغيرھما أخبرنا على بن يحيى بن جعفر امام المسجد 

ع بأصبھان حدثنا محمد بن جعفر المغازلى حدثنا محمد بن العباس بن أيوب األخرم حدثنا عرفة بن الھيثم حدثنا الجام
عبد الوھاب بن عطاء حدثني سعيد بن أبى عروبة عن حماد بن إبراھيم عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود عن النبي 

كان عرفة ھذا صاحب يحيى بن معين وصديقه صلى هللا عليه و سلم في كسوف الشمس قال أبو جعفر األخرم 
 وأخبرني ان يحيى بن معين نظر في كتبه فرأى ھذا الحديث فلم ينكره 

 ذكر األسماء المفردة في باب العين 

عقيصا أبو سعيد التميمي الكوفى روى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب وحضر معه صفين وورد  -  6750
دته من صفين وحدث عن عبد هللا بن عباس روى عنه سليمان األعمش والحارث األنبار أيضا في صحبته عند عو

بن حصيرة وفضيل بن مرزوق وقيل ان اسمه دينار ولقبه عقيصا أخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا عبيد هللا بن 
ن أبى سعيد جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا احمد بن عبد هللا بن يونس حدثنا زائدة عن األعمش ع

التميمي قال سمعت عليا وھو يخطب الناس وھو بمسكن فقال انفروا إلى عدوكم فجعلوا يتكلمون وقالوا الشتاء قال 
فدعا عليھم فقال اللھم ادخل بيوتھم الذل وامال صدورھم رعبا وامت قلوبھم كما تميت الملح بالماء حدثني الحسن بن 

ن احمد التمار حدثنا محمد بن محمد الباغندي حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو محمد الخالل حدثنا أبو محمد عبد هللا ب
عوانة عن األعمش عن أبى سعيد التميمي قال اقبلنا مع على من صفين فنزلنا كربالء قال فلما انتصف النھار عطش 

حمد بن الحسين الخثعمي القوم وأخبرنا على بن أبى على حدثنا على بن الحسن بن جعفر أبو الحسين البزاز أخبرنا م
حدثنا عباد بن يعقوب أخبرنا أبو عبد الرحمن المسعودي قال أبو الحسين ھو عبد هللا بن عبد الملك بي أبى عبيدة بن 
عبد هللا بن مسعود عن الحارث بن حصيرة عن أبى سعيد عقيصا قال أقبلت من األنبار مع على نريد الكوفة قال 

على شاطئ الفرات إذ لجج في الصحراء فتبعه ناس من اصحابه وأخذ ناس على  وعلى في الناس فبينا نحن نسير
شاطئ الماء قال فكنت ممن أخذ مع على حتى توسط الصحراء فقال الناس يا أمير المؤمنين انا نخاف العطش فقال 

ل وكنت فيمن حفر ان هللا سيقيكم قال وراھب قريب منا قال فجاء على إلى مكان فقال احفروا ھا ھنا قال فحفرنا قا
حتى نزلنا يعنى عرض لنا حجر قال فقال علي ارفعوا ھذا الحجر قال فأعانونا عليه حتى رفعناه فإذا عين باردة 
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طيبة قال فبشر بنا ثم سرنا ميال أو نحو ذلك قال فعطشنا قال فقال بعض القوم لو رجعنا فشربنا قال فرجع ناس 
عليھا قال فاتينا الراھب فقلنا أين العين التي ھا ھنا قال أية عين قال التي وكنت فيمن رجع قال فالتمسناھا فلم نقدر 

شربنا منھا واستقينا والتمسناھا فلم نقدر عليھا قال فقال الراھب ال يستخرجھا إال نبي أو وصي لفظ حديث األعمش 
أخبرنا محمد بن عبد هللا  واآلخر بمعناه ورواه محمد بن فضيل عن األعمش ھكذا أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري

الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال رشيد الھجري وحبة العرني واالصبغ بن نباتة 
ذكرھم يعني يحيى بن معين بسوء مذھب وأبو سعيد عقيصا شر منھم حدثنا عبد العزيز بن احمد بن علي الكتاني 

حدثنا عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي حدثنا القاسم بن عيسى العصار حدثنا  أخبرنا عبد الوھاب بن جعفر الميداني
إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال أبو سعيد عقيصا غير ثقة أخبرنا البرقاني قال قلت ألبي الحسن الدارقطني أبو 

 سعيد عن علي قال ھو عقيصا واسمه دينار متروك 

خو زيد بن أرطاة واله عمر بن عبد العزيز البصرة وغيرھا من بالد عدي بن ارطاة الفزاري الدمشقي أ -  6751
العراق ونزل المدائن وحدث عن عمرو بن عبسة وأبي امامة الباھلي روى عنه بكر بن عبد هللا المزني وبريد بن 

أبو أبي مريم وعروة بن قبيصة وعباد بن منصور الناجي أخبرنا القاضي أبو بكر احمد بن الحسن الحرشي حدثنا 
العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني أخبرنا روح بن عبادة حدثنا عباد بن منصور قال 
سمعت عدي بن أرطاة يخطب على منبر المدائن فجعل يعظنا حتى بكى وابكانا ثم قال كونوا كرجل قال البنه وھو 

عدھا غيرھا حتى تموت وتعال بنى حتى نعمل عمل يعظه بني اوصيك ان ال تصلي صالة اال ظننت انك ال تصلي ب
رجلين كانھما قد أوقفا على النار ثم سأال الكرة ولقد سمعت فالنا نسي عباد اسمه ما بيني وبين رسول هللا صلى هللا 
 عليه و سلم غيره قال ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ان  مالئكة ترعد فرائصھم من مخافته ما منھم ملك

يقطر دمعه من عينه اال وقعت ملكا يسبح قال ومالئكة سجودا منذ خلق هللا السماوات واألرض لم يرفعوا رؤوسھم 
وال يرفعونھا إلى يوم القيامة وركوعا لم يرفعوا رؤوسھم وال يرفعونھا إلى يوم القيامة وصفوفا لم ينصرفوا عن 

يامة تجلى لھم ربھم تعالى فنظروا إليه قالوا سبحانك ما مصافھم وال ينصرفون إلى يوم القيامة فإذا كان يوم الق
عبدناك حق عبادتك أخبرنا البرقاني قال قلت ألبي الحسن الدارقطني فعدى بن أرطاة عن عمرو بن عبسة قال يحتج 

 به 

عافية بن يزيد بن قيس بن عافية بن شداد بن ثمامة بن سلمة بن كعب بن أود بن صعب بن سعد العشيرة  -  6752
بن زيد بن أود بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كھالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الكوفى واله 
أمير المؤمنين المھدى القضاء ببغداد في الجانب الشرقى وحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وسليمان 

بي وأسد بن موسى المصري أخبرنا على األعمش ومحمد بن عمرو ومجالد بن سعيد روى عنه موسى بن داود الض
بن احمد بن عمر المقرئ حدثنا إبراھيم بن احمد القرمسيني حدثنا بشر بن موسى األسدي وأخبرنا عبد الباقي بن 
محمد بن احمد الطحان أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف حدثنا بشر بن موسى حدثنا موسى بن داود حدثنا 

ي ليلى عن الحكم عن البراء عن النبي صلى هللا عليه و سلم مثل حديث قبله انه كان إذا عافية بن يزيد عن بن أب
افتتح الصالة رفع يديه ثم ال يعود أخبرنا الحسن بن محمد الخالل أخبرنا علي بن عمرو الحريري ان علي بن محمد 

الخوارزمي حدثنا إسحاق بن إبراھيم بن كاس النخعي حدثھم قال حدثنا إبراھيم بن مخلد البلخي حدثنا محمد بن سعيد 
قال كان أصحاب أبي حنيفة الذين يذاكرونه أبو يوسف وزفر وداود الطائي واسد بن عمرو وعافية والقاسم بن معن 
وعلي بن مسھر ومندل وحبان ابنا علي وكانوا يخوضون في المسألة فان لم يحضر عافية قال أبو حنيفة ال ترفعوا 

ة فإذا حضر عافية فان وافقھم قال أبو حنيفة اثبتوھا وان لم يوافقھم قال أبو حنيفة ال تثبتوھا المسألة حتى يحضر عافي
أخبرنا علي بن أبي علي أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر أخبرني محمد بن جرير الطبري في اإلجازة ان المھدي 

ھدي وعلى الشرقية عمر بن حبيب استقضى بن عالثة وعافية سنة إحدى وستين ومائة فكانا يقضيان في عسكر الم
العدوي أخبرني محمد بن الحسين القطان قال قال أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش عافية بن يزيد االودي 
قلده المھدي القضاء شرك بينه وبين محمد بن عبد هللا بن عالثة الكالبي فأخبرنا عبد هللا بن الحسن الحراني عن علي 
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محمد بن عبد هللا وعافية بن يزيد االودي وقد شرك المھدي بينھما في القضاء يقضيان جميعا في  بن الجعد قال رأيت
المسجد الجامع في الرصافة ھذا في أدناه وھذا في اقصاه وكان عافية اكثرھما دخوال على المھدي أخبرني علي بن 

أبو عبد هللا احمد بن سعد مولى بني  المحسن القاضي أخبرني أبي حدثني أبو الحسين علي بن ھاشم الكاتب حدثنا
ھاشم وكان يكتب ليوسف القاضي قديما قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي عن اشياخه قال كان عافية القاضي 
يتلقد للمھدي القضاء بأحد جانبي مدينة السالم مكان بن عالثة وكان عافية عالما زاھدا فصار إلى المھدي في وقت 

يام وھو خال فاستاذن عليه فادخله فإذا معه قمطر فاستعفاه من القضاء واستأذنه في تسليم الظھر في يوم من األ
القمطر إلى من يأمر بذلك فظن ان بعض األولياء قد غض منه أو أضعف يده في الحكم فقال له في ذلك فقال ما 

منذ شھرين في قضية  جرى من ھذا شيء قال فما سبب استعفائك فقال كان يتقدم إلى خصمان موسران وجيھان
معضلة مشكلة وكل يدعي بينه وشھودا ويدلي بحجج تحتاج إلى تأمل وتثبت فرددت الخصوم رجاء ان يصطلحوا أو 
يعن لي وجه فصل ما بينھما قال فوقف أحدھما من خبري على اني أحب الرطب السكر فعمد في وقتنا وھو أول 

وقتنا جمع مثله اال ألمير المؤمنين وما رأيت أحسن منه ورشا أوقات الرطب إلى ان جمع رطبا سكرا ال يتھيأ في 
بوابي جملة دراھم على ان يدخل الطبق إلى وال يبالي ان يرد فلما ادخل الي أنكرت ذلك وطردت بوابي وأمرت برد 

م اقبل الطبق فرد فلما كان اليوم تقدم إلى مع خصمه فما تساويا في قلبي وال في عيني وھذا يا أمير المؤمنين ول
فكيف يكون حالي لو قبلت وال آمن ان يقع على حيلة في ديني فاھلك وقد فسد الناس فاقلني اقالك هللا واعفني فاعفاه 
أخبرني محمد بن الحسين القطان أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ ان داود بن وسيم البوشنجي أخبرھم 

مه عبد الملك بن قريب األصمعي انه قال كنت عند الرشيد يوما ببوشنج قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد هللا عن ع
فرفع إليه في قاض كان قد استقضاه يقال له عافية فكبر عليه فأمر بإحضاره وكان في المجلس جمع كثير فجعل أمير 

ممن المؤمنين يخاطبه ويوقفه على ما رفع إليه وطال المجلس ثم ان أمير المؤمنين عطس فشمته من كان بالحضرة 
قرب منه سواه فإنه لم يشمته فقال له الرشيد ما بالك لم تشمتني كما فعل القوم فقال له عافية ألنك يا أمير المؤمنين لم 
تحمد هللا فلذلك لم اشمتك ھذا النبي صلى هللا عليه و سلم عطس عنده رجالن فشمت أحدھما ولم يشمت اآلخر فقال 

قال ألن ھذا حمد هللا فشمتناه وأنت فلم تحمده فلم اشمتك فقال له الرشيد يا رسول هللا مالك شمت ذلك ولم تشمتني 
ارجع إلى عملك أنت لم تسامح في عطسة تسامح في غيرھا وصرفه منصرفا جميال وزبر القوم الذين كانوا رفعوا 

بواسط حدثنا عليه أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي بن يعقوب أخبرنا علي بن محمد بن إبراھيم الرياحي 
إبراھيم بن محمد بن عرفة أخبرني أبو العباس المنصوري عن بن األعرابي قال خاصم أبو دالمة رجال إلى عافية 

وما خيب هللا لي ... فما ادحض هللا لي حجة ... ... وخاصمتھم سنة وافيه ... لقد خاصمتني غواة الرجال ... فقال 
فقال له عافية ألشكونك إلى أمير المؤمنين قال لم ... فلست أخافك يا عافيه  ...فمن كنت من جوره خائفا ... ... قافيه 

تشكوني قال ألنك ھجوتني قال وهللا لئن شكوتني إليه ليعزلنك قال ولم قال النك ال تعرف الھجاء من المديح أخبرنا 
لمصري حدثنا احمد بن سعد احمد بن عبد هللا األنماطي أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا علي بن احمد بن سليمان ا

بن بي مريم عن يحيى بن معين قال عافية بن يزيد ثقة مأمون أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس 
الخزاز أخبرنا احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول عافية القاضي ثقة 

برنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا أخبرنا الحسن بن علي الجوھري أخ
بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين يقول عافية القاضي كان ضعيفا في الحديث أخبرني محمد بن أبي علي 

ري قال سألته األصبھاني أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الشافعي باألھواز حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلج
 يعني أبا داود سليمان بن األشعث عن عافية القاضي فقال عافية يكتب حديثه وجعل يضحك ويتعجب 

عبثر بن القاسم أبو زبيد الزبيدي الكوفي سمع أبا إسحاق الشيباني وسليمان التيمي ومطرف بن طريف  -  6753
لثوري روى عنه محمد بن بشر العبدي ويحيى بن وسليمان األعمش وليث بن أبي سليم والعالء بن المسيب وسفيان ا

آدم وعبيد هللا األشجعي ويعلى بن منصور ومحمد بن سابق وعبد هللا بن صالح العجلي وعمرو بن عون والحسن بن 
الربيع وأحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد وأبو معمر القطيعي وسعيد بن عمرو االشعثي ومحمد بن سليمان لوين 

غداد وحدث بھا أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا احمد بن عثمان بن يحيى االدمي حدثنا وغيرھم قدم عبثر ب
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عيسى بن عبد هللا الطيالسي حدثنا محمد بن سابق حدثنا أبو زبيد عبثر بن القاسم حدثنا مطرف عن عامر عن شريح 
ء هللا أحب هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا بن ھانئ عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أحب لقا

كره هللا لقاءه حدثني الحسن بن محمد الخالل حدثنا عبد هللا بن احمد التمار حدثنا أبو الفضل جعفر بن احمد بن مالك 
ا القطيعي حدثنا أبو بشر الھيثم بن سھل التستري حدثنا عبثر بن القاسم أبو زبيد ببغداد في المدينة سكة المطبق حدثن

سليمان التيمي عن أبي مجلز عن بن عمر ان النبي صلى هللا عليه و سلم صلى بھم الظھر فسجد ثم قام فأتم بقية 
السورة فنرى انه قرأ بھم تنزيل السجدة أخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان 

القاسم كوفي ثقة أخبرنا البرقاني قال قرئ على أبي علي بن حدثنا محمد بن سابق البغدادي عن أبي زبيد عبثر بن 
الصواف وانا اسمع حدثكم جعفر بن محمد الفريابي قال سألت محمد بن عبد هللا بن نمير عن عبثر فقال ثقة أخبرنا 
أبو بكر احمد بن محمد االشناني قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد 

رمي يقول قلت له يعني يحيى بن معين فعبثر كيف ھو فقال ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن الدا
العباس أخبرنا احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى يقول عبثر أبو زبيد ثقة أخبرنا علي 

بد هللا المستعيني حدثنا عبد هللا بن علي المديني قال بن أبي علي حدثنا احمد بن عبد هللا الدوري حدثنا محمد بن ع
حدثني أبي قال عبثر بن القاسم شيخ ثقة من أھل الكوفة أخبرنا ھبة هللا بن الحسن الطبري أخبرنا محمد بن جامع 
 أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا يعقوب بن شيبة قال عبثر أبو زبيد ثقة أخبرني احمد بن أبي جعفر أخبرنا
محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سئل أبو داود عن عبثر فقال ثقة ثقة 
أخبرنا الجوھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف الخشاب حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد 

 ن وسبعين ومائة في خالفة ھارون وكان ثقة كثير الحديث قال أبو زبيد واسمه عبثر بن القاسم مات بالكوفة سنة ثما

عفيف بن سالم أبو عمرو الموصلي مولى بجيلة كان متفقھا رحاال في طلب العلم سمع مالك بن أنس وبن  - 6754
أبي ذئب ومسعر بن كدام وشعبة وقرة بن خالد وأبا عوانة وفطر بن خليفة وشريكا وليث بن سعد وبقية بن الوليد 

م روى عنه كافة المواصلة وقدم بغداد وحدث بھا فروى عنه من أھلھا عبد هللا بن عون الخراز وداود بن وغيرھ
عمرو الضبي وإسحاق بن أبي إسرائيل وسعدان بن نصر أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا إسماعيل 

ة بن الوليد حدثنا أبان بن عبد هللا عن خالد بن بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا عفيف بن سالم حدثنا بقي
عثمان عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال صالة المسافر ركعتان حتى 
يؤوب إلى أھله أو يموت أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الرحيم المازني حدثني أبي حدثنا محمد بن 

بن أبي إسرائيل حدثنا أبو عمرو وعفيف بن سالم الموصلي أخبرنا بن لھيعة عن عبد هللا بن  ھارون حدثنا إسحاق
ھبيرة عن حنش الصنعاني قال مر عبد هللا بن مسعود بمصاب فقرأ عليه في أذنه افحسبتم إنما خلقناكم عبثا وانكم 

هللا صلى هللا عليه و سلم لو ان رجال  إلينا ال ترجعون قال فبرأ فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه و سلم فقال رسول
موقنا قرأھا على جبل لزال أخبرنا البرقاني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خميرويه الھروي أخبرنا الحسين بن إدريس 
قال قال بن عمار سمعت عفيفا يقول كنت باليمن فنفذت نفقتي ولم يبق معي شيء اال جبة فرو ليس تحتھا وال فوقھا 

نت ادخل القرية فاسال بقدر ما احتاج إليه فآكل ثم امسك حتى قدمت بغداد قال بن عمار فدخل علي أبي شيء قال فك
يوسف فأعطاه الفي درھم أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد 

بن سالم الموصلي مولى بجيلة ثقة أخبرني  األزھر حدثنا بن الغالبي قال قال أبو زكريا يحيى بن معين عفيف
الحسين بن علي الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير 
قال سمعت يحيى بن معين يقول كان عفيف بن سالم الموصلي ثقة أخبرنا البرقاني أخبرنا بن خميرويه أخبرنا 

ل بن عمار كان عفيف احفظ من المعافى يعني بن عمران كان كأنه عراقي أخبرنا بن الحسين بن إدريس قال قا
الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال وعفيف بن سالم موصلي ثقة أخبرنا احمد بن محمد 

لت أبا داود عن العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سأ
عفيف بن سالم فقال ثقة أخبرنا الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي قال أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي 
حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال عفيف موسلي صدوق من خيار الناس أخبرنا البرقاني قال سألت أبا 
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ل ربما أخطأ ال يترك قلت يعني ال يترك الرواية عنه أخبرنا الحسن الدارقطني عن عفيف بن سالم الموصلي فقا
البرقاني أخبرنا بن خميرويه أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال عبد الغفار بن عبد هللا بن الزبير الموصلي كان 

قوب عفيف يخضب لحيته بسواد ومات عفيف سنة ثمانين ومائة أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يع
بن سفيان قال سمعت محمد بن عبد هللا بن عمار الموصلي قال مات عفيف سنة ثالث وثمانين ومائة كتب إلى أبو 
الفرج محمد بن إدريس الموصلي يذكر ان أبا منصور المظفر بن محمد الطوسي حدثھم قال حدثنا أبو زكريا يزيد 

 و أربع وثمانين ومائة بن محمد بن إياس األزدي قال مات عفيف بن سالم سنة ثالث أ

عتاب بن زياد المروزي قدم بغداد حاجا في سنة عشر ومائتين وحدث بھا عن عبد هللا بن المبارك وأبي  - 6755
حمزة السكري فكتب عنه البغداديون وروى عنه منھم احمد بن حنبل ويحيى بن معين ومحمد بن سعد كاتب الواقدي 

بكر وعثمان بن محمد بن يوسف قاال أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي  وأبو عوف البزوري أخبرنا الحسن بن أبي
حدثنا محمد بن عبد هللا بن عتاب مربع حدثنا يحيى بن معين حدثنا عتاب بن زياد حدثنا أبو حمزة السكري عن 

ن الشفع والوتر إبراھيم الصائغ عن نافع بن عمر قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم هللا عليه سلم يفصل ما بي
بتسليمة يسمعناھا وأخبرنا الحسن وعثمان قاال أخبرنا الشافعي حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا 
عتاب بن زياد حدثنا أبو حمزة عن إبراھيم الصائغ عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم مثله أخبرنا 

ن محمد بن حسنويه أخبرنا الحسين بن إدريس األنصاري حدثنا أبو داود سليمان بن البرقاني أخبرنا أبو حامد احمد ب
األشعث قال سمعت احمد قال أصحاب بن المبارك القدماء سفيان بن عبد الملك وعلي بن الحسن وجعل يعد غيرھما 

لدي حدثنا محمد بن قال وعتاب بن زياد بعدھم وليس به بأس أخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخ
 عبد هللا بن سليمان الحضرمي قال سنة اثنتي عشرة ومائتين فيھا مات عتاب بن زياد المروزي 

عمير بن إبراھيم المدائني حدث عن عبد هللا بن داود الخريبي روى عنه محمد بن أبي سمينة التمار وداود  - 6756
هللا الواعظ أخبرنا أبو علي احمد بن الفضل بن خزيمة بن إسماعيل الجوزي أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد 

حدثنا محمد بن ھشام بن أبي الدميك حدثنا محمد بن أبي سمينة حدثنا عمير بن إبراھيم قال حدثنا عبد هللا بن داود 
عن سويد مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال سمعت عليا يخطب يقول خير ھذه األمة بعد نبيھا أبو 

 عمر ثم عثمان  بكر ثم

عثيم الزاھد أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد حدثنا احمد بن إبراھي بن شاذان حدثنا محمد بن  -  6757
الحسين بن حميد اللخمي حدثني خضر بن أبان بن عبيدة الواعظ حدثني عثيم البغدادي الزاھد حدثني محمد بن 

يوم ألصحابه اني أخبركم عن أخ لي وكان من أعظم الناس في كيسان أبو بكر األصم قال قال الحسن بن علي ذات 
عيني وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه كان خارجا من سلطان بطنه فال يشتھي ماال يجد وال 
يكثر إذا وجد وكان خارجا من سلطان فرجه فال يستخف له عقله وال رأيه وكان خارجا من سلطان الجھلة فال يمد 

 على ثقة المنفعة كان ال يسخط وال يتبرم كان إذا جامع العلماء يكون على ان يسمع احرص منه على ان يتكلم يدا اال
كان إذا غلب على الكالم لم يغلب على الصمت كان أكثر دھره صامتا فإذا قال بذ القائلين كان ال يشارك في دعوى 

ما يفعل ويفعل ما يقول تفضال وتكرما كان ال يغفل  وال يدخل في مراء وال يدلي بحجة حتى يرى قاضيا كان يقول
عن إخوانه وال يختص بشيء دونھم كان ال يلوم أحدا فيما يقع العذر في مثله كان إذا ابتداه امران ال يدري أيھما 

 أقرب إلى الحق نظر فيما ھو أقرب إلى ھواه فخالفه 

السفر إلى مكة وقدم بغداد غير مرة واجتمع بھا عسكر بن الحصين أبو تراب النخشبي الزاھد كان كثير  -  6758
مع أبي عبد هللا احمد بن حنبل حكى عنه عبد هللا بن احمد بن حنبل وغيره أخبرني األزھري أخبرنا احمد بن إبراھيم 
بن الحسن حدثنا احمد بن مروان المالكي حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل 
أبي يقول فالن ضعيف فالن ثقة قال أبو تراب يا شيخ ال تغتاب العلماء فالتفت أبي إليه فقال له ويحك ھذه نصيحة 
ليس ھذا غيبة أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد وأحمد بن علي المحتسب قاال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي 
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 بن علي يقول سمعت الرقي يقول سمعت أبا عبد هللا بن محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري قال سمعت عبد هللا
الجال يقول لقيت ستمائة شيخ ما رأيت فيھم مثل أربعة أولھم أبو تراب أخبرني عبيد هللا بن أبي الفتح وعمر بن 

جعفر  الحسين بن إبراھيم الخفاف قاال حدثنا أبو الفضل عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري حدثني أبو الطيب احمد بن
الحذاء قال سمعت أبا علي الحسين بن خيران الفقيه يقول مر أبو تراب النخشبي بمزين فقال له تحلق رأسي  عز و 
جل فقال له اجلس فجلس ففيما ھو يحلق رأسه مر به أمير أھل بلده فسأل حاشيته فقال لھم أليس ھذا أبو تراب فقالوا 

جل من خاصته معي خريطة فيھا ألف دينار فقال إذا قام فاعطه واعتذر نعم فقال أيش معكم من الدنانير فقال له ر
إليه وقلد له لم يكن معنا غير ھذه الدنانير فجاء الغالم إليه فقال له ان األمير يقرأ عليك السالم وقال لك ما حضر 

ا فقال ال وهللا ولو انھا الفي معنا غير ھذه الدنانير فقال له ادفعھا إلى المزين فقال له المزين أيش اعمل بھا فقال خذھ
دينار ما أخذتھا فقال له أبو تراب مر إليه فقل له ان المزين ما أخذھا خذھا أنت فاصرفھا في مھماتك أخبرني محمد 
بن عبد الواحد األصغر أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا العباس محمد بن الحسن البغدادي يقول سمعت 

لفارسي يقول سمعت أبا الحسين الرازي يقول سمعت يوسف بن الحسين يقول سمعت أبا تراب يقول أبا عبد هللا بن ا
ما تمنت علي نفسي قط اال مرة تمنت علي خبزا وبيضا وانا في سفري فعدلت من الطريق إلى قرية فلما دخلنا وثب 

دة فوقف علينا رجل فصرخ إلى رجل فتعلق بي وقال ان ھذا كان مع اللصوص قال فبطحوني فضربوني سبعين جل
ھذا أبو تراب فأقاموني واعتذروا الي وادخلني الرجل منزله وقدم إلى خبزا وبيضا فقلت كلھما بعد سبعين جلدة 
حدثنا عبد العزيز بن علي األزجي حدثنا علي بن عبد هللا الھمذاني حدثنا محمد بن داود قال سمعت أبا عبد هللا بن 

ة إلى مكة فقلت له يا أستاذ أين اكلت فقال جئت بفضولك اكلت أكلة بالبصرة واكلة الجال يقول قدم أبو تراب مر
بالنباج واكلة عندكم أخبرني مكي بن علي المؤذن حدثنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكى قال سمعت أبا عبيد دارم 

خمسين وقفة فلما كان من بن أبي دارم يقول سمعت أخي احمد بن محمد قال قال أبو تراب النخشبي وقفت خمسا و
قابل رأيت الناس بعرفات ما رأيت قط أكثر منھم وال أكثر خشوعا وتضرعا ودعاء فاعجبني ذلك فقلت اللھم من لم 
تقبل حجته من ھذا الخلق فاجعل ثواب حجتي له وافضنا من عرفات وبتنا بجمع فرأيت في المنام ھاتفا يھتف بي 

زتي وجاللي ما وقف ھذا الموقف أحد قط اال غفرت له فانتبھت فرحا بھا تتسخى علينا وانا اسخى االسخياء وع
الرؤيا فرأيت يحيى بن معاذ الرازي وقصصت عليه الرؤيا فقال ان صدقت رؤياك فإنك تعيش أربعين يوما فلما كان 

مد بن علي يوم أحد وأربعين جاؤوا إلى يحيى بن معاذ الرازي فقالوا ان أبا تراب مات فغسله ودفنه أخبرنا اح
 المحتسب حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ان أبا تراب توفي في البادية قيل نھشته السباع سنة خمس وأربعين ومائتين 

عوام بن إسماعيل حدث عن أبي بدر شجاع بن الوليد وعلي بن عاصم روى عنه احمد بن علي األبار  - 6759
ا محمد بن إسحاق السراج قال مات العوام بن إسماعيل ببغداد قرأت على البرقاني عن أبي إسحاق المزكى قال أخبرن

 سنة سبع وأربعين ومائتين 

عنبس بن إسماعيل القزاز حدث عن أصرم بن حوشب وشعيب بن حرب ومجاشع بن عمرو روى عنه  - 6760
نا محمد بن مخلد ابنه محمد ومحمد بن مخلد العطار أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبر

العطار حدثنا عنبس بن إسماعيل القزاز حدثنا شعيب بن حرب حدثنا سفيان الثوري عن مالك بن أنس حدثنا عامر 
بن عبد هللا عن عمرو عن أبي قتادة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين 

ل عن شعيب بن حرب وخالفه غيره فرواه عن شعيب عن مالك ولم يذكر قبل ان يقعد ھكذا رواه عنبس بن إسماعي
بينھما سفيان أخبرنا أبو عمر بن مھدي أيضا أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا العالء بن سالم حدثنا شعيب بن حرب عن 

 مالك بإسناد لم يذكر سفيان وقيل ان ھذا أصح وهللا اعلم 

دث ببغداد عن شعيب بن أيوب الصريفيني روى عنه عبد العزيز عالن بن الحسن بن عمويه الواسطي ح - 6761
بن جعفر الخرقي أخبرنا عبد هللا بن محمد بن عبد الواحد أخبرنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي أخبرنا أبو الحسن بن 
 عالن بن الحسن بن عمويه الواسطي حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن حماد عن إبراھيم عن

 عائشة قالت كان النبي صلى هللا عليه و سلم يكره ان يأكل الضب 
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علوان بن الحسين بن سلمان بن علي بن القاسم أبو اليسير المالكي ختن عبد هللا بن احمد بن حنبل حدث  -  6762
د عن علي بن محمد بن المبارك الصنعاني وإسحاق بن إبراھيم الدبري وعبيد بن محمد الكشوري وھنبل بن محم

السليحي روى عنه أبو حفص بن شاھين ويوسف بن عمر القواس أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا عمر 
بن احمد الواعظ حدثنا علوان بن الحسين بن سلمان أبو اليسير المالكي حدثنا علي بن محمد بن المبارك الصنعاني 

بد هللا بن عمرو بن مرة عن أبيه عن عبد هللا بن أبي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا الھيثم بن عدي الطائي حدثنا ع
أوفى ان أباه اتى النبي صلى هللا عليه و سلم بصدقته فقال اللھم صل على آل أبي أوفى أخبرنا عبيد هللا بن عمر 

 الواعظ عن أبيه قال ومات أبو اليسير علوان بن الحسين في صفر سنة عشرين وثالثمائة 

طولون أبو معد المصري وھو أخو خمارويه بن احمد قدم بغداد وحدث بھا عن الربيع  عدنان بن احمد بن - 6763
بن سليمان المرادي وبكر بن سھل الدمياطي روى عنه عبيد هللا بن محمد بن عائذ الخالل وأبو بكر محمد بن احمد 

و معد عدنان بن احمد بن المفيد أخبرني الحسن بن أبي طالب حدثنا عبيد هللا بن محمد بن عائذ الخالل حدثنا أب
طولون قدم علينا من مصر حدثنا بكر بن سھل الدمياطي وأخبرنا الحسن بن علي بن احمد بن بشار السابوري 
بالبصرة حدثنا محمد بن احمد بن محمويه العسكري حدثنا بكر بن سھل حدثنا شعيب بن يحيى حدثنا يحيى بن أيوب 

لمة بن مخلد ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال اعروا النساء عن عمرو بن الحارث عن مجمع بن كعب عن مس
يلزمن الحجال حدثني عبد العزيز الكتاني أخبرنا مكي بن محمد بن الغمر أخبرنا أبو سليمان بن زبر ان عدنان بن 

 احمد مات في سنة خمس وعشرين وثالثمائة 

روسني قدم بغداد وحدث بھا عن علي بن إسماعيل عزيز بن نصر بن الليث بن أبي الليث أبو نصر االش - 6764
الخجندي وبكران بن عبد الرحمن البغدادي روى عنه علي بن عمر السكري وقد ذكرنا له حديثا في باب الباء من 

 ھذا الكتاب 

عتبة بن عبد هللا بن موسى بن عبيد هللا أبو السائب الھمذاني ولي القضاء بمدينة المنصور من الجانب  - 6765
لغربي ثم نقل إلى قضاء الجانب الشرقي ثم تولى قضاء القضاة وذلك في أيام الخليفة المطيع  فأخبرنا علي بن ا

المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال لما قبض المستكفي على محمد بن الحسن بن أبي الشوارب وكان 
السائب عتبة بن عبيد هللا بن موسى بن عبيد هللا  قاضيا على الجانب الغربي بأسره قلد مدينة أبي جعفر القاضي أبا

وذلك في صفر سنة أربع وثالثين وثالثمائة ثم قتل أبا عبد هللا محمد بن عيسى اللصوص وكان قاضيا على الجانب 
الشرقي فنقل أبو السائب عن مدينة أبي جعفر إلى القضاء بالجانب الشرقي وذلك في يوم اإلثنين مستھل شھر ربيع 

من ھذه السنة قال طلحة والقاضي أبو السائب رجل من أھل ھمذان وكان أبوه عبيد هللا تاجرا مستورا دينا األخر 
أخبرني جماعة من الھمذانيين انه كان يؤمھم في مسجد لھم فوق الثالثين سنة ونشأ أبو السائب يطلب العلم وغلب 

نيا ثم خرج عن بلده وسافر ودخل الحضرة في أيام عليه في ابتداء امره علم التصوف والميل إلى أھل الزھد في الد
الجنيد ولقي العلماء وعني بفھم القرآن وكتب الحديث وتفقه على مذھب الشافعي وتقلد الحكم واتصلت أسفاره فدخل 
المراغة وبھا عبد الرحمن الشيزي وكان صديقه وكان عبد الرحمن غالبا على أبي القاسم بن أبي الساج فعرف 

القاسم خبر أبي السائب وما ھو عليه من الفضل وادخله إليه فرآه فاضال عاقال فقلده الحكم بالمراغة وغلب األمير أبا 
على أبي القاسم بن أبي الساج وتقلد جميع أذربيجان ومع المراغة وعظمت حاله وقبض على بن أبي الساج وعاد إلى 

بغداد فقطن بھا وتقدم عند السلطان وعرف الرؤساء  الجل بعد الحادثة على بن أبي الساج وتقلد ھمذان ثم عاد إلى
فضله وعقله وتقلد اعماال جليلة بالكوفة وديار مصر واالھواز وتقلد عامة الجبل وقطعة من السواد وتقدم عند قاضي 
القضاة أبي الحسين بن أبي عمر وسمع شھادته وستشاره في كثير من أموره ثم ما زال على أمر جميل وفعل حميد 

جل سنة ثمان وثالثين وثالثمائة فإنه تقلد قضاء القضاة وله أخبار حسان وعلقت عنه أشياء كثيرة وجوابات في أبى ر
مسائل القرآن عجيبة وذكر لي ان عامة كتبه بھمذان أخبرنا علي بن المحسن حدثنا أبي المحسن بن علي القاضي 

حفظه مذاكرة في مجلسه ببغداد حدثنا أبو عثمان  حدثنا قاضي القضاة أبو السائب عتبة بن عبيد هللا بن موسى من
سعيد بن جابر األبھري حدثنا علي بن نصر الجھضمي حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس العابد قال دخلت مع سعيد بن 
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حسان على سفيان الثوري نعوده فقال كيف الحديث الذي حدثتني به فقلت حدثتني أم صالح قالت حدثتني صفية بنت 
دثتني أم حبيبة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كل كالم بن شيبة قالت ح

آدم عليه اال أمرا بمعروف أو نھيا عن منكر أو الصلح بين الناس قال فقال ما اعجب ھذا الحديث امرأة عن امرأة 
ذلك وھو في كتاب هللا موجود قال هللا تعالى ال  عن امرأة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال قلت وما يعجبك من

خير في كثير من نجواھم اال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس وقال والعصر ان اإلنسان لفي خسر 
اال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العالف 

عبد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا محمد بن سليمان حدثنا محمد بن خنيس قال حدثنا سفيان الثوري أخبرنا محمد بن 
في دار بن الجزار واوما إلى دار العطارين وانما دخلنا على سفيان نعوده فدخل عليه سعيد بن حسان المخزومي 

برنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن فقال له سفيان الحديث الذي حدثتنيه عن أم صالح وساق معنى ما تقدم أخ
محمد بن طلحة بن جعفر أخبرني قاضي القضاة أبو السائب قال حدثني عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال اعتل 
أبو زرعة الرازي فمضيت مع أبي لعيادته فسأله أبي عن سبب ھذه العلة فقال بت وانا في عافية فوقع في نفسي اني 

الحديث ما أخطأ فيه سفيان الثوري فلما أصبحت خرجت إلى الصالة وفي دربنا كلب ما إذا أصبحت أخرجت من 
نبحني قط وال رايته عدا على أحد فعدا علي وعقرني وحممت فوقع في نفسي ان ھذا عقوبة لما وضعت في نفسي 

حاتم قال سمعت  فاضربت عن ذلك الرأي قال طلحة وأخبرني قاضي القضاة يعني أبا السائب أيضا انه سمع بن أبي
محمد بن الحسين النخغي قال سمعت محمد بن الحسين البرجالني يقول قال الرشيد البن السماك عظني فقال يا أمير 
المؤمنين انك تموت وحدك وتغسل وحدك وتكفن وحدك وتقبر وحدك يا أمير المؤمنين إنما ھو دبيب من سقم فيؤخذ 

توبة تنال وال عثرة تقال وال يقبل فداء بمال حدثني احمد بن علي بن بالكظم وتزل القدم ويقع الفوت والندم فال 
التوزي قال توفي أبو السائب عتبة بن عبيد هللا قاضي القضاة في يوم اإلثنين لسبع بقين من شھر ربيع اآلخر سنة 

دثنا أبو طاھر خمسين وثالثمائة وكان مولده في سنة أربع وستين ومائتين حدثنا علي بن أبي علي المعدل إمالء ح
محمد بن عبد الرحمن المخلص قال حدثني أبو بكر احمد بن علي الدھني المعروف بابن القطان قال رأيت أبا السائب 
عتبة بن عبيد هللا قاضي القضاة بعد موته فقلت له ما فعل هللا بك مع تخليطك بھذا اللفظ فقال غفر لي فقلت فكيف 

الي القبيحة ثم أمر إلى الجنة وقال لوال اني آليت على نفسي ان ال اعذب من ذاك فقال ان هللا تعالى عرض علي افع
 جاوز الثمانين لعذبتك ولكني قد غفرت لك وعفوت عنك اذھبوا به إلى الجنة فادخلتھا 

عطية بن سعيد بن عبد هللا أبو محمد األندلسي الحافظ قدم بغداد وحدث بھا عن زاھر بن احمد السرخسي  -  6766
 بن خيران القيرواني وعلي بن الحسين بن بندار االذني حدثني عنه أبو الفضل محمد بن عبد العزيز بن وعبد هللا

المھدي الخطيب وقال لي كان عطية زاھدا وكان ال يضع جنبه على األرض وانما ينام محتبيا قال أبو الفضل ومات 
 في سنة ثالث وأربعمائة فيما اظن ھذا آخر باب العين 

 باب الغين 

غياث بن إبراھيم أبو عبد الرحمن النخعي الكوفي حدث عن إبراھيم بن أبي عبلة وأبي عمرو األوزاعي  - 6767
وموسى الجھني وعثمان بن عطاء الخرساني ومجالد بن سعيد وغيرھم روى عنه بقية بن الوليد ومحمد بن حمران 

األنباري وعلي بن الجعد الجوھري في  ومحمد بن خالد الحنظلي يحيى بن إسماعيل الواسطي وبھلول بن حسان
آخرين وكان أمير المؤنين المھدي اقدم غياث بن إبراھيم بغداد فأقام بھا مدة أخبرنا أبو الحسين احمد بن محمد بن 
احمد بن حماد الواعظ حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البھلول األزرق أخبرني جدي قراءة عليه عن أبيه عن 

عن موسى الجھني عن فاطمة بنت علي عن أسماء بنت عميس انھا سمعت رسول هللا صلى هللا  غياث بن إبراھيم
عليه و سلم يقول لعلي أنت مني بمنزلة ھارون من موسى غير انه ال نبي بعدي أخبرنا أبو الفرج عبد السالم بن عبد 

الرازي حدثنا علي بن الجعد حدثنا  الوھاب القرشي بأصبھان أخبرنا سليمان بن احمد الطبراني حدثنا محمد بن جعفر
غياث بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن أبي عبلة العقيلي قال سمعت عبد هللا بن أم حرام األنصاري يقول قال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم اكرموا الخبز فان هللا سخر لكم به بركات السماوات واألرض أخبرنا الحسين بن علي 
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الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال سمعت أبي  الصيمري حدثنا علي بن
يقول قدم على المھدي بعشرة محدثين فيھما لفرج بن فضالة وغياث بن إبراھيم وغيرھم وكان المھدي يحب الحمام 

ريرة ال سبق اال في حافر ويشتھيھا فادخل عليه غياث بن إبراھيم فقيل له حدث أمير المؤمنين فحدثه بحديث أبي ھ
أو نصل وزاد فيه أو جناح فأمر له المھدي بعشرة آالف قال فلما قام قال اشھد ان قفاك قفا كذاب على رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم وانما استجلبت ذاك انا فأمر بالحمام فذبحت فما ذكر غياثا بعد ذلك أخبرنا احمد بن عبد هللا 

يوسف بن خالد إمالء حدثنا أبو عبد هللا احمد بن كثير مولى آل العباس حدثني داود بن  المحاملي حدثنا احمد بن
رشيد قال دخل غياث بن إبراھيم على المھدي وكان يحب الحمام التي تجيء من البعد قال فحدثه يعني حديثا رفعه 

لعشره آالف درھم فلما قام قال  إلى النبي صلى هللا عليه و سلم قال ال سبق اال في حافر أو خف أو جناح فأمر له
اشھد ان قفاك قفا كذاب على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جناح ولكنه 
أراد ان يتقرب الي حدثني علي بن احمد بن عيسى بن موسى بن أبي محمد بن المتوكل على هللا قال ھذا كتاب جدي 

كر محمد بن داود النيسابوري حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا فقرات فيه حدثني أبو ب
غياث بن إبراھيم قال قال لي المھدي ما صنعتك قلت صنعة المفاليس قال وما صنعة المفاليس قلت طلب الحديث 

حدثنا وفي حديث بن الفضل أخبرنا محمد بن احمد بن رزق ومحمد بن الحسين بن الفضل قاال أخبرنا دعلج بن احمد 
أخبرنا احمد بن علي األبار حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا أبو النذر الكوفي قال كنا بمكة فقدم عطاء بن عجالن 
البصري فأخذ في الطواف فجاء غياث بن إبراھيم وكدام بن مسعر بن كدام وآخر قد سماه فجعلوا يكتبون حديث 

حيدثا من غير حديثه حتى كتبوا أحاديث وھو يطوف قال فقال لھم حفص بن عطاء فإذا مروا بعشرة أحاديث ادخلوا 
غياث ويلكم اتقوا هللا فاني اراكم ستصيرون آية للعالمين تريدون ان تھتكوا حرمة الشھر وحرمة البلدة وحرمة 

يحدثھم ورققوه اإلسالم قال فانتھروه وصاحوا به وقالوا أنت احمق قال فقام من عندھم وتركھم فلما فرغ كلموه ان 
فأخذ الكتاب فجعل يقرأ حتى انتھى إلى حديث فمر فيه فقرأه قال فنظر بعضھم إلى بعض ثم قرأ آخر حتى انتھى إلى 
الثالث فانتبه الشيخ واستضحكوا قال فقال لھم ان كنتم أردتم شيني فعل هللا بكم وفعل قال أبو المنذر فوثبت خشية ان 

وكوى رأسه أربع كيات واما غياث فبطل حديثه ولم يصدق حتى لو حدث تصيبني فاما كدام فاختلط ووسوس 
بالصدق لم يصدق أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثني أبي حدثنا الحسين بن احمد بن صدقة حدثنا احمد بن 
ان زھير حدثني محمد بن عباد بن موسى حدثنا يزيد بن ھارون حدثنا خليفة بن موسى عن غياث بن إبراھيم قال ك

يكون الحديث الحسن عند الشيخ الذي ال يجوز حديثه فاجيء بالشيخ إلى األعمش فيسمع الحديث منه فارويه عن 
األعمش واطرح الشيخ وأخبرني عبيد هللا حدثني أبي حدثنا عثمان بن احمد بن عبد هللا الدقاق حدثنا أبو قالبة عبد 

ت أبا أسامة يقول كنت اذھب انا وغياث إلى األعمش الملك بن محمد قال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول سمع
فيحدثنا غياث باألحاديث ليس عند األعمش ثم ننصرف فيعود فيحدثنا بھا األعمش فيكتبھا غياث فأقول له ويلك أليس 
حدثته أنت بھا فيقول اسكت ھي من أبي محمد انفق أخبرني علي بن محمد بن الحسني الحربي قال أخبرنا عبد هللا 

ثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن عبد هللا المديني قال سألت بن ع
أبي عن غياث بن إبراھيم فضعفه أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا ھبة هللا بن محمد بن حبش الفراء أخبرنا 

ن وذكر عنده غياث بن إبراھيم فقال يحيى كان أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سمعت يحيى بن معي
ضعيفا أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال حدثنا عبيد هللا بن محمد بن احمد الحوشى حدثنا أبو بكر عبد هللا 
بن سليمان بن األشعث حدثنا سليمان بن معبد قال سمعت يحيى يقول كان غياث بن إبراھيم كذابا أخبرنا أبو عبد هللا 
محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى 
بن معين يقول غياث ليس بثقة وال مأمون قال أبو الفضل عباس ھو غياث بن إبراھيم أخبرنا البرقاني حدثني محمد 

جعفر بن محمد بن درستويه حدثنا احمد بن محمد بن  بن العباس حدثنا احمد بن محمد بن مسعدة الفزاري حدثنا
القاسم بن محرز قال سئل يحيى بن معين عن غياث بن إبراھيم فقال كوفى كذاب خبيث قال لي أبو سفيان المعمري 
وكان جاره نسخ كتبي عن معمر كلھا ثم وضعھا في كتبه ولم يسمعھا منى حدثنا عبد العزيز بن احمد بن على 

ا عبد الوھاب بن جعفر الميداني حدثنا عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي حدثنا القاسم بن عيسى الكتاني أخبرن
العصار حدثنا إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال غياث بن إبراھيم كان فيما سمعت غير واحد يقول كان يضع 
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ن شعيب الغازي قال سمعت محمد الحديث أخبرنا بن الفضل على بن إبراھيم االمستملي أخبرني محمد بن إبراھيم ب
بن إسماعيل البخاري يقول أخبرني محمد بن إبراھيم أبو عبد الرحمن يعد في الكوفيين تركوه أخبرنا أبو حازم 
العبدوي قال سمعت محمد بن عبد هللا الجوزقى يقول قرئ على مكي بن عبدان وانا اسمع قيل له سمعت مسلم بن 

ث بن إبراھيم الكوفى متروك الحديث أخبرني محمد بن أبى على األصبھاني قال الحجاج يقول أبو عبد الرحمن غيا
أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الشافعي باألھواز حدثنا أبو عبيد محمد بن على اآلجري قال سألته يعنى أبا داود 

عد حدثنا عبد الكريم بن عن غياث بن إبراھيم قال غير ثقة وال مأمون أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن س
احمد بن شعيب النسائي حدثني أبى قال غياث بن إبراھيم كوفى متروك الحديث أخبرني البرقاني حدثني محمد بن 
احمد بن محمد اآلدمي حدثنا محمد بن على األيادي حدثنا زكريا الساجي قال غياث بن إبراھيم كوفى تركوه أخبرني 

سلم بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا على صالح بن محمد بن على المقرئ أخبرنا أبو م
 محد عن غياث بن إبراھيم فقال كوفى كان يضع الحديث 

غسان بن عبيد األزدي من أھل الموصل حدث عن أبى عاتكة طريف بن سلمان ومالك بن أنس وبن أبى  -  6768
واحد من الغرباء وقدم بغداد وحدث بھا فروى عنه من أھلھا  ذئب وسفيان الثوري وعكرمة بن عمار روى عنه غير

الحكم بن موسى روى عنه جامع سفيان الثوري وعبد الجبار بن عاصم وسعدان بن نصر ويقال ان غسان خرج عن 
الموصل فاستوطن الثغر وكتب الناس عنه ھناك أخبرنا أبو نصر احمد بن محمد بن احمد بن حسنون النرسي وأبو 

ل بن محمد بن جعفر الحافر قاال حدثنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إمالء حدثني سعدان بن نصر الفتح ھال
بن منصور البزاز حدثنا غسان بن عبيد عن بن أبى ذئب عن سعيد المقبري عن أبى ھريرة ان رسول هللا صلى هللا 

المال بحالل أم حرام أخبرنا عبيد هللا بن عمر عليه و سلم قال لياتين على الناس زمان ال يبالي أحدھم بما أخذ من 
الواعظ حدثني أبى حدثنا الحسين بن صدقة حدثنا بن أبى خيثمة قال سمعت يحيى بن معين وأخبرني العتيقي أخبرنا 
عثمان بن محمد المخرمي أخبرني محمد بن يعقوب األصم ان العباس بن محمد بن حاتم حدثھم قال سمعت يحيى بن 

ان الموصلي الذي يروي جامع سفيان ثقة كذا روى احمد بن أبى خيثمة وعباس الدوري عن يحيى معين يقول غس
وروى إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد عن يحيى انه ضعفه أخبرني الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن 

سمع عن غسان بن عبيد الموصلي فقال قد القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سئل يحيى وانا ا
رايته ھا ھنا يعنى ببغداد ضعيف الحديث أنبأنا محمد بن عبد هللا الكاتب أخبرنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا على 
بن الحسين بن حبابن قال وجدت في كتاب أبى بخط يده سألت أبا زكريا عن غسان بن عبيد الموصلي فقال أبو 

ا ھا ھنا فنزل المدينة فاتيناه فإذا ھو ال يعرف الحديث اال انه لم يكن من أھل الكذب ولكنه كان ال زكريا كان قدم علين
يعقل الحديث قلت ألبي زكريا سمع جامع سفيان من من سفيان قال ال إنما عرضه على سفيان أخبرنا عبيد هللا بن 

بن احمد قال سمعت أبى يقول كتبنا عن غسان بن عمر الواعظ حدثني أبى حدثنا عبد هللا بن سليمان حدثنا عبد هللا 
عبيد الموصلي قدم علينا ھا ھنا وكان قد سمع من سفيان أحاديث يسيرة وكتبت منھا أحاديث وخرجت حديثه منذ 
حين وانما كان سمع من سفيان شيئا يسيرا وأنكر ان يكون سمع الجامع سفيان أخبرنا البرقاني أخبرنا محمد بن عبيد 

يرويه أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال محمد بن عبد هللا بن عمار غسان بن عبيد الموصلي كان يعالج هللا بن خم
الكيمياء وما عرفناه بشيء من الحديث وال حدث ھا ھنا بشيء أخبرني الحسن بن محمد الخالل عن أبى الحسن 

 الدارقطني قال غسان بن عبيد موصلى صاحب التوزي صالح وضعفه احمد 

غسان بن المفضل أبو معاوية الغالبي البصري سكن بغداد وحدث بھا عن سفيان بن عيينة ومعتمر بن  - 6769
سليمان وعبد الوھاب الثقفى وبشر بن المفضل وخالد بن الحارث وأبى بحر البكراوي وأبى أسامة حماد بن أسامة 

حمد بن نصر األثرم وجعفر بن محمد وغيرھم روى عنه ابنه المفضل ومحمد بن عبد هللا المخرمي وأبو األحوص م
الصائغ وعبد هللا بن مھران النحوي وإسحاق بن الحسن الحربي ومحمد بن غالب التمتام أخبرنا على بن القاسم بن 
الحسن الشاھد بالبصرة حدثنا على بن إسحاق المادرانى أخبرنا عبد هللا بن مھران حدثنا غسان بن المفضل الغالبي 

مان عن أبيه عن أبى عثمان النھدي عن سعيد بن زيد وأسامة بن زيد عن النبي صلى هللا عليه و حدثنا معتمر بن سلي
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سلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أخبرنا الجوھري حدثنا محمد بن العباس حدثنا احمد بن 
غداد من المحدثين غسان بن معروف الخشاب حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد في تسمية من كان بب

المفضل الغالبي ويكنى أبا معاوية أخبرنا الصيمرى حدثنا على بن الحسن الرازي قال حدثنا محمد بن الحسين 
الزعفراني حدثنا احمد بن أبى خيثمة قال وغسان بن المفضل أبو معاوية الغالبي كان من عقالء الناس دخل على 

حسين صاحب العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن المأمون فاستعقله أخبرنا على بن ال
إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال وسالت يحيى بن معين عن الغالبي فقال ثقة 

رنا على أخبرني الحسن بن محمد الخالل عن أبى الحسن الدارقطني قال غسان بن المفضل الغالبي بصرى ثقة أخب
بن محمد السمسار قال أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا عبد الباقي بن قانع ان غسان بن المفضل أبا معاوية 

 الغالبي مات في سنة تسع عشرة ومائتين 

غسان بن الربيع بن منصور أبو محمد الغساني األزدي من أھل الموصل سمع عبد هللا بن عمر بن مرة  - 6770
ائيل المالئي وجعفر بن ميسرة وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وحماد بن سلمة وثابت بن يزيد وعبد وأبا إسر

العزيز الماجشون والليث بن سعد وإسماعيل بن عياش روى عنه أبو يعلى الموصلي وغيره من أھل بلده وقدم بغداد 
يحيى بن معين وعباس الدوري وأحمد وحدث بھا فكتب عنه وحدث عنه من أھلھا احمد بن حنبل وحنبل بن إسحاق و

بن يوسف التغلبي وھيذام بن قتيبة ويزيد بن الھيثم البادا وجعفر الصائغ وإبراھيم الحربي وكان نبيال فاضال ورعا 
أخبرنا القاضي أبو بكر احمد بن الحسين الحرشي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا العباس بن محمد 

ن بن الربيع حدثنا أبو إسرائيل المالئي واسمه إسماعيل عن الحارث بن حصيرة األزدي عن بن الدوري حدثنا غسا
بريدة عن أبيه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول انى اشفع يوم القيامة الكثر مما على وجه األرض 

حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا غسان من حجر أو مدر أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق 
بن الربيع مع أبى عبد هللا حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن حنش قال صليت خلف على في الرحبة وصلى على 
سھل بن حنيف فكبر ستا أخبرنا الحسن بن أبى بكر وعثمان بن محمد بن يوسف قاال أخبرنا محمد بن عبد هللا 

ان الطيالسي وسئل كتب يحيى بن معين يعنى عن غسان بن الربيع فقال حديثا الشافعي قال سمعت جعفر بن أبى عثم
واحدا ھو ھذا أخبرنا يحيى بن معين حدثنا غسان بن الربيع حدثنا يوسف بن عبدة عن ثابت وحميد عن أنس قال 

القاضي  كانت األوس والخزرج فذكر الحديث أخبرني الخالل عن الدارقطني قال وغسان بن الربيع وصالح أخبرنا
أبو الطيب الطبري ومحمد بن عبد الملك القرشي قاال حدثنا أبو الحسن الدارقطني قال غسان بن الربيع ضعيف كتب 
إلى أبو الفرج محمد بن إدريس الموصلي يذكر ان أبا منصور المظفر بن محمد الطوسي حدثھم قال حدثنا أبو زكريا 

 الربيع بالموصل سنة ست وعشرين ومائتين  يزيد بن محمد بن إياس األزدي قال توفى غسان بن

غسان بن رضوان بن شعيب أبو الحسن البزاز حدث عن الحسن بن عرفة وأحمد بن العباس النسائي روى  - 6771
عنه محمد بن إبراھيم بن المقرئ األصبھاني حدثنا يحيى بن على بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان أخبرنا أبو بكر 

ثنا غسان بن رضوان بن شعيب أبو الحسين البزاز ببغداد حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد بن المقرئ بأصبھان حد
هللا بن المبارك عن عاصم األحول عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن 

في ماء فال تاكله ال تدرى الماء الصيد فقال إذا رميت بسھمك فاذكر اسم هللا عز و جل فان قتل فكل اال ان يكون وقع 
 قتله أم سھمك 

غانم بن حميد بن يونس بن عبد هللا أبو بكر الشعيري حدث عن محمد بن أبى العوام الرياحي وغيره روى  - 6772
عنه أبو القاسم بن الثالج وأبو الحسين بن جميع الصيداوي أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن على بن عياض القاضي 

