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  تاريخ بغداد  

 الخطيب البغدادي
  ھـ 463ھـ والمتوفي عام  392الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي بن ثابت البغدادي، المعروف بالخطيب المولود عام  

  

  

  لثالثالجزء ا



2 

 

  تاريخ بغداد

  الجزء الثاني

  حسان أبيه واسم محمد اسمه من

 عباد بن وعباد بشير بن وھشيم الماجشون يعقوب بن يوسف سمع السمتي جعفر أبو دخال بن حسان بن محمد - 747
 والحسن خيثمة أبى بن وأحمد الوراق على بن محمد عنه روى عيينة بن وسفيان الثوري محمد بن وسيف المھلبي

 بن الحسين بن محمد أخبرني البغوي محمد بن هللا وعبد البراء بن احمد بن ومحمد الفارسي الوليد بن على بن
 الوراق على بن محمد نبأنا قال بويان بابن المعروف الغزى عثمان بن احمد الحسين أبو أنبأنا قال القطان الفضل
 بن سلمة عن سفيان عن سفيان أخت بن محمد بن سيف نبأنا قال حسان بن محمد السمتي نبأنا قال بحمدان ويعرف
 طالب ألبي حير في سلم و عليه هللا صلى النبي مع انا بينا قال طالب أبي بن على عن جوين بن حبة عن كھيل
 ألعلم اني اخى بن قال معنا فتصلى تنزل اال عم يا فقال سلم و عليه هللا صلى النبي به فبصر طالب أبو علينا اشرف
 عن فصلى جعفر فنزل عمك بن جناح فصل جعفر يا انزل ولكن استى فتعلونى اسجد ان أكره ولكني حق على انك
 قد هللا ان اما فقال جعفر إلى التفت صالته سلم و عليه هللا صلى النبي قضى فلما سلم و عليه هللا صلى النبي يسار

 عن الحديث ھذا برواية تفرد بكر أبو الشيخ قال عمك بن جناح وصلت كما الجنة في بھما تطير بجناحين وصلك
 هللا عبد بن محمد بن على الحسين أبو أخبرنا السمتي اال عنه رواه نعلم وال محمد بن سيف أخته بن الثوري سفيان
 قال السمتي حسان بن محمد حدثني قال البراء بن احمد بن محمد نبأنا قال الدقاق احمد بن عثمان أنبأنا قال المعدل
   ذلك في فانشدنى األبيات بھذه فرثيته فتوفى معجبا به وكنت بن لي كان

 بيت أھله من له وخال...  بيت الثرى في ألحمد ھيىء... ...  الفوت فقصرك رتظف وإذا...  ميت فكلنا حشاك طامن
 الموت قصاصھا الحياة ان...  بريته على اإلله حكم... ...  صوت فأجابه دعا صوت...  ووفاته مولده فكان... ... 

 إدريس بن الحسين أنبأنا قال الھروي حسنويه بن محمد بن احمد حامد أبو أنبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا... 
 به لي ما فقال السمتي حسان بن محمد عن سئل حنبل بن احمد سمعت قال األشعث بن سليمان نبأنا قال األنصاري

 بدمشق التميمي عثمان بن الرحمن عبد بن محمد الحسين أبو أخبرنا عنه الكتاب رأى كأنه بكالم وتكلم الخبر ذاك
 معين بن يحيى يعنى له وذكر قال الموصلي يعلى أبو نبأنا قال الميانجي القاسم نب يوسف بكر أبو القاضي نبأنا قال
 ھنا ھا كان الذى السمتي زكريا أبا يا رجل له فقال سوء رجل كذا فقال السمتي له يقال القواريرى عنه يحدث شيخ

 البرقاني على قرأت كذابا كان مالحرا المسجد في بمكة رايته وذاك هللا شاء ان به باس ال رجل ھذا ال فقال بالمدينة
 احمد نبأنا قال درستويه بن جعفر نبأنا قال الفزاري مسعدة بن محمد بن احمد نبأنا قال الخزاز العباس بن محمد عن
 باس به ليس فقال البغدادي حسان بن محمد السمتي عن معين بن يحيى سألت قال محرز بن القاسم بن محمد بن

 محمد أخبرنا بالقوي ليس فقال السمتي خالد بن حسان بن محمد عن الدارقطني سئل قال األزھري القاسم أبو حدثني
 حدثنا الضعفى عن يحدث ثقة السمتي حسان بن محمد الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال البجلي عمر بن إسماعيل بن

 خالد بن حسان بن محمد جعفر أبو نبأنا قال منيع بن نبأنا قال المقرئ بن بكر أبو أنبأنا قال الدسكري على بن يحيى
 قال غالب بن عمر بن محمد أنبأنا قال رزق بن احمد بن محمد وأنبأنا مات وفيھا ومائتين وعشرين ثمان سنة السمتي
 سنة الحجة ذي من مضين أيام لسبعة الخميس يوم ببغداد السمتي حسان بن محمد مات قال ھارون بن موسى أنبأنا
  ضبيخ ال وكان وعشرين ثمان

 قال األندلسي بكر بن الوليد نبأنا قال الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا هللا عبد أبو حسان بن محمد - 748
 هللا عبد أبو قال أبى حدثني قال العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح نبأنا قال الھاشمي زكريا بن احمد بن على نبأنا
 وقال بضاعته فذھبت فغرق القلزم بحر وركب دينار ستمائة اعتهبض كانت صالح رجل ثقة بغدادي حسان بن محمد
  بغدادي أنطاكية نزل حسان بن محمد أيضا
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 بن والوليد عيينة بن سفيان سمع الشيباني زائدة بن معن مولى األزرق جعفر أبو فيروز بن حسان بن محمد - 749
 ھارون بن ويزيد سوار بن وشبابة نمير بن هللا وعبد ووكيعا مھدى بن الرحمن وعبد القطان سعيد بن ويحيى مسلم
 بن ومحمد الوراق العباس بن إسماعيل عنه روى العقدى عامر وأبا سعيد بن وريحان الھيثم بن عمرو قطن وأبا
 محمد أنبأنا قال مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا وغيرھم مخلد بن ومحمد رميس بن جعفر
 قال انه بالل عن عثمان أبى عن عطاء عن سفيان عن مھدى بن نبأنا قال حسان بن محمد نبأنا قال رالعطا مخلد بن

 على بن محمد وحدثني كتابه أصل من لنا مھدى بن عمر أبو رواه ھكذا بامين تسبقنى ال سلم و عليه هللا صلى للنبي
 مھدى بن نبأنا قال حسان بن محمد نبأنا قال لدمخ بن محمد نبأنا قال جميع بن احمد بن محمد نبأنا قال لفظا الصولي

 نبأنا قال حاتم أبي بن أنبأنا قال السراجى الحسن بن محمد هللا عبد أبو أنبأنا قال البرقاني بكر أبو وأخبرنا سفيان عن
 بالل عن عثمان أبى عن األحول يعنى عاصم عن سفيان نبأنا قال مھدي بن الرحمن عبد نبأنا قال حسان بن محمد
 رواه وقد خطا مھدى بن عمر أبى وحديث الصواب ھو وھذا بامين تسبقنى ال سلم و عليه هللا صلى للنبي قال انه
 االمام جعفر بن يحيى بن على الحسن أبو أخبرناه عاصم عن الثوري سفيان عن أيضا ھمام بن الرزاق عبد

 عن الثوري عن الرزاق عبد عن الدبرى إسحاق نبأنا قال اللخمي أيوب بن احمد بن سليمان نبأنا قال بأصبھان
 قال الدقاق محمد بن على أخبرني بآمين تسبقنى ال سلم و عليه هللا صلى للنبي بالل قال قال عثمان أبى عن عاصم
 احمد بن هللا عبد سمعت بغدادي األزرق حسان بن محمد قال سعيد بن العباس أبى عن ھارون بن الحسين على قرأنا
 حسان بن محمد الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال البجلي إسماعيل بن محمد أخبرنا به باس ال صدوقا كان يقول

 سمعت جدي كتاب في وجدت قال الواعظ احمد بن عمر نبأنا قال الطناجيري على بن الحسين أخبرني ثقة األزرق
 قال قال الكاتب مرانع بن محمد عن حدثت ومائتين وخمسين سبع سنة األزرق حسان بن محمد مات يقول بكر بن

  ومائتين وخمسين سبع سنة القعدة ذي من خلون لثمان الخميس يوم األزرق حسان بن محمد مات مخلد بن محمد

  حبيب أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 عنه روى حازم أبى بن العزيز عبد عن بھا وحدث بغداد قدم بصرى الجارودي محمد بن حبيب بن محمد -  750
  صدوقا وكان البغوي محمد بن هللا وعبد العنزي عليل بن والحسن لخزازا على بن احمد

 أبى بن احمد بن محمد عنه روى الكلبي محمد بن ھشام عن حدث المحبر كتاب صاحب حبيب بن محمد -  751
 اسم بل وقيل أمه اسم حبيبا ان ويقال روايته في موثقا العرب وأخبار بالنسب عالما وكان السكري سعيد وأبو عرابة
 سعيد بن الغنى عبد أنبأنا قال الوراق نقا بن على أنبأنا قال األندلسي المغيرة أبى بن العالء حدثني اعلم فا أبيه

 كتاب صاحب حبيب بن محمد قال القاضي الطاھر أبو نبأنا قال االردنى الرحمن عبد بن هللا عبد نبأنا قال األزدي
 نبأنا قال المقرئ مقسم بن الحسن بن محمد أنبأنا قال بكر أبى بن الحسن أخبرنا مالعنة ولد وھو أمه حبيب المحبر

 قمت حي يفعل فلم مالك أمل ويحك فقلت يمل فلم حبيب بن مجلس حضرت قال ثعلب يحيى بن احمد العباس أبو
 بن لباقيا عبد أخبرني منه واالخبار لالنساب احفظ ھو وكان منه اعلم يعقوب وكان الحق صدوقا حافظا وهللا وكان
 وغيره المحبر كتاب صاحب حبيب بن محمد قال سعيد بن عن ھارون بن الحسين على قرانا قال المؤدب الكريم عبد

 خمس سنة الحجة ذي من بقين لسبع الخميس يوم حبيب بن محمد توفى قال السكري سعيد أبى عن بلغني بغدادي
  رأى من بسر ومائتين وأربعين

 التنوخي األزرق يعقوب بن يوسف عنه روى السھمي بكر بن هللا عبد عن حدث انىالشيلم حبيب بن محمد - 752
 بن يعقوب بن يوسف نبأنا قال الحافظ عمر بن على أنبأنا قال الطبري هللا عبد بن طاھر الطيب أبو القاضي أخبرنا
 عمرو عن حمزة أبو سوار نانبأ قال بكر بن هللا عبد نبأنا قال الشيلمانى حبيب بن محمد نبأنا قال بھلول بن إسحاق

 سنين سبع في بالصالة صبيانكم مروا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده عن أبيه عن شعيب بن
 سرته بين ما يرين فال اجيره أو عبده منكم الرجل زوج وإذا المضاجع في بينھم وفرقوا عشرة في عليھا واضربوھم

  رتهعو من وركبته سرته بين ما فان وركبته
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 العنبر أبى بن الحسن عنه روى مخلد بن وشجاع حنبل بن احمد سمع البزاز هللا عبد أبو حبيب بن محمد - 753
 هللا عبد أبو حبيب بن ومحمد قال الخالل بكر أبو أنبأنا قال الحنبلي جعفر بن العزيز عبد عن حدثت وغيره المغيرة
 منه فسمعتھا المؤدب الطيب أبو لي فذكرھا قديما عرفته أكن ولم حسان مسائل جزء هللا عبد أبى عن عنده البزاز
 من جليل معروف رجل وھو حبيب بن محمد عن أيضا العنبر أبى بن محمد أبى عند وكانت حبيب بن محمد عن

 قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا هللا عبد أبى أصحاب
  فيھا مات يعنى ومائتين وتسعين إحدى سنة بالستر مشھور يحدث ان يمتنع كان ولكنه كتب حبيب بن هللا عبد وأب

  الحجاج أبيه واسم محمد اسمه من ذكر 

 ومجالد عمير بن الملك عبد عن بھا وحدث بغداد سكن واسط أھل من اللخمي إبراھيم أبو الحجاج بن محمد -  754
 يونس بن وسريج المقابري أيوب بن ويحيى السمتي حسان بن ومحمد الدباغ مھران نب داود عنه روى سعيد بن

 قال المقرئ سليمان بن الحسن بن هللا عبد القاسم أبو أنبأنا قال الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد هللا عبد أبو أخبرنا
 الملك عبد عن الحجاج بن محمد نبأنا قال أيوب بن يحيى نبأنا قال بالسواق المعروف المقرئ ھارون بن محمد نبأنا
 ظھري لتشد الھريسة جبريل أطعمني قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان حذيفة عن حراش بن ربعى عن عمير بن
 هللا عبد بن محمد نبأنا قاال الدقاق طاھر أبي بن احمد بن ومحمد األيادي على بن محمد بن على أخبرناه الليل لقيام

 من حجاج بن محمد نبأنا قال مھران بن داود نبأنا قال الصايغ شاكر بن محمد بن جعفر محمد أبو نبأنا قال الشافعي
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال حذيفة عن حراش بن وربعى ليلى أبى بن عن عمير بن الملك عبد عن واسط أھل
 أيوب بن يحيى عن المتوكل بن على بن الحسن رواه وھكذا الليل لقيام ظھري بھا أشد ھريسة أطعمني لجبريل سلم و

 النبي عن حذيفة عن ربعى وعن سلم و عليه هللا صلى النبي عن ليلى أبى بن عن قال انه اال الحجاج بن محمد عن
 الضبي إسماعيل بن القاسم عبيد أبو نبأنا قال الحافظ عمر بن على أنبأنا قال األزھري أخبرني سلم و عليه هللا صلى
 قال البزوري الحسن أبو المھاجر بن منصور نبأنا قال المجيد عبد بن إبراھيم بن على الواسطي الحسن أبو نبأنا قال
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مرة بن يعلى عن اللخمي عمير بن الملك عبد عن اللخمي الحجاج بن محمد نبأنا
 أبى نبأنا قال الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا الصالة على بھا وأتقوى ظھري أشد الھريسة بأكل جبريل أمرني سلم
 كان الواسطي الحجاج بن محمد يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن العباس نبأنا قال مخلد بن محمد نبأنا قال

 محمد بن محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا بثقة ليس الكرخ فصيل ينزل كان ھريسة جبريل أطعمني بحديث يحدث
 الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد الحسن أبا سمعت قال ابوربنيس األشناني
 أنبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا كذاب قال ھو كيف الواسطي اللخمي الحجاج بن فمحمد معين بن ليحيى قلت يقول
 عثمان بن الرحمن عبد بن محمد حسينال أبو وأخبرنا الموصلي يعلى أبا سمعت قال اإلسفرائيني احمد بن بشر

 وذكر معين بن يحيى زكريا أبا سمعت قال الموصلي يعلى أبو نبأنا قال الميانجي القاسم بن يوسف أنبأنا قال الدمشقي
 ھريسة صاحب أرى وكان منه سمعت فقال الھريسة في الحجاج بن محمد عن أيوب بن يحيى به يحدث حديث له

 أبى بن محمد عبيد أبو نبأنا قال كتابه في البصري عدى بن محمد أنبأنا قال جعفر أبى بن احمد أخبرنا خبيثا كذابا
 بن احمد أخبرنا بثقة ليس فقال اللخمي الحجاج بن محمد عن األشعث بن سليمان داود أبا سألت قال اآلجري على
 صاحب ھو واسط أھل من كذاب اللخمي الحجاج بن محمد يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت قال غالب بن محمد
 الجوزقى هللا عبد بن محمد بكر أبا سمعت قال بنيسابور العبدوي احمد بن عمر حازم أبو أخبرنا الھريسة حديث
 عن الواسطي اللخمي الحجاج بن محمد إبراھيم أبو يقول الحجاج بن مسلم سمعت قال عبدان بن مكي أنبأنا يقول
 أبو نبأنا قال الواعظ احمد بن طلحة بن احمد بكر أبو به أخبرنا جالدم عن وحديثه الحديث منكر سعيد بن مجالد
 بن على بن الحسن نبأنا قال جنية بابن المعروف المقرئ األشعث بن علي بن محمد بن عيسى بن احمد الحسين
 بن عن يالشعب عن مجالد عن اللخمي يعنى الحجاج بن محمد نبأنا السمتي حسان بن محمد نبأنا قال الفارسي الوليد
 كلنا قال األيادي ساعدة بن قس يعرف أيكم فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على القيس عبد وفد قدم قال عباس

 يخطب وھو أحرم له جمل على الحرام الشھر في بعكاظ انساه ما قال ھلك قالوا فعل فما قال نعرفه هللا رسول يا
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 جعفر أبا وقيل هللا عبد أبا يكنى مخزومى انه ويقال الھاشمي محمد بن العباس مولى الحجاج بن محمد -  755
 بن وخوات الدراوردي العزيز وعبد شعبة عن بھا وحدث بغداد سكن أيضا واسطي انه وقيل بالمصفر ويعرف
 بن والفضل االعين بكر وأبو الناقد محمد بن عمرو عنه روى سفينة بن عمر بن وبرية جبير بن خوات بن صالح
 بن محمد بن الملك عبد القاسم أبو أخبرنا الصائغ اكرش بن محمد بن وجعفر اآلدمي راشد بن وإبراھيم األعرج سھل
 الصائغ محمد بن جعفر نبأنا قال خزيمة بن العباس بن الفضل بن احمد على أبو أنبأنا قال الواعظ بشران بن هللا عبد
 سعيد أبى عن نضرة أبى عن مسلمة أبو يزيد بن سعيد حدثني قال شعبة نبأنا قال المصفر الحجاج بن محمد نبأنا قال
 بن على أخبرنا الباغية الفئة تقتله لعمار قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان قتادة أبو مني خير ھو من حدثني قال

 قال العتيقي وأخبرنا إجازة احمد بن هللا عبد أنبأنا قال الحسن بن احمد بن محمد أنبأنا قال المعدل هللا عبد بن محمد
 عن أبى سألت قال احمد بن هللا عبد نبأنا قال العقيلي عمرو بن محمد نبأنا قال الصيدالني احمد بن يوسف أنبأنا
 نبأنا قال أبي نبأنا قال الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا حديثه تركنا أو حديثه تركت فقال المصفر الحجاج بن محمد
 بثقة ليس المصفر اجالحج بن محمد يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن العباس نبأنا قال مخلد بن محمد
 الفزاري مسعدة بن محمد بن احمد نبأنا قال الخزاز العباس بن محمد عمر أبو حدثني قال البرقاني بكر أبو أخبرنا
 يقول معين بن يحيى سمعت قال محرز بن القاسم بن محمد بن احمد نبأنا قال الفسوي درستويه بن جعفر نبأنا قال

 كان ما عنه وكتبت كتابه رأيت انا منكره بأحاديث شعبة عن يحدث كان صفرالم يعنى المخزومي الحجاج بن محمد
 البخاري نبأنا قال فارس بن احمد أبو نبأنا قال إبراھيم بن على أنبأنا قال الفضل بن أخبرنا بشيء ھو وليس كتابه في
 بن يعقوب نبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا عنه سكتوا ببغداد كان هللا عبد أبو القرشي المصفر حجاج بن محمد قال

 عبيد زرعة ألبي قلت قال البرذعي عمرو بن بن سعيد نبأنا قال النجم بن طاھر بن احمد نبأنا قال األردبيلي موسى
 محمد قلت وغيره عمير بن الملك عبد عن موضوعة أحاديث يروى قال اللخمي الحجاج بن محمد الكريم عبد بن هللا
 اللخمي ال قال السوا من قريبان فھما قلت والدراوردي شعبة عن أباطيل يروى أيضا اوھذ قال المصفر الحجاج بن
 أبو أخبرنا فيتقاربان ھذا في اما قال األباطيل رواية في يتقاربان انھما أردت إنما قلت بعد وھذا ھشيم أيام في كان
 يقول الحجاج بن مسلم سمعت قال نعبدا بن مكي أنبأنا يقول الجوزقى هللا عبد بن محمد سمعت قال العبدوي حازم
 كتابه في البصري عدى بن محمد أنبأنا قال جعفر أبى بن احمد أخبرنا تركوه المصفر الحجاج بن محمد هللا عبد أبو
 أخبرنا ثقة غير الواسطي فقال المصفر الحجاج بن محمد عن داود أبا سألت قال على بن محمد عبيد أبو نبأنا قال

 قال بمصر النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد نبأنا قال سعد بن سعيد بن احمد الحسين أبو أنبأنا قال البرقاني
 جعفر بن محمد أنبأنا قال المستملى محمد بن احمد حدثني الحديث متروك المصفر الحجاج بن محمد قال أبى نبأنا

 سنة ببغداد مات الحديث متروك صفرالم الحجاج بن محمد قال الحافظ األزدي الحسين بن محمد أنبأنا قال الوراق
 سمعت قال الثقفى إسحاق بن محمد أنبأنا قال المزكى إسحاق أبى عن البرقاني على قرأت ومائتين عشرة ست

 وكان الھاشمي محمد بن العباس مولى جعفر أبو المصفر الحجاج بن محمد يقول الليث بن حاتم يعنى الجوھري
  ومائتين عشرة ست سنة ببغداد مات حديثه ترك يتشيع



6 

 

 بن عبيد بن مرھوب بن علقمة بن كسيب بن عكابة بن بالل بن نذير بن إياس بن جعفر بن الحجاج بن محمد - 756
 بن محمد بخط ھذا نسبة قرأت الضبي الفضل أبو اد بن ضبة بن سعد بن مالك بن ذھل بن بجالة بن كعب بن ھاجر
 بن ومحمد سليمان بن الرحيم وعبد عياش بن بكر أبى عن بھا وحدث مرة غير بغداد قدم كوفى وھو الدوري مخلد
 بن محمد بن يحيى عنه روى الخريبي داود بن هللا وعبد عيينة بن وسفيان الضرير معاوية وأبى غزوان بن فضيل
 والحسين الوراق العباس بن وإسماعيل الضراب الجراح بن محمد بن وأحمد القاضي يوسف بن عمرو وأبو صاعد
 بن الحسين على قرانا قال المؤدب الكريم عبد بن الباقي عبد أخبرني وغيرھم مخلد بن ومحمد المحاملي يلإسماع بن