نصر على بن الحسين بن احمد الوراق بصيدا قاال أخبرنا محمد بن احمد بن جميع الغساني حدثنا غانم بصور وأبو 
بن حميد بن يونس بن عبد هللا أبو بكر الشعيري ببغداد حدثنا أبو عمارة احمد بن محمد حدثنا الحسن بن عمرو بن 

بد عن بن عباس قال قال رسول هللا سيف السدوسي حدثنا القاسم بن مطيب حدثنا منصور بن صدقة عن أبى مع
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صلى هللا عليه و سلم ابنتى فاطمة حوراء ادمية لم تحض ولم تطمث وانما سماھا فاطمة ألن هللا فطمھا ومحبيھا عن 
 النار في إسناد ھذا الحديث من المجھولين غير واحد وليس بثابت 

بزاز حدث عن أبى شعيب الحراني ومحمد بن غانم بن عبد هللا بن محمد بن أبان بن بيان أبو الحسن ال - 6773
احمد بن إبراھيم السراج وغيرھما روى عنه أبو القاسم بن الثالج وأحمد بن الفرج بن الحجاج وعلى بن عمر بن 

 دخان وذكر أبو الفتح بن مسرور البلخي انه سمع منه وقال كان ثقة 

 احمد بن محمد بن عمران الجندي غانم بن محمد الوراق حدث عن موسى بن ھارون روى عنه  - 6774

غريب مولى ولد على بن صالح صاحب المصلى حدث عن الحسن بن عليل العنزي روى عنه عبد هللا بن  -  6775
 عدى الجرجاني وذكر انه سمع منه بسر من رأى 

 غريب بن عبد هللا الخادم المعتضدى حدث عن جعفر بن محمد الفريابي روى عن احمد بن محمد بن -  6776
 عمران الجندي وذكر انه سمع منه في دار الخالفة باب بيت المال في سنة ثالث وعشرين وثالثمائة 

غالب بن محمد البردعي حدث ببغداد عن محمد بن مسلم بن وارة الرازي روى عنه أبو القاسم الطبراني  - 6777
أيوب الطبراني حدثنا غالب بن محمد  أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن احمد بن

البردعي ببغداد حدثنا محمد بن مسلم بن وارة الرازي حدثنا عمرو بن عاصم الكالبي حدثنا جدي عبيد هللا بن 
الوازع عن أيوب السختياني عن أبى الزبير عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثالث من 

حتسابا كان حقا على هللا ان يعينه وان يبارك له من سعى في بكاك رقبة ثقة با واحتسابا كان حقا فعلھن ثقة با وا
على هللا ان يعينه وان يبارك له ومن تزوج ثقة با واحتسابا كان حقا على هللا ان يعينه وان يبارك له ومن احيا 

ان يبارك له قال سليمان لم يروه عن أيوب اال عبيد هللا أرضا ميتة ثقة با واحتسابا كان حقا على هللا ان يعينه و
 تفرد به عمرو بن عاصم 

غالب بن ھالل بن محمد بن سعدان بن جعفر بن عبد الرحمن أبو العالء الحفار سمع على بن معروف بن  - 6778
ة قال حدثنا أبو محمد البزاز كتبت عنه وكان سماعه صحيحا أخبرنا غالب بن ھالل الحفار في سنة تسع وأربعمائ

الحسن على بن معروف بالبزاز حدثنا عبد هللا بن أبى داود حدثنا عبد الرحمن بن مسلم المقرئ حدثنا يغنم بن قنبر 
حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من كان يؤمن با واليوم اآلخر ال يدخل الحمام اال 

 قبل سنة عشرين وأربعمائة  بمئزر مات غالب بن ھالل الحفار

غصين بن براق أبو ھالل األحدب الشاعر المديني سماه وكناه ونسبه دعبل بن على في كتاب طبقات  -  6779
فلو ان ما ... الشعراء وذكر انه كان أعرابيا وقال ھاجر إلى بغداد فأقام بھا ومات وله ببغداد بنون وھو الذي يقول 

وذكر الشعر قلت وذكر غير دعبل انه كان مغنيا أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد ... ... بي بالحصى فلق الحصى 
الواحد بن محمد بن جعفر أخبرنا محمد بن عبد الرحيم المازني حدثنا محمد بن القاسم األنباري قال حدثني محمد بن 

ني فقلت له أنشدني شيئا من المرزبان حدثنا أبو بكر العامري حدثنا محمد بن زكريا قال مررت باالحدب المدني المغ
ولو اننى استغفر هللا ... ... وبالريح لم يوجد لھن ھبوب ... فلو ان ما بي بالحصى فلق الحصى ... شعرك فأنشدنى 

... حديدا إذن ظل الحديد يذوب ... ولو أن أنفاسى أصابت بحرھا ... ... ذكرتك لم تكتب على ذنوب ... كلما 
الشعر ال يخرج اال من قلب عاشق فقد قيل لبعض العرب لم صارت المراثي أرق فعجبت من حسنه وقلت ان ھذا 

 اشعاركم قال ألنا نبكى بھا على اإلباء واالبناء من قلوب قرحة 

الغمر بن محمد بن عبد الرحمن بن الغمر بن عباد بن النعمان أبو احمد الباوردي قدم بغداد وحدث بھا عن  - 6780
 ت عنه أبو الحسن بن رزقويه حامد بن بالل البخاري كتب
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غيالن بن محمد بن إبراھيم بن غيالن بن الحكم أبو القاسم الھمذاني البزاز وھو أخو أبى طالب محمد  - 6781
وكان األكبر سمع احمد بن سلمان النجاد وأبا بكر الشافعي ودعلج بن احمد وعبد الخالق بن الحسن بن أبى روبا 

بدة سمع أبا طالب بن غيالن وسئل عن مولد أخيه غيالن فقال في سنة أربع كتبنا عنه وكان ثقة يسكن درب ع
 وأربعين وثالثمائة ومات في ليلة الجمعة ودفن بباب حرب يوم الجمعة عشر من شعبان سنة ست عشرة وأربعمائة 

 باب الفاء 

  ذكر من اسمه الفضل

الرشيد وواله الرشيد اعماال جليلة  الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي أخو جعفر كان رضيع ھارون -  6782
بخراسان وغيرھا وكان اندى كفا من أخيه جعفر اال انه كان فيه كبر شديد وكان جعفر اطلق وجھا واظھر بشرا ولما 
غضب ھارون الرشيد على البرامكة وقتل جعفرا خلد الفضل في الحبس مع أبيه يحيى فلم يزاال محبوسين حتى ماتا 

الحسن بن على الجوھري عن أبى عبيد هللا المرزباني قال أخبرني محمد بن يحيى الصولي في حبسھما قرأت على 
قال كان مولد الفضل بن يحيى لسبع بقين من ذي الحجة سنة سبع وأربعين ومائة وأم الفضل زبيدة بنت سنين بربرية 

ى صارا رضيعين وفي ذلك مولده بالمدينة فارضعت الخيزران الفضل وارضعت زبيدة أم الفضل الرشيد أياما حت
غذتك بثدى والخليفة ... كفى لك فضال ان أفضل حرة ... يقول مروان بن أبى حفصة في قصيدة يمدح بھا الفضل 

أخبرني أبو القاسم األزھري ... كما زان يحيى خالدا في المشاھد ... لقد زنت يحيى في المشاھد كلھا ... ... واحد 
براھيم بن محمد بن عرفة حدثني محمد بن الحسين بن ھشام قال حدثني على بن أخبرنا احمد بن إبراھيم حدثنا إ

الجھم عن أبيه قال أصبحت ذات يوم وانا في غاية الخلة والضيقة ما اھتدى إلى دينار وال درھم وال املك اال دابة 
لك وعلف لدابتك فوهللا  عجفاء وخادما خلقا فطلبت الخادم فلم أجده ثم جاء فقلت أين كنت فقال كنت في احتيال شيء

ما قدرت عليه فقلت اسرج لي دابتى فاسرجھا وركبت فلما صرت في سوق يحيى فإذا انا بموكب عظيم وإذا الفضل 
بن يحيى بن خالد فلما بصر بي قال سر فسرنا قليل وحجر بيني وبينه غالم يحمل طبقا على باب يصيح بجارية 

ي ما وقفني قلت ان رأيت ان تعملنى قال كانت الختى جاريه وكنت فوقف الفضل طويال ثم قال سر ثم قال أتدر
أحبھا حبا شديدا واستحى من اختى ان اطلبھا منھا ففطنت اختى لذلك فلما كان في ھذا اليوم لبستھا وزينتھا وبعثت 

لمؤمنين بھا إلى فما كان في عمرى يوم ھو اطيب عندي من يومى ھذا فلما كان في ھذا الوقت جاءني رسول أمير ا
فازعجنى وقطع على لذتى فلما صرت إلى ھذا المكان دعى الغالم صاحب الطبق باسم تلك الجارية فارتحت لندائه 

فھيج احزان ... وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى ... ووقفت فقلت أصابك ما أصب أخا بنى عامر حيث يقول 
فقال اكتب لي ھذين ... أطار بليلى طائرا كان في صدري  ...دعا باسم ليلى غيرھا فكأنما ... ... الفؤاد وما يدري 

البيتين فعدلت اطلب ورقة أكتب له البيتين فيھا فلم أجد فرھنت خاتمى عند بقال وأخذت ورقة فكتبتھا فيھا وادركته 
ته بھا فقال لي ارجع إلى منزلك فرجعت ونزلت فقال لي الخادم أعطني خاتمك ارھنه على قوتك اليوم فقلت قد رھن

فما أمسيت حتى بعث إلى بثالثين ألف درھم جائزة وعشرة آالف درھم سلفا لشھرين من رزق اجراه لي أخبرني أبو 
القاسم سالمة بن الحسين الخفاف المقرئ وأبو طالب عمر بن محمد بن عبيد هللا المؤدب قاال أخبرنا على بن عمر 

بى سع يد قال حدثني عبد هللا بن الحارث المروزي قال الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل أخبرنا عبد هللا بن أ
أخبرني ھاشم بن نامجور قال مر الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك بعمرو بن جميل التميمي ببلخ وعمرو في 
مضربه يطعم الناس فلم يقف الفضل ولم يسلم عليه فوجد عمرو في نفسه فلما نزل الفضل قال ينبغي لنا ان نعين 

وءته فبعث إليه بألف ألف درھم أخبرنا عبيد هللا بن عمر بن احمد الواعظ حدثني أبى حدثنا محمد بن عمرا على مر
الحسن بن دريد األزدي أخبرنا الحسن بن خضر حدثني أبى عن العتابي قال اجتمعنا على باب الفضل بن يحيى 

لزوار يسمعون في ذلك العصر البرمكي برمنيه أربعة آالف رجل يطلب كل بأدب وشعر وكتباه وشافعة وكان ا
السؤال فقال الفضل لكرمه سموھم الزوار فلزمھم ھذا االسم إلى اليوم أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن عمران بن 
موسى المرزباني حدثنا احمد بن محمد بن عيسى المكى حدثنا احمد بن عمر االخبارى عن جده قال كان الفضل بن 

ما وكان اخوه جعفر بن يحيى طلقا بشرا وكان بخيال ال عطاء له وكان الناس إلى يحيى عبسا بسرا وكان سخيا كري
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لقاء جعفر اميل منھم إلى لقاء الفضل وأخبرنا الجوھري أخبرنا المرزباني حدثنا احمد بن احمد بن عيسى المكى 
مائة ألف درھم فقال له في حدثنا محمد بن القاسم بن خالد قال بلغ يحيى بن خالد ان ابنه الفضل وھب لغالمه الطباخ 

ذلك فقال الفضل ان ھذا الغالم صحبنى وانا ال املك شيئا واجتھد في نصيحتى وقد قال الشاعر ان الكرام إذا ما 
اسھلوا ذكروا من كان يؤنسھم في المنزل الخشن أخبرنا أبو القاسم األزھري وأبو يعلى احمد بن عبد الواحد الوكيل 

التميمي الكوفى أخبرنا أبو بكر الصولي حدثنا أبو الحسن البرذعي قال حدثني محمد بن  قاال أخبرنا محمد بن جعفر
الحسن مصقول عن العتابي قال كنا بباب الفضل بن يحيى البرمكي أربعة آالف ما بين شاعر وزائر وفينا فتى يحدثنا 

ال له يا موالي اخرجتنى من بين أبوي ونجتمع إليه فبينا ھو ذات يوم قاعد إذا اقبل إليه غالم له كاجمل الغلمان فق
وزعمت ان لك وصلة بالملوك فقد صرنا إلى اسوا ما يكون من الحال وقال ان رأيت ان تاذن لي فانصرف إلى 
أبوي فعلت قال فاغرورقت عينا الفتى ثم قال ائتنى بدواة وقرطاس فاتاه بھما فقعد حجزة يعنى ناحية فكتب رقعة ثم 

للغالم انصرف إلى وقت رجوعى إليك فبينا نحن كذلك إذ جاء رجل يستاذن على الفضل فقام عاد إلى مجلسه ثم قال 
إليه الفتى فقال توصل رقعتى ھذا إلى األمير قال وما في رقعتك قال امدح نفسي واحث األمير على قبولى قال ھذه 

ج الحاجب فقام إليه فقال له مثل حاجة لك دون األمير فان رأيت ان تعفيني فعلت قال قد فعلت فعاد إلى مجلسه فخر
مقالته األولى فاستظرفه الحاجب وقال ان رجال يتصل بمثل الفضل يمدح نفسه ال يمدح الفضل عجيب فأخذ منه 
الرقعة ثم دخل فلوحھا للفضل فقرا منھا سطرين وھو مستلق على فراشه ثم استوى قاعدا وتناول الرقعه فقرأھا فلما 

أين صاحب الرقعة قال أعز هللا األمير ال وهللا ال اعرفه لكثرة من بالباب فقال الفضل  فرغ من الرقعة قال للحاجب
انا انبذه لك الساعة يا غالم اصعد القصر فناد أين مادح نفسه فقام الغالم فصاح فقام الفتى من بيننا بغير رداء فلما 

... أنا من بغية األمير وكنز ... انشا الفتى يقول مثل بين يدي الفضل قال له أنت القائل ما فيھا قال نعم قال أنشدني ف
شاعر مفلق أخف ... ... ناصح زائد على النصاح ... كاتب حاسب خطيب بليغ ... ... من كنوز األمير ذو أرباح 

لي ... ... لشعر محبر اإليضاح ... ثم أروى عن بن ھرمة للن اس ... ... مما يكون تحت الجناح ... من الري شة 
... رماحا صدمت حد الرماح ... إن رمى بي األمير اصلحة هللا ... ... لي فيه قالدة بوشاح ... و فطنة ونفاذ في النح

واتقاد كشعلة المصباح ... وال بالمجحدر الدحداح لحية سبطة ووجه جميل ... لست بالضخم يا أمير وال الفد م ... 
ھو عند ... كم وكم قد خبات عندي حديثا ... ... ح وبصير بحاليات مال... وظريف الحديث من كل لون ... ... 

أبصر الناس بالجوارح ... ... في غدو خرجت أم في رواح ... أيمن الناس طائرا يوم صيد ... ... الملوك كالتفاح 
لست ... ... على أننى ظريف المزاح ... كل ھذا جمعت والحمد  ... ... بالخرد الحسان المالح ... والخيل 

شمريا كالجلجل الصياح ... ان دعاني األمير عاين منى ... ... وال الماجن الخليع الوقاح ... سك المشمر ثوبيه بالنا
قال نعم اصلح هللا األمير فقال ... ناصح زائد على النصاح ... كاتب حاسب خطيب أديب ... فقال له الفضل ... 

فتى خذھا فاقرأھا وأجب عنھا فجلس بين يدي الفضل يكتب الفضل يا غلم الكتب التي وردت من فارس فاتى بھا فقا لل
فقال له الحاجب اعتزل يكون أذھن لك فقال ھا ھنا الرأي اجمع بحيث الرغبة والرھبة فلما فرغ من الكتب عرضھا 

انير أو على الفضل فكأنما شق عن قلبه فقال الفضل يا غالم بدرة فقال الفتى للغالم أعز هللا للغالم أعز هللا األمير دن
دراھم قال دنانير يا غالم فلما وضعت البدرة بين يديه قال الفضل احملھا بارك هللا لك فيھا قال الفتى وهللا أيھا األمير 
ما انا بحامل وما للحمل خلقت فان رأى األمير ان يأمر بعض غلمانه بحملھا على ان الغالم لي فأشار الفضل إلى 

نك فقال ان رأى األمير ايده هللا ان يجعل الخيار إلى في الغلمان كما فعل بين بعض الغلمان فأشار الفتى إليه مكا
البدرتين فعل فقال اختر فاختار اجملھم غالما فقال احمل فلما صارت البدرة على منكب الغالم بكى الفتى فاستفظع 

رض توارى مثلك قال الفضل ھذا الفضل ذلك وقال ويلك استقالال قال ال وهللا ايدك هللا ولقد اكثرت ولكن اسفا ان األ
أجود من األول يا غالم زده كسوة وحمالنا قال العتابي فلقد كنت أرى ركاب الفتى تحت ركاب الفضل أخبرني 
األزھري أخبرنا احمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال فلم يزل الفضل ويحيى في حبس الرشيد 

ضل سنة ثالث وتسعين ومائة في المحرم قلت وذكر الصولي ان الفضل مات حتى مات يحيى سنة تسعين ومات الف
 في شھر رمضان من سنة اثنتين وتسعين ومائة قبل موت الرشيد بشھور 
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الفضل بن حبيب المدائني السراج سكن بغداد وحدث بھا عن عبد هللا بن العالء بن زبر وحيان أبى زھير  - 6783
ه يحيى بن معين ويزيد بن عرم بن جنزة المدائني حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن والمغيرة بن مسلم السراج روى عن

بن عبيد هللا بن محمد الحربي إمالء حدثنا احمد بن سلمان النجاد حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا يحيى بن معين قال 
الرحمن قال سمعت أبا حدثنا الفضل بن حبيب السراج عن عبد هللا بن العالء يعنى بن زبر عن الضحاك بن عبد 

ھريرة يقول سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ان يقال له الم نصح 
جسمك ونروك من الماء البارد أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا 

سألت يحيى بن معين عن الفضل بن حبيب السراج فقال شيخ من أھل المدائن كان إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال 
 ھا ھنا ببغداد في السراجين لم يكن به باس 

الفضل بن سھل بن عبد هللا أبو العباس الملقب ذا الرياستين كان من أوالد ملوك المجوس واسم أبوه سھل  -  6784
برمكي واتصل الفضل والحسن ابنا سھل بالفضل وجعفر ابنى يحيى في أيام ھارون الرشيد واتصل بيحيى بن خالد ال

بن خالد فضم جعفر بن يحيى الفضل بن سھل إلى المأمون وھو ولى عھد ويقال ان الفضل بن سھل أراد ان يسلم 
ع فكره ان يسلم على يد الرشيد والمامون فصار وحده إلى المسجد الجامع يوم الجمعة فأسلم واغتسل ولبس ثيابه ورج

مسلما وغلب على المأمون لما وصل به للفضل الذي كان فيه فإنه كان اكرم الناس عھدا واحسنھم وفاءا وودا 
وأجزلھم عطاء وبذال وابلغھم لسانا واكتبھم يدا وفوض إليه المأمون لما استخلف أموره كلھما وسماه ذا الرياستين 

ه أبو طالب يحيى بن على بن الطيب الدسكري لفظا لتدبيره أمر السيف والقلم وقد روى عنه حديث مسند حدثني
بحلوان حدثنا أبو عمر ضرار بن رافع بن ضرار الضبي الكاتب الھروي قال حدثني أبو الحسن عبد هللا بن موسى 
البغدادي الكاتب حدثنا أبو الحسن على بن مھدى الفقيه المتكلم النحوي حدثنا على أبو محمد المزني وكان كاتبا أديبا 

حدثني عبد هللا بن احمد البلخي وھو أبو القاسم الكعبي المتكلم وكان كاتبا لمحمد بن زيد قال حدثني أبي قال  قال
حدثني عبد هللا طاھر قال حدثني طاھر بن الحسين بن مصعب بن زريق قال حدثني الفضل بن سھل ذو الرياستين 

تب قال حدثني سالم بن ھشام الكاتب قال حدثني عبد قال حدثني يحيى بن خالد بن برمك قال حدثني عبد الحميد الكا
الملك بن مروان كاتب عثمان قال حدثني زيد بن ثابت كاتب الوحي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا 
كتبت بسم هللا الرحمن الرحيم فبين السين فيه أخبرنا سالمة بن الحسين المقرئ الخفاف وعمر بن محمد بن عبيد 

قاال أخبرنا على بن عمر الحافظ قال حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عبد هللا بن أبى سعد قال المؤدب 
حدثني محمد بن عبد هللا بن طھمان قال حدثني أبو الخطاب األزدي قال كان مسلم بن الوليد األنصاري والفضل بن 

ل الوزارة بمرو خرج إليه مسلم فقال له الست الذي سھل متجاورين في قنطرة البردان وكان صديقين فلما ولى الفض
قال فقال له الفضل قد صرنا إلى الحال التي اجريت ... يرفع فيھا حالك الحال ... فاجر مع الدھر إلى غاية ... يقول 

أطالل بالغمر من زينب ... إليه فأمر له بثالثين ألف درھم قلت وھذا البيت من جملة أبيات لمسلم بن الوليد واولھا 
عون ... وھيبة المعتز أمنية ... ... كال ولكن ليس لي مال ... وقائل ليس له ھمة ... ... مرت بھا بعدك أحوال ... 

... فاجر مع الدھر إلى غاية ... ... والناس سآل ونحال ... ال جدة ينھض عزمي بھا ... ... على الدھر وأشغال 
مد بن عبد هللا المعدل أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا محمد بن أخبرنا علي بن مح... يرفع فيھا حالك الحال 

لعمرك ما األشراف ... احمد بن البراء قال حدثني الزبير يعني بن بكار قال سمعت التميمي ينشد الفضل بن سھل 
والفضل  إذا ما بدا ... ترى عظماء الناس للفضل خشعا ... ... وإن عظموا للفضل إال صنائع ... في كل بلدة 

أخبرنا بو بشر محمد بن السري الوكيل ... وكل عزيز عنده متواضع ... تواضع لما زاده هللا قدرة ... ... خاشع 
حدثني أبو عبيد هللا محمد بن عمران المرزباني أخبرني الصولي قال أنشدنا ثعلب وأبو ذكوان قاال أنشدنا إبراھيم بن 

... فبسطتھا للغني ... ... تقاصر عنھا المثل ... لفضل بن سھل يد ...  العباس الصولي لنفسه في الفضل بن سھل
فأخذه بن الرومي فقال للقاسم بن عبد هللا أصبحت بين ... وظاھرھا للقبل ... وباطنھا للندى ... ... وسطوتھا لألجل 
... النوال وظھرھا التقبيال  بذل... فامدد إلى يدا تعود بطنھا ... ... والمرء بينھما يموت ھزيال ... خصاصة وتجمل 

أخبرنا علي بن أبي علي البصري حدثنا علي بن محمد بن العباس الخزاز حدثنا محمد بن القاسم بن بشار األنباري 
قال حدثني أبي حدثنا أبو عكرمة الضبي قال عتب الفضل بن سھل على بعض اصحابه فاعتبه ورجع محبته فانشا 
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واستقاموا على المحبة لإلخوان ... ... أجرموا أو تجرموا الذنب تابوا ... م إذا ما إنھا محنة الكرا... الفضل يقول 
قال ووجه الفضل بن سھل إلى رجل بجائزة وكتب إليه قد وجھت إليك بجائزة ال اعظمھا ... فيما ينوبھم وأنابوا ... 

سالم أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن مكثرا وال اقللھا تجبرا وال اقطع لك بعدھا رجاء وال استثيبك عليھا ثناء وال
الحسن الشاھد بالبصرة حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي حدثنا أبو العيناء محمد بن القاسم قال قال الفضل بن 
سھل رأيت جملة البخل سوء الظن با تعالى وجملة السخاء حسن الظن با تعالى قال هللا عز و جل الشيطان يعدكم 

وقال هللا عز و جل وما انفقتم من شيء فھو يخلفه وھو خير الرازقين أخبرني أبو بكر احمد بن محمد بن عبد الفقر 
الواحد المنكدري حدثنا أبو احمد عبيد هللا بن محمد بن احمد المقرئ حدثنا محمد بن يحيى الصولي حدثنا القاسم بن 

ل اعتل الفضل بن سھل ذو الرياستين علة بخراسان ثم برأ إسماعيل قال حدثني إبراھيم بن العباس الصولي الكاتب قا
فجلس للناس فھنؤه بالعافية وتصرفوا في الكالم فلما فرغوا اقبل على الناس فقال ان في العلل لنعما ينبغي للعقالء ان 

وبة يعلموھا تمحيص للذنب وتعرض لثواب الصبر وايقاظ من الغفلة وادكار للنعمة في حال الصحة واستدعاء للت
وحض على الصدقة وفي قضاء هللا وقدره بعد الخيار فنسي الناس ما تكلموا له وانصرفوا بكالم الفضل أخبرنا أبو 
علي الحسن بن محمد بن عمر النرسي أخبرنا احمد بن محمد بن المكتفي با حدثنا بن األنباري قال قال رجل 

وحيرني فيھا كثرة عددھا فليس لي إلى ذكر جميعھا للفضل بن سھل اسكتني عن وصفك تساوي افعالك في السؤدد 
سبيل وإذا أردت وصف واحدة اعترضت أختھا إذ كانت األولى أحق بالذكر فلست اصفھا اال بإظھار العجز عن 
وصفھا أخبرني الحسن بن أبي بكر قال كتب إلى محمد بن إبراھيم الجوري ان احمد بن حمدان بن الخضر أخبرھم 

يونس الضبي قال حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة اثنتين ومائتين فيھا قتل ذو الرياستين الفضل  قال حدثنا احمد بن
بن سھل يوم الخميس لليلتين خلتا من شعبان ويكنى أبا العباس بسرخس في حمام اغتاله نفر فدخلوا عليه فقتلوه فقتل 

عمران البصري وخلف بن عمر المصري  به أمير المؤمنين المأمون عبد العزيز بن عمران الطائي ومويس بن
وعلي بن أبي سعيد وسراجا الخادم قلت وكان عمر الفضل بن سھل على ما ذكر الحافظ إحدى وأربعين سنة وخمسة 

 اشھر 

الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة واسم أبي فروة كيسان وكنية الفضل أبو العباس وكان  - 6785
حمد األمين وكان أبوه حاجب المنصور والمھدي ولما أفضت الخالفة إلى األمين قدم حاجب ھارون الرشيد وم

الفضل عليه من خراسان وكان في صحبة الرشيد إلى ان مات بطوس فاكرم األمين الفضل والقى أزمة األمور إليه 
عيم الحافظ حدثنا محمد وعول في مھماته عليه وقد اسند الحديث عن المنصور والمھدي اميري المؤمنين أخبرنا أبو ن

بن المظفر حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن الحسين حدثنا محمد بن محمد بن محمد بن عمر الواقدي حدثنا أبي عن 
الفضل بن الربيع عن المنصور أبي جعفر عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول هللا صلى 

تكسوه أخبرني أبو بكر احمد بن محمد بن احمد بن جعفر البرقاني هللا عليه و سلم ال تمسح يدك بثوب من ال 
بأصبھان حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أخبرنا عبيد هللا بن جعفر بن محمد الرازي حدثنا عامر بن بشر حدثنا 
 أبو حسان الزيادي حدثنا الفضل بن الربيع عن أبيه عن المنصور عن أبيه عن جده عن بن عباس ان رسول هللا
صلى هللا عليه و سلم قال من كنت مواله فعلي مواله أخبرني أبو يعلى احمد بن عبد الواحد الوكيل أخبرنا عبيد هللا 
بن عثمان بن يحيى الدقاق حدثنا محمد بن احمد بن إبراھيم الحكيمي أخبرنا ميمون بن ھارون عن أبي ھفان قال 

بغداد إلى محمد بعد موت الرشيد باألموال والقضيب والخاتم  حدثني الحسين الكوفي قال لما قدم الفضل بن الربيع
اشتد فرحه وسروره وقربه وألطفه وقلده أموره واعماله وفوض إليه ما وراء بابه فكان ھو الذي يولي ويعزل وتخلى 

ين محمد لعمرك ما غاب األم... محمد لتوديع يديه واحتجب عن الناس فلم يكن يقعد اال في الدھر فقال له أبو نواس 
وإن ... ... له دونه ما كان بينھما فضل ... ولوال مواريث الخالفة أنھا ... ... عن األمر يعنيه إذا شھد الفضل ... 

كما السھم فيه ... أرى الفضل للدنيا وللدين جامعا ... ... فقولھما قول وفعلھما فعل ... كانت االخبار فيھا تباين 
األزھري أخبرنا احمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال مات أخبرني ... الفوق والريش والنصل 

الفضل بن الربيع سنة سبع ومائتين أخبرني الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن إبراھيم الجوزي في كتابه إلينا من 
ان الزيادي قال شيراز أخبرنا احمد بن حمدان بن الخضر حدثنا احمد بن يونس بن المسيب الضبي حدثني أبو حس
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مات الفضل بن الربيع الحاجب سنة ثمان ومائتين يوم اإلثنين سلخ ذي القعدة قلت ويقال ان مولده كان في سنة 
 أربعين ومائة وقيل في سنة ثمان وثالثين ومائة 

الفضل بن عبد الصمد بن الفضل أبو العباس الرقاشي الشاعر من أھل البصرة قدم بغداد ومدح ھارون  -  6786
الرشيد ومحمد األمين والبرامكة وكان ھو وأبو نواس يتھاجيان وما امسك واحد منھما عن صاحبه حتى فرق الموت 
بينھما وقال المبرد كان الفضل الرقاشي شاعرا وكان يظھر الغنى وھو فقير ويظھر العز وھو ذليل ويتكثر وھو قليل 

حد أخبرنا عبيد هللا بن عثمان بن يحيى حدثنا محمد بن فكانت الشعراء تھجوه أخبرني أبو يعلى احمد بن عبد الوا
احمد الحكيمي أخبرنا ميمون بن ھارون الكاتب عن الجماز قال دعا الرقاشي أبا نواس ولم يكن عنده شيء فتركه في 

حي رسم الغنى واطالل حسن ... منزله ومضى يصلح له شيئا يغديه به فأبطأ فتناول أبو نواس جزازة وكتب فيھا 
فحذاء الصباغ ... ... ال يجاوزنھا فكتاب بحر ... ثاويات ما بين دار لقيط ... ... ال حال اقوين مذ سنين ودھر  ...

... يحدوه ريح بؤس وفقر ... جادھا وابل ملح من االفالس ... ... إلى الجدول الذي استن يجري ... من دار حسا ن 
ذھب السيل منه ... ليس في بيتھا سوى بيت لبن ... ... ان عسر وظبا فاقة وظلم... ترتعي عقر شدة الحال فيھا ... 

وجزاز فيھا الغريب إذا جا ع ... ... وكراريس حوله في قمطر ... ليس فيھا خال الرقاشي أنس ... ... أيضا بشطر 
ي عن أبي أخبرني الجوھر... امعاؤه بإنشاد شعر ... والرقاشي من تكرمه تج زي ... ... قراه فمال بطنا لظھر ... 

عبيد هللا المرزباني حدثني علي بن الفارسي أخبرني أبي حدثني بن أبي طاھر قال حدثني محمد بن عبد هللا بن 
يعقوب بن داود بن طھمان قال كان أبو نواس يھاجي الفضل بن عبد الصمد الرقاشي وما امسك واحد منھما عن 

أنت مولى ... نبطي فإذا قيل له ... إلى حكم العشيرة  صاحبه حتى فرق الموت بينھما فقال الرقاشي يذكر ادعاءه
فإذا ما ... واضعا نسبته حيث اشتھى ... ... الحقا فا أعلى وأجل ... ومعاذ هللا ان كان بھم ... ... حكم قال أجل 

ما فل... ... رقاشي كما زعم المسول ... ھجوت الفضل دھري وھو عندي ... فقال أبو نواس ... رابه ريب رحل 
... ألن الفضل مواله الرسول ... وجدنا الفضل أكرم من رقاش ... ... ليعلم ما تقول وما يقول ... فتشت عنه رقاش 

أراد بقوله مواله الرسول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ... بدا النيبوب منه والفسيل ... فلو نضح القفا منه بماء ... 
 لى له لقوله عليه السالم انا مولى من ال مو

الفضل بن دكين ودكين لقب واسمه عمرو بن حماد بن زھير بن درھم وكنية الفضل أبو نعيم مولى آل  - 6787
طلحة بن عبيد هللا التيمي من أھل الكوفة وكان شريك عبد السالم بن حرب في دكان واحد يبيعان المالء سمع أبو 

وبن أبي ليلى وسفيان الثوري ومالك بن أنس وشعبة بن  نعيم سليمان األعمش ومسعر بن كدام وزكريا بن أبي زائدة
الحجاج وزائدة بن قدامة وزھير بن معاوية وإسرائيل وشيبان بن عبد الرحمن وشريك بن عبد هللا وأبا عوانة 
والحمادين وھمام بن يحيى وأبا األحوص وعبثر بن القاسم وسفيان بن عيينة في آخرين سمع منه عبد هللا بن المبارك 

ى عنه أحمد بن حنبل وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ومحمد بن عبد هللا بن نمير وإسحاق بن راھويه وأبو ورو
خيثمة زھير بن حرب وأبو سعيد األشج ومحمد بن سعد كاتب الواقدي ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو زرعة 

وأحمد بن أبي خيثمة وإسحاق بن الحسن وأبو حاتم الرازيان ويعقوب بن شيبة وأبو عوف البزوري وعباس الدوري 
وإبراھيم بن إسحاق الحربيان وأحمد بن الوليد الفحام وحنبل بن إسحاق بن حنبل وأحمد بن مالعب وأحمد بن سعيد 
الجمال قدم أبو نعيم بغداد وحدث بھا أخبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن محمد بن فضالة الحافظ 

خبرنا إبراھيم بن احمد المستملي ببلخ حدثنا عبد هللا بن محمد بن علي البيكندي حدثنا محمد بن النيسابوري بالري أ
سليمان بن الحارث الباغندي قال سمعت أبا نعيم يقول انا الفضل بن عمرو بن حماد بن زھير الطلحي وانما دكين 

ل حدثنا إسحاق بن الحسن حدثنا أبو لقب أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف قا
نعيم الفضل بن عمرو بن حماد بن زھير بن درھم مولى طلحة بن عبيد هللا وانما دكين لقب أخبرني بذلك أبو البراء 
بن عبدة بن سليمان قلت وكان أبو نعيم مزاحا ذا دعابة مع تدينه وثقته وامانته أخبرنا عبد الكريم بن محمد بن احمد 

برنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثني علي بن القاسم بن الحسين الضبي أبو الحسن المحاملي أخ
حدثنا زكريا بن يحيى المدائني قال كنا عند أبي نعيم فقال له رجل يا أبا نعيم اشتھي ان اكتب اسمك من فيك فقال 
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ذا فحدثت بھدا شيخا من إخواننا فقال لي يا أبا اكتب واثلة بن األسقع قال بن مخلد قال لي أبو الحسن الضبي شيخنا ھ
الحسن رأيت خراسانيا بمكة يقول حدثنا واثلة بن األسقع فقلت ھذا ممن جاز عليه عبث أبي نعيم أخبرنا أبو الحسن 
علي بن احمد بن إبراھيم البزاز بالبصرة حدثنا يزيد بن إسماعيل الخالل حدثنا ابو عوف عبد الرحمن بن مرزوق 

أبو نعيم قال قال لي سفيان مرة وسألته عن شيء فقال لي أنت ال تبصر النجوم بالنھار فقلت له وأنت ال حدثنا 
تبصرھا كلھا بالليل فضحك أخبرنا احمد بن محمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق قال 

محمد بن علي الصوري أخبرنا عبد الرحمن بن  قال أبو نعيم كتبت عن نيف ومائة شيخ ممن كتب عنه سفيان حدثني
عمر التجيبي بمصر أخبرنا أبو سعيد احمد بن محمد بن زياد حدثنا الفضل بن زياد الجعفي حدثنا أبو نعيم قال 
شاركت الثوري في ثالثة عشر ومائة شيخ أخبرنا محمد بن عبد هللا بن أبان الھيتي حدثنا احمد بن سلمان الفقيه حدثنا 

مسلم قال حدثنا جعفر بن عبد الواحد الھاشمي قال قال لي أبو نعيم عندي عن أمير المؤمنين في الحديث  سعيد بن
يعني سفيان الثوري أربعة آالف أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن إسحاق البغوي حدثنا احمد بن أبي 

يم جالسا فقال له أصحاب الحديث يا أبا نعيم إنما حاتم المعدل حدثنا محمد بن عبدة بن سليمان قال كنت مع أبي نع
حملت عن األعمش ھذه األحاديث قال ومن كنت انا عند األعمش كنت قردا بال ذنب أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد 
بن عبد هللا األبھري حدثنا أبو عروبة الحراني حدثني محمد بن يحيى بن كثير قال سمعت أبا نعيم يقول جلست إلى 

نده شاب فذكرنا حديث الثوري فذكرت عن سفيان عن مغيرة قال كنا نھاب إبراھيم ھيبة األمير فقال ليس يحيى وع
ھذا من حديث الثوري وذكرت عن سفيان عن علي بن األقمر عن أبي األحوص قد افلح من تزكى قال من رضخ 

لي يا أبا نعيم ما عرفتك وإذا ھو  قال ليس ھذا من حديث الثوري فقلت ليحيى من ھذا الفتى وقمت عنه فلحقني فقال
عبد الرحمن بن مھدي أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا احمد بن 
عبد هللا الحداد قال سمعت أبا نعيم يقول نظر بن المبارك في كتبي فقال ما رأيت أصح من كتابك أخبرنا بن رزق 

حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد هللا يعني احمد بن حنبل يقول شيخين كان يتكلمون  أخبرنا عثمان بن احمد
فيھما ويذكرونھما وكنا نلقى من الناس في أمرھما ما هللا به عليم قاما  بأمر لم يقم به أحد أو كثير أحد مثل ما قاما 

اإلجابة إلى القول بخلق القرآن عند امتحانھما وكان به عفان وأبو نعيم قلت يعني أبو عبد هللا بذلك امتناعھما من 
امتحان أبي نعيم بالكوفة قرأت على البرقاني عن أبي إسحاق المزكى قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت 
محمد بن يونس قال لما ادخل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه وثم بن أبي حنيفة وأحمد بن يونس وأبو غسان وعداد 

ل من امتحن بن أبي حنيفة فأجاب ثم عطف على أبي نعيم فقال قد أجاب ھذا فقال ما يقول وهللا ما زلت اتھم جده فأو
بالزندقة ولقد أخبرني يونس بن بكير انه سمع جد ھذا يقول ال بأس ان ترمي الجمرة بالقوارير أدركت الكوفة وبھا 

كالم هللا وعنقي اھون عندي من زري ھذا فقام إليه احمد أكثر من سبعمائة شيخ األعمش فمن دونه يقولون القرآن 
بن يونس فقبل رأسه وكان بينھما شحناء وقال جزاك هللا من شيخ خيرا أخبرنا محمد بن احمد بن أبي طاھر الدقاق 
ن أخبرنا أبو بكر احمد بن سلمان النجاد حدثنا الكديمي محمد بن يونس قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول لما ا

جاءت المحنة إلى الكوفة قال لي احمد بن يونس ألق أبا نعيم فقل له فلقيت أبا نعيم فقلت له فقال إنما ھو ضرب 
االسياط قال بن أبي شيبة فقلت له ذھب حديثنا عن ھذا الشيخ فقيل ألبي نعيم فقال أدركت ثالثمائة شيخ كلھم يقولون 

م من أھل البدع كانوا يقولون ال بأس ان ترمى الجمار بالزجاج ثم أخذ القرآن كالم هللا ليس بمخلوق وانما قال ھذا قو
زره فقطعه ثم قال رأسي اھون علي من زري وأخبرنا أبو طاھر أيضا أخبرنا احمد بن سلمان النجاد حدثنا عبد هللا 

 ليس بمخلوق بن احمد قال حدثني احمد بن الحسن الترمذي أبو الحسن قال سمعت أبا نعيم يقول القرآن كالم هللا
أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز حدثنا أبو القاسم عمر بن محمد بن سيف الكاتب قال في 
كتابي عن عبد الصمد بن المھتدي قال لما دخل المأمون بغداد نادى بترك األمر بالمعروف والنھي عن المنكر وذلك 

في المحال فنادى بذلك الن الناس قد اجتمعوا على امام قال فدخل أبو نعيم ان الشيوخ ببغداد كانوا يحبسون ويعاقبون 
بغداد في ذلك الوقت فنظر إلى رجل من الجند قد ادخل يده بين فخذي امرأة فزجره أبو نعيم فتعلق الجندي بابي نعيم 

المأمون فأمر ودفعه إلى صاحب الشرطة وعلى الشرطة يومئذ عياش وصاحب الخبر أبو عباد فكتب بخبره إلى 
بحمله إليه قال أبو نعيم فأدخلت عليه وقد صلى الغداة وھو يسبح بحب في شيء من فضة فسلمت عليه فرد السالم 
في خفاء شبه الواجد فبينا انا قائم إذا اتى غالم بطشت وابريق فنحاني من بين يديه واجلسني حيث ينظر وقال لي 
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لثوري حديث عبد خير عن علي ثم جيء بحصير فطرح لي فقمت توضأ قال فأخذت اإلناء وتوضأت كما حدثنا ا
وصليت ركعتين كما روى عن أبي اليقظان عمار بن ياسر انه صلى ركعتين فاوجز فيھما ثم صاح بي إليه فجئت 
فأمرني فجلست فقال لي ما تقول في رجل مات وخلف أبويه فقلت المه الثلث وما بقي فألبيه قال فخلف أبويه وأخاه 

المه الثلث وما بقي فالبيه وسقط اخوه قال فخلف أبويه واخوين فقلت ألمه السدس وما بقي فالبيه فقال لي في فقلت 
قول الناس كلھم فقلت ال في قول الناس كلھم اال في قول جدك فإنه ما حجبھا عن الثلث اال بثالث اخوة فقال لي يا 

يجعلون المعروف منكرا قال فقلت فليكن في ندائك ال يأمر ھذا من نھى مثلك ان يأمر بالمعروف إنما نھينا أقواما 
بالمعروف اال من أحسن ان يأمر به فقال لي انصرف أو كما قال حدثت عن محمد بن عبد هللا بن المطلب الكوفي 
حدثنا علي بن محمد بن صغدان المعدل باألنبار حدثني احمد بن ميثم بن أبي نعيم قال قدم جدي أبو نعيم الفضل بن 
دكين بغداد ونحن معه فنزل الرملية ونصب له كرسي عظيم فجلس عليه ليحدث فقام إليه رجل ظننته من أھل 
خراسان فقال يا أبا نعيم اتتشيع فكره الشيخ مقالته وصرف وجھه وتمثل بقول مطيع بن إياس وما زال بي حبيك 

سلمت وھل حي على الناس يسلم فلم يفقه  حتى كانني برجع جواب السائلي عنك اعجم ألسلم من قول الوشاة وتسلمي
الرجل مراده فعاد سائال فقال يا أبا نعيم اتتشيع فقال الشيخ يا ھذا كيف بليت بك وأي ريح ھبت إلى بك سمعت 
الحسن بن صالح يقول سمعت جعفر بن محمد يقول حب علي عبادة وافضل العبادة ما كتم أخبرنا أبو الفتح محمد بن 

بي الفوارس الحافظ قال سمعت احمد بن يعقوب يقول سمعت عبد هللا بن الصلت يقول كنت عند احمد بن محمد بن أ
أبي نعيم الفضل بن دكين فجاءه ابنه يبكي فقال له ما لك فقال الناس يقولون انك تتشيع فأنشأ يقول وما زال كتمانيك 

مت وھل حي على الناس يسلم أخبرني حتى كأنني برجع جواب السائلي عنك اعجم ألسلم من قول الوشاة وتسلمي سل
محمد بن الحسين بن الفضل القطان أخبرنا محمد بن عبد هللا بن احمد بن عتاب حدثنا احمد بن مالعب قال حدثني 
صديق لي يقال له يوسف بن حسان ثقة قال قال أبو نعيم ما كتبت على الحفظة اني سببت معاوية قال قلت احكى ھذا 

أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سھل احمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان حدثنا عنك قال نعم احكه عني 
ولكن أبا ... ذھب الذين يعاش في اكنافھم ... محمد بن يونس قال سمعت أبا نعيم يقول كثر تعجبي من قول عائشة 

فإذا فتشوا ... في أناس نعدھم من عديد خلفا في اراذل النسناس ... ذھب الناس فاستقلوا وصرنا ... ... نعيم يقول 
... وبكوا لي حتى تمنيت أني ... ... بدروني قبل السؤال بياس ... كلما جئت ابتغي النيل منھم ... ... فليسوا بناس 

أخبرنا أبو طالب عمر بن محمد بن عبيد هللا النجار أخبرنا الحسن بن عبد هللا بن عمر ... مفلت منھم فرأسا براس 
ني البخاري أخبرنا أبو حفص احمد بن احيد حدثنا محمد بن محمد بن إبراھيم قال سمعت محمد بن أبان يقول الكرمي

سمعت وكيعا يقول إذا وافقني في الحديث ھذا األحول ما باليت من خالفني يعني أبا نعيم أخبرنا أبو عمر عبد الواحد 
نيه ھبة هللا بن الحسن الطبري والحسن بن علي بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن مھدي فيما أجاز لنا روايته وحدث

المقرئ عنه قراءة قال أخبرنا محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدي قال وأبو نعيم ثقة ثبت صدوق سمعت 
 احمد بن محمد بن حنبل وذكره فقال أبو نعيم يزاحم به بن عيينة فناظره انسان فيه وفي وكيع فجعل يميل إلى ان

يزعم انه اثبت من وكيع فقال له الرجل وأي شيء عند أبي نعيم من الحديث وكيع أكثر من رواية وحديثا فقال ھو 
على قلة ما روى اثبت من وكيع أخبرني إبراھيم بن عمر البرمكي حدثنا عبيد هللا بن محمد بن حمدان العكبري قال 

ة عبد الرحمن بن عمرو قال سمعت احمد بن حنبل حدثني علي بن يعقوب بن أبي العقب بدمشق حدثنا أبو زرع
وذكر أبا نعيم فقال يزاحم بن عيينة فناظره رجل فيه وفي وكيع فجعل يميل إلى ان أبا نعيم اثبت من وكيع أخبرنا 
القاضي أبو العالء الواسطي أخبرنا عبد هللا بن محمد بن عثمان الحافظ حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم قال سمعت 

بن أيوب يقول سمعت احمد بن حنبل يقول أبو نعيم أقل حفظا من وكيع أخبرنا البرقاني قال قرأت على علي بن زياد 
احمد البزناني سمعت محمد بن احمد بن مسعود يقول سمعت عبد هللا بن احمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول أخطأ 

امد محمد بن احمد بن حسنويه أخبرنا الحسين بن وكيع بن الجراح في خمسمائة حديث أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو ح
إدريس األنصاري حدثنا أبو داود سليمان بن األشعث قال سمعت احمد قال قال أبو نعيم كنا عند سفيان بن عيينة 
على شيء أخذه كان يعرف في حديث أبي نعيم الصدق أخبرنا محمد بن احمد بن زرق أخبرنا عثمان بن احمد 

بن إسحاق قال سئل أبو عبد هللا قيل له فوكيع وأبو نعيم قال أبو نعيم اعلم بالشيوخ وانسابھم الدقاق حدثنا حنبل 
وبالرجال ووكيع افقه أخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال 
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ت يجري عندك بن فضيل مجرى عبيد هللا حدثني الفضل بن زياد قال سألت إبا عبد هللا احمد بن محمد بن حنبل قل
بن موسى قال ال كان بن فضيل استر وكان عبيد هللا صاحب تخليط روى أحاديث سوء قلت فأبو نعيم يجري 
مجراھما قال ال كان أبو نعيم يقظان في الحديث وقام في األمر يعني في االمتحان قال إذا رفعت أبا نعيم من الحديث 

يعقوب اجمع أصحابنا ان أبا نعيم كان غاية في اإلتقان والحفظ وانه حجة أخبرنا البرقاني  فليس بشيء قال أبو يوسف
أخبرنا الحسين بن علي التميمي حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني حدثنا أبو بكر المروذي قال قال أبو 

قرأت على علي بن أبي علي البصري عن  عبد هللا يحيى وعبد الرحمن وأبو نعيم الحجة الثبت وكان أبو نعيم ثبتا
علي بن الحسن الجراحي حدثنا احمد بن محمد بن الجراح أبو عبد هللا قال سمعت احمد بن منصور الرمادي يقول 
خرجت مع احمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق خادما لھما فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين 

ر أبا نعيم فقال له احمد بن حنبل ال تريد الرجل ثقة فقال يحيى بن معين ال بد لي فأخذ ورقة ألحمد بن حنبل أريد اختب
فكتب فيھا ثالثين حديثا من حديث أبي نعيم وجعل على راس كل عشرة منھا حديثا ليس من حديثه ثم جاءا إلى أبي 

نبل فأجلسه عن يمينه وأخذ يحيى بن نعيم فدقا عليه الباب فخرج فجلس على دكان طين حذاء بابه وأخذ احمد بن ح
معين فأجلسه عن يساره ثم جلست أسفل الدكان فاخرج يحيى بن معين الطبق فقرا عليه عشرة أحاديث وأبو نعيم 
ساكت ثم قرأ الحادي عشر فقال له أبو نعيم ليس من حديثي فاضرب عليه ثم قرا العشر الثاني وأبو نعيم ساكت فقرأ 

و نعيم ليس من حديثي فاضرب عليه ثم قرا العشر الثالث وقرأ الحديث الثالث فتغير أبو نعيم الحديث الثاني فقال أب
وانقلبت عيناه ثم اقبل على يحيى بن معين فقال له اما ھذا وذراع احمد في يده فاورع من ان يعمل مثل ھذا واما ھذا 

رجله فرفس يحيى بن معين فرمى به من يريدني فاقل من ان يفعل مثل ھذا ولكن ھذا من فعلك يا فاعل ثم اخرج 
الدكان وقام فدخل داره فقال احمد ليحيى الم امنعك من الرجل واقل لك انه ثبت قال وهللا لرفسته لي أحب الي من 
سفري كتب إلى عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر ان أبا الميمون عبد الرحمن بن عبد هللا بن عمر بن راشد 

خبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري قال سمعت يحيى بن معين يقول ما رأيت البجلي أخبرھم قال أ
اثبت من رجلين من أبي نعيم وعفان قال أبو زرعة وقال لي احمد بن صالح ما رأيت محدثنا اصدق من أبي نعيم 

حدثنا بن عمار قال أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا محمد بن عبيد هللا بن خميرويه الھروي أخبرنا الحسين بن إدريس 
نعيم متقن حافظ فإذا روى عن الثقات فحديثه حجة أحج ما يكون قال أبو علي الحسن بن إدريس خرج علينا عثمان 
بن أبي شيبة يوما فقال حدثنا األسد فقلنا من ھو قال الفضل بن دكين أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر ومحمد بن عبد 

وقال محمد أخبرنا الوليد بن بكر األندلسي حدثنا علي بن احمد بن زكريا الھاشمي الواحد األكبر قال حمزة حدثنا 
حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا العجلي حدثني أبي قال الفضل بن دكين أبو نعيم األحول كوفي ثقة ثبت 

به حدثنا أبو عبيد محمد في الحديث أخبرنا احمد بن محمد العتيقي أخبرنا محمد بن عدي بن زحر البصري في كتا
بن علي اآلجري قال قيل ألبي داود كان أبو نعيم الفضل حافظا قال جدا أخبرنا العتيقي حدثنا محمد بن العباس 
الخزاز أخبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجالب قال قال لي إبراھيم الحربي كان عندي يوم الجمعة بن ابنه بن 

علوا يختصمون في أبي نعيم ووكيع ويقول ھذا أبو نعيم أفضل ويقول ھذا وكيع نمير سوادة رجل كوفي وتمتام فج
أفضل فاختصموا ساعة وانا محول الوجه في ناحية فلما فرغوا من قتالھم قلت لھم أبو نعيم كان اثبت الرجلين 

صدقت قال فقال  واقلھما خطأ ووكيع كان أفضل الرجلين وكان يصوم الدھر وكان كثير الصالة قال فقالوا لي جميعا
سوادة لتمتام يا أبا جعفر اجعلنا في حل ال تكون غضبت قال ال وانصرفوا أخبرنا العتيقي حدثنا محمد بن العباس 
أخبرنا أبو أيوب الجالب قال سمعت إبراھيم الحربي يقول كان بين أبي نعيم ووكيع سنة وفات أبو نعيم في تلك السنة 

جيري أخبرنا محمد بن زيد بن علي بن مروان الكوفي أخبرنا محمد بن محمد الخلق أخبرني الحسين بن علي الطنا
بن عقبة الشيباني حدثنا ھارون بن حاتم قال سألت أبا نعيم فقلت يا أبا نعيم متى ولدت قال سنة تسع وعشرين ومائة 

جعفر بن حمدان  أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن
قالوا حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل حدثني أبي قال وأبو نعيم يعني ولد سنة ثالثين أخبرنا الجوھري أخبرنا احمد 
بن جعفر بن حمدان حدثنا محمد بن يونس قال سمعت أبا نعيم يقول ولدت سنة ثالثين ومائة وولد وكيع قبلي بسنة 

عبد هللا المعدل حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا احمد بن  أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن
مالعب قال سمعت أبا نعيم يقول ولدت سنة ثالثين ومائة في آخرھا أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن 
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مولده سنة ثالثين درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال ومات أبو نعيم الفضل بن دكين سنة ثماني عشرة ومائتين و
ومائة أخبرنا أبو القاسم األزھري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا إبراھيم بن محمد الكندي أخبرنا أبو موسى محمد 
بن المثنى قال ومات أبو نعيم سنة ثماني عشرة ومائتين في آخرھا أخبرنا بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد حدثنا 

العالء الواسطي ومحمد بن محمد بن عثمان السواق قاال أخبرنا احمد بن جعفر حنبل بن إسحاق وأخبرنا القاضي أبو 
القطيعي حدثنا محمد بن يونس قال مات أبو نعيم سنة تسع عشرة ومائتين أخبرنا بن الفضل حدثنا جعفر بن محمد بن 

ن يوم السبت من نصير الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي قال توفى أبو نعيم الفضل بن دكي
رمضان سنة تسع عشرة ومائتين أخبرنا الجوھري أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان حدثنا بشر بن موسى قال توفى 
أبو نعيم ليومين من شھر رمضان سنة تسع عشرة ومائتين وقيل ان رجال ألبي نعيم كان اسم أبيك دكينا قال كان اسم 

خبرني عبد الباقي بن عبد الكريم بن عمر المؤدب أخبرنا عبد الرحمن بن أبى عمرا ولكنه لقبه فروة الجعفي دكينا أ
عمر الخالل حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب حدثنا جدي أخبرنا بعض أصحابنا ان أبا نعيم خرج عليھم في شھر 

يت أباك ربيع األول سنة سبع عشرة ومائتين يوما بالكوفة فجاء بن لمحاضر بن المورع فقال له أبو نعيم انى رأ
البارحة في النوم وكأنه أعطاني درھمين ونصفا فما تؤولون ھذا فقلنا خيرا رأيت فقال اما انا فقد اولتھما انى اعيش 
يومين ونصفا أو شھرين ونصفا أو سنتين ونصفا ثم الحق فتوفى بالكوفة ليلة الثالثاء النسالخ شعبان سنة تسع عشرة 

تامة وقالوا انه اشتكى قبل ان يموت بيوم ليلة الثالثاء فاوصى ابنه عبد الرحمن  ومائتين بعد ھذه الرؤيا بثالثين شھرا
ببنى بن له يقال له ميثم كان مات قبله فلما كان العشاء من يوم اإلثنين طعن في عنقه وظھر به ورشكين في يده 

واخرج إلى الجبان وحضره رجل فتوفى ليلة الثالثاء وأخذ في جھازه بالليل واخرج بكرا ولم يعلم به كثير من الناس 
من ال جعفر بن أبى طالب يقال له محمد بن داود فقدمه ابنه عبد الرحمن بن أبى نعيم فصلى عليه ثم جاء الوالى 
وھو محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى الھاشمي فالمھم اال يكونوا اخبروه بموته ثم تنحى به عن القبر 

 ن لحقه من الناس وكانت وفاة أبى نعيم في خالفة المعتصم فصلى عليه ثانيه ھو وأصحابه وم

الفضل بن حكيم حدث عن حماد بن سلمة روى عنه أبو زرعة الدمشقي أخبرنا أبو القاسم على بن محمد  -  6788
بن على المعدل بدمشق أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبيد هللا بن يحيى القطان حدثنا أبو يعقوب إسحاق 

إبراھيم االذرعى حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو حدثنا الفضل بن حكيم ببغداد حدثنا حماد بن سلمة عن  بن
على بن زيد عن الحسن عن األحنف بن قيس قال لما توفى عمرو وضعت الموائد كف الناس عن الطعام فقال 

لنا بعده وشربنا وبعد أبى بكر وانه ال بد من العباس يا أيھا الناس ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد مات فاك
 األكل فبسط يده فاكل فاكل الناس 

الفضل بن يحيى بن المروح األنباري حدث عن مالك بن أنس روى عنه محمد بن يوسف الضبي وعلى  - 6789
لواعظ حدثنا بن الحسين بن الجنيد الرازي حديثا واحدا أخبرنيه الحسين بن على الطناجيري حدثنا عمر بن احمد ا

محمد بن احمد بن عيسى بن عبدك الرازي حدثنا على بن الحسين بن الجنيد حدثنا الفضل بن يحيى األنباري حدثني 
 مالك عن نافع عن بن عمر قال سئل النبي صلى هللا عليه و سلم عن الضب فعافه وقال ليس من طعام قومي 

داد وحدث بھا عن مالك بن أنس وسليمان بن بالل بن الفضل بن غانم أبو علي الخزاعي مروزي سكن بغ -  6790
مصعب وأبى يوسف القاضي وعبد الملك بن ھارون بن عنترة وسفيان بن عيينة والمسيب بن شريك وعبد الرحمن 
بن مغراء وسلمة بن الفضل روى عنه احمد بن أبى خيثمة وإبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد وموسى بن ھارون ومحمد 

لبراء ومحمد بن يحيى المروزي وإبراھيم بن عبد هللا المخرمي وعبد هللا بن محمد البغوي وغيره وكان بن احمد بن ا
يتولى القضاء بالري وبمصر وتوفى ببغداد أخبرنا إبراھيم بن مخلد المعدل حدثنا محمد بن احمد بن إبراھيم الحكيمي 

مصعب عن عطية العوفي عن أبى سعيد الخدري قال حدثنا احمد بن زھير حدثنا الفضل بن غانم حدثنا سوار بن 
عن أم سلمة قالت كانت ليلتى من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاتته فاطمة ومعھا على فقال له النبي صلى هللا 
عليه و سلم أنت واصحابك في الجنة أنت وشيعتك في الجنة اال ان ممن يحبك قوما يضفزون اإلسالم بالسنتھم 

 يجاوز تراقيھم لھم نبز يسمون الرافضة فإذا لقيتھم فجاھدھم فانھم مشركون قال قلت يا رسول هللا يقرؤون القران ال
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ما عالمة ذلك فيھم قال يتركون الجمعة والجماعة ويطعنون في السلف األول حدثنا أبو الحسين احمد بن على بن 
ان بن فھرويه العالف إمالء وعمر بن محمد عثمان بن الجنيد الخطبي بلفظه قال حدثني عبيد هللا بن محمد بن سليم

بن الزيات الصيرفي إمالء وعمر بن احمد بن أبى نعيم البزاز وأحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي إمالء 
قالوا حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن محمد بن أيوب أبو إسحاق المخرمي في درب حبيب باب نھر معلى وھذا لفظ 

ال حدثنا الفضل بن غانم حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على بن أبى عبيد هللا وحده ق
طالب قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم من قال في كل يوم مائة مرة ال اله اال هللا الحق المبين كان له امانا من 

ة قال الفضل بن غانم وهللا لو ذھب إلى اليمن الفقر واستجلب به الغنى وامن من وحشة القبر واستقرع به باب الجن
في ھذا الحديث كان قليال رواه عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الھاشمي وأحمد بن دھثم األسدي عن مالك عن 
نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم وذكر لنا أبو نعيم الحافظ ان سالما الخواص رواه عن مالك عن 

مد عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا جعفر بن مح
محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سئل يحيى بن معين عن الفضل بن غانم الذي 

أبو الحسن الدارقطني قال الفضل بن يحدث عن سلمة بالمغازى فقال ضعيف ليس بشيء أخبرنا البرقاني أخبرنا 
غانم ليس بالقوي حدثنا محمد بن على الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األزدي حدثنا عبد الواحد بن محمد بن 
مسرور حدثنا أبو سعيد بن يونس قال الفضل بن غانم الخزاعي يكنى أبا على مروزي قدم مصر سنة ثمان وتسعين 

قبل األمير مطلب بن عبد هللا فأقام على قضاء مصر إلى ان صرف عنه في سنة تسع ومائة فولى قضاء مصر من 
وتسعين ومائة وقال لي أبو القاسم بن قديد كان الفضل بن غانم متھما في نفسه وقال لي حدثني عبيد هللا بن عبد 

ى الفضل بن غانم وقد الصمد بن ميمون مولى أبى قبيل المعافري عن سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني انه جاء إل
أرسل إليه سحرا فوجد غالما امرد على باب الفضل بن غانم وكان ذلك الغالم معروفا بالتخليط مشھورا به وھو 
خارج من داره فرجع عنه سعيد بن عيسى ولم يدخل فقال له الفضل بعد ذلك ارسلنا إليك في أمر فلم تأت فما الذي 

د خارج من دارك فسكت الفضل ولم يعد سعيد بعد ذلك يدخل إليه قال أبو شغلك فقال قد جئت بكرا والغالم االمر
سعيد بن يونس وحدث الفضل بن غانم بمصر وكتب عنه جماعة من أھل مصر وخرج فتوفى ببغداد سنة سبع 
وعشرين ومائتين قلت وھم أبو سعيد في تاريخ وفاته الن الفضل مات بعد ذلك أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن 

ظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات الفضل بن غانم سنة ست وثالثين ومائتين أنبأنا محمد بن احمد بن الم
رزق أخبرنا محمد بن عمر بن غالب الجعفي أخبرنا موسى بن ھارون قال مات الفضل بن غانم يوم الثالثاء لثالث 

حية أخبرنا الصيمرى حدثنا على بن الحسين مضين من جمادى اآلخرة سنة ست وثالثين وكان أبيض الراس والل
الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال مات الفضل بن غانم ومحمد بن بشر الدعاء في 

 يوم واحد الثالثاء لليلتين بقيتا من جمادى اآلخرة سنة ست وثالثين ومائتين 

عن إسماعيل بن عياش وعن عباد بن العوام وعباد بن عباد الفضل بن زياد أبو العباس الطستي حدث  - 6791
وعلى بن ھاشم بن البريد وخلف بن خليفة روى عنه إسحاق بن الحسن الحربي وأبو بكر بن أبى الدنيا وموسى بن 
ھارون بن إبراھيم بن ھاشم البغوي وجعفر بن احمد بن محمد بن الصباح الجرجرائي وكان ثقة أخبرني محمد بن 

ن على البزاز حدثنا محمد بن عبيد هللا بن قفرجل حدثنا جعفر بن احمد بن محمد بن الصباح حدثنا الفضل بن الفرج ب
زياد حدثنا على بن ھاشم عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا مات 

 أحدكم فدعوه 

لبزاز الدوري حدث عن أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي الفضل بن إسحاق بن حيان أبو العباس ا - 6792
والقاسم بن مالك المزني وعمر بن أيوب الموصلي وعبيد هللا بن األشجعي روى عنه أبو احمد بن عبدوس السراج 
وعبد هللا بن احمد بن حنبل وعبد هللا بن إسحاق المدائني وإبراھيم بن موسى الرواس ومحمد بن محمد بن سليمان 

لباغندي وغيرھم أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا محمد بن محمد ا
الباغندي قال حدثنا الفضل بن إسحاق الدوري حدثنا عمر بن أيوب عن مصاد بن عقبة عن أبى الزبير عن جابر قال 
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ح أنبأنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا إبراھيم بن قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صوموا من وضح إلى وض
محمد بن يحيى المزكى أخبرنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا أبو العباس الفضل بن إسحاق الدوري ثقة مأمون 
أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي سنة اثنتين وأربعين فيھا مات الفضل بن 

 البزاز إسحاق 

الفضل بن الصباح أبو العباس السمسار سمع ھشيم بن بشير وسفيان بن عيينة وأبا معاوية الضرير روى  - 6793
عنه شعيب بن محمد الذارع ووكيعا بن فضيل ومحمد بن إسماعيل بن أبى فديك روى عنه شعيب بن محمد الذارع 

الرواس وعبد هللا بن محمد البغوي وأحمد بن الحسن وأحمد بن عبد هللا بن سابور الدقاق وإبراھيم بن موسى بن 
الصباحى وغيرھم أخبرني األزھري حدثنا على بن محمد بن احمد بن لؤلؤ حدثنا احمد بن الحسن الصباحى حدثنا 
الفضل بن الصباح السمسار حدثنا أبو معاوية الضرير عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال سمعت عمر 

ول كلمة السوء تطأطأ لھا تخطاك أو قال تجوزك أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل بن الخطاب يق
الداودي أخبرنا عمر بن احمد الواعظ حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي حدثنا الفضل بن الصباح وكان من خيار عباد 

برنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة وأخبرنا هللا أخبرنا محمد بن رزق أخبرنا ھبة هللا بن محمد بن حبش الفراء أخ
على بن احمد الرزاز حدثنا احمد بن سلمان النجاد حدثنا محمد بن عثمان قال وسألته يعنى يحيى بن معين عن 
الفضل بن الصباح فقال ثقة أخبرنا على بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا 

ي حدثنا بكر بن سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال سألت يحيى بن معين عن الفضل محمد بن إسماعيل الفارس
بن الصباح فقال ثقة أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات فضل بن الصباح 

سحاق السراج قال مات سنة خمس وأربعين قرأت على البرقاني عن أبى إسحاق المزكى قال أخبرنا محمد بن إ
الفضل بن الصباح أبو العباس السمسار ببغداد في رجب سنة خمس وأربعين ومائتين وكان ال يخضب رايته أبيض 

 الراس واللحية 

الفضل بن السكين بن سخيت أبو العباس القطعيى يعرف بالسندى وكان اسود حدث عن صالح بن بيان  -  6794
ى عنه محمد بن موسى بن حماد البربري وأبو يعلى الموصلي وإبراھيم بن عبد الساحلى وأحمد بن محمد الرملي رو

هللا المخرمي ومحمد بن محمد الباغندي أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد حدثنا عمر بن محمد بن على الناقد 
بيان حدثنا المسعودي  حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن أيوب المخرمي حدثنا الفضل بن سحيت القطيعي حدثنا صالح بن

عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد هللا بن مسعود قال دخلت المسجد ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
جالس فسلمت وجلست فقلت ال حول وال قوة اال با فقال لي النبي صلى هللا عليه و سلم اال أخبرك بتفسيرھا قلت 

معصية هللا اال بعصمة هللا وال قوة على طاعة هللا اال بعون هللا وضرب منكبى  بلى يا رسول هللا فقال ال حول عن
وقال لي ھكذا أخبرني بھا جبريل يا بن أم عبد قرانا على الجوھري عن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن القاسم 

بن سحيت أبا العباس السندي  الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين وذكروا الفضل
فقال كذاب ما سمع من عبد الرزاق شيئا قالوا انه يحدث قال لعن هللا من يكتب عنه من صغير أو كبير اال ان يكون 

 ال يعرفه 

الفضل بن يحيى بن شاھى األنباري المقرئ قرا على أبى عمرو حفص بن سليمان روى عنه حروف  - 6795
 احمد بن بشار عم قاسم بن محمد األنباري عاصم بن أبى النجود حدث عن 

الفضل بن أبى حسان البكائي الوراق سمع أبا النضر ھاشم بن القاسم ويعقوب الحضرمي وزيد بن الحباب  - 6796
وعمر بن طلحة القناد ومحمد بن مصعب وسريج بن النعمان ومحرز بن عون وھارون بن معروف روى عنه احمد 

عد وأحمد بن على بن العالء الجوزجاني وكان ثقة أخبرنا احمد بن عمر بن روح بن على األبار ويحيى بن صا
النھرواني أخبرنا أبو محمد طلحة بن احمد بن الحسن الصوفي حدثنا احمد بن علي بن العالء الجوزجاني حدثنا 

ثني أبو عجالن فضل بن أبي حسان حدثنا ھاشم أبو النضر حدثنا عقيل الثقفى عن الفضل بن يزيد الثمالي قال حد
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المحاربي قال سمعت بن عمر يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ان الكافر ليجر لسانه يوم القيامة 
وراءه فرسخين يتوطؤه الناس أخبرني أبو الفرج الطناجيري حدثنا عمر بن احمد الواعظ قال وجدت في كتاب جدي 

بن أبي حسان ومات ودفن في شعبان سنة تسع وأربعين ومائة  سمعت احمد بن محمد بن بكر يقول وفلج الفضل
حدثني الحسن بن محمد الخالل حدثنا يوسف بن عمر القواس قال سمعت أبا عبد هللا بن العالء يقول توفى الفضل بن 

 أبى حسان الوراق لسبع بقين من شعبان سنة تسع وأربعين ومائتين 

حمد بن حنبل وممن أكثر الرواية عنه حدث عنه يعقوب بن سفيان الفضل بن زياد القطان أحد أصحاب ا -  6797
الفسوي والحسن بن عبد الوھاب بن أبى العنبر وأحمد بن محمد بن إسماعيل االدمي وجعفر بن محمد الصندلي 
 حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر الخالل قال والفضل بن زياد من المقدمين عند أبى عبد

 هللا وكان أبو عبد هللا يعرف قدره ويكرمه ويصلى بأبي عبد هللا 

الفضل بن جعفر البغدادي حدث عن خشيش بن القاسم روى عنه صالح بن بشر بن سلمة الطبراني وذكره  - 6798
 عبد الرحمن بن أبى حاتم وقال سألت أبى عنه فقال ال اعرفه 

ن أبو سھل المعروف بابن أبى طالب مولى العباس بن عبد المطلب الفضل بن جعفر بن عبد هللا بن الزبرقا - 6799
وھو أخو العباس ويحيى حدث عن حجاج بن محمد األعور وعبيد هللا بن موسى وعبد الكريم بن روح البزاز 
وحفص بن عمر العدني وخالد بن يزيع وعبد هللا بن احمد بن مدكور وفروة بن أبى المغراء روى عنه أبو بكر بن 

لدنيا وأحمد بن محمد بن المغلس والقاضي أبو عبد هللا المحاملي وكان ثقة أخبرنا الحسن بن محمد الخالل حدثنا أبى ا
احمد بن إبراھيم حدثنا احمد بن محمد بن المغلس حدثنا أبو سھل الفضل بن أبى طالب حدثنا عبد الكريم بن روح 

عياش وكانت أمه لرقيه بنت رسول هللا صلى هللا عليه و  البزاز حدثنا أبى عن أبيه عن عنبسة بن سعيد عن جدته أم
سلم قالت سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ما زوجت عثمان أم كلثوم اال بوحى من السماء قرأت على 
البرقاني عن أبى إسحاق المزكى قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت يحيى بن أبى طالب يقول ولد 

 ست وثمانين ومائة وقال السراج مات فضل بن أبى طالب ببغداد سنة اثنتين وخمسين فضل سنة 

الفضل بن سھل بن إبراھيم أبو العباس األعرج مولى بنى ھاشم سمع يعقوب بن إبراھيم بن سعد والحسين  - 6800
عامر وأبا النضر بن علي الجعفى وشبابة بن سوار ومحمد بن بشر ومعلى بن أسد وأبا احمد الزبيري واسود بن 

ھاشم بن القاسم ويحيى بن غيالن وھشام بن سعيد الطالقاني روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيھما وأبو حاتم 
الرازي وقال ھو صدوق والحسين بن عبد هللا بن شاكر وأحمد بن محمد بن الجراح الضراب ويحيى بن محمد بن 

رنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدى صاعد والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد الدوري أخب
أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا فضل بن سھل حدثنا أبو النضر ھاشم بن القاسم أبو إسحاق األشجعي حدثنا 
عمرو بن قيس المالئي عن الحر بن الصباح عن ھنيدة بن خالد عن حفصة قالت أربع لم يدعھن النبي صلى هللا عليه 

م صيام عاشوراء والعشر وثالثة أيام من كل شھر وركعتى الغداة أخبرنا أبو الحسين احمد بن محمد بن احمد و سل
بن حماد الواعظ حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي إمالء حدثنا فضل بن سھل حدثنا محمد بن 

صلى هللا عليه و سلم قال إذا نصح العبد لسيده واحسن بشر حدثنا عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي 
عبادة ربه كان له األجر مرتين أخبرني احمد بن سليمان بن على المقرئ أخبرنا أبو سعيد احمد بن محمد الماليني 
أخبرنا عبد هللا بن عدى قال سمعت عبدان يقول سمعت أبا داود السجستاني يقول انا ال أحدث عن فضل األعرج قلت 

م يروه قال ألنه كان ال يفوته حديث جيد وقال بن عدى سمعت احمد بن الحسين الصوفي يقول فضل بن سھل ل
األعرج كان أحد الدواھى قلت يعنى في الذكاء والمعرفة وجودة األحاديث وهللا اعلم أخبرنا البرقاني أخبرنا على بن 

ن أبى عبد الرحمن النسائي عن أبيه ثم حدثني عمر الحافظ حدثنا الحسن بن رشيق المصري حدثنا عبد الكريم ب
الصوري قال أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي قال ناولني عبد الكريم بن أبى عبد الرحمن وكتب لي بخطه قال 
سمعت أبى يقول الفضل بن سھل األعرج بغدادي ثقة حدثني األزھري حدثني محمد بن العباس قال قال لنا أبو عبيد 
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فى الفضل بن سھل األعرج يوم اإلثنين لسبع وعشرين معين من صفر سنة خمس وخمسين ومائتين بن حربويه تو
قرأت على البرقاني عن المزكى قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال مات فضل بن سھل األعرج أبو العباس 

 ة ببغداد يوم اإلثنين لثالث بقين من صفر سنة خمس وخمسين ومائتين وله نيف وسبعون سن

الفضل بن يعقوب بن إبراھيم بن موسى أبو العباس الرخامي سمع يحيى بن السكن البصري وإدريس بن  -  6801
يحيى الخوالني المصري وزيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي ومحمد بن يوسف الفريابي وسعيد بن مسلمة األموي 

هللا بن جعفر الرقى ومحمد بن سليمان  ومحمد بن سابق ووھب هللا بن راشد والحسن بن بالل واسد بن موسى عبد
بن أبى داود الحراني روى عنه البخاري في صحيحه وأحمد بن محمد بن مسروق الطوسي ومحمد بن محمد 
الباغندي ويحيى بن صاعد وأبو حامد محمد بن ھارون الحضرمي والحسين بن القاسم ابنا إسماعيل المحاملي 

عنه مع أبى ببغداد وكان صدوقا ثقة وسئل أبى عنه فقال صدوق وذكر ومحمد بن مخلد وقال بن أبى حاتم كتبت 
الدارقطني فقال ثقة حافظ أخبرنا أبو عمر بن مھدى أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا الفريابي 

و سلم عن األوزاعي عن الزھري عن سعيد وأبى سلمة وسليمان بن يسار عن أبى ھريرة ان النبي صلى هللا عليه 
قال ان اليھود والنصارى ال يصبغون فخالفوھم ھكذا روى ھذا الحديث فضل الرخامي عن محمد بن يوسف الفريابي 
وتفرد بذكر سعيد وھو بن المسيب ورواه محمد بن يحيى الذھلي عن الفريابي فلم يذكر سعيدا وكذلك رواه الوليد بن 

اربعتھم عن األوزاعي عن الزھري عن أبى سلمة وسليمان مسلم وعيسى بن يونس والوليد بن مزيد وبشر بن بكر 
بن يسار حست ولم يتابع أحد فضال على ذكر سعيد وقد وھم في ذلك وهللا اعلم أخبرني الطناجيري حدثنا عمر بن 
احمد الواعظ حدثنا محمد بن مخلد بن حفص العطار قال مات الفضل بن يعقوب الرخامي في أول شھر جمادى 

 ان وخمسين ومائتين األولى سنة ثم

الفضل بن موسى بن عيسى بن سفيان أبو العباس البصري مولى بنى ھشام قدم بغداد وحدث بھا وبسر من  - 6802
رأى عن عبد الرحمن بن مھدي وروح بن عبادة وأبى عاصم النبيل وحماد بن مسعدة روى عنه أبو بكر بن أبى 

وراق وعبد هللا بن عيسى القاضي ومحمد بن مخلد وغيرھم وما الدنيا والقاضي المحاملي وإسماعيل بن العباس ال
علمت من حاله اال خيرا أخبرنا أبو عمر بن مھدى أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا فضل بن موسى حدثنا أبو عاصم 
حدثنا سھل بن السراج عن أيوب عن بن أبى مليكة عن عائشة قالت توفى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في بيتي 

ومى وبين سحرى ونحرى أخبرني الحسن بن على التميمي حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق حدثني أبى حدثنا أبو وي
العباس الفضل بن موسى البصري مولى بنى ھاشم بسر من رأى سنة إحدى وستين ومائتين حدثنا عبد الرحمن بن 

قال وجدت في كتاب جدي سمعت احمد بن مھدى بحديث ذكره أخبرنا عبيد هللا بن عمر بن احمد الواعظ عن أبيه 
محمد بن بكر قال ومات الفضل بن موسى البصري سنة أربع وستين ومائتين وكذلك ذكر محمد بن مخلد فيما قرأت 

 بخطه وقال في جمادى اآلخرة 

الفضل بن العباس أبو بكر المعروف بفضلك الرازي سمع ھدبة بن خالد وقتيبة بن سعيد وأبا الربيع  - 6803
لزھراني وأحمد بن عبدة وعبد العزيز بن عبد هللا األويسي وعيسى بن ميناء قالون وشيبان بن فروخ وإسحاق بن ا

راھويه وخلقا كثيرا من نظرائھم حدث عنه من البغداديين صالح بن أبى مقاتل الحافظ ومحمد بن مخلد وكان ثقة ثبتا 
مھدي أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا الفضل بن العباس حدثنا حافظا وسكن بغداد إلى ان توفى بھا أخبرنا أبو عمر بن 

محمد بن مھران حدثنا عبد العزيز بن عيسى أبو عيسى الحراني عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يدخل الجنة من اتى ذات محرم أخبرني محمد 

بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت شعيب  بن احمد
بن إبراھيم البيھقي والد أبى الحسن الفقيه الثقة المأمون يقول فضلك الرازي وھو الفضل بن العباس امام عصره في 

الخزاز قال قرئ على أبى الحسين بن المنادى معرفة الحديث أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس 
وانا اسمع قال وتوفى أبو بكر الفضل بن العباس الرازي المعروف بفضلك يوم السبت لسبع بقين من صفر سنة 
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سبعين في مدينتنا وبھا قبر وذلك ببرانا في الجانب الغربي ذكر بن مخلد فيما قرأت بخطه انه توفى يوم السبت ألربع 
 صفر  عشرة بقين من

الفضل بن خلف بن داود بن سعيد بن عبد هللا الجواربى حدث عن عصام بن على الواسطي وموسى بن  - 6804
 إبراھيم المروزي روى عنه بن أخيه محمد بن صالح الجواربى 

الفضل بن جعفر أبو العباس الخواص المخرمي حدث عن أبى نصر التمار وبشر بن الحارث روى عنه  -  6805
لد أخبرنا أبو الفرج الطناجيري وعبد الكريم بن محمد بن احمد المحاملي قاال أخبرنا احمد بن منصور محمد بن مخ

النوشرى حدثنا بن مخلد حدثنا أبو العباس الفضل بن جعفر الخواص في المحرم في درب عبد هللا بن خازم قال 
ن سبح كذا كان له كذا فقال بشر ھذا أمر سمعت بشر بن الحارث وتذاكر قوم من قرا بسورة كذا وكذا كان له كذا وم

 الصادق فاما من قرا فانى أخاف ان ال يجاوز ھذا ووضع يده على شحمة اذنه 

الفضل بن العباس بن إبراھيم بن مھران حدث عن خلف بن ھشام المقرئ روى عنه على بن الحسن بن  -  6806
بو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الھاشمي العبد وأحمد بن عبد الكريم الكريزى البصري أخبرنا القاضي أ

بالبصرة حدثنا احمد بن عبد الكريم بن محمد الكريزى حدثنا الفضل بن العباس بن إبراھيم بن مھران البغدادي حدثنا 
خلف بن ھاشم حدثنا عيسى بن ميمون البصري عن عسل بن سفيان عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد هللا 

 ول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من كتم علما الجمه هللا يوم القيامة لجاما من نار قال سمعت رس

الفضل بن العباس بن إبراھيم أبو العباس سكن حلب وحدث بھا عن أبى سلمة التبوذكي والقعنبي وھانئ  - 6807
برداعس الحافظ وأحمد بن يحيى البصري وغيرھم روى عنه أبو عبد الرحمن النسائي ومحمد بن بركة المعروف ب

بن محمد بن إسحاق الحلبي وأخبرنا أبو القاسم عبيد هللا بن احمد بن عبد األعلى الرقى أخبرنا عبد هللا بن القاسم بن 
سھل الصواف بالموصل حدثنا احمد بن محمد بن إسحاق الحلبي حدثنا الفضل بن العباس البغدادي حدثنا ھانئ بن 

رنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يستانى بالجراحات يحيى حدثنا يزيد بن عياض أخب
سنة ھذا غريب من حديث أبى الزبير المكى عن جابر بن عبد هللا األنصاري ال اعلم رواه غير يزيد بن عياض بن 

د الصوفي بمصر حدثنا أبو عبد جعدبة عنه أخبرنا أبو سعد الماليني قراءة أخبرنا أبو بكر الوليد بن القاسم بن احم
الرحمن احمد بن شعيب بن على النسائي حدثنا الفضل بن العباس بن إبراھيم حدثنا محمد بن أبى حاتم قال حدثني 
بشر وھو بن الحارث حدثنا إبراھيم بن سعد عن أبيه عن عبد هللا بن جعفر قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

رنا البرقاني أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا عبد الكريم بن احمد يأكل القناء بالرطب أخب
بن شعيب النسائي عن أبيه ثم أخبرني الصوري أخبرني الخصيب بن عبد هللا قال ناولني عبد الكريم وكتب لي بخطه 

 العباس ثقة  قال سمعت أبى يقول الفضل بن العباس بن إبراھيم حلبى بغدادي األصل يكنى أبا

 الفضل بن صالح المخرمي حدث عن عاصم بن على بن عاصم روى عنه ابنه احمد  - 6808

الفضل بن محمد بن أبى يحيى بن المبارك أبو العباس اليزيدي حدث عن أبيه وعن إسحاق بن إبراھيم  - 6809
النطاح روى عنه محمد بن الموصلي ومحمد بن سالمة ويحيى الجمحي وأبى عثمان المازني ومحمد بن صالح بن 

العباس اليزيدي ومحمد بن موسى بن حماد البربري ومحمد بن عبد الملك التاريخي وعلى بن سليمان األخفش وأبو 
 عبد هللا الحكيمي وأبو على الطومارى وكان أديبا نحويا عالما فاضال وبلغني انه مات في سنة ثمان وسبعين ومائتين 

أبو العباس حدث عن خلف بن ھشام المقرئ وأبى إبراھيم الترجماني وسريج بن الفضل بن محمد رومى  -  6810
يونس وجبارة بن مغلس وإسماعيل بن عبيد بن أبى كريمة وعثمان بن عبد الوھاب الثقفى روى عنه أبو محمد بن 

ي حدثنا الفضل بن الخرساني ولم يكن به باس أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم البغو
محمد بن رومى أبو العباس حدثنا خلف بن ھشام البزار حدثنا على بن مسھر عن أشعث عن عبد الملك بن عمير 
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عن عطية القرظي قال انعم هللا على انى عرضت على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم بنى قريظة في الغلمان 
 فلم يجدنى انبت فخلى سبيلى 

عبدويه بن كثير أبو العباس المؤدب حدث عن الحسن بن مخلد الكبشى روى عنه أبو بكر  الفضل بن -  6811
الشافعي أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم حدثنا الفضل بن عبدويه بن كثير أبو العباس 

على عن عمرو بن دينار قال سمعت  المؤدب حدثنا الحسن بن مخلد الكبشى حدثنا أبو يوسف القاضي عن عبد هللا بن
بن عمر يقول قدم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فطاف بالبيت وصلى خلف مقام إبراھيم ركعتين وطاف بين 

 الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة 

وحدث بھا عن سليمان الفضل بن الحسن بن محمد بن االعين أبو العباس األنصاري األھوازي قدم بغداد  - 6812
الشاذكوني وسعيد بن عنبسة البصري وسفيان بن وكيع بن الجراح روى عنه أبو عمرو بن السماك ومحمد بن 
العباس بن نجيح وعبد الصمد بن على الطستي وأبو بكر الشافعي وكان ثقة أخبرنا بن عقيل احمد بن عيسى بن زيد 

تاني قال أبو عقيل حدثنا وقال طلحة أخبرنا محمد بن عبد هللا بن القزاز وأبو القاسم طلحة بن على بن الصقر الك
إبراھيم الشافعي حدثني الفضل بن الحسن بن محمد بن الفضل بن االعين األھوازي ببغداد حدثنا سليمان بن داود 

صلى  المنقري حدثنا حصين بن نمير أبو محصن حدثنا بن أبى ليلى عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد عن النبي
هللا عليه و سلم في قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا فمنھم ظالم لنفسه ومنھم مقتصد ومنھم سابق 
بالخيرات قال كلھم في الجنة أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وانا 

سن بن محمد بن الفضل بن االعين األنصاري في آخر ذي القعدة سنة اسمع قال وجاءنا الخبر بموت الفضل بن الح
 ثمان وثمانين يعنى ومائتين من األھواز 

الفضل بن مخلد بن عبد هللا أبو العباس الدقاق ويعرف بفضالن حدث عن أبى حمدون المقرئ وداود بن  -  6813
 ثقة صغير البخاري روى عنه أبو الحسين بن المنادى وجعفر الخلدي وكان 

الفضل بن العباس القرطمى حدث عن يحيى بن عثمان الحربي روى عنه أبو القاسم الطبراني أخبرنا  -  6814
محمد بن عبد هللا بن احمد بن شھريار التاجر بأصبھان أخبرنا سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني حدثنا الفضل بن 

ضل بن زياد عن األوزاعي عن إسحاق بن عبد هللا بن أبى العباس القرطمى البغدادي حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا الف
طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جعلت قرة عيني في الصالة قال سليمان لم يروه 

 عن األوزاعي اال فضل فرد به يحيى 

يحيى بن عثمان الحربي وسويد  الفضل بن العباس بن الوليد أبو القاسم البزوري ويقال السقطى حدث عن -  6815
بن سعيد وداود بن رشيد روى عنه محمد بن احمد بن إسحاق الحجارى وعبد الصمد الطستي وعبد الباقي بن قانع 
واخاف ان يكون القرطمى الذي ذكرناه آنفا وهللا اعلم أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر القطان حدثنا 

اضي حدثنا الفضل بن العباس البزوري حدثنا داود بن رشيد حدثنا أبو حفص األبار عن محمد عبد الباقي بن قانع الق
بن إسحاق وشعبة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده يعنى الحسين ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى عن 

عمر الدارقطني حدثني أبو بكر جذاذ النخل بالليل وحصاد الزرع بالليل أخبرني أبو القاسم األزھري حدثنا على بن 
محمد بن احمد بن إسحاق الحجارى حدثني أبو القاسم الفضل السقطي من الثقات أخبرنا على بن محمد السمسار 
أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثنا عبد الباقي بن قانع ان الفضل بن العباس البزوري مات في سنة إحدى 

 وتسعين ومائتين 

ھارون بن العباس البزوري مات في سنة إحدى وتسعين ومائتين وعثمان بن أبى شيبة وداود  الفضل بن - 6816
بن رشيد ومحمد بن أبى معشر روى عنه أبو نعيم بن عدى الجرجاني وأبو القاسم الطبراني وايزديار بن سليمان 

نا الفضل بن ھارون البغدادي الفارسي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار أخبرنا سليمان بن احمد الطبراني حدث
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صاحب أبى ثور حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا المطلب بن زياد عن السدى عن عبد خير عن على في قوله تعالى 
إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المنذر والھاد رجل من بنى ھاشم قال سليمان لم 

 تفرد به عثمان بن أبى شيبة يروه عن السدى اال المطلب 

الفضل بن محمد أبو برزه الحاسب حدث عن احمد بن عبد هللا بن يونس وثابت بن موسى ويحيى الحماني  -  6817
الكوفيين ومحمد بن سماعه الرملي ومالك بن سليمان األلھاني ونوح بن حبيب القومسي روى عنه عبد الباقي بن 

س احمد بن محمد بن يوسف السقطى وكان ثقة أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا قانع وأبو محمد بن ماسي وأبو العبا
عبد هللا بن إبراھيم بن أيوب بن ماسي حدثنا أبو برزه الحاسب حدثنا محمد بن سماعه حدثنا مھدى بن إبراھيم حدثنا 

لي أبو سعيد انى أراك  مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة عن أبيه قال قال
تحب البادية وتحب الغنم فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فارفع صوتك باألذان فإنه ال يسمع مدى صوتك في غنمك 
أو باديتك حجر وال شجر وال مدر وال شيء اال شھد لك يوم القيامة قال ثم قال أبو سعيد سمعته من رسول هللا صلى 

البرقاني عن أبى برزه الحاسب قلت أكان ثقة فقال أي لعمرى وھو جليل أخبرنا  هللا عليه و سلم سألت أبا بكر
السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان أبا برزة الحاسب مات في سنة ثمان وتسعين ومائتين قال لي ھالل بن 

 المحسن مات أبو برزة يوم السبت ألربع بقين من صفر 

عن عباد بن موسى الختلي وھشام بن بھرام المدائني روى عنه أبو سعيد الفضل أبو العباس األشج حدث  - 6818
بن األعرابي حدثني الصوري أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المصري أخبرنا أبو سعيد احمد بن محمد بن زياد حدثنا 

ا أبو غالب أبو العباس فضل األشج بغدادي وأخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم حدثن
على بن احمد بن احمد بن النضر قاال حدثنا ھشام بن بھرام المدائني حدثنا معافى بن عمران عن افلح بن حميد عن 

 القاسم عن عائشة ان النبي صلى هللا عليه و سلم وقت ألھل العراق ذات عرق 

وھو أخو أبى الحسين احمد حدث الفضل بن جعفر بن محمد بن عبيد هللا بن يزيد أبو القاسم بن المنادى  - 6819
عن جده أبى جعفر بن المنادى وعن أبى قالبة الرقاشي وإسماعيل بن إسحاق القاضي روى عنه أبو جعفر محمد بن 
عمرو العقيلي أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وانا اسمع قال توفى 

ر بن محمد بن عبيد هللا المنادى ليلة األربعاء وقت السحر األعلى لتسع خلون من ذي اخى أبو القاسم الفضل بن جعف
القعدة سنة ثمان وتسعين بالذرب ودفن من الغد يوم األربعاء كان قد حدث قبل ذلك بسنيات كان عمره سبعا وأربعين 

 سنة وشھرا واحدا وتسعة عشر يوما 

بن احمد بن محمد العتيقي أخبرنا يوسف بن احمد الصيدالني بمكة الفضل بن احمد البغدادي أخبرنا محمد  -  6820
حدثنا محمد بن عمرو العقيلي حدثني فضل بن احمد البغدادي حدثنا محمد بن المثنى البزاز قال سمعت بشر بن 

 الحارث يقول رأيت الزنجي بن خالد وھو على حمار واقبل يحرك رأسه يعنى قد شرب نبيذا 

ح بن على بن عيسى بن جعفر بن أبى جعفر المنصور يكنى أبا العباس حدث عن ھدبة بن الفضل بن صال -  6821
خالد وعبد األعلى بن حماد ويعقوب بن حميد بن كاسب وھدبة بن عبد الوھاب المروزي روى عنه الحسين بن 

وعيسى بن حامد عياش القطان وإسماعيل بن على الخطبي وأبو القاسم الطبراني وأحمد بن جعفر بن مالك القطيعي 
الرخجي وغيرھم وكان ثقة أخبرنا إبراھيم بن مخلد المعدل حدثني إسماعيل بن على الخطبي حدثنا أبو العباس 
الفضل بن صالح بن على بن عيسى بن جعفر بن أبى جعفر المنصور حدثنا ھدبة بن خالد األزدي حدثنا ھمام بن 

ن الوتر فقال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول يحيى حدثنا قتادة عن أبى مجلز قال سألت بن عباس ع
ركعة من آخر الليل أخبرني األزھري حدثنا احمد بن جعفر بن حمدان حدثنا أبو العباس الفضل بن صالح الھاشمي 
وكان من أفاضل الناس أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه أخبرنا القاضي أبو الحسين عيسى بن حامد بن بشر 
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الرخجي قال ومات الفضل بن صالح بن على بن عيسى بن جعفر بن أبى جعفر المنصور ببغداد يوم السبت في شھر 
 ربيع األخر سنة ثالثمائة 

الفضل بن احمد بن سيار البغدادي حدث عن على بن عبدة المؤدب روى عنه محمد بن ھارون بن شعيب  - 6822
 األنصاري الدمشقي وذكر انه سمع منه بمصر 

الفضل بن عبدوس بن محمد أبو العباس القردوانى حدث عن على بن داود القنطري روى عنه عبد هللا بن  - 6823
 عدى الجرجاني وذكر انه سمع منه بسر من رأى 

الفضل بن عبد الملك أبو عبد هللا الھاشمي كان امام الجامع بالرصافة وصاحب الصالة بمكة والمدينة أنبأنا  - 6824
مخلد أنبأنا إسماعيل بن على الخطبي قال توفى أبو عبد هللا الفضل بن عبد الملك الھاشمي امام الجامع  إبراھيم بن

وصاحب الصالة بالحرمين والرصافة ببغداد يوم السبت بالعشي ودفن يوم األحد بالغداة لعشر خلون من صفر سنة 
 سبع وثالثمائة وله من السن سبعون سنة 

العباس الوزان حدث عن احمد بن إبراھيم وراق خلف بن ھشام البزار روى عنه أبو  الفضل بن احمد أبو -  6825
 بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار األنباري 

الفضل بن محمد بن عقيل بن خويلد أبو العباس الخزاعي النيسابوري ويلقب فضالن سمع أباه وإسحاق بن  - 6826
د بن يوسف السلمي وعبد هللا بن ھاشم الطوسي وأبا األزھر احمد بن منصور الكوسج ومحمد بن يحيى الذھلي وأحم

األزھر ومحمد بن إسماعيل البخاري وعلى بن حرب الموصلي وعباسا الدوري وأبا قالبة الرقاشي روى عنه أبو 
ر العباس بن عقدة وكان قدم بغداد وحدث بھا فروى عنه محمد بن عمر بن الجعابي ومحمد بن المظفر وعلى بن عم

السكري ومحمد بن إسحاق القطيعي أخبرني الحسن بن محمد الخالل حدثنا على بن عمر الختلي حدثنا الفضل بن 
محمد بن عقيل السلفي سنة ثالث وثالثمائة حدثنا عبد هللا بن ھاشم وأخبرنا احمد بن عمر بن روح النھرواني حدثنا 

نيسابوري حدثني عبد هللا بن ھاشم الطوسي حدثنا محمد بن إسحاق القطيعي حدثني الفضل بن محمد بن عقيل ال
يحيى بن سعيد القطان حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لو تعلمون ما اعلم 
لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا الحسن 

الفضل بن محمد بن عقيل وسأله أبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان عن وفاة أبيه فقال توفي أبي سنة تسع علي بن 
 وثالثمائة 

الفضل بن احمد أبو القاسم السراج حدث عن عبد األعلى بن حماد النرسي روى عنه علي بن عمر  -  6827
ربي حدثنا أبو خبيب العباس بن احمد بن محمد السكري أخبرني الحسين بن علي الطناجيري حدثنا علي بن عمر الح

البرتي وأبو القاسم الفضل بن احمد السراج ومحمد بن علي بن عمر وأبو بكر الحفار قالوا حدثنا عبد األعلى بن 
حماد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم ان رجال زار أخا 

أخرى فارصد هللا على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال أين تريد قال ازور أخا لي في ھذه القرية قال ھل  له في قرية
 له عليك من نعمة تربھا قال ال غير اني احبتته في هللا قال فاني رسول هللا إليك فان هللا قد احبك كما احببته فيه 

حماد يعرف بالغلفي رازي األصل حدث عن الحسن بن  الفضل بن إسماعيل بن إبراھيم أبو غانم بن أبي -  6828
محمد الزعفراني وأحمد بن منصور الرمادي ومحمد بن عبد الملك الدقيقي روى عنه أبو الحسن الدارقطني وأبو 
حفص بن شاھين ويوسف بن عمر القواس أخبرني الطناجيري حدثنا عمر بن احمد الواعظ حدثنا الفضل بن 

لحسن بن محمد الزعفراني حدثنا شبابة بن سوار حدثنا أبو أويس عن الزھري عن مالك عن إسماعيل الرازي حدثنا ا
أويس بن الحدثان حدثه ان عمر بن الخطاب قال قال أبو بكر الصديق قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال نورث 

 ما تركناه صدقة 
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حدث عن عبد األعلى بن حماد وأحمد بن حنبل  الفضل بن احمد بن منصور بن الذيال أبو العباس الزبيدي -  6829
وزياد بن أيوب روى عنه الدارقطني ويوسف القواس والقاضي أبو محمد بن معروف ومحمد بن جعفر أخبرنا 
الخالل والعتيقي قاال حدثنا يوسف بن عمر القواس حدثنا الفضل بن احمد بن منصور أبو العباس الزبيدي الضرير 

يقي سنة سبع عشرة وثالثمائة ثم اتفقا قال حدثنا عبد األعلى بن حماد النرسي في مدينة أبي إمالء من حفطه زاد العت
جعفر المنصور حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول هللا اما تكون الذكاة اال من اللبة أو 

طالب حدثنا أبو محمد عبيد هللا بن احمد  الحلق فقال وأبيك لو طعنت في فخذھا ألجزت عنك أخبرني الحسن بن أبي
بن معروف القاضي حدثنا الفضل بن احمد بن منصور الزبيدي إمالء من حفظه حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل 
بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر انه تزوج امرأة فاصابھا شمطاء فطلقھا وقال حصير في بيت خير من 

قربكن شھرة ولكني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول تزوجوا الودود الولود فاني امرأة ال تلد وهللا ما ا
مكاثر بكم األمم يوم القيامة وكذا رواه أبو حفص بن شاھين عن الزبيدي أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو الحسن 

 ا الدارقطني قال أبو العباس الفضل بن احمد بن منصور الزبيدي ثقة مأمون مات قديم

الفضل بن محمد بن بشار أبو القاسم حدث عن أبي دجانة احمد بن إبراھيم المعافري وعبيد هللا بن سعد  - 6830
 الزھري وعمر بن شبة روى عنه أبو عمر بن حيويه 

الفضل بن محمد بن الحسين أبو عيسى الخواص حدث عن الفتح بن شخرف العابد وأبي قالبة الرقاشي  - 6831
ى بن زكريا الجريري وأبو القاسم بن الثالج أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي روى عنه المعاف

حدثنا أبو الفرج المعافى بن زكريا القاضي حدثنا أبو عيسى الفضل بن محمد بن الحسين الخواص حدثنا أبو نصر 
سى السيناني عن عبد هللا بن الوليد الفتح بن شخرف حدثنا أبو معاذ الجارود بن سنان الترمذي حدثنا الفضل بن مو

عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم دعوا لي صويحبي فاني بعثت إلى 
 الناس كافة فلم يبق أحد اال قال لي كذبت اال أبو بكر الصديق فإنه قال لي صدقت 

النھرواني حدث عن إسماعيل بن إسحاق القاضي روى عنه الفضل بن عبد هللا بن مرزوق أبو الربيع  - 6832
 المعافى بن زكريا 

الفضل بن جعفر المدائني وكيل بن داھر حدث عن محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي روى عنه  - 6833
 احمد بن محمد بن عمران بن الجندي وذكر انه سمع منه بالمدائن 

بو القاسم المعروف بالخردلي الوراق البغدادي حدث عن أبي علي الفضل بن محمد بن علي بن يزيد أ -  6834
 محمد بن سليمان المالكي البصري وذكر أبو الفتح بن مسرور انه حدثه ببغداد وقال كان ثقة 

الفضل بن العباس بن علي بن الحارث بن محمود أبو العباس الھروي قدم بغداد وذكر بن الثالج انه حدثھم  - 6835
وأربعين وثالثمائة عن أبي حسان عيسى بن عبد هللا البصري وأخبرنا احمد بن محمد العتيقي قال في سنة إحدى 

سمعت الحسين بن احمد بن عبد هللا بن بكير الحافظ يقول سمعت أبا العباس الفضل بن علي بن الحارث بن محمود 
 العثماني بھراة يقول ذھب بي أبي الھروي سنة اثنتين وأربعين وثالثمائة يقول سمعت أبا حسان عيسى بن عبد هللا

إلى البصرة إلى بني سھم إلى امرأة يقال لھا آمنة ابنة أنس بن مالك فسمعت أبي يقول لھا يا آمنة مالك ممن قالت من 
بني ضمضم ثم قالت سمعت أبي يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ألشفعن يوم القيامة لمن كان في 

ضة ايمان وقالت رأيت أنس بن مالك في يده عكازة على رأسھا رمانة فضة قال بن بكير وقد سمع قلبه جناح بعو
 معنا منه جعفر الخلدي ھذا الحديث 

الفضل أمير المؤمنين المطيع  بن جعفر بن المقتدر با بن احمد المعتضد با بن أبي احمد الموفق  - 6836
ي با وأخبرنا عبيد هللا بن عمر بن احمد الواعظ حدثني أبي قال المطيع  ويكن أبا القاسم استخلف بعد المستكف
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الفضل بن المقتدر با وأمه أم ولد يقال لھا مشغلة أدركت خالفته واستخلف يوم الخميس لثمان بقين من جمادي 
ن مولده لست بقين من اآلخرة سنة أربع وثالثين وثالثمائة وسنة يومئذ ثالث وثالثون سنة وخمسة اشھر وأيام ال

المحرم سنة إحدى وثالثمائة وخلع المطيع نفسه غير مستكره فيما صح عندي يوم األربعاء لثالث عشرة خلت من 
ذي القعدة سنة ثالث وستين وثالثمائة فكانت خالفته تسعا وعشرين سنة وأربعة اشھر واياما وولي ابنه األكبر 

 وكان سنة يوم ولي فيما بلغني ثمانيا وأربعين سنة وخرج الطائع  إلى  المكنى أبا بكر واسمه عبد الكريم الطائع
واسط وحمل معه أباه فمات في المعسكر في المحرم من سنة أربع وستين ورده إلى بغداد ودفن في الرصافة في 

يع  أمير تربته حدثني محمد بن يوسف القطان النيسابوري قال سمعت أبا الفضل بن التميمي يقول سمعت المط
المؤمنين يقول سمعت شيخي بن منيع يقول سمعت أبا عبد هللا احمد بن حنبل يقول إذا مات اصدقاء الرجل ذل 
سمعت أبا علي بن شاذان يقول خلع المطيع  نفسه من الخالفة وكانت مدة خالفته تسعا وعشرين سنة وأربعة اشھر 

ل بن المحسن مات المطيع  الفضل بن المقتدر با في ليلة واحد وعشرين يوما ومات بدير العاقول قال لي ھال
اإلثنين لثمان بقين من المحرم سنة أربع وستين وثالثمائة وكان وفاته بدير العاقول وحمل إلى بغداد فدفن في تربة 

حدى شغب أم المقتدر با بالرصافة وكانت وفاته عن ثالث وستين سنة ومولده لست بقين من المحرم سنة إ
 وثالثمائة 

الفضل بن علي بن ھارون بن علي بن يحيى بن المنجم يكنى أبا منصور حدث عن أبيه حدثني عنه  - 6837
 التنوخي 

الفضل بن عبد الرحمن بن الفضل بن احمد بن عبد العزيز أبو العباس األبھري سكن بغداد وحدث بھا عن  - 6838
محمد بن احمد بن عبد األعلى األندلسي كتبت عنه وكان ثقة يسكن أبي بكر بن المقرئ األصبھاني وأبي عبد هللا 

 قطيعة الربيع ومات ببغداد في جمادي اآلخرة سنة ثماني عشرة وأربعمائة 

الفضل بن العباس بن يحيى بن الحسين أبو العباس الصاغاني الحنفي قدم علينا حاجا بعد سنة عشرين  - 6839
محمد بن عبدوس الحيري ومحمد بن الحسين بن داود العلوي وعبد الرحمن وأربعمائة وحدث ببغداد عن محمد بن 

بن إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكى ومحمد بن محمد بن حامد القطان والحسين بن محمد بن علي السيوري 
النيسابوريين كتبنا عنه أخبرنا الفضل بن العباس الصاغاني حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن عبدوس الحيري 
بنيسابور أخبرني عمي أبو إسحاق إبراھيم بن عبدوس حدثنا احمد بن يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 
عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سالم عن عبد هللا بن األزرق عن عقبة بن عامر قال قال النبي صلى هللا عليه و 

 سلم ثالثة تستجاب دعوتھم الوالد والمسافر والمظلوم 

الفضل بن محمد بن الفضل أبو القاسم الطبري الفقيه على مذھب الشافعي سكن بغداد وحدث بھا عن بن  - 6840
مالك القطعيى وأبى محمد بن ماسي كتبت عنه وكان ثقة يسكن بالجانب الشرقى في جوار أبى القاسم بن بشران 

بو مسلم إبراھيم بن عبد هللا البصري حدثنا أخبرنا الفضل بن محمد الطبري أخبرنا حمد بن جعفر بن حمدان حدثنا أ
أبو عاصم عن بن عجالن عن أبيه عن أبى ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من حمل علينا السالح 

 فليس منا مات فضل الطبري ببغداد في صفر من سنة تسع وعشرين وأربعمائة 

 ذكر من اسمه الفتح 

الزاھد ورد بغداد زائرا ألبي نصر بشر بن الحارث كذلك أخبرنا غيالن بن الفتح أبو نصر الموصلي  -  6841
محمد بن إبراھيم بن غيالن البزاز أخبرنا أبو محمد عبد الخالق بن الحسن بن محمد بن أبى روبا حدثنا محمد بن 

ي منزله ھارون الھاشمي حدثنا أبو حفص بن أخت بشر بن الحارث قال كنت عند خالي بشر بن الحارث جالسا ف
فدق الباب فقال انظر من ھذا فخرجت فإذا انا بشيخ عليه جبة صوف وعلى رأسه مئزر صوف وبيده ركوة فقال 
تقول ألبي نصر أخوك أبو نصر فدخلت فاعلمته ووصفته له فخرج خالي مسرعا فسلم عليه ثم أخذ بيده فادخله 
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ن عيسى بن يونس في الغسل قد شككت فيه فقام خالي فجعل يسائله ثم قال له ما جاء بك قال حديث سمعته انا وأنت م
فاخرج قمطرا ففتشته ثم اخرج دفترا من قراطيس فقرأ فيه فقال حدثنا عيسى بن يونس حدثنا أشعث بن عبد الملك 
عن محمد بن سيرين عن أبى ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا قعد بين شعبھا األربع واجھد فقد 

سل فقال له الشيخ اسمعه منى ال اكون اغلط فيه فقال له خالي ھاته وجعل خالي ينظر في الدفتر فقال الشيخ وجب الغ
حدثنا عيسى بن يونس حدثنا أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن أبى ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

ل له خالي قد حفظته ثم اخرج خالي من كمه فقال عليه و سلم إذا قعد بين شعبھا األربع واجھد فقد وجب الغسل قا
ھذا نصف درھم اشتر بدانقين خبزا وبدانق تمرا فمضيت فاشتريت به ثم جئت إليه فوضعته بين يدي الشيخ فاكل 
الشيخ وخالي واكلت معھما ثم قال الشيخ لخالى تأمر بشيء خلي عليه وخرج معه إلى باب الدار فلما مضى الشيخ 

ذا الشيخ فقال أوال تعرفه ھذا فتح الموصلي الحقه فاساله ان يدعو لك أخبرنا أبو عمر الحسن بن قلت لخالي من ھ
عثمان بن احمد أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان حدثنا العباس بن يوسف الشكلي حدثني أبو جعفر البزاز حدثني أبو 

ثائر الشعر ملتف بالعباء فقال لي بشر في حفص بن أخت بشر بن الحارث قال كنت يوما واقفا ببابنا إذا اقبل شيخ 
البيت قلت نعم قال ادخل فقل فتح بالباب فدخلت فقلت يا خالي شيخ في عباء قال لي قل لبشر فتح بالباب قال فخرج 
مسرعا فصافحه واعتنقه فقال له الشيخ يا أبا نصر انى ذكرتك البارحة واستقت إلى لقائك قال فدفع إلى درھما فقال 

ة دوانيق خبزا ويكون جيدا وبدانقين تمرا فقال الشيخ قل له يكون سھريزا فجئته به فقال الشيخ قل له يأكل خذ بأربع
معنا فقال كل معنا فاكلت معھم فلما أكلنا أخذ ما فضل في طرف العباء ومضى فخرج خالي معه يشيعه إلى باب 

لموصلي أخبرنا إسماعيل بن احمد الحيري أخبرنا حرب فلما رجع قال لي يا بنى تدرى من ھذا قلت ال قال ھذا فتح ا
أبو عبد الرحمن السلمي قال فتح الموصلي كان من كبار مشايخ الموصل وكان يحضر بغداد لزيارة بشر الحافى 
وكان فتح ورد عليه مرة زائرا فاكل عنده وأخذ باقي الطعام فقال بشر لمن حضر تدرون لم حمل باقي الطعام قالوا 

انه إذا صح التوكل ال يضر الحمل أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثني أبى حدثنا العباس بن العباس  ال قال اراكم
بن المغيرة الجوھري حدثني عمى القاسم حدثني أبو بكر بن عفان قال سمعت بشر بن الحارث يقول بلغني ان ابنه 

ى يرى هللا عريھا وصبرى عليھا قال وكان إذا لفتح المصولى عريت فقيل له اال تطلب من يكسوھا قال ال ادعھا حت
كان ليالي الشتاء جمع عياله وقال بكسائه عليھم ثم يقول اللھم افقرتني وافقرت عيالي وجوعتني وجوعت عيالي 
واعريتني واعريت عيالي باى وسيلة توسلتھا إليك وانما تفعل ھذا باوليائك واحبابك فھل انا منھم حتى افرح أخبرنا 

يز بن على االزجى حدثنا على بن عبد هللا الھمذاني بمكة حدثني محمد بن جعفر حدثني احمد بن عبد هللا بن عبد العز
عبد الملك قال سمعت شيخا يكنى أبا تراب يقول قيل لفتح الموصلي أنت صياد بالشبكة لم ال تصطاد لعيالك فقال 

وجه األرض أخبرنا إسماعيل بن احمد الحيري  أخاف ان اصطاد مطيعا  في جوف الماء فاطعمه عاصيا  على
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرني أبو زرعة إجازة قال مات فتح الموصلي سنة عشرين ومائتين قلت وفى 
الزھاد فتح الموصلي آخر اقدم من ھذا ذكر المعافى بن عمران انه لم يلق اعقل منه ويكنى أبا محمد وھو الفتح بن 

 ألزدي وذكر أبو نصر التمار والھيثم بن خارجة انه مات في سنة سبعين ومائة محمد بن وشاح ا

الفتح بن ھشام الترجماني حدث عن إسماعيل بن عليه والوليد بن مسلم روى عنه محمد بن إسحاق السراج  - 6842
بن محمد بن النيسابوري أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحريصى النيسابوري أخبرنا احمد 

احمد بن عمر الخفاف أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا الفتح بن ھشام الترجماني حدثنا الوليد بن 
مسلم حدثنا األوزاعي حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا 

علته انا ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاغتسلنا أنبأنا محمد بن احمد بن جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ف
رزق أخبرنا محمد بن عمر بن غالب الجعفي أخبرنا موسى بن ھارون قال مات فتح بن ھشام ببغداد سنة ثمان 

 وثالثين 

كن بغداد وحدث بھا الفتح بن شخرف بن داود بن مزاحم أبو نصر الكسى كان أحد العباد السياحين ثم س -  6843
عن رجاء بن مرجى المروزي في كتاب السنن وعن أبى شرحبيل عيسى بن خالد بن اخى بن اليمان الحمصي 
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وجعفر بن عبد الواحد الھاشمي ومحمد بن خلف العسقالني والجارود بن سنان الترمذي ومحمد بن عبد الملك بن 
اني وشعيب بن محمد بن الراجيان وابو محمد الجريري زنجويه وغيرھم روى عنه احمد بن على بن العالء الجوزج

ومحمد بن احمد الحكيمي وأبو عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وغيرھم وكان قليل المسانيد كثير الحكايات 
أخبرنا محمد بن احمد بن أبى طاھر الدقاق وعلى بن احمد الرزاز قال محمد حدثنا وقال على أخبرنا احمد بن سلمان 
النجاد حدثنا الفتح بن شخرف العابد قال سمعت أبا بكر بن زنجويه يقول سمعت عبد الرزاق يقول سمعت سفيان 
الثوري يقول لوھيب بن الورد وھو ينظر إلى الكعبة ورب ھذه البنية انى الحب الموت فقال له وھيب ولم يا أبا عبد 

قبلك أمور عظام أخبرني الحسن بن محمد الخالل حدثنا يوسف هللا قال فقال سفيان يا أبا أمية يستقبلك أمور عظام يست
بن عمر القواس حدثنا احمد بن على الجوزجاني حدثنا أبو نصر فتح بن شخرف حدثنا نصر بن الصباح حدثنا خالد 
بن يزيد القسري عن أبى حمزة الثمالي عن أبى جعفر قال أكل على بن أبى طالب يوما تمر دقل ثم شرب عليه ماء 

وفرجك ناال منتھى ... ضرب بيده بطنه وقال من ادخل بطنه النار فأبعده هللا ثم تمثل وانك مھما تعط نفسك سؤلھا ثم 
أخبرنا على بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا الفتح بن شخرف ... ... الذم اجمعا 

م بن جميل يقول بلغني عن رجل انه يكذب فغدوت عليه النكر العابد قال سمعت إسحاق بن الجراح يقول سمعت الھيث
عليه قال فرأيته وقد ضم صبيا لي إلى صدره وقبله فرق قلبي ولم أقدر أقول له ثم قال حدثنا فضيل بن عياض عن 
سفيان الثوري عن منصور قال ان الرجل ليسقينى شربة من ماء كان ضلع من اضالعى دقة أخبرنا إبراھيم بن 

لمعدل حدثنا محمد بن احمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا الفتح بن شخرف أبو نصر قال سمعت محمد بن خلف مخلد ا
العسقالني قال سمعت محمد بن يوسف الفريابي يقول لقد بلغني ان الذين كسروا رباعية رسول هللا صلى هللا عليه و 

قراءة حدثنا أبو الحسن حامد بن إدريس بن محمد بن  سلم لم يولد لھم صبي فنبتت له رباعية أخبرنا أبو سعد الماليني
إدريس الموصلي بھا حدثنا عبد هللا بن على العمرى حدثنا فتح بن شخرف حدثنا محمد بن يزيد بن سنان حدثنا محمد 
بن أيوب عن ميمون بن مھران عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قلما يوجد في آخر امتى درھم 

الل أو أخ يوثق به أخبرنا على بن أبى على المعدل أخبرنا أبو الفضل عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري حدثنا من ح
أبو طلحة احمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري حدثنا فتح بن شخرف أبو نصر الخرساني وكان من العابدين قال 

الفضيل بن عياض يقول انا منذ عشرين سنة حدثني طاھر بن عبد الملك المصيصي قال سمعت أبى يقول سمعت 
اطلب رفيقا إذا غضب لم يكذب على حدثني األزھري حدثني عبد هللا بن إبراھيم القزاز حدثنا جعفر بن محمد 
الخواص حدثني أبو محمد الجريري قال قال لي فتح بن شخرف من اعجابى بكل شيء جيد عندي قلم كتبت به 

ر واكتب به بالليل وكانت دارنا واسعة فكنت اكتب في القمر حتى يرتفع واقعد على أربعين سنة كنت اكتب به بالنھا
سلم في دارنا ارتقى عليه مرقاة مرقاة حتى ينتھى السلم فإذا تشعث راس القلم قططته وھو عندي فاخرج لي انبوبة 

 بن الحسن الھمذاني حدثنا صفر واخرج القلم منھا فارآنيه حدثني عبد العزيز بن على االزجى حدثنا على بن عبد هللا
محمد بن احمد بن حفص قال سمعت رويم بن احمد يقول لقيني يوما الفتح بن شخرف فقال لي يا أبا محمد أنت امين 
هللا على نفسك ال ترى على شيئا أنت تحتاج إليه وال عندي شيئا تزحمك الحاجة إليه فتتخلف عن أخذه وحدثني عبد 

با بكر المفيد يقول سمعت أبا عبد هللا محمد بن عبد هللا صاحب بشر بن الحارث يقول العزيز االزجى قال سمعت أ
قال لي الفتح بن شخرف رأيت أمير المؤمنين على بن أبى طالب في النوم فقلت يا أمير المؤمنين علمني شيئا حسنا 

اضع الغنى للفقير يطلب ثواب قال فبسط كفه إلى فإذا فيھا مكتوب سطران فقراتھما فإذا ھما ما رأيت أحسن من تو
هللا واحسن من ذلك تيه الفقير على الغنى ثقة با أخبرنا محمد بن محمد بن على الشروطي حدثنا المعافى بن زكريا 
الجريري حدثنا الليث بن محمد بن الليث المروزي قال سمعت فارس بن إبراھيم المشرقى يقول حدثني محمد بن 

بن شخرف يقول كنت بأنطاكية وبھا جبل يقال له المطل فنويت ان اصعد عليه وال عمر بن فارس قال سمعت فتح 
انزل حتى اختم القران أو أتعلم القران فحملتنى عيني فنمت فبينا انا نائم إذا انا بشخصين فقلت للذي يقرب منى من 

لى بن أبي طالب قال قلت له أنت أنت يا ھذا فقال لي من ولد آدم قلت كلنا من ولد آدم قلت فما الذي وراءك قال لي ع
قريب منه وال تسأله قال أخشى ان يقول الناس انى رافضي قال قلت دعني فاقرب منه فيقولوا انى رافضي فتنحى 
من مكانه وقعدت فيه فقلت يا أمير المؤمنين كلمة خير شيء فقال لي نعم صدقة المؤمن بال تكلف وال ملل قال قلت 

ل تواضع الغنى للفقير رجاء ثواب هللا قلت زدني يا أمير المؤمنين قال واحسن من ذلك زدني يا أمير المؤمنين قا
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كنت ميتا فصرت حيا ... ترفع الفقير على الغنى ثقة با قلت زدني يا أمير المؤمنين قال فبسط كفه فإذا فيھا مكتوب 
قال ثم انتبھت أخبرنا إبراھيم بن ... بقاء بيتا فابن بدار ال... أعيى بدار الفناء بيت ... ... وعن قليل تعود ميتا ... 