 على بن الحسين أخبرني نظر امره في الكوفى الضبي الحجاج بن محمد قال سعيد بن العباس أبى عن ھارون
 الضبي الحجاج بن محمد ومات لقا مخلد بن محمد على قرأت قال الواعظ احمد بن عمر نبأنا قال الطناجيري

 المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا ومائتين وستين إحدى سنة الكوفى
 من نحوا فأقام الكوفة من دخل انه وذلك السالم بمدينة الكوفى الضبي نذير بن الحجاج بن محمد توفى قال أسمع وأنا
 سنة وتسعين سبعا استكمل قد وكان ومائتين وستين إحدى سنة األول ربيع في الموت أدركه ثم الناس وحدث شھر
  وتسعين ثماني في ودخل

  حفص أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 الدوري عمر بأبي والده المعروف األزدي جعفر أبو صھبان بن العزيز عبد بن عمر بن حفص بن محمد - 757
 بن وأحمد حنبل بن وأحمد الحماني الحميد عبد بن ويحيى شيبة أبى بن بكر وأبا بةعق بن وقبيصة أباه سمع المقرئ
 صلى النبي قراءة كتاب في كثيرة أحاديث أبوه عنه وحدث المقرئ واصل بن العباس أبو عنه روى الدورقي إبراھيم

  األبناء عن اإلباء رواية كتاب في اوردناھا وقد سلم و عليه هللا

 الدوري عمر بأبي والد المعروف األزدي بكر أبو صھبان بن العزيز عبد بن عمر بن حفص بن محمد -  758
 القرقساني معصب بن ومحمد الحضرمي إسحاق بن وأحمد شاذان عامر بن اسود سمع جعفر أبى أخو وھو المقرئ
 عبيد وأبا كيرب أبى بن ويحيى العابد أيوب بن ويحيى موسى بن والحكم محمد بن وحجاج دكين بن الفضل نعيم وأبا

 مخلد بن ومحمد الفرغاني أركين بن وحاجب المدائني إسحاق بن هللا عبد منھم جماعة عنه روى سالم بن القاسم
 بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا هللا شاء ان احمد باب في بعد نذكره ونحن احمد أركين بن حاجب وسماه الدوري
 نبأنا قال الدوري عمر بن حفص بن محمد نبأنا قال العطار مخلد بن محمد أنبأنا قال مھدى بن هللا عبد بن محمد
 خطيئة المسجد في البزاق قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنس عن بيان عن عوانة أبو نبأنا قال إسحاق بن احمد

 إنما وھم وھو أنس عن بيان عن فيه قال الدوري عمر أبى بن محمد رواه كذا بكر أبو الشيخ قال دفنھا وكفارتھا
 في قرأت حفص بن محمد اال إسحاق بن احمد عن الحديث ھذا روى نعلم وال أنس عن قتادة عن عوانة أبو رواه
 محمد المقرئ الضرير عمر أبى بن محمد بكر أبو مات فيھا ومائتين وخمسين تسع سنة بخطه مخلد بن محمد كتاب
 بشر جوار في يسكن وكان الحارث بن بشر وعن النصيبي عمرو بن حماد عن حدث المروزي األسود أبو حفص بن

 نبأنا قال النوشرى منصور بن احمد نبأنا قال الطناجيري أخبرني المستملى الدميك أبى بن ھشام بن محمد عنه روى
 قال بشر جار حفص بن محمد األسد أبا سمعت قال البختري بن ھشام بن محمد جعفر أبو حدثني قال مخلد بن محمد
  عنده القعود تطل فال مريض على دخلت إذا قال أوصني رجل له فقال مريض وھو الحارث بن بشر على دخلنا

 بن ومحمد الصيرفي على بن عمرو عن حدث سندل بن بمندل يعرف البزاز الجعد أبى بن حفص بن محمد - 760
 عبد بن محمد أنبأنا قال المؤدب محمد بن الغفار عبد أخبرنا الشافعي بكر أبو عنه روى األزدي الكريم عبد بن يحيى
 نبأنا قال على بن عمر نبأنا قال البزاز سندل بابن المعروف الجعد أبي بن حفص بن محمد نبأنا قال إبراھيم بن هللا
 التمر السحور نعم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن دينار بن عمرو عن زمعة نبأنا قال داود أبو
  حمدان أبيه واسم محمد اسمه من ذكر
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 عرفة بن والحسن الطوسي مسلم بن على سمع المخرمي الطرائفي هللا عبد أبو سفيان بن حمدان بن محمد - 761
 والرازيين البغداديين من وغيرھم الثقفى العزيز عبد بن زياد بن ومحمد زنجويه بن الملك عبد بن ومحمد

 منصور أبو أخبرنا الشخير بن هللا عبيد بن ومحمد رالمظف بن ومحمد الوراق تاج بن احمد عنه روى والمصريين
 قال الھمذانيين طبقات كتاب في الحافظ محمد بن احمد بن صالح الفضل أبو نبأنا قال بھمذان البزاز عيسى بن محمد
 روى وثالثمائة يعنى عشرة ثماني سنة علينا قدم بالطرائفي ويعرف البغدادي هللا عبد أبو سفيان بن احمد بن محمد
 بن والربيع عرفة بن والحسن زنجويه بن الملك عبد بن ومحمد الطوسي مسلم بن وعلى الرازي نصر بن موسى عن

 والحسن سليمان بن وفھد األزدي النعمان بن احمد بن وإبراھيم المصريين فاطمة أبى بن سليمان بن ومحمد سليمان
 وعلى الوراق جعفر بن وعيسى مرزوق بن ھيموإبرا الفرغاني عباد بن وحمدون الزعفراني الصباح بن محمد بن
 كتب عامة عنده وكان أبى مع منه سمعت الرازيين حاتم وأبى زرعة وأبى المصري المغيرة بن الرحمن عبد بن

  صدوقا العلم واسع التحديث على يصبر األخالق حسن سھال رجال وكان الربيع عن وغيره االم الشافعي

 بھلول بن وتميم الحربي ھارون بن محمد نشيط أبا سمع الصيدالني بكر بوأ بغداد بن حمدان بن محمد - 762
 عنه روى البصري الحكم بن احمد بن ويوسف العطار غالب بن سعيد بن محمد يحيى وأبا الدوري وعباس الرازي

  الصفار عثمان بن هللا وعبد الجريري زكريا بن والمعافى شاھين بن حفص أبو

 يعقوب بن وفضل العجلي المقدام بن احمد األشعث أبا سمع الصيدالني بكر أبو مادح بن حمدان بن محمد -  763
 بن القاسم وأبو المظفر بن ومحمد الخالل جيان بن خلف بن محمد عنه روى المدائني روح بن هللا وعبد الرخامي
 نبأنا قال األزھري قاسمال أبو أخبرني حنبل بن احمد مذھب على يتفقة ثقة وكان حيويه بن عمر وأبو المقرئ النخاس
 أبو وأخبرنا األشعث أبو نبأنا قال الصيدالني بكر أبو حماد بن حمدان بن محمد نبأنا قال الخزاز العباس بن محمد
 ھالل وقال نبأنا إبراھيم قال الحفار جعفر بن محمد بن ھالل الفتح وأبو المعدل جعفر بن مخلد بن إبراھيم إسحاق
 نبأنا قال عياض بن فضيل نبأنا قال المقدام بن احمد األشعث أبو نبأنا قال القطان عياش بن يحيى بن الحسين أنبأنا
 ما الصيدالني وقال نفسك في السر يعلم قال واخفى السر يعلم عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء
 أبو قال الخالل جيان بن خلف بن مدمح بكر أبو أنبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا غدا تعمل ما ويعلم نفسك في تسر
  ثقة حنبلى الصيدالني حمدان بن محمد بكر

 عمر بن على عنه روى الدوري محمد بن عباس عن حدث العاجى الحسن أبو مالك بن حمدان بن محمد - 764
 حمدان بن محمد نبأنا قال الحريري عمرو بن على أنبأنا قال بھا النھرواني روح بن عمر بن احمد أخبرنا الحريري
 األحد يوم العاجى مالك بن حمدان بن محمد الحسن أبو توفى جابر بن عمرو أبى كتاب في قرأت ببغداد العاجى
 مالك بن احمد بن محمد تقدم فيما ذكرنا وقد وثالثمائة وعشرين ثمان سنة رمضان شھر من خلت ليلة عشرة الثنتي
  بغيره ليس وھذا وھو العاجى

 عن الثالج بن القاسم أبو عنه روى الضبي بكر أبو صالح بن عثمان بن يزيد بن صالح بن حمدان بن محمد - 765
 وعشرين ثمان سنة في مات وقال حفص بستان في حفظه من بھما حدثه انه وذكر منكرين حديثين عرفة بن الحسن

  وثالثمائة

 مالك بن يحيى بن احمد عن دثھمح انه أيضا الثالج بن ذكر الجوھري بكر أبو الھيثم بن حمدان بن محمد - 766
  وثالثمائة وعشرين تسع سنة من شوال في توفى وقال السوسي

  حامد أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 اللبقى سلمة بن علي عن بھا وحدث بغداد قدم بالعمايمي يعرف البلخي الفضل أبو حرب بن حامد بن محمد - 767
  المقرئ المحاملي بن سھل بن على عنه روى
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 بن محمد عن بھا وحدث حاجا بغداد ورد الخرساني السلمي احمد أبو إسماعيل بن إبراھيم بن حامد بن محمد - 768
 روح بن عمر بن احمد أخبرنا القطيعي إسحاق بن محمد عنه روى منكره أحاديث وغيره النيسابوري السلمي يزيد

 بن محمد احمد أبو حدثني قال إمالء القطيعي إسحاق بن محمد بكر أبو نبأنا قال كتابه أصل من بالنھروان النھرواني
 نبأنا قال السلمي هللا عبد بن يزيد بن محمد نبأنا قال حاجا علينا قدم السلمي إسماعيل بن إبراھيم بن محمد بن حامد

 من سيأتي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن أبان عن المھاجر بن المعلى أبى عن قيس بن سليمان
 ھذا االمن الحديث ھذا اكتب لم يديه على وسنتي هللا دين ليحيين حنيفة أبا ويكنى ثابت بن النعمان له يقال رجل بعدي
 عياش بن وأبان مجھوالن المعلى وأبو قيس بن وسليمان الحديث متروك يزيد بن ومحمد موضوع باطل وھو الوجه
  بالكذب رمى

 وأحمد الرقاشي قالبة وأبى مكرم بن الحسن عن حدث بالداودي عرفي صالح أبو محمد بن حامد بن محمد - 769
  الكاتب المنشئ بن احمد بن هللا عبيد الفرج أبو عنه روى الكديمي العباس وأبى البرتي عيسى بن محمد بن

 السمري الجھم بن محمد عن حدث التميمي رجاء أبو الحميد عبد بن الحارث بن محمد بن حامد بن محمد -  770
 بن محمد حدثني المصري النحاس بن محمد وأبو الثالج بن القاسم أبو عنه روى المقرئ الكسائي يحيى بن دومحم
 الحارث بن محمد بن حامد بن محمد رجاء أبو أنبأنا قال التجيبي عمر بن الرحمن عبد أنبأنا قال الصوري على

 بن محمد سعيد أبو وأخبرنا الكاتب السمري لجھما بن محمد نبأنا قال وثالثمائة أربعين سنة بمكة البغدادي التميمي
 بن يحيى نبأنا قال الجھم بن محمد نبأنا قال األصم يعقوب بن محمد العباس أبو نبأنا قال بنيسابور الصيرفي موسى
 قال اتفقا ثم الزبرقان بن إبراھيم وھو ھشيم بصاحب وليس التميمي زاد الشيباني إسحاق أبو حدثني قال الفراء زياد
 عمل انه يقرا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قالت عائشة عن أبيه عن جحادة بن محمد عن روق أبو دثنيح

  صالح غير

  حبش أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 عبد عنه روى األموي يحيى بن سعيد عن بھا وحدث مصر سكن الضرير الواعظ بكر أبو حبش بن محمد -  771
 في بمكة المصري القضاعي جعفر بن سالمة بن محمد هللا عبد أبو القاضي أخبرنا المصري الورد بن جعفر بن هللا

 الصالح الرجل الضرير القاص بكر أبو حبش بن محمد قال الحافظ سعيد بن الغنى عبد أنبأنا قال الحرام المسجد
 محمد أنبأنا قال لصوريا على بن محمد حدثنا ورد بن محمد أبو عنه حدثنا األموي يحيى بن سعيد عن بمصر حدث
 حبش بن محمد قال يونس بن سعيد أبو نبأنا قال مسرور بن محمد بن الواحد عبد نبأنا قال األزدي الرحمن عبد بن

 بالقران الصوت حسن وكان القران حفاظ من وكان شاب وھو قديما مصر قدم بغدادي الضرير بكر أبو الواعظ
 الناس عند مقبوال وكان الناس ويعظ بالحان ويقرا ويقص الجامع المسجد في سنة كبرت حين للناس يجلس وكان
 كريما وكان العتيق الجامع المسجد في رمضان شھر قيام في بالناس يصلى وكان الناس بقلوب يقع كالمه وكان
  وثالثمائة عشرة أربع سنة بمصر توفى سمحا

 اسلم بن وخالد لوينا سليمان بن محمد عسم السراج بكر أبو يزيد بن خالد بن مسعود بن حبش بن محمد - 772
 أحاديث وغيرھما معروف بن احمد بن هللا عبيد محمد أبو والقاضي الصيرفي بشران بن احمد بن إبراھيم عنه روى

 محمد نبأنا قال بأصبھان المقرئ بن بكر أبو أنبأنا قال بحلوان لفظا الدسكري على بن يحيى طالب أبو حدثنا مستقيمة
 شريك نبأنا قال سليمان بن إسحاق بن محمد بن لوين نبأنا قال ببغداد البغدادي السراج خالد بن عودمس بن حبش بن
 بعير على امى فحملتھما أحد يوم وخالى أبي قتل قال جابر عن العنزي نبيح عن قيس بن األسود عن هللا عبد بن

 بن حبش بن محمد مصارعھم إلى القتلى دوار ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول منادى فنادى المدينة بھما فاتت
  وثالثمائة وثالثين إحدى سنة في الجالجلى السرى أبى عن حدثه انه الثالج بن ذكر الوراق بكر أبو صالح بن محمد
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   حمزة أبيه واسم محمد اسمه من ذكر 

 موسى عنه روى هأبي عن حدث األصل طوسى على أبو نصر بن عبيد بن سعد بن زياد بن حمزة بن محمد -  774
 العطار مخلد بن محمد أنبأنا قال مھدى بن عمر أبو أخبرنا مخلد بن ومحمد وكيع خلف بن ومحمد الحافظ ھارون بن
 بن عن مجاھد عن المكتب عبيد عن الربيع بن قيس نبأنا قال أبى نبأنا قال الطوسي زياد بن حمزة بن محمد نبأنا قال
 جھنم على الصراط صار فلذلك ورائھا من والجنة بالدنيا تحيط جھنم سلم و يهعل هللا صلى هللا رسول قال قال عمر
  الٮالجنة طريقا

 الرحمن عبد بن وعلى الطلحي بكر أبا سمع الدھان على أبو حرب بن جعفر بن احمد بن حمزة بن محمد -  775
 بن محمد أخبرنا صدوقا وكان عنه كتبنا الكاتب سيف بن محمد بن وعمر القطيعي مالك بن بكر وأبا الكوفيين البكائي
 بن غنام بن هللا عبد نبأنا قال بالكوفة الطلحي يحيى بن هللا عبد بكر أبو أنبأنا قال العطارين سوق في الدھان حمزة
 بن عن الشعبي عن الشيباني عن شريك أنبأنا قال األودي حكيم بن علي نبأنا قال محمد أبو النخعي غياث بن حفص
 فقال مولده عن حمزة بن على أبا سألت قائم وھو فشرب زمزم من دلوا سلم و عليه هللا صلى لنبيا ناولت قال عباس
 فسمعت الكوفة إلى اختلف وكنت قال وثالثمائة وأربعين خمس سنة شعبان من خلون لسبع الخميس يوم ببغداد ولدت
 ربيع شھر من والعشرين لحاديا السبت ليلة في ومات قال كذا أظن فيما وخمسين تسع سنة في الطلحي من بھا

  ذكر الليلة تلك صبيحة ودفن وأربعمائة وثالثين ثالث سنة األخر

  الحارث أبيه واسم محمد اسمه من

 بن محمد التمار داود بن هللا وعبد العنزي حاتم بن سيار عن حدث الخزاز إسماعيل بن الحارث بن محمد - 776
 أنبأنا قال األصبھاني شھريار بن هللا عبد بن محمد أخبرنا وغيره االدني أبى بن بكر أبو عنه روى حمدون يلقب

 الخزاز الحارث بن محمد نبأنا قال التستري الجھني المثنى بن الحسن بن على نبأنا قال الطبراني احمد بن سليمان
 الرحمن عبد بن قاسمال عن إسحاق بن الرحمن عبد عن زياد بن الواحد عبد نبأنا قال حاتم بن سيار نبأنا قال البغدادي

 ليلة السالم عليه إبراھيم رأيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده عن أبيه عن مسعود بن هللا عبد بن
 قول وغراسھا قيعان وانھا الماء عذبة التربة طيبة الجنة ان وأخبرھم السالم منى أمتك اقرئ محمد يا فقال بي أسرى
 عبد اال القاسم عن يروه لم سليمان قال با اال قوة وال حول وال أكبر وهللا هللا اال لهإ وال  والحمد هللا سبحان
 بن بكر أبو روى وقد بكر أبو الشيخ قال سيار اال مرفوعا الواحد عبد عن يروه ولم حد الوا عبد اال عنه وال الرحمن
 خزيمة بن شيخ احسب وال األموي روعم بن خالد عن الخزاز الحارث بن جعفر بن محمد عن النيسابوري خزيمة

  اعلم فا ھذا اال

 الرحمن عبد بن محمد أنبأنا قال الصوري حدثنا مصر قاضى كان األيادي بكر أبو الحارث بن محمد -  777
 األيادي الحارث الليث أبي واسم الليث أبى بن محمد قال يونس بن سعيد أبو نبأنا قال مسرور بن نبأنا قال األزدي
  ذكر بلخ من أصله ان ويقال ومائتين خمس سنة ببغداد توفى بكر أبا يكنى صرم قاضى

  حموية أبيه واسم محمد اسمه من

 بن احمد منصور أبو أخبرنا الفرغاني بكر أبو هللا عبد بن إدريس بن ھارون بن حديد بن حموية بن محمد -  778
 بن ھارون بن حديد بن حموية بن محمد بكر أبو أنانب قال جدي نبأنا قال السكري محمد بن عمر بن على بن الحسين
 بن احمد الوراق جعفر أبو نبأنا قال حاجا علينا قدم وثالثمائة عشرة إحدى سنة في الفرغاني هللا عبد بن إدريس
 صلى هللا رسول مع كنا قال مالك بن أنس عن الحكم عبد عن الزيات سليمان بن إبراھيم نبأنا قال األزھر بن محمد
  قعرھا في صار االن سنة سبعين مذ جھنم في وقع حجر قال ھذه ما فقيل لونه فتغير ضجة فسمع سلم و عليه هللا
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 بن إبراھيم حديث لجمعة بذلك سمى وانما بالطھمانى يعرف النيسابوري بكر أبو عباد بن حموية بن محمد - 779
 روى الھاشمي أبان بن الوليد بن ومحمد السلمي يزيد بن ومحمد السلمي هللا عبد بن حفص بن احمد سمع طھمان
 أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد قدم الغطريفى احمد وأبو التميمي على بن والحسين المزكى إسحاق أبو عنه
 الشافعي هللا عبد بن محمد أنبأنا قال البزاز غيالن بن إبراھيم بن محمد بن محمد أخبرنا ثقة وكان الشافعي بكر أبو
 قال حفص بن احمد نبأنا قاال السمرقندي هللا عبد بن الحسين وحدثني النيسابوري حموية بن محمد بكر بوأ نبأنا قال

 انھا المؤمنين أم عائشة عن القاسم عن نافع عن عقبة بن موسى عن طھمان بن إبراھيم حدثني قال أبي حدثني
 فعرفت يدخل ولم بالباب قام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رآھا فلما تصاوير فيھا نمرقة اشترت انھا أخبرته
 عليھا تجلس لك اشتريتھا قالت النمرقة ھذه ما فقال اذنبت ماذا هللا إلى تبت اله رسول يا فقالت وجھه وانكرت عائشة

  وتوسدھا

 تدخله ال الصور فيه الذي البيت وان خلقتم ما احيوا لھم يقال القيامة يوم يعذبون الصور ھذه أصحاب ان فقال
 محمد بن هللا عبد القاسم أبو حدثني قال الضبي نعيم بن محمد أنبأنا قال يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني المالئكة

  وثالثمائة عشرة ثالث سنة شعبان من والعشرين السادس الخمس يوم أبى توفى قال الطھمانى حموية بن

  الحرف ھذا في األسماء مفاريد ذكر 

 وھشيم عليه بن وإسماعيل حازم أبى بن العزيز عبد عن بھا وحدث بغداد سكن لبغويا األحوص أبو حيان بن محمد
 وصالح الدوري وعباس منيع بن وأحمد حنبل بن احمد عنه روى الرواسي الرحمن عبد بن وحميد خالد بن وحماد
 قال العباسي صاحب الحسين بن على أخبرنا البغوي محمد بن هللا عبد عنه روى من واخر الحربي وإبراھيم جزرة
 عبد نبأنا قال سھل بن بكر أبو نبأنا قال الفارسي إسماعيل بن محمد نبأنا قال الخالل عمر بن الرحمن عبد أنبأنا
 أخبرنا يكذب فكيف سمع بما حدث ليته فقال األحوص أبى عن معين بن يحيى يعنى وسألته قال منصور بن الخالق
 قال خيثمة أبى بن احمد نبأنا قال الحسين بن محمد أنبأنا قال عبيد بن احمد أنبأنا قال الطبري الحسن بن هللا ھبة