عمر البرمكي أخبرنا أبو الفضل الزھري عبيد هللا بن عبد الرحمن قال سمعت أبا الطيب المعلم يقول سمعت 
البربھاري يقول سمعت فتح بن شخرف يقول رأيت رب العزة تعالى في النوم فقال يا فتح احذر ال آخذك على غرة 

بال سبع سنين أخبرنا إسماعيل بن احمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال سمعت عبد قال فنھت في الج
هللا بن محمد بن زياد يقول سمعت محمد بن المسيب يقول قال االمام احمد بن حنبل ما أخرجت خراسان مثل فتح بن 

صير الخلدي إمالء حدثنا أبو محمد شخرف حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد هللا الحنائي حدثنا جعفر بن محمد بن ن
الجريري قال قال لي أبو نصر العابد وھو الفتح بن شخرف قال لي محمد بن زھير القزاز رأيت قتيال في بالد الروم 
بعد انصرافنا من المعركة صريع رماح تحجل الطير حوله قتيل أصابت نفسه ما تمنت قال فقال لي انا اعرف رجال 

ائه  وهللا ما كتبھا كاتب قال أبو محمد الجريري فقلت له ھذا حبيس قال فضحك حدثنا مكتوب على عضو من أعض
عبد العزيز االزجى حدثنا على بن عبد هللا الھمذاني حدثنا محمد بن جعفر قال سمعت أبا محمد الجريري يقول غسلنا 

إذا عرق داخل الجلد أخبرنا محمد بن عبد الفتح بن شخرف فراينا على فخذه مكتوبا ال اله اله هللا فتوھمناه مكتوبا ف
هللا الحنائي حدثنا جعفر الخلدي قال سمعت أبا محمد الجريري يقول غلسنا الفتح بن شخرف بعد وفاته فرأيت على 
باطن فخذه بالبياض  أخبرنا احمد بن على التوزي حدثنا الحسن بن الحسين الفقيه الشافعي قال سمعت جعفر 

أبا محمد الجريري يقول غسلت الفتح بن شخرف فقلبته على يمينه فإذا على فخذه األيمن الخلدي يقول سمعت 
مكتوب خلقة  كتابه بينه قال جعفر ورأيت أبا فتح بن شخرف ھذا وكان رجال صالحا زاھدا لم يأكل الخبز ثالثين 

ب وكان حسن العبادة والورع سنة وكان له أخالق حسنة وكان يطعم الفقراء ومن يزوره من األصحاب الطعام الطي
والزھد أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن جعفر بن محمد بن عبيد هللا المنادى قال مات أبو 
نصر الفتح بن شخرف الكسى المروزي بالجانب الغربي من بغداد ودفن في المقبرة التي بين باب حرب وباب قطر 

والصالح إلى آخر عمره أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال  بل وكان من المشھورين بالورع
قرئ على بن المنادى وانا اسمع قال وتوفى أبو نصر الفتح بن شخرف المروزي بالجانب الغربي من مدينتنا في 

ل سنة ثالث وسبعين آخر درب سليمان بن جعفر حيال الجسر األعلى ليلة الثالثاء ودفن يوم الثالثاء للنصف من شوا
يعنى ومائتين في المقبرة التي ما بين باب قطر بل وباب حرب وصلى عليه بدر المغازلى أخبرنا إسماعيل الحيري 
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت محمد بن شاذان يقول سمعت محمد بن سايب يقول سمعت إسحاق بن 

داود ببغداد صلى عليه ثالثا وثالثين مرة أقل قوم كانوا يصلون  إبراھيم بن ھانئ يقول لما مات فتح بن شخرف بن
 عليه كانوا يعدون خمسة وعشرين الفا إلى ثالثين الفا 

الفتح بن قرة من ساكني سمرقند حدثني األزھري قال قال لنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد اإلدريسي  - 6844
بغداد وسكن سمرقند فنسب إليھا كتب الكثير وجمع وحفظ الفتح بن قرة يقال انه سمرقندى وعندي ان أصله من 

اخرج مشايخ الثوري وجود يروى عن عبد هللا بن عبد الرحمن يعنى الدارمي ويعقوب بن يوسف اللؤلؤى وأبى 
حفص عمر بن حفص الباھلى السمرقندي وصالح بن مسمار الكشميھني وعبد بن حميد الكشي كان دخل العراق 

مد بن محمد بن عيسى البرتي وأبى عمران موسى بن الوشاء وأبى الوليد بن برد األنطاكي بآخرة كتب بھا عن اح
 وغيرھم من أھل العراق وخراسان وسمرقند حدثني عنه احمد بن حامد السمرقندي 

 الفتح بن خاقان وزير المتوكل قتل معه  - 6845

فة وعباس بن مح الدوري روى عنه الفتح بن خلف بن ماھك أبو نصر الثومى حدث عن الحسن بن عر - 6846
أبو القاسم بن النخاس المقرئ أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن على الواسطي حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن الحسن 
بن سليمان بن النخاس المقرئ حدثنا فتح بن خلف أبو نصر الثومى حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا قران بن تمام 

صالح عن أبيه عن أبى ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من قال ال اله اال  األسدي عن سھل بن أبى
هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير بعد ما يصلى الغداة عشرة مرات كتب هللا له 
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ولد إسماعيل وكن له  عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكن له بعدل عتق رقبتين من
حجابا من الشيطان وذكر الحديث أخبرنا أبو عمر بن مھدى وجماعة قالوا أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا 

 الحسن بن عرفة بإسناده نحوه 

 ذكر من اسمه فارس  

مد بن فارس بن سليمان أبو الحسن الجھبذ حدث عن الحسن بن الفضل البوصرائى روى عنه عمر بن مح - 6847
على الناقد أخبرنا البرقاني قال فيما عندي عن أبى حفص بن الزيات ولم ار عليه عالمة السماع قال قرأت على أبى 

 الحسن فارس بن سليمان الجھبذ من أصل كتابه حدثكم الحسن بن الفضل بن السمح البوصرائى بحديث ذكره 

اح بن محمد روى عنه أبو الحسن بن الجنيدي فارس بن محمد بن عمر البزاز حدث عن احمد بن الصب - 6848
أخبرني أبو نصر احمد بن محمد بن احمد بن عمر الغزال أخبرنا احمد بن محمد بن عمران حدثنا فارس بن محمد 
بن عمر البزاز بسوق قطوطا بحضرة نھر المھدى حدثنا أبو بكر احمد بن الصباح بن محمد حدثنا شبابة بن سوار 

لعالء قال حدثني محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن على قال لوال ان تبطروا لحدثتكم بما حدثنا أبو عمرو بن ا
اعده هللا على لسان نبيه صلى هللا عليه و سلم لمن يقتلونھم قال قلت لعبيدة أنت سمعته من على قال نعم فيھم رجل 

 مخدج اليد أو مثدون اليد أو مودن اليد والمودن الناقص اليد 

 فارس بن الحسن أبو القاسم البزاز ذكر أبو القاسم بن الثالج انه حدثھم عن موسى بن ھارون الحافظ  - 6849

فارس بن عيسى وقيل بن محمد أبو الطيب الصوفي صحب الجنيد بن محمد وأبا العباس بن عطاء  - 6850
لبه بن البيع وغيره ويقال انه وغيرھما وانتقل إلى خراسان فنزلھا وكان له لسان حسن روى عنه الحاكم أبو عبد ا

مات بسمرقند أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت فارس بن عيسى يقول كان 
أبو القاسم الجنيد كثير الصالة ثم رايناه في وقت موته وھو يدرس وتقدم إليه الوسادة فيسجد عليھا فقيل له اال روحت 

صلت به إلى هللا ال اقطعه قال أبو نعيم فارس بن عيسى الصوفي بغدادي وكان من على نفسك فقال طريق و
المتحققين بعلوم أھل الحقائق ومن الفقراء المجدرين للفقراء وترك الشھوات جالس الجنيد بن محمد يوسف بن 

قف على اخباره الحسين واقرانھما من الشيوخ وورد نيسابور وخرج علي أكبر ظني سنة أربعين وسكن مرو ثم لم أ
 بعد ذلك 

فارس بن محمد بن محمود بن عيسى أبو القاسم الواعظ يعرف بالغوري سمع حامد بن شعيب البلخي  -  6851
والحسين بن محمد بن عفير وأبا بكر احمد بن محمد بن عبد الخالق ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي وعباس بن 

بن فارس وأبو الحسن بن رزقويه عبد العزيز بن محمد الستوري وكان  يوسف الشكلي وطبقتھم حدثنا عنه ابنه محمد
ثقة أخبرني عبد العزيز بن محمد بن نصر حدثنا أبو القاسم فارس بن محمد الغوري حدثنا احمد بن محمد بن عبد 

ى ما انصفني الخالق حدثنا العالء بن مسلمة أبو سالم حدثنا ضمرة بن ربيعة قال حدثني بن شوذب قال يقول هللا تعال
بن آدم يدعوني فاسحتي منه ويعصيني وال يستحيي مني ذكر محمد بن أبي الفوارس ان أبا القاسم الغوري مات في 

 سنة ثمان وأربعين وثالثمائة 

فارس بن صافي أبو شجاع الوراق روى عن حمزة بن الحسين السمسار وأبي بكر بن أبي الثلج حدثنا عنه  - 6852
ر المقرئ أخبرنا بن بكير المقرئ حدثنا أبو شجاع فارس بن صافي الوراق إمالء من كتابه محمد بن عمر بن بكي

حدثنا أبو بكر محمد بن احمد بن محمد بن عبد هللا وعبد هللا يلقب أبا الثلج قال حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار 
ي عن عكرمة عن بن عباس قال رأيت حدثنا عمرو بن عبد الغفار عن سفيان الثوري عن حسين بن عبد هللا الھاشم

 النبي صلى هللا عليه و سلم قبل الحجر 
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فارس بن نصر بن الحسن بن احمد أبو القاسم الخباز سمع أبا حفص بن شاھين وأبا الحسين بن سمعون  - 6853
يسى كتبت عنه وكان صدوقا يسكن الجانب الشرقي أخبرنا فارس بن نصر حدثنا محمد بن احمد بن إسماعيل بن ع

بن إسماعيل الواعظ إمالء حدثنا احمد بن محمد بن مسلم حدثنا حفص بن عمرو الربالي حدثنا عبد الرحمن الرامي 
حدثنا واصل مولى بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال عھدي برسول هللا صلى هللا عليه و سلم قبل ان يموت 

با فافعل سألت فارس بن نصر عن مولده فقال في  بثالثة أيام وھو يقول ان استطعت ان تموت وأنت حسن الظن
سنة ثالث وستين وثالثمائة وكان له كنيتان أبو القاسم وأبو شجاع ومات في يوم الخميس السابع والعشرين من شھر 

 ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعين وأربعمائة 

 ذكر من اسمه الفضيل 

خباب روى عنه أبو معمر القطيعي ومحمد بن معاوية الفضيل بن منبوذ المدائني حدث عن ھالل بن  - 6854
األنماطي أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق قال حدثنا عبيد بن محمد بن خلف حدثنا 
محمد بن معاوية بن مالج حدثنا فضيل بن منبوذ المدائني وأخبرنا البرقاني واللفظ له أخبرنا بشر بن احمد 

حدثنا عبد هللا بن ناجية حدثنا أبو معمر القطيعي إسماعيل بن إبراھيم حدثنا فضيل بن منبوذ من أھل اإلسفراييني 
المدائن حدثنا ھالل بن خباب عن يحيى بن جعدة عن أم ھانئ قالت كنت اسمع قراءة النبي صلى هللا عليه و سلم في 

 جوف الليل يرجع وانا نائمة على عريشي 

وھاب الغطفاني أبو محمد وھو أخو محمد بن عبد الوھاب السكري من أھل الكوفة سكن الفضيل بن عبد ال - 6855
بغداد وحدث بھا عن شريك بن عبد هللا وجعفر بن سليمان والجراح بن مليح أبي وكيع وسعير بن الحمس ويونس بن 

كاتب الواقدي أبي يعقوب العبدي ويزيد بن زريع البصري روى عنه الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سعد 
ومحمد بن أبي عتاب االعين ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه وأبو بكر بن أبي خيثمة وسعيد بن عتاب وإبراھيم بن 
إسماعيل السوطي وأبو بكر بن أبي الدنيا وغيرھم قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سئل أبي عنه فقال بغدادي ثقة 

موسى بن ھارون بن الصلت األھوازي حدثنا القاضي أبو عبد هللا أخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن 
الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا أبو بكر بن زنجويه حدثنا فضيل بن عبد الوھاب حدثنا أبو وكيع عن عبد هللا بن 

فان فيھما مجالد عن مجاھد عن بن عمر قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ركعتا الغداة ال تدعھما 
الرغائب قرأت على البرقاني عن محمد بن العباس الخزاز حدثنا احمد بن محمد بن مسعدة الفزاري حدثنا جعفر بن 
درستويه حدثنا احمد بن محمد بن القاسم بن محرز قال سألت يحيى بن معين عن الفضيل بن عبد الوھاب فقال ليس 

 به باس وقال في موضع آخر كان ثقة ليس به باس 

 كر من اسمه الفرج  ذ

الفرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم أبو فضالة الحمصي التنوخي من أنفسھم سكن بغداد وكان على بيت  -  6856
المال بھا وحدث عن لقمان بن عامر ويحيى بن سعيد األنصاري وھشام بن عروة وعبد الرحمن بن زياد بن انعم 

روى عنه ابنه محمد بن الفرج وشعبة بن الحجاج وزيد بن أبي وعلي بن أبي طلحة ومحمد بن الوليد الزبيدي 
الزرقاء وإبراھيم بن مھدي وعلي بن الجعد ومحمد بن عيسى بن الطباع ومحمد بن بكار بن الريان وإبراھيم بن 
 زياد سبالن والربيع بن ثعلبة وسريج بن يونس وغيرھم وذكر رجل ان مولده كان في خالفة الوليد بن عبد الملك بن

مروان في غزاة مسلمة بن عبد الملك الطوانة جاء الخبر بوالدته يوم فتحت الطوانة فاعلم أبوه مسلمة خبر والدته 
فقال له مسلمة ما سميته قال سميته الفرج لما فرج عنا في ھذا اليوم بالفتح فقال مسلمة لفضالة أصبت وكان أصاب 

ثمان وثمانين أخبرنا علي بن المحسن التنوخي حدثنا صدقة بن  المسلمين في اإلقامة على الطوانة شدة وذلك في سنة
علي الموصلي حدثنا محمد بن القاسم بن بشار األنباري حدثنا أبي حدثنا احمد بن عبيد عن المدائني قال مر 
المنصور بفرج بن فضالة فلم يقم له فقيل له في ذلك فقال خشيت ان يسالني هللا تعالى لم قمت ويساله لم رضيت 
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أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بھمذان حدثنا علي بن محمد بن الحسن القزويني الصيقلي 
قال سمعت بعض أصحابنا قال اقبل المنصور يوما راكبا والفرج بن فضالة جالس عند باب الذھب فقام الناس فدخل 

ما منعك من القيام حين رايتني قال خفت ان يسالني هللا  من الباب ولم يقم له الفرج واستشاط غضبا ودعا به فقال له
عنه لم فعلت ويسألك لم رضيت وقد كرھه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال فبكى المنصور وقربه وقضى 
حوائجه أجاز لنا أبو الحسن بن رزقويه قال حدثنا محمد بن عمر بن الجعابي وأخبرنا الحسين بن علي الصيمري 

ا احمد بن محمد بن علي الصيرفي حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الجعابي حدثني محمد بن حفص قراءة حدثن
حدثنا احمد بن سعد حدثنا علي بن الجعد قال كان منزل فرج بن فضالة ببغداد في مدينة أبي جعفر سكة منارة أخبرنا 

ي قال حدثني عمي على بن عبد العزيز وأخبرنا البرقاني قال قرأت على عمر بن نوح البجلي حدثكم أبو القاسم البغو
أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان البندار حدثنا عيسى بن حامد الرخجي وأخبرنا علي بن أبي علي قال حدثنا 
عبيد هللا بن محمد بن إسحاق البزاز قالوا حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز قال حدثني عمي حدثنا سليمان بن 

سمعت عبد الرحمن بن مھدي يقول ما رأيت شاميا اثبت من فرج بن فضالة وما حدثت عنه فانا استخير  احمد قال
هللا في الحديث عنه فقلت له يا أبا سعيد حدثني عنه قال اكتب حدثني فرج بن فضالة أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد 

سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت  بن محمد االشناني قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول
ليحيى بن معين فالفرج بن فضالة قال ليس به باس أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا 
الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال قال أبو زكريا الفرج بن فضالة صالح أخبرنا 

الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال سئل يحيى بن  الصيمري حدثنا علي بن
معين عن الفرج بن فضالة فقال ضعيف أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا موسى بن إبراھيم بن النضر العطار حدثنا 

قال ھو وسط وليس بالقوي محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال وسألته يعني على بن المديني عن الفرج بن فضالة ف
أخبرنا األزھري وعلي بن محمد بن الحسن السمسار قاال حدثنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران 
بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن عبد هللا المديني قال سمعت أبي يقول فرج بن فضالة ضعيف ال 

ي أخبرنا احمد بن محمد بن إسماعيل المھندس بمصر حدثنا أبو بشر أحدث عنه أخبرنا يوسف بن رباح البصر
الدوالبي حدثنا معاوية بن صالح قال الفرج بن فضالة أبو فضالة قال احمد ھو ثقة أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو حامد 

ل سمعت احمد احمد بن محمد بن حسنويه أخبرنا الحسين بن إدريس األنصاري حدثنا أبو داود سليمان بن األشعث قا
بن حنبل سئل عن إسماعيل بن عياش أھو اثبت أو أبو فضالة قال أبو فضالة يحدث عن ثقات أحاديث مناكير وقال 
أبو داود في موضع آخر قلت ألحمد فرج بن فضالة قال إذا حدث عن الشاميين فليس به باس ولكن حديثه عن يحيى 

لقطان أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا سھل بن أبي بن سعيد مضطرب أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل ا
سھل الواسطي وأخبرنا أبو القاسم عبد هللا بن احمد بن علي السوذرجاني بأصبھان أخبرنا أبو بكر بن المقرئ حدثنا 
محمد بن الحسن بن علي بن بحر قاال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال وكان عبد الرحمن يعني بن مھدي ال 

عن فرج بن فضالة ويقول حديثه عن يحيى بن سعيد األنصاري أحاديث منكرة زاد السوذرجاني مقلوبة يحدث 
أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال قال محمد بن إسماعيل 

برنا علي بن إبراھيم أخبرني محمد البخاري فرج عنده مناكير عن يحيى بن سعيد األنصاري وأخبرنا بن الفضل أخ
بن إبراھيم بن شعيب الغازي قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول وأخبرنا أبو حازم عمر بن احمد بن 
إبراھيم العبدوي بنيسابور قال سمعت محمد بن عبد هللا الجوزقي يقول قرئ على مكي بن عبدان وانا اسمع قيل له 

رج بن فضالة أبو فضالة الحمصي عن يحيى بن سعيد األنصاري منكر الحديث سمعت مسلم بن الحجاج يقول ف
أخبرني البرقاني حدثني محمد بن احمد بن محمد بن عبد الملك االدمي حدثنا محمد بن علي االيادي قال حدثنا زكريا 

اديث مناكير بن يحيى الساجي قال الفرج بن فضالة الحمصي أبو فضالة ضعيف الحديث روى عن يحيى بن سعيد أح
كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مھدي ال يحدثان عنه أخبرنا القاضي أبو الطيب طاھر بن عبد هللا الطبري 
أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال فرج بن فضالة ضعيف الحديث يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث ال يتابع عليھا 

فضالة فقال ضعيف قلت فحديثه عن يحيى بن سعيد األنصاري  أخبرنا البرقاني قال سألت الدارقطني عن الفرج بن
عن محمد بن علي عن علي عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة الحديث قال ھذا 
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باطل قلت من جھة الفرج قال نعم قلت فحديثه عن لقمان بن عامر عن أبي امامة فقال ھذا كأنه قريب أخبرنا 
حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال والفرج بن الصيمري 

فضالة يكنى أبا فضالة مات ببغداد أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف الخشاب حدثنا 
شام من أھل حمص فقدم بغداد وولي بيت الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال الفرج بن فضالة كان من أھل ال

المال في أول خالفة ھارون وكان يسكن مدينة أبي جعفر ومات بھا سنة ست وسبعين ومائة وكان ضعيفا في 
الحديث أخبرنا األزھري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا إبراھيم بن محمد الكندي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى 

 مات فرج بن فضالة قال سنة سبع وسبعين فيھا 

الفرج بن الخضر بن جامع بن مھدي بن إبراھيم أبو الخير الجوھري حدث عن علي بن محمد بن أبي  - 6857
العباس والحسن بن علي بن عبد هللا العلويين وأبي ذر إبراھيم بن إسحاق بن إبراھيم الشيباني وعبد هللا بن احمد بن 

ي بن مروان وأبي ذر زيد بن يحيى بن محمد بن محمد بن سوار البجلي عبد هللا الصيدالني ومحمد بن زيد بن عل
وأبي العباس احمد بن علي بن يحيى بن حسان الحرشي وأبي ذر عبد هللا بن الحسين بن األعمى الكناسي وأبي بكر 

ن الخضر عبد هللا بن محمد بن احمد السكوني وأبي زيد بن عامر الكوفيين كتبت عنه وكان صدوقا أخبرنا الفرج ب
في سنة ثمان وأربعمائة أخبرنا أبو زيد الحسين بن الحسن بن عامر الكندي الكوفي بھا أخبرنا أبو الحسن علي بن 
العباس المقانعي حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن يزيد عن الحجاج بن أبي زينب السلمي عن أبي عثمان النھدي 

 عليه و سلم وھو يصلي واضعا شماله على يمينه فأخذ بيمينه عن عبد هللا بن مسعود قال مر به النبي صلى هللا
 فوضعھا على شماله 

الفرج بن عمر بن الحسن بن احمد بن عبد الكريم بن ديدان أبو الفتح الواسطي المقرئ الضرير المفسر  - 6858
آن برواية عاصم رواية سكن بغداد وبقي بھا إلى حين وفاته حدث عن صالح بن محمد بن المبارك المؤدب واقرأ القر

أبي بكر عنه عن أبي الحسن علي بن منصور بن الشعيري الواسطي قرأ عليه في سنة ست وسبعين وثالثمائة عن 
يوسف بن يعقوب عن العليمي وعن القاضي أبي الحسن علي بن احمد بن الغريب الجامدي بالجامدة عن أبي العباس 

أبو الفتح الواسطي بواسط سنة خمس وخمسين وثالثمائة ومات في  احمد بن سعد الضرير عن شعيب الصريفيني ولد
 جمادي األولى سنة ست وثالثين وأربعمائة كان يسكن درب الناووس من نھر طابق من بغداد 

 ذكر األسماء المفردة 

 الفيض بن وثيق بن يوسف بن عبد هللا بن عثمان بن أبي العاص الثقفي بصري قدم بغداد وحدث بھا عن -  6859
حماد بن زيد وأبي عوانة وعبد الواحد بن زياد وعبد العزيز بن أبي حازم ومحمد بن طلحة بن الطويل وعثمان بن 
مطر والفضل بن عميرة وجرير بن عبد الحميد روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والحسن بن مكرم وأحمد 

واني أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن بن أبي خيثمة وعبد هللا بن احمد الدورقي وأحمد بن يحيى الحل
إسحاق بن إبراھيم البغوي حدثنا عبد هللا بن احمد بن كثير الدورقي أبو العباس وأحمد بن زھير قاال حدثنا الفيض بن 
ثنا وثيق بن يوسف بن عبد هللا بن عثمان بن أبي العاص قال احمد بن زھير قدم علينا سنة أربع وعشرين ومائتين حد

الفضل بن عميرة حدثني ميمون الكردي مولى عبد هللا بن عامر أبو نصير عن أبي عثمان النھدي عن علي بن أبي 
طالب قال مررت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بحديقة فقلت يا رسول هللا ما أحسنھا قال لك في الجنة خير 

ئق كل ذلك أقول له ويقول لك في الجنة خير منھا قال منھا حتى مررت بسبع حدائق وقال احمد بن زھير بتسع حدا
ثم جذبني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وبكى فقلت يا رسول هللا ما يبكيك قال ضغائن في صدور رجال عليك لن 
ل يبدوھا لك لألمر بعدي فقلت بسالمة من ديني قال نعم بسالمة من دينك بلغني عن إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قا

 سمعت يحيى بن معين يقول الفيض بن وثيق كذاب خبيث 
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فھم بن عبد الرحمن بن فھم حدث عن الھيثم بن عدي الطائي روى عنه بن أخيه الحسين بن محمد بن  - 6860
 عبدالرحن بن فھم 

ان الفرخان بن روزبة مولى المتوكل على هللا حدث ابنه محمد عنه عن الحسن بن عرفة ومحمد بن الفرخ - 6861
غير ثقة أخبرني الحسن بن محمد الخالل حدثنا يوسف بن عمر القواس حدثنا أبو الطيب محمد بن الفرخان قدم علينا 
حدثني أبي الفرخان بن روزبة مولى المتوكل على هللا حدثنا الحسن بن عرفة أبو معاوية الضرير حدثنا محمد بن 

ل هللا صلى هللا عليه و سلم اللھم اغفر للمعلمين واطل خازم عن األعمش عن أبي وائل عن بن عباس قال قال رسو
 اعمارھم واظلھم تحت ظلك فانھم يعلمون كتابك المنزل 

فاتن بن عبد هللا أبو الخير مولى أمير المؤمنين المطيع  حدث عن الحسين بن محمد بن سعيد المطبقي  -  6862
هللا الدمياطي حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه وبشرى بن وإبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي وخالد بن محمد بن عبيد 

عبد هللا أخبرنا بشرى الرومي حدثنا موالي أبو الخير فاتن بن عبد هللا مولى المطيع  حدثنا الحسين بن محمد بن 
سعيد المطبقي حدثنا محمد بن عزيز حدثني سالمة عن عقيل عن بن شھاب عن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن 

 عاصم انه سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ليس من البر الصيام في السفر 

فاتك بن يانس بن عبد هللا أبو شجاع الموفقي مولى المطيع  سمع علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق كتبنا  - 6863
برنا أبو الحسن علي بن عنه وكان صدوقا يسكن بالجانب الشرقي في حريم دار الخالفة أخبرنا فاتك بن يانس أخ

محمد بن احمد بن نصير الوراق حدثنا الھيثم بن خلف الدوري حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا معن أخبرنا 
مالك بن أنس عن نافع عن عبد هللا بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال الخيل في نواصيھا الخير إلى 

 يوم القيامة 

 باب القاف  

 ن اسمه القاسم ذكر م

القاسم بن مالك أبو جعفر المزني الكوفي قدم بغداد وحدث بھا عن مختار بن فلفل وعاصم بن كليب وخيثم  -  6864
بن عراك بن مالك وأيوب بن عابد وجميل بن زيد روى عنه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ومحمد بن عبد هللا بن 

زھير بن حرب ومحمد بن سعد كاتب الواقدي ومجاھد بن موسى وسعيد  نمير وإبراھيم بن موسى الفراء وأبو خيثمة
بن محمد الجرمي وعمرو بن محمد الناقد وأبو معمر القطيعي ويعقوب بن إبراھيم الدورقي والحسن بن عرفة أخبرنا 

لحسين بن أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي الديباجي ومحمد بن احمد بن رزق التاني ومحمد بن ا
الفضل القطان وعبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ومحمد بن محمد بن إبراھيم بن مخلد البزاز قالوا أخبرنا 
إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني القاسم بن مالك المزني عن المختار بن فلفل عن أنس 

سلم انا أول شفيع يوم القيامة وانا أكثر األنبياء تبعا يوم القيامة ان من  بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و
األنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مصدق غير واحد أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى البزاز إجازة حدثنا 

حدثنا قاسم بن مالك  محمد بن عمر بن سلم الحافظ حدثني عبد هللا بن ھارون الصواف حدثنا مجاھد بن موسى
المزني في جامع الرصافة أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا 
عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول قاسم بن مالك أبو حفص قال عباس وقال لي غير يحيى أبو جعفر 

قلت كناه جماعة من أھل العلم أبا جعفر أخبرنا الصيمري حدثنا علي بن  وسمعت يحيى يقول القاسم بن مالك ثقة
الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال سمعت يحيى بن معين يقول القاسم بن 

ن عبد هللا بن مالك ثقة أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم ب
الجنيد قال سألت يحيى بن معين عن القاسم بن مالك المزني فقال ما كان به باس صدوق أخبرنا البرقاني أخبرنا 
محمد بن عبد هللا بن خميرويه أخبرنا الحسين بن إدريس حدثنا بن عمار حدثنا القاسم بن مالك قال بن عمار وكان 
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الوليد بن بكر األندلسي حدثنا علي بن احمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو ثقة أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر حدثنا 
مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا بن صالح العجلي حدثني أبي قال القاسم بن مالك المزني ثقة كوفي أخبرنا البرقاني 

اود سليمان بن األشعث أخبرنا أبو حامد احمد بن محمد بن حسنويه أخبرنا الحسين بن إدريس األنصاري حدثنا أبو د
قال سمعت احمد بن حنبل ذكر القاسم بن مالك المزني قال كان صدوقا وذكر انه يلي بعض العمل في السواد أخبرنا 
العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سمعت أبا داود يقول 

وقال في موضع آخر سألت أبا داود عن القاسم بن مالك فقال ثقة عمل للسلطان القاسم بن مالك المزني ليس به باس 
عمال وكان يلبس شاشية أخبرني البرقاني حدثني محمد بن احمد االدمي حدثني محمد بن علي االيادي حدثنا زكريا 

 بن يحيى الساجي قال القاسم بن مالك المزني ھو ضعيف وقد روى عنه علي بن المديني والناس 

القاسم بن محمد بن المعتمر بن عياض بن حمنن بن عوف أخي عبد الرحمن بن عوف الزھري حدث عن  -  6865
إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد هللا التميمي وغيره روى عنه محمد بن إسحاق المسيبي والزبير بن بكار الزبيري 

ليمان الطوسي حدثنا الزبير بن بكار قال ومن أخبرني األزھري أخبرنا احمد بن إبراھيم بن شاذان حدثنا احمد بن س
ولد حمنن بن عوف القاسم بن محمد بن المعتمر بن عياض بن حمنن بن عوف كان في صحابة أمير المؤمنين 
ھارون وكان من وجوه القرشيين ببغداد وأمه بنت القاسم بن عياش بن محمد بن معتب بن أبي لھب وله يقول بعض 

... إن المكارم أحرزت أسباقھا ... ... أين المحل ورسمھا عافي األثر ... بمفصاد االبر  سائلت منزله... الشعراء 
ما ... ... كالنيل أو فيض الفرات إذا زخر ... إن الفتى الزھري سيب زمانه ... ... للقاسم بن محمد بن المعتمر 

 وھم األولى حازوا السماح على البشر ... أثقف المعروف إال فيھم 

لقاسم بن أمير المؤمنين ھارون الرشيد بن محمد المھدي بن عبد هللا المنصور بن محمد بن علي بن عبد ا -  6866
هللا بن العباس بن عبد المطلب كان أبوه بايع له بالخالفة بعد أخيه المأمون وسماه المؤتمن فخلعه المأمون ولم يزل 

ا إسماعيل بن علي الخطبي قال وكان ھارون الرشيد في القاسم ببغداد حتى توفي بھا أنبأنا إبراھيم بن مخلد أخبرن
آخر خالفته عقد العھد بعد األمين والمأمون البنه القاسم وسماه المؤتمن وذلك في شعبان سنة تسع وثمانين ومائة 
اء وشرط فيما عقد من ذلك ان األمر إذا صار إلى عبد هللا المأمون كان أمر المؤتمن مفوضا إليه ان شاء اقره وان ش

خلعه واستبدل به من رأى من إخوته وولده فلما خلص األمر للمأمون واجتمع الناس عليه خلع المؤتمن في شھر 
ربيع األول من سنة ثمان وتسعين ومائة وكتب بخلعه في اآلفاق وترك الدعاء له على المنابر وتوفي المؤتمن ببغداد 

المأمون وصلى عليه أخبرنا األزھري أخبرنا علي بن في صفر سنة ثمان ومائتين وله خمس وثالثون سنة وحضره 
عمر الحافظ أخبرنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم أخبرنا الحارث بن محمد حدثنا محمد بن سعد قال مات القاسم بن 

 ھارون أمير المؤمنين يوم الجمعة لثالث عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثمان ومائتين 

دي حدث عن أبي عامر العقدي روى عنه أبو داود السجستاني أخبرنا القاضي أبو القاسم بن احمد البغدا - 6867
عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الھاشمي بالبصرة حدثنا أبو علي محمد بن احمد بن عمر اللؤلؤي حدثنا أبو 

ن موسى بن جبير عن داود سليمان بن األشعث حدثنا القاسم بن احمد البغدادي حدثنا أبو عامر عن زھير بن محمد ع
أبي امامة سھل بن حنيف عن عبد هللا بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه 

 ال يستخرج كنز الكعبة اال ذو السويقتين من الحبشة 

ج يوما وأبو عبيد القاسم بن سالم أبو عبيد كان أبوه عبدا روميا لرجل من أھل ھراة ويحكى ان سالما خر - 6868
مع بن مواله في الكتاب فقال للمعلم علمي القاسم فانھا كيسة طلب أبو عبيد العلم وسمع الحديث ودرس األدب ونظر 
في الفقه وسمع إسماعيل بن جعفر وشريكا وإسماعيل بن عياش وھشيم بن بشير وسفيان بن عيينة وإسماعيل بن 

ن وحجاج بن محمد وأبا معاوية الضرير وصفوان بن عيسى وعبد علية ويزيد بن ھارون ويحيى بن سعيد القطا
الرحمن بن مھدي وحماد بن مسعدة ومروان بن معاوية وأبا بكر بن عياش وعمر بن يونس وإسحاق األزرق 
وغيرھم روى عنه نصر بن داود بن طوق ومحمد بن إسحاق الصاغاني والحسن بن مكرم وأحمد بن يوسف التغلبي 
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الدنيا والحارث بن أبي أسامة ومحمد بن يحيى المروزي وعلي بن عبد العزيز البغوي في آخرين  وأبو بكر بن أبي
وكان قد أقام ببغداد مدة ثم ولي القضاء بطرسوس وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنھا حتى مات بھا قرأت في كتاب أبي 

د بن محمد بن ياسين الھروي قال الحسن بن الفرات بخطه أخبرنا محمد بن العباس بن احمد الذھلي أخبرنا احم
سمعت عليا بن عبد العزيز يقول ولد أبو عبيد بھراة وكان أبوه سالم عبدا لبعض أھل ھراة وكان يتولى األزد أخبرنا 
الجوھري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا أبو الحسين بن المنادى قال وأبو عبيد القاسم بن سالم كان ينزل بدرب 

مكة في سنة أربع وعشرين ومائتين قرأت على احمد بن علي بن الحسين المحتسب عن محمد  الريحان ثم خرج إلى
بن عمران بن موسى المرزباني قال قال عبد هللا بن جعفر يعني بن درستويه الفارسي النحوي من علماء بغداد 

العلماء بالقراءات ومن المحدثين النحويين على مذھب الكوفيين ورواه اللغة والغريب عن البصريين والكوفيين و
جمع صنوفا من العلم وصنف الكتب في كل فن من العلوم واألدب فأكثر وشھر أبو عبيد القاسم بن سالم وكان مؤدبا 
آلل ھرثمة وصار في ناحية عبد هللا بن طاھر وكان ذا فضل ودين وستر ومذھب حسن روى عن أبي زيد 

من البصريين وروى عن بن األعرابي وأبي زكريا الكالبي  األنصاري وأبي عبيدة واألصمعي واليزيدي وغيرھم
وعن األموي وأبي عمرو الشيباني والكسائي واالحمر والفراء وروى الناس من كتبه المصنفه بضعة وعشرين كتابا 
في القرآن والفقه وغريب الحديث والغريب المصنف واألمثال ومعاني الشعر وغير ذلك وله كتب لم يروھا قد رايتھا 

ي ميراث بعض الطاھريين تباع كثيرة في أصناف الفقه كله وبلغنا انه كان إذا ألف كتابا اھداه إلى عبد هللا بن طاھر ف
فيحمل إليه ماال خطيرا استحسانا لذلك وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد والرواة عنه مشھورون ثقات ذوو ذكر 

المصنف وھو من أجل كتبه في اللغة فإنه احتذى فيه كتاب  ونبل قال وقد سيق الي جميع مصنفاته فمن ذلك الغريب
النضر بن شميل المازني الذي يسميه كتاب الصفات وبدا فيه بخلق اإلنسان ثم بخلق العرش ثم باإلبل فذكر صنفا بعد 
صنف حتى اتى على جميع ذلك وھو أكبر من كتاب أبي عبيد واجود ومنھا كتابه في األمثال وقد سبقه إلى ذلك 

ميع البصريين والكوفيين األصمعي وأبو زيد وأبو عبيدة والنضر بن شميل والمفضل الضبي وبن األعرابي اال انه ج
جمع رواياتھم في كتابه وبوبه أبوابا فأحسن تأليفه وكتاب غريب الحديث أول من عمله أبو عبيدة معمر بن المثنى 

ل ابو عدنان النحوي البصري كتابا في غريب الحديث وقطرب واالخفش والنضر بن شميل ولم يأتوا باألسانيد وعم
ذكر فيه األسانيد وصنفه على أبواب السنن والفقه اال انه ليس بالكبير فجمع أبو عبيد عامة ما في كتبھم وفسره وذكر 
األسانيد وصنف المسند على حدته وأحاديث كل رجل من الصحابة والتابعين على حدته وأجاد تصنيفه فرغب فيه 

الحديث والفقه واللغة الجتماع ما يحتاجون إليه فيه وكذلك كتابه في معاني القرآن وذلك ان أول من صنف في أھل 
ذلك من أھل اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنى ثم قطرب بن المستنير ثم األخفش وصنف من الكوفيين الكسائي ثم 

وتفاسير الصحابة والتابعين والفقھاء وروى النصف منه الفراء فجمع أبو عبيد من كتبھم وجاء فيه باآلثار وأسانيدھا 
ومات قبل ان يسمع منه باقية واكثره غير مروي عنه واما كتبه في الفقه فإنه عمد إلى مذھب مالك والشافعي فتقلد 

جيد أكثر ذلك واتى بشواھده وجمعه من حديثه ورواياته واحتج فيھا باللغة والنحو فحسنھا بذلك وله في القرآن كتاب 
ليس ألحد من الكوفيين قبله مثله وكتباته في األموال من أحسن ما صنف في الفقه واجوده أخبرنا القاضي أبو العالء 
محمد بن علي الواسطي قال قال أبو الحسن محمد بن جعفر بن ھارون التميمي النحوي كان طاھر بن الحسين حين 

يل ما ھا ھنا االرجل مؤدب فأدخل عليه أبو عبيد القاسم بن مضى إلى خراسان نزل بمرو يطلب رجال فيحدثه ليلة فق
سالم فوجده اعلم الناس بأيام الناس والنحو واللغة والفقه فقال له من المظالم تركك أنت بھذا البلد فدفع إليه ألف دينار 

إليك فالف أبو وقال له انا متوجه إلى خراسان إلى حرب وليس أحب استصحابك شفقا عليك فانفق ھذا إلى ان اعود 
عبيد غريب المصنف إلى ان عاد طاھر بن الحسين من خراسان فحمله معه إلى سر من رأى وكان أبو عبيد دينا 
ورعا جوادا وأخبرنا أبو العالء القاضي أخبرنا محمد بن جعفر التميمي حدثنا أبو على النحوي قال حدثنا الفسطاطى 

دلف يستھديه أبا عبيدة مدة شھرين فانفذ أبا عبيد إليه فأقام شھرين فلما  قال كان أبو عبيد مع بن طاھر فوجه إليه أبو
أراد االنصراف وصله بثالثين ألف درھم فلم يقبلھا وقال انا في جنبه رجل ما يحوجنى إلى صلة غيره وال أخذ ما 

ا األمير قد قبلتھا ولكن فيه على نقص فلما عاد إلى طاھر وصله بثالثين ألف دينار بدل ما وصله أبو دلف فقال له أيھ
قد أغنيتني بمعروفك وبرك وكفايتك عنھا وقد رأيت ان اشترى بھا سالحا وخيال واتوجه بھا إلى الثغر ليكون الثواب 
متوفرا على األمير ففعل حدثني أبو القاسم األزھري حدثنا احمد بن إبراھيم حدثنا عبيد هللا بن عبد الرحمن السكري 
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اما سمعته منه أو حدثت به عنه قال لما عمل أبو عبيد كتاب غريب الحديث عرضه على  قال قال احمد بن يوسف
عبد هللا بن طاھر فاستحسنه وقال ان عقال بعث صاحبه على عمل مثل ھذا الكتاب لحقيق ان ال يحوج إلى طلب 

ھر وأخبرني المعاش فاجرى له عشرة آالف درھم في كل شھر كذا قال لي األزھري عشرة آالف درھم في كل ش
القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن رامين األستراباذي حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن ھارون التميمي 
المروروذي بن رامين األستراباذي حدثنا أبو الحسن بن محمد بن موسى الھروي قال سمعت حارث بن محمد بن 

بن طاھر فلما نظر فيه قال ھذا رجل عاقل دقيق النظر أبى أسامة يقول حمل غريب حديث أبى عبيد إلى عبد هللا 
فكتب إلى إسحاق بن إبراھيم بان يجرى عليه في كل شھر خمسمائة درھم فلما مات عبد هللا أجرى عليه إسحاق بن 
إبراھيم بن ماله فلما مات أبو عبيد بمكة أجرى إسحاق بن إبراھيم على ولده حتى مات قلت وذكر وفاة عبد هللا بن 

ر في ھذا الخبر وھم الن أبا عبيد مات قبل بن طاھر بعدة سنين وأخبرني بن رامين حدثنا محمد قال حدثني أبى طاھ
قال سمعت الحسن يقول سمعت المسعرى محمد بن وھب يقول قال أبو عبيد كنت في تصنيف ھذا الكتاب أربعين 

من الكتاب فأبيت ساھرا فرحا منى بتلك الفائدة سنة وربما كنت استفيد الفائدة من أفواه الرجال فاضعھا في موضعھا 
واحدكم يجيئني فيقيم عندي أربعة اشھر أو خمسة اشھر فيقول قد أقمت الكثير قال أبو على أول من سمع ھذا الكتاب 
من أبى عبيد يحيى بن معين أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت سليمان بن احمد الطبراني يقول سمعت عبد هللا بن 

بن حنبل يقول عرضت كتاب غريب الحديث ألبي عبيد على أبى فاستحسنه وقال جزاه هللا خيرا أخبرنا ھالل احمد 
بن المحسن الكاتب أخبرنا احمد بن محمد بن الجراح الخزاز حدثنا أبو بكر بن األنباري أخبرني موسى بن محمد 

ث الذي الفه أبو عبيد أوال أخبرنا البرقاني قال سمعت عبد هللا بن احمد بن حنبل يقول كتب أبى كتاب غريب الحدي
أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي أخبرنا عبد هللا بن محمد بن سيار قال سمعت بن عرعرة يقول كان طاھر بن عبد هللا 
ببغداد فطمع في ان يسمع من أبى عبيد وطمع ان يأتيه في منزله فلم يفعل أبو عبيد حتى كان ھذا يأتيه فقدم علي بن 

ي وعباس العنبري فأراد ان يسمعا غريب الحديث فكان يحمل كل يوم كتابه ويأتيھا في منزلھما فيحدثھما فيه المدين
أخبرني على بن المحسن التنوخي حدثنا العباس بن احمد بن الفضل الھاشمي وأخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد بن 

التوزي بالبصرة قاال أخبرنا أبو إسحاق إبراھيم بن على على الدربندي حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن احمد 
الھجيمي حدثني جعفر بن محمد بن على بن المديني قال سمعت أبى يقول خرج أبى إلى احمد بن حنبل يعوده وانا 
معه قال فدخل إليه وعنده يحيى بن معين وذكر جماعة من المحدثين قال فدخل أبو عبيد القاسم بن سالم فقال له 

بن معين اقرأ علينا كتابك الذي علمته للمامون غريب الحديث فقال ھاتوه فجاؤوا بالكتاب فاخذه أبو عبيد فجعل  يحيى
يبدا يقرأ األسانيد ويدع تفسير الغريب قال فقال له أبى أيا أبا عبيد دعنا من األسانيد نحن احذق بھا منك فقال يحيى 

فان ابنك محمدا معك ونحن فنحتاج ان نسمعه على الوجه فقال أبو بن معين لعلي بن المديني دعه يقرا على الوجه 
عبيد ما قرأته اال على المأمون فان احببتم ان تقرءوه فاقرءوه قال فقال له على بن المديني ان قرأته علينا واال فال 

المديني فالتزمه  حاجة لنا فيه ولم يعرف أبو عبيد على بن المديني فقال ليحيى بن معين من ھذا فقال ھذا على بن
وقرأه علينا فمن حضر ذلك المجلس جاز ان يقول حدثنا وغير ذلك فال يقول قرأت على احمد بن على بن التوزي 
عن أبى عبيد هللا المرزباني قال أخبرني محمد بن عبد الواحد أخبرني أبو عمرو بن الطوسي قال قال لي أبى غدوت 

ن السكيت فقال إلى أين فقلت إلى أبي عبيد فقال أنت اعلم منه قال فمضيت إلى أبى عبيد ذات يوم فاستقبلنى يعقوب ب
إلى أبى عبيد فحدثته بالقصة فقال لي الرجل غضبان قال قلت من أي شيء فقال جاءني منذ أيام فقال لي اقرا على 

بن الجراح  غريب المصنف فقلت ال ولكن تجيء مع العامة فغضب أخبرنا ھالل بن المحسن أخبرنا احمد بن محمد
الخزاز حدثنا أبو بكر بن األنباري قال كان أبو عبيد يقسم الليل اثالثا فيصلى ثلثه وينام ثلثه ويضع الكتب ثلثه أخبرنا 
أبو بكر احمد بن محمد بن إسماعيل السقاء الحربي حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا محمد بن 

عبد هللا بن أبى مقاتل البلخي بمصر يقول قال أبو عبيد القاسم بن سالم دخلت  عمرو الباھلى بمصر قال سمعت أبا
البصرة السمع من حماد بن زيد فقدمت فإذا ھو قد مات فشكوت ذلك إلى عبد الرحمن بن مھدى فقال مھما سبقت به 

أبو الطيب عبد العزيز بن فال تسبقن بتقوى هللا عز و جل أخبرني أبو القاسم عبيد هللا بن احمد بن عثمان الصيرفي و
على بن محمد القرشي قال عبيد هللا حدثنا وقال األخر أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو بكر محمد بن 
ھارون بن حميد المجدر إمالء حدثنا أبو الحسن بن الفافا قال حدثني أبو حامد الصاغاني قال سمعت أبا عبيد القاسم 
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فعلتين أرجو بھما الجنة أتيت يحيى القطان وھو يقول أبو بكر وعمر وعلى فقلت معي  بن سالم يقول فعلت بالبصرة
شاھدان من أھل بدر يشھدان ان عثمان أفضل من على قال بمن قلت أنت حدثتنا عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة 

ومن األخر قال قلت  عن النزال بن سبرة قال خطبنا عبد هللا بن مسعود فقال اميرنا خير من بقى ولم نال قال
الزھري عن حميد عن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول شاورت 
المھاجرين األولين وامراء االجناد وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فلم ار أحدا يعدل بعثمان قال فترك 

بن داود الخريبي فإذا بيته بيت خمار فقلت ما ھذا قال ما  قوله وقال أبو بكر وعمر وعثمان قال وأتيت عبد هللا
اختلف فيه اولنا وال اخرنا قلت اختلف فيه اولكم واخركم قال ومن اولنا قلت أيوب السختياني عن محمد بن سيرين 
عن عبيد السلماني قال اختلف على في األشربة فما لي شراب منذ عشرين سنة اال عسل أو لبن أو ماء قال ومن 
اخرنا قال قلت عبد هللا بن إدريس قال فاخرج كل ما في منزله فاھراقه قال فأرجوا بھاتين الفعلتين الجنة أخبرنا أبو 
بكر احمد بن سليمان بن على المقرئ أخبرنا محد بن بكران الرازي حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن حفص عن 

 بن إدريس اتلھف على بعض الشيوخ فقال لي يا أبا عبيد عمر الدوري قال سمعت أبا عبيد يقول سمعنى عبد هللا
مھما فاتك من العلم فال يفوتك العمل أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرني محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا 

ض الحسين الكارزى يقول سمعت على بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سالم يقول المتبع للسنة كالقاب
على الجمر وھو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل هللا عز و جل أخبرني محمد بن الحسين القطان 
أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش ان محمد بن ھارون أخبرھم قال أخبرنا أبو حاتم قال قال أبو عبيد القاسم بن 

الالئحة في الترائب الواضحة أخبرنا القاضي أبو بكر احمد سالم مثل األلفاظ الشريفة والمعانى الطريفة مثل القالئد 
بن الحسن بن احمد الحرشي وأبو سعيد محمد بن موسى الفضل الصيرفي جميعا بنيسابور قاال حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب األصم قال سمعت أبا الفضل العباس بن محمد الدوري يقول سمعت أبا عبيد يقول انى التبين في 

لرجل ان يدع الشمس ويمشى في الظل أخبرنا أبو الحسن احمد بن على البادا أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن بيان عقل ا
الزبيبى حدثنا عبد هللا بن العباس الطيالسي قال سمعت الھالل بن العالء الرقى يقول من هللا على ھذه األمة بأربعة 

عليه و سلم وباحمد بن حنبل تثبت في المحنة لوال ذلك كفر  في زمانھم بالشافعى تفقه بحديث رسول هللا صلى هللا
الناس وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وبأبى عبيد القاسم بن سالم فسر 
الغريب من حديث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لوال ذلك القتحم الناس في الخطا أخبرني محمد بن احمد بن 

وب أخبرنا محمد بن نعيم قال سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراھيم بن أبى طالب يقول يعق
سألت أبا قدامة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبى عبيد فقال اما أفھمھم فالشافعى اال انه قليل الحديث واما 

بلغات العرب فأبو عبيد وأخبرني بن يعقوب أخبرنا محمد  اورعھم فاحمد بن حنبل واما احفظھم فاسحاق واما أعلمھم
بن نعيم قال سمعت أبا الوليد الفقيه يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت إسحاق بن إبراھيم الحنظلي يقول أبو 

و بكر احمد عبيد اوسعنا علما واكثرنا أدبا واجمعنا جمعا انا نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد ال يحتاج إلينا أخبرني أب
بن محمد بن جعفر اليزيدي بأصبھان أخبرنا أبو جعفر احمد بن عبد هللا بن شجاع األديب قال سمعت احمد بن خشنام 
بن معدان يقول سمعت احمد بن سلمة النيسابوري قال سمعت إسحاق بن راھويه يقول الحق يحبه هللا عز و جل أبو 

ني مسعود بن ناصر السجستاني أخبرنا علي بن بشرى السجستاني عبيد القاسم بن سالم افقه مني واعلم مني حدث
حدثنا محمد بن الحسين اآلجري قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت احمد بن نصر المقرئ 
يقول قال إسحاق بن إبراھيم ان هللا ال يستحي من الحق أبو عبيد اعلم مني ومن بن حنبل والشافعي حدثت عن أبي 

مر محمد بن عبد الواحد اللغوي قال سمعت أبا العباس ثعلبا يقول لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبا ع
قرأت على احمد بن علي بن التوزي عن أبي عبيد هللا المرزباني حدثنا احمد بن كامل القاضي قال كان أبو عبيد 

أصناف علوم اإلسالم من القرآن والفقه والعربية واالخبار  القاسم بن سالم فاضال في دينه وفي علمه ربانيا متفننا في
حسن الرواية صحيح النقل ال اعلم أحدا من الناس طعن عليه في شيء من امره ودينه أخبرني بن يعقوب أخبرنا 
محمد بن نعيم أخبرنا أبو العباس السياري حدثنا عيسى بن محمد بن عيسى حدثنا العباس بن مصعب حدثنا الثقة من 

صحابنا قال وھو عبد المجيد القاضي عن أبي علي محمد بن عيسى قال السياري وھو عم عيسى بن محمد بن أ
عيسى قال سمعت عبد هللا بن طاھر يقول كان للناس أربعة بن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والقاسم بن معن 
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أبي إسحاق المزكى قال أخبرنا محمد بن  في زمانه وأبو عبيد القاسم بن سالم في زمانه قرأت على البرقاني عن
إسحاق الثقفي قال حدثني محمد بن أبي العباس عن محمد بن عيسى الكاتب قال رثى عبد هللا بن طاھر أبا عبيد فقال 

لم ... أودى الذي كان فينا ربع أربعة ... ... قد كان فارس علم غير محجام ... يا طالب العلم قد اودى بن سالم ... 
ھما اتانا بعلم في ... ... وعامر ولنعم الثاويا عامي ... حبر البرية عبد هللا عالمھا ... ... ھم إسناد أحكام يلف مثل
أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا سليمان بن احمد الطبراني حدثنا عبدان ... والقاسمان بن معن وبن سالم ... زمانھما 

ت عند عبد هللا بن طاھر فورد عليه نعي أبي عبيد فقال لي يا أبا بن محمد المروزي حدثنا أبو سعيد الضرير قال كن
مات ... ... وكان فارس علم غير محجام ... يا طالب العلم قد مات بن سالم ... سعيد مات أبو عبيد ثم انشا يقول 

وعامر ولنعم الثاويا ... حبر البرية عبد هللا أولھم ... ... لم يلف مثلھم إسناد احكام ... الذي كان فيكم ربع أربعة 
قال وكان عبد هللا يقول علماء الناس ... والقاسمان بن معن وبن سالم ... ھما اللذان أنافا فوق غيرھما ... ... عامي 

أربعة عبد هللا بن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والقاسم بن معن في زمانه وأبو عبيد القاسم بن سالم في زمانه 
د بن عيسى القزاز حدثنا عبد العزيز بن الحارث التميمي حدثنا إبراھيم بن محمد الكبشي النساخ أخبرنا أبو عقيل احم

قال سمعت إبراھيم الحربي يقول أدركت ثالثة لن يرى مثلھم ابدا تعجز النساء ان يلدن مثلھم رأيت أبا عبيد القاسم 
شبھته اال برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقال بن سالم ما مثلته اال بجبل نفخ فيه روح ورأيت بشر بن الحارث فما 

ورأيت احمد بن حنبل فرأيت كان هللا جمع له علم األولين من كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء قرأت على بن 
التوزي عن بن المرزباني قال حدثني مكرم بن احمد قال قال إبراھيم الحربي كان أبو عبيد كأنه جبل نفخ فيه الروح 

ء اال الحديث صناعة احمد ويحيى وكان أبو عبيد يؤدب غالما في شارع بشر وبشير ثم اتصل بثابت يحسن كل شي
بن نصر بن مالك الخزاعي يؤدب ولده ثم ولي ثابت طرسوس ثماني عشرة سنة فولى أبو عبيد القضاء بطرسوس 

احتاج إلى ان يكتب عن ثماني عشرة سنة فاشتغل عن كتابه الحديث كتب في حداثته عن ھشيم وغيره فلما صنف 
يحيى بن صالح وھشام بن عمار واضعف كتبه كتاب األموال يجيء إلى باب فيه ثالثون حديثا وخمسون أصال عن 
النبي صلى هللا عليه و سلم فيجيء يحدث بحديثين يجمعھما من حديث الشام ويتكلم في الفاظھما وليس له كتاب مثل 

الصالة فمر بدار إسحاق الموصلي فقالوا له يا أبا عبيد صاحب ھذه غريب المصنف وانصرف أبو عبيد يوما من 
الدار يقول ان في كتابك غريب المصنف ألف حرف خطأ فقال أبو عبيد كتاب فيه أكثر من مائة ألف يقع فيه ألف 
ليس بكثير ولعل إسحاق عنده رواية وعندنا رواية فلم يعلم فخطأنا والروايتان صواب ولعله أخطأ في حروف 
وأخطانا في حروف فيبقى الخطأ شيء يسير وكتاب غريب الحديث فيه أقل من مائتي حرف سمعت والباقي قال 
األصمعي وقال أبو عمرو وفيه خمسة وأربعون حديثا ال أصل لھا اوتى فيھا أبو عبيد من أبي عبيدة معمر بن المثنى 

م حدثني العالء بن أبي المغيرة األندلسي أخبرنا كان أبو عبيد كأنه جبل نفخ فيه الروح يتكلم في كل صنف من العل
علي بن بقا الوراق بمصر أخبرنا عبد الغني بن سعيد الحافظ قال في كتاب الطھارة ألبي عبيد القاسم بن سالم 
حديثان ما حدث بھما غير أبي عبيد وال عن أبي عبيد غير محمد بن يحيى المروزي أحدھما حديث شعبة عن عمرو 

اآلخر حديث عبيد هللا بن عمر عن سعيد المقبري حدث به يحيى القطان عن عبيد هللا وحدث به الناس بن أبي وھب و
عن يحيى القطان عن بن عجالن قلت أخبرنا بحديث شعبة علي بن احمد الرزاز أخبرنا حبيب بن الحسن بن القزاز 

أبو عبيد حدثنا حجاج عن شعبة عن  ومحمد بن احمد بن قريش البزاز قاال حدثنا محمد بن يحيى المروزي أخبرنا
عمرو بن أبي وھب الخزاعي عن موسى بن ثوران البجلي عن طلحة بن عبيد هللا بن كريز الخزاعي عن عائشة 
قالت كان النبي صلى هللا عليه و سلم إذا توضأ يخلل لحيته واما حديث عبيد هللا بن عمر فأخبرناه احمد بن عمر بن 

ي علي البصري قاال أخبرنا الحسين بن محمد بن عبيد العسكري حدثنا محمد بن يحيى روح النھرواني وعلي بن أب
المروزي حدثنا أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد هللا بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد 

سول هللا صلى هللا الرحمن قال رأت عائشة عبد الرحمن توضأ فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فاني سمعت ر
عليه و سلم يقول ويل لألعقاب من النار أخبرنا أبو بكر عبد هللا بن علي بن حمويه بن ابزك الھمذاني بھا أخبرنا 
احمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال سمعت أبا إسحاق إبراھيم بن احمد المستملي يقول سمعت عبد هللا بن محمد بن 

ول سمعت حمدان بن سھل يقول سألت يحيى بن معين عن الكتابة عن أبي طرخان يقول سمعت محمد بن عقيل يق
عبيد والسماع منه فتبسم وقال مثلي يسأل عن أبي عبيد أبو عبيد يسأل عن الناس لقد كنت عند األصمعي يوما إذ 
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أو لن يضيع اقبل أبو عبيد فشق إليه بصره حتى اقترب منه فقال اترون ھذا المقبل قالوا نعم قال لن تضيع الدنيا 
الناس ما حيي ھذا المقبل أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد 
بن إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال وسئل يحيى بن معين عن أبي عبيد فقال 

حدثنا أبي حدثنا محمد بن مخلد قال سمعت عباس بن محمد يقول ثقة أخبرنا عبيد هللا بن عمر بن احمد الواعظ 
سمعت احمد بن حنبل يقول أبو عبيد القاسم بن سالم ممن يزداد كل يوم عندنا خيرا أخبرني محمد بن أبي علي 
و األصبھاني أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الشافعي باألھواز أخبرنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سئل أب

داود سليمان بن األشعث عن القاسم بن سالم فقال ثقة مأمون أخبرني بن الفضل القطان قال قال أبو بكر محمد بن 
الحسن بن زياد النقاش أبو عبيد القاسم بن سالم من أبناء أھل خراسان كان صاحب نحو وعربية طلب الحديث والفقه 

معه ومع ولده وقدم بغداد فسمع الناس منه غريب وولي قضاء طرسوس أيام ثابت بن نصر بن مالك ولم يزل 
الحديث وصنف كتبا وخرجت إلى الناس واستفيد منه علم كثير وحج وتوفي بمكة سنة اثنتين أو ثالث وعشرين 
ومائتين في خالفة المعتصم أخبرني أبو الفرج الحسين بن علي الطناجيري حدثنا عمر بن احمد الواعظ حدثنا أحمد 

يل بن عمر العنبري بالبصرة حدثنا حسن بن علي قال خرج أبو عبيد يعني القاسم بن سالم إلى مكة بن محمد بن الخل
سنة تسع عشرة ومائتين ومات بمكة سنة ثالث وعشرين ومائتين أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا 

بن سالم يكنى أبا عبيد ولي قضاء  أحمد بن معروف الخشاب حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعيد قال القاسم
طرسوس أيام ثابت بن نصر بن مالك ولم يزل معه ومع ولده وقدم بغداد ففسر بھا غريب الحديث وصنف كتبا 
وسمع الناس منه وحج فتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي 

قال البخاري القاسم بن سالم أبو عبيد البغدادي مات سنة أربع وعشرين ومائتين  قال قال محمد بن سلمان بن فارس
أخبرني األزھري أخبرنا علي بن عمر الحافظ أخبرنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم أخبرنا الحارث بن محمد بن 

ب بمكة أخبرنا البرقاني أبي أسامة قال سنة أربع وعشرين ومائتين فيھا مات أبو عبيد القاسم بن سالم صاحب الغري
قال قرأت على أبي حامد الحسنوي حدثكم أبو جعفر السامي قال ومات أبو عبيد في سنة أربع وعشرين قلت وبلغني 

 انه بلغ سبعا وستين سنة 

القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمرو بن شيخ بن معاوية بن خزاعي بن عبد العزى أبو دلف  - 6869
رج وعبد العزى ھو بن دلف بن جشم بن قيس بن سعد بن عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر العجلي أمير الك

بن وائل بن قاسط بن ھنب بن أفضى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان كان أبو دلف 
بو طاھر حمزة بن محمد بن شاعرا أديبا وسمحا جوادا وبطال وشجاعا وورد بغداد دفعات عدة وبھا مات أخبرنا أ

طاھر الدقاق حدثنا محمد بن الحسن بن الفضل الھاشمي حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم األنباري حدثنا أبي حدثنا أبو 
بكر احمد بن الحسن الكاتب حدثنا عيسى بن عبد العزيز بن سھل الحارثي من بني الحارث بن كعب قال خرجت 

سى فلما تجاوزت الكوفة حضرت االعراب وكثرت تريد اغتيال الرفقة فتسرع قوم رفقة إلى مكة فيھا القاسم بن عي
إليھم فزجرھم أبو دلف وقال ما لكم ولھذا ثم انفصل بأصحابه فعبى عسكره ميمنة وميسرة وقلبا فلما سمع االعراب 

ن االعراب قد ان أبا دلف حاضر انھزموا من غير حرب ثم مضى بالناس حتى حج فلما رجعوا أخبرت القافلة بأ
احتشدوا احتشادا عظيما وھم قاصدون القافلة وكان في القافلة رجل أديب شاعر في ناحية طاھر بن الحسين وآله 

بالد تنوفة ... ... وظل من البكاء لھا حليف ... جرت بدموعھا العين الذروف ... فكتب إلى أبي دلف بھذا الشعر 
أبا دلف ... ... بذلك ان تخطانا الحتوف ... نبادر أول القطرات نرجو  ... ...وبعد أحبة ونوى قذوف ... ومحل قفر 

ان بھا اال تداركھا خفوف ... تالف عصابة ھلكت فما ... ... وحيث العز والشرف المنيف ... وأنت عميد بكر 
حولھم عصبا وخيلك ... فلما ان رأوك لھم حليفا ... ... من االعراب مقبلة زحوف ... كفعلك في البدي وقد تداعت 

فلما قرأ أبو دلف األبيات أجاب عنھا ... لما القوا وقد رغمت أنوف ... ثنوا عنقا وقد سخنت عيون ... ... عكوف 
وطعن بالقنا الخطي ... ... وال يشجيھم األمر المخوف ... رجال ال تھولھم المنايا ... بغير اطالة فكر وال روية فقال 

أخبرنا ... وبالرحمن ينتصر اللھيف ... ونصر هللا عصمتنا جميعا .. ... .تحل بمن أخافكم الحتوف ... حتى 
الجوھري أخبرنا محمد بن عمران بن موسى حدثنا احمد بن محمد بن عيسى المكي قال أنشدني محمد بن القاسم بن 
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وإذا تلذذ بالعمود ... ... يختال خلت امامه قنديال ... وإذا بدا لك قاسم يوم الوغى ... خالد البن النطاح في أبي دلف 
قالوا ... ... عادت كثيبا في يديه مھيال ... وإذا تناول صخرة ليرضھا ... ... خلت العمود بكفه منديال ... ولينه 

ميال إذا نظم الفوارس ميال ... ال تعجبوا لو كان مد قناته ... ... يوم اللقاء وال يراه جليال ... وينظم فارسين بطعنة 
ھري قال في كتابي عن سھل بن الديباجي حدثنا احمد بن احمد بن الفضل األھوازي قال انشد بكر بن حدثني األز... 

بعين أبي دلف ... وان المنايا إلى الدارعين ... ... وخلق أبى دلف عسكر ... مثال أبي دلف امة ... النطاح أبا دلف 
بك ابتعت في ... ر األبلة ثم عاد من قابل فأنشده فأمر له بعشرة آالف درھم فمضى فاشترى بھا بستانا بنھ... تنظر 

وعندك مال للھبات عتيد فقال ... إلى لزقھا أخت لھا يعرضونھا ... ... عليھا قصير بالرخام مشيد ... نھر األبلة جنة 
تعلم ان  له أبو دلف بكم األخرى قال بعشرة آالف قال ادفعوھا إليه ثم قال له ال تجئني قابل فتقول بلزقھا أخرى فإنك

لزق كل أخرى أخرى متصلة إلى ما ال نھاية له أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه والحسن بن علي الجوھري 
قال عمر أخبرنا وقال الحسن حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا محمد بن المرزبان حدثني الحسين بن الصلت 

دلف يستأذن عليه وعنده احمد بن يوسف فقال الحاجب جعيفران  العجلي حدثني سماعه بن سعيد قال اتى جعيفران أبا
يا بن أعز الناس ... الموسوس بالباب فقال أبو دلف ما لنا وللمجانين فقال له احمد بن يوسف أدخله فلما دخل قال 

الوا جميع انه ق... ... أصبح في األمة محمودا ... لما سألت الناس عن واحد ... ... وأكرم األمة موجودا ... مفقودا 
قال أحسنت وهللا يا غالم اكسه وادفع إليه مائة درھم فقال مره اعزك هللا ان يدفع الي ... اشبه اباء له صيدا ... قاسم 

خمسة منھا ويحفظ الباقي لي قال ولم قال لئال تسرق مني أو يشتغل قلبي بحفظھا قال يا غالم ادفع إليه كلما جاءك 
يموت ھذا الذي ... ننا الموت قال فبكى جعيفران فقال له احمد بن يوسف ما يبكيك فقال خمسة دراھم إلى ان يفرق بي

أخبرني الحسن بن محمد ... عمر ذا المفضل الجواد ... لو كان شيء له خلود ... ... وكل شيء له نفاد ... تراه 
الحسن بن علي الربعي حدثنا أبي  الخالل حدثنا احمد بن إبراھيم البزاز حدثنا احمد بن مروان المالكي بمصر حدثنا

قال سمعت العتابي يقول اجتمعنا على باب أبي دلف جماعة من الشعراء فكان يعدنا بأمواله من الكرج وغيرھا فاتته 
األموال فبسطھا على االنطاع واجلسنا حولھا ودخل إلينا فقمنا إليه فأومأ إلينا ان ال نقوم إليه ثم اتكا على قائم سيفه ثم 

فشكري ... فان كنتموا أفردتموني للرجا ... ... أياديكم عندي أجل وأكبر ... يقول أال أيھا الزوار ال يد عندكم انشا 
ثم أمر بنھب ... وأبيض من صافي الحديد ومغفر ... كفاني من مالي دالص وسابح ... ... لكم من شكركم لي أكثر 

ري حدثنا احمد بن إبراھيم بن الحسن حدثنا احمد بن مروان تلك األموال فأخذ كل واحد على قدر قوته أخبرني األزھ
المالكي حدثنا المبرد حدثنا أبو عبد الرحمن التوزي قال استھدى المعتصم من أبي دلف كلبا أبيض كان عنده فجعل 

ضيفي يدل ... ... خالئقا ال أزال احمدھا ... أوصيك خيرا به فان له ... في عنقه قالدة كيمخت اخضر وكتب عليھا 
أخبرنا أبو يعلى احمد بن عبد الواحد الوكيل أخبرنا محمد بن جعفر ... إذا النار نام موقدھا ... على ظلم اللي ل 

التميمي الكوفي أخبرنا أبو بكر الصولي قال تذاكرنا يوما عند المبرد الحظوظ وارزاق الناس من حيث ال يحتسبون 
حمل ... مالي ومالك قد كلفتني شططا ... بيات عملھا لمعنى أراده قال ھذا يقع كثيرا فمنه قوم بن أبي فنن في أ

يمشي ... ... امسي واصبح مشتاقا إلى التلف ... امن رجال المنايا خلتني رجال ... ... السالح وقول الدارعين قف 
أو ان قلبي ...  أم ھل حسبت سواد الليل شجعني... ... فكيف اسعى إليھا بارز الكتف ... المنون إلى غيري فأكرھھا 

فبلغ ھذا الشعر أبا دلف فوجه إليه أربعة آالف درھم جاءته على غفلة أخبرنا أبو الحسن محمد ... في جنبي أبي دلف 
بن عبد الواحد أخبرنا أبو بكر بن شاذان أخبرنا أبو محمد عبيد هللا بن عبد الرحمن السكري قراءة عليه قال حدثني 

من بن أبي سعد قال حدثني احمد بن يحيى الرازي قال سمعت البجلي احمد بن الحسن عبد هللا بن عمرو بن عبد الرح
قال سمعت أبا تمام الطائي يقول دخلنا على أبي دلف انا ودعبل بن علي وبعض الشعراء أظنه عمارة وھو يالعب 

ثم اجيزوا ... الرخاخا  بل بشطرنجنا نجيل... رب يوم قطعت ال بمدام ... جارية له بالشطرنج فلما رأنا قال قولوا 
... ... قد علونا مفارشا ونخاخا ... وسط بستان قاسم في جنان ... فبقينا ينظر بعضنا إلى بعض فقال لم ال تقولون 

ونصبنا مع الشباك فخاخا ... فنصبنا له الشباك زمانا ... ... طريا لحمه يفوق المخاخا ... وحوينا من الظباء غزاال 
قال فنھضنا عنه فقال إلى أين مكانكم حتى نكتب ... وسط نھر يشخ ماه شخاخا ... خمسة شھر  فأصدناه بعد... ... 

لكم بجوائزكم فقلنا ال حاجة لنا في جائزتك حسبنا ما نزل بنا منك اليوم فأمر بأن تضعف لنا أخبرنا احمد بن عمر بن 
الصولي حدثنا أبو العيناء محمد بن القاسم  روح النھرواني أخبرنا المعافى بن زكريا الجريري حدثنا محمد بن يحيى
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بن خالد قال حدثني إبراھيم بن الحسن بن سھل قال كنا في موكب المأمون فترجل له أبو دلف فقال له المأمون ما 
اخرك عنا فقال علة عرضت لي فقال شفاك هللا وعافاك اركب فوثب من األرض على الفرس فقال له المأمون ما 

ل بدعاء أمير المؤمنين شفيت أخبرني علي بن أيوب القمي أخبرنا محمد بن عمران المرزباني ھذه وثبة عليل فقا
حدثني أبو عبد هللا الحكيمي قال حدثني يموت بن المزرع قال حدثني أبو ھفان قال كان ألبي دلف العجلي جارية 

... أحبك يا جنان وأنت مني ...  تسمى جنان وكان يتعشقھا وكان لفرط فتوته وظرفه يسميھا صديقتي فمن قوله فيھا
خشيت عليك بادرة الزمان القدامي إذا ما الخيل ... ولو أني أقول مكان روحي ... ... مكان الروح من جسد الجبان 

قال أبو ھفان ثم ماتت فرثاھا بمراث حسان أخبرنا أبو يعلى احمد بن عبد ... وھاب كماتھا حر الطعان ... كرت 
ل بن سعيد المعدل حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي حدثني أبو الفضل جعفر بن محمد الواحد أخبرنا إسماعي

األصبھاني حدثني محمد بن إدريس بن معقل عن أبيه قال اجتمع على باب أبى دلف جماعة من الشعراء فمدحوه 
ويقول انصرفوا في ھذا وتعذر عليھم الوصول إليه وحجبھم حياء لضيقة نزلت به فأرسل إليھم خادما له يعتذر إليھم 

... أيھذا العزيز قد مسنا ال دھر ... السنة وعودوا في القابلة فانى أضعف لكم العطية وابلغكم االمنية فكتبوا إليه 
... قل طالبھا فبارت علينا ... ... ولدينا بضاعة مزجات ... وأبونا شيخ كبير فقير ... ... بضر وأھلنا أشتات 

فلما وصل إليه ... وتصدق علينا فإننا أموات ... فاغتنم شكرنا وأوف لنا الكي ل . ... ..وبضاعتنا بھا الترھات 
الشعر ضحك وقال على بھم فلما دخلوا قال ابيتم إال أن تضربوا وجھي بسورة يوسف وهللا انى لمضيق ولكني أقول 

يا غالم اقترض لي عشرين الفا  ...فزد في رقم دينك واقض ديني ... لقد خبرت ان عليك دينا ... كما قال الشاعر 
بأربعين وفرقھا فيھم أخبرنا احمد بن عمر بن روح أخبرنا المعافى بن زكريا حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي 

إنما ... حدثني أبو الفضل الربعي عن أبيه قال قال المأمون يوما وھو مقطب ألبي دلف أنت الذي يقول فيك الشاعر 
ولت الدنيا على أثره فقال يا أمير المؤمنين ... فإذا ولى أبو دلف ... ... معدله ومختصره  عند... الدنيا أبو دلف 

شھادة زور وقول غرور وملق معتف وطالب عرف واصدق منه بن أخت لي حيث يقول دعني اجوب األرض 
لى الصيمرى التمس الغنى فال الكرج الدنيا وال الناس قاسم فضحك المأمون وسكن غضبه أخبرني الحسين بن ع

حدثنا محمد بن عمران المرزباني أخبرني محمد بن يحيى الصولي حدثني احمد بن إسماعيل بن الخصيب قال 
سمعت سعيد بن حميد يقول كان بن أبى داود قد اصطنع أبا دلف واحتبسه بحيلة من يد االفشين وقد دعا بالسيف 

ى داود يقول به ويصفه فقال له المعتصم ان أبا دلف حسن ليقتله فكان أبو دلف يصير إليه كل يوم يشكره وكان بن أب
الغناء جيد الضرب بالعود فقال يا أمير المؤمنين القاسم في شجاعته وبيته في العرب يفعل ھذا قال نعم وما ھو ھذا 

فقال  ھو أدب زائد فيه فكأن بن أبى داود عجب من ذلك فأحب المعتصم ان يسمعه بن أبى داود فقال له يا قاسم غننى
وهللا ما أستطيع ذلك وانا انظر إلى أمير المؤمنين ھيبة له واجالال فقال ال بد من ذلك واجلس من وراء ستاره فكان 
ذلك أسھل عليه فضربت ستاره وجلس أبو دلف يغنى ووجه المعتصم إلى بن أبى داود فحضر واستدناه وجعل أبو 

معتصم كيف تسمع ھذا الغناء يا أبا عبد هللا فقال أمير المؤمنين دلف يغنى وأحمد يسمع وال يدرى من يغنى فقال له ال
أعلم به مني ولكني اسمع حسنا فغمز المعتصم غالما فھتك الستارة وإذا أبو دلف فلما رأى المعتصم وبن أبى داود 

ى بمثل ھذا وثب قائما واقبل على بن أبى داود فقال انى اجبرت على ھذا فقال لوال دربتك في ھذا من أين كنت تات
ھبك اجبرت على ان تغنى من اجبرك على أن تحسن قال الصولي ومات أبو دلف سنة خمس وعشرين ومائتين 
أخبرنا الحسن بن محمد الخالل حدثنا احمد بن محمد بن عمران أخبرنا محمد بن يحيى قال وفي سنة خمس وعشرين 

فا شاعرا شجاعا أخبرني الحسن بن أبى بكر قال ومائتين مات أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي وكان جوادا شري
كتب إلى محمد بن إبراھيم الجوري يذكر ان محمد بن حمدان بن الخضر حدثھم قال احمد بن يونس الضبي حدثني 
أبو حسان الزيايدى قال مات القاسم بن عيسى العجلي أبو دلف ببغداد في سنة خمس وعشرين ومائتين حدثني الحسن 

حدثنا يوسف بن عمر القواس حدثنا الحسين بن إسماعيل إمالء حدثنا عبد هللا بن أبى سعد قال  بن أبى طالب قال
حدثني محمد بن سلمة البلخي حدثني محمد بن على القوھستانى حدثني دلف بن أبى دلف قال رأيت كان أتيا اتاني 

طان منفلقة السقوف واألبواب ثم بعد موت أبى فقال أجب األمير فقمت معه فادخلنى دارا وحشة وعرة سوداء الحي
اصدعني درجا فيھا ثم ادخلنى غرفة فإذا في حيطانھا أثر النيران وإذا في ارضھا أثر الرماد وإذا أبى عريان واضعا 

ما ... أبلغن أھلنا وال تخف عنھم ... رأسه بين ركبتيه فقال لي كالمستفھم دلف قلت نعم اصلح هللا األمير فانشا يقول 
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افھمت قلت نعم ... فارحموا وحشتي وما قد أالقى ... قد سئلنا عن كل ما قد فعلنا ... ... لبرزخ الخناق لقينا في ا
فنسأل بعده عن كل ... ولكنا إذا متنا بعثنا ... ... لكان الموت راحة كل حي ... فلو كنا إذا متنا تركنا ... فانشا يقول 

 انصرف قال فانتھبت ... شيء 

مر بن عبد هللا بن مالك بن أبى أيوب األنصاري يكنى أبا عمرو حدث عن محمد بن المنكدر القاسم بن ع -  6870
وعن عبد هللا بن طاوس وداود بن ابى ھند روى عنه إسحاق بن إبراھيم بن سنين الختلي وذكر نه سمع منه في دكان 

أو مائة وسبع وعشرون  يوسف بن موسى القطان في سنة أربع وعشرين ومائتين واتى عليه مائة وتسع وعشرون
سنة أخبرنا أبو القاسم الحسن بن الحسن بن المنذر القاضي أخبرنا عثمان بن احمد المعروف بابن السماك حدثنا 
إسحاق بن سنين قال حدثني أبو عمرو وأخبرني الحسن بن أبى بكر وعثمان بن محمد بن محمد بن يوسف العالف 

الشافعي وأخبرنا أبو بكر احمد بن طلحة بن احمد بن ھارون الواعظ واللفظ  قاال أخبرنا محمد بن عبد  بن إبراھيم
له حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا إسحاق بن إبراھيم بن سنين حدثنا أبو عمرو القاسم بن عمر بن عبد هللا بن مالك بن 

س قال قال رسول هللا أبى أيوب األنصاري حدثنا داود بن أبى ھند قال حدثني عامر الشعبي عن طاوس عن بن عبا
صلى هللا عليه و سلم أداء الحقوق وحفظ األمانات ديني ودين النبين من قبلى وقد اعطيتھم ما لم يعط أحد من األمم 
ان هللا تعالى جعل قربانكم االستغفار وجعل صالتكم الخمس باألذان واإلقامة ولم تصلھا امة قبلكم فحافظوا على 

ثم استغفر هللا عشر مرات يقم من مقامه حتى تغفر له ذنوبه ولو كانت مثل رمل  صلواتكم وأي عبد صلى الفريضة
 عالج وجبال تھامة قلت ال اعلم روى ھذا الحديث عن داود بن أبى ھند غير ھذا الشيخ وھو منكر جدا 

 صلى القاسم بن عبد هللا بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب من أھل مدينة رسول هللا - 6871
هللا عليه و سلم قدم سر من رأى فأقام بھا إلى حين وفاته أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا الحسن بن محمد بن يحيى 
العلوي حدثنا جدي يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد هللا بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب قال 

يت الطالبيين انقادوا الحد بالرئاسة انقيادھم للقسام بن عبد هللا قال سمعت أبا محمد إسماعيل بن محمد يقول ما رأ
جدي وكان القاسم بن عبد هللا من أھل الفضل وأھل الخير وقد كان اشخصه عمر بن فرج من المدينة إلى العسكر في 

واليا على المدينة وقال أيام المعتصم با وكان قد كثر عليه سليمان بن عبد هللا بن سليمان بن على العباسي إذ كان 
لعمر بن الفرج فيما قال ھذا قاسم بن عبد هللا لو جاءه صبي من الطالبيين يشكوا إليه لجاء فقال لي ظلمته فخرج به 

 عمر بن فرج فأقام بالعسكر حتى مات بھا 

لرحمن بن القاسم بن أبى سفيان واسمه محمد بن حميد المعمري ويكنى القاسم أبا محمد حدث عن عبد ا - 6872
محمد بن حبيب بن أبى حبيب روى عنه قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبى غتاب االعين والحسن بن الصباح البزاز 
ومحمد بن الوليد المخزومي أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ حدثنا ھارون بن عيسى بن المطلب الھاشمي 

د المخزومي بمكة حدثنا القاسم بن أبى سفيان المعمري حدثنا إبراھيم بن عبد الصمد بن موسى حدثنا محمد بن الولي
وحدثت عن دعلج بن احمد قال حدثنا محمد بن إبراھيم البوشجنى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا القاسم بن محمد بغدادي 
ثقة حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أبى حبيب عن أبيه عن جده قال سمعت خالد بن عبد  القسري يخطب الناس 

م النحر فقال من كان منكم يريد ان يضحى فلينطلق فليضح فبارك هللا له في أضحيته فانى مضح بالجعد بن درھم يو
زعم ان هللا لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراھيم خليال سبحان هللا عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل إليه فذبحه 

ن األشناني قال سمعت أبا الحسن احمد بن محمد عبدوس الطرائفي واللفظ البن بكير أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد ب
يقول سمعت أبا سعيد عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت يحيى بن معين يقول قاسم المعمري خبيث كذاب قال أبو 
سعيد وقد أدركت قاسما المعمري وليس ھو كما قال يحيى قلت كان في أصل األشناني قاسم العمرى في الموضعين 
معا والصواب المعمري كما ذكرناه وكذلك ذكره بن أبى حاتم عن الدارمي وقاسم العمرى قديم روى عن عبد هللا بن 
دينار ومحمد بن المنكدر وغيرھما حدث عنه ورد بن عبد هللا وقتيبة بن سعيد وطبقتھما وھو القاسم بن عبد هللا بن 

مد بن الحسين القطان أخبرنا جعفر بن محمد بن نصر عمر بن حفص ولم يدركه الدارمي وهللا اعلم أخبرنا مح
الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي قال سنة ثمان وعشرين ومائتين فيھا مات القاسم بن أبى سفيان 
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داد المعمري أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات قاسم المعمري ببغ
 سنة ثمان وعشرين 

القاسم الحربي كان أحد الزھاد وكان بينه وبين بشر بن الحارث مودة أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرت  - 6873
عن عبد هللا بن مسلم قال دخل بشر بن الحارث على القاسم الحربي عائدا في مرضه فوجد تحت رأسه لبنة طارحا 

 من عنده قال له جيرانه قد جاورنا ثالثين سنة فما سألنا قط حاجة  نفسه على قطعة بارية خلقة فلما خرج

القاسم بن يزيد بن كليب أبو محمد المقرئ الوزان حدث عن محمد بن فضيل بن غزوان ومليح بن الجراح  - 6874
ن وأبى أسامة حماد بن أسامة روى عنه عبد هللا بن أبى سعد الوراق وأحمد بن إسحاق العطار وأحمد بن الحس

الصباحى وغيرھم وقال بن أبى سعد كان شيخ صدق من األخيار أخبرنا يوسف بن رباح البصري أخبرنا احمد بن 
محمد بن إسماعيل المھندس بمصر حدثنا احمد بن الحسن بن ھارون الصباحى حدثنا أبو محمد القاسم الوزان 

لمان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و البغدادي المقرئ حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم عن أبى عثمان عن س
سلم ال تكن أول من يدخل السوق وال تكن آخر من يخرج منھا فان فيھا باض الشيطان وفرخ بلغني ان القاسم بن 

 يزيد الوزان مات في سنة اثتين وخمسين ومائتين 

ن الطائفي وسفيان بن عيينة القاسم بن بشر بن احمد بن معروف أبو محمد البغدادي سمع يحيى بن سليما - 6875
وأبا داود الطيالسي وخالد بن عثمان العثماني وعبد هللا بن نافع الصائغ روى عنه عبد هللا بن أبى سعد الوراق 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري والھيثم بن خلف الدوري ومحمد بن احمد بن ھالل الشطوي ومحمد بن 

قة وأحمد بن محمد بن دالن الخيشى ويحيى بن محمد بن صاعد وكان ثقة إبراھيم بن عيسى بن فروخ نزيل الر
أخبرنا محمد بن على بن الفتح الحربي حدثنا على بن عمر السكري حدثنا الھيثم بن خلف الدوري حدثنا القاسم بن 

أبيه  بشر بن معروف حدثنا سفيان بن عيينة عن زكريا وحصين ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة سمعه من
 قال قلت يا رسول هللا اتمسح على الخفين قال انى أدخلت رجلي وھما طاھرتان 

القاسم بن المساور الجوھري حدثنا عن سويد بن عبد العزيز روى عنه ابنه احمد أخبرنا أبو نعيم الحافظ  -  6876
نا أبى وعمى عيسى ابنا حدثنا حدثنا سليمان بن احمد الطبراني حدثنا احمد بن القاسم بن مساور الجوھري حدث

المساور قاال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول 
 هللا صلى هللا عليه و سلم يا عبد الرحمن ال تسل االمارة الحديث 

رون ومحمد بن جعفر القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك أبو بشر التميمي حدث عن يزيد بن ھا - 6877
المدائني والحارث بن النعمان االكفاني وأبى البحتري القاضي والھيثم بن عدى ووھب بن جرير روى عنه احمد بن 
علي الخزاز وأبو األذان عمر بن إبراھيم وقاسم بن زكريا المطرز وأحمد بن عبد هللا بن النميري والقاضي 

عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدى أخبرنا القاضي أبو عبد هللا المحاملي وغيرھم وكان ثقة أخبرنا أبو عمر 
الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك أبو بشر حدثنا وھب يعنى بن جرير حدثنا 

موسى بن أبى قال سمعت منصور بن زاذان قال المحاملي وحدثنا يوسف بن موسى وأحمد بن منصور قاال حدثنا 
إسماعيل حدثنا جرير بن حازم عن منصور بن زاذان عن ميمون بن أبى شبيب عن قيس بن سعد ان أباه دفعه إلى 
النبي صلى هللا عليه و سلم يخدمه قال فاتى على النبي صلى هللا عليه و سلم وقد صليت ركعتين فضربنى برجله 

حول وال قوة إال با وقال موسى بن إسماعيل فصليت  وقال أال أدلك على باب من أبواب الجنة قلت بلى قال ال
ركعتين واضطجعت فخرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على فضربنى برجله ثم ذكر ھو نحوه أخبرنا على بن 
محمد السمسار أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثنا بن قانع ان القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك مات سنة 

مسين ومائتين قرأت على البرقاني عن أبي إسحاق المكى قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال مات ثالث وخ
 القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك ببغداد في آخر جمادى اآلخرة سنة أربع وخمسين 
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بيد هللا القاسم بن عقيل أبو جابر الدويرى حدث عن حبيب بن أبى حبيب كاتب مالك بن أنس روى عنه ع - 6878
بن جعفر بن اعين أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن احمد العكبري حدثنا عمى أبو الحسن عبد الواحد بن 
الحسين بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمر الحافظ حدثنا عبيد هللا بن جعفر بن محمد أبو العباس البزاز من أصل 

دثنا حبيب كاتب مالك عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن كتابه حدثنا القاسم بن عقيل أبو جابر في الدويرة ح
 عائشة قالت ما خير النبي صلى هللا عليه و سلم بين أمرين اال اختار ايسرھما 

القاسم بن الحسن الزبيدي حدث عن أبى داود الطيالسي وعن اسيد بن زيد الجمال ويحيى بن أيوب العابد  - 6879
د وغيرھم روى عنه عبد هللا بن احمد بن ثابت البزاز ومحمد بن العباس بن وھارون بن معروف وداود بن رشي

 الفضل المروزي 

القاسم بن منصور التميمي وقيل الجشمي ولى قضاء الجانب الشرقى من بغداد أيام المھتدى با ولم يحمل  -  6880
عمر الحافظ أخبرنا عبد هللا بن إسحاق عنه من العلم اال أخبار عن أبى محلم وغيره أخبرنا األزھري أخبرنا على بن 

بن إبراھيم أخبرنا الحارث بن محمد قال فلم يزل إسماعيل بن إسحاق على القضاء حتى ولى المھتدى الخالفة فعزله 
وولى مكانه القاسم بن منصور التميمي فلم يزل القاسم بن منصور على القضاء حتى قتل المھتدى أمير المؤمنين فرد 

حاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد على القضاء بالجانب الشرقى قلت وكان قتل المھتدى با في سنة إسماعيل بن إس
 ست وخمسين ومائتين 

القاسم بن الفضل بن بزيع أبو محمد حدث عن عمرو بن عاصم وزكريا بن عطية وأبى نعيم النخعي روى  - 6881
يزيد الزعفراني وأبو عبيد محمد بن احمد بن المؤمل  عنه يحيى بن صاعد وأبى محمد بن شعبة وأحمد بن محمد بن

الناقد ومحمد بن مخلد أخبرنا أبو عمر بن مھدى أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا القاسم بن الفضل بن بزيع 
حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا ھمام عن مطر عن الزھري عن سالم عن أبيه قال سافرت مع النبي صلى هللا عليه و 

عمر فلم ارھما يزدان على ركعتين وكنا ضالال فھدانا هللا عز و جل أخبرني األزھري أخبرنا المعافى بن سلم ومع 
زكريا الجريري حدثنا محمد بن مخلد حدثنا القاسم بن بزيع وكان ثقة أخبرني الحسين بن على الطناجيري حدثنا 

سنة تسع وخمسين ومائتين ذكر بن مخلد فيما  عمر بن احمد الواعظ حدثنا محمد بن مخلد قال ومات القاسم بن بزيع
 قرأت بخطه ان وفاته كانت في آخر شعبان 

القاسم بن ھاشم بن سعيد بن سعد بن عبد هللا بن سيف بن حبيب السمسار حدث عن أبيه وعن الصباح بن  -  6882
بيش بن حبيش عبد هللا الرملي والخطاب بن عثمان الفوزى وعتبة بن السكن وعلى بن عياش الحمصيين وح

ومنصور بن صقير روى عنه ابنه محمد وأبو بكر بن أبى الدنيا ووكيع القاضي ويحيى بن صاعد وأبو عبيد بن 
المؤمل الناقد والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد وكان صدوقا أخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن موسى 

حدثنا القاسم بن ھاشم السمسار حدثنا الصباح بن عبد هللا  بن ھارون بن الصلت األھوازي أخبرنا محمد بن مخلد
الرملي حدثنا صبيح مولى عائشة أم المؤمنين قال سمعت عائشة تقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من شرب 
نبيذا فاقشعر منه مفرق رأسه فالحسوه منه حرام أخبرني الطناجيري حدثنا عمر بن احمد الوعظ حدثنا محمد بن 
مخلد قال ومات القاسم بن ھاشم السمسار سنة تسع وخمسين ذكر بن مخلد فيما قرأت بخطه ان وفاته كانت ليومين 

 مضيا من شھر رمضان 

القاسم بن عصام المروزي نزل بغداد وحدث بھا عن يحيى بن أبى بكير وأبى مسھر الدمشقي ذكره عبد  - 6883
 بغداد الرحمن بن أبى حاتم الرازي وقال كتبت عنه ب

القاسم بن عاصم أبو السرى الصائغ حدث عن محمد بن عمر الواقدي وعلى بن عياش الحمصي وحنيفة  - 6884
بن مرزوق وموسى بن داود روى عنه بن مخلد وعبد هللا بن يزيد الدقيقي وعبد هللا بن احمد بن ثابت البزاز واخافان 

بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا القاسم بن عاصم أبو يكون ھو شيخ بن أبي حاتم فا اعلم أخبرنا أبو عمر 
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السرى الصائغ حدثنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا محمد بن عمرو األنصاري عن أبى الزبير عن أبى معبد عن بن 
 عباس والثوري عن أبى الزبير عن جابر قال اوضع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في وادى محسر 

محمد بن عباد بن عباد بن حبيب بن المھلب بن أبى صفرة وأبو محمد األزدي البصري سكن  القاسم بن -  6885
بغداد وحدث بھا عن أبيه وعن عبد هللا بن داود الخريبي وأبى عاصم النبيل وبشر بن عمر الزھراني روى عنه 

صاعد وإسحاق بن محمد عباس بن إبراھيم القراطيسي وعبد هللا بن محمد بن إسحاق المروزي ويحيى بن محمد بن 
بن الفضل بن الزيات والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد وكان ثقة أخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد بن الصلت 
حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المھلبي حدثنا أبو عاصم عن 

ة عن نافع عن بن عمر عن حفصة ان النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا سكت بن جريج قال أخبرني موسى بن عقب
المؤذن صلى ركعتين خفيفتين أخبرنا أبو عمر بن مھدى أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا القاسم بن عباد أخبرنا بشر 

يطيقونه فدية طعام بن عمر أخبرنا حماد بن زيد عن سلمة بن علقة عن بن سيرين ان بن عباس قراھا وعلى الذين 
 مسكين وقال ھذه منسوخة 

القاسم بن محمد بن الحارث المروزي سكن بغداد وحدث بھا عن سھيل بن يحيى المروزي ومسدد بن  -  6886
مسرھد وعبدان بن عثمان روى عنه أبو بكر بن أبى الدنيا وعبيد العجل ويحيى بن صاعد وعلى بن الحسن بن 

بن أبى الثلج وإبراھيم بن حماد القاضي والحسين بن إسماعيل المحاملي وكان ثقة  العالء السمسار ومحمد بن احمد
أخبرنا أبو عمر بن مھدى حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا القاسم بن محمد المروزي 

 عليه و سلم إذا سجد حدثنا حمدان عن أبى حمزة عن مطرف عن أبى إسحاق عن البراء قال كان النبي صلى هللا
جافى إبطيه عن بطنه حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أنبأنا أبو بكر الخالل قال والقاسم بن محمد 
المرزوى من أصحاب أبى عبد هللا المتقدمين سمع من أبى عبد هللا يعنى احمد بن حنبل التاريخ قديما وقد كان قدم 

 روذى إلى ھا ھنا وحدث عنه أبو بكر الم

القاسم بن زاھر بن حرب أبو محمد وھو بن اخى أبى خيثمة زھير بن حرب حدث عن محمد بن سابق  - 6887
وإسماعيل بن أبى أويس وعفان بن مسلم ومسلم بن إبراھيم ويحيى بن يوسف الزمى روى عنه محمد بن عبد الملك 

بن محمد الدھقان وكان ثقة أخبرنا محمد بن التاريخي وعلى بن إسحاق المادرانى ومحمد بن احمد الحكيمي وحمزة 
احمد بن رزق حدثنا أبو احمد حمزة بن محمد بن الحارث الدھقان قال حدثنا القاسم بن زاھر حدثنا مسلم بن إبراھيم 
حدثنا شعبة حدثنا يعلى بن عطاء عن يحيى بن قمطة عن عبد هللا بن عمرو قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فان 

اذا مات خلى له عن سربة يسرح حيث يشاء أخبرنا إبراھيم بن مخلد الفارسي حدثنا محمد بن احمد بن المؤمن 
إبراھيم الحكيمي حدثنا القاسم بن زاھر حدثنا يحيى بن يوسف الزمى حدثنا بن عيينة قال رأيت سفيان الثوري في 

ب محمد بن مخلد بخطه سنة إحدى وسبعين المنام فقلت يا أبا عبد هللا أوصني قال أقل من االخوان قرأت في كتا
 ومائتين فيھا مات أبو محمد قاسم بن زاھر قرابة أبى خيثمة 

القاسم بن الحسن بن يزيد أبو محمد الھمذاني الصائغ سمع يزيد بن ھارون وعبد هللا بن بكر السھمي وأبا  -  6888
ه احمد بن محمد بن مسروق الطوسي وأحمد أسامة التبوذكي وقبيصة بن عقبة ومحمد بن بكران بن الريان روى عن

بن على األبار ويحيى بن محمد بن صاعد وأبو بكر بن مجاھد المقرئ ومحمد بن الفتح القالنسي وأبو الحسين بن 
المنادى وعلى بن إسحاق المادرانى وكان ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن 

ع ان القاسم بن الحسن بن يزيد الصائغ مات في سنة اثنتين وسبعين ومائتين في الجانب الشرقى في المنادي وانا اسم
شارع باب الخراسان حذاء منزل بنى أشكاب ذكر محمد بن مخلد انه مات في شھر ربيع األخر وقال بن قانع انه 

 مات بمصر 
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اھيم بن المنذر الحزامى وأحمد بن يونس القاسم بن عمر بن المختار أبو محمد الزبيدي حدث عن إبر -  6889
اليربوعي والحسن بن الربيع البورانى وأبى خيثمة زھير بن حرب والحسن بن حماد سجادة وأحمد بن إبراھيم 
الدورقي والحسن بن الصباح البزار وغيرھم روى عنه محمد بن مخلد قرأت بخط بن مخلد سنة اثنتين وسبعين 

 بن المختار الزبيدي  ومائتين فھيا مات قاسم بن عمر

القاسم بن عبد الرحمن بن أبى صالح عبد الغفار بن داود الحراني حدثنا محمد بن على الصوري أخبرنا  - 6890
محمد بن عبد الرحمن األزدي حدثنا عبد الواحد بن محمد بن مسرور حدثنا أبو سعيد بن يونس قال القاسم بن عبد 

الحراني ولد ببغداد يكنى أبا ھشام كتب ببغداد عن احمد بن إبراھيم الدورقي الرحمن بن أبى صالح عبد الغفار داود 
وأخيه يعقوب وزياد بن أيوب وطبقة نحوھم وقدم مصر ورجع إلى بغداد فأقام بھا ورجع ثانية إلى مصر فتوفى في 

 رجوعه بالرقة سنة اثنتين وسبعين ومائتين وولد أبى صالح الحراني من ولده 

ن عبد هللا بن المغيرة أبو محمد الجوھري سمع إسماعيل بن أبى أويس وعفان بن مسلم وسليمان القاسم ب - 6891
بن حرب ويحيى بن يعلى المحاربي والحسين بن محمد المروزي وعمر بن حفص بن غياث ومحمد بن يزيد بن 

الفضل بن دكين  خنيس وفضيل بن عبد الوھاب ومحمد بن سعيد األصبھاني وعبد الصمد بن النعمان وأبا نعيم
وعاصم بن على روى عنه أبو مسلم الكجي ويحيى بن صاعد وأبو عبد هللا الحكيمي ومحمد بن عبد هللا بن عتاب 
العبدي ومحمد بن العباس بن نجيح الحافظ وعبد هللا بن إسحاق بن الخرساني المعدل وكان ثقة أخبرنا الحسن بن أبى 

ز حدثنا القاسم بن المغيرة الجوھري حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكى بكر حدثنا محمد بن العباس بن نجيح البزا
حدثنا سعيد بن حسان قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم قالت 

منكر أو ذكرا  عز و قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كل كالم بن آدم عليه ال له اال أمرا بمعروف أو نھيا عن 
جل أخبرني الحسن بن أبى طالب عن أبى الحسن الدارقطني قال قاسم بن عبد هللا بن المغيرة أبو محمد الجوھري 
ثقة مأمون أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وانا اسمع ان القاسم بن 

عة غرة المحرم من سنة خمس وسبعين ومائتين قرأت على الحسن بن أبى بكر المغيرة الجوھري مات في يوم الجم
عن احمد بن كامل القاضي قال سنة خمس وسبعين ومائتين توفى القاسم بن أبى بكر عن بن المغيرة الجوھري في 

د هللا يوم الجمعة مستھل المحرم منھا وكان مولده سنة خمس وتسعين ومائة وھو مولى الم عيسى بنت على بن عب
 بن عباس 

القاسم بن منبه بن ياسين أبو محمد الحربي روى عنه بشر بن الحارث حكايات حدث عنه أبو مقاتل محمد  - 6892
بن شجاع ومحمد بن عمر الرزاز أخبرنا القاضي أبو الحسن بن على بن عبد هللا بن إبراھيم الھاشمي حدثنا محمد بن 

ن منبه الحربي قال قال أبو نصر بشر بن الحارث بعث أبو رجاء الذي كان عمرو بن البختري الرزاز حدثنا القاسم ب
بمكة إلى فضيل يستقرضه دراھم أو يسأله دراھم ثم قال أبو نصر بعث مسكين إلى مسكين قال ولم يكن عند فضيل 

تيه بالنصف اال بعير له يعمل عليه قال فأمر ابنه ان يدخل السوق فيبيعه ثم يبعث إلى أبى رجاء بنصف ثمنه ويأ
 األخر ثم ذكر أبو نصر كرم أھل الخير وفضلھم 

القاسم بن نصر المخرمي حدث عن إسماعيل بن عمرو البجلي ويحيى بن ھاشم السمسار وإبراھيم بن  - 6893
المنذر الحزامى والحسن بن بشر بن سلم الكوفى وعلى بن عثمان الالحقي وسھل بن عثمان العسكري ومحمد بن 

ن وقيس بن حفص الدارمي وصالح بن حاتم بن وردان وإسماعيل بن يزيد وعلى بن الحسن بن جعيد بكار بن الريا
الكرماني روى عنه محمد بن ھارون بن برية الھاشمي وأبو على محمد بن عمرو اللؤلؤى وأبو بشر بن دستكوتا 

لھاشمي بالبصرة حدثنا أبو بشر البصري وغيرھم وكان ثقة أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد ا
عيسى بن إبراھيم بن دستكوتا حدثنا القاسم بن نصر المخرمي حدثنا يحيى بن ھاشم حدثنا األعمش عن شقيق وھو 
بن سلمة أبو وائل عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من مات يجعل  ندا ادخل النار 

 ل من مات ال يجعل  ندا أدخله هللا تعالى الجنة قال عبد هللا وانا أقو
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القاسم بن حمدان أبو معاوية البزاز حدث عن صالح بن سھيل روى عنه أبو بكر الشافعي أخبرنا محمد بن  - 6894
 عمر بن القاسم النرسي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا أبو معاوية القاسم بن حمدان البزاز سنة

سبع وسبعين قال حدثنا صالح بن سھيل حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن حارثة بن محمد عن عمرة عن 
 عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ال يمنع فضل الماء وال نقع البئر 

ب حدث عن القاسم بن موسى بن الحسن بن موسى والد القاضي أبى عمران موسى بن القاسم بن األشي -  6895
 الحسن بن عرفة وإسماعيل بن زياد األيلي روى عنه ابنه عمران وأبو الميمون بن راشد الدمشقي 

القاسم بن احمد بن محمد البغدادي حدث بأنطاكية عن عيسى بن عبد هللا العسقالني روى عنه أبو بكر بن  -  6896
إلسماعيلي وحدثني به محمد بن أبى الفوارس عنه عمير الجرجاني أخبرنا البرقاني قال أجاز لي احمد بن إبراھيم ا

قال حدثنا أبو بكر بن عمير حدثني القاسم بن محمد البغدادي بأنطاكية حدثنا عيسى بن عبد هللا بن سليمان القرشي 
إمالء من كتابه حدثنا آدم بن ابى إياس عن شعبة عن ثابت عن أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال العائد 

 ھبته كالعائد في قيئه قال البرقاني ما كتبه اال عنه في 

القاسم بن العباس أبو محمد الفقيه المعروف بالمعشرى سمع أبا الوليد الطيالسي وسھل بن بكار ومسددا  -  6897
وزكريا بن يحيى الخزاز المقرئ وعبد الواحد بن عمر العجلي روى عنه أبو عمرو بن السماك وأحمد بن كامل 

أبو بكر الشافعي وذكر الدارقطني فقال ال باس به أخبرنا محمد بن احمد بن رزق والحسن بن أبى بكر قاال القاضي و
حدثنا احمد بن كامل القاضي قال حدثنا القاسم بن العباس المعشرى حدثنا عبد الواحد بن عمرو العجلي حدثنا عبد 

عكرمة عن بن عباس قال اقبل النبي صلى هللا  الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن أبى خالد عن سماك بن حرب عن
عليه و سلم حين فرغ من بدر قال عليك العير ليس دونھا شيء قال فناداه العباس وھو اسير ال يصلح فقال له رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم لمه قال الن هللا وعدك إحدى الطائفتين وقد اعطاك ما وعدك قرأت على بن على على بن 

احمد بن كامل قال وتوفى أبو محمد القاسم بن العباس المعشرى الفقيه بن بنت أبى معشر نجيح المديني  شاذان عن
في يوم الجمعة لليلتين خلتا من شوال سنة ثمان وسبعين ومائتين وكان من الثقة والزھد والفقه بمحل رفيع ولم يغير 

 شيبة 

ت العابد كان من خيار المسلمين واعيان المتعبدين القاسم بن نصر بن سالم أبو محمد المعروف بدوس -  6898
وحدث عن سريج بن النعمان الجوھري وعمرو بن عون الواسطي وعبيد بن ھاشم الكوفي روى عنه عبد الصمد بن 
علي الطستي وأبو سھل بن زياد القطان وجعفر الخلدي أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل المتوثي أخبرنا احمد بن 

هللا بن زياد القطان حدثنا القاسم بن نصر البزاز دوست حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن ھالل محمد بن عبد 
بن على عن أنس بن مالك قال شھدنا ابنة لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم جالس 

لليلة قال أبو طلحة انا قال انزل فنزل في قبرھا على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال ھل منكم من أحد لم يقارف ا
أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وانا اسمع قال وأبو محمد 
دوست من العباد والمصلين كان ينزل في سيب القاضي من الجانب الشرقى أخبرنا محمد بن احمد بن رزق ومحمد 

النرسي قاال قال لنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي توفى القاسم بن نصر دوست يوم األربعاء  بن عمر
 في شھر رمضان لست بقين منه في سنة إحدى وثمانين ومائتين ودفن في مقبرة الخيزران 

اس قال قرئ على بن المنادى القاسم بن سعدان أبو محمد أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العب - 6899
وانا اسمع قال والقاسم بن سعدان أبو محمد من حملة القران والحديث كان بسر من رأى مدة ثم عاد إلى مدينتا في 

 ربضنا ربض سليم توفى لخمس خلون من جمادى اآلخرة سنة ثالث وثمانين 

م السمسار وأبى جعفر النفيلي ويحيى بن القاسم بن عبد الرحمن بن زياد األنباري حدث عن يحيى بن ھاش - 6900
معين وأبى الصلت الھروي روى عنه أبو عمرو بن السماك ومكرم بن احمد القاضي وعبد الصمد بن علي الطستي 
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أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا عبد الصمد بن على الطستي حدثنا القاسم بن عبد الرحمن األنباري حدثنا يحيى بن 
ھشام بن عمرو عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نبات الشعر في  ھاشم السمسار حدثنا

األنف أمان من الجذام أخبرنا على بن محمد السمسار أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثنا عبد الباقي بن قانع ان 
 ائتين القاسم بن عبد الرحمن بن زياد األنباري مات في سنة أربع وثمانين وم

القاسم بن احمد بن محمد أبو محمد الخطابي حدث عن ھوذة بن خليفة وأبى نع الفضل بن دكين روى عنه  -  6901
إسماعيل بن على الخطبي وأبو بكر الشافعي أخبرنا عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم 

فة حدثنا بن جريج عن عطاء عن ابٮالدرداء قال رانى النبي صلى حدثنا القاسم بن احمد الخطابي حدثنا ھوذة بن خلي
هللا عليه و سلم وانا أمشي امام أبي بكر الصديق فقال يا أبا الدرداء اتمشى امام من ھو خير منك في الدنيا واآلخرة 

بن أبى بكر ما طلعت الشمس وال غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبى بكر الصديق أخبرنا الحسن 
أخبرنا إسماعيل بن على الخطبي قال حدثنا القاسم بن احمد بن محمد أبو محمد الخطابي حدثنا ھوذة بن خليفة حدثنا 
زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن جابر ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال نعم السحور التمر أخبرنا السمسار 

 ي صاحب ابى نعيم مات ببغداد في سنة ست وثمانين ومائتين أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان الخطاب

القاسم بن احمد بن يوسف بن بريد أبو محمد التميمي الخياط من أھل الكوفة كان صاحب قران ورواية  - 6902
حروف قرا على محمد بن حبيب صاحب أبى يوسف األعشى وروى عنه عن بن أبى بكر بن عياش عن عاصم 

وقرأ عليه ھذا القراءة أبو على الحسن بن داود النقار الكوفى وقدم بغداد فأدركه أجله بھا  حروفه حدث عن القاسم
أخبرنا احمد بن على بن الحسين المحتسب قال قرانا على أبى الحسن احمد بن الفرج بن الحجاج عن أبى العباس 

التميمي الخياط ودفن غداة الجمعة احمد بن محمد بن سعيد قال توفى أبو محمد القاسم بن احمد بن يوسف بن بريدة 
 لعشر بقين من شھر ربيع األول سنة إحدى وتسعين ومائتين ببغداد ورايته ال يخضب 