 نبأنا قال عمر بن الرحمن عبد أنبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا ثقة حيان بن محمد األحوص أبو يقول يحيى سمعت
 محمد قال قال لبرقانيا أخبرنا ثبتا كان البغوي األحوص أبو قال جدي نبأنا قال شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد
 البغوي حيان بن محمد قال األسدي محمد بن صالح أنبأنا قال محمود بن إسحاق بن يعقوب نبأنا العصمى العباس بن

 وأخبرنا حنبل بن احمد بن هللا عبد نبأنا قال الخطبي على بن إسماعيل أنبأنا قال المقرئ عمر بن على أخبرنا صدوق
 سبع سنة قاال الحضرمي هللا عبد بن محمد نبأنا قال الخلدي محمد بن جعفر نبأناأ قال القطان الحسين بن محمد

 بن على نبأنا قال الصيمرى على بن الحسين اخبرنا البغوي حيان بن محمد األحوص أبو مات فيھا ومائتين وعشرين
 حيان بن محمد األحوص وأب مات قال زھير بن احمد نبأنا قال الزعفراني الحسين بن محمد نبأنا قال الرازي الحسن
  ومائتين وعشرين سبع سنة الحجة ذي في

 ومدح فسكنھا بغداد إلى وانتقل بھا ونشا بالبصرة ولد الشاعر الباھلى جعفر أبو عمرو بن حازم بن محمد -  781
  معروفة أخبار وله القول مطبوع الشعر حسن وكان خاصة المأمون الخلفاء من

 بن ومحمد السلولي منصور بن وإسحاق الھمذاني الوليد بن القاسم سمع العابد هللا عبد أبو حزابة بن محمد -  782
 العالء بن علي بن وأحمد الطيالسي الصمد عبد بن على عنه روى الوارث عبد بن الصمد وعبد المدائني جعفر

 بن على أنبأنا الق الفضل بن أخبرنا بدلويه المعروف أيوب بن زياد جوار في ينزل ثقة وكان وغيرھما الجوزجاني
 يوسف بن محمد بن عثمان أخبرنا البغدادي حزابة بن محمد نبأنا قال فارس بن احمد أبو أنبأنا قال المستملي إبراھيم
 قال العباد حزابة بن محمد حدثني قال غمھا ما الصمد عبد بن على حدثني قال الشافعي بكر أبو أنبأنا قال العالف
 صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن أبيه عن مسلم بن بسطام عن شعبة نبأنا قال نيالمدائ بن جعفر بن محمد نبأنا
  طھر فقد دبغ اھاب أيما سلم و عليه هللا
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 نويرة أبى بن ومنصور موسى بن هللا عبيد عن حدث الحنبلي البزار جعفر أبو سعيد بن الحكم أبى بن محمد - 783
 في وذكر مخلد بن ومحمد الكوفى سلمة بن إسحاق عنه روى األويسي هللا عبد بن العزيز وعبد الجنيد بن ومحمد
  ومائتين وستين ست سنة من شوال في توفى انه بخطه قرأته الذي تاريخه

 صاحب العزال بشر بن إسماعيل عن بھا وحدث بغداد قدم الترمذي حدير بن يوسف بن الحكم بن محمد -  784
  مخلد بن محمد عنه روى يوسف بن عصام

 عنه روى المخرمي خليل بن ومحمد الحماني الحميد عبد بن يحيى عن حدث البزاز بكر أبو حجة بن محمد -  785
 أنبأنا قال الصفار أنبأنا قال السمسار أخبرنا الصفار إسماعيل بن عبيد بن وأحمد السكري الرحمن عبد بن هللا عبيد
  نومائتي وثمانين ثالث سنة في مات حجة بن بكر أبا ان قانع بن

 بن احمد عمه عن بھا وحدث بغداد سكن الواسطي القصبى حنيفة أبو ماھان بن محمد بن حنيفة بن محمد -  786
 روى الشيرازي حبلة بن والحسن السمتي يوسف بن وخالد المقدمي يحيى بن محمد بن المقدم وعن ماھان بن محمد
 جعفر بن ومخلد الخطبي على بن سماعيلوإ مقسم بن الحسن بن ومحمد الشافعي بكر وأبو مخلد بن محمد عنه

 سعيد بن محمد بن على نبأنا قال المعدل علي أبى بن على أخبرنا بالقوي ليس وقال والدارقطني وغيرھم الدقاق
 درب في ببغداد ومائتين وتسعين سبع سنة في إمالء القصبى ماھان بن حنيفة بن محمد حنيفة أبو نبأنا قال الرزاز
 يزيد عن الجوني ابٮعمران عن العطار العزيز عبد بن مرحوم نبأنا قال الشيرازي حبلة بن لحسنا نبأنا قال الديزج

  عائشة عن بابنوس بن

   الرحمن عبد أبيه سم وا محمد اسمه من ذكر 

 بن عامر بنى أحد المدني القرشي الحارث أبو ذئب أبى بن الحارث بن المغيرة بن الرحمن عبد بن محمد -  787
 سمع ذئب أبى بن الرحمن عبد بن المغيرة أخو وھو عامر بن حسن بن نصير بن ود عبد ولد من ثم بغال بن لؤي

 وأبا عباس بن مولى وشعبة المقبري سعيد وأبا التؤمة مولى وصالحا عمر بن مولى ونافعا عباس بن مولى عكرمة
 المنكر عن وينھى بالمعروف أمري ورعا صالحا فقيھا وكان وغيرھم الزھري شھاب وبن المنكدر بن ومحمد الزناد
 ووكيع الثوري سفيان عنه روى بالكوفة فمات المدينة يريد رجع ثم بھا وحدث بغداد المؤمنين أمير المھدى أقدمه
 إياس أبى بن وادم محمد بن وحجاج عبادة بن وروح القطان سعيد بن ويحيى المبارك بن هللا وعبد ھارون بن ويزيد
 أخبرني سواھم وجماعة الجعد بن وعلى المروزي محمد بن والحسن فارس بن عمر نب وعثمان سوار بن وشبابة

 هللا عبد بن مصعب وقال قال البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا البزاز إبراھيم بن احمد حدثنا األزھري القاسم أبو
 بن هللا عبد بن شعبة نب ھشام ذئب أبى واسم ذئب أبى بن الحارث بن المغيرة بن بن الرحمن عبد بن محمد الزبيري

 ذئب أبى بن الرحمن عبد بن الحارث وخاله الرحمن عبد بنت بريھة وأمه المدينة أھل فقيه كان عدود بن قيس أبى
 فمات بغداد من انصرف ثم فاتاه ذئب أبى بن إلى المھدى وبعث مصعب قال بالمعروف يأمر ذئب أبى بن وكان
 ولد المنذر بن إبراھيم قال قال سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن خبرناأ القطان الحسين بن محمد أخبرنا بالكوفة

 محمد بن العباس سمعت قال الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا الجحاف سنة ثمانين سنة ذئب أبى بن
 رآخ موضع في العباس وقال عباس بن مولى عكرمة ذئب أبى بن رأى قد يقول معين بن يحيى سمعت يقول الدوري
 بن الرحمن عبد حدثنا الفتح أبى بن هللا اخبرناعبيد عباس بن مولى عكرمة من سمع ذئب أبى بن يقول يحيى سمعت
 كنت األعور حجاج لي قال يقول معين بن يحيى سمعت قال جدي حدثني قال يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا عمر
 فأتوارى اقوم حتى يده بين اصلح ان اجترئ ماف ألصححه منه سمعت ما عليه اعرض ببغداد ذئب أبى بن إلى أجيء

 كتاب في رأيت قال منيع بن حدثنا إبراھيم بن احمد حدثنا األزھري أخبرني إليه اعود ثم فاصلح بشيء او باسطوانة
 كان يقول سعيد بن يحيى سمعت قال على عن احمد بن صالح وحدثني حنبل بن احمد هللا عبد أبا ان المديني بن علي
 فانما كتاب معك يكن لم وان اقرءه كتاب معك كان ان الدنيا أھل أعسر قال عمن قلت على قال عسرا ئبذ أبى بن
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 سددت ما لوال ويلك قال الفيء من يديك في بم اعنتھم فلو الناس ھلك قد لمؤمنينا أمير يا للمنصور ذئب أبى بن قال
 وفتح الجيوش وجيش الثغور سد فقد ذئب أبى بن فقال وتذبح منزلك في تؤتى لكنت الجيوش من وبعثت الثغور من

 رأسه نصورالم فنكس الخطاب بن عمر قال ويلك ھو ومن قال منك خير ھو من اعطياتھم الناس وأعطى الفتوح
 الشيخ ھذا فقال االمام إبراھيم بن محمد إلى والتفت له يعرض فلم الھيثم بن مالك بيد والعمود المسيب بيد والسيف
 العزيز عبد وأخبرنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا الصيرفي عثمان بن احمد بن هللا عبيد حدثني الحجاز أھل خير
 حدثني العابد أيوب بن يحيى حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا القرشي محمد بن على بن
 قال المدينة على الصمد عبد ولى كان قال زيد بن حسن حدثني جعفر بن إسماعيل اخى بن كبير بن هللا عبد عمر أبو

 أبو فكتب خبرهوأ إليه ذلك فشكى جعفر أبى إلى قرابته بعض وكتب قال ضيقا حبسا وحبسه القرشيين بعض فعاقب
 بھا إلى وتكتبوا حاله يروا حتى عليه فادخلھم العلماء من قوما فانظر اذھب وقال رسوال وأرسل المدينة إلى جعفر
 إلى ترون بما اكتبوا فقال العلماء من وغيرھم سبرة أبى وبن ذئب أبى وبن أنس بن مالك حبسه في عليه فادخلوا
 ثم ورشة فيه كان الذي البيت وكنس ثيابا والبسه الوثاق عند حل الخبر بلغه لما الصمد عبد وكان قال المؤمنين أمير

 انا شھادتى تكتب ال ذئب أبى بن فقال وفالن فالن يشھد يكتبون فاخذوا رأيتم بما اكتبوا الرسول لھم فقال عليه ادخلھم
 الكالم ھذا يشبه ما وذكروا نةحس ھيأة ورأينا لينا محبسا فكتبوا بالقرطاس إلى فارم فرغت إذا بيدي شھادتى اكتب
 إلى وفعلت وفعلت داھنت مالك يا قال الموضع ھذا فرأى الكتاب في نظر فلما ذئب أبى بن إلى القرطاس دفع ثم قال

 قال جعفر أبى إلى بالكتاب وبعث قال الحبس شدة يذكر فجعل قال شديدا وأمرا ضيقا محبسا رأيت اكتب لكن الھوى
 الحبس شدة يذكر ذئب أبى بن وجعل يذكرون جعلوا عليه دخلوا فلما فدعاھم بالمدينة فمر حاجا جعفر أبو فقدم

 الحسن قال غضبان الصمد عبد لي وينظر لونه يتغير جعفر أبو وجعل قال منه يلقون وما الصمد عبد وشدة وضيقه
 المؤمنين أمير يا قلتف عليه يعجل ان جعفر أبى من الصمد عبد على وخشيت ألينه ان رأيت ذلك رأيت فلما زيد بن

 المؤمنين أمير يا فقال أسألك وانى جعفر أبو فقال الخبرنه عنك سالنى ان وهللا اما ذئب أبى بن قال أحدا ھذا ويرضى
 فقال نفسك عن سله المؤمنين أمير يا أحدا ھذا أفيرضي قلت غيظا مألنى فلما في واطنب وفعل بنا ففعل علينا ولى
 جائرا ظالما اال أعلمك ال اللھم قال ترانى كيف با أنشدك فقال تسالنى ال قال نفسي نع أسألك فإني جعفر أبو له
 اال فقلت دمه من يصيبنى ان مخافة ثوبى إلى فجمعت زيد بن الحسن قال قربه فجلس عمود يده وفي إليه فقام قال

 يقول ذئب أبى وبن عليه دھايرد وجعل أرضه في هللا لخليفة ھذا أتقول مجوسى يا له يقول فجعل العمود تضرب
 بھذا وحدثني العباد زكريا أبو قال ذلك على وتفرقوا قال بسوء ينله ولم قال با نشدتنى انك هللا عبد يا با نشدتنى
 خادم جعفر ألبي وكان جعفر أبى على ليدخل به دعى الغد كان فلما فيه وزاد نخعى كوفى عيسى أبو كله الحديث
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 بن يعقوب حدثنا درستويه بن أخبرنا الفضل أبو أخبرنا الزھري عن رواھا أشياء في يوھنونه وكانوا ثقة عندنا كان
 فقال ذئب أبى بن أو إليك أحب عجالن بن له قيل حنبل بن محمد بن احمد وسئل قال زياد بن ھو الفضل حدثنا سفيان
 بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني ثقة اال فيھما ما ثقة الرجلين كال

 في عجالن بن من اثبت ذئب أبى بن معين بن يحيى وھو زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد
 محمد أخبرنا المعدل يعقوب بن على بن محمد أخبرنا فارسلھا عجالن بن على اختلطت المقبري سعيد أبى بن سعيد
 عبد بن ومحمد عدى بن الھيثم قال قال السنجي داود أبو حدثنا الھروي معاذ بن محمد حدثنا المفيد محمد بن احمد بن

 الحسين بن محمد أخبرنا المھدى فيه استخلف الذي العام في وفىت لؤي بن عامر بنى من ذئب أبى بن الرحمن
 بن حدثني قال المنذر بن إبراھيم حدثني قال سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا القطان
 قال قوبيع حدثنا درستويه بن أخبرنا الفضل أبو وأخبرنا ومائة وخمسين ثمان سنة ذئب أبى بن مات قال فديك أبى
 القاسم أبو أخبرنا الصواب ھو وھذا وھم فديك أبى بن قول ومائة وخمسين تسع سنة ذئب أبى بن مات نعيم أبو قال

 حدثنا الجالب إسحاق بن سليمان أيوب أبو أخبرنا العباس بن محمد حدثنا قاال الجوھري محمد وأبو األزھري
 األولى المرة المدينة على سليمان بن جعفر ولى لما قال مرع بن محمد أخبرنا سعد بن محمد حدثنا محمد بن الحارث
 سنة ثالثين بعده ولده لبسه ثم عمره فلبسه دنانير بعشرة كرديا ساجا منھا فاشترى دينار بمائة ذئب أبى بن إلى أرسل
 يقبل فلم اردين ألف فاعطوه منھم قبل حتى به يزالوا فلم بغداد عليھم به فقدم إليه فأرسل جدا ضعيفة حاله وكانت
  المدينة يريد فانصرف فاخذھا رايته فيمن وفرقھا خذھا فقالوا

 أخبرنا سنة وسبعين تسع بن يومئذ وھو ومائة وخمسين تسع سنة ذلك بالكوفة فدفن ومات اشتكى بالكوفة كان فلما
 حدثنا الدنيا أبى بن محمد بن هللا عبد حدثنا البرذعي صفوان بن الحسين أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على
 ويكنى لؤي بن عامر بنى من ذئب أبى بن المغيرة بن الرحمن عبد بن محمد واسمه ذئب أبى بن قال سعد بن محمد
 حدثنا البرذعي وقال بالبلد يفتى وكان سنة وسبعين تسع بن وھو ومائة وخمسين تسع سنة بالكوفة مات الحارث أبا
 بن المھدى المؤمنين أمير وصل القاضي شيبة ألبي يقول رجال سمعت قال شيخ أبى بن حدثنا الدنيا أبى بن بكر أبو
 ياتى ھكذا واسترجع شيبة أبو فقال قال مات بالحيرة كان فلما المدينة يريد مسرورا فانصرف جائزته فاسنى ذئب أبى

  كان ما أسر شيبة أبو فمات قال حتفا كان ما واشر كان ما أسر الموت اإلنسان

 محمد وكنية شيبة بنت رملة مولى ذكوان بن هللا عبد الزناد أبى واسم الزناد أبى بن الرحمن عبد بن محمد -  788
 بغداد سكن سنة عشرة سبع السن في بينھما وكان شيوخه عامة ولقى أبيه مع الحديث يطلب كان المدني هللا عبد أبو

 بن الحسين أخبرنا المعدل هللا عبد بن حمدم بن على أخبرنا واحد غير عنه روى اعلم ال قليل وحديثه بھا ومات
 أيوب أبو أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الفتح أبى بن هللا عبيد أخبرنا الدنيا أبى بن محمد بن هللا عبد حدثنا صفوان
 الزناد أبى بن الرحمن عبد بن محمد قال سعد بن محمد حدثنا قاال محمد بن الحارث حدثنا الجالب إسحاق بن سليمان

 بن حديث آخر ھذا ليلة وعشرين إحدى الموت وفي سنة عشرة سبع السن في أبيه وبين بينه وكان هللا عبد أبا نىيك
 أبيه رجال لقى قد الرحمن عبد بن محمد كان عمر بن محمد قال التين باب مقابر في ودفنا الحارث زاد الدنيا أبى

 فيابى يحدث ان يسئل فكان الزناد أبى غير أبيه جالر وكل نمر أبى بن هللا عبد بن وشريك علقمة أبى بن علقمه
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 وأيوب األعمش بن وسليمان عروة بن ھشام سمع البصري الطفاوي المنذر أبو الرحمن عبد بن حمدم -  789
 بن وعلى األزدي هللا عبد بن ومحمد الناقد محمد بن وعمر حرب بن زھير خيثمة أبو أيضا عنه روى السجستاني
 بن محمد العباس أبو حدثنا لصيرفيا موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا العجلي المقدام بن احمد األشعث وأبو المديني
 الرحمن عبد بن محمد حدثنا المروي هللا عبد بن محمد حدثنا الصاغاني إسحاق بن محمد حدثنا األصم يعقوب
 الطفتين ذا نقتل ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا قالت عائشة عن عروة عن عروة بن ھشام حدثنا الطفاوي
 المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا الحبالى بنويص االبصار يلتمسن فانھن
 محمد عن معين بن يحيى يعني زكريا أبو سئل يده بخط اخى كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين بن على حدثنا
 أبو لنا ذكره الذي ابالكت نسخة وفي يرضونه البصريون باس به يكن لم ھنا ھا قدم وقال الطفاوي الرحمن عبد بن

 سمعت يقول الدوري محمد بن العباس سمعت قال به أصله نقد األصم يعقوب بن محمد من سمعه انه الصيرفي سعيد
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 سألت قال اآلجري على بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى نب محمد أخبرنا جعفر أبى بن احمد أخبرنا
 السمسار محمد بن على أخبرنا باس به ليس فقال الطفاوي الرحمن عبد بن محمد عن األشعث بن سليمان داود أبا

  ومائة ثمانينو سبع سنة في مات الطفاوي الرحمن عبد بن محمد ان قانع بن حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا

 عبد بن ھالل بن األسد عبد بن سفيان بن سلمة أبى بن حنظلة بن محمد بن يزيد بن الرحمن عبد بن محمد - 790
 القضاء ولى مكة أھل من المخزومي عمر أبو غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن يقظة بن مخزوم بن عمرو بن هللا

 زبالة بن الحسن بن محمد عنه وروى جريج بن من حديثال سمع قد وكان الواقدي عمر بن محمد بعد ببغداد
 بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن احمد حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا األزھري القاسم أبو أخبرني المخزومى

 أمير استقضاه األسد عبد بن سلمة أبى ولد من األسد أبى بن سفيان بن سلمة أبى بن الرحمن عبد بن محمد قال بكار
 باالوقص المعروف المخزومي الرحمن عبد بن محمد بمكة القضاء على استخلفه قد وكان مكة على موسى مؤمنينال

 ببغداد قضاء فواله المأمون صرفه حتى الرشيد المؤمنين أمير وأقره القضاء موسى المؤمنين أمير فواله توفى حين
 أمير عند كنت قال مصعب بن هللا عبد ديج عن هللا عبد بن مصعب عمى حدثني الزبير وقال صرفه ثم اشھرا

 ال فقلت القضاء يلي مثله وليس السن حدث ھو الرحمن عبد بن محمد في جلسائه بعض له فقال الرشيد المؤمنين
 السن حدث المؤمنين أمير بالحداثة أحدا هللا عاب وھل لھم فقلت عليھم فأقبلت فيه انا مجلس في قريش من فتى يضيع

 اتعيبونى السن حدث انا صدق المؤمنين أمير لھم فقال إبراھيم له يقال يذكرھم فتى سمعنا تعالى هللا لقا وقد افتعيبونه
  المحسن بن على أخبرنا القضاء على وأقره بالحداثة

 المخزومي الرحمن عبد بن محمد عمر أبا المأمون استقضى الواقدي توفى لما قال جعفر بن محمد بن طلحة أخبرنا
 وكانت قلت الحديث عنه روى وقد عزله حتى يسيرا اال يلبث فلم الطريقة حسن العلم أھل من رجل وھو مكة قاضي
 أيام إلى بھا فأقام بمكة لحق عزل ولما ومائتين ثمان سنة في وذلك بغداد شرقي من المھدى بعسكرى أيضا واليته

 محمد وشھدت قال سفيان بن يعقوب حدثنا رجعف بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن فأخبرنا عليه وافدا بغداد قدم المعتصم
 على يقف ان حرب بن سليمان إلى كتب قد وكان حرب بن سليمان إلى جاء المخزومي القاضي الرحمن عبد بن

 المؤمنين أمير فاعزى اذھب قال يخرجك ما سليمان له فقال بغداد إلى وخرج ويودعه عليه يسلم بمكة يعنى القضاء
 قضاء في لك يعمل داود أبى بن لعل تخرج إنما ويحك سليمان فقال يستقبل فيما واھنيه الماضي عن المعتصم يعنى
 ذلك من أجل أنت له صنيعه تكون ال وأنت به يذكر صنيعه ليتخذه فسيقضيه الحر بن خرج قد فإنه يفعل ال وھو مكة