القاسم بن احمد بن زياد أبو محمد الشيباني حدث عن عفان بن مسلم روى عنه القاسم الطبراني أخبرنا  -  6903
ا سليمان بن احمد الطبراني حدثنا القاسم بن احمد بن زياد محمد بن عبد هللا بن احمد بن شھريار األصبھاني أخبرن

الشيباني أبو محمد البغدادي حدثنا عفان بن مسلم الصفار حدثنا سالم أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد هللا بن 
لى من ھو الصامت عن أبى ذر قال أوصاني خليلي صلى هللا عليه و سلم ان ال تأخذنى في هللا لومة الئم وان انظر إ

أسفل منى وال انظر إلى من ھو فوقى واوصانى بحب المساكين والدنو منھم واوصاني بقول الحق وان كان مرا 
واوصاني بصلة الرحم وان أدبرت واوصانى أال أسأل الناس شيئا واوصانى ان أكثر من قول ال حول وال قوة اال 

 اال عفان وبن عائشة وإبراھيم بن الحجاج  با فإنھا من كنوز الجنة قال سليمان لم يروه عن سالم

القاسم بن عبد الوارث أبو نصر الوارق حدث عن أبى الربيع الزھراني وعمرو بن على الباھلى روى عنه  - 6904
محمد بن مخلد والطبراني أخبرنا بن شھريار أخبرنا سليمان بن احمد الطبراني حدثنا القاسم بن عبد الوارث الوراق 

نا أبو الربيع الزھراني حدثنا أبو حفص األبار عمر بن عبد الرحمن عن يحيى بن سعيد األنصاري عن البغدادي حدث
محمد بن إبراھيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن أبى عمرة األنصاري عن عثمان بن عفان قال قال رسول هللا 

ي جماعه تعدل بقيام ليلة قال سليمان لم صلى هللا عليه و سلم صالة العشاء في جماعة تعدل بقيام ليلة وصالة الفجر ف
يروه عن يحيى اال أبو حفص تفرد به الربيع قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة أربع وتسعين ومائتين فيھا 

 مات أبو نصر الوراق القاسم بن عبد الوراث وراق احمد الدورقي في يوم اإلثنين لثمان خلون من شھر رمضان 

رج أبو محمد العكبري حدث عن عيسى بن جعفر العكبري روى عنه القاضي أبو بكر بن القاسم بن الف - 6905
 الجعابي وأبو جعفر احمد بن يعقوب المعروف ببزرويه النحوي 

القاسم بن احمد بن القاسم بن صالح أبو حامد الرفاء يعرف الطوسي حدث عن حميد بن مسعدة السلمي  - 6906
 ني وذكر انه سمع منه ببغداد روى عنه عبد هللا بن عدى الجرجا
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القاسم بن محمد أبو الفضل البرتي حدث عن حميد بن مسعدة روى عنه أبو القاسم الطبراني أخبرنا محمد  -  6907
بن عبد هللا بن شھريار أخبرنا سليمان بن احمد الطبراني حدثنا أبو الفضل القاسم بن محمد البرتي ببغداد حدثنا حميد 

بن نمير عن حسين بن قيس الرحبي عن عطاء عن بن عمر عن عبد هللا بن مسعود قال قال  بن مسعدة حدثنا حصين
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمسة عن عمره فيما افناه وشبابه فيما 

ال يروى عن عبد هللا بن مسعود اال  اباله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه وعن ما عمل فيما علم قال سليمان
 بھذا اإلسناد تفرد به حميد بن مسعدة 

القاسم بن داود البغدادي أخبرنا محمد بن احمد بن رزق ومحمد بن الحسين بن محمد المتوثي قال بن رزق  -  6908
اود البغدادي وسمعته حدثنا وقال األخر أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد المقرئ النقاش حدثنا القاسم بن د

يقول كتبت عن ستة آالف شيخ قال حدثنا احمد بن إسحاق السكري حدثنا محمد بن إبراھيم الشامي حدثنا معروف بن 
الكرخي عن بكر بن خنيس عن ضراب بن عمرو عن يزيد الرقاشي عن أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 قرا فروح وريحان 

بشار بن الحسن بن بيان بن سماعه بن فروة بن قطن بن دعامة أبو محمد األنباري  القاسم بن محمد بن -  6909
سكن بغداد وحدث بھا عن عمرو بن على والحسن بن عرفة وأحمد بن الحارث الخزاز وعمر بن شبة وأحمد بن 

ه ابنه عبيد بن ناصح ونصر بن داود بن طوق ومحمد بن الجھم السمري وعبد هللا بن أبى سعد الوراق روى عن
محمد وعلى بن موسى الرزاز وأحمد بن عبد الرحمن المعروف بالولى في آخرين وكان صدوقا أمينا عالما باألدب 
موثقا في الرواية أخبرنا على بن أبى على قال قال لنا أبو عمر بن حيويه توفى قاسم األنباري سنة خمس وثالثمائة 

ن التوزي قال مات أبو محمد القاسم بن بشار األنباري في صفر وكان لي عشر سنين ولم القه حدثني احمد بن على ب
 سنة خمس وثالثمائة 

القاسم بن زكريا بن يحيى أبو بكر المعروف بالمطرز سمع عمران بن موسى القزاز وسويد بن سعيد  - 6910
موسى ومجاھد  ومحمد بن عبد األعلى وبشر بن خالد وأبا ھمام السكوني ومحمد بن الصباح الجرجرائي وإسحاق بن

بن موسى وھارون بن حاتم الكوفى وإبراھيم بن سعيد الجوھري وأبا كريب محمد بن العالء روى عنه أبو الحسين 
بن المنادى وجعفر بن الخلدي وبن الجعابي وأبو بكر الشافعي وعبد العزيز بن جعفر الخرقي ومحمد بن خلف بن 

ت وكان ثقة ثبتا أخبرني الحسن بن محمد الخالل عن أبى جيان الخالل ومحمد بن المظفر وأبو حفص بن الزيا
الحسن الدارقطني قال القاسم بن زكريا أبو بكر المطرز مصنف مقرئ نبيل أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت عبد 
هللا بن محمد بن جعفر بن حيان يقول وتوفى قاسم المطرز سنة خمس وثالثمائة أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا 

حمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وانا اسمع قال أبو بكر القاسم بن زكريا المعروف بالمطرز توفى يوم م
السبت ودفن يوم األحد لسبع عشرة خلون من صفر سنة خمس وثالثمائة ودفن في مقابر الكوفة ولم يحدث الناس في 

 صدق والمكثرين في تصنيف المسند واألبواب والرجال سنة خمس ھذه شيئا البتة فيما بلغنا وكان من أھل الحديث وال

القاسم بن محمد السقطى حدثنا عن يعقوب بن إبراھيم الدورقي والحسن بن عرفة روى عنه إبراھيم بن  -  6911
 احمد بن جعفر الخرقي 

ر القاسم بن يحيى بن نصر بن منصور بن عبد هللا أبو عبد الرحمن الثقفى بن اخى سعدان بن نص - 6912
المخرمي حدث عن الربيع بن ثعلب ومحمد بن حميد الرازي ويحيى بن عثمان الحربي وعبد هللا بن محمد االدرمى 
والصلت بن مسعود الجحدري وإبراھيم بن سعيد الجوھري والحسن بن شوكر روى عنه أبو الحسين بن البواب 

بن موسى الھاشمي أخبرنا عبد العزيز بن على المقرئ ومحمد بن المظفر ومحمد بن عبيد هللا بن الشخير وعبد هللا 
االزجى حدثنا أبو العباس عبد هللا بن موسى الھاشمي حدثنا القاسم بن يحيى بن نصر حدثنا الربيع بن ثعلب حدثنا أبو 
إسماعيل المؤدب عن محمد بن ميسرة عن محمد بن زياد عن أبى ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما 
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أحدكم إذا رفع رأسه قبل االمام ان يحول هللا رأسه راس كبش حدثني على بن محمد بن نصر الدينوري قال يؤمن 
سمعت حمزة بن يوسف السھمي يقول سألت الدارقطني عن القاسم بن يحيى بن نصر بن اخى سعدان بن نصر فقال 

 ثقة 

حرز الباھلى روى عنه محمد بن المظفر القاسم بن على بن السرى أبو محمد الجوھري سمع قعنب بن الم -  6913
أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا أبو محمد قاسم بن على الجوھرى من 
أصل كتابه حدثنا قعنب بن المحرر حدثنا أمية بن خالد عن شعبة عن عبد هللا بن أبى السفر عن أبي بكر بن أبى 

ي صلى هللا عليه و سلم كان إذا أخذ مضجعه قال باسمك هللا احيا واموت وإذا استيقظ قال موسى عن حذيفة ان النب
الحمد  الذي أحيانا بعد ما اماتنا واليه النشور المحفوظ عن أبى بكر بن أبى موسى عن البراء عن النبي صلى هللا 

الدارقطني عن القاسم بن على بن  عليه و سلم حدثني على بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة السھمي يقول سألت
أبى محمد الجوھري ببغداد فقال ثقة قرأت في كتاب موسى بن محمد بن عتاب مات القاسم بن على بن السرى 

 الجوھري المخرمي في جمادى األولى سنة اثنتي عشرة وثالثمائة 

لؤلؤ الوراق أخبرنا احمد  القاسم أبو محمد الجصاص حدث عن عبد األعلى بن حماد النرسي روى عنه بن -  6914
بن محمد العتيقي حدثنا على بن محمد بن لؤلؤ الوراق حدثنا أبو محمد قاسم الجصاص جارنا قال حدثنا عبد األعلى 
بن حماد النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن أبى العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول هللا ال تجوز الذكاة اال من اللبة 

 ي فخذھا قال وما عليك لو طعنت ف

القاسم بن احمد بن العباس بن عبد هللا أبو محمد المقرئ النامى حدث عن أبى حمدون الطيب بن إسماعيل  - 6915
المقرئ ويحيى بن حكيم المقوم روى عنه بن البواب المقرئ ومحمد بن المظفر أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد 

أخبرنا قاسم بن احمد بن العباس المقرئ أبو محمد قراءة عليه الواحد أخبرنا عبيد هللا بن احمد بن يعقوب المقرئ 
حدثنا الطيب بن إسماعيل أبو حمدون المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال كنا يوم 

 الحديبيه الفا وأربعمائة فقال النبي صلى هللا عليه و سلم أنتم اليوم خير أھل األرض 

جعفر بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب أبو محمد العلوي الحجازي  القاسم بن - 6916
قدم بغداد وحدث بھا عن أبيه عن جده عن ابائه نسخة أكثرھا مناكير روى عنه بن الجعابي وأبو حفص بن المتيم 

بن جعفر بن عبد هللا أخبرنا أبو وعثمان بن عمر بن خفيف المقرئ اال ان بن الجعابي قال حدثنا القاسم بن محمد 
طاھر محمد بن على بن محمد بن يوسف الواعظ حدثنا أبو جعفر محمد بن احمد بن محمد بن حماد الواعظ أخبرنا 
أبو محمد بن القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب في صفر سنة إحدى 

ال حدثني أبى جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن عبد هللا عن أبيه عبد هللا بن محمد عشرة وثالثمائة قدم من الحجاز ق
عن أبيه محمد بن عمر عن أبيه عمر بن على عن أبيه على بن أبي طالب قال دعاني رسول هللا صلى هللا عليه و 

فضرب رسول هللا صلى سلم ليستعملنى على اليمن فقلت له يا رسول هللا انى شاب حدث السن وال علم لي بالقضاء 
هللا عليه و سلم في صدري مرتين أو قال ثالثا وھو يقول اللھم اھد قلبه وثبت لسانه فكأنما كل علم عندي وحشي 

 قلبي علما وفقھا فما شككت في قضاء بين اثنين 

ال لي قدم القاسم بن موسى بن الحسن بن موسى األشيب البغدادي ذكره لي أبو نعيم الحافظ في تاريخه وق -  6917
 أصبھان وحدث بھا عن احمد الدورقي 

القاسم بن عبد الرحمن بن محمد بن حسان بن سنان أبو بكر التنوخي األنباري قرابة إسحاق بن البھلول بن  -  6918
حسان حدث عن إسحاق بن البھلول ووھب بن حفص الحراني ومحمد بن معاوية بن مالج األنماطي ويعقوب بن 

بد الرحمن بن يونس الرقى ومحمد بن عمرو بن حنان وأبى عتبة احمد بن الفرج الحمصيين إبراھيم الدورقي وع
روى عنه محمد بن المظفر وطلحة بن محمد بن جعفر أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي حدثنا 
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ي األنباري حدثنا احمد بن محمد بن المظفر الحافظ إمالء قال حدثنا أبو بكر القاسم بن عبد الرحمن بن محمد التنوخ
الفرج أبو عتبة حدثنا أبو عفان الفوزى عن شيخ لنا قديم حدثنا محمد بن زياد األلھاني قال سمعت أبا امامة يقول 
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من قرا خواتم الحشر من ليل أو نھار فقبض من ذلك اليوم فقد أوجب 

التنوخي عن احمد بن يوسف األزرق ان القاسم بن عبد الرحمن التنوخي ولد باألنبار  الجنة حدثني على بن المحسن
في سنة تسع وعشرين ومائتين أو سنة ثمان عشرين ومات بھا في شھر ربيع األخر سنة ست عشرة وثالثمائة وكان 

 ثقة صدوقا أحد عدول القضاة باألنبار 

محمد األصبھاني نزل بغداد وحدث بھا عن عمران بن عبد القاسم بن ھارون بن جمھور بن منصور أبو  - 6919
الرحيم األصبھاني ومحمد بن المغيرة الھمذاني روى عنه محمد بن مخلد الدوري وعبد هللا بن محمد بن الثالج وذكر 
بن الثالج انه سمع منه في سنة تسع عشرة وثالثمائة أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدى 
أخبرنا محمد بن مخلد حدثني أبو محمد القاسم بن ھارون بن جمھور األصبھاني وكتب لي بخطه حدثنا أبو سعيد 
عمران بن عبد الرحمن الباھلى حدثنا بكار بن الحسن األصبھاني حدثنا حماد بن أبي حنيفة عن مالك بن أنس عن 

نبي صلى هللا عليه و سلم قال االيم أحق بنفسھا عبد هللا بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس عن ال
من وليھا والبكر تستاذن في نفسھا وصمتھا اقرارھا رواه الدارقطني عن بن مخلد فقال عن حماد بن أبى حنيفة عن 
أبى حنيفة عن مالك ورواه احمد بن محمد بن مسعدة الفزاري عن عمران بن عبد الرحيم اال انه قال حدثنا عمار بن 

 حدثنا إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة عن أبى حنيفة عن مالك الحسن 

القاسم بن بكر بن محمد بن عاصم أبو الحسن الطيالسي سمع احمد بن شيبان الرملي وبكار بن قتيبة  - 6920
البصري وأحمد بن منصور الرمادي ومحمد بن سنان القزاز وإبراھيم بن مالك والحسن بن أبى يحيى األصم وأبا 

الطرسوسي روى عنه محمد بن المظفر وأبو عمر بن حيويه ويوسف بن عمر القواس وكان ثقة أخبرنا أمية 
 السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان القاسم بن بكر الطيالسي مات في ذي الحجة من سنة عشرين وثالثمائة 

ن سليما لوين روى عنه على بن محمد القاسم بن إبراھيم بن احمد الملطي قدم بغداد وحدث بھا عن محمد ب - 6921
بن لؤلؤ الوراق وعلى بن عمر السكري وكان كذابا افاكا يضع الحديث روى عنه الغرباء عن أبي أمية المبارك بن 
عبد هللا وعن لوين عن مالك عجائب من األباطيل حدثنا أبو القاسم األزھري حدثنا على بن محمد بن لؤلؤ حدثنا 

احمد الملطي المعروف بالصوفى ببغداد حدثنا لوين حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد القاسم بن إبراھيم بن 
الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وهللا  افرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته 

لواسطي حدثنا الحسن بن على بأرض المھلك يخاف ان يقتله فيھا العطش أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن على ا
بن عمر بن محمد الحربي وأبو العباس الحسين بن محمد بن على الحلبي قاال حدثنا قاسم بن إبراھيم الملطي حدثنا 
لوين حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من قرا ثلث القران أعطى 

لقران أعطى ثلثى النبوة ومن قرا القران كله أعطى النبوة كلھا ويقال له يوم القيامة اقرأ ثلث النبوة ومن قرأ ثلثى ا
وارقه بكل اية درجة فيقرا ويصعد درجة حتى ينجز ما معه من القرآن ثم يقال له اقبض فيقبض بيده ثم يقال له ھل 

بن على التوزي أخبرني عمر بن القاسم بن تدرى ما بيدك فإذا في يده اليمنى الخلد وفي األخرى النعيم أخبرنا احمد 
محمد الحداد المقرئ حدثنا أبو القاسم القاسم بن احمد الملطي المعروف بالصوفى بالموصل قدمھا سنة ثالث 

 وعشرين وثالثمائة حدثني محمد بن على الصوري قال قال لي عبد الغنى بن سعيد الحافظ ليس في الملطيين ثقة 

 بن عبد الرحمن بن زياد بن بلبل أبو احمد الزعفراني من أھل ھمذان وھو أخو أبى عبد القاسم بن عبد هللا - 6922
هللا محمد سمع أبا زرعة الرازي وأحمد بن محمد بن سعيد التبعى وقدم بغداد فسمع من عباس الدوري ويحيى بن 

ا وعاد إلى ھمذان فحدث بھا ثم قدم أبى طالب وأبى قالبة الرقاشي وعبد هللا بن روح المدائني وأبي بكر بن أبى الدني
بغداد وقد علت سنه فحدث بھا وكتب عنه أھلھا وروى عنه منھم الدارقطني وبن شاھين ويوسف القواس والمعافى 
بن زكريا أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بھمذان قال حدثنا صالح بن احمد بن محمد 
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 بن عبد الرحمن بن زياد بن بلبل أبو احمد الزعفراني أخو أبى عبد هللا سمعت منه مع الحافظ قال القاسم بن عبد هللا
 أبى صدوق 

القاسم بن وھب بن جامع الصيدالني حدث عن محمد بن داود بن على األصبھاني روى عنه احمد بن  -  6923
 محمد بن عمران الجندي 

ذاني قدم بغداد وحدث بھا عن إسحاق بن إبراھيم بن بھرام القاسم بن محمد بن الحسن أبو احمد العطار الھم -  6924
األصبھاني وغيره روى عنه على بن إبراھيم بن أبى عزة العطار ويوسف القواس حدثني الحسن بن محمد الخالل 
حدثنا يوسف بن عمر القواس حدثنا أبو احمد القاسم بن محمد بن الحسن العطار الھمذاني حدثنا أبو الحسن على بن 

د حدثنا شعيب بن يحيى النسائي حدثنا أبى يحيى بن عبد األعلى قال بلغنا ان يحيى بن زكريا قال لئن كان أھل سعي
الجنة ال ينامون للذة ما ھم فيه من النعيم فالصديقون كيف ينامون للذة ما ھم فيه من حب هللا وكم بين النعمتين وكم 

 اس قال أبو احمد القاسم بن محمد الھمذاني شيخ ثقة بينھما حدثني الحسن بن أبى طالب حدثنا يوسف القو

القاسم بن إسماعيل بن محمد بن أبان أبو عبيد المحاملي وھو أخو القاضي أبى عبد هللا سمع عمرو بن  - 6925
على ومحمد بن المثنى والفضل بن يعقوب الرخامي والحسن بن شاذان الواسطي ويعقوب الدورقي ورجاء بن 

األشعث العجلي وزياد بن أيوب الطوسي ومحمد بن شعبة بن جوان وعمر بن محمد بن الحسن  مرجى الحافظ وأبا
بن التل الكوفى وأبا السائب سلم بن جنادة روى عنه محمد بن المظفر وأبو بكر بن شاذان وأبو الحسن الدارقطني 

ذكره في جملة شيوخه وأبو حفص بن شاھين ويوسف بن عمر القواس وغيرھم وحدثني الخالل ان يوسف القواس 
الثقات حدثني األزھري قال قال لنا أبو بكر بن شاذان سألت أبا عبيد بن المحاملي في أي سنة ولدت قال في سنة 
ثمان وثالثين والقاضي في سنة ست وثالثين في أولھا أخبرنا احمد بن على التوزي أخبرنا يوسف بن عمر القواس 

ضي في سنة ثالث وعشرين وثالثمائة أخبرنا التنوخي قال قال لنا احمد بن قال ومات القاسم بن إسماعيل أخو القا
إبراھيم بن شاذان توفى أبو عبيد القاسم بن إسماعيل بن المحاملي يوم األحد سلخ رجب من سنة ثالث وعشرين 

 وثالثمائة ودفن من يومه 

بن محمد بن الفضل النھرواني  القاسم بن نصر أبو محمد الطباخ من أھل سر من رأى حدث عن سليمان -  6926
وأحمد بن إسحاق الوزان روى عنه على بن عمرو الحريري أخبرني الخالل حدثنا على بن عمرو الحريري أخبرنا 
أبو محمد القاسم بن نصر الطباخ بسر من رأى حدثنا سليمان بن محمد بن الفضل أخبرنا أبو معمر حدثنا إسماعيل 

لنبي صلى هللا عليه و سلم قال النية الصادقة معلقة بالعرش فإذا صدق العبد عن قرة عن عطاء عن بن عباس عن ا
 نيته تحرك العرش فيغفر له 

القاسم بن الفضل بن جعفر أبو محمد الضراب حدث عن عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثى وأبى  - 6927
نه حدثھم في جامع المدينة عن احمد بن الوليد بن برد األنطاكي روى عنه أبو حفص بن شاھين وذكر بن الثالج ا

 الوليد الفحام في سنة سبع وعشرين وثالثمائة قلت وكان ثقة 

القاسم بن داود بن سليمان بن زياد بن مردانشاه أبو ذر الكاتب سمع سعدان بن نصر المخرمي وعباس بن  -  6928
وعبد هللا بن أبى عبد هللا المقرئ ومحمد بن  عبد هللا الترقفي وإبراھيم بن ھانئ النيسابوري وعمر بن مدرك الرازي

عبد الملك الدقيقي وعباسا الدوري وعبد هللا بن محمد بن شاكر العنبري ومحمد بن احمد بن الجنيد الدقاق وأحمد بن 
منصور الرمادي ويحيى بن أبى طالب ومحمد بن عبد هللا المنادى ومحمد بن إسحاق الصاغاني وعبد الرحمن بن 

صور الحارثى ومحمد بن غالب التمتام وأبا بكر بن أبى الدنيا روى عنه أبو بكر بن شاذان والمعافى بن محمد بن من
زكريا وعبد هللا بن عثمان الصفار وغيرھم وكان ثقة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان أبا ذر القاسم 

 بن داود الكاتب مات في سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة 
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القاسم بن الحسن بن احمد بن حفص أبو محمد الحلواني قدم بغداد في سنة خمس وأربعين وثالثمائة وحدث  -  6929
بھا عن محمد بن خالد بن يزيد البرذعي وأحمد بن العباس بن الوليد الحلواني سمع منه وكتب عنه عبد هللا بن محمد 

 فادنا عنه محمد بن إسماعيل الوراق بن إسحاق المعروف بعبد هللا بن أبي سعد الجواربى وقال ا

القاسم بن عبد هللا بن محمد بن احمد بن القاسم بن منصور بن شھريار بن فرعدذ أبو الطيب البغدادي  - 6930
وجده أبو على الروذباري شيخ الصوفية كان في وقته سكن أبو الطيب مصر وحدث بھا عن إسحاق بن الحسن 

نه كتب عنه وقال كان ثقة توفى بمصر لثمان خلون من جمادى األولى سنة سبع الحربي ذكر أبو الفتح بن مسرور ا
 وأربعين وثالثمائة كذلك قرأت في كتاب أبى الفتح بخطه 

القاسم بن سالم بن عبد هللا بن عمر أبو صالح االخبارى روى عن عبد هللا بن احمد بن حنبل كتاب الجمل  -  6931
الحسن بن رزقويه وأبو الحسين بن بشران قرأت في كتاب أبى عمر محمد بن حدث عنه أبو الحسن الدارقطني وأبو 

على بن عمر بن الفياض عرفنى أبو صالح القاسم بن سالم بن عبد هللا بن عمر المعروف باالخبارى انه ولد في سنة 
اسم بن سالم أربع وسبعين ومائتين في شھر ربيع األخر وقال أبو القاسم بن الثالج فيما قرأت بخطه توفى الق

 االخبارى في رجب سنة ثمان وأربعين وثالثمائة 

القاسم بن على بن جعفر أبو احمد البزاز الدوري يعرف بالبارد روى عن حاج بن أركين الضرير حدثنا  - 6932
أبو  عنه على بن محمد بن عبد هللا المقرئ الحذاء والقاضي أبو العالء الواسطي وأبو القاسم بن شيطا البزاز أخبرنا

القاسم الحسين بن احمد بن عثمان بن شيطا حدثنا القاسم بن على بن جعفر الدوري البزاز حدثنا حاجب بن أركين 
حدثنا عباد بن الوليد حدثنا عباد بن زكريا حدثنا ھشام عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

ة العدو ومن بوار االيم ومن فتنة الدجال سمعت القاضي أبو العالء سلم اللھم انى أعوذ بك من غلبة الدين ومن مخيل
محمد بن على بن يعقوب يقول كان أبو احمد القاسم بن على بن جعفر الملقب بالبارد ثقة قال محمد بن أبى الفوارس 

األمر في توفى أبو احمد قاسم بن على بن جعفر الملقب بالبارد في سنة سبع وستين وثالثمائة قال وكان صالح 
الحديث وكان ردئ المذھب معتزليا وكتب عنه شيء يسير ذكر غير بن أبى الفوارس انه مات لخمس بقين من شھر 

 ربيع األول 

القاسم بن عبد هللا بن محمد بن جعفر أبو الفرج الحمال حدث عن محمد بن عبد هللا بن إبراھيم األشناني  - 6933
 حدثنا عنه محمد بن طلحة النعالي 

القاسم بن عبد هللا أبو محمد الصيرفي حدث عن محمد بن احمد بن علك المروزي حدثنا عنه أبو طالب  -  6934
عمر بن إبراھيم بن سعيد الفقيه أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم أخبرنا أبو محمد القاسم بن عبد هللا الصيرفي 

حاجا أخبرنا عبد العزيز بن حاتم المعدل المروزي بغدادي حدثنا عمر بن احمد بن على المروزي قدم علينا 
المروزي ان عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ حدثھم قال حدثنا جسر عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال 
قال لي النبي صلى هللا عليه و سلم يا عبد الرحمن بن سمرة ال تسأل االمارة الحديث سألت أبا طالب عن القاسم فقال 

 نھر الدجاج أظنه كان ينزل 

القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليم بن علي بن عبد هللا بن العباس  - 6935
بن عبد المطلب أبو عمر الھاشمي من أھل البصرة سمع عبد الغافر بن سالمة الحمصي ومحمد بن احمد األثرم 

زيد بن إسماعيل الخالل ومحمد بن الحسين الزعفراني الواسطي وعلي بن إسحاق المادراني وأبا علي اللؤلؤي وي
والحسن بن محمد بن عثمان النسوي وجماعة من ھذه الطبقة وكان ثقة أمينا ولي القضاء بالبصرة وسمعت منه بھا 
د سنن أبي داود وغيرھا وقال لي القاضي أبو العباس احمد بن محمد األبيوردي قدم القاضي أبو عمر بن عبد الواح

الھاشمي بغداد في سنة ثمانين وثالثمائة وسمعت منه بھا كتاب السنن فذكرت ھذا القول للقاضي أبو القاسم التنوخي 
فأنكره وقال ما حدث أبو عمر ببغداد قال وكان قدمھا مرتين األولى منھما في سنة إحدى وسبعين وثالثمائة أيام 
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في قبول شھادته فأذن له في ذلك والمرة الثانية في آخر سنة  عضد الدولة واستأذن أبو محمد األكفاني عضد الدولة
ست وسبعين قدمھا مع أبي محمد بن معروف فأقام مديدة يسيرة ثم عاد إلى البصرة وذلك كله قبل قدوم األبيوردي 

عين بغداد قال لي التنوخي مرة أخرى قدم القاضي أبو عمر بن عبد الواحد بغداد دفعتين األولى منھما في سنة سب
وقدم الثانية في صحبة قاضي القضاة أبي محمد بن معروف سنة سبع وسبعين وشھد عند القضاة ببغداد وأول من 
قبل شھادته منھم بن األكفاني ثم بن صبر قلت والتنوخي كان يصبط ھذه األمور وما عرفت من حال األبيوردي إال 

محمد القساملي بالبصرة يقول ولد القاضي أبو عمر بن عبد الديانة والصدق وهللا اعلم سمعت أبا عبد هللا الحسين بن 
الواحد في رجب من سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة قلت ومات في ما بلغنا في ليلة الخميس ودفن صبيحة تلك الليلة 

 في يوم الخميس التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربعمائة 

 ذكر من اسمه قيس 

بي حازم أبو عبد هللا األحمسي أدرك الجاھلية وجاء إلى النبي صلى هللا عليه و سلم ليبايعه فوجده قيس بن أ -  6936
قد توفي وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن مالك وسعيد بن زيد وعبد هللا بن 

يفة بن اليمان وأبي مسعود عقبة مسعود وبالل بن رباح وعمار بن ياسر وجرير بن عبد هللا وخباب بن األرت وحذ
بن عمرو وأبي ھريرة والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص وأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية وخالد بن الوليد 
ومرداس األسلمي وعقبة بن عامر والمستورد بن شداد ودكين بن سعيد وأبي شھم والصنابح بن االعسر وقيس بن 

إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر واألعمش وطارق بن عبد الرحمن ومجالد قھد روى عنه أبو إسحاق السبيعي و
بن سعيد والحكم بن عيينة وأبو حريز السجستاني وإبراھيم بن مھاجر وعيسى بن المسيب بن رافع وعمر بن أبي 

مع علي  زائدة والمغيرة بن شبيل وسيار أبو حمزة وغيرھم وقد كان نزل الكوفة وحضر حرب الخوارج بالنھروان
بن أبي طالب أخبرني األزھري حدثنا محمد بن المظفر حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل بن علي الكوفي حدثنا محمد 
بن عمرو بن يونس السوسي حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال شھدت النھروان 

يوجد فقال علي ائتوني ببغلة حبيبي رسول هللا صلى هللا عليه و مع علي فقال علي اطلبوا ذا الثدية قال فطلبوه فلم 
سلم فاتوه بھا فركبھا فانتھت إلى جدول فقال استخرجوه فاستخرجوا نيفا وعشرين قتيال وإذا في أسفل الجدول رجل 

إذا جررناھا اسود ادلم طويل عليه قميص حديد فقال علي شقوا عنه فإذا له حلمة كثدي المرأة عليھا طاقان شعر فكنا 
استوت مع يده األخرى فإذا سيبناھا رجعت قال فخر علي ساجدا ثم قال وهللا ما كذبت وال كذبت ولوال ان تتكلوا 
فتتركوا العمل لنباتكم بما قضى هللا على لسان نبيكم صلى هللا عليه و سلم لمبصر الھدى الذي نحن عليه عارف 

محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد  بضاللتھم أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا
قال سمعت يحيى بن معين يقول أبو حازم أبو قيس بن أبي حازم اسمه حصين بن عوف ويقال عبد عوف بن 

قال الحارث أخبرنا علي بن احمد الرزاز أخبرنا احمد بن سلمان النجاد حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل حدثني أبي 
قيس بن أبي حازم واسم أبي حازم عبد عوف بن الحارث أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر 
بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال أبو حازم اسمه عبد عوف بن الحارث أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن 

بن محمد بن جعفر بن حيان حدثنا عمر بن محمد بن إسحاق عبد هللا بن حسنويه الكاتب بأصبھان أخبرنا عبد هللا 
األھوازي حدثنا خليفة بن خياط قال وعوف أبو حازم بن عبد الحارث بن عوف بن خشيش بن ھالل بن الحارث بن 
رزاح بن كلفة بن عمرو بن لؤي بن دھر بن معاوية بن اسلم بن احمس بن الغوث بن أنمار بن كراش بن عمرو بن 

بو قيس بن أبي حازم أخبرنا الحسن بن علي الجوھري أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا محمد بن محمد الغوث ھو أ
بن سليمان الباغندي قال قال علي بن المديني قيس بن أبي حازم سمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن 

ة بن شعبة ومرداس األسلمي أبي وقاص والزبير وطلحة وأبي شھم وجرير وأبي مسعود البدري وخباب والمغير
والمستورد بن شداد الفھري ودكين بن سعيد المزني ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وأبي سفيان بن 
حرب وخالد بن الوليد وحذيفة بن اليمان وعبد هللا بن مسعود وسعيد بن زيد وأبي جحيفة قال ھؤالء الذين سمع منھم 

قال ال كان عثمانيا وروى أيضا عن أبي ھريرة عن قيس بن قھد وروى عن قيس بن أبي حازم قلت شھد الجمل 
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بالل ولم يلقه أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم قال سمعت محمد 
ل هللا بن علي الوراق قال سمعت إسحاق بن إسماعيل يقول قال بن عيينة ما كان بالكوفة أروى عن أصحاب رسو

صلى هللا عليه و سلم من قيس بن أبي حازم أخبرني محمد بن أبي علي األصبھاني أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد 
الشافعي باألھواز أخبرنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال وسمعته يعني أبا داود سليمان بن األشعث يقول أجود 

من العشرة لم يرو عن عبد الرحمن بن عوف أخبرنا علي بن  التابعين إسنادا قيس بن أبي حازم روى عن تسعة
طلحة بن محمد المقرئ أخبرنا أبو الفتح محمد بن إبراھيم بن يزيد الغازي أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي 
حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال قيس بن أبي حازم كوفي جليل وليس في التابعين أحد روى عن العشرة 

 قيس بن أبي حازم أخبرنا ھبة هللا بن الحسن الطبري أخبرنا عيسى بن علي أخبرنا عبد هللا بن محمد البغوي اال
حدثنا أبو سعيد األشج قال سمعت أبا خالد األحمر يقول لعبد هللا بن نمير يا أبا ھشام اما تذكر إسماعيل بن أبي خالد 

عني انه في الثقة مثل اإلسطوانة أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن وھو يقول حدثنا قيس بن أبي حازم ھذه اإلسطوانة ي
محمد بن عبد هللا بن مھدي إجازة أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد بن إسماعيل المھندس بمصر حدثنا أبو بشر 
 الدوالبي حدثنا أبو عبيد هللا معاوية بن صالح قال قال يحيى بن معين قيس بن أبي حازم أوثق من الزھري ومن
السائب بن يزيد أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز حدثنا محمد بن 
الھيثم بن حماد حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثني يحيى بن أبي غنية حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال كبر قيس 

وذھب عقله قال فاشتروا له جارية سوداء اعجمية قال وجعل  بن أبي حازم حتى جاز المائة بسنين كثيرة حتى خرف
في عنقھا قالئد من عھن وودع واجراس من نحاس قال فجعلت معه في منزله واغلق عليه باب قال فكنا نطلع إليه 
من وراء الباب وھو معھا قال فيأخذ تلك القالئد فيحركھا بيده ويعجب منھا ويضحك في وجھھا أخبرنا القاضي أبو 

لعالء الواسطي أخبرنا محمد بن احمد بن محمد المفيد أخبرنا محمد بن معاذ الھروي حدثنا أبو داود سليمان بن معبد ا
السنجي حدثنا الھيثم بن عدي قال وقيس بن أبي حازم البجلي توفي في آخر خالفة سليمان بن عبد الملك حدثنا عبد 

رحمن المخلص حدثنا عبيد هللا بن عبد الرحمن السكري قال دفع العزيز بن علي األزجي لفظا أخبرنا محمد بن عبد ال
إلى عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة كتابا فنسخته وقرأته عليه قال حدثني أبي قال حدثني أبو عبيد القاسم بن سالم 

 قال سنة ثمان وتسعين فيھا توفي قيس بن أبي حازم 

الب روى عنه نعيم بن حكيم المدائني ونحن نذكر حديثه بعد قيس أبو مريم المدائني سمع علي بن أبي ط -  6937
في أخبار نعيم بن حكيم بمشيئة هللا أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر 

وكيع ھو بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال قال أبو زكريا يحيى بن معين نعيم بن حكيم روى عنه شبابة و
مدائني وروى نعيم عن أبي مريم المدائني قال حدثني علي أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا أبو الفتح محمد بن 
إبراھيم الغازي أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال أبو مريم عن 

 علي اسمه قيس لم يرو عنه اال نعيم بن حكيم 

قيس بن الربيع أبو محمد األسدي من ولد الحارث بن قيس الذي اسلم وعنده تسع نسوة في عھد النبي صلى  -  6938
هللا عليه و سلم فامره النبي صلى هللا عليه و سلم ان يمسك منھن أربعا ويفارق سائرھن سمع قيس من عمرو بن مرة 

روة وجابر الجعفي وأبا حصين عثمان بن عاصم ومحارب بن دثار وعائذ بن نصيب والمقدام بن شريح وھشام بن ع
وحكيم بن جبير وحبيب بن أبي ثابت ونسير بن ذعلوق وإسماعيل السدي وعبد الملك بن عمير في آخرين روى عنه 
سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج والحسن بن بشر بن سلم وعبد هللا بن المبارك وجرير بن عبد الحميد وأبو معاوية 

ن مسلم وأبو داود الطيالسي وأبو نعيم الفضل بن دكين واسود بن عامر وھيثم بن جميل ويحيى بن الضرير وعفان ب
إسحاق السيلحيني وعاصم بن علي ويحيى بن عبدويه وأبو الوليد الطيالسي ومحمد بن بكار بن الريان وغيرھم وكان 

ثنا محمد بن عمرو بن سلم الحافظ حدثنا قيس من أھل الكوفة فقدم بغداد وحدث بھا أنبأنا محمد بن احمد بن رزق حد
أبو بكر احمد بن عبيد الشھرزوري حدثنا محمد بن بكار قال سمعنا من قيس بن الربيع ببغداد أخبرنا البرقاني قال 
قرأت على أبي العباس محمد بن احمد بن حمدان حدثكم أبو العباس السراج وأخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ 
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ن احمد بن سمعان الرزاز حدثنا ھيثم بن خلف الدوري قاال حدثنا محمود بن غيالن حدثنا أبو داود أخبرنا عثمان ب
قال سمعت شعبة يقول سمعت أبا حصين يثني على قيس بن الربيع زاد بن بكير خيرا أخبرني احمد بن محمد 

أبو داود حدثنا شعبة قال سمعت أبا العتيقي حدثنا محمد بن المظفر حدثنا محمد بن سليمان حدثنا زيد بن أخزم حدثنا 
حصين يثني على قيس وقال لنا شعبة ادركوا قيسا قبل ان يموت أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي العباس بن 
حمدان حدثكم أبو العباس السراج حدثنا محمود بن غيالن حدثنا أبو داود قال سمعت شعبة يقول عليك بھذا األسدي 

رنا محمد بن عمر بن بكير أخبرنا عثمان بن احمد بن سمعان حدثنا ھيثم بن خلف حدثنا يعني قيس بن الربيع أخب
محمود بن غيالن حدثنا أبو النضر عن شعبة قال ذاكرني قيس حديث أبي حصين فلوددت ان البيت وقع على وعليه 

بن الربيع الحديث حتى يموت لكثرة ما كان يغرب على وقال محمود حدثنا أبو داود عن شعبة قال ذاكرني قيس 
فجعل يقع على الضحك كانما اسمعھا من أصحابي أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن إبراھيم الغازي 
أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا بن خراش حدثنا احمد بن الدورقي حدثنا أبو داود قال سمعت شعبة 

ي حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد الدمشقي بھا حدثنا أبو يقول كنا نسميه قيسا الجوالي أخبرنا العتيق
بكر بن أبي الموت المكي حدثنا عبد الرحمن بن منصور بن حبيب الحارثي قال سمعت عبد الرحمن بن يحيى 
العذري يقول اعلم أھل الكوفة سفيان الثوري واعبدھم الحسن بن صالح بن حي واعرفھم بالحديث قيس بن الربيع 

أحضرھم جوابا شريك واعرفھم بالفقه واالصول النعمان بن ثابت أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر أخبرنا احمد بن و
إبراھيم بن الحسن وأخبرنا علي بن أبي علي حدثنا عبيد هللا بن محمد بن إسحاق المتوثي قاال حدثنا عبد هللا بن محمد 

ي أبي قال قال لي عبد هللا بن عثمان حيث لقيت قيس بن البغوي حدثني علي بن سھل حدثني مثنى بن معاذ حدثن
الربيع ما تبالي ان ال تلقى سفيان أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
األصم حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا أبو نوح وھو عبد الرحمن بن غزوان قال سمعت شعبة يقول ما أتينا 

ا بالكوفة اال ورأينا عنده قيسا فكنا نسميه قيسا الجوال أخبرنا إبراھيم بن مخلد المعدل حدثنا محمد بن احمد بن شيخ
إبراھيم الحكيمي حدثنا محمد بن العباس الخرساني حدثنا عبيد هللا بن معاذ بن معاذ وأخبرنا البرقاني قال قرأت على 

نا عبيد هللا بن معاذ قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن سعيد ينتقص أبي العباس بن حمدان حدثكم تميم بن محمد حدث
قيس بن الربيع عند شعبة فقال له شعبة يا احول تذكر قيسا األسدي فزجره عن ذاك ونھاه واللفظ البن مخلد أخبرنا 

ثنا عفان حدثني محمد بن الحسين القطان أخبرنا دعلج بن احمد أخبرنا احمد بن علي األبار حدثنا الحسن بن علي حد
معاذ بن معاذ قال قال لي شعبة اال ترى إلى يحيى بن سعيد يقع في قيس بن الربيع األسدي ال وهللا ما إلى ذلك سبيل 
قال عفان قلت ليحيى بن سعيد ھل سمعت سفيان يقول فيه بغلطة أو يتكلم فيه بشيء قال ال قلت ليحيى افتتھمه بكذب 

جة أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي العباس بن حمدان حدثكم أبو العباس السراج قال ال قال عفان فما جاء فيه بح
قال سمعت الجوھري قال حدثنا عفان قال كان قيس ثقة يوثقه الثوري وشعبة أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد هللا 

ا الوليد يقول كتبت عن الواعظ أخبرنا دعلج بن احمد حدثنا بن خزيمة قال سمعت محمد بن يحيى يقول سمعت أب
قيس بن الربيع ستة آالف حديث ھي أحب الي من ستة آالف دينار أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي العباس بن 
حمدان حدثكم أبو العباس السراج حدثنا حاتم بن الليث الجوھري حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال كان قيس بن الربيع 

بن معاذ قال وحدثنا أبو الوليد الطيالسي قال شھدت جنازة قيس بالكوفة فسمعت ثقة حسن الحديث حدث عنه معاذ 
شريكا وھو يقول في جنازة قيس ما خلف قيس بعده مثله أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن العباس حدثنا يحيى محمد 

ترك بعده مثله أخبرنا  بن صاعد حدثنا الفضل بن سھل حدثني أبو الوليد ھشام قال كان شريك في جنازة قيس فقال ما
محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى 
بن معين وسئل عن قيس بن الربيع فقال قال عفان اتيناه فكان يحدثنا فكان ربما ادخل حديث مغيرة في حديث 

ماطي أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا احمد بن سليمان المقرئ حدثنا احمد بن منصور أخبرنا احمد بن عبد هللا األن
سعد بن أبي مريم قال وسألته يعني يحيى بن معين عن قيس بن الربيع فقال ضعيف ال يكتب حديثه كان يحدث 

بھان أخبرنا بالحديث عن عبيدة وھو عنده عن منصور أخبرنا أبو القاسم عبد هللا بن احمد بن علي السوذرجاني بأص
أبو بكر بن المقرئ حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال وكان يحيى وعبد 
الرحمن ال يحدثان عن قيس بن الربيع وكان عبد الرحمن حدثنا عنه قبل ذلك ثم تركه أخبرنا البرقاني أخبرنا محمد 
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بن إدريس قال قال بن عمار وكان قيس بن الربيع عالما بالحديث  بن عبد هللا بن خميرويه الھروي أخبرنا الحسين
ولكنه ولي المدائن فقتل رجال فيما بلغني فنفز الناس عنه أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر حدثنا الوليد بن بكر 

ي أبي قال األندلسي حدثنا علي بن احمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا العجلي حدثن
أبو حصين عثمان بن قاسم كان شيخا عاليا وكان صاحب سنة ويقال ان قيس بن الربيع كان أروى الناس عنه كان 
عنده عنه أربعمائة حديث أخبرني علي بن محمد بن الحسن المالكي أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثنا محمد 

بن المديني قال سمعت أبي يقول حدثني إبراھيم بن عبد  بن عمران بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي
الرحمن بن مھدي عن أبيه ان قيس بن الربيع وضعوا في كتابه عن أبي ھاشم الرماني حديث أبي ھاشم إسماعيل بن 
كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة في الوضوء فحدث به فقيل له من أبو ھاشم فقال صاحب الرماني قال أبي وھذا 

لم يروه أبو ھاشم صاحب الرماني ولم يسمع قيس من إسماعيل بن كثير شيئا وانما اھلكه بن له قلب عليه الحديث 
أشياء من حديثه وكان عبد الرحمن بن مھدي يحدث عنه زمانا ثم تركه قال عبد هللا في موضع آخر سألت أبي عن 

ظا قال أخبرنا محمد بن عبد هللا بن محمد بن قيس بن الربيع فضعفه جدا حدثنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري لف
حمدويه الضبي حدثني محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا محمد بن عبد السالم البيروتي حدثنا جعفر بن أبان الحافظ قال 
سألت بن نمير عن قيس بن الربيع قال كان له بن وھو آفته نظر أصحاب الحديث في كتبه فانكروا حديثه وظنوا ان 

يرھا أخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي أخبرني محمد بن إبراھيم بن شعيب ابنه قد غ
الغازي قال سمعت البخاري يقول قيس بن الربيع قال علي كان وكيع يضعفه وقال أبو داود إنما اتى قيس من قبل 

يخ ذلك أخبرنا البرقاني أخبرنا الحسين بن ابنه كان ابنه يأخذ حديث الناس فيدخلھا في فرج كتاب قيس وال يعرف الش
علي التميمي حدثنا أبو عوانة اإلسفراييني يعقوب بن إسحاق حدثنا أبو بكر المروذي قال سألته يعني احمد بن حنبل 
عن قيس بن الربيع فلينه قلت أليس قد روى عنه شعبة قال بلى وقال كان وكيع إذا ذكر قيس بن الربيع قال هللا 

خبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن المستعان أ
سليمان الحضرمي حدثنا سفيان بن وكيع قال سمعت أبي قال كنا ال نسمع من قيس بن الربيع اال شيئا ال نجده عند 

جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال  غيره وأخبرنا بن رزق أخبرنا ھبة هللا بن محمد بن حبش الفراء حدثنا أبو
وسمعته يعني يحيى بن معين وسئل عن قيس بن الربيع فقال كان ضعيفا أخبرنا يوسف بن رباح البصري أخبرنا 
احمد بن محمد بن إسماعيل المھندس بمصر حدثنا أبو بشر محمد بن احمد بن حماد حدثنا معاوية بن صالح عن 

يع ضعيف أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد بن محمد االشناني بنيسابور قال سمعت يحيى بن معين قال قيس بن الرب
احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت يعني ليحيى بن معين قيس بن 

موصلي يقول وأخبرنا الربيع قال ليس بشيء أخبرنا البرقاني أخبرنا بشر بن احمد اإلسفراييني قال سمعت أبا يعلى ال
محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق أخبرنا يوسف بن القاسم الميانجي حدثنا أبو يعلى الموصلي قال 
وسئل يحيى بن معين عن قيس بن الربيع فقال ليس بشيء حدثنا عبد العزيز بن احمد بن علي الكتاني أخبرنا عبد 

بار بن عبد الصمد السلمي حدثنا القاسم بن عيسى العصار حدثنا إبراھيم بن الوھاب بن جعفر الميداني حدثنا عبد الج
يعقوب الجوزجاني قال قيس بن الربيع ساقط أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن 

بن عثمان  احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال قيس بن الربيع متروك الحديث كوفي كتب إلى عبد الرحمن
الدمشقي ان أبا الميمون البجلي أخبرھم قال حدثنا أبو زرعة وأخبرني أبو الفرج الطناجيري حدثني عمر بن احمد 
الواعظ حدثنا محمد بن محمويه حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا نعيم يقول مات قيس سنة خمس وستين ومائة أخبرنا 

سين بن احمد يعني الفرائضي حدثنا احمد بن أبي خيثمة قال سمعت عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثني أبي حدثنا الح
يحيى بن معين يقول مات قيس بن الربيع سنة ست وستين ومائة أخبرنا الحسين بن علي الطناجيري أخبرنا محمد 
 زيد بن علي بن مروان األنصاري بالكوفة أخبرنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني حدثنا ھارون بن حاتم حدثنا
دبيس ھو بن حميد المالئي قال مات قيس بن الربيع سنة سبع وستين ومائة أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا 
عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال أبو نعيم وأخبرني الطناجيري حدثنا عمر بن احمد الواعظ حدثنا 

ثنا أبو نعيم قال مات قيس بن الربيع سنة سبع وستين ومائة عبد هللا بن محمد حدثنا احمد بن إبراھيم الدورقي حد
أخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال مات قيس بن الربيع أبو محمد 
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األسدي سنة سبع ويقال سنة ثمان وستين ومائة أخبرني بن الفضل أخبرنا دعلج أخبرنا احمد بن على األبار قال 
جبارة بن المغلس سنة كم مات قيس فقال مات قيس سنة ثمان وستين ومائة أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه  سألت

األصبھاني أخبرنا عبد هللا بن محمد بن جعفر حدثنا عمر بن احمد بن إسحاق األھوازي حدثنا خليفة بن خياط 
دثنا القاضي أبو عمران بن األشيب حدثنا وأخبرنا أبو حازم الفراء أخبرنا الحسين بن على بن أبى أسامة الحلبي ح

أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنا محمد بن سعيد قاال قيس بن الربيع األسدي يكنى أبا محمد مات سنة ثمان وستين ومائة 
أخبرني األزھري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا إبراھيم بن محمد الكندي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال 

  الربيع سنة ثمان وستينمات قيس بن 

قيس بن إبراھيم بن قيس أبو موسى الطوابيقى المؤدب حدث عن عبد األعلى بن حماد النرسي وداود بن  - 6939
سليمان الخواص وسويد بن سعيد وبشر بن الوليد وجعفر بن محمد الجشمي وعبد الرحمن بن يونس المستملى روى 

 الجوھري وإسماعيل بن محمد الصفار وعبد الباقي بن قانع وعمر عنه محمد بن مخلد وأحمد بن محمد بن عبد هللا
بن محمد بن رجاء وأبو عصمة عبد المجيد بن عبد الوھاب العكبريان وقال الدارقطني ھو صالح أخبرنا أبو القاسم 

قيس عبد العزيز بن محمد بن نصر الستوري قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا قيس بن بن إبراھيم بن 
الطوابيقى حدثني جعفر بن محمد الجشمي قال حدثني محمد بن على بن خلف قال حدثني عبد الصمد بن على بن 
عبد هللا بن العباس عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مثل المؤمن يوم الجمعة كمثل المحرم 

تى اتھيأ للجمعة قال يوم الخميس أخبرنا السمسار أخبرنا ال يأخذ من شعره وال من اظفاره حتى يقضى الصالة قلت م
الصفار حدثنا بن قانع ان قيس بن إبراھيم الطوابيقى مات في سنة أربع وثمانين ومائتين ذكر محمد بن مخلد فيما 

 قرأت بخطه انه مات في جمادى اآلخرة 

على بن حجر وعلى بن خشرم قيس بن مسلم بن منصور األزرق البخاري قدم بغداد وحدث بھا عن  -  6940
وحامد بن آدم والشاه بن سعيد المراوزة روى عنه محمد بن مخلد ومحمد بن الفتح القالنسي وأبو القسام الطبراني 
أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني حدثنا قيس بن مسلم 

ين ومائتين حدثنا على بن حجر المروزي حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن البخاري ببغداد سنة سبع وثمان
واقد عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال قال لي النبي صلى هللا عليه و سلم يا على اال أعلمك دعاء إذا أنت 

 العلى الكريم ال اله اال هللا دعوت به غفر لك مع انه مغفور لك قال بلى قال ال اله اال هللا العلى العظيم ال اله اال هللا
 رب العرش العظيم قال سليمان لم يروه عن الحسين اال الفضل بن موسى 

 ذكر من اسمه قتيبة 

قتيبة بن زياد الخرساني ولى القضاء بالجانب الشرقى من بغداد أيام فتنة إبراھيم بن المھدى وبقى على  - 6941
برنا على بن عمر الحافظ أخبرنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم أخبرنا القضاء مدة أخبرنا أبو القاسم األزھري أخ

الحارث بن محمد حدثنا محمد بن سعد قال سنة إحدى ومائتين فيھا عسكر منصور بن المھدى بكلواذا وسمي 
يقدم أو المرتضى ودعى له على المنابر وسلم عليه بالخالفة فأبى ذلك وقال انا خليفة أمير المؤمنين المأمون حتى 

يولى من يحب وعزل سعد بن إبراھيم بن سعد بن إبراھيم عن قضاء الجانب الشرقى وواله قتيبة بن زياد واقر محمد 
بن سماعه على قضاء الجانب الغربي أخبرنا على بن أبى على أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال قتيبة بن زياد 

له فھم ومعرفة كان قاضيا على الجانب الشرقي في أيام الخرساني رجل من أھل الفقة على مذھب أبي حنيفة و
منصور وإبراھيم بن المھدى وفي أيامه ھاجت العامة على بشر المريسى وسالوا إبراھيم بن المھدى ان يستتيبه فأمر 
إبراھيم قتيبة بن زياد ان يحضره مسجد الرصافة فحدثني محمد بن احمد بن إسحاق عن محمد بن خلف قال سمعت 

بن عبد الرحمن الصيرفي يقول شھدت مسجد الجامع بالرصافة وقد اجتمع الناس وجلس قتيبة بن زياد للناس محمد 
واقيم بشر على صندوق من صناديق المصاحف عند باب الخدم وقام المستمليان أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس 

المؤمنين بن المھدى أمر قاضيه قتيبة  مستملي بن عيينة وھارون بن موسى مستملي يزيد بن ھارون يذكران ان أمير
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بن زياد ان يستتيب بشر بن غياث المريسى من أشياء عددھا فيھا ذكر القران وغيره وانه تائب قال فرفع بشر صوته 
يقول معاذ هللا انى لست بتائب وكثر الناس عليه حتى كادوا يقتلونه فادخل إلى باب الخدم وتفرق الناس قال طلحة وال 

 ة بن زياد حدث بشيء اعلم قتيب

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد هللا أبو رجاء الثقفى موالھم من أھل بغالن وھى قرية من قرى  - 6942
بلخ ذكر أبو احمد بن عدى الجرجاني ان اسمه يحيى ولقبه قتيبة وقال أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن منده 

مدينة ومكة والشام ومصر وسمع مالك بن أنس والليث بن سعد وعبد هللا األصبھاني اسمه على رحل إلى العراق وال
بن لھيعة وبكر بن مضر ويعقوب بن عبد الرحمن وحماد بن زيد وأبا عوانة وإسماعيل بن جعفر وعبد الواحد بن 
ن زياد وسفيان بن عيينة روى عنه احمد بن حنبل وأبو خيثمة زھير بن حرب وأبو بكر بن أبى شيبة والحسن ب

محمد بن الصباح الزعفراني والحسن بن عرفة ويوسف بن موسى وداود السجستاني وجعفر بن محمد بن شاكر 
الصائغ وإبراھيم الحربي وموسى بن ھارون وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والبخاري ومسلم في صحيحھما وخلق 

يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي سوى ھؤالء يتسع ذكرھم وقدم بغداد وحدث بھا أخبرني محمد بن احمد بن 
حدثني أبو الحسن محمد بن محمد بن يحيى بن يعقوب الفقيه اإلسفرائيني حدثنا محمد بن عبدك بن مھدى 
اإلسفرائيني حدثنا إسحاق بن أبى عمران الشافعي حدثنا أبو محمد المروزي اإلسفرائيني وراق محمود بن غيالن 

ثنا علي بن المديني حدثني احمد بن حنبل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري حد
سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل ان النبي صلى هللا عليه و سلم خرج في غزوة تبوك 

ى بن عمر الحافظ فكان يؤخر الظھر حتى يدخل وقت العصر فيجمع بينھما أخبرناه أبو القاسم األزھري أخبرنا عل
حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا عبد هللا بن محمد بن على حدثنا أبو بكر االعين حدثنا على بن المديني حدثنا احمد بن 
حنبل حدثنا قتيبة بنحوه أخبرنا الحسن بن على التميمي أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد هللا بن احمد بن 

يبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ ان حنبل حدثني أبى حدثنا قت
النبي صلى هللا عليه و سلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس آخر الظھر حتى يجمعھا إلى العصر 

ارتحل قبل المغرب آخر  يصليھما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظھر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا
المغرب حتى يصليھما مع العشاء فإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصالھا مع المغرب أخبرنا القاضي أبو 
العالء محمد بن على بن يعقوب أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن احمد بن على النصيرى النيسابوري حدثنا محمد بن 

نا الليث بن سعد أبو الحارث المصري عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى إسحاق السراج حدثنا قتيبة بن سعيد حدث
الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل ان النبي صلى هللا عليه و سلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ 
الشمس آخر الظھر حتى يجمعھا مع العصر فيصليھما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظھر والعصر 

يعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب آخر المغرب حتى يصليھا مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل جم
العشاء فصالھا مع المغرب قال أبو العباس السراج سمعت قتيبة يقول رأيت عليه سبع عالمات عالمة احمد بن 

وعندي ان الرجلين اللذين اغفلھما أبو  حنبل ويحيى بن معين وأبى خيثمة وأبى بكر بن أبى شيبة ويحيى الحماني
زرعة عبيد هللا بن عبد الكريم الرازي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري وهللا اعلم حدثني ھناد بن إبراھيم 
النسفي أخبرنا محمد بن احمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى أخبرنا أبو عبيد حمد بن عروة الكرمينى قال 

ن مھيب بن سليم يقول سمعت احمد بن محمد بن زياد الكرمينى يقول قال لي قتيبة بن سعيد ما رأيت سمعت أبا حسا
في كتابي من عالمات الحمرة فھو عالمة احمد بن حنبل وما رأيت فيه من الخضرة فھو عالمة يحيى بن معين 

بن موسى بن عمران الفقيه  أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم قال سمعت أبا الحسن محمد
الصيدالني يقول سمعت أبا بكر بن خزيمة يقول سمعت صالح بن حفصويه نيسابوري صاحب حديث يقول سمعت 
محمد بن إسماعيل البخاري يقول قلت لقتيبة بن سعيد مع متن كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن 

ال محمد بن إسماعيل وكان خالد المدائني ھذا يدخل األحاديث على الشيوخ أبى الطفيل قال كتبته مع خالد المدائني ق
قلت لم يرو حديث يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل عن الليث غير قتيبة وھو منكر جدا من حديثه ويرون ان خالدا 

خبرنا أبو على الحسين المدائني أدخله على الليث وسمعه قتيبة معه وهللا اعلم أخبرني محمد بن أبى على األصبھاني أ
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بن محمد الشافعي باألھواز أخبرنا أبو عبيد محمد بن على اآلجري قال وسمعته يعني أبا داود يقول قدم قتيبة بغداد 
سنة ست عشرة فجاءه احمد ويحيى أخبرنا ھناد النسفي أخبرنا محمد بن احمد بن محمد بن سليمان الحافظ حدثنا 

لبزاز الحسن بن الحسين يقول سمعت محمد بن حميد بن فروة يقول سمعت أبا خلف بن محمد قال سمعت أبا على ا
رجاء قتيبة بن سعيد يقول انحدرت إلى العراق أول خروجى سنة اثنتين وسبعين ومائة وكنت يومئذ بن ثالث 

ري قراءة وعشرين سنة أخبرنا أبو سعد الماليني إجازة حدثنا عبد هللا بن عدى الحافظ وأخبرنا محمد بن على الصو
أخبرنا الحسن الرازي قال سمعت عبد هللا بن عدى يقول أخبرني احمد بن محمد بن الحسين بن مكرم قال سمعت 
عبد هللا بن احمد بن شبويه يقول سمعت قتيبة يقول كنت في حداثتى اطلب الراى فرأيت فيما يرى النائم ان مزادة 

نھا فجئت انا فتناولتھا فاطلعت فيھا فرأيت ما بين الشرق والمغرب دليت من السماء فرأيت الناس يتناولونھا فال يناول
فلما أصبحت جئت إلى مضجع البزاز وكان بصيرا بعبارة الرؤيا فقصصت عليه رؤياى فقال يا بنى عليك باألثر فان 

قاج الوراق الراى ال يبلغ المشرق والمغرب إنما يبلغ األثر قال فتركت فأقبلت على األثر قرأت في كتاب احمد بن 
بخطه وسماعه من على بن الفضل بن طاھر البلخي قال حدثني الحسن بن محمد بن أبى حمزة التميمي حدثنا احمد 
بن جرير الآلل حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال لي أبى رأيت النبي صلى هللا عليه و سلم في النوم بيده صحيفة فقلت يا 

العلماء قلت ناولني انظر فيه اسم ابنى قال فنظرت فإذا فيھا اسم ابنى  رسول هللا ما ھذه الصحيفة قال فيھا أسامي
أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي قال قال لنا عبد هللا بن محمد بن سيار الفرھيانى قتيبة صدوق وليس أحد 

والحميدي بمكة وسمعت  من الكبار اال وقد حمل عنه بالعراق وحدث عنه احمد بن حنبل وأبو خيثمة وعباس العنبري
عمرو بن على الفالس يقول مررت بمنى على قتيبة وعباس العنبري يكتب عنه فجزته ولم احمل عنه فندمت 
أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد هللا النيسابوري قال قرأت بخط أبى بكر احمد بن على 

ة بن سعيد يقول كنت يوما ببغداد وعلى بن المديني قاعد إلى الرازي الحافظ حدثني محمد بن نعيم قال سمعت قتيب
جنبي في المجلس فقلت حدثنا عبد هللا بن جعفر فقام صبي من المجلس فقال يا أبا رجاء ابنه عليه ساخط حتى 
يرضى عنه أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا أبو سھل احمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان حدثنا موسى بن 
ھارون قال ولد قتيبة سنة ثمان وأربعين سنة مات األعمش وتوفى سنة أربعين ومائتين وسمعت قتيبة يقول حضرت 
موت بن لھيعة ومات سنة أربع وسبعين قال وشھدت جنازته قرأت على الحسن بن أبى القاسم عن أبى سعيد احمد 

يقول سمعت احمد بن سيار بن أيوب يقول  بن محمد بن رميح النسوي قال سمعت احمد بن محمد بن عمر بن بسطام
أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف مولى الحجاج قال وكان الحجاج إذا جلس على سريره جلس جدي على 
كرسي بن يوسف وكان أبو رجاء يتولى ثقيفا ويذكر كرامة جده على الحجاج فقال وكان الحجاج إذا جلس على 

مينه وكان أبو رجاء رجال ربعه اصلع حلو الوجه حسن اللحية حسن الخلق سريره جلس جدي على كرسي عن ي
واسع الرحل غنيا من الوان األموال من الدواب واإلبل والبقر والغنم وكان كثير الحديث لقد قال لي أقم عندي ھذه 

كتبت عن  الشتوة حتى اخرج إليك مائة ألف حديث عن خمسة اناسى قلت لعل أحدھم عمر بن ھارون قال ال كنت
عمر بن ھارون وحده أكثر من ثالثين الفا ولكن عن وكيع بن الجراح وعبد الوھاب الثقفى وجرير الرازي ومحمد 
بن بكر البرساني وذھب على الخامس وكان ثبتا فيما روى صاحب سنة وجماعة وسمعت أبا رجاء يقول ولدت سنة 

ائتين وھو في تسعين سنة من عمره وكان كتب الحديث خمسين ومائة ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين وم
عن ثالث طبقات كتب عن الليث وبن لھيعة وبكر بن نصر ويعقوب اإلسكندراني ونحوھم بمكة والكوفة والبصرة ثم 
كتب عن وكيع وبن إدريس والعنقرى والثقفى والبرسانى ونحوھم ثم كتب بعد عن إسماعيل بن أبى أويس وسعيد بن 

نا بشرى بن عبد هللا الرومي قال أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان حدثنا محمد بن جعفر الراشدي حدثنا سليمان أخبر
أبو بكر األثرم قال سمعته يعنى احمد بن حنبل ذكر قتيبة فأثنى عليه أخبرني الحسين بن على الصيمرى حدثنا على 

زھير قال سئل يحيى بن معين عن قتيبة بن  بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن
سعيد البلخي فقال ثقة أخبرنا الصوري أخبرنا عبيد هللا بن القاسم الھمذاني بأطرابلس أخبرنا عبد الرحمن بن 
إسماعيل العروضى حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال قتيبة بن سعيد البغالبى أبو رجاء ثقة مأمون أخبرنا على بن 

أخبرنا أبو الفتح محمد بن إبراھيم الغازي أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرخي حدثنا عبد الرحمن  طلحة المقرئ
بن يوسف بن خراش قال قتيبة بن سعيد صدوق أخبرنا محمد بن احمد بن رزق حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن 
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عبد هللا بن قتيبة بن سعيد قال سمعت متويه البلخي حدثنا موسى بن محمد بن عبد الرحمن المكتب حدثنا أبو قتيبة 
مؤدبى عصام بن العالء يقول سمعت قتيبة بن سعيد يقول لوال القضاء الذي ال بد مدركه فالرزق يأكله اإلنسان بالقدر 
ما كان مثلي في بغالن مسكنه وال يمر بھا اال على سفر أخبرنا أبو طالب يحيى بن على بن الطيب الدسكري لفظا 

أبو بكر بن المقرئ بأصبھان حدثنا أبو عبد هللا العبدري محمد بن عبد ربه النيسابوري قال سمعت بحلوان حدثنا 
الحسن بن سفيان يقول كنا على باب قتيبة وكان معنا رجل يقول ال اخرج حتى أكبر على قتيبة قال فمرض الرجل 

رنا احمد بن محمد العتيقي أخبرنا محمد فمات فأخبر قتيبة فخرج فصلى عليه وكتب على قبره ھذا قبر قاتل قتيبة أخب
بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات قتيبة بن سعيد بخراسان بقرية رستاق بلخ تدعى بغالن كان أقام 
بھا وترك بلخ سنة أربعين وبلغني ان مولده سنة ثمان وأربعين وقدم إلى بغداد بعد العشرين فكتب عنه احمد بن حنبل 

ة وأبو بكر بن أبى شيبة وھارون يعنى بن عبد هللا البزاز أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا عبد هللا وأبو خيثم
 بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال سنة أربعين ومائتين فيھا توفى أبو رجاء قتيبة بن سعيد في شعبان أو رمضان 

 ذكر من اسمه قريش 

ث عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعبد الرحمن بن عبد الملك بن قريش بن إبراھيم الصيدالني حد -  6943
ابجر وحفص بن غياث ومعتمر بن سليمان روى عنه احمد بن حنبل وسريج بن يونس أخبرنا بشرى بن عبد هللا 

معتمر أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل حدثني أبى حدثنا قريش بن إبراھيم حدثنا ال
بن سليمان عن شبيب عن عبد الملك التميمي عن مقاتل بن حيان عن عمته عمرة عن عائشة انھا قالت كنا ننبذ 
لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم غدوة في سقاء وال تخمره وال نجعل فيه عكرا فإذا أمسى تعشى فشرب على عشائه 

فيه من العشى فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه فان  فان بقى منه شيء فرغته أو صببته ثم يغسل السقاء فننبذ
فضل شيء صببته أو فرغته ثم يغسل السقاء فقيل له افيه غسل السقاء مرتين قال مرتين أخبرنا البرقاني قال قال 
محمد بن العباس العصمى حدثنا يعقوب بن إسحاق بن محمود الھروي الحافظ حدثنا صالح بن محمد األسدي حدثنا 

يونس حدثنا قريش بن إبراھيم قال صالح قريش من أصحاب يحيى بن معين ثقة صاحب حديث أخبرني سريج بن 
األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدي قال سريج بن 

ان يكتب عنه أخبرنا يونس كان طلبه الحديث مع قريش بن إبراھيم وقريش من علية أصحاب الحديث مات قبل 
البرقاني قال قلت ألبي الحسن الدارقطني قريش بن إبراھيم عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن ابجر فقال قريش 

 بغدادي ال باس به 

قريش بن سوار وقيل بن سواه السمرقندي قرأت على الحسين بن محمد اخى الخالل عن أبى سعد  -  6944
بن سواه السمرقندي حدث ببغداد يروي عن أبي مقاتل حفص بن سالم اإلدريسي قال قريش بن سوار وقيل 

 السمرقندي روى عنه يحيى بن بدر البغدادي الذي سكن سمرقند 

 ذكر األسماء المفردة  

قرط بن حريث أبو سھل الباھلى البصري قدم بغداد وحدث بھا عن سالم بن مسكين وخازم بن جبلة بن  - 6945
المثنى وسمع منه يحيى بن معين أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبى حدثنا  أبي نضرة روى عنه حجين بن

الحسن بن احمد ھو أبو سعيد االصطخرى قال قرئ على العباس قال سمعت يحيى يقول قرط بن حريث بصرى قد 
لواحد أخبرنا كتبت عنه وكان يروى عن سالم بن مسكين ولم يكن به باس وھو مولى باھلة أخبرنا محمد بن عبد ا

محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول قرط بن 
حريث كنيته أبو سھل وھو بصرى ليس به باس كان ھا ھنا وكان قدريا اتيناه إلى منزله فقال لنا نزھوا هللا عن ھذه 

ندي عنه كتاب كتبته عنه وكتبت عن حجين بن المثنى عنه أخبرني المعاصى فدعانا إلى القدر فخرجت قال يحيى ع
عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال 
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ن عدى قال يحيى بن معين قرط بن حريث الباھلى قد سمعت منه وكان قدريا ثقة أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد ب
البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن على اآلجري قال سألت أبا داود عن قرط بن حريث فقال بصرى ليس به 

 باس 

قران بن تمام أبو تمام األسدي كوفى قدم بغداد وحدث بھا عن ھشام بن عروة وسھيل بن أبى صالح  -  6946
ئب وعبد الرحمن بن زياد اإلفريقي روى عنه احمد بن وورقاء بن إياس وسعد بن طريف وايمن بن نابل وبن أبى ذ

حنبل وأحمد بن منيع وسريج بن يونس وعلى بن حجر والحسن بن عرفة أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن 
عبد هللا بن مھدى الديباجي وأبو الحسن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رزق التانى وأبو الحسين محمد بن 

مد بن الفضل القطان وأبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري وأبو الحسن محمد بن محمد الحسن بن مح
بن محمد بن إبراھيم بن مخلد البزاز قالوا أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا قران 

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من قال ال بن تمام األسدي عن سھيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى ھريرة قال 
اله اال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير بعد ما يصلى الغداة عشر مرات كتب هللا 
له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكن له بعدل رقبتين وقال السكري وبن مخلد تعدل 

ن ولد إسماعيل فان قالھا حين يمسي كان له مثل ذلك وكن له حجبا وقال بن الفضل حجابا من عتق رقبتين م
الشيطان حتى يصبح أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا بن مرابا حدثنا عباس قال سمعت 

ا وقال في موضع آخر قران بن يحيى يقول قران بن تمام كوفى وكان نخاسا وكان ينزل ناحية المخرم ومات ھا ھن
تمام ثقة وكان صاحب دواب أخبرنا الحسين بن على الصيمرى حدثنا على بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن 
الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال سمعت يحيى بن معين يقول قران بن تمام األسدي كان يبيع الدواب 

ث قال ال باس به أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا رجل صدوق ووثقة قيل ليحيى كان صاحب حدي
احمد بن معروف الخشاب أخبرنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال قران بن تمام األسدي يكنى أبا تمام وكان 

حمد بن نخاسا وقدم بغداد فمات بھا وكانت عنده أحاديث ومنھم من يستضعفه أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو حامد ا
محمد بن حسنويه أخبرنا الحسين بن إدريس األنصاري حدثنا أبو داود قال سمعت احمد بن حنبل قيل له قران بن 
تمام قال ليس به باس أخبرنا البرقاني قال سألت أبا الحسن الدارقطني عن قران بن تمام فقال أبو تمام كوفى ثقة 

ر بن حمدان حدثنا عبد هللا بن احمد قال قال أبى سمعت قران بن أخبرنا الحسن بن على التميمي أخبرنا احمد بن جعف
تمام في سنة إحدى وثمانين ومائة وكان بن المبارك ھا ھنا وفيھا مات أخبرني على بن الحسن بن محمد الدقاق 
 أخبرنا احمد بن إبراھيم حدثنا عمر بن محمد بن شعيب الصابوني حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد هللا

 يقول قران بن تمام األسدي كوفى ثقة أبو تمام قال أبو عبد هللا مات قران قبل ھشيم في سنة إحدى وثمانين 

قبيصة بن عقبة من بنى عامر بن صعصعة أبو عامر السوائي الكوفى وھو أخو سفيان بن عقبة سمع  - 6947
لمة وفرط بن خليفة روى عنه احمد بن سفيان الثوري ويونس بن أبى إسحاق وابنه إسرائيل وشريكا وحماد بن س

حنبل وأبو بكر بن أبى شيبة وھناد بن السرى وأبو ھمام الوليد بن شجاع وأبو كريب محمد بن العالء وعباس 
الدوري والحسن بن سالم السواق وحمدان بن على الوراق وجعفر الصائغ في آخرين وكان قبيصة قدم بغداد وحدث 

خبرا لقبيصة يتضمن ذكر قدومه وتحديثه بھا وذھب عنى فلم اقدر عليه حتى بھا وقد كتبت عن بعض شيوخنا 
الساعة حدثنا احمد بن على بن الحسن البادا لفظا أخبرنا أبو بكر احمد بن إبراھيم بن شاذان وأخبرنا الحسن بن أبى 

 محمد بن خلف التميمي بكر بن شاذان حدثني أبى حدثنا محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع قال سمعت أبا عبد هللا
نسب لنا قبيصة فقال قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة بن جنيدب بن رباب بن حبيب بن سواة 
بن عامر بن صعصعة أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق قال قال 

من سمع من سفيان عندنا قال وقال يحيى قبيصة أصغر منى بسنتين قلت له فما أبو عبد هللا كان يحيى بن آدم أصغر 
قصة قبيصة في سفيان قال أبو عبد هللا كان كثير الغلط قلت له فغير ھذا قال كان صغيرا ال يضبط قلت له فغير 

كر انه كثير سفيان قال كان قبيصة رجال صالحا ثقة ال باس به في تدينه وأي شيء لم يكن عنده في الحديث يذ



118 

 

الحديث أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا أبو سھل احمد بن محمد بن عبد هللا القطان حدثنا أبو بكر احمد بن أبى 
خيثمة قال سمعت يحيى بن معين قال وقبيصة ثقة في كل شيء اال في سفيان فإنه سمع منه وھو صغير أخبرنا محمد 

بن محمد بن عبد هللا بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي  بن على المقرئ أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن
قال سألت أبا على صالح بن محمد عن قبيصة فقال كان رجال صالحا اال انھم تكلموا في سماعه من سفيان كتب إلى 

ق قراءة قال عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر ان أبا الميمون أخبرھم ثم أخبرنا الحضر بن عبد هللا المري بدمش
أخبرنا عقيل بن عبد هللا الصفار حدثنا أبو الميمون بن راشد أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو حدثني احمد 
بن أبى الحواري قال قلت للفريابى رأيت قبيصة عند سفيان قال نعم رايته صغيرا فذكرته لمحمد بن عبد هللا بن نمير 

ا منه أنبأنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن فقال لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلن
سفيان قال قال يحيى بن معين يعنى قبيصة أكبر من يحيى بن آدم بشھرين قال وسمعت قبيصة يقول شھدت عند 

ل وصليت شريك فامتحننى في شھادتى فذكرت ذلك لسفيان فأنكر على شريك ما فعل وقال لم يكن ان يمتحنه قا
بسفيان الفريضة ذكر أي صالة كانت فذھب على أخبرنا على بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن إبراھيم الغازي 
أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال قبيصة بن عقبة صدوق أخبرنا 

عبيد محمد بن على قال سألت أبا داود عن قبيصة وعبيد العتيقي أخبرنا محمد بن عدى البصري في كتابه حدثنا أبو 
هللا بن موسى فقال قبيصة اسلم من عبيد هللا وقال سمعت أبا داود يقول كان قبيصة وأبو عامر وأبو حذيفة ال 
يحفظون ثم حفظوا بعد أخبرني األزھري أخبرنا محمد بن المظفر حدثنا عبد هللا بن محمد بن جعفر القزويني قال 

إسحاق بن سيار يقول ما رأيت من الشيوخ احفظ من قبيصة بن عقبة أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب سمعت 
أخبرنا محمد بن نعيم حدثنا محمد بن إبراھيم الھاشمي حدثنا احمد بن سلمة قال سمعت ھناد بن السرى غير مرة إذا 

رنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد ذكر قبيصة قال الرجل الصالح وتدمع عيناه وكان ھناد كثير البكاء أخب
العزيز البزاز بھمذان حدثنا أبو الفضل صالح بن احمد بن محمد الحافظ قال سمعت القاسم يعنى بن أبى صالح يقول 
سمعت جعفر بن حمدويه يقول كنا على باب قبيصة بن عقبة بالكوفة ومعنا دلف بن أبي دلف أبو عبد العزيز ومعه 

صار إلى باب قبيصة فدق عليه الباب فابطا قبيصة بالخروج فعاوده الخدم وقيل بن ملك الجبل الخدم يكتب الحديث ف
على الباب وأنت ال تخرج إليه قال فخرج وفي طرف إزاره كسر من الخبز فقال رجل قد رضى من الدنيا بھذا ما 

رنا احمد بن محمد بن إسماعيل يصنع بابن ملك الجبل وهللا الحدثته فلم يحدثه أخبرنا يوسف بن رباح البصري أخب
المھندس بمصر حدثنا أبو بشر الدوالبي قال قال أبو عبيد هللا معاوية بن صالح مات قبيصة بن عقبة سنة ثالث 
عشرة ومائتين أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب األصم 

قبيصة فقال مات سنة خمس عشرة ومائتين أخبرنا محمد بن الحسين بن  يقول سئل السرى بن يحيى عن موت
الفضل القطان أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي قال سنة 
خمس عشرة ومائتين فيھا مات أبو عامر قبيصته بن عقبة السوائي في صفر أخبرني الحسين بن علي الطناجيري 

خبرنا محمد بن زيد بن على بن مروان الكوفى أخبرنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني حدثنا ھارون بن حاتم قال أ
 ومات قبيصة بن عقبة السوائي سنة خمس ومائتين 

قطن بن إبراھيم أبو سعيد القشيري النيسابوري حدث عن حفص بن عبد الرحمن وحفص بن عبد هللا  - 6948
راط وعبدان بن عثمان والجارود بن يزيد والحسين بن الوليد وعبيد هللا بن موسى وقبيصة بن السلمي وحماد بن قي

عقبة ويحيى بن يحيى روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وقدم بغداد وحدث بھا فروى عنه من أھلھا عباس 
أحمد بن الحسين الصوفي الدوري وموسى بن ھارون وعبد هللا بن محمد بن ناجية والقاسم بن زكريا المطرز و

وصالح بن ابى مقاتل ويحيى بن صاعد أخبرنا احمد بن عمر بن روح النھرواني أخبرنا عمر بن محمد بن على بن 
الصيرفي حدثنا عبد هللا بن محمد بن ناجية حدثنا قطن بن إبراھيم حدثنا حسين بن الوليد النيسابوري حدثنا قيس بن 

ال قدم وقد جھينة على النبي صلى هللا عليه و سلم فقام غالم يتكلم فقال النبي صلى الربيع عن أبى الزبير عن جابر ق
هللا عليه و سلم مه فأين الكبراء أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم قال قرأت بخط أبي عمرو 

بن قطن بن عبد هللا بن غطفان المستملى سألت قطن عن نسبته فقال انا قطن بن إبراھيم بن عيسى بن مسلم بن خالد 
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بن سھيل بن سلمة بن قشير أبو سعيد القشيري قال واحفظ نسبتى إلى آدم قال وسمعت قطن يقول ولدت سنة ثمانين 
ومائة أخبرني بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم قال سمعت أبا على الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن 

ل يقول جاءني قطن بن إبراھيم فقال أي حديث عندك أغرب من حديث إبراھيم بن خزيمة يقول سمعت محمد بن عقي
طھمان فقلت حديث أيوب عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال أيما اھاب دبغ فقد طھر فذھب 

مد بن إلى بغداد فحدث به عن حفص أخبرناه الحسن بن على الجوھري أخبرنا أبو حفص بن الزيات حدثنا اح
الحسين بن إسحاق الصوفي حدثنا أبو سعيد قطن بن إبراھيم حدثنا حفص بن عبد هللا حدثني إبراھيم بن طھمان عن 
أيوب بن أبي خيثمة عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال أيما اھاب دبغ فقد طھر أخبرنا بن 

ن عبد الرحمن الرازي قال سمعت إبراھيم بن محمد بن سفيان يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم أخبرني عبد هللا محمد ب
يقول صار مسلم بن الحجاج إلى قطن بن إبراھيم وكتب عنه جملة وازدحم الناس عليه حتى حدث بحديث إبراھيم بن 
طھمان عن أيوب وطالبوه باألصل فأخرجه وقد كتبه على الحاشية فتركه مسلم حدثت عن أبى إسحاق إبراھيم بن 

بن يحيى المزكى قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس حدثني محمد بن عقيل قال كنت ابنى المنارة وكان محمد 
قطن بن إبراھيم يعيننى فيھا فقال لي يا أبا عبد هللا أي حديث إلبراھيم بن طھمان أغرب فقلت حدثنا حفص بن عبد 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أيما اھاب دبغ هللا عن إبراھيم بن طھمان عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال 
فقد طھر قال اردده على فرددته عليه مرتين أو ثالثا حتى حفظه فلما كان بعد أيام جاءني الحسن بن أحمد بن سليمان 
فقال حدثنا قطن حدثنا حفص بھذا الحديث فقلت سبحان هللا إنما حفظه عنى قال محمد بن عقيل ولم يكن حفظ ھذا 

اال انا ومحمود أخو خشنام فكانت الرقعة عند محمود ھذا حتى مات محمود ولم يرو الرقعة ولم يسمع ابنه  الحديث
وال أحد غيرنا فقلت للحسن سله من أي كتاب سمع ھذا فسأله فقال من كتاب البركة فذھبت فجئت بكتاب البركة 

عقيل وانا احلف با وبكل يمين انه لم يسمعه  فاريته الحسن بن احمد بن سليمان فقال أين ھو فلم يره قال محمد بن
أخبرني بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم حدثني محمد بن إسماعيل السكري قال سمعت محمد بن على المشحانى 

 يقول توفى قطن بن إبراھيم القشيري سنة احدى وستين ومائتين 

كان بسر من رأى وحدث عن أبى بكر وعثمان قسطنطين بن عبد هللا أبو الحسن مولى المعتمد على هللا  - 6949
ابنى أبى شيبة وإسحاق بن الضيف والحسن بن عرفة روى عنه بن عدى الجرجاني أخبرنا أبو سعد الماليني قراءة 
أخبرنا عبد هللا بن عدى الحافظ حدثنا قسطنطين بن عبد هللا الرومي مولى المعتمد على هللا أمير المؤمنين قال بن 

ا الحديث بسر من رأى حدثنا إسحاق بن الضيف حدثنا الوليد بن سلمة االردنى حدثنا عمر بن قيس عدى في غير ھذ
عن الزھري عن بن المسيب عن أبى بكر الصديق قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليس لنا مثل السوء العائد 

 في ھبته كالكلب يعود في قيئه 

تب حدث عن محمد بن يزيد المبرد وغيره روى عنه أبو الفضل الشيباني قريب بن يعقوب أبو القاسم الكا - 6950
أخبرني األزھري حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد هللا الشيباني حدثني قريب بن يعقوب أبو القاسم البغدادي الكاتب 

ن مزيد حدثني معلى بن أيوب الكاتب قال حدثني احمد بن صالح بن أبى فنن الشاعر قال كان محمد بن يزيد ب
الشيباني أجود من آدم في عصره وكان ال يرد طالبا وال راغبا عن حاجة فان لم يحضر مال لم يقل ال ولكن يعد ثم 

عشق ... يستدين له وينجزه وكان بين وعده وانجازه كعطفة الم على ألف قال وانشدنى بن أبى فنن مما يمدح 
سوق الثناء تعد في ... وأقام سوقا للثناء ولم تكن ... ... والمكرمات قليلة العشاق ... المكارم فھو مشتغل بھا 

 ... تجبى إليه محامد األفاق ... بث الصنائع في البالد فأصبحت ... ... األسواق 

قطبة بن المضل بن إبراھيم أبو إبراھيم األنصاري حدث عن احمد بن مسروق روى عنه المعافى بن  - 6951
ل حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا أبو إبراھيم قطبة بن المفضل بن إبراھيم زكريا الجريري أخبرني األزھري قا

األنصاري حدثنا احمد بن محمد بن مسروق الطوسي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا على بن مسھر عن ھشام بن عروة 
ير واحد عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من عشق فعف ثم مات مات شھيدا رواه غ

 عن سويد عن على بن مسھر عن أبى يحيى القتات عن مجاھد عن بن عباس وھو المحفوظ 
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 باب الكاف  

 ذكر من اسمه كثير 

كثير أبو الحسن البجلي األحمسي يعد في الكوفيين سمع على بن أبى طالب وزيد بن أرقم وحضر مع على  -  6952
د بن على الكوفى أخبرنا محمد بن على بن دحيم الشيباني حدثنا الحرب بالنھروان روى عنه ابنه الحسن أخبرنا وال

احمد بن حازم أخبرنا عبيد هللا بن موسى أخبرنا الحسن بن كثير عن أبيه قال لما قتل علي أھل النھروان خطب 
يجاوز الناس فقال اال ان الصادق المصدوق صلى هللا عليه و سلم حدثني ان ھؤالء القوم يقولون الحق بافواھھم ال 

تراقيھم يمرقون من الدين كما يمرق السھم من الرمية اال وان عالمتھم ذو الخداجة فطلبه الناس فلم يجدوا شيئا فقال 
 عودوا فانى وهللا ما كذبت وال كذبت فعادوا فجيء به حتى ألقى بين يده فنظرت إليه وفي يده شعرات سود 

س بن مالك والضحاك بن مزاحم روى عنه إسماعيل بن أبان كثير بن سلم أبو سلمة المدائني حدث عن أن - 6953
الوراق والھيثم بن جميل وعمرو بن عون وإسحاق بن بشر الكاھلى وأبو صالح كاتب الليث بن سعد وأحمد بن عبد 
هللا بن يونس وغيرھم أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد هللا الواعظ أخبرنا عمر بن محمد بن عبد الرحمن الجمحي 

كة حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا احمد بن يونس حدثني كثير بن سليم أبو سلمة شيخ لقيته بالمدائن قال سمعت بم
أنسا يقول كان نبي هللا صلى هللا عليه و سلم إذا صلى مسح بيده اليمنى على رأسه ويقول بسم هللا الذي ال اله اال 

قال بن يونس وقال كثير بيده ھكذا على جبھته أخبرنا على بن غيره الرحمن الرحيم اللھم اذھب عنى الھم والحزن و
أبى على البصري حدثنا أبو الطيب عثمان بن عمرو االمام حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا الحسين بن الحسن 

و سلم  أخبرنا الھيثم بن جميل حدثنا كثير بن سليم المدائني قال سمعت أنس بن مالك يقول اتى النبي صلى هللا عليه
رجل فقال له يا رسول هللا انى ذرب اللسان وأكثر ذلك على أھلي فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأين أنت 
من االستغفار فانى استغفر هللا في اليوم واللية مائة مرة أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبى حدثنا الحسن بن 

باس بن محمد قال قال يحيى بن معين وكثير بن سليم ضعيف أخبرنا العتيقي احمد ھو االصطرخى قال قرئ على الع
أخبرنا محمد بن عدى البصري في كتابه أخبرنا أبو عبيد محمد بن على قال قلت ألبي داود كثير بن سليم فقال 

دثنا أبى قال ضعيف أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي ح
 كثير بن سليم متروك الحديث 

كثير بن مروان بن محمد بن سويد أبو محمد النھرى والد محمد بن كثير شامي سكن بغداد وحدث بھا عن  -  6954
عبد هللا بن يزيد الدمشقي وإبراھيم بن عبلة والحسن بن عمارة روى عنه أبو جعفر النفيلي وأحمد بن حنبل ومحمد 

رائي وعبد هللا بن مروان بن معاوية الفزاري ويعقوب الدورقي ومحمد بن معاوية بن مالج بن الصباح الجرج
والحسن بن عرفة أخبرنا الحسن بن على الجوھري أخبرنا على بن محمد بن لؤلؤ الوراق حدثنا عمر بن أيوب 

لدمشقي قال حدثني أبو السقطى حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي أخبرنا كثير بن مروان عن عبد هللا بن يزيد ا
الدرداء وأبو امامة الباھلى وواثلة بن األسقع وأنس بن مالك قالوا قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان اإلسالم بدا 
غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء بلغني عن إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سألت يحيى بن معين عن كثير بن 

ليس بشيء كذاب كان ببغداد يحدث بالمنكرات أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد  مروان المقدسي فقال
بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال قال أبو زكريا يحيى بن معين 

واعظ حدثنا أبى حدثنا محمد بن مخلد حدثنا كثير بن مروان شامي قد رايته كان كذابا أخبرنا عبيد هللا بن عمر ال
العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول كثير بن مروان شامي ليس بشيء أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد 

 هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال كثير بن مروان شامي ليس حديثه بشيء 

بغداد وحدث بھا عن جعفر بن برقان وحماد بن سلمة روى كثير بن ھاشم أبو سھل الكالبي الرقى سكن  -  6955
عنه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن راھويه وعمرو بن الناقد ومحمد بن يحيى األزدي وأبو موسى 
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محمد بن المثنى ومحمد بن حسان األزرق والعباس بن محمد الدوري وأحمد بن الوليد الفحام والحارث بن أبى أسامة 
وغيرھم أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدى حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل 
المحاملي إمالء حدثنا محمد بن حسان األزرق حدثنا كثير بن ھشام حدثنا جعفر بن برقان عن الزھري عن سالم عن 

احين ان يتزوج المراة على عمتھا وال على خالتھا أخبرني بن عمر قال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن نك
الحسن بن على بن عبد هللا المقرئ حدثنا إسماعيل بن الحسن بن ھشام حدثنا أبو عيسى احمد بن إسحاق بن عبد هللا 

بن عمر األنماطي حدثنا العباس بن محمد بن بن حاتم حدثنا كثير بن ھشام وكان من خيار المسلمين أخبرنا عبيد هللا 
الواعظ حدثنا أبى حدثنا محمد بن مخلد حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى يقول كثير بن ھشام ثقة نحن أول من 
كتب عنه كتبت كتبه مرتين مرة قبل ان يصنف ومرة بعد ما صنف أخبرنا البرقاني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن 

عمار كثير بن ھشام دمشقي سمسار كان يكون ببغداد وقال  خميرويه الھروي أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال بن
في موضع آخر كثير بن ھشام أبو سھل كان يجھز إلى دمشق سمسارا والى الرقة والى ذي الناحية وھو ثقة وببغداد 
كان يكون وسمعت منه ببغداد وھشيم حي أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر حدثنا الوليد بن بكر األندلسي حدثنا على 

ن احمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا العجلي حدثني أبى قال كثير بن ھشام الكالبي ب
يكنى أبا سھل كان ببغداد رجل ثقة صدوق يتوكل للتجار يحترف من أروى الناس لجعفر بن برقان روى عنه ألف 

بھاني أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الشافعي ومائة حديث ويروى أيضا عن شعبة أخبرني محمد بن على األص
باألھواز أخبرنا أبو عبيد محمد بن على اآلجري قال سألته يعنى أبا داود سليمان بن األشعث عن كثير بن ھشام فقال 
ثقة لما مات كثير بن ھشام قيل اليوم مات جعفر بن برقان قال أبو عبيد كثير أراه بغداديا أخبرنا األزھري حدثنا 

حمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال كثير بن ھشام نزل بغداد م
باب الكرخ في السور فكان يجھز على التجار إلى الرقة وغيرھا من الجزيرة والشام وكان ثقة صدوقا ثم خرج إلى 

مائتين أخبرنا الحسين بن على الصيمرى حدثنا الحسن بن سھل وھو بفم الصلح فمات ھناك في شعبان سنة سبع و
على بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال كثير بن ھشام يكنى أبا سھل 
توفى في شعبان سنة سبع ومائتين أخبرنا األزھري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا إبراھيم بن محمد الكندي حدثنا 

مد بن المثنى وأخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قاال أبو موسى مح
سنة سبع ومائتين فيھا مات كثير بن ھشام أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا إسماعيل بن على الخطبي حدثنا 

 ح سنة ثمان ومائتين الحارث بن محمد حدثنا كثير بن ھشام أبو سھل الكالبي ومات بفم الصل

كثير بن محمد بن عبد هللا بن عبادة بن قيس بن صبيح أبو أنس التميمي وقيل الحزامى أحسبه من أھل  - 6956
الكوفة قدم بغداد وحدث بھا عن سعيد بن عمرو االشعثى وإبراھيم بن إسحاق الضبي وعبد الرحمن بن المفضل 

د هللا بن محمد بن إسحاق المروزي المعروف بحامض رأسه وأبو الغنوي روى عنه محمد بن مخلد وأبو القاسم عب
العباس بن عقدة وغيرھم أخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن موسى بن ھارون بن الصلت األھوازي 
أخبرنا محمد بن مخلد الدوري حدثنا أبو أنس كثير بن محمد التميمي حدثنا االشعثى حدثنا عبثر عن األعمش عن 

الح عن أبى سلمة عن أم سلمة قالت إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرھھا فليتفل عن يساره ثالثا ثم يتعوذ با من أبى ص
 الشيطان 

كثير بن شھاب بن عاصم بن مالك أبو الحسن المذحجي من ولد أسد هللا بن سعد العشيرة وھو قزوينى  - 6957
قوھستانى والحسن بن محمد الطنافسي قال بن حاتم روى عنه محمد بن سعيد بن سابق وعبد هللا بن الجراج ال

الرازي كتبت عنه بقزوين وھو صدوق قدم كثير بن شھاب بغداد حاجا وحدث بھا فروى عنه من أھلھا يحيى بن 
صاعد ومحمد بن مخلد الدوري وإسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن عمرو الرزاز وأبو الحسين بن المنادى 

عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدى أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا كثير بن وغيرھم أخبرنا أبو عمر 
شھاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبى قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر في قوله تعالى 

جاء الولد احول فنزلت ھذه  نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم قال كانت اليھود تقول إذا اتى الرجل أھله مدبره
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اآلية فاتوا حرثكم اني شئتم أخبرني أبو نصر احمد بن محمد بن احمد بن حسنويه النرسي حدثنا محمد بن عمرو بن 
البختري الرزاز إمالء حدثنا كثير بن شھاب القزويني حدثنا عبد هللا بن الجراح حدثنا زافر عن جعفر بن زياد عن 

ن مليل عن على قال ان هللا جعل لكل نبي سبعة نجباء وجعل لنبينا أربعة عشر منھم أبو بكر كثير النوا عن عبد هللا ب
وعمر وعلى والحسن والحسين وحمزة وجعفر وأبو ذر وعبد هللا بن مسعود والمقداد وعمار وسلمان وحذيفة وبالل 

كثير بن شھاب القزويني سنة أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ عن أبيه قال في كتاب جدي عن بن بكر قال مات 
 اثنتين وسبعين ومائتين 

كثير بن احمد بن أبى ھشام محمد بن يزيد بن رفاعة أبو احمد الرفاعي الكوفى قدم بغداد وحدث بھا عن  - 6958
أبى سعيد األشج روى عنه عبد هللا بن عدى الجرجاني وذكر انه سمع منه ببغداد في دار القاضي أبى عبد هللا 

حدثني على بن محمد بن نصر الدينوري قال سمعت حمزة بن يوسف السھمي يقول وسألته يعنى أبا  المحاملي
 الحسن الدارقطني عن كثير بن احمد بن أبى ھاشم الكوفى فقال ثقة 

 ذكر من اسمه كامل 

بد كامل بن طلحة أبو يحيى الجحدري البصري سكن بغداد وحدث بھا عن مالك بن أنس وليث بن سعد وع - 6959
هللا بن لھيعة وحماد بن سلمة والمبارك بن فضالة وعبد هللا بن عمر العمرى وأبى األشھب روى عنه حنبل بن 
إسحاق وأبو بكر بن أبى الدنيا وموسى بن ھارون وأحمد بن محمد البراثى وأبو القاسم البغوي وغيرھم أخبرنا عبد 

حدثنا احمد بن يحيى الھروي حدثنا أبو يحيى كامل بن  الملك بن محمد بن عبد هللا الواعظ أخبرنا دعلج بن احمد
طلحة البصري وسمعت منه ببغداد حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و 
 سلم يوم الجمعة يسند ظھره إلى خشبة فلما كثر الناس قال ابنو لي منبرا فبنى له فتحول عن الخشبة إلى المنبر فلما
تحول عنھا حنت الخشبة حنين الواله قال فقال أنس وهللا ما زالت تحن وانا في المسجد قاعد حتى نزل رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم فمشى إليھا فاحتضنھا فسكنت قال المبارك فكان الحسن إذا حدث بھذا الحديث بكى فقال با عباد 

يشتاقوا أخبرنا الحسن بن على الجوھري أخبرنا عمر بن محمد هللا تحن الخشبة شوقا إليه أو ليس الرجال أحق ان 
بن على الناقد حدثنا احمد بن محمد البراثى حدثنا كامل بن طلحة حدثنا عبد هللا بن عمر العمرى عن نافع عن بن 
عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يخرج إلى المصلى يوم العيد فيذھب في طريق ويرجع في طريق 

ى وتركز له عنزه فيصلى إليھا أخبرني إبراھيم بن عمر البرمكي حدثنا عبيد هللا بن محمد بن حمدان الفقيه أخر
العكبري حدثنا محمد بن أيوب بن المعافى البزاز قال سمعت إبراھيم بن إسحاق الحربي يقول سمعت احمد بن حنبل 

ى تخف يدك فذھب فكتب عن كامل بن طلحة فأول يقول قلت لعبد هللا اذھب اكتب في المسجد عن ھؤالء الشيوخ حت
حديث حدث به عن عبد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا خرج إلى المصلى 
يمضى في طريق ويرجع في أخرى فقال احمد لم نسمع بھذا قط قال فقلت حديث مثل ھذا مسند فيه حكم النبي صلى 

لم اسمعه فاتيت ھارون بن معروف فقلت عندك عن بن وھب عن عبد هللا بن عمر عن نافع عن بن هللا عليه و سلم 
عمر ھذا الحديث فقال نعم فكتبته عنه قيل إلبراھيم فلم لم يكتبه عن كامل بعلو قال لم يكن كامل عنده بمنزلة بن 

برنا الحسين بن إدريس األنصاري وھب أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو حامد احمد بن محمد بن حسنويه الھروي أخ
حدثنا سليمان بن األشعث قال سمعت احمد قيل له كامل بن طلحة قال قد رايته بالبصرة وله حلقة وكان يذھب إلى 
عبادان يحدثھم حديثه حديث مقارب أخبرنا العتيقي حدثنا يوسف بن احمد الصيدالني حدثنا محمد بن عمرو العقيلي 

سمعت احمد بن حنبل سئل عن كامل بن طلحة الجحدري قال كان مقارب الحديث أخبرني حدثنا احمد بن أصرم قال 
محمد بن أبى على األصبھاني أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الشافعي أخبرنا أبو عبيد محمد بن على قال سألته 

تب ازھر السمان عنه يعنى أبا داود عن كامل بن طلحة قال رميت بكتبه وسمعت احمد بن حنبل يثنى عليه قال وك
حديثين أخبرنا البرقاني حدثنا أبو الحسين يعقوب بن موسى األردبيلي الفقيه حدثنا احمد بن طاھر بن النجم الميانجي 
حدثنا سعيد بن عمرو البرذعي قال شھدت أبا زرعة عبيد هللا بن عبد الكريم ذكر كامل بن طلحة فقال كان أبو كامل 

وكان كامل بن طلحة عمه وكان يحيى بن أكثم ضربه واقامه للناس في شھادة فاتضعت الفضيل بن الحسين بن طلحة 
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أسبابه وكان ال يدفع عن سماع أخبرني األزھري قال قال أبو الحسن الدارقطني كامل بن طلحة ثقة أخبرنا العتيقي 
ببغداد في سنة إحدى  أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات كامل بن طلحة أبو يحيى

وثالثين ومائتين وأخبرني موسى يعنى بن ھارون ان كامل بن طلحة أخبرھم ان مولده سنة خمس وأربعين ومائة 
وقد كتبت عنه أخبرنا الجوھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف الخشاب حدثنا الحسين بن فھم قال 

اثنتين وثالثين ومائتين أخبرنا على بن محمد السمسار أخبرنا عبد هللا كامل بن طلحة الجحدري توفى بالبصري سنة 
 بن عثمان الصفار حدثنا عبد الباقي بن قانع ان كامل بن طلحة مات في سنة إحدى وثالثين ومائتين 

كامل بن الحارث الرسعني سكن بغداد وحدث بھا عن احمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي روى عنه  - 6960
لحسن بن الجندي أخبرني أبو نصر احمد بن محمد بن احمد بن عمر الغزال أخبرنا احمد بن محمد بن عمران أبو ا

 قال حدثني كامل بن الحارث الرسعني في مجلس القاضي المحاملي حدثنا احمد بن محمد البرتي 

 ذكر األسماء المفردة 

غا مجيدا وھو من أھل قنسرين وقدم بغداد ومدح كلثوم بن عمرو أبو عمرو العتابي كان شاعرا خطيبا بلي -  6961
ھارون الرشيد وغيره من الخلفاء واالشراف وله رسائل مستحسنه وكان يتجنب غشيان السلطان قناعة وتنزھا 
وصيانة وتقززا وكان يلبس الصوف ويظھر الزھد أخبرني الحسن بن الحسين بن العباس النعالي قال قال أبو الفرج 

صبھاني العتابي ھو كلثوم بن عمرو بن أيوب بن عبيد بن خنيس بن أوس بن مسعود بن عبد هللا على بن الحسين األ
بن عمرو بن كلثوم الشاعر وھو بن مالك بن عتاب بن سعد بن زھير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم 

ة حسن المعارضة بن تغلب شارع مترسل بليغ مطبوع منصرف في فنون من الشعر مقدم في الخطابة والرواي
والبديھة من شعراء الدولة العباسية ومنصور النمري روايته وتلميذه وكان العتابي منقطعا إلى البرامكة فوصفوه 
للرشيد ووصلوه به فبلغ عنده كل مبلغ وعظمت فوائده منه ثم فسدت الحال بينه وبين منصور وتباعدت قلت ساق 

و فقال حبيش مكان خنيس أخبرنا أبو على محمد بن الحسين غير أبى الفرج األصبھاني نسب كلثوم بن عمر
الجازرى حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا عبد هللا بن منصور الحارثى حدثنا احمد بن أبي طاھر قال حدثني أبو 
دعامة الشاعر قال كتب طوق بن مالك إلى العتابي يستزيره ويدعوه إلى ان يصل القرابة بينه وبينه فرد عليه ان 

يبك من قرب منك خيره وان عمك من عمك نفعه وان عشيرتك من أحسن عشرتك وان أحب الناس إليك اجداھم قر
بالمنفعة عليك ولذلك أقول ولقد بلوت الناس ثم سبرتھم وخبرت ما وصلوا من األسباب فإذا القرابة ال تقرب قاطعا 

برنا محمد بن العباس أخبرنا عالن بن احمد وإذا المودة أكبر األنساب ويروى أقرب األنساب أخبرنا العتيقي أخ
الرزاز حدثنا قاسم األنباري قال قال احمد بن يحيى قيل للعتابى انك تلقى العامة ببشر وتقريب فقال رفع ضغينه 
بايسر مؤنة واكتساب اخوان باھون مبذول أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد 

... ي قال حدثني كلثوم بن عمرو بن كلثوم التغلبي قال أنشدني أبى ان جده كلثوم بن عمرو أنشده لنفسه هللا الشيبان
لقيل لي ... ورب جوھر علم لو ابوح به ... ... كي ال يرى العلم ذو جھل فيفتتنا ... إني الخفى من علمي جواھره 

وقد تقدم في ھذا أبو ... ... ون أقبح ما ياتونه حسنا ير... والستحل رجال دينون دمى ... ... أنت ممن يعبد الوثنا 
أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي أخبرنا أبو الفرج األصبھاني قال ... أوصى حسينا بما قد خبر الحسنا ... حسن 

ري ذكر احمد بن أبي طاھر عن عبد هللا بن أبى سعد ان عبد هللا بن سعيد بن زرارة حدثه عن محمد بن إبراھيم السيا
قال لما قدم العتابي مدينة السالم على المأمون اذن له فدخل عليه وعنده إسحاق الموصلي وكان العتابي شيخا جليال 
نبيال فسلم فرد وأدناه وقربه حتى قرب منه فقبل يده ثم امره بالجلوس فجلس واقبل عليه عليه فسأله عن حاله وھو 

بل عليه بالمداعبة والمزح فظن الشيخ انه استخف به فقال يا أمير يجيبه بلسان طلق فاستظرف المأمون ذلك منه واق
المؤمنين اإليناس قبل االبساس فاشتبه على المأمون قوله فنظر إلى إسحاق مستفھما فاوما بعنيه وغمزه على معناه 

المأمون  حتى فھمه ثم قال نعم يا غالم ألف دينار فاتى بذلك فوضعه بين يديى العتابي واخذوا الحديث ثم غمز
إسحاق بن إبراھيم عليه فجعل العتابي ال يأخذ في شيء اال عارضه فيه إسحاق فبقي العتابي متعجبا ثم قال يا أمير 
المؤمنين اتاذن لي في مسألة ھذا الشيخ عن اسمه قال نعم سله فقال إلسحاق يا شيخ من أنت وما اسمك قال انا من 
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اما النسب فمعروف واما االسم فمنكر فقال له إسحاق ما أقل انصافك  الناس واسمى كل بصل فتبسم العتابي ثم قال
اتنكر ان يكون اسمى كل بصل واسمك كل ثوم وما كلثوم من األسماء أو ليس البصل اطيب من الثوم قال له التعابى 

عليك ونامر له  درك ما احجك اتاذن لي يا أمير المؤمنين ان أصله ما وصلتنى به فقال له المأمون بل ذلك موفر 
بمثله فقال له إسحاق اما إذا أقررت بھذه فتوھمنى تجدنى فقال له ما اظنك اال إسحاق الموصلي الذي يتناھى إلينا 
خبره قال انا حيث ظننت فاقبل عليه بالتحية والسالم فقال المأمون وقد طال الحديث بينھما اما إذا اتفقتما على المودة 

منزل إسحاق فأقام عنده وأخبرنا النعالي أخبرنا أبو الفرج األصبھاني أخبرني إبراھيم  فانصرفا فانصرف العتابي إلى
بن أيوب عن عبد هللا بن مسلم قال أبو الفرج وأخبرني على بن سليمان عن محمد بن يزيد قاال جميعا كتب المأمون 

ك فساءتنى ثم بلغتنى وفادتك فسرتنى في اشخاص كلثوم بن عمرو العتابي فلما دخل عليه قال له يا كلثوم بلغتنى وفات
فقال له العتابي يا أمير المؤمنين لو قسمت ھاتان الكلمتان على أھل األرض لوسعتاھم فضال وانعاما وقد خصصتنى 
منھما بما ال يتسع له امنيه وال يبسط لسواه أمل ألنه ال دين اال بك وال دنيا اال معك قال سلنى قال يدك بالعطاء اطلق 

ي بالسؤال فوصله صالت سنية وبلغ به من التعدم واالكرام أعلى محل أخبرنا محمد بن الحسن بن احمد من لسان
األھوازي حدثنا الحسن بن عبد هللا بن سعيد اللغوي حدثنا احمد بن عمرو الحنفي حدثنا زكريا بن يحيى المنقري 

حتى تراه غنيا وھو مجھود ... عسرته  حدثنا األصمعي قال كتب كلثوم بن عمرو إلى رجل ان الكريم ليخفى عنك
وال تكون ... إذا تكرھت ان تعطى القليل ... ... زرق العيون عليھا أوجه سود ... وللبخيل على امواله علل ... ... 

قال فشاطره ماله حتى ... فكل ما سد فقرا فھو محمود ... بث النوال وال يمنعك قلته ... ... ذا سعة لم يظھر الجود 
ف خاتمه وفرد نعله أخبرنا الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم المخزومي حدثنا عثمان بن احمد بن بعث بنص

... فاضحى حلوه مرا ... اال قد نكس الدھر ... عبد هللا الدقاق حدثنا إسحاق بن إبراھيم الختلي قال انشدت للعتابى 
أخبرنا احمد بن ... من الناس تعش حرا ... اليأس  فالزم نفسك... ... فلم احمدھم طرا ... وقد جربت من فيه ... 