  سليمان قال كما فكان وخرج

 هللا رسول صاحب خليفة بن الضحاك بن ثابت بن زيد بن الرحمن عبد بن عثمان بن الرحمن عبد بن محمد -  791
 بن إسماعيل بن محمد عن بھا وحدث بغداد سكن المدني األشھلي الرحمن عبد أبا محمد ويكنى سلم و عليه هللا صلى
  المجانين عقالء أخبار كتاب في مسروق بن العباس وأبو العباس بن عنه روى وغيرھما نمير بن هللا وعبد فديك أبى

 الفزاري إسحاق وأبى المبارك بن هللا عبد عن بھا وحدث بغداد قدم األنطاكي سھم بن الرحمن عبد بن محمد -  792
 بن الرحمن وعبد األزدي النضر بن محمد بن وعلى السقطى جابر بن الفضل بن محمد عنه روى الوليد بن وبقية
 وبھا بغداد األنطاكي سھم بن الرحمن عبد بن محمد قدم يقول طاھر بن محمد بن حمزة سمعت ثقة وكان البغوي مجد
  البغوي القاسم أبو منه سمع
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 إبراھيم بن وإسحاق الخزاعي سلمة بن منصور سلمة أبا سمع الحسن والد فھم بن الرحمن عبد بن محمد - 793
 يعقوب بن احمد بن هللا عبيد أخبرنا النھرواني نوح بن عمر بن احمد أخبرني الحسين ابنه عنه روى الموصلي
 أبى حدثنا فھم بن يعنى الرحمن عبد بن محمد بن حسين حدثنا سعيد أبى بن محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا المقرئ
  الراى ذھب الھوى نصر إذا إسحاق أبا يا المعتصم لي قال قال الموصلي إسحاق حدثني

 عن حدث هللا عبد أبا يكنى دبقرا والده المعروف خزاعة مولى غزوان بن الرحمن عبد نوح أبى بن محمد - 794
 بن وعيسى المبارك بن هللا وعبد الحميد عبد بن وخريد إسماعيل بن وصمصام هللا عبد بن وشريك أنس بن مالك
 بن محمد بن هللا وعبد الصباحى ھارون بن الحسين بن احمد عنه روى منكره أحاديث األشجعي هللا وعبيد يونس
 بن والحسين السرى هللا عبد بن وأحمد المروزي الحسن بن وعلى الدقاق سابور بن هللا عبد بن وأحمد ياسين

 الرحمن عبد بن هللا عبيد حدثنا الشافعي الحسن بن احمد بن محمد الفرج أبو القاضي أخبرنا المحاملي إسماعيل
 عن ريالزھ عن أنس بن مالك حدثنا عزوان بن الرحمن عبد بن محمد حدثنا المروزي القاسم أبو حدثنا الزھري

 القرآن أھل ھم قال هللا رسول يا ھم من قيل األرض في اھلين  ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس
 وال مالك عن يصح فال كذابا وكان غزوان بن به تفرد قال الدارقطني الحسن أبو أخبرنا الفتح أبى بن هللا عبيد أخبرنا
 بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا أنس عن ميسرة بن بديل عن ھكذا يروى انماو الحسن أبو قال اعلم وهللا الزھري عن
  متروك قراد بن نوح أبى الرحمن عبد بن محمد الدارقطني الحسن أبو قال قال الواحد عبد

 الفوارس أبى بن محمد سماع في قرأت بالعتبى ويعرف الھروي بھرام بن بحر بن الرحمن عبد بن محمد -  795
 بالري يكون كان العتبي الرحمن عبد بن محمد قال الھروي ياسين بن محمد بن أجد عن العصبى هللا عبد أبى عن

 عاصم وأبا الجعفي حسينا سمع حديث صاحب الثقات من بھرام بن بحر بن الرحمن عبد بن محمد وھو بالري ومات
 مات انه يقول الشامي جعفر أبا سمعت بشيء فيه يطعنوا فلم والرى وبغداد بھراة حدث والناس ھارون بن ويزيد
  ومائتين وستين إحدى سنة

 عبيد بن محمد عنه روى الطبري إسماعيل بن الحسين عن حدث الطبري حرة بن الرحمن عبد بن محمد -  796
 بنسخة ببغداد حدث الطبري حرة بن الرحمن عبد بن محمد قال الحافظ عمر بن على أخبرنا األزھري أخبرنا العجل
 أخبرنا الطبري إسماعيل بن حسين له يقال له شيخ عن رواھا عنه مريم أبى بن نوح رواية من حيان بن لمقاتل
 بن محمد حدثنا حاتم بن محمد بن الحسين بن محمد حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا الداودي إسماعيل بن محمد
 عصمة أبى عن المثنى أبو عيدس بن يوسف حدثنا الطبري خالد بن إسماعيل بن الحسين حدثنا الطبري الرحمن عبد
 زوجت امرأة أيما قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جبل بن معاذ عن ذؤيب بن قبيصة عن حيان بن مقاتل عن

  زانية فھي ولى غير من نفسھا

 بن سفيان عن وحدث والعلم والدين بالعقل يوصف ممن كان الصيرفي جعفر أبو الرحمن عبد بن محمد - 797
 المحاملي والقاضي وكيع خلف بن محمد عنه روى ھشام بن وكثير سوار بن وشبابة ھارون بن دويزي عيينة

 بن محمد أخبرنا الجوھري على بن الحسن وأخبرنا موسى بن محمد بن احمد أخبرنا األزھري أخبرني وغيرھما
 مدينة من الشرقى بالجانب العلم أھل من كان من تسمية في محمد بن جعفر بن احمد الحسن أبو أخبرنا قاال العباس
 بذل في مذھبه وكان حدث وقد العقالء من يعد وكان الصيرفي الرحمن عبد بن محمد جعفر أبو ومنھم قال السالم
 خرج محدث فيھا بقى ما له قيل فان يحدث أحد منھا بقى ھل مدينة بعد مدينة عن يقصده من يسأل كان انه الحديث
 الدارقطني الحسن أبى عن الخالل محمد بن الحسن حدثني نھاية على الديانة نم وكان ورجع حدثھم ثم سر في إليھا
 بن على قرئ قال العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ثقة الصيرفي الرحمن عبد بن محمد قال

 من خلون لسبع تالسب يوم ودفن السبت ليلة في مات الصيرفي الرحمن عبد بن محمد جعفر أبا ان اسمع وانا المنادى
 فيما الرحمن عبد بن محمد وكان قلت وساداتھم الرجال عقالء من وكان قال ومائتين وستين خمس سنة اآلخرة ربيع
  ومائة وسبعين خمس سنة ولد انه يذكر بلغني
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 بن احمد أخبرناه حديثا الھروي بشر بن يوسف بن محمد عنه روى شيخ البغدادي الرحمن عبد بن محمد -  798
 الرحمن عبد بن محمد حدثني قال الھروي يوسف بن محمد أخبرنا اإلسماعيلي بكر أبو أخبرنا غالب بن محمد

 أبى عن الثوري سفيان حدثنا األزرق بن إسحاق حدثنا الرازي ھارون أبو سھل بن موسى حدثنا بمصر البغدادي
 من ما سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو قال قال مسعود بن هللا عبد عن الجشمي األحوص أبى عن الشيباني إسحاق
 فيھا يدفن حتى منھا خلق التي تربته إلى رد عمره ارذل إلى رد فإذا منھا تولد التي تربته من سرته وفي اال مولود
 من اال يروى اعلم ال الشيباني عن الثوري حديث من غريب ندفن وفيھا واحدة تربة من خلقنا وعمر بكر وأبا وانى
  األزرق بن إسحاق عن رواه حنيف بأخي المعروف مھاجر بن محمد ان وقيل الوجه ھذا

 حذيفة وأبى رجاء بن هللا وعبد إبراھيم بن مسلم عن حدث العباس أبو مھران بن الرحمن عبد بن محمد -  799
 موسى بن وأحمد مخلد بن محمد عنه روى الدوالبي الصباح بن ومحمد مطھر بن السالم وعبد مسعود بن موسى
 في مات مھران بن ان بخطه قرأته الذي تاريخه في مخلد بن وذكر ثقة وكان با المھتدى بن الواحد وعبد المكى
  ومائتين سبعين سنة اآلخرة جمادى

 الحراني خالد بن عمر عن بھا وحدث بغداد قدم الرقى السراج العباس أبو يونس بن الرحمن عبد بن محمد -  800
 النصيبي أيوب بن وموسى األنطاكي موسى بن محبوب صالح أبي وعن مصيالح عياش بن إسماعيل بن ومحمد
 ھارون بن احمد بن محمد بن وعمر مخلد بن ومحمد القاضي وكيع عنه روى العسقالني السرى أبى بن ومحمد

 الصيرفي عثمان بن احمد بن هللا عبيد أخبرني خيرا اال حاله من علمت وما الحافظ محمد بن والزبير العسكري
 بن سعيد بن محمد علي أبو حدثنا الدھان جامع بن هللا عبد بن محمد أخبرنا قاال النرسي عمر بن محمد بن لحسنوا
 ثمان سنة ومات مائتين سنة السراج يونس بن الرحمن عبد بن محمد العباس أبو ولد قال الحراني الرحمن عبد

  ومائتين وسبعين

 شبرمة وھو الضبي شبرمة بن هللا عبد اخى شبرمة بن القعقاع نب عمار بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد - 801
 بن بكر بن مالك بن ذھل بن بجالة بن مالك بن زيد بن مالك بن عمرو بن ضرار بن المنذر بن حسان بن طفيل بن
 أبا الرحمن عبد بن محمد ويكنى عدنان بن معبد بن نزار بن مضر بن الياس بن طابخة بن اد بن ضبة بن سعد
 أبو عنه روى الجرمي محمد بن وسعيد زنبور بن وسعد الواسطيين على بن وعاصم سليمان بن سعيد سمع ةقبيص
 وذكره ثقة وكان الشافعي بكر وأبو الخطبي على بن وإسماعيل خزيمة بن الفضل بن وأحمد السماك بن عمرو

 ابو حدثني فقال إبراھيم بن هللا عبد نب محمد حدثنا األيادي على بن محمد بن على أخبرنا به باس ال فقال الدارقطني
 مكحول عن أبيه عن ثوبان بن ثابت بن الرحمن عبد حدثنا قال على بن عاصم حدثنا الرحمن عبد بن محمد قبيصة
 لم ما لعبده ليغفر هللا ان قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان حدثه ذر أبا سلمان بن أسامة عن نعيم بن عمرو عن
 حدثنا طالب أبى بن الحسن حدثني مشركة وھى النفس تموت ان قال الحجاب وما هللا رسول يا الواق الحجاب يقع

 اوالدى أم تزوجت الرحمن عبد بن محمد قبيصة أبو لنا قال قال على بن إسماعيل حدثنا القواس عمر بن يوسف
 سنة ستين منذ معي وھى فبغضتھا افرأيتھ الباب شق من فاطلعت للسالم قصدتھم بأيام االمالك بعد كان فلما ھؤالء
 الطوال الصيف أيام من يوم في قرأ ما أكثر عن سألته للقرآن رأيناه من ادرس من الشيخ ھذا كان إسماعيل قال
 الصيف أيام من يوم في قرا انه لي قال حتى به أزل فلم يخبرنى ان فامتنع وسرعته الدرس بكثرة يوصف وكان
 بن احمد بن محمد أخبرنا الصدق أھل من وكان العصر مؤذن واذن براءة إلى مسةالخا في وبلغ ختم أربع الطوال
 الرحمن عبد بن محمد قبيصة أبو مات فيھا ومائتين وثمانين اثنتين سنة قال الخطبي على بن إسماعيل أخبرنا رزق
  األول ربيع من بقين ليلة عشرة الثنتي الضبي

 ھشام بن يحيى عن حدث روزان وقيل بزوران يعرف المقرئ الخياط بكر أبو الرحمن عبد بن محمد - 802
 أبو عنه روى الغاضرى سليمان بن حفص صاحب الصباح بن عبيد على وقرأ سعدويه سليمان بن وسعيد السمسار
 أبى عن سعدويه حدثنا روزان الرحمن عبد بن محمد حدثنا الشافعي بكر وأبو الطستي الصمد وعبد سنود بن الحسن
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 بھا وحدث بغداد قدم القرقساني األسدي األصبع أبو صفوان بن موسى بن كامل بن الرحمن عبد بن محمد -  803
 بن وعبيد مھران بن ويزيد مھدى بن ومعلى األسود أبى بن بكر وأبى الخزامى المنذر بن وإبراھيم النفيلي جعفر عن

 السماك بن عمرو وأبو الحكيمي احمد بن ومحمد الصفار بن وإسماعيل صاعد بن محمد بن يحيى عنه روى يعيش
 المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا الحديث حسن ثقة وكان فعيالشا بكر وأبو الطستي على بن الصمد وعبد
 أسامة أبى بن محمد حدثنا كامل بن الرحمن عبد بن محمد االصبح أبو حدثنا إمالء الدقاق احمد بن عثمان حدثنا
 برجا عن رباح بن عطاء عن جريج بن الملك عبد عن مرزوق أبى بن حبيب عن برقان بن جعفر أبى حدثنا الرقى
 على بن احمد أخبرنا دفنت ما بعد المرأة على يعنى عليھا صلى انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد بن

 الحاج القرقساني األصبع أبى عن سألت قال سعيد بن العباس أبى عن الوراق الفرج بن احمد على قرا قال المحتسب
 ھارون بن الحسين على قرانا قال الدقاق محمد بن على خبرناأ اشھر ثالثة نحو منذ توفى فقالوا وثمانين ثمان سنة
 توفى حديث صاحب بالحناء يخضب رأيته القرقساني األصبع أبو كامل بن الرحمن عبد بن محمد قال سعيد بن عن
  ومائتين وثمانين سبع سنة في

 الرازي حميد بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم الطبري على أبو وقيل هللا عبد أبو الرحمن عبد بن محمد - 804
 احمد عنه وروى هللا عبد أبا وكنياه القاضيان قانع بن الباقي وعبد كامل بن احمد عنه روى الحميد عبد بن وإسماعيل

 بن محمد حدثنا القاضي كامل بن احمد أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا على أبا وكناه خزيمة بن الفضل بن
 بن عن عطاء بن عمرو بن طلحة حدثنا خالد بن الفرات حدثنا حميد بن محمد حدثنا الطبري هللا عبد أبو الرحمن عبد

  أخالقا احسنكم خياركم قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان عباس

 خزيمة بن إسحاق بن محمد عن ببغداد حدث الھمداني بكر أبو موسى بن السندس بن الرحمن عبد بن محمد -  805
 بن هللا وعبد العدني إبراھيم بن وإسحاق المنكدري عمر بن محمد بن وأحمد اآلدمى محمد نب وأحمد النيسابوري

 عبد بن وإبراھيم الموصلي سفيان أبى بن هللا وعبد الحراني زيد أبى بن محمد بن وعمر الدينوري وھب بن محمد
 بجير بن محمد بن وعمر قيالر القطان هللا عبد بن والحسين الباغندي محمد بن ومحمد المخرمي أيوب بن هللا

  ثقة وكان شاھين وبن حفص وأبو الدارقطني الحسن أبو عنه روى ومعرفته حفظه على تدل وأحاديثه السمرقندي

 القاضي هللا عبيد بن عتبة السائب أبو واله قريعة بابن المعروف القاضي بكر أبو الرحمن عبد بن محمد -  806
 المسجوع بالجواب يسرع الكالم عجيب الخاطر حسن النوادر كثير وكان تالفرا أعمال من وغيرھما السندية قضاء

 أبو القاضي لي وقال الحديث اسند أعلمه وال ظريفة مستفيضة أخبار وله فيه تعمق وال له تعمل غير من المطبوع
 بن محمد أبو القاضيان ومعه وثالثمائة ستين سنة في واسطا بختيار األمير ورد الواسطي على بن محمد العالء

 العالء أبو قال وغيره األنباري بكر أبى عن علينا امالھا اخبارا قريعة بن من فسمعنا قريعة بن بكر وأبو معروف
 قال ثم معروف بن وقدم قريعة بن فتأخرا الصاغة درب فدخال بواسط يتسايران يوما قريعة وبن معروف بن وكان
 الختلي احمد بن محمد بن على حدثنا الدربندي محمد بن حسنال الوليد حدثني فواجب تأخرت وان فحاجب تقدمت ان

 وأبو انا اتفقت قال الكاتب موسى بن على حدثنا قريعة بن الرحمن عبد بن محمد بكر أبو القاضي حدثنا بواسط
 فزحمه نقصدھا فتوجھا الدواب سوق إلى تساعدنى ان أحب لي فقال عليه فسلمت الخرسى بمربعة الضرير العيناء
 ومن...  حمار بال جواد من كم والصغار الذل على صبرا...  والنھار الليل خالق يا...  يقول فانشا راكب عليه حمار
 إلى تقدم المھلبي محمد أبو الوزير كان قال حدثه أباه ان الكابت السنجي محمد بن محمد ذكر...  حمار على حمار

 وكان قال القاضي بتوقيع اال النفقة من بشيء يطلق ال بأن وامر داره في البناء على يشرف ان قريعة بن القاضي
 فوقف العامة من رجل فحضر فيه يجلس القاضي كان الذي الموضع بقرب المھلبي دار في جماعة مع جالسا يوما
 بين له فقال ثمنھا يعطه ولم السقوف لتزويق الوكيل منه أخذھا بيضة ثالثين ثمن له ان وادعى له ودعا يديه بين
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 سعيد أبا سمعت يقول الدينور قاضى العطار طاھر أبا سمعت قال بالدينور الزھري ربيعة بن منصور حدثني
 في يوما منه فبدر يالقاض قريعة بن يخاطب وكان إسحاق أبو كنيته بالكنى يلقب قائد ببغداد كان يقول السمرقندي
 بكورك يكون إنما فأجابه ھذا ما القائد فقال إسحاق أبا يا لبيك قريعة بن فقال بكر أبا يا قريعة البن قال ان المخاطبة

 المحسن بن على القاسم أبو القاضي حدثنا األول من افظع ھذا واوياله القائد فقال تسحقناك بكرتنا فإذا قضيتنا إذا
 واستعركت اجرعك وأستمرس رأسك استنقف أبيك عن شغلك ما إبراھيم يا البنه قريعة بن بكر وأب قال قال التنوخي
 فسقة بذلك وھم مرقة امرى وعن عققة بنى ھم فقال بختيار مع وكانوا أوالده عن الدولة عضد وسأله قال أذناك
 أبو أخبرنا تجھلھا مادتك وفيھا يشتكمع منھا صنعة  انا له قال القفا حدود ما الزھراني وسأله قال التنوخي حدثني
 البن الزھراني الحسن أبو قال قال التميمي جعفر بن محمد أخبرنا قاال الوكيل الواحد عبد بن وأحمد األزھري القاسم
 وشرطك اخوانك فيه داعبك ما الوقت في فأجابه القفا حدود ما الديلمي بويه بن احمد وزير المھلبي مجلس في قريعة
 لي قال والنفع للضر والوضع الرفع قال الصفع حد ما فقال جربانك عليه واشتمل سلطانك فيه وادبك حجامك فيه
 سنة اآلخرة جمادى من بقين لعشر السبت يوم في قريعة بن توفى الحفار الحسن بن وھالل القاضي المحسن بن على
  سنة وستين خمس عن ھالل زاد وثالثمائة وستين سبع

 بن وأحمد الكوفى زيدان بن هللا عبد عنه روى بكر أبو مروان بن هللا عبد بن احمد بن رحمنال عبد بن محمد -  807
 أخبرنا البصري إسماعيل بن على بن الحسن بن العزيز عبد عنه حدثنا العيناء أبى صاحب المكى عيسى بن محمد
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 ممن وھو المھدى بعسكر القضاة يتولى كان الراى أصحاب أحد بكر أبو صبر بن الرحمن عبد بن محمد -  808
 القضاة انحدر قال يعقوب بن على بن محمد العالء أبو قاضيال حدثنا الرجال عقالء من يعد وكان باالعتزال اشتھر
 على فذھب العالء أبو سماه بغداد إلى الواردين الملوك بعض الستقبال واسط إلى بغداد من العلماء وكبار والفقھاء
 صبر بن سئل ثم بذلك خطوطھم وكتبوا حكمھا بموجب فافتوا نزلت حادثة عن بواسط فسئلوا صبر بن وفيھم اسمه
 بالفتوى خطه يكتب ان فأبى المسائل مشكالت من وليست ظاھر المسألة ھذه حكم له فقيل فامتنع خطه يكتب ان

 مسائل من وھذه األصول عمل إلى عنانى صرفت انى فقال امساكه سبب عن فسأله القضاة قاضى إلى األمر فانتھى
 المسألة ھذه في اليوم افتيت ان أخشى قالف ظاھر وحكمھا المشكلة المسائل من ليست القضاة قاضى فقال الفروع
 الصمد عبد أنشدني فعله في وصوبه عقله القضاة قاضى فاسترجح واشكال غموض فيه بما غيرھا في غد في سئلت
... ...  صبر فمن ادعيت وھب...  صبر إلى للدعي قل...  القاضي صبر بن في ھارون بن لبشر الدقاق محمد بن
...  لغ تبا أو تفاصح فإذا وعر عار له ھذا...  على ھذا وكالھما... ...  افتخر إذا لقرودا بين...  يفتخر بكلب قرد
 برائحة عموا...  الخصوم منه دنا وإذا... ...  العرر بأبي فمرحبا...  ء للقضا تطلس وإذا... ...  العبر بأبي جاءنا
 البصر عمى قضى إذا...  ء القضا شر فقضاؤه ... ... الخطر من ھاربين...  ة الخصوم قبل فتصالحوا... ...  البخر
 قال وثالثمائة ثمانين سنة الحجة ذي من بقين لعشر الثالثاء يوم في مات صبر أبى بن ان المحسن بن ھالل ذكر... 
  وثالثمائة عشرين سنة في مولده وكان