على بن الحسين المحتسب أخبرنا المعافى بن زكريا حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد حدثنا الرقاشي قال قال 
مالك بن طوق للعتابى يا أبا عمرو رايتك كلمت فالنا فاقللت كالمك قال نعم كانت معي حيرة الداخل وفكرة صاحب 

اجة وذل المسألة وخوف الرد مع شدة الطمع أخبرنا احمد بن عمرو بن روح النھرواني أخبرنا المعافى بن زكريا الح
حدثنا محمد بن يحيى الصولي حدثنا محمد بن يزيد قال دخل العتابي على يحيى بن خالد البرمكي وكانت له جارية 

إذا ... ى يا جارية سلية عن حاله فانشدت الجارية تقول يقال لھا خلوب تجالس األدباء وتناقض الشعراء فقال لھا يحي
بقيت بال قلب ألني ھائم ... فانشا العتابي يقول ... وان شئت ان تزداد حبا فزر غبا ... شئت ان تقلى فزر متواترا 

... ... ا فكونى بعينى حيث ما نظرت نصب... حلفت لھا با انك منيتى ... ... فھل من معير يا خلوب بكم قلبا ... 
خلى من ... وقد قال بيتا ما سمعت بمثله ... ... فاحظى بلحظ من محاسنكم قربا ... عسى هللا يوما ان يرينيك خاليا 

 وان شئت ان تزداد حبا فزر غبا ... إذا شئت ان تقلى فزر متواترا ... ... االحزان لم يذق الحبا 

ن الحسين بن على بن األسود العجلي روى عنه محمد بن كردى بن احمد بن احمد أبو على الدقاق حدث ع - 6962
المظفر أخبرني أبو القاسم األزھري حدثنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا أبو على كردى بن أحد بن احمد الدقاق 
حدثنا أبو عبد هللا الحسين بن األسود حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن سالم عن بن عمر قال سمعت رسول هللا 

 عليه و سلم يقول إنما قتل موسى الذي من ال فرعون خطا فقال هللا تعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم صلى هللا
 وفتناك فتونا 

كوشيان بن لياليزور بن الحسين بن عيسى بن مھدى أبو على الجيلي سكن بغداد وحدث بھا عن على بن  -  6963
ردعي وأحمد بن محمد بن رزمة القزويني وعمر بن احمد احمد بن يوسف القزويني ومحمد بن احمد بن حرارة الب

بن جرجة النھاوندي وأبى احمد بن عدى وأبى بكر اإلسماعيلي الجرجانيين وأبى شيخ األصبھاني ومحمد بن عبد 
هللا بن بردة الروذراورى وأبى عروبة محمد بن جعفر النصيبي وغيرھم حدثنا عنه الحسن بن محمد بن أبى عثمان 

لسن بن على الطناجيري وعبد العزيز بن على االزجى وكان ثقة أخبرني الطناجيري أخبرنا أبو على الدقاق وا
كوشيان بن لياليزور بن الحسين الجيلي بانتقاء أبى الحسن الدارقطني حدثنا على بن احمد بن يوسف القزويني 



125 

 

الزھري عن سالم عن أبيه قال  بقزوين حدثنا أبو موسى ھارون بن ھزارى القزويني حدثنا سفيان بن عيينة عن
 رأيت النبي صلى هللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر يمشون امام الجنازة 

كعب بن عمرو بن جعفر بن احمد بن محمد أبو النضر البلخي سكن بغداد وحدث بھا عن إسماعيل بن  - 6964
خاس وغيرھم حدثنا عنه أبو محمد الصفار وأبى سعيد بن األعرابي وعرس بن فھد الموصلي وبكر بن احمد الن

محمد الخالل وعبد العزيز األزجي وعلى بن المحسن التنوخي وكان غير ثقة حدثني التنوخي حدثنا كعب بن عمرو 
بن جعفر البلخي إمالء حدثنا أبو جابر عرس بن فھد الموصلي بالموصل حدثنا الحسن بن عرفة العبدي حدثني يزيد 

عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إياكم والزنا فان في الزنى  بن ھارون الواسطي عن حميد الطويل
ست خصال ثالث في الدنيا وثالث في اآلخرة فاما اللواتى في دار الدنيا فذھاب نور الوجه وانقطاع الرزق وسرعة 

 قلت رجال إسناد ھذا الفناء واما اللواتى في اآلخرة فغضب الرب وسوء الحساب والحلول في النار اال ان يشاء هللا
الحديث كلھم ثقات سوى كعب حدثني احمد بن على التوزي أخبرنا محمد بن أبى الفوارس قال كان كعب بن عمرو 
البلخي المؤدب سيء الحال في الحديث قال لنا التنوخي سألت كعب بن عمرو البلخي عن مولده فقال ولدت ببلخ بعد 

شرين وثالثمائة حدثني الخالل والعتيقى وھالل بن المحسن ان كعب بن سنة عشر وثالثمائة وسماعى بعد سنة ع
عمرو مات في يوم الجمعة مستھل شھر ربيع اآلخرة سنة وقال ھالل لليلة خلت من شھر ربيع اآلخر سنة إحدى 

 تسعين وثالثمائة قال العتيقي فيه تساھل في الحديث 

و محمد الفارسي حدث عن اخى أبى الليث الفرائضي كوھى بن الحسن بن يوسف بن يعقوب بن كوھى أب - 6965
وأبى حامد محمد بن ھارون الحضرمي حدثنا عنه عبد العزيز االزجى والقاضيان الصيمرى والتنوخى وأحمد بن 
عبد الواحد الوكيل وكان ثقة أخبرني التنوخي حدثنا أبو محمد كوھى بن الحسن بن يعقوب بن كوھى الفارسي حدثنا 

بن القاسم بن نصر أخو أبى الليث الفرائضي حدثنا محمد بن سليمان لوين سنة أربعين ومائتين حدثنا أبو بكر احمد 
شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبى سلمة عن أبى ھريرة ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال على المنبر ان 

أخبرنا العتقيى قال سنة ثالث ... ...  اال كل شيء ما خال هللا باطل... اشعر كلمة تكلمت بھا العرب كلمة لبيد 
وتسعين وثالثمائة فيھا توفى كوھى بن الحسن في شوال ثقة تم المجلد الثاني عشر من تاريخ بغداد للحافظ أبى بكر 

 الخطيب البغدادي 

 باب الالم 

اعن الفھمي ليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث فقيه أھل مصر يقال أنه مولى خالد بن ثابت بن ظ - 6966
وأھل بيته يقولون نحن من الفرس من أھل أصبھان وروي عن الليث أنه قال مثل ذلك والمشھور أنه فھمي ولد 
بقرقشند وھي قرية من أسفل أرض مصر وسمع علماء المصريين والحجازيين وروى عن عطاء بن أبي رباح وبن 

ي ونافع مولى بن عمر وعمرو بن الحارث ويزيد أبي مليكة وبن شھاب الزھري وسعيد المقبري وأبي الزبير المك
بن أبي حبيب وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد وعبد الرحمن بن خالد الفھمي وسعيد بن أبي ھالل حدث عنه ھشيم 
بن بشير وعطاف بن خالد وعبد هللا بن المبارك وعبد هللا بن وھب وأبو عبد الرحمن المقرئ وعبد هللا بن عبد الحكم 

بي مريم ويحيى بن بكير وعبد هللا بن صالح الجھني وعمرو بن خالد وعبد هللا بن يوسف التنيسي وقدم وسعيد بن أ
بغداد وحدث بھا فروي عنه من أھلھا حجين بن المثنى ومنصور بن سلمة ويونس بن محمد وھاشم بن القاسم ويحيى 

معوا منه ببغداد أخبرنا أبو الحسين بن إسحاق البلخي وشبابة بن سوار وموسى بن داود وجماعة من البصريين س
محمد بن الحسين بن أبي سليمان الحراني أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان حدثنا أبو العباس محمد بن يونس بن 
موسى القرشي حدثنا الحكم بن الريان اليشكري وأفادنا ھذا عنه أبو عاصم قال حدثنا ليث بن سعد حدثني يزيد بن 

ال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول لو كان جريج الراھب فقيھا عالما لعلم أن إجابة حوشب الفھري عن أبيه ق
أمه أفضل من عبادة ربه قال محمد بن يونس قال الحكم بن الريان سمعت ھذا الحديث من الليث على باب المھدي 

عن الحكم بن الريان ھكذا أخبرنا ببغداد روى ھذا الحديث إبراھيم بن المستمر العروقى ومحمد بن الحسين الحنيني 
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أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراھيم العبدوي بنيسابور أخبرنا القاسم بن غانم بن حمويه المھلبي أخبرنا محمد بن 
إبراھيم البوشنجي قال سمعت بن بكير عيسى يقول خرج الليث إلى العراق سنة إحدى وستين أنبأنا علي بن محمد بن 

مد بن عمر بن سلم الحافظ حدثني عبد هللا بن محمد بن سعيد حدثنا احمد بن منصور حدثنا عيسى البزاز حدثنا مح
أبو صالح قال خرجنا مع الليث بن سعد إلى بغداد سنة إحدى وستين ومائة خرجنا في شوال وشھدنا األضحى ببغداد 

الحافظ حدثنا ھشام بن يونس  أخبرني عبد الملك بن عمر الرزاز أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثني أبو طالب
حدثنا أبو صالح قال قال لي الليث بن سعد ونحن ببغداد سل عن قطيعة بني جدار فإذا ارشدت إليھا فسل عن منزل 
ھشيم الواسطي فقل له أخوك ليث المصري يقرئك السالم ويسألك أن تبعث إليه شيئا من كتبك فلقيت ھشيما فدفع الي 

ع الليث ھذا الكالم أو نحوه حدثني محمد بن علي الصوري أخبرنا عبد الرحمن بن عمر شيئا فكتبنا منه وسمعتھا م
التجيبي بمصر أخبرنا الحسن بن يوسف بن مليح قال سمعت أبا الحسن الخادم وكان قد عمي من الكبر في مجلس 

ث بن سعد يستفتيه فكنت يسر مولى عرق أنا ومنصور يعني الفقيه وجماعة قال كنت غالما لزبيدة واني يوم أتى باللي
واقفا على رأس ستي زبيدة خلف الستارة فسأله ھارون الرشيد فقال له حلفت أن لي جنتين فاستحلفه الليث ثالثا انك 
تخاف هللا فحلف له فقال له الليث قال هللا تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قال فاقطعه قطائع كثيرة بمصر أخبرني 

خبرنا محمد بن نعيم أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد هللا المطوعي قال حدثنا محمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب أ
إبراھيم العبدي قال سمعت بن بكير يحدث عن يعقوب بن داود وزير المھدي قال قال لي أمير المؤمنين لما قدم الليث 

بما حمل منه أخبرنا محمد بن  بن سعد العراق الزم ھذا الشيخ فقد ثبت عند أمير المؤمنين أنه لم يبق أحد أعلم
الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت بن بكير يقول 
قال الليث قال لي أبو جعفر تلي لي مصر قلت ال يا أمير المؤمنين اني أضعف عن ذلك اني رجل من الموالي فقال 

تك في العمل عن ذلك لي وقال يعقوب سمعت بن بكير يقول قال عبد العزيز بن ما بك ضعف معي ولكن ضعفت ني
محمد رأيت الليث بن سعد عند ربيعة يناظرھم في المسائل وقد فرفر أھل الحلقة وقال يعقوب قال بن بكير وأخبرني 

فخفت ان ال يكون من سمع الليث يقول كتبت من علم بن شھاب علما كثيرا وطلبت ركوب البريد إليه إلى الرصافة 
ذلك  تعالى فتركت ذلك أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا محمد بن العباس العصمي حدثنا أبو إسحاق احمد بن 
محمد بن يونس الحافظ حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا شرحبيل بن جميل بن يزيد مولى 

ھشام وكان الليث بن سعد حدث السن وكان بمصر عبيد هللا بن جعفر  شرحبيل بن حسنة قال أدركت الناس أيام
وجعفر بن ربيعة والحارث بن يزيد ويزيد بن أبي حبيب وبن ھبيرة وغيرھم من أھل مصر ومن يقدم علينا من 
فقھاء المدينة وانھم ليعرفون لليث فضله وورعه وحسن إسالمه على حداثة سنه قال بن بكير ورأيت من رأيت فلم 
أرى مثل الليث أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان قال سمعت أبا الحسن الطحان 
يقول سمعت بن زغبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول نحن من أھل أصبھان فاستوصوا بھم خيرا أخبرنا محمد بن 

واف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد أحمد بن رزق أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الص
هللا بن أحمد بن حنبل قال قال أبي ولد ليث بن سعد سنة أربع وتسعين وقال بعضھم سنة ثالث وتسعين أخبرنا أبو 
حازم العبدوي أخبرنا القاسم بن غانم المھلبي أخبرنا محمد بن إبراھيم البوشنجي قال سمعت بن بكير يقول مولد 

سعد سمعته يقول ولدت في شعبان سنة أربع وتسعين قال بن بكير وأخبرني ابنه شعيب عنه قال كان يقول الليث بن 
لنا بعض أھلي اني ولدت في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأما الذي اوثقه أربع وتسعين أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد 

بن سعد سنة ثالث عشرة فسمع من بن شھاب بمكة هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال بن بكير وحج الليث 
وسمع من بن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح وأبي الزبير ونافع وعمران بن أبي أنس وعدة مشايخ في ھذه السنة 
أخبرنا الحسن بن أبي بكير أخبرنا أحمد بن كامل القاضي حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال سمعت بن أبي مريم 

ث حججت سنة ثالث عشرة وأنا بن عشرين سنة أنبأنا علي بن محمد بن عيسى البزاز أخبرنا علي بن يقول قال اللي
محمد بن أحمد المصري قال سمعت أبا الوليد عبد الملك بن يحيى بن بكير يقول سمعت أبي يقول ما رأيت أحدا 

ظ الشعر الحديث حسن المذاكرة وما أكمل من الليث بن سعد كان فقيه البدن عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحف
زال يذكر خصاال جميلة ويعقد بيده حتى عقد عشرة لم أر مثله أخبرنا أبو حارم أخبرنا القاسم بن غانم أخبرنا محمد 
بن إبراھيم البوشنجي قال سمعت بن بكير يقول أخبرت عن سعيد بن أبي أيوب قال لو ان مالكا والليث اجتمعا لكان 
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ابكم ولباع الليث مالكا فيمن يزيد قال وھو يضرب يده على األخرى يرينا ذلك بن بكير أخبرنا محمد مالك عند الليث 
بن أحمد بن رزق أخبرنا علي بن محمد المصري حدثنا محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة المفرض حدثنا 

ني من أرضي من أھل العلم ھارون بن سعيد بن الھيثم قال سمعت بن وھب يقول كل ما كان في كتب مالك وأخبر
فھو الليث بن سعد حدثنا الصوري أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي أخبرنا الحسن بن يوسف بن صالح بن مليح 
الطرائفي قال سمعت الربيع بن سليمان يقول قال بن وھب لوال مالك والليث لضل الناس أخبرنا محمد بن الحسين 

أحمد بن علي األبار حدثنا أبو طاھر عن بن وھب قال لوال مالك بن أنس والليث  القطان أخبرنا دعلج بن احمد حدثنا
بن سعد ھلكت كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى هللا عليه و سلم يفعل به أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد 

ن أحمد بن موسى عبدان السمناني حدثنا عبيد هللا بن محمد بن أحمد المقرئ حدثنا أبو بكر الصولي حدثنا عبد هللا ب
حدثنا جعفر بن محمد الرسعني حدثنا عثمان بن صالح قال كان أھل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيھم الليث بن 
سعد فحدثھم بفضائل عثمان فكفوا عن ذلك وكان أھل حمص ينتقصون عليا حتى نشأ فيھم إسماعيل بن عياش 

دثنا عبيد هللا بن عثمان الدقاق حدثنا علي بن محمد المصري فحدثھم بفضائله فكفوا عن ذلك أخبرني األزھري ح
حدثنا محمد بن أحمد بن عياض قال سمعت حرملة بن يحيى يقول سمعت بن وھب يقول كان الليث بن سعد يصل 
مالك بن أنس بمائة دينار في كل سنة فكتب مالك إليه ان علي دين فبعث إليه بخمسمائة دينار وقال المصري حدثني 

بن أحمد بن عياض أبو عالثة قال سمعت حرملة بن يحيى يقول سمعت بن وھب يقول كتب مالك إلى الليث  محمد
إني أريد أن أدخل ابنتي على على زوجھا فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر قال بن وھب فبعث إليه الليث 

أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن  بثالثين جمال عصفر فصبغ منه البنته وباع منه بخمسمائة دينار وبقي عنده فضلة
جعفر البردعي وأحمد بن محمد العتيقي قاال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الرفاء قال سمعت أبا 
بكر بن أبي داود يقول حدثنا أبي قال وأخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا عبد هللا بن سليمان قال سمعت أبي 

ن سعيد كان الليث بن سعد يستغل عشرين ألف دينار في كل سنة وقال ما وجبت علي زكاة قط يقول قال قتيبة ب
وأعطى بن لھيعة ألف دينار وأعطى مالك بن أنس ألف دينار وأعطى منصور بن عمار ألف دينار وجارية تسوى 

تھى عسال فقال يا غالم أعطھا ثالثمائة دينار قال وجاءت امرأة إلى الليث فقالت يا أبا الحارث إن ابنا لي عليل واش
مرطا من عسل والمرط عشرون ومائة رطل حدثني األزھري حدثنا أحمد بن إبراھيم حدثنا أبو بكر بن أبي داود 
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال سمعت أبي يقول قال أبي ما وجبت علي زكاة قط منذ بلغت قال أبو بكر 

نا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا وكان يستغل عشرين ألف دينار أخبر
الصفار األصبھاني أن أبا بكر بن أبي الدنيا أخبرھم قال حدثنا أبو بكر بن عسكر قال سمعت أبا صالح قال سألت 

تني على قدرھا فأعطيناھا امرأة الليث بن سعد منا من عسل فأمر لھا بزق فقال له كاتبه إنما سألت منا فقال إنھا سأل
على قدر السعة علينا أخبرني األزھري أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثني 
جدي حدثني عبد هللا بن إسحاق قال سمعت يحيى بن إسحاق السيلحيني قال جاءت امرأة بسكرجة إلى الليث بن سعد 

مريض قال فأمر من يحمل معھا زقا من عسل قال فجعلت المرأة تأبى قال وجعل فطلبت منه فيھا عسال أحسبه قال ل
الليث يأبى إال أن يحمل معھا زقا من عسل وقال نعطيك على قدرنا أو على ما عندنا أخبرنا إبراھيم بن عمر 

ن عبد العزيز البرمكي حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا عمر بن سعد حدثنا عبد هللا بن محمد حدثني الحسن ب
قال قال لي الحارث بن مسكين اشترى قوم من الليث بن سعد ثمرة فاستغلوھا فاستقالوه فاقالھم ثم دعا بخريطة فيھا 
أكياس فأمر لھم بخمسين دينارا فقال له الحارث ابنه في ذلك فقال اللھم غفرا إنھم قد كانوا أملوا فيه أمال فأحببت أن 

علي بن طلحة المقرئ أخبرنا صالح بن أحمد بن محمد الھمذاني الحافظ حدثنا أحمد  أعوضھم من أملھم بھذا أخبرنا
بن محمد القاضي السحيمي حدثنا أحمد بن عثمان النسائي قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول سمعت بن الليث يقول 

دينار ورده إليه  خرجت مع أبي حاجا فقدم المدينة فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب قال فجعل على الطبق ألف
أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا عبد هللا بن جعفر بن أحمد بن فارس حدثنا إسماعيل بن عبد هللا بن مسعود العبدي 
حدثنا عبد هللا بن صالح قال صحبت الليث عشرين سنة ال يتغدى وال يتعشى إال مع الناس وكان ال يأكل إال بلحم إال 

محمد بن الحسن النجاد حدثنا علي بن محمد المصري حدثنا أبو عالنة المفرض أن يمرض أخبرني األزھري حدثنا 
حدثنا إسماعيل بن عمرو الغافقي قال سمعت أشھب بن عبد العزيز يقول كان الليث له كل يوم أربعة مجالس يجلس 



128 

 

ر من القاضي أمرا أو من فيھا أما أولھا فيجلس لنائبة السلطان في نوائبه وحوائجه وكان الليث يغشاه السلطان فإذا أنك
السلطان كتب إلى أمير المؤمنين فيأتيه العزل ويجلس ألصحاب الحديث وكان يقول نجحوا أصحاب الحوانيت فان 
قلوبھم معلقة بأسواقھم ويجلس للمسائل يغشاه الناس فيسألونه ويجلس لحوائج الناس ال يسأله أحد من الناس فيرده 

م الناس في الشتاء الھرايس بعسل النحل وسمن البقر وفي الصيف سويق كبرت حاجته أو صغرت قال وكان يطع
اللوز بالسكر أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي إسحاق المزكي أخبركم السراج قال سمعنا أبا رجاء قتيبة يقول 

وسفينة فيھا  قفلنا مع الليث بن سعد من اإلسكندرية وكان معه ثالث سفائن سفينة فيھا مطبخه وسفينة فيھا عياله
أضيافه وكان إذا حضرته الصالة يخرج إلى الشط فيصلي وكان ابنه شعيب إمامه فخرجنا لصالة المغرب فقال أين 
شعيب فقالوا حم فقام الليث فأذن وأقام ثم تقدم فقرأ والشمس وضحاھا فقرأ فال تخاف عقباھا وكذلك في مصاحف 

العراق ويجھر ببسم هللا الرحمن الرحيم ويسلم تسليمة تلقاء وجھه  أھل المدينة يقولون ھذا غلط من الكاتب عند أھل
أخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال بن بكير سمعت الليث بن سعد 

لليث عن أبيه قال كثيرا ما يقول أنا أكبر من بن لھيعة فالحمد  الذي متعنا بعقلنا قال بن بكير وحدثني شعيب بن ا
لما ودعت أبا جعفر ببيت المقدس قال أعجبني ما رأيت من شدة عقلك والحمد  الذي جعل في رعيتي مثلك قال 
شعيب وكان أبي يقول ال تخبروا بھذا ما دمت حيا أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي إسحاق المزكي أخبركم 

عد يقول أنا أكبر من بن لھيعة بثالث سنين وأظنه عاش بعده ثالث السراج قال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن س
سنين أو أقل قال أبو رجاء ومات بن لھيعة في سنة أربع وسبعين ومائة قال أبو رجاء وكان الليث أكبر من بن لھيعة 

ا أخبرنا محمد ولكن إذا نظرت إليھما تقول ذا بن وذا أب يعني بن لھيعة األب حدثنا محمد بن يوسف النيسابوري لفظ
بن عبد هللا الحافظ قال سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت أبا عبد هللا البوشنجي يقول سمعت 
قتيبة بن سعيد يقول لما احترقت كتب بن لھيعة بعث إليه الليث بن سعد كاغدا بألف دينار أخبرنا علي بن طلحة 

ا أبو بكر محمد بن علي بن الحسين الصيدناني قال سمعت محمد بن المقرئ أخبرنا صالح بن أحمد الھمذاني حدثن
صالح األشج يقول سئل قتيبة بن سعيد من أخرج لكم ھذه األحاديث من عند الليث فقال شيخ كان يقال له زيد بن 

لف الحباب وقدم منصور بن عمار على الليث بن سعد فوصله بألف دينار واحترق بيت عبد هللا بن لھيعة فوصله بأ
دينار ووصل مالك بن أنس بألف دينار قال وكساني قميص سندس فھو عندي وأخبرنا علي بن طلحة أخبرنا صالح 
بن أحمد حدثنا أحمد بن محمد القاضي السحيمي حدثنا أحمد بن عثمان النسائي قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول 

رين ألف دينار إلى خمسة وعشرين ألف دينار سمعت شعيب بن الليث بن سعد يقول يستغل أبي في السنة ما بين عش
فتأتي عليه السنة وعليه دين أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن جعفر حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الرملي قال سمعت محمد بن رمح يقول كان دخل الليث بن سعد في كل سنة ثمانين ألف دينار ما أوجب هللا عليه 

ط أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثني أبي حدثنا علي بن محمد بن أحمد العسكري حدثني احمد بن زكاة درھم ق
محمد بن نجدة التنوخي قال سمعت محمد بن رمح يقول حدثني سعيد األدم قال مررت بالليث بن سعد فتنحنح لي 

د ممن ال بضاعة له وال غلة قال فقلت فرجعت إليه فقال لي يا سعيد خذ ھذا القنداق فاكتب لي فيه من يلزم المسج
جزاك هللا خيرا يا أبا الحارث وأخذت منه القنداق ثم صرت إلى المنزل فلما صليت أوقدت السراج وكتبت بسم هللا 
الرحمن الرحيم ثم قلت فالن بن فالن ثم بدرتني نفسي فقلت فالن بن فالن قال فبينا أنا على ذلك إذ أتاني آت فقال ھا 

عيد تأتي إلى قوم عاملوا هللا سرا فتكشفھم آلدمي مات الليث مات شعيب بن الليث أليس مرجعھم إلى هللا الذي هللا يا س
عاملوه قال فقمت ولم أكتب شيئا فلما أصبحت أتيت الليث بن سعد فلما رآني تھلل وجھه فناولته القنداق فنشره 

فيه غير ما كتبت فقال لي يا سعيد وما الخبر فأخبرته فأصاب فيه بسم هللا الرحمن الرحيم ثم ذھب ينشره فقلت ما 
بصدق عما كان فصاح صيحة فاجتمع عليه الناس من الخلق فقالوا يا أبا الحارث إال خيرا فقال ليس إال خير ثم أقبل 
ود علي فقال يا سعيد تبينتھا وحرمتھا صدقت مات الليث أليس مرجعھم إلى هللا قال علي بن محمد سمعت مقدام بن دا

يقول سعيد األدم ھذا يقال إنه من األبدال وقد كان رآه مقدام أخبرنا بشرى بن عبد هللا الرومي أخبرنا أحمد بن جعفر 
بن حمدان حدثنا محمد بن جعفر الراشدي وأخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خلف الدقاق 

ا أبو بكر األثرم قال سمعت أبا عبد هللا يقول ما في ھؤالء المصريين قال حدثنا عمر بن محمد الجوھري قاال حدثن
أثبت من الليث بن سعد ال عمرو بن الحارث وال أحد وقد كان عمرو بن الحارث عندي ثم رأيت له أشياء مناكير ثم 
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سانا ضعفه فقال ال قال لي أبو عبد هللا ليث بن سعد ما أصح حديثه وجعل يثني عليه فقال انسان ألبي عبد هللا إن ان
يدري أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال الفضل وھو بن زياد قال أحمد ليث 
بن سعد كثير العلم صحيح الحديث أخبرني الحسن بن علي التميمي حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق حدثنا 

حمد بن سعد الزھري قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الليث بن سعد موسى بن جعفر بن محمد بن قرين حدثنا أ
فقال ثقة ثبت أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حسنويه أخبرنا الحسين بن إدريس األنصاري حدثنا 

رث يقاربه أبو داود قال سمعت أحمد يقول ليس فيھم يعني أھل مصر أصح حديثا من الليث بن سعد وعمرو بن الحا
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال 
سمعت أبي يقول أصح الناس حديثا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ليث بن سعد يفصل ما روى عن أبي ھريرة وما 

ي علي بن الحسن بن محمد الدقاق أخبرنا أحمد بن روي عن أبيه عن أبي ھريرة ھو ثبت في حديثه جدا أخبرن
إبراھيم حدثنا عمر بن محمد بن شعيب الصابوني حدثنا حنبل بن إسحاق قال سئل أبو عبد هللا بن أبي ذئب أحب إليك 
عن المقبري أو بن عجالن عن المقبري قال بن عجالن اختلط عليه سماعه مع سماع أبيه وليث بن سعد أحب إلى 

يروى عن المقبري أخبرنا البرقاني قال قرئ على أبي الفضل محمد بن عبد هللا بن خميرويه وأنا أسمع منھم فيما 
أخبركم يحيى بن أحمد بن زياد قال سمعت يحيى بن معين يقول ليث بن سعد وحيوة وسعيد بن أبي أيوب ثقات 

أحمد بن سليمان المصري حدثنا أحمد بن أخبرنا أحمد بن عبد هللا األنماطي أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا علي بن 
سعد بن أبي مريم قال قال يحيى بن معين الليث عندي أرفع من محمد بن إسحاق قلت له فالليث أو مالك قال لي مالك 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد االشناني قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت 

يقول قلت ليحيى بن معين فالليث أحب إليك أو يحيى بن أيوب فقال الليث أحب الي ويحيى  عثمان بن سعيد الدارمي
ثقة قلت فالليث كيف حديثه عن نافع فقال صالح ثقة أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي قال وفي كتاب جدي 

هللا علينا حقه فقلت ألحمد الليث عن بن رشدين قال سمعت احمد بن صالح وذكر الليث بن سعد فقال امام قد أوجب 
امام فقال لي نعم امام لم يكن بالبلد بعد عمرو بن الحارث مثل الليث أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا عثمان 
بن أحمد الدقاق حدثنا سھل بن أحمد الواسطي حدثنا عمرو بن علي قال وليث بن سعد صدوق سمعت عبد الرحمن 

مبارك عن ليث أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر حدثنا الوليد بن بكر األندلسي حدثنا علي بن مھدي يحدث عن بن ال
بن أحمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد هللا العجلي حدثني أبي قال ليث بن سعد يكنى أبا 

ر أخبرنا عبد الكريم بن أحمد الحارث مصري فھمي ثقة حدثنا الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي بمص
بن شعيب النسائي أخبرني أبي قال أبو الحارث الليث بن سعد المصري ثقة أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا 
محمد بن إبراھيم الغازي أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال ليث 

أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العالف أخبرنا محمد بن عبد هللا  بن سعد المصري صدوق صحيح الحديث
الشافعي حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال سمعت بن أبي مريم يقول كان الليث بن سعد أسن من بن لھيعة بسنة ومات 

بن الحسين  قبل بن لھيعة بسنة قلت وھذا القول األخير خطأ إنما مات الليث بعد موت بن لھيعة بسنة أخبرني محمد
القطان أخبرنا دعلج بن أحمد أخبرنا أحمد بن علي األبار قال سألت عيسى بن حماد زغبة سنة كم مات الليث بن 
سعد فقال سنة خمس وسبعين ومائة أخبرنا أبو حازم العبدوي أخبرنا القاسم بن غانم المھلبي أخبرنا محمد بن إبراھيم 

يث للنصف من شعبان يوم الجمعة سنة خمس وسبعين ومائة وصلى البوشنجي قال سمعت بن بكير يقول مات الل
عليه موسى بن عيسى أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أحمد بن كامل القاضي حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال 
سمعت بن أبي مريم يقول وتوفي الليث ليلة الجمعة في نصف شعبان سنة خمس وسبعين وولد الليث سنة ثالث 

ن قلت قد تقدم ذكر مولده خالف ھذا أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال وتسعي
قال بن بكير ولد الليث بن سعد سنة أربع وتسعين وتوفي يوم النصف من شعبان يوم الجمعة سنة خمس وسبعين 

  الحارث ومائة وصلى عليه موسى بن عيسى الھاشمي ودفن يوم الجمعة يكنى أبا 

ليث بن داود أبو محمد القيسي حدث عن شعبة بن الحجاج والمبارك بن فضالة روى عنه يوسف بن محمد  -  6967
بن صاعد ومقاتل بن صالح وأحمد بن علي الخراز أحاديث مستقيمة أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا 
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حمد بن علي الخراز حدثنا الليث بن داود القيسي حدثنا شعبة األصبھاني حدثنا عبد الباقي بن قانع القاضي حدثنا أ
عن سيار قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا ھريرة يحدث عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من حج البيت فلم 

 يرفث ولم يفسق رجع مثل يوم ولدته أمه 

أخبرنا محمد بن العباس الضبي ليث بن عتبة الھروي قرأت في كتاب أبي الحسن بن الفرات بخطه  -  6968
الھروي حدثنا أحمد بن محمد بن ياسين الھروي حدثنا معاذ بن نجدة بن العريان أبو سلمة حدثنا ليث بن عتبة 

 الھروي ببغداد في مجلس سعدويه حدثنا سفيان بن عيينة فذكر عنه حديثا 

يد وجعفر بن سليمان وعون بن موسى ليث بن خالد أبو بكر البلخي حدث عن مالك بن أنس وحماد بن ز -  6969
وأبي عوانة ومعاوية بن عبد الكريم وداود بن عبد الرحمن وخالد بن زياد والفرج بن فضالة روى عنه أبو حاتم 
الرازي وقدم بغداد وحدث بھا فروى عنه من أھلھا عبد هللا بن أحمد حنبل أخبرنا الحسن بن علي التميمي أخبرنا 

حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل أخبرنا الليث بن خالد أبو بكر البلخي سمعته يحدث أبي أحمد بن جعفر بن حمدان 
قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان اليوم الذي دخل فيه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المدينة 

و سلم أظلم منھا كل شيء وما نفضت أضاء منھا كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول هللا صلى هللا عليه 
األيدي عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن موسى بن ھارون بن الصلت األھوازي حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي حدثنا أحمد بن 

 حدثنا ليث بن خالد وأثنى عليه بن نمير خيرا  يحيى بن زكريا الصوفي

ليث بن حماد أبو عبد الرحمن الصفار البصري قدم بغداد وحدث بھا عن عبد الواحد بن زياد وأبي عوانة  - 6970
روى عنه محمد بن المفضل بن جابر السقطي وإدريس بن عبد الكريم المقرئ وعبد هللا بن محمد البغوي وكان 

ان بن الفرج بن تركان أبو الحسين الباقالني حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم العطار صدوقا أخبرنا ترك
حدثنا إدريس بن عبد الكريم حدثنا ليث بن حماد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا إسماعيل بن سميع الحنفي عن 

ول الطالق مرتان فأين الثالثة قال فإمساك أنس بن مالك قال قال رجل للنبي صلى هللا عليه و سلم إني أسمع هللا يق
بمعروف أو تسريح بإحسان أخبرني الحسن بن علي بن المذھب أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المخلص حدثنا عبد 
هللا بن محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عبد الرحمن ليث بن حماد الصفار بعد العشاء في درب إسحاق بن أبي 

حدى وثالثين ومائتين وقد قدم من البصرة قال حدثنا الوضاح أبو عوانة عن عمر بن أبي إسرائيل على بابه سنة إ
سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة قال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن الغيال فقالوا ھال ضر فارس والروم قال 

 وذاك أن يأتي الرجل امرأته وھي ترضع 

حدث عن يحيى بن المبارك اليزيدي روى عنه محمد بن يحيى الكسائي ليث بن خالد أبو الحارث المقرئ  -  6971
المقرئ أخبرنا محمد بن علي بن الفتح الحربي وعبد الملك بن عمر الرزاز قاال أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا 

ث بن خالد محمد بن أحمد بن إبراھيم البرمكي حدثنا أبو عبد هللا محمد بن يحيى الكسائي حدثنا أبو الحارث اللي
المقرئ حدثنا أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو بن العالء عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي 

 صلى هللا عليه و سلم قال القرآن غني ال فقر بعده وال غنى دونه 

بن المھدي ليث بن الفرج بن راشد أبو العباس حدث بسر من رأى عن سفيان بن عيينة وعبد الرحمن  -  6972
ومعاذ بن ھاشم وأبي عامر العقدي ووكيع بن الجراح وأبي عاصم النبيل وعبد هللا بن إبراھيم بن أبي عمرو الغفاري 
روى عنه محمد بن محمد الباغندي وحاجب بن أركين ومحمد بن مخلد ومحمد بن أحمد األثرم ومحمد بن أحمد بن 

واحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد العطار يعقوب بن شيبة وكان ثقة أخبرنا أبو عمر عبد ال
حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب العطار حدثنا بن عيينة عن بن جريج عن بن الزبير عن أبي صالح عن أبي 

ما أعلم من ھريرة يبلغ به النبي صلى هللا عليه و سلم قال ليضربن الناس أكباد اإلبل في طلب العلم فال يجدون عال
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عالم المدينة وأخبرنا أبو عمر بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا ليث بن الفرج أبو العباس بالعسكر حدثنا عبد 
الرحمن بن مھدي عن سفيان عن بن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى 

 كباد اإلبل فذكر الحديث هللا عليه و سلم يأتي على الناس زمان يضربون أ

ليث بن محمد بن الليث بن عبد الرحمن أبو نصر الكاتب المروزي قدم بغداد حاجا في سنة ثالث وعشرين  -  6973
وثالثمائة وحدث بھا عن جعفر بن أحمد بن موسى ومحمد بن نصر بن مراد ومحمد بن عبيدة ومحمد بن العباس بن 

ي األمير روى عنه محمد بن علي الحبري والمعافي بن زكريا الجريري سھل المراوزة وعن خالد بن أحمد الذھل
وأبو القاسم بن الثالج أخبرني األزھري أخبرنا المعافى بن زكريا حدثنا أبو نصر الليث بن محمد بن الليث المروزي 

بن عبد الملك حدثنا محمد بن نصر بن محمد بن مراد حدثنا علي بن الحسن بمكة حدثنا عامر بن سيار حدثنا محمد 
 عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى هللا عليه و سلم أمر بالال أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة 

ليث بن سعيد بن علي بن الخليل أبو الطيب البزاز النصيبي ذكر بن الثالج أنه قدم بغداد في سنة تسع  -  6974
 مزة الزبيري المديني وعشرين وثالثمائة وحدثھم عن مصعب بن إبراھيم بن ح

ليث بن نصر بن جبريل بن حفص أبو نصر البخاري ذكر بن الثالج أيضا أنه قدم بغداد حاجا في سنة  -  6975
 إحدى وأربعين وثالثمائة وحدثھم عن نصر بن زكريا بن نصر المروزي 

ان والد أبي لؤلؤ القصار صاحب بشر بن الحارث حكى عن بشر روى عنه أبو الطيب أحمد بن عثم - 6976
حفص بن شاھين أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي حدثنا عمر بن أحمد الواعظ وأخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ 
حدثني أبي قال سمعت لؤلؤا القصار يقول سمعت بشر بن الحارث يقول وھو عند أيوب العطار قال لي استاذي ھمام 

بصداقته فانف صداقته عنك قال فقلت له حبيبي بما أنتفع به قال يعلمك  يا بشر فقلت لبيك فقال كل صديق لك ال تنتفع
 خيرا أو يدلك إلى خير أو يصطنع لك خيرا 

لؤلؤ الرومي مولى أحمد بن طولون حدث عن الربيع بن سليمان المرادي روى عنه أبو القاسم الطبراني  -  6977
يمان بن أحمد بن أيوب الطبراني حدثني لؤلؤ الرومي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سل

مولى أحمد بن طولون ببغداد أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن شيبة الجدي حدثنا ھشيم عن يونس بن 
عبيد ومنصور بن زاذان عن الحسن عن أبي بكرة قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على المنبر ومعه 

علي وھو يقول إن ابني ھذا سيد وإن هللا سيصلح على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين قال سليمان  الحسن بن
 لم يروه عن يونس إال ھشيم وال عنه إال بن شيبة تفرد به الربيع 

لؤلؤ بن عبد هللا أبو محمد القيصري حدث عن قاسم بن إبراھيم الملطي إبراھيم بن محمد النصيبي  - 6978
ي وأحمد بن إبراھيم بن غالب البلدي وھشام بن احمد وبن عبد هللا بن كثير والحسن بن حبيب الدمشقي حدثنا الصوف

عنه علي بن عبد العزيز الطاھري وأبو بكر البرقاني والقاضي أبو العالء الواسطي ومحمد بن عمر بن بكير المقرئ 
إسحاق إبراھيم بن محمد النصيبي الصوفي بالموصل  أخبرنا الطاھري حدثنا لؤلؤ بن عبد هللا القيصري حدثنا أبو

حدثنا أبو عبد هللا الحسين بن الحسن بن شداد قال حدثني محمد بن سنان الحنظلي حدثني إسحاق بن بشر القرشي عن 
بھز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود 

الخندق أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة سألت البرقاني عن لؤلؤ القيصري فقال كان خادما حضر مجلس  يوم
أصحاب الحديث فعلقت عنه أحاديث فقلت فكيف حاله قال ال أخبره قلت ولم أسمع أحدا من شيوخنا يذكره اال 

 بالجميل 

السمرقندي ذكر بن الثالج أنه قدم بغداد حاجا في  لقمان بن الخليل بن عبد هللا بن حاتم أبو نصر الكسي - 6979
 سنة إحدى وأربعين وثالثمائة ونزل في سوق يحيى وحدثھم عن المضاء بن حاتم 
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لطف هللا بن أحمد بن عيسى بن موسى بن أبي محمد المتوكل على هللا أبو الفضل الھاشمي كان ذا لسان  - 6980
ن يروى من حفظه حكايات عن محمد بن المعلى البصري وغيره وعارضة وولى القضاء والخطابة بدرزنجان وكا

كتبنا عنه وكان ضريرا أنشدنا لطف هللا بن أحمد قال أنشدنا أبو الحسن عمر بن محمد النوقاتي السجزي بسجستان 
يقصر ... وكم من جواد وساع الخطى ... ... وكيف يبر الصديق الصديق ... واني ألعرف كيف الحقوق ... لنفسه 
مات لطف هللا في يوم الجمعة ... عليه إذا كان في حال ضيق ... ورحب فؤاد الفتى محنة ... ... ه خطاه مضيق عن

 الحادي عشر من صفر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة 

 باب الميم ذكر من اسمه موسى  

اشم وأفاضلھم وھو موسى بن سليمان بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب كان من وجوه بني ھ -  6981
أخو محمد وجعفر ابني سليمان وأحسبه كان يسكن البصرة وقدم بغداد في خالفة المنصور فتوفى بھا أخبرنا بن 
الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال سنة ثالث وخمسين ومائة فيھا توفي موسى بن سليمان 

 بن علي بمدينة السالم 

مد بن علي األوسي روى عن أم عبد الرحمن بنت أبي سعيد الخدري ذكره عبد الرحمن بن موسى بن مح -  6982
 أبي حاتم الرازي وقال سمعت أبي يقول ھو شيخ مديني قدم بغداد نزل درب األنصار 

موسى بن يسار أبو الطيب المروزي سكن المدائن وحدث أنه رأى يحيى بن يعمر يقضي في الطريق  - 6983
عكرمة مولى بن العباس حدث عنه أبو معاوية الضرير وشبابة بن سوار ونعيم بن ميسرة أخبرني وروى أيضا عن 

العتيقي أخبرنا عثمان بن محمد المخرمي أخبرني أبو العباس محمد بن يعقوب األصم أن العباس بن محمد بن حاتم 
 دائن روى عنه شبابة وھو ثقة حدثھم قال سمعت يحيى بن معين يقول موسى بن يسار أبو الطيب وكان من أھل الم

موسى بن عمير أبو ھارون القرشي المكفوف الكوفي سكن بغداد وحدث بھا عن أبي إسحاق السبيعي وبن  - 6984
شھاب الزھري ومكحول الشامي والحكم بن عتيبة وجعفر بن محمد بن علي روى عنه إسحاق بن كعب ومحمد بن 

مغلس والھيثم بن يمان ومحمد بن عبيد النخاس أخبرني أبو نصر أحمد عيسى بن الطباع وسويد بن سعيد وجبارة بن 
بن محمد بن أحمد بن حسنون النرسي والحسن بن أبي بكر قاال أخبرنا محمد بن جعفر بن محمد االدمي القارئ 
حدثنا أبو جعفر أحمد بن زياد السمسار حدثنا إسحاق بن كعب حدثنا موسى بن عمير عن الحكم بن عتيبة عن 

راھيم عن األسود بن يزيد عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا إب
أموالكم بالزكاة وأعدوا للبالء الدعاء أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد هللا الكاتب أخبرنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا 

خط يده قال أبو زكريا يحيى بن معين موسى بن عمير الذي علي بن الحسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي ب
كان ببغداد يحدث عن مكحول ليس بشيء أخبرنا البرقاني أخبرنا أحمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن أحمد 
بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال موسى بن عمير ليس بثقة قلت وألھل الكوفة أيضا شيخ آخر اسمه موسى بن عمير 

و تميمي عنبري يروي عن الشعبي وعلقمة بن وائل وغيرھما روى عنه حفص بن غياث ووكيع وأبو نعيم وكان وھ
ثقة أخبرنا البرقاني حدثنا يعقوب بن موسى األردبيلي حدثنا أحمد بن الطاھر بن النجم حدثنا سعيد بن عمرو 

فقال ال بأس به فقلت له تقول ھذا في البرذعي قال وسئل يعني أبا زرعة الرازي عن موسى بن عمير وأنا شاھد 
موسى بن عمير وقد روى عن الحكم ما روى فقال ليس ذاك أعني إنما أعني الذي روى عنه وكيع ويحدث عن 

 علقمة بن وائل ھو ال بأس به وأما الذي ذھبت إليه فضعيف 

بن علي بن عبد هللا بن  موسى أمير المؤمنين الھادي بن محمد المھدي بن عبد هللا المنصور بن محمد - 6985
العباس يكنى أبا محمد بويع له بالخالفة بعد أبيه وكان بجرجان وقت موت المھدي وتولى له البيعة ببغداد أخوه 
ھارون الرشيد وكان مولد الھادي بالري فأخبرني األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن 

مد وأمه الخيزران ومات المھدي بماسبذان ومعه الرشيد وكان موسى الھادي عرفة قال كان الھادي يكنى أبا مح
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بجرجان فقدم الرشيد مدينة السالم فأخذ البيعة للھادي ثم قدم الھادي مدينة السالم فأقام بھا إلى أن توفى يوم الجمعة 
عشرين سنة وكان كثير الولد ألربع عشرة ليلة بقيت من شھر ربيع األول سنة سبعين ومائة وقد بلغ من السن ثالثا و

وكانت خالفته سنة وشھرا وبعض آخر ولم يتولى الخالفة قبل الھادي بسنه أحد أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا 
محمد بن عبد هللا الشافعي أخبرنا عمر بن حفص السدوسي حدثنا محمد بن يزيد قال واستخلف موسى بن المھدي 

توفى سنة سبعين ومائة ألربع عشرة خلت من شھر ربيع األول يوم الجمعة سنة تسع وستين ومائة وھو الھادي و
فكانت خالفته سنة وشھرا واثنين وعشرين يوما وتوفى وله أربع وعشرون سنة وأمه أم ولد يقال لھا الخيزران 

قال أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن علي أخبرني البربري عن بن أبي السري 
استخلف أبو محمد موسى الھادي اتته الخالفة وھو بجرجان ألربع مضين من صفر سنة تسع وستين ومائة فكانت 
خالفته سنة وشھرين وأحد عشر يوما وتوفى ليلة الجمعة لثالث عشرة بقيت من ربيع األول سنة سبعين ومائة وھو 

وه ھارون الرشيد وتوفى بعيساباذ بقصره الذي بن أربع وعشرين سنة قال ويقال ستة وعشرين سنة وصلى عليه أخ
بناه وسماه القصر األبيض وبه قبره قال بن أبي السري وقال الھيثم بن عدي توفى ببغداد وبھا قبره بالجانب الشرقي 
في مجلس يقال له دار البستان يعرف ببستان موسى اطبق قال بن أبي السري وكان موسى طويال جسيما أبيض 

قلص حدثني األزھري حدثنا سھل بن أحمد الديباجي حدثنا الصولي حدثنا بن الغالبي حدثني محمد بن بشفته العليا ت
عبد الرحمن التيمي المكي حدثني المطلب بن عكاشة المزني قال قدمنا إلى أمير المؤمنين الھادي شھودا على رجل 

ا مجلسا أحضر فيه فقھاء زمانه ومن كان منا شتم قريشا وتخطى إلى ذكر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فجلس لن
بالحضرة على بابه وأحضر الرجل وأحضرنا فشھدنا عليه بما سمعنا منه فتغير وجه الھادي ثم نكس رأسه ورفعه 
فقال اني سمعت أبي المھدي يحدث عن أبيه المنصور عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن عبد هللا عن أبيه عبد 

أراد ھوان قريش أھانه هللا وأنت يا عدو هللا لم ترض بأن أردت ذلك من قريش حتى تخطيت  هللا بن عباس قال من
إلى ذكر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اضربوا عنقه فما برحنا حتى قتل أخبرني الحسين بن علي الصيمري حدثنا 

هللا أبو العباس الثقفي حدثني الحسين بن ھارون الضبي أخبرنا محمد بن عمر بن الجعابي حدثنا احمد بن عبيد 
عيسى بن محمد الكاتب حدثني أبي قال قال لي أمير المؤمنين الھادي يا أبا جعفر أخبرني أبي عن جدي أن محمد بن 
علي بن عبد هللا بن عباس قال ما أصلح الملك بمثل تعجيل العقوبة للجاني والعفو عن الزالت القريبة ليقل الطمع في 

ن بن الحسين بن العباس النعالي أخبرنا احمد بن نصر الذارع حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا الملك أخبرنا الحس
العباس بن الفضل عن أبيه قال غضب موسى الھادي على رجل فكلم فيه فرضى عنه فذھب يعتذر فقال له موسى إن 

بزاز أخبرنا أبو سعيد الحسن بن الرضى قد كفاك مؤنة االعتذار أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي ال
عبد هللا السيرافي حدثنا محمد بن أبي األزھر النحوي حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عمي مصعب بن عبد هللا عن 
جدي عبد هللا بن مصعب قال دخل مروان بن أبي حفصة على أمير المؤمنين الھادي فأنشده مديحا له حتى إذا بلغ 

فما أحد يدري أليھما الفضل فقال له الھادي أيما أحب إليك ثالثون ألف معجلة أو ... أسه ونواله تشابه يوما ب... قوله 
مائة ألف تدور في الدواوين قال يا أمير المؤمنين أنت تحسن ما ھو أحسن من ھذا ولكنك أنسيته أفتأذن لي أن أذكرك 

جالن لك جميعا فحمل ذلك إليه أخبرنا أبو الحسن قال نعم قال تعجل الثالثون األلف وتدور المائة األلف قال بل يع
أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن الصلت إجازة أخبرنا علي بن عبد هللا بن المغيرة الجوھري حدثنا احمد بن 
سعيد الدمشقي حدثني الزبير بن بكار قال سمعت إسحاق بن إبراھيم يقول حدثني أبو العتاھيه أنه أنشد موسى الخليفة 

فأمر لي بعشرة آالف درھم من قبل ... تبغى البنين وتبغى األھل والماال ... أفنيت عمرك إدبارا وإقباال ... قوله 
المعلى فأتيته أتنجز ما أمر لي به فقال لي امدحه بقصيدة وخذھا فقلت له قد أنسيت المدح وذھب عني فأيأسني فلقيت 

فإذا فرغت من السالم فقل له ... ... عني أمير المؤمنين أمامي . ..أبلغ سلمت أبا الوليد سالمي ... أبا الوليد فقلت 
... ... ما قد مضى من حرمتي وذمامي ... ولئن منعت فليس ذاك بمبطل ... ... قد كان ما قد كان من إفحامي ... 

بلى على والشيء قد ي... أيام لي سن ورونق جدة ... ... ونصيحتي بلباب كل كالم ... فلربما قصدت إليك مودتي 
فانشدھا أمير المؤمنين فأمر المعلى أن ال يبرح من موضعه حتى يصير إلي المال فحمل إلي من منزله ... األيام 

أخبرني األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال حكى عن إبراھيم بن إسحاق 
ومعاذ بن الطيب فكان أول من دخل عليه معاذ وكان  الموصلي قال كنا يوما عند موسى الھادي وعنده بن جامع
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حاذقا بالغناء عارفا بقديمه فقال من أطربني منكم اليوم فله حكمه فغناه بن جامع غناء فلم يحركه وعرفت غرضه في 
رفع فطرب حتى قام من مجلسه و... فأين لقاؤنا أينا ... سليمى أزمعت بينا ... األغاني فقال ھات يا إبراھيم فغنيته 

صوته وقال أعد با فاعدت فقال ھذا غرضي فاحتكم فقلت يا أمير المؤمنين حائط عبد الملك بن مروان وعينه 
الخرارة بالمدينة قال فدارت عينه في رأسه حتى صارتا كأنھما جمرتان ثم قال يا بن اللخناء أردت ان تسمع العامة 

جھلك التي غلبت علي صحيح عقلك لضربت الذي فيه عيناك ثم أنك اطربتني وأني حكمتك فاقطعتك وهللا لوال بادرة 
أطرق قال إبراھيم فرأيت ملك الموت بيني وبينه ينتظر أمره ثم دعا حاجبه فقال خذ بيد ھذا الجاھل فادخله بيت 
ي المال فليأخذ منه ما شاء فقال لي الحاجب كم تأخذ قلت مائة بدرة قال دعني أؤامره فقلت خذ أنت ثالثين وأعطن

 سبعين فرضي بذلك قال فانصرفت بسبعمائة ألف درھم وانصرف ملك الموت عن وجھي 

موسى بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو الحسن الھاشمي من أھل مدينة رسول  -  6986
بعد قتل أخويه فعفا عنه هللا صلى هللا عليه و سلم وھو أخو محمد وإبراھيم ابني عبد هللا ظفر به أبو جعفر المنصور 

وسكن بغداد وقد روى عن أبيه شيئا يسيرا حدث عنه عبد العزيز بن محمد الدراوردي وغيره أخبرنا أبو سعيد 
الحسن بن محمد بن عبد هللا بن حسنويه الكاتب بأصبھان حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن سلم الحافظ 

د بن احمد بن الحسن القطواني حدثنا عبد هللا بن موسى بن عبد هللا حدثني احمد بن إبراھيم بن قيس حدثنا محم
حدثني أبي عن أبيه عبد هللا بن حسن عن أبيه عن جده عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كل صالة 

علوي حدثني ال يقرأ فيھا بفاتحة الكتاب فھي خداج أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا الحسن بن محمد بن يحيى ال
جدي أبو الحسين يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد هللا بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال 
وموسى بن عبد هللا اختفى بالبصرة فأخذه المنصور وعفا عنه وكان يقول شيئا من الشعر كتب من العراق إلى 

د الرحمن بن أبي بكر أم ابنه عبد هللا بن موسى يستدعيھا إلى زوجته أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد هللا بن عب
فانى زعيم أن ... ... بالد بھا أس الخيانة والغدر ... ال تتركيني بالعراق فانھا ... الخروج إليه فلم تفعل فكتب إليھا 

مرة لم تحفل بفضل أبي و... إذا انتسبت من آل شيبان في الذرى ... ... مقابلة االجداد طيبة النشر ... أجيء بضرة 
أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز أخبرنا عمر بن محمد بن سيف الكاتب حدثنا محمد ... بكر 

بن العباس اليزيدي حدثنا الزبير بن بكار حدثني محمد بن إسماعيل الجعفري قال كتب موسى بن عبد هللا بن حسن 
... وسى وھي أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر إلى زوجته أم ابنه عبد هللا بن م

وتقطع من أقصى ... تكرم موالھا وترضي حليلھا ... ... فراسية فراسة للضرائر ... وإني زعيم أن أجئ بضرة 
لعمري لقد حاولت ... أبنت أبي بكر تكيد بضرة ... فقال له مولى إبراھيم بن عبد هللا بن حسن ... مناط الحناجر 
عبائر موضع وضوجاه ... وأنت مقيم بين ضوجي عبائر ... تغط غطيط البكر شد خناقه ... ... إحدى الكبائر 

ناحيتاه قال أبو عبد هللا الزبير ھند بنت أبي عبيدة بن عبد هللا بن زمعة حملت بموسى بن عبد هللا بن حسن بن حسن 
اءنا يقولون ال تحمل امرأة بعد ستين سنة إال من قريش وال بعد خمسين إال بعد ستين سنة قال الزبير وسمعت علم

عربية أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي حدثني جدي قال ودخل موسى بن عبد 
إلى ھارون  هللا يوما على الرشيد ثم خرج من عنده فعثر بالبساط فسقط فضحك الخدم وضحك الجند فلما قام التفت

فقال يا أمير المؤمنين إنه ضعف صوم الضعف سكر أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد هللا بن حسنويه 
األصبھاني حدثنا محمد بن عمر بن سلم قال حدثني محمد بن علي بن حسين بن عمار قال وجدت في كتاب جدي 

ا يحيى بن عبد هللا ال بأس به دخلت على موسى ھا حسين قال يحيى بن معين موسى بن عبد هللا ثقة مأمون كان أخ
ھنا ببغداد وتشفع إليه رجل فقال قد منعت من الحديث ولوال ذلك لحدثتك فلم نسمع منه شيئا أخبرني محمد بن عبد 
الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين 

ى بن عبد هللا بن حسن قد رأيته وھو ثقة أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي يقول موس
أخبرنا محمد بن إسحاق السراج حدثني العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول رأيت موسى بن عبد هللا 

 بن حسن وھو ثقة 
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بن علي بن أبي طالب أبو الحسن الھاشمي يقال أنه ولد  موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين - 6987
بالمدينة في سنة ثمان وعشرين وقيل سنة تسع وعشرين ومائة وأقدمه المھدي بغداد ثم رده إلى المدينة وأقام بھا إلى 
أيام الرشيد فقدم ھارون منصرفا من عمرة شھر رمضان سنة تسع وسبعين فحمل موسى معه إلى بغداد وحبسه بھا 

لى أن توفى في محبسه أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي حدثني جدي قال كان إ
موسى بن جعفر يدعي العبد الصالح من عبادته واجتھاده روى أصحابنا أنه دخل مسجد رسول هللا صلى هللا عليه و 

ذنب عندي فليحسن العفو عندك يا أھل التقوى سلم فسجد سجدة في أول الليل وسمع وھو يقول في سجوده عظيم ال
ويا أھل المغفرة فجعل يرددھا حتى أصبح وكان سخيا كريما وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيھا 
ألف دينار وكان يصر الصرر ثالثمائة دينار وأربعمائة دينار ومائتي دينار ثم يقسمھا بالمدينة وكان مثل صرر 

فر إذا جاءت اإلنسان الصرة فقد استغنى أخبرنا الحسن حدثني جدي حدثنا إسماعيل بن يعقوب حدثني موسى بن جع
محمد بن عبد هللا البكري قال قدمت المدينة أطلب بھا دينا فأعياني فقلت لو ذھبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر 

نسف فيه قديد مجزع ليس معه غيره فأكل فشكوت ذلك إليه فأتيته بنقمى في ضيعته فخرج إلى ومعه غالم له معه م
وأكلت معه ثم سألني عن حاجتي فذكرت له قصتي فدخل فلم يقم إال يسيرا حتى خرج إلي فقال لغالمه اذھب ثم مد 
يده إلى فدفع إلي صرة فيھا ثالثمائة دينار ثم قام فولى فقمت فركبت دابتي وانصرفت قال جدي يحيى بن الحسن 

أصحابنا أن رجال من ولد عمر بن الخطاب كان بالمدينة يؤذيه ويشتم عليا قال وكان قد قال وذكر لي غير واحد من 
له بعض حاشيته دعنا نقتله فنھاھم عن ذلك أشد النھي وزجرھم أشد الزجر وسأل عن العمري فكر له أنه يزدرع 

فصاح به العمري ال تطأ بناحية من نواحي المدينة فركب إليه في مزرعته فوجده فيھا فدخل المزرعة بحماره 
زرعنا فوطئه بالحمار حتى وصل إليه فنزل فجلس عنده وضاحكه وقال له كم غرمت في زرعك ھذا قال له مائة 
دينار قال فكم ترجو أن يصيب قال أنا ال أعلم الغيب قال إنما قلت لك كم ترجو أن يجيئك فيه قال أرجو أن يجيئني 

نار وقال ھذا زرعك على حاله قال فقام العمري فقبل رأسه وانصرف قال فراح مائتا دينار قال فأعطاه ثالثمائة دي
إلى المسجد فوجد العمري جالسا فلما نظر إليه قال هللا أعلم حيث يجعل رسالته قال فوثب أصحابه فقالوا له ما 

وخرج قال قصتك قد كنت تقول خالف ھذا قال فخاصمھم وشاتمھم قال وجعل يدعو ألبي الحسن موسى كلما دخل 
فقال أبو الحسن موسى لحاشيته الذين أرادوا قتل العمري أيما كان خير ما أردتم أو ما أردت أن أصلح أمره بھذا 
المقدار أخبرنا سالمة بن الحسين المقرئ وعمر بن محمد بن عبيد هللا المؤدب قاال أخبرنا علي بن عمر الحافظ 

 بن أبي سعد حدثني محمد بن الحسين بن محمد بن عبد المجيد حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل حدثنا عبد هللا
الكناني الليثي قال قال حدثني عيسى بن محمد بن مغيث القرظي وبلغ تسعين سنة قال زرعت بطيخا وقثاء وقرعا 

كله  في موضع بالجوانية على بئر يقال لھا أم العظام فلما قرب الخير واستوى الزرع بغتني الجراد فاتى على الزرع
وكنت غرمت على الزرع وفي ثمن جملين مائة وعشرين دينارا فبينما أنا جالس طلع موسى بن جعفر بن محمد 
فسلم ثم قال أيش حالك فقلت أصبحت كالصريم بغتني الجراد فاكل زرعي قال وكم غرمت فيه قلت مائة وعشرين 

دينارا فربحك ثالثين دينارا والجملين فقلت يا  دينارا مع ثمن الجملين فقال يا عرفة زن ألبي المغيث مائة وخمسين
مبارك ادخل وادع لي فيھا فدخل ودعا وحدثني عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال تمسكوا ببقايا المصائب 
ثم علقت عليه الجملين وسقيته فجعل هللا فيھا البركة زكت فبعت منھا بعشرة آالف أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا 

لحسن بن محمد العلوي حدثنا جدي قال وذكر إدريس بن أبي رافع عن محمد بن موسى قال خرجت مع أبي إلى ا
ضياعه بساية فأصبحنا في غداة باردة وقد دنونا منھا وأصبحنا على عين من عيون بساية فخرج إلينا من تلك 

الغلمان فقال أين سيدكم قالوا ھو الضياع عبد زنجي فصيح مستذفر بخرقة على رأسه قدر فخار يفور فوقف على 
 .ذاك قال أبو من يكنى قالوا له أبو الحسن قال فوقف عليه فقال يا سيدي يا أبا الحسن ھذه عصيدة 
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