 بن ومحمد الخراز النغي بن هللا عبد بن محمد سمع البيع الحسن أبو حنشام بن الرحمن عبد بن محمد - 809
 بكر أبو عنه حدثنا شيوخھا عن فكتب الشام إلى سافر وكان وغيرھم المحاملي بن عبيد وأبا المروزي حمدويه
 ثقة حنشام بن الحسن أبو قال العتيقي محمد بن احمد أخبرنا ثقة كان البرقاني لنا وقال األزھري القاسم وأبو البرقاني
 اإلثنين يوم حنشام بن الحسن أبو توفى الھاشمي دودان بن الفضل أبى بخط قرأت ائةوثالثم وتسعين اثنتين سنة توفى

  الزعفراني بدرب داره في ودفن وثالثمائة وتسعين اثنتين سنة رمضان شھر من العشرين

 محمد بن هللا عبد سمع المخلص طاھر أبو زكريا بن الرحمن عبد بن العباس بن الرحمن عبد بن محمد -  810
 السكري الرحمن عبد بن هللا وعبيد الطوسي سليمان بن وأحمد صاعد بن ويحيى داود أبى بن بكر وأبا البغوي

 بن هللا وھبة الخالل محمد وأبو واالزھرى البرقاني عنه حدثنا أمثالھم من وجماعة الصيدالني احمد بن ورضوان
 طاھر أبو لي قال قال الحسن بن لىع حدثني ثقة وكان آخرين في التنوخي القاسم أبو والقاضي الطبري الحسن

 في سماعي وأول وثالثمائة خمس سنة شوال من خلون ليال لسبع اإلثنين ليلة من األول الفجر طلوع ولدت المخلص
 الحسن حدثني وغيرھم صاعد وبن داود أبي بن بكر أبى من وبعده منيع بنت بن من وثالثمائة اثنتي سنة القعدة ذي
 وتسعين ثالث سنة من رمضان شھر في المخلص طاھر أبو مات قاال العتيقي حمدم بن وأحمد طالب أبى بن

  ثقة صالح شيخ العتيقي وقال سنة وثمانون ثمان وله الحسن قال وثالثمائة

 بن احمد عنه حدثنا الشبلي بكر أبى عنه حكى الصوفي بكر أبو عمر بن جعفر بن الرحمن عبد بن محمد -  811
 مجلس في كنت قال البغدادي الصوفي عمر بن الرحمن عبد بن محمد بكر أبو حدثنا تيقيالع أخبرنا العتيقي محمد
 وفنى ولحيتى رأسي أبيض قد بكر أبا يا له فقال واللحية الراس أبيض كبير رجل إليه وقف إذا الشبلي بكر أبي

 هللا قال نعم قال مث حوله من وبكى الشيخ فبكى حيلة من لي فھل صنيعتى سوء من فيه انا ما عرفت وقد عمرى
...  الشبلي بكر أبو أنشدنا قال محمد أنشدنا قال العتيقي أخبرنا سلف قد ما لھم يغفر ينتھوا ان كفروا للذين قل تعالى
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 النيسابوري زياد بن محمد بن هللا عبد بكر أبا سمع الدقاق الحسن أبو جعفر بن الرحمن عبد بن محمد -  812
 ينزل ثقة وكان االزجى على بن العزيز عبد عنه نيحدث المحاملي إسماعيل بن والحسين القاضي حماد بن وإبراھيم
  الطاق بباب الطحانين صف

 حرب بن معاوية بن محمد عن بھا وحدث بغداد سكن النفيلي الحسن أبو سھل بن الرحمن عبد بن محمد - 813
 وعبد لنقاشا زياد بن الحسن بن ومحمد األنباري الفرج بن ومحمد البلدي المفرح بن إبراھيم بن وإسماعيل الطائي

 ھذا كان العتيقي محمد بن وأحمد الخالل محمد بن والحسن البرقاني بكر أبو عنه حدثنا الدقاق الرحمن عبد بن هللا
  الربيع طبقة من جارنا الشيخ

 بكر منصور أبى أخت بن وھو بالحريضى يعرف النيسابوري الفضل أبو محمد بن الرحمن عبد بن محمد - 814
 بن ومحمد المزكى بن عمر بن احمد بن ومحمد الخفاف عمر بن محمد بن احمد الحسين أبا سمع خير بن محمد بن

 السلمي الرحمن عبد وأبا الزيادي طاھر وأبا األصبھاني ماموية بن يوسف بن هللا وعبد العلوي داود بن الحسن
 الحريضى الفضل أبو رناأخب صالحا خيرا صدوقا وكان عنه فكتبنا بھا وحدث بغداد قدم فورك بن الحسن بن ومحمد
 بشار بن محمد حدثنا السراج إسحاق بن محمد حدثنا بنيسابور الخفاف عمر بن محمد بن احمد الحسين أبو أخبرنا
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن عائشة عن القاسم عن عمار بن الرحمن عبد حدثنا قال سعيد بن يحيى حدثنا بندار
 زينب أبى بن وھو عمار بن الرحمن عبد درجة وعشرين خمسا وحده صالته عن تفضل الجمع في الرجل صالة قال
 ببغداد أقام وكان وثالثمائة وثمانين خمس سنة في ولدت فقال مولده عن الحريضى سألت الحديث غريب عزيز مدني
  ائةوأربعم وأربعين ست سنة من الجمادين إحدى في بھمذان مات انه فبلغنا نيسابور إلى متوجھا خرج ثم مدة

   هللا عبيد أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 بن شمس عبد بن أمية بن حرب بن سفيان أبى بن عتبة بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن هللا عبيد بن محمد -  815
 وحدث الناس أفصح من وكان لالداب ورواية أخبار صاحب كان البصرة أھل من العتبي الرحمن عبد ابا مناف عبد
 الفضل وأبو السجستاني حاتم أبو عنه روى الكوفى يحيى بن لوط مخنف وأبى عيينة بن يانسف وعن أبيه عن

 وحدث بغداد وقدم وغيرھم الكديمي العباس وأبو القرشي معاوية بن العزيز وعبد النخعي محمد بن وإسحاق الرياشي
 بن عمر عنه حدثني الشافعي اھيمإبر بن محمد حدثنا الرزاز احمد بن على أخبرني أھلھا من واحد غير عنه فأخذ بھا

 لنسمع ببغداد داره في العتبي على دخلنا قال الصمد عبد بن احمد حدثني جسر ابى بن وزاد يحيى أبو حدثنا الھيضم
 الخير... ...  تفضيل االخالف على وللوفاء...  ماطلھا كنت ان عدة في خير ال...  األبيات ھذه عنه فحفظنا منه
 محمد عمر أبو أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا...  تطويل فيه خير ينفع وليس.. . اعجله للناس انفعة
 لو...  بالبصرة والعتبى القينى وكان العتبي إلى القينى كتب قال الرياشي عن البشارى أخبرني الزاھد الواحد عبد بن
 أكن ولم... ...  قربى بأنس ناى وحشة...  بربح نامستيق وبعت... ...  قلبي إليك شوقا لطار...  جناح له قلبي كان

 عتبة... ...  حبى حل والجسم لديك...  فؤادى احتلھا والبصرة... ...  وصحبي أسرتي بھا ليس...  بالدا مواطنا
 كانوا... ...  نجب سليل نجيبا كان...  وخال لك عم ورب... ...  حرب وبعد صخر بعد من...  المعالي ذو اشباك
...  غرب وكل شرق كل في...  يساسوا ولم وساسوا راسوا... ...  جدب غيوث حرب ليوث...  وكانوا لورىا ملوك
 ازداد...  بعدا منك ازددت وكلما... ...  ويصبى الھوى يدعو وفيك...  يسلى سواك عمن الناس...  العتبي فأجابه
 فان...  غريبا ثوى جسمى كان ان حبىك ترى حب ليس بل...  كوجدى ترى وجد فليس... ...  قلبي إليك قربا

 صالح بن محمد بن يعقوب حدثنا بالبصرة الشاھد الحسن بن القاسم بن على الحسن أبو أخبرنا...  بحبى ثوى روحى
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 الوليد بن شجاع بدر أبا سمع المنادى بن رجعف أبو يزيد بن هللا عبيد داود أبى واسم داود أبى بن محمد - 816
 بن وروح المؤدب محمد بن ويونس األزرق يوسف بن وإسحاق ھارون بن ويزيد أسامة وأبا غياث بن وحفص
 روى طبقتھم في ومن مسلم بن وعفان إبراھيم بن ومكي السھمي بكر بن هللا وعبد القاسم بن ھاشم النضر وأبا عبادة
 وأبو الدوري مخلد بن ومحمد البغوي محمد بن هللا وعبد السجستاني داود وأبو بخاريال إسماعيل بن محمد عنه

 وأبو السماك بن عمرو وأبو الرزاز عمرو بن ومحمد الصفار محمد بن وإسماعيل ابنه بن وھو المنادى بن الحسن
 بن على أخبرنا صدوق فقال عنه أبي وسئل أبى مع منه سمعت الرازي حاتم بن وقال وغيرھم القطان زياد بن سھل

 بن محمد بن جعفر بن احمد الحسين أبو أخبرنا القرشي موسى بن محمد بن احمد حدثنا العباسي صاحب الحسين
 يقول كان انه الھمداني ذر بن عمر عن رجل حدثني القاسم بن ھاشم النضر أبو حدثنا جدي حدثني المنادى هللا عبيد
 لنا فاغفر الشرك إليك األشياء ابغض في نعصك ولم أنت اال اله ال ان شھادة إليك األشياء أحب في اطعناك انا اللھم
 فالتفت خلفى من رجل فحدثني معي لقوم الحديث ھذا فذكرت جنازة حضرت جدي لي قال الحسن أبو قال بينھما ما
 من فامتنعت عنه كتبته ما فانى النضر أبى عن ھذا حدثني جعفر أبا يا لي فقال عليه فسلمت معين بن يحيى ھو وإذا
 محمد أخبرني معه كانت ألواح في عنى وكتبه الطريق من ناحية في اجلسنى حتى تركنى فما زكريا البى إجالال ذلك
 اآلجري على بن محمد عبيد أبو أخبرنا باألھواز الشافعي محمد بن الحسين على أبو أخبرنا األصبھاني على أبى بن
 عمر بن هللا عبيد عن أسامة أبي عن المنادى بن داود أبى حديث ينكر األشعث بن سليمان داود أبا سمعت قال

 أخبرنا المؤدب جعفر بن محمد بن الغفار عبد أخبرناه داود أبو أنكره الذي والحديث قلت كثير بحديث عنه وحدثنا
 وأخبرنا منادىال بن هللا عبد بن محمد حدثنا قالوا وجماعة الدلھاب أبى بن نعمان حدثني األزدي الحسين بن محمد
 بن محمد حدثنا إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي على بن الحسين أخبرنا الفقية غالب بن محمد بن احمد
 عليه هللا صلى هللا رسول ان عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن أسامة أبو حدثنا جعفر أبو يزيد بن هللا عبيد
 بن هللا عبيد حديث من غريب وھو الغفار عبد لفظ عليھا يجلس فلم وسادة له فالقيت يعوده مريض على دخل سلم و

 بن هللا عبيد بن محمد تابعه وقد المنادى بن أسامة أبى عن بروايته وتفرد أسامة أبو اال عنه يروه لم حفص بن عمر
 بن احمد حدثنا البجلي وحن بن عمر أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرناه الحديث ضبط الناقد كان ان المخرمي المبارك

 بن عمر بن هللا عبيد حدثنا أسامة أبو حدثنا المخرمي هللا عبد بن محمد حدثنا المصري بكر أبو حماد بن العزيز عبد
 عليھا يجلس فلم وسادة له فوضعت يعوده مريض على دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عمر بن عن نافع
 ناقلة واسقط روى عنه الحديث ھذا يكون ان فاخشى المخرم يسكن المنادى بن هللا عبيد بن محمد كان وقد قام حتى
 محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان حدثنا القطان الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا اعلم وهللا عبيد من الياء حرف
 قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان أنس عن قتادة عن عروبة أبى بن سعيد حدثنا روح حدثنا داود أبى بن هللا عبيد بن

 عند ذكرت وقد قال نعم قال لك وسمانى أبى قال القران عليك واقرا القران اقريك ان أمرني هللا ان كعب بن ألبى
 القاسم بن احمد بن محمد أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا عيناه فذرفت نعم قال العالمين ربي
 في الحديث ھذا البخاري روى بنحوه روح حدثنا المنادى بن جعفر أبو حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا

 فجعل البخاري على اشتبه انه يقول الطبري الحسين بن هللا ھبة سمعت احمد سماه انه اال المنادى بن عن صحيحه
 نعلم فيما أخ جعفر ألبي يسل باطل عندنا األخير القول وھذا احمد اسمه بمصر أخ لمحمد كان وقيل احمد محمدا
 إبراھيم بن عمر حازم أبو حدثنا كما واحد شيء وأحمد محمدا ان يرى كان أو قيل كما البخاري على اشتبه ولعله

 الوليد بن احمد حدثنا فيقول علينا يملى ناجية بن هللا عبد كان يقول اإلسماعيلي بكر أبا سمعت قال بنيسابور العبدوي
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 مسلم بن عفان عن حدث بالخالل يعرف القاضي الخصيب بكر أبو دينار بن مرزوق بن هللا عبيد بن محمد -  817
 وغيرھم اآلدمي مساور بن محرز بن ومحمد الخبطى على بن وإسماعيل حاتم بن محمد بن وعمر بنته بن عنه روى
 على بن إسماعيل أخبرنا لواقا بكر أبى بن والحسن المغربي عمر بن احمد بن وعلى رزق بن احمد بن محمد أخبرنا
 عن عون بن عن الحجاج حدثنا شعبة حدثنا بن عفان حدثنا الخالل مرزوق بن هللا عبيد بن محمد بكر أبو حدثنا
 رزق البن واللفظ شھيد فھو ماله دون قتل من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال ھريرة أبى بن محمد
 إسماعيل حديث من اال يكتبه ولم عفان عن مروزق بن بروايته تفرد عون بن عن شعبة حديث من غريب ھذا

 عبد بن بشرى أخبرناه منكر واحد حديث غير مستقيمة وعامتھا كثيرة أحاديث عفان عن ھذا مرزوق والبن الخطبي
 بن مرزوق بن هللا عبيد بن محمد جدي حدثنا الترمذي حاتم بن هللا عبد محمد بن عمر القاسم أبو حدثنا الرومي هللا

 لما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن ثابت أخبرني سلمة بن حماد حدثنا عفان حدثنا الخالل دينار
 الياقوت من رؤوسھا تعرق وال تبول وال تورث ال ملجمة مسرجة موقفة خيال السماء في رأيت جبريل بي عرج

 ھي جبريل فقال ھذه لمن فقلت اجنحة ذوات األصفر العقيان من وابدانھا األخضر الزمرد من وحوافرھا األحمر
 وتسعين خمس سنة بخطه مخلد بن محمد كتاب في قرأت القيامة يوم عليھا هللا يزورون وعمر بكر أبى لمحبى
  األولى جمادى سلخ األحد يوم المذكور الخالل بن بكر أبو مات فيھا ومائتين

 الزھري هللا عبد أبو عوف بن الرحمن عبد بن إبراھيم بن سعد بن راھيمإب بن سعد بن هللا عبيد بن محمد - 818
 عن ابنه بن وھو الزھري الرحمن عبد بن هللا عبيد الفضل أبو روى األعرج سھل بن والفضل معين بن يحيى سمع

  كتابه في وجوده

 قريش بن الرحمن عبد يمنع أبو عنه روى العثماني عثمان بن موسى عن حدث البغدادي هللا عبيد بن محمد -  819
 مغيرة عن جرير حدثنا العثماني عثمان بن موسى حدثنا البغدادي هللا عبيد بن محمد حدثنا بمكة نعيم أبو نا الھروي

 وماله القيامة يوم امتى من بالرجل يؤتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن علقمة عن إبراھيم عن
  عياله يرحم كان فإنه الجنة ادخلوه تعالى الرب فيقول ةالجن له ترجى حسنة من

 بن العباس بن هللا عبد بن على بن محمد بن العباس بن إسماعيل بن الحسن بن على بن هللا عبيد بن محمد -  820
 وثمانين أربع سنة من الرصافة جامع مسجد في والصالة بغداد حسبة يتولى كان الخطيب بكر أبو المطلب عبد

 فيما الخطبي إسماعيل ذلك ذكر ثالثمائة سنة منه خلت ليلة عشرة إلحدى صفر في وتوفى وفاته حين إلى نومائتي
  منه سمعه انه مخلد بن إبراھيم انبانى

 من واصله الحافظ إبراھيم بن عمر األذان ابى ختن وھو كاجوا بأخي يعرف جعفر أبو هللا عبيد بن محمد - 821
 بن ومحمد القيسرانى شعبان أبى بن وإبراھيم الدمشقي زرعة وأبى األنطاكي اذخرد بن عثمان عن حدث خوارزم
 أخبرنا الجرجاني عدى بن هللا وعبد الجعابي بن بكر وأبو عقدة بن العباس أبو عنه روى وغيرھم الشطى عثمان
 أبى بختن عروفالم جعفر أبو قال المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا األكبر الواحد عبد بن محمد



25 

 

 الطائي حرب بن وعلى اليامي بديل بن احمد سمع الكاتب جعفر أبو العالء بن محمد بن هللا عبيد بن محمد -  822
 أبو القاضي عنه روى الدورقي إبراھيم بن احمد بن هللا وعبد الھاشمي الحسن بن هللا وعبد القنطري داود بن وعلى
 بن محمد بن على حدثني الصرصرى ھشام بن الحسن بن إسماعيل آخرھم الدارقطني الحسن وأبو الجراحى الحسن
 الكاتب هللا عبيد بن محمد جعفر أبى عن الدارقطني وسالت يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت قال نصر

 في الكاتب العالء بن هللا عبيد بن محمد توفى بخطه الثالج بن القاسم أبو كتاب في قرأت مأمون ثقة فقال االطروش
  وثالثمائة وعشرين تسع سنة األولى جمادى

 خلف بن ومحمد األنباري بشار بن محمد بن القاسم سمع الكاتب هللا عبد أبو حريث بن هللا عبيد بن محمد - 823
  حيويه بن عمر أبو عنه روى المرزباني

 عند سنورده خبرا زنجى بن محمد بن إسماعيل عنه روى الكاتب هللا عبد أبو رشيد بن هللا عبيد بن محمد - 824
  هللا شاء ان طاھر بن هللا عبد بن هللا عبيد ذكر

 الدنيا أبى بن بكر وأبا التمتام غالب بن محمد سمع زبورا بابن المعروف احمد أبو زياد بن هللا عبيد بن محمد - 825
 السماك بن عمرو أبو عنه روى النجار موسى بن وأحمد الدمشقي خليد بن وعلى كزال بن محمد بن وجعفر
 بن محمد بن طلحة عن الفتح أبى بن هللا عبيد حدثني الدارقطني الحسن وأبو العسكري عبيد بن محمد بن نوالحسي
 خلون لخمس الجمعة يوم ودفن الخميس يوم في غيره قال وثالثمائة ثالثين سنة في مات زبورا احمد أبا ان جعفر
  اآلخرة جمادى من

 وأبا موسى بن وبشر أسامة أبى بن الحارث سمع القاضي بكر أبو الورد أبى بن محمد بن هللا عبيد بن محمد - 826
 بن الحسن أبو عنه كتب الفريابي وجعفر الموصلي الكميت بن والحسن العكبري عمرو بن وخلف الكجي سالم

 في ورأيت واحد بحديث عنه وحدثنا وثالثمائة وأربعين ست سنة في الورد أبى بسويقة المعروفة محلته في زرقويه
 الحارث حدثنا الورد أبى بن حدثنا إمالء حفظه من رزق بن احمد بن محمد حدثنا ثقة وكان عدة أحاديث عنه هكتاب
 هللا صلى النبي قال قال عمر بن عن نافع عن إسحاق بن محمد حدثنا ھارون بن يزيد حدثنا أسامة ابى بن محمد بن
  الحديث ھذا غير الحارث من الورد أبى بن يسمع لم رزق بن لنا قال فليغتسل الجمعة اتى من سلم و عليه

 ومحمد الجرجرائي الصباح بن محمد بن جعفر سمع الكيال بكر أبو قفرجل بن الفضل بن هللا عبيد بن محمد -  827
 احمد بنته بن عنه حدثنا وطبقتھم المجدر بن ھارون بن ومحمد داود أبى بن بكر وأبا الباغندي سليمان بن محمد بن
 أعمى كان فقال ذكره األزھري وسمعت صدوقا وكان وغيرھم األزھري القاسم وأبو البزار فرجال بن محمد بن

 في كلھا فاخرجھا بنزول عيينة البن نسخة عنده وكان الثوري حديث خرج انه عنه بكير بن هللا عبد أبو حدثني القلب
  وثالثمائة وسبعين خمس سنة في قفرجل بن مات قال طالب أبي بن الحسن حدث الثوري حديث

 بن الحريش بن واقد بن عوف بن الشخير بن هللا عبد بن هللا عبيد بن الفتح بن محمد بن هللا عبيد بن محمد - 828
 الباغندي محمد بن ومحمد المدائني إسحاق بن هللا عبد سمع الصيرفي بكر أبو صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كعب

 وعبد داود أبى بن بكر وأبا البغوي القاسم وأبا الدقاق المغيرة بن سنالح بن وعلى الوشاء عنبر بن محمد بن والحسن
 وعلى األزھري القاسم وأبو الواسطي العالء أبو القاضي عنه حدثنا شعبة بن محمد بن والحسن حية أبى بن الوھاب

 فقال رالشخي بن عن سئل البرقاني بكر أبا سمعت صدوقا وكان الجوھرى على بن والحسن التنوخي المحسن بن
 توفى قال األزھري حدثني الصحيح في عنه روى قد الفوارس أبى بن الفتح أبا رأيت انى اال أصحابنا بعض حذرنيه
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 بغداد نزل واألدب للشعر ورواية أخبار صاحب المؤدب النصيبي الحسن أبو محمد بن هللا عبيد بن محمد -  829
 مؤدبى كان لي وقال التنوخي المحسن بن على عنه حدثني وغيره ثعلب صاحب الزاھد عمر أبى عن بھا وحدث
 قال وثالثمائة وثمانين أربع سنة ببغداد وتوفى بنصيبين وثالثمائة عشرة أربع سنة في أخبرني ما على مولده وكان
  األزد من انه يقول كان

 هللا عبد أبا القاضي سمع الكرخي الكاتب بكر أبو الحسين بن هللا عبيد بن محمد بن هللا عبيد بن محمد - 830
 بن ويوسف حرب بن على بن عمر بن يحيى بن ومحمد الصفار محمد بن وإسماعيل مخلد بن ومحمد المحاملي
 داسة بن بكر وأبا الفسوي عثمان بن محمد بن والحسن النجاد سلمان بن وأحمد البھلول بن إسحاق بن يعقوب
 محمد بن وأحمد األزھري عنه حدثناو حنبل بن احمد فضائل في خبرا شاھين بن حفص أبو عنه روى البصري
 محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرني جعفر بن محمد بن الواحد عبد بن محمد هللا عبد وأبو العتيقي

 على سمعت قال المھلبي محمد بن المغيرة حدثنا الرزاق عبد بن بكر بن محمد حدثنا الكرخي محمد بن هللا عبيد بن
 قال منى تسمع ان منعك ما له فقلت بمكة الطفيل أبا رأيت قال أبيه عن يروى جرير بن وھب سمعت قال المديني بن
 فيه غريب حديث ھذا الدارقطني يعنى عمر بن علي لي قال الكرخي قال ذاك من إلى أحب ياتى واحد طواف كان
 أبا سمعت منه وسمع سلم و عليه هللا صلى النبي رأى قد الطفيل أبا الن التابعين من حازم بن جرير ان على دليل
 الدارقطني من قرابة ذا وكان قال الصيرفي بن منصور أبا يعنى الكرخي هللا عبيد بن محمد ذكر البرقاني بكر

 احمد بكر أبى كتاب في قرأت ثقة ثقة ثقة فقال ثقة أكان فقلت بياض لحيته في شابا وكان فوائد الدارقطني له وخرج
 ثمان سنة الحجة ذي من خلون لثالث السبت ليلة الكرخي الكاتب هللا عبيد بن محمد توفي بخطه البقال بن عمر بن

  وثالثمائة وثمانين

 ما جعد بابن يعرف العالف بكر أبو مرزوق بن هللا عبد بن بابوية بن سليمان بن محمد بن هللا عبيد بن محمد - 831
 العزيز عبد عنه حدثني المحاملي إسماعيل بن والحسن النيسابوري زياد بن محمد بن هللا عبد بكر أبى عن حدث

  خيرا اال حاله من علمت وما االزجى

 حديثا البغوي القاسم أبى عن حدث األذان أبى بابن يعرف الفرج أبو وقيل الحسن أبو هللا عبيد بن محمد -  832
 أبو حدثنا أصله من العتيقي ناأخبر الحرقى الفتح بن على بن ومحمد العتيقي محمد بن احمد عنه لنا رواه واحدا
  الحديث ھذا غير عنه عندي وليس األذان أبى بابن المعروف هللا عبيد بن محمد الحسن

 محمد بن هللا عبد حدثنا األذان أبى بابن المعروف هللا عبيد بن محمد الفرج أبو حدثنا الفتح بن على بن محمد وأخبرنا
 هللا صلى هللا رسول سمعت قال أنس عن قتادة عن وشيبان شعبة أخبرنا الجعد بن على حدثنا البغوي العزيز عبد بن
 ھذا كتب ذھبت الفتح وبن العتيقي لي قال العالمين رب  بالحمد القراءة يستفتحون وعمر بكر وأبا سلم و عليه
  العباس سارسوك ينزل وكان العتيقي قال الواحد الحديث ھكذا يحفظ وكان الشيخ

 بن هللا عبد بن الحارث بن يحيى بن هللا عبد بن حليس بن يحيى بن محمد بن محمد بن هللا دعبي بن محمد - 833
 حسن كان الشاعر بالسالمى المعروف الحسن أبو غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن يقظة بن مخزوم بن عمر
 المحسن عبد بن ىوعل التميمي العزيز عبد بن الوھاب عبد الفرج أبو شعره من مقطعات لنا روى جيده الشعر

 قلب بالھم يطرق...  عشيرته في الح إذا ظبى...  لنفسه السالمى هللا عبيد بن محمد الحسن أبو أنشدني قال التنوخي
 وانفس...  مفترقة فيه الحسن بدائع... ...  رشقه وصله رام من وكل...  مفوقة الحاظه سھام... ...  طرقه من
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 بن احمد نهع حدثنا حكايات الشبلي بكر أبى عن روى بالبارد المعروف الشاعر الفرج أبو هللا عبيد بن محمد - 834
  التوزي بن على

 المصري محمد بن على سمع بالدلو يلقب النجار المقرئ بكر أبو قرعة بن محمد بن هللا عبيد بن محمد - 835
 مقسم بن الحسن بن ومحمد الھاشمي برية بن جعفر وأبا السماك بن عمرو وأبا الرزاز البختري بن عمرو بن ومحمد
 سنة في حيا وكان السماك على بن ومحمد العتيقي محمد بن وأحمد االزجى لعزيزا عبد عنه حدثني الشافعي بكر وأبا

  عمره آخر في بصره وكف ثقة وكان أربعمائة

 القارئ اآلدمي جعفر بن محمد عن حدث المزرقة أھل من الفامي الحسن أبو احمد بن هللا عبيد بن محمد - 836
 طاھر بن محمد بن وحمزة السوسنجردي بن الحسن أبى مع خرجت لي وقال المقرئ غالب بن الحسن عنه حدثني
  بالمزرقة منه سمعنا حتى إليه

 بن وإسماعيل الصفار محمد بن إسماعيل سمع الحسين أبو حمدان بن احمد بن جعفر بن هللا عبيد بن محمد - 837
 فذكره الدقاق اھرط بن محمد بن حمزة وسمعت البرقاني بكر أبو عنه حدثني الھروي محمد بن وحامد الخطبي على
 من اآلخرة جمادى في حمدان بن الحسن أبو مات الخالل على بن الحسن لي وقال حسنا ثناء عليه واثنى جميال ذكرا
  وأربعمائة اثنتين سنة

 بن ومحمد الصفار محمد بن إسماعيل سمع الجبائى الحسن أبو الحجاج بن محمد بن هللا عبيد بن محمد - 838
 بن الصمد وعبد الخلدي وجعفر النجاد سلمان بن وأحمد الزبير بن الحسن وأبا السماك بن روعم وأبا الرزاز عمرو
 مالزما زاھدا مأمونا ثقة وكان عنه كتبنا وغيرھم والشافعي شاذان بن جعفر بن محمد بن هللا وعبد الطستي على
 وفاته وكانت والدتى اال قط مرأةا كف كفى لمس ما قال انه الدرج بدرب جاره وكان الوراق خززاذ عنه وحكى لبيته
  سنة وثمانين خمسا بلغ وقد وأربعمائة عشرة اثنتي سنة من رمضان شھر في

 شيبان بن بكر بن معن بن عطية بن خرجوش بن احمد بن جعفر بن هللا عبيد بن محمد بن هللا عبيد بن محمد - 839
 سعيد بن الحسن العباس أبى عن بھا دثوح بغداد سكن بالخرجوشى المعروف الشيرازي الفرج أبو منيع بن

 الفوارس أبى بن محمد بانتقاء عنه كتبا وغيرھم الفانى محمد بن وإسحاق حفيف بن محمد هللا عبد وأبى المطوعي
 بن الحسن العباس أبو حدثنا لفظا الخرجوشى الفرج أبو حدثنا الربيع قطيعة يسكن ثقة فاضال دينا صالحا شيخا وكان
 حدثنا ومائتين وتسعين خمس سنة بالفسطاط النسائي شعيب بن احمد الرحمن عبد أبو حدثنا يرازبش المطوعي سعيد
 اتى مالك بن ماعز ان سعيد ابى عن نضرة أبى عن داود حدثنا زريع بن يزيد حدثنا الشوارب أبى بن على بن محمد
 فانطلقنا فأمرنا بأس به ما قيل باس به ان قومه فسال مرارا فردده فاحشة أصبت انى فقال سلم و عليه هللا صلى النبي
 فرميناه لنا فانتصب الحرة فاتى خلفه وابتدرنا فسعى وجندل بخزف فرميناه نوثقه ولم نحفر فلم الغرقد بقيع إلى به

  وأربعمائة وعشرين اثنتين سنة الحجة ذي آخر في ببغداد الخرجوشى الفرج أبو مات سكت حتى بجالميد

 سمع االخوة بابن يعرف الصيرفي الفتح أبو حبيب بن الرحمن عبد بن عبيد بن احمد بن هللا عبيد بن محمد -  840
 السكري عمر بن وعلى شاذان بن بكر وأبا المقرئ البواب بن الحسن وأبا بالكوفة البكائي الرحمن عبد بن على

 فقال مولده عن وسألته عنه كتبت يسير بشيء اال يحدث ولم والسنة القران أھل من مستورا صدوقا وكان ونحوھم
 في ودفن وأربعمائة وعشرين خمس سنة في الحجة ذي ثاني الجمعة ليلة في ومات وثالثمائة وخمسين ست سنة في

  حرب بباب الليلة تلك صبيحة
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 أبو تميم بن حباب بن مروان بن إبراھيم بن مخلد بن سليمان بن إسحاق بن محمد بن هللا عبيد بن محمد - 841
 ماسي بن محمد أبى وعن أبيه عن وحدث كعب دار يسكن األصل متوثى البزاز حبابة بابن وفالمعر الحسن
 ماسي بن أيوب بن إبراھيم بن هللا عبد بن يوسف أخبرنا البربھاري كوثر بن بحر ابى عن عنده ان يذكر وسمعته
  الربيع أبو حدثنا القاضي يعقوب بن يوسف أخبرنا البزار

 و عليه هللا صلى للنبي قال رجال ان ھريرة أبى عن أبيه عن الرحمن عبد بن العالء دثناح جعفر بن إسماعيل حدثنا
 ماسي بن محمد أبى أصل في رأيت نعم قال عنه تصدقت إذا عنه يكفر فھل يوص ولم ال ما وترك مات ابى ان سلم

 الحق قد فرأيته حبابة بن مالقاس أبى أبيه أصول بعض في ونظرت العتيق بالخط أبيه مع حبابة بن الحسن أبى سماع
 لعبيد سماع الكتاب وجه وعلى داود أبى بن بكر أبي عن ألبيه أصال أيضا ورأيت طرى بخط منه السماع فيھا لنفسه
 سوق في نمشي بزھان بن القاسم أبى مع يوما وكنت محمد وألبيه طرى بخط ابنه الحق وقد حبابة بن محمد بن هللا

 فلم أبى أصول في سماعاتك لي يقول كذاب الشيخ ھذا ان بزھان بن لي فقال وذھب علينا فسلم حبابة بن فلقينا الكرخ
 وخمسين اثنتين سنة في فقال مولده عن حبابة بن سألنا قط رايته وال أبيه من سمعت وما بزھان بن قال يكتبھا

 مقبرة في يومه من ودفن ئةوأربعما وثالثين خمس سنة شعبان من والعشرين الرابع الثالثاء يوم في ومات وثلمثائة
  أبيه جنب إلى المدينة جامع

 من مقطعات عنه علقنا القول صالح شاعر الزنجفرى هللا عبد أبو الملك عبد بن احمد بن هللا عبيد بن محمد - 842
...  يمالحر بفنا وتحربى...  النسيم إلى نسيم يا قم...  لنفسه أنشدنا ما ذلك من التنوخي القاسم أبى مجلس في شعره

 دجلة وعناق... ...  النديم على السرور خلع...  الھوى خلع ليلة في... ...  النسيم طرف يفتضھا...  كريمة در ... 
 من سقما...  الھوى جلب لما واھا النعيم ماء من روين...  للھوى علينا نعم... ...  حميم مشتاق عناق...  ت والفرا
  ريم لحظات رنا اذا...  ه من اللحظات وكأنما...  السقيم الطرف

  وأربعمائة أربعين سنة بعد الزنجفرى مات

 بن احمد بن الحسين سمع الرزاز طالب أبو بيان بن موسى بن داود بن محمد بن احمد بن هللا عبيد بن محمد - 843
 عمه مع اصحيح سماعه وكان عنه كتبت الدوري حلس بن هللا عبد بن وأحمد السكري عمر بن وعلى الموصلي فھد
 هللا عبد حدثنا الختلي عمر بن على أخبرنا الرزاز احمد بن هللا عبيد بن محمد طالب أبو أخبرنا الرزاز احمد بن على
 قاضى الواسطي إبراھيم بن داود حدثنا سالم بن محمد بن هللا عبد حدثنا قال األصبھاني اسيد بن الحسن بن محمد بن

 هللا صلى هللا رسول على معاذ قرا قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن جابر بن محمد حدثنا قزوين
 في ولدت فقال مولده عن طالب أبا سألت تھمز وال معاذ يا اقرا سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال فھمز سلم و عليه

 في بالكرخ يسكن وكان ةوأربعمائ وأربعين ثمان سنة من الحجة ذي في ومات وثالثمائة وستين تسع سنة من المحرم
  مبارك مربعة

 وكان مالك مذھب على الفقھاء أحد كان البزار الفضل أبو عمروس بن محمد بن احمد بن هللا عبيد بن محمد - 844
 الصيدالني بن القاسم وأبا طاھر وأبا شاھين بن حفص وأبا حبابة بن القاسم أبا سمع ومدرسيه القرآن حفاظ من أيضا
 عبد أبو القضاة قاضى وقبل ببغداد مالك مذھب على الفقة في الفتوى انتھت واليه مستورا ثقة دينا وكانت عنه كتبت
 المدينة بجامع حلقته في كتابه أصل من عمروس بن الفضل أبو أخبرنا الشام بباب يسكن وكان شھادته الدامغاني هللا

 بن احمد حدثنا عفر بن محمد بن محمد بن الحسين حدثنا إمالء الواعظ عثمان بن احمد بن عمر حفص أبو حدثنا
 قال قال جبل بن معاذ عن معدان بن خالد عن يزيد بن ثور عن الھمداني يزيد أبى بن الحسين بن محمد حدثنا منيع

 رجب في فقال مولده عن الفضل أبا سألت يعمله حتى يمت لم بذنب اخاه عير من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  وأربعمائة وخمسين اثنتين سنة من المحرم أول في مات انه بدمشق ونحن وبلغنا وثالثمائة وسبعين اثنتين سنة
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   الملك عبد أبيه واسم محمد اسمه من ذكر 

 حدث ونافع وعطاء المنكدر بن محمد عنه روى المدني الضرير األنصاري هللا عبد أبو الملك عبد بن محمد -  845
 وموسى األسدي الصلت بن ومحمد الوحاظي صالح بن ويحيى البلخي سالم بن وسالم الحمصي سعيد بن يحيى عن
 الملك عبد بن محمد عن أبى سألت حاتم أبي بن الرحمن عبد وقال الخالل مروان بن ويزيد الضبي داود بن

 بن على بن الحسن محمد أبو أخبرنا الحديث يضع كان كذاب جدا الحديث ذاھب ببغداد يكون كان فقال األنصاري
 بن احمد بن محمد حدثنا العسكري محمويه بن احمد بن محمد بكر أبو حدثنا بالبصرة النيسابوري بشار بن مداح

 قال هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن الملك عبد بن محمد حدثنا داود بن موسى حدثنا األنطاكي الوليد
 هللا رسول فقال مقبل براكب نحن إذا بمسيرنا نحن افبين نواء اكلت إبل على سلم و عليه هللا صلى النبي مع خرجنا
 الرجل اقبل أين من فقلنا قال له قعود على بأعرابي فإذا ووقفنا فوقف قال يريدكم الرجل اخال سلم و عليه هللا صلى
 ان دتشھ قال اإلسالم على اعرض هللا رسول يا فقال هللا رسول ھذا فقلنا قال محمدا أريد ومالى أھلي من أقبلت قال
 ال فجعل قال اقررت قال والحساب والبعث والنار بالجنة وتؤمن قال اقررت قال هللا رسول وانى هللا اال اله ال

 وإذا لجنبه البعير فإذا سكة في بعيره يد وقعت إذ كذلك نحن فبينا قال اقررت قال اال اإلسالم شرائع من شيئا يعرض
 وحذيفة ياسر بن عمار إليه فسبق فابتدرناه قال صاحبكم ادركوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال لرأسه الرجل
 صلى هللا ورسول فغسلناه قال صاحبكم اغسلوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال مات قد الرجل فإذا اليمان بن
 صلى هللا رسول قال فرغنا فلما ودفناه سلم و عليه هللا صلى النبي عليه وصلى وكفناه عنه معرض سلم و عليه هللا
 هللا رسول يا فقلنا قال بظلم ايمانھم يلبسوا ولم آمنوا الذين من ھذا طويال ونعم قليال تعب الذي ھذا سلم و عليه هللا

 وھما العين الحور من زوجتيه رأيت انى جائعا مات صاحبكم ان احسب انى قال نغسله ونحن عنه أعرضت رأيناك
 الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على اأخبرن الجنة ثمار من فيه في يدسان
 بن محمد حدثنا بمكة الصيدالني احمد بن يوسف حدثنا العتيقي محمد بن احمد وأخبرنا إجازة احمد بن هللا عبد أخبرنا
 يحيى عنه روى لصوافا بن زاد شيخ عن أبى سألت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا العقيلي موسى بن عمرو
 رسول نھى قال عباس بن عن عطاء حدثنا قال األنصاري الملك عبد بن محمد له يقال اتفقا ثم الوحاظي صالح بن
 عبد بن محمد رأيت قد انى فقال الجذام عرق يسقيان انھما قال واالس بالقصب يتخلل ان سلم و عليه هللا صلى هللا

 عن ھارون بن الحسين على قرانا قال الدقاق محمد بن على أخبرنا كذبوي الحديث يضع وكان أعمى وكان الملك
 فقال األنصاري الملك عبد بن محمد عن أبي سألت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثني قال سعيد بن العباس أبى
 أخبرني ملىالمست إبراھيم بن على أخبرنا الفضل بن أخبرنا حين منذ حديثه خرقنا كذاب رقيق دار شارع ينزل كان
 العبدوي احمد بن عمر حازم أبو وأخبرنا يقول البخاري إسماعيل بن محمد سمعت قال شعيب بن إبراھيم بن محمد
 بكر أبو وأخبرنا يقول الحجاج بن مسلم سمعت قال عبدان بن مكي أخبرنا يقول الجوزقى بكر أبا سمعت قال

 عبد بن محمد قال أبى حدثنا النسائي شعيب بن الكريم عبد حدثنا دعلج وكيل سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني
  الحديث منكر المنكدر بن عن يروى الملك

 المؤمنين بامير اتصل قد كان الزيات بابن المعروف جعفر أبو حمزة أبى بن أبان بن الملك عبد بن محمد - 846
 فاضال أديبا الزيات بن وكان استوزره با الواثق وكذلك بالوزارة ووسمه قدره من فرفع به وخص با المعتصم
 اصحابه كان المعتصم أيام في بغداد قدم لما المازني عثمان أبا ان الكاتب ھارون بن ميمون ذكر واللغة بالنحو عالما

 الفتى ھذا إلى ابعثوا المازني لھم يقول شك فيه يقع فيما اختلفوا فإذا النحو علم في يديه بين يخوضون وجلساؤه
 يرتضيه الذي بالصواب قبله من الجواب فيصدر فيفعلون جوابه واعرفوا واسألوه الملك عبد بن محمد يعنى بالكات

 الطائي تمام أبا به يرثى شعرا له وأورد الشعراء طبقات كتاب في على بن دعبل ذكره وقد عليه ويقفھم المازني
 بن على الحسن أبو حدثنا المرزباني عمران بن محمد أخبرنا الدقاق المظفر بن محمد بن محمد الحسين أبو أخبرنا
 ما البالغة من نظام في...  الملك عبد بن محمد بالغة يصف قوله البحتري مديح بارع من قال أبى أخبرني ھارون

 مستعمل حزن... ...  ولبيد جرول شعر ھجنت...  القوافى فضلتھا لو ومعان... ...  فريد نظام انه امرؤ...  ك ش
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 بن هللا عبد بن دمحم ھو الشوارب أبي ان وقيل هللا عبد بن محمد بن الشوارب أبى بن الملك عبد بن محمد - 847
 المختار بن العزيز عبد سمع البصري هللا عبد أبو مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن العيص أبى بن اسيد بن خالد
 الدنيا أبى بن بكر وأبو المعمري على بن والحسن الترمذي إسماعيل أبو عنه روى زياد بن الواحد وعبد عوانة وأبا

 لما بھا وحدث بغداد الشوارب أبى بن وزار البغوي القاسم وأبو الباغندي مدمح بن ومحمد الطبري جرير بن ومحمد
 الصولي يحيى بن محمد عن البصير الحسن بن عمر بن محمد كتاب في قرأت رأى من سر إلى المتوكل شخصه

 رأى من سر إلى والمحدثين الفقھاء واشخص القران في الكالم عن المتوكل نھى ومائتين وثالثين أربع سنة في قال
 أن فأمرھم الزبيري ومصعب شيبة أبى وابنا الشوارب أبى بن الملك عبد بن ومحمد البصري التيمي القاضي منھم

 عبد صالح أبو قال قال على بن الواحد عبد حدثنا الخالل محمد بن الحسن حدثني ووصلھم رأى من بسر يحدثوا
 أبى بن الملك عبد بن محمد سمعت إسماعيل بن دمحم إسماعيل أبو قال األصبھاني ھارون بن سعيد بن الرحمن
 قلت جواره في اكون كنت استاذنته أكن لم انى ولوددت البصرة إلى ارجع ان المتوكل استأذنت يقول الشوارب
 به هللا جاء العزيز عبد بن عمر صاحبنا ان وذلك للمتوكل كلھا المشاھد في دعائى جعلت انى على اشھد قال وكيف
 أبو حدثنا الخزاز العباس بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن على أخبرنا الدين برد بالمتوكل هللا اءوج المظالم برد

 حنبل بن احمد بمسائلة المتوكل أمر خاقان بن الرحمن عبد على أبو عمى لي قال قال هللا عبيد بن موسى مزاحم
 بلغني فما الشيخ كان ان فقال فارس اضىق الشوارب أبى بن عن وسألته فيه وقال الحديث فذكر القضاء يتقلد عمن
 الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني اعرفه فال غيره أو الشيخ بن كان وان خيرا اال عنه

 الشوارب أبى عن الحافظ جزرة محمد بن صالح على أبا سألت وقال بمرو الحسنى محمد بن على احمد أبو أخبرني
 بن الرحمن عبد أخبرنا الھمذاني القاسم بن هللا عبيد أخبرنا الصوري على بن محمد أخبرني صدوق جليل شيخ فقال
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 وزيد عون بن وجعفر ھارون بن ويزيد ھمام بن الرزاق بدع سمع بكر أبو زنجويه بن الملك عبد بن محمد -  848
 الفريابي يوسف بن ومحمد المصري صالح بن وعثمان الحمصي المغيرة وأبا األشيب موسى بن ومحمد الحباب بن

 وعبد الحربي إسحاق بن وإبراھيم القاضي إسحاق بن إسماعيل عنه روى الوھاب عبد بن وفضيل موسى بن واسد
 وغيرھم المحامليان والقاسم والحسين صاعد بن ويحيى البغوي القاسم وأبو ھارون بن وموسى حنبل نب احمد بن هللا

 الصلت بن احمد بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا صدوق وھو منه وسمعت ابى منه سمع حاتم أبى بن وقال
 أبو حدثنا زنجويه بن بكر أبو احدثن إمالء المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا األھوازي
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال عمر بن عن نافع عن كثير أبى بن يحيى حدثني األوزاعي حدثنا المغيرة
 بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا الفجر صالة من واإلقامة النداء بين خفيفتين ركعيتن يصلى
 بن هللا عبد عن الحسن بن سعيد حدثنا الوھاب عبد بن فضيل حدثنا زنجويه بن حدثنا خلدم بن محمد أخبرنا مھدى
 بكر أبو أخبرنا العقبة جمرة رمى حتى يلبى يزل لم سلم و عليه هللا صلى النبي ان عباس بن عن عكرمة عن الحسن
 أبيه عن النسائي الملك عبد أبى بن الكريم عبد حدثنا رشيق بن الحسن حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرني البرقاني

 سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم عبد ناولني قال هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري على بن محمد حدثني ثم
 قال قال المظفر بن محمد أخبرنا جعفر أبى بن احمد أخبرنا ثقة بغدادي زنجويه بن الملك عبد بن محمد يقول أبى

 بن عمر حدثنا الطناجيري على بن الحسين أخبرني وخمسين ثمان سنة جمادى في يهزنجو بن بكر أبو مات البغوي
 سنة من رمضان شھر في زنجويه بن الملك عبد بن محمد مات عليه قرأت فيما مخلد بن محمد قال قال الواعظ احمد
  اعلم وهللا أصح واألول ومائتين وخمسين سبع

 بن يزيد سمع الملك عبد بن يوسف أخو الواسطي الدقيقي جعفر أبو الحكم بن مروان بن الملك عبد بن محمد - 849
 عنه روى العبدي عمر بن والخليل الزبيري احمد وأبا إبراھيم بن ومسلم النبيل عاصم وأبا جرير بن ووھب ھارون
 يالمحامل والقاضي النحوي ونفطوية صاعد بن محمد بن ويحيى السجستاني داود وأبو الحربي إسحاق بن إبراھيم
 بغداد سكن قد وكان وغيرھم الرزاز عمرو بن ومحمد الصفار محمد بن وإسماعيل عباس بن يحيى بن والحسين
 أبو أخبرنا صدوق فقال عنه أبي وسئل بواسط أبى مع عنه كتبت حاتم أبى بن وقال وفاته حين إلى عن بھا وحدث
 جرير بن وھب حدثنا الدقيقي الملك عبد نب محمد حدثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين أخبرنا مھدي بن عمر
 غير إلى ادعى من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال عمر بن هللا عبد قال قال مجاھد بن الحكم عن شعبة حدثنا
 رزق بن احمد بن محمد أخبرني عاما سبعين مسيرة أو عاما سبعين قدر من ريحھا وان الجنة رائحة يرح لم أبيه

 خمس سنة إمالء الواسطي الدقيقي جعفر أبو الملك عبد بن محمد حدثنا العباداني أيوب بن لمانس بن احمد أخبرنا
 العبدي إبراھيم بن عمر أبى حدثني إبراھيم بن عمر بن خليل حدثنا حدار بنى قطيعة في ببغداد ومائتين وستين
 إليھما البتغى مال من واديين آدم البن ان لو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن قتادة حدثني
 قال العرض كثرة الغنى هللا رسول يا قائل قال تاب من على هللا يتوب ثم التراب اال آدم بن جوف يمال وال ثالثا واديا
 محمد يعنى الدقيقي األشعث بن سليمان داود أبو ذكر قال اآلجري على أبى بن محمد أخبرني النفس غنى الغنى بل
 أبى عن ھارون بن الحسين على قرانا قال الدقاق محمد بن على أخبرنا العقل بمحكم يكن لم فقال الملك عبد بن

 ثقة كان يقول الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد سمعت الدقيقي الملك عبد بن محمد قال سعيد بن العباس
 بن احمد بن محمد أخبرنا ثقة الملك عبد بن محمد يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت قال البرقاني بكر أبو أخبرنا
 الملك عبد بن محمد مات قال البزاز خلف بن محمد بن عبيد حدثنا التمار الھيثم بن عيسى بن احمد أخبرنا رزق
 وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ومائتين وستين ست سنة الدقيقي
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 بن دوأحم الزعفراني محمد بن الحسن عن حدث بالتاريخى ويعرف السراج بكر أبو الملك عبد بن محمد - 850
 وعباس خيثمة أبى بن بكر وأبى بحور المعروف الحليل بن وأحمد البصري شيبة بن هللا وعبد الرمادي منصور
 وغيرھم ثعلب يحيى بن وأحمد القاسم بن محمد العيناء وأبى المقرئ يحيى بن وزكريا سعد أبى بن هللا وعبد الدوري
 ولقب الذھلي القاضي احمد بن محمد طاھر أبو عنه روى الروايات مليح كان االخبار حسن أديبا فاضال وكان

  وجمعھا بالتواريخ يعنى كان ألنه التاريخي

 بن محمد الرحمن عبد أبو أخبرنا الحرى احمد بن إسماعيل أخبرنا الصوفي يزيد بن الملك عبد بن محمد - 851
 وتعلم الكثير الحديث كتب كان ديالبغدا يزيد بن الملك عبد بن محمد قال الصوفية تاريخ كتاب في السلمي الحسين

 علوم من شيء في يتكلم وھو الصوفي إبراھيم بن محمد يعنى حمزة أبى حلقة على يوما وقف الظاھر علوم من
 عبد وأبوه اصحابه جلة من وصار مات ان إلى حمزة أبا ولزم الحديث مجالس عن وتخلف كالمه منه فأخذ الحقائق
  وغيره غياث بن حفص نع الحديث مشايخ من يزيد بن الملك

 القرشي بكر أبو هللا عبد بن مھران بن بشر بن محمد بن بشران بن هللا عبد بن محمد بن الملك عبد بن محمد - 852
 بن عمر بن والحسين مطر بن إبراھيم بن ومحمد حيويه بن عمر وأبا الحافظ المظفر بن محمد سمع األموي ثم

 ھذه من وخلقا الزھري الفضل وأبا شاھين بن حفص وأبا الدارقطني الحسن وأبا شاذان بن بكر وأبا الضراب عمران
 في ومات وثلمثائة وسبعين ثالث سنة من اآلخرة جمادى في فقال مولده عن وسألته صدوقا وكان عنه كتبنا الطبقة
 بعينوأر ثمان سنة األولى جمادى من والعشرين التاسع الجمعة يوم حرب باب مقبرة في ودفن الجمعة ليلة

  العزيز عبد أبيه واسم محمد اسمه من ذكر المدينة جامع في عليه وصليت وأربعمائة

 و عليه هللا صلى هللا رسول مدينة أھل من الزھري عوف بن الرحمن عبد بن عمر بن العزيز عبد بن محمد -  853
 وغيره الزھري ھابش بن عن وحدث المنصور جعفر أبى زمن في مالھا بيت وعلى المدينة قضاء على كان سلم
 أبي بن على أخبرنا والبذل بالسخاء موصوفا الفضل أھل من وكان مرة غيره بغداد وورد إبراھيم ابنه عنه روى
 الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن احمد حدثنا قاال الدوري هللا عبد بن وأحمد الذھبي الرحمن عبد بن محمد حدثنا علي
 بن محمد بين بالعسكر يوما سرت قال الباھلى بكر بن معاوية أخبرني هللا عبد بن مصعب عمى حدثني قال بكار بن
 قال رقته من فيه لحم ال روح كأنه بلسان يحدثان العزيز عبد بن ومحمد داب بن يزيد بن عيسى وبين العزيز عبد
 عبد بن حمدم مع يتحدث ان يقدر كان وھل هللا معاذ فقال شيئا داب بن حدثكم فھل بكر بن لمعاوية وقلت عمى
 بن محمد بن احمد حدثني بكار بن الزبير حدثنا الطوسي حدثنا قاال والدورى الذھبي حدثنا قال على وأخبرنا العزيز
 وقف المدينة قضاء عن عزل لما العزيز عبد بن محمد أباه ان محمد بن إبراھيم اخى حدثني الزھري العزيز عبد
 بخ أراك ألمس يذكرنا... ...  استطعتا ما جھدك هللا تريد...  كنتا حين تحكم كنت وامس...  فقال سالم بن داود عليه
 عبد بن محمد فقال...  اردتا ما منه اليوم اتاك...  شؤم بسؤ فليس تعزل فان... ...  انتا الناس يقول له غداة...  بخ

 نصح مدح إذا فيه علمي وهللا فإنه دينارا خمسين أعطه محرز يا ھريرة أبى مولى جعفر بن محرز لكاتبه العزيز
 عبد حدثني الزبير قال عطيته من عندي قدرا أعظم كان شعرى في محمد لقول وهللا سالم بن داود فقال شرح ذم وإذا

 له فدعا نسب له رجال فأتى حمالة في يستعين كالب بني من رجل المدينة ورد قال الزھري العزيز عبد بن الرحمن
 عبد بن فديت...  ذلك في فقال وكساه وحمله دينارا ثالثين فأعطاه الزھري زيزالع عبد بن محمد وأتى سويق بشربة
 بن فليت دھينا راسا ويدھن بطيب...  حياة له بطنا يمسح... ...  سمينا ضخما أبيض كنت وإن...  الردى العزيز
 وقال...  أمينا أبوه وكان نامي...  امرؤ العزيز عبد بن فان... ...  آخرينا سعوا قوم بن وكنت...  أتينا العزيز عبد

 ناسا اكتب ان فامرنى جائزة ألبي خرجت قال العزيز عبد بن محمد بن إبراھيم حدثني يحيى بن محمد حدثني الزبير
 جميال سالما على فسلم لقيني رجل بلى قال ال قلت اغفلناه أحد بقى ھل تذكر لي فقال ففعلت بيته وأھل خاصته من
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 عمرو وأبو محمد أبا ويكنى وانعز رزمة أبى واسم يشكر بنى مولى رزمة أبى بن العزيز عبد بن محمد - 854
 موسى بن والفضل مزاحم بن سھل وعن أبيه عن بھا وحدث ومائيتن أربعين سنة في حاجا بغداد قدم المروزي
 عبد بن ومحمد الصاغاني إسحاق بن محمد عنه روى شميل بن والنضر عيينة بن وسفيان مسلم بن والوليد الشيباني

 حنبل بن احمد بن هللا وعبد ھارون بن وموسى المعمري على بن والحسن حربيال إسحاق بن وإبراھيم المنادى هللا
 إبراھيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخبرني وغيرھم المدائني إسحاق بن هللا وعبد المجدر بن ھارون بن ومحمد

 رزمة أبى بن العزيز عبد بن محمد حدثنا حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الشافعي بكر أبو أخبرنا البزاز غيالن بن
 بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن الثوري عن سفيان عن موسى بن الفضل حدثنا مرو أھل من عمرو أبو

 محمدا وان هللا اال اله ال ان تشھد فقال الھالل رأيت فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى اعرابي جاء قال عباس
 النبي عن سماك عن سفيان عن وكيع رواه صوموا ان سلم و عليه هللا صلى النبي فنادى نعم فقال ورسوله عبده
 حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا عكرمة وال عباس بن يذكر لم سلم و عليه هللا صلى
 بن الخصيب أخبرنا الصوري حدثني ثم أبيه عن النسائي الرحمن عبد أبى بن الكريم عبد حدثنا رشيق بن الحسن

 رزمة أبى بن عزوان بن العزيز عبد بن محمد يقول أبى سمعت قال بخطه له وكتب الكريم عبد ناولني قال هللا بدع
 أنبأنا ثقة رزمة أبى بن العزيز عبد بن محمد قال الدارقطني الحسن أبى عن طالب أبى بن الحسن حدثني ثقة مروزي
 أبى على قرأت قال مھران بن هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد
 حمزة بن على أبو قال يقول موسى بن حمدويه بن محمد رجاء أبا سمعت قال السنجي بن احمد بن محمد جعفر
 بن الرحمن عبد مسلم أبو أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا ثقة رزمة أبى بن العزيز عبد بن محمد
 بن محمد رجاء أبا سمعت قال السنجي بن احمد بن محمد جعفر أبى بن على قرأت قال مھران بن هللا عبد بن محمد

 المبارك بن من سمع عمرو أبو رزمة أبى بن العزيز عبد بن محمد حمزة بن على أبو قال يقول موسى بن حمدويه
  ومائتين وأربعين إحدى سنة مات أحاديث

 بن وقبيصة خليفة بن وھوذة مسلم بن عفان عن حدث التيمي بكر أبو رجاء أبى نب العزيز عبد بن محمد -  855
 محمد أخبرني ضعيف فقال الدارقطني وذكره الشافعي بكر وأبو قانع بن الباقي وعبد مخلد بن محمد عنه روى عقبة
 عبد بن محمد حدثنا إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا قاال العالف يوسف بن محمد بن وعثمان النرسي عمر بن

 و عليه هللا صلى النبي عن جندب بن سمرة عن الحسن عن قتادة عن شعبة حدثنا عفان حدثنا رجاء أبى بن العزيز
 شعبة عن عفان عن رجاء أبى بن رواه كذا أفضل فالغسل اغتسل ومن ونعمت فبھا الجمعة يوم توضأ من قال سلم

  دةقتا عن ھمام عن عفان عن فرووه الناس وخالفه

 أبى وعن أبيه عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفى الكالبي مليل أبو ربيعة بن محمد بن العزيز عبد بن محمد -  856
 إبراھيم بن وعلى الشافعي بكر وأبو الخلدي وجعفر الطستي على بن الصمد عبد عنه روى العالء بن محمد كريب
 العزيز عبد بن محمد مليل أبو حدثنا اإلسماعيلي بكر أبو أخبرنا غالب بن محمد بن احمد أخبرنا القاضي حماد بن
 نصير بن محمد بن جعفر حدثنا الدقاق طاھر أبى بن احمد بن محمد أخبرنا ببغداد الكالبي ربيعة بن محمد بن

 يعنى حسن حدثنا المقدام بن مصعب حدثنا أبى حدثنا الكالبي محمد بن العزيز عبد بن محمد مليل أبو حدثنا الخلدي
 على واضعا بيده يذبحھما سلم و عليه هللا صلى النبي يعنى رايته قال أنس عن قتادة عن شعبة حدثنا الحص بن

 لم عنه صالح بن الحسن رواية من شعبة حديث من غريب اقرنين املحين كبشين ويكبر يسمى وھو قدميه صفاحھما
 عن الدارقطني سألت يقول يوسف بن ةحمز سمعت قال نصر بن محمد بن على حدثني مليل أبى حديث من اال يكتبه
  ثقة فقال الكوفى مليل أبى الكالبي ربيعة بن محمد بن العزيز عبد بن محمد



34 

 

 الرحمن عبد أخبرنا بدمشق الثعالبي احمد بن الحسين بن على أخبرنا المقرئ الفتح أبو العزيز عبد بن محمد - 857
 قال النديم البرمكي جحظة أنشدني قال البغدادي المقرئ عزيزال عبد بن محمد الفتح أبو أنشدني قال نصر بن عمر بن

 ودل... ...  نفسي على وافتقارى لغيرى غنائى...  مئزرى عقد يدي شدت مذ زلت وما...  لنفسه المعتز بن أنشدني
 ...  الشمس على الصباح اشراق دل كما...  وعفتى جودى الحمد على

 احمد بن دعلج عن حدث الصيدالني الحسن أبو أنس بن احمد بن محمد بن إبراھيم بن العزيز عبد بن محمد -  858
 باب يسكن ثقة صالحا كان فقال عنه وسألته التوزي على بن احمد عنه حدثني البزار دليل بن الحسن بن الخالق وعبد
 انه وقيل وأربعمائة تسع سنة في مات وقال الھاشمي المھدى بن العزيز عبد بن محمد الفضل أبو منه وسمع الشام
  سنة مائة عاش

 ومحمد الدقاق قرقر بن على سمع البرذعي بمكى يعرف الحسن بن محمد بن جعفر بن العزيز عبد بن محمد - 859
 وأبا شاذان بن بكر وأبا األبھري بكر وأبا العطار غرة أبى بن إبراھيم بن وعلى الصيرفي الشخير بن هللا عبد بن

 شيء كبير الحديث من عنه يخرج لم انه مع نظر فيه وكان عنه كتبت لحيريا محمد بن وأحمد الشيباني المفضل
 وله بغداد إلى به وجئ وثالثمائة وخمسين ثمان سنة في ببرذعة اخى ولد قال العزيز عبد بن هللا عبيد اخوه وحدثني
 األولى جمادى من والعشرين الحادي الجمعة يوم ودفن الجمعة ليلة في البرذعي العزيز عبد بن محمد توفى سنتان
  المدينة جامع في جنازته على وصليت وأربعمائة وعشرين ثالث سنة

 من المياسير التجار أحد كان المغازلى بابن المعروف البزاز منصور أبو صالح بن العزيز عبد بن محمد - 860
 صالح بن العزيز عبد بن محمد أخبرنا صدوقا وكان عنه كتبت الكاتب مسلم أبي من بمصر وسمع الربيع قطيعة أھل

 غياث بن الواحد عبد حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد القاسم أبو أخبرنا بمصر الكاتب احمد بن محمد مسلم أبو أخبرنا
 بن سمرة عن الحسن عن قتادة عن سلمة بن حماد حدثنا قاال حماد بن األعلى وعبد وثالثين خمس سنة بالبصرة
 السبت يوم في المغازلى بن منصور أبو مات نسيئة الحيوان بيع عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان جندب
  وأربعمائة وثالثين أربع سنة الحجة ذي من بقين ألربع

 بن بكر أبا سمع األزج أھل من البككى بابن يعرف الكاتب الحسن أبو إسماعيل بن العزيز عبد بن محمد -  861
 محمد الحسن أبو أخبرنا ثقة وكان عنه كتبت المعدل مكرم بن العباس وأبا الوراق إسماعيل بن ومحمد القطيعي مالك
 عامر بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن محمد بن احمد أخبرني حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا البككى العزيز عبد بن
 تسعين ةسن األولى جمادى من خلون لسبع الخميس يوم بالبصرة البصري المنقري عاصم بن قيس بن طلبة بن

 سمرة بن جابر عن الحسن عن األعرابي عوف حدثنا المؤذن جھم بن الھيثم بن عثمان حدثنا قال سألته وانا ومائتين
 في فكان القمر والى إليه انظر فكنت حمراء حلة وعليه اضحيان ليلة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال

 وخمسين إحدى سنة في األخر ربيع شھر في فقال مولده عن سألته سلم و عليه هللا صلى القمر من ازين عيني
  وأربعمائة أربعين سنة من الربيعين آخر في ومات وثالثمائة

 بن المھدى بن هللا عبيد بن محمد بن احمد بن هللا عبد بن محمد بن العباس بن العزيز عبد بن محمد - 862
 الحربية جامع خطيب كان الھاشمي الفضل أبو المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن على بن محمد بن المنصور
 موسى أبي بن بكر وأبا الصيدالني القاسم وأبا سمعون بن الحسين وأبا المخزومي القاسم بن محمد بن الحسن وسمع

 أحد وكان فاضال خيرا صدوقا وكان عنه كتبت بعدھم ومن المجبر الصلت وبن المؤدب على بن وإدريس الھاشمي
 بن احمد حدثنا الواعظ سمعون بن احمد بن محمد الحسين أبو حدثنا المھدى بن الفضل أبو أخبرني عدلينالم الشھود
 ان عائشة عن سلمة أبى عن النضر أبى عن لھيعة بن حدثنا صالح بن عثمان حدثنا زنجويه بن حدثنا سالم بن محمد
 ولدت فقال مولده عن الفضل أبا سألت صالحا رجال لكان رجال الحياء كان لو قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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   الواحد عبد أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 عنه روى ھمام بن الرزاق وعبد عاصم بن على عن حدث الصيرفي مسلم بن زياد بن الواحد عبد نب محمد - 863
 حدثنا العطار مخلد بن محمد أخبرنا األھوازي الصلت بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا الدوري مخلد بن محمد
 بن جرير عن شعبة عن لغدانيا منصور عن عاصم بن على حدثنا الصيرفي مسلم بن زياد بن الواحد عبد بن محمد
  كفر فقد مواليه من ابق عبد أيما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد

 هللا عبد عنه روى المروزي حريث بن الحسين عمار أبى عن حدث الناقد عيسى أبو الواحد عبد بن محمد -  864
  ببغداد منه سمع انه وذكر الجرجاني عدى بن

 النرسي عبيد بن احمد سمع ثعلب بغالم المعروف الزاھد البغوي عمر أبو ھاشم أبى بن الواحد عبد بن محمد -  865
 موسى بن وبشر الكديمي العباس وأبا البلدي الھيثم بن وإبراھيم الجمال عبيد بن وأحمد الوشاء سھل بن وموسى
 وعبد بشران بن الحسين وأبو لمنذرا بن القاسم أبو والقاضي رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا ونحوھم األسدي
 بن الصمد عبد أخبرني عنه حدثنا من آخر شاذان بن على وأبو الرزاز احمد بن وعلى الشروى محمد بن العزيز
 من ماسي بن كان يقول المرزبان بن الحسن أبا سمعت قال الفقية الھمداني الحسين بن الحسن حدثنا الخطيب محمد
 إليه انفذ ثم لعذر مدة عنه ذلك فقطع نفسه على ينفق لما كفايته وقت بعد وقتا ثعلب المغ عمر أبى إلى ينفذ كعب دار
 يكتب ان يديه بين من وامر فرده عنه ذلك تأخير من إليه يعتذر رقعة إليه وكتب رسمه في كان ما جملة ذلك بعد
 محمد أبى والد أيوب بن براھيمإ ھو ماسي بن ان اشك ال فارحتنا عنا اعرضت ثم فملكتنا اكرمتنا رقعته ظھر على
 عمر أبى مجلس عن فتاخر اعتل انه الحاتمى الحسن بن محمد على أبو حدثنا المحسن بن على حدثني اعلم وهللا

 من خرجت قد كنت ان فاتفق يعودنى الغد من فجاءني عليال كان انه له فقيل األيام تراخت لما عنى فسال قال الزاھد
 له وھو...  يوجد فال يعاد عليل...  به سمعنا شيء وأعجب...  بأسفيداج بأبي على هبخط فكتب الحمام إلى داري

 حقوق قضاء ترك يقول ثعلب غالم الواحد عبد بن محمد بن عمر أبا سمعت قال الكلوذاني محمد بن عباس أخبرني
 عليه تكافأوا سارھموم حوائجھم قضاء في وسارعوا ذلك على هللا فاحمدوا رفعة حقوقھم قضاء وفي مذلة االخوان
 منه ليسمعوا عنده يحضرون كانوا األدب وأھل والكتاب األشراف ان الزاھد عمر أبى عن يحكى واحد غير سمعت
 يقرا منھم واحدا يترك ال فكان معاوية فضائل في تروى التي األحاديث فيه جمع قد جزء له وكان وغيرھا ثعلب كتب
 أبى على يطعنون األدب أھل من جماعة وكان له قصد ما بعده عليه يقرأ ثم الجزء ذلك بقراءة يبتدئ حتى شيئا عليه
 حدثنا لقال طائر طار كان لو عمر أبا ان يقال الفتح أبى بن هللا عبيد لي قال حتى اللغة علم في يوثقونه وال عمر
 حدثنا ويصدقونه يهف يوثقونه شيوخنا جميع فراينا الحديث فاما شيئا ذلك معنى في ويذكر األعرابي بن عن ثعلب
 بغالم المعروف الواحد عبد بن محمد عمر أبو منھم احفظ قط نر لم الذين الرواة ومن قال أبيه عن على أبى بن على
 تصنيف بغير امالھا إنما الناس ايدى في التي كتبه وجميع بلغني فيما لغة ورقة ألف ثالثين حفظه من امأل ثعلب
 بعد عنه غيره يسأله ثم عنه فيجيب وضعه قد انه السائل يقدر الذي الشيء عن يسئل وكان بالكذب اتھم حفظه ولسعة
 إليه نمضى الصراة قنطرة على نجتاز كنا قال بغداد أھل بعض أخبرني بعينه الجواب بذلك فيجيب مواطئة على سنة
 يديه بين صرنا فلما آخر بشيء يجيب فإنه عنھا واساله القنطرة له اصحف انا بعضھم فقال كذبه فتذاكروا جماعة مع
 وانصرفنا المجلس وأتممنا فتضاحكنا قال ما انسينا قد شيئا وذكره كذا فقال العرب عند القنطرة ما الشيخ أيھا له قال
 ھذه عن سئلت قد أليس فقال القنطرة ما فقال فسأله ذلك غير رجال فوضعنا الحديث ذكرنا شھور بعد كان فلما

 اتساع فھو علما كان ان ذكائه في نعجب األمرين أي في درينا فما قال كذا ھي تفقل شھرا وكذا كذا منذ المسألة
 اظرف فھو الجواب بذلك فأجاب والمسألة الوقت ذكر عنه سئل فلما حفظه قد ثم الحال في عمله كذبا كان أو طريق
 يملى وكان الخبر عمر أبا فبلغ بخواجا يعرف تركيا مملوكا غالما بغداد شرطة قلد قد الدولة معز وكان أبى قال
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 عبد بن على بن محمد بن العباس بن هللا عبيد بن هللا عبد بن إبراھيم بن إسماعيل بن الواحد عبد بن محمد - 866
 ومحمد النعمانى سليمان بن ومحمد الباغندي محمد بن محمد سمع الھاشمي بكر أبو المطلب عبد بن العباس بن هللا
 أبو عنه روى الشبلي بكر أبى بن يونس عن وحكى العسكري ھارون بن احمد بن ومحمد األبلي الفضل بن زھير بن
 وانا ببغداد الھاشمي الواحد عبد بن محمد على قرئ قال البرقاني أخبرنا البرقاني بكر أبو عنه وحدثنا الماليني سعد
 نافع عن هللا عبيد عن يونس بن عيسى حدثنا الصمد عبد بن هللا عبد حدثنا الباھلى سليمان بن محمد أخبركم اسمع
 ثقة فقال عنه البرقاني سألت هللا مساجد هللا اماء تمنعوا ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مرع بن عن

  زاھدا وكان فاضل

 بھا وحدث حاجا بغداد قدم الري أھل من اللبان الخزاعي حاتم أبو زكريا بن محمد بن الواحد عبد بن محمد -  867
 عبد بن بكر عن أيضا وروى الكابلى سام بن عمرو بن بشر نسخة ةحرار بابن المعروف البرذعي الحسن أبى عن
 الھروي محمد بن وحامد الجرجاني عدى بن هللا وعبد القزويني على بن وميسرة محمد بن وعتاب الحبال بن هللا

 بن احمد يعلى وأبو الجوھري على بن والحسن الخالل محمد بن والحسن الواسطي العالء أبو القاضي عنه حدثنا
 حاتم أبو أخبرنا الوكيل الواحد عبد بن احمد يعلى أبو أخبرنا صدوقا وكان وغيرھم جعفر بن محمد بن الواحد بدع
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 يعرف البزار هللا عبد أبو وھب بن الحسن بن جعفر بن احمد بن جعفر بن محمد بن الواحد عبد بن محمد - 868
 بن احمد بن والحسين الوراق لؤلؤ بن والحسن الزيات بن حفص أبا سمع جعفر بن محمد جده وھو الحرة زوج بابن
 على وأبا شاذان بن بكر وأبا حيويه بن عمر وأبا المظفر بن دمحم الوراق إسماعيل بن ومحمد الموصلي فھد

 انه اال السماع كثير وكان الطبقة ھذه من وخلقا الزھري الفضل وأبا الھاشمي موسى بن هللا وعبد النحوي الفارسي
 تهوسمع طابق نھر من المجوس بدرب يسكن وكان إخوته أكبر وھو منه فسمعناه بعضھا واشترينا قديما كتبه باع
 بسنة بعدي الحسن أبو اخى وولد وثالثمائة وستين تسع سنة رجب من بقين لعشر الجمعة ليلة في ولدت يقول

 في الغد من ودفن وأربعمائة وعشرين ثمان سنة األولى جمادى من والعشرين الثاني األحد يوم وفاته وكانت ونصف
  ثقة وكان الدير باب مقبرة

 بناحية الشرقى بالجانب ينزل وكان البزاز الحسين أبو رزمة بن إبراھيم بن على بن الواحد عبد بن محمد - 869
 سعيد وأبى يوسف بن محمد بن وعمر الختلي سالم بن بكر وأبى خالد بن يوسف بن احمد عن وحدث الرصافة
 ثمائةوثال وخمسين إحدى سنة الحجة ذي من بقين لعشر ولدت يقول وسمعته السماع كثير وكان عنه كتبت السيرافي
  الخيزران مقبرة في الغد من ودفن وأربعمائة وثالثين خمس سنة األولى جمادى من للنصف األربعاء ليلة في ومات

 بن با المعروف الحسن أبو وھب بن الحسن بن جعفر بن احمد بن جعفر بن محمد بن الواحد عبد بن محمد -  870
 الذين الشيوخ من معا هللا عبد أبو وأخوه ھو سمع األوسط وكان احمد يعلى وأبى محمد هللا عبد أبى أخو الحرة زوج

 في ومات وثالثمائة وسبعين إحدى سنة في ولدت يقول وسمعته صدوقا وكان عنه وكتبنا أخيه ترجمة في سميتھم
  الدير باب مقبرة في األحد يوم ودفن وأربعمائة وأربعين اثنتين سنة اآلخرة جمادى من للنصف األحد ليلة

 الشافعي مذھب على الفقية بالدارمى المعروف الفرج أبو الميمون بن عمر بن محمد بن الواحد عبد بن مدمح - 871
 عن وانتقل الشعر ويقول المسائل دقائق في ويتكلم والحساب الفقة يحسن والفطنة بالذكاء موصوفا الفقھاء أحد كان
 لي وقال وأربعمائة وأربعين خمس سنة في بھا يتهولق فاستوطنھا دمشق إلى تحول ثم مدة فسكنھا الرحبة إلى بغداد
 بن بكر وأبى حيويه بن عمر وأبى المظفر بن ومحمد الوراق إسماعيل بن بكر وأبى ماسي بن محمد أبي عن كتبت
 ثمان سنة شوال من والعشرين الخامس السبت يوم نھار في ولدت فقال مولده عن وسألته وغيرھم والدارقطني شاذان

 العباس أبا سمعت يقول حيويه بن العباس بن محمد عمر أبا سمعت قال الدارمى الفرج أبو حدثني مائةوثالث وخمسين
 المسألة ھذه غير شريح بن عن حيويه بن يرو لم طاھر ھو طاھر ھو ھر طا ھو فقال القرد عن سئل وقد شريح بن

  وأربعمائة وأربعين ثمان سنة قعدةال ذي من يوم أول الجمعة يوم في بدمشق مات الدارمي الفرج أبا ان بلغني

 بن حفص أبا سمع الصباغ بابن المعروف البيع طاھر أبو جعفر بن احمد بن محمد بن الواحد عبد بن محمد -  872
 ھذه من وعدة المنتاب بن الطيب وأبا مدرك بن العزيز عبد بن وعلى السراج وموسى حبابة بن القاسم وأبا شاھين
 جامع في الفتوى حلقة له وكان اإلسفرائيني حامد أبى على الشافعي فقة درس فاضال قةث وكان عنه كتبنا الطبقة
 محمد طاھر أبو أخبرني يونس بدرب جوارنا في ينزل وكان الدامغاني هللا عبد أبى القضاة قاضى عند وشھد المدينة

 حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد حدثنا قال البرذعي مدرك بن العزيز عبد بن على الحسن أبو أخبرنا حد الوا عبد بن
 بن يحيى حدثني حمزة بن يحيى حدثنا قال البستي حسان بن يحيى حدثنا المصري الحكم عبد بن هللا عبد بن سعد

 بعشرة رمضان صيام قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان ثوبان عن الربحى أسماء أبى عن الذماري حارث
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 صله وا بصاعقة يعرف الخطاب بن عمر ال مولى البزاز يحيى أبو زھير ابى بن الرحيم عبد بن محمد -  873
 بن إسماعيل المنذر وأبا عبادة بن وروح عامر بن واسود موسى بن هللا وعبيد عطاء بن الوھاب عبد سمع فارسي
 حدث حافظا عالما ضابطا متقنا وكان ونحوھم سعدويه سليمان بن وسعيد عقبة بن وقبيصة يونس نب وأحمد عمر
 بن احمد بن هللا وعبد السجستاني داود وأبو صحيحه في البخاري إسماعيل بن ومحمد الذھلي يحيى بن محمد عنه
 صاعد بن محمد بن ويحيى اراألب علي بن وأحمد خراش بن يوسف بن الرحمن وعبد المطرز زكريا بن وقاسم حنبل
 قال المحاملي إسماعيل بن الحسين بن هللا عبد بن احمد أخبرنا وغيرھم المحاملي والقاضي داود أبى بن بكر وأبو

 عن ورقاء حدثنا عمر بن إسماعيل المنذر أبو حدثنا الرحيم عبد بن محمد أخبرني يده بخط جدي كتاب في وجدت
 وال القبلة تستقبلوا ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أيوب أبى نع بت ثا بن عمر عن سعيد بن سعيد

 حدث الدارقطني الحسن ألبي قلت قال غالب بن محمد بن احمد أخبرنا غربوا أو شرقوا بول وال بغائط تستدبروھا
 قال منه سمعته ھل الحديث ھذا وذكر عمر بن إسماعيل المنذر أبو حدثنا قال صاعقة عن المحاملي هللا عبيد أبو

 إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن على أخبرنا صاعقة اال اعلم فيما به يحدث ولم مرارا المحاملي حدثناه
 ألنه صاعقة سمى فقال الرحيم عبد بن محمد يحيى أبا وذكر الكرخي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الطرسوسي

 الرحمن عبد أخبرنا الھمداني القاسم بن هللا عبيد أخبرنا الصوري على بن محمد أخبرني بزازا وكان الحفظ جيد كان
   ثقة بغدادي صاعقة الرحيم عبد بن محمد قال النسائي الرحمن عبد أبو حدثنا العروضى إسماعيل بن

 الرحيم عبد بن محمد قال سعيد بن العباس أبى عن ھارون بن الحسين على قرانا قال الدقاق محمد بن على أخبرنا
 الحديث أصحاب من كان يقول الحافظ الكندي نصر بن احمد بن نصر سمعت بصاعقة يعرف البغدادي يحيى أبو

 قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا المامونين
 حدثنا الرحمن عبد بن محمد أخبرنا الطبري حسنال بن هللا ھبة أخبرنا ثقة صاعقة يحيى أبو الرحيم عبد بن محمد
 أبى على قرأت األمين الثقة السارى صاحب الرحيم عبد بن محمد يحيى أبو حدثنا إمالء عد صا بن محمد بن يحيى
 عبد بن محمد يحيى أبو قال السراج إسحاق بن محمد العباس أبو أخبرنا المزكى محمد بن إبراھيم عن البرقاني بكر

 أبو قال ومائة وثمانين خمس سنة ولدت يحيى أبو لي قال ثقة الخطاب بن عمر ال مول فارسي أصله زازالب الرحيم
  يخضب ال وكان سنة سبعون وله ومائتين وخمسين خمس سنة شعبان في ومات العباس

 المقرئ بكر أبو فروخ بن زاذان بن هللا عبد بن خالد بن يزيد بن شبيب بن إبراھيم بن الرحيم عبد بن محمد -  874
 وعبد طيبة أبى بن داود بن وسليمان المقرئ عيسى بن محمد هللا عبد أبي عن بھا وحدث بغداد نزل األصبھاني
 بن ويحيى الجراحى الحسن وأبو كامل بن احمد بكر أبو القاضيان عنه روى الروحى سنان بن محمد بن الرحمن
  القصبانى يحيى بن محمد

 عن بھا وحدث بغداد قدم الدينوري الحسين أبو ماھان بن حماد بن بشر بن سعيد بن الرحيم عبد بن محمد - 875
 وأبو بصور القاضي عقيل أبى بن عياض بن على بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا الروحى سنان بن محمد بن هللا عبد
 الرحيم عبد بن حمدم حدثنا الغساني جميع بن احمد بن محمد أخبرنا قاال بصيدا سلمة أبى بن الحسين بن على نصر
 السعدي عطية بن مالك بن سنان بن هللا عبد حدثنا ببغداد الدينوري الحسن أبو ماھان بن حماد بن بشر بن سعيد بن

 و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال أنس عن ثابت عن المغير بن سليمان حدثنا الواشجى حرب بن سليمان حدثنا
 عبد بن محمد بن الحسين سعيد أبو أخبرنا رجل بيد اال شعرة من تسقط فما هاصحاب اجتمع وقد يحلقه والحالق سلم
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 المازني األزدي بكر أبو عمرو بن مازن بن سعيد بن إبراھيم بن إسحاق بن احمد بن يمالرح عبد بن محمد - 876
 سليمان بن وأحمد صاعد بن محمد بن ويحيى الحضرمي ھارون بن محمد حامد وأبا البغوي القاسم أبا سمع الكاتب
 النيسابوري زياد بن محمد بن هللا وعبد التميمي بكر بن احمد بن هللا وعبيد الوزان العباس بن وإسماعيل الطوسي
 الخالل لي وقال التنوخي المحسن بن وعلى الفقية إبراھيم بن وعمر الخالل محمد بن والحسن على ابنه عنه حدثنا
 المازني بكر أبو توفى قال العتيقي محمد بن احمد أخبرنا وثالثمائة وثمانين اثنتين سنة في المازني بكر أبو مات

  وثالثمائة وثمانين اثنتين سنة من األخر ربيع شھر مستھل

  عبيد أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 مولى األحدب الكوفى الطنافسي األيادي هللا عبد أبا محمد ويكنى الرحمن عبد أمية أبى بن عبيد بن محمد - 877
 بن حاقإس بن ومحمد عروة بن ھشام وسمع ومائة وعشرين سبع سنة ولد وإبراھيم ويعلى عمر أخو وھو حنيفة بنى
 بن وأحمد يعلى اخوه عنه حدث كدام بن ومسعر خالد أبي بن وإسماعيل عمر بن هللا وعبيد األعمش وسليمان يسار
 بن وعلى شيبة أبى ابنا وعثمان بكر وأبو راھويه بن وإسحاق البزار هللا عبد بن وھارون معين بن ويحيى حنبل
 الكوفة إلى رجع ثم بھا وحدث مدة بغداد سكن قد انوك وغيرھم الدوري وعباس خداش بن ومحمود الطوسي مسلم
 المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا قال الواعظ حماد بن محمد بن احمد الحسين أبو أخبرنا
 ان عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد حدثنا الطنافسي عبيد بن محمد حدثنا خداش بن محمود حدثنا إمالء
 اطعم انى مثلكم لست انى فقال تواصل انك له فقيل ونھاھم رمضان شھر في واصل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 حاتم بن محمد بن عباس حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا واسقى
 قدمت قال أبيه عن مطعم بن جبير بن مدمح عن الزھري عن عمرو بن محمد حدثنا الطنافسي عبيد بن محمد حدثنا
 أخبرنا بالطور فقرا المغرب صالة بالناس فصلى فقام بدر أھل فداء في المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على
 قال محمد بن عباس حدثنا المجيد عبد بن إبراھيم بن الحسن حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا األزھري القاسم أبو

 اتيته فلما عنه ابطات كنت وقد بغداد قدم حين يعنى الطنافسي عبيد بن محمد أتيت يقول معين بن يعنى يحيى سمعت
 قال يحيى قال...  اللبن ضيعت الصيف في...  وصلنا تطلب انشات...  زكريا أبو يحيى قال كثروا الناس كان وقد

 بن احمد أخبرنا العباس بن محمد خبرناأ الواحد عبد بن محمد أخبرنا الصواب وھو ضحيت الصيف ھذا في بعضھم
 يجترئ ال وھو الطنافسي عبيد بن محمد أتينا قال معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد
 حدثنا األزھري حدثني بخير اال أحد ذكره وما يحيى قال الكالم من ھذا نحو أو عليه نعينه حتى كتابه قراءة على
 يعلى سمعت قال إبراھيم بن محمد أمية أبو أخبرنا بتنيس السمرقندي محمد بن عثمان حدثنا زازالب إبراھيم بن احمد
 بن محمد بن احمد أخبرنا ومائة عشرة ثمان سنة ولدت سنين بتسع عبيد بن محمد اخى من أكبر انا يقول عبيد بن

 كلھم الطنافسيون عبيد بنو يموإبراھ إدريس بن وعمر ومحمد يعلى يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت قال غالب
 أبو قاله أمية أبى بن عبيد ھو يقول الحافظ يعنى طالب أبو وكان أيضا حدث ثقة أمية أبى بن عبيد وأبوھم ثقات
 الحسن أبى غير عبيد بن إدريس ذكر انه أحد عن احفظ وال أمية أبى بن يقولون الحديث أصحاب وارى الحسن

 عباس سمعت قال الثقفى إسحاق بن محمد أخبرنا المزكى إسحاق أبو حدثنا رزق نب محمد بن احمد أنبأنا الدارقطني
 بن محمد فقلت لي غفر قال ربك بك فعل ما فقلت المنام في يعلى رأيت قال أصحابنا بعض أخبرنا قال طالب أبى بن
 وأبو الخرى بكر أبو القاضي أخبرنا على على عثمان يفضل كان ألنه قال بم قلت مني ارفع ذاك قال أخوك عبيد
 يقول الدوري العباس سمعت قال األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا قاال الصيرفي موسى بن محمد سعيد
 ھؤالء بكم يسخر ال ويقول عثمان ثم عمر ثم بكر أبو نبينا بعد األمة ھذه خير يقول الطنافسي عبيد بن محمد سمعت

 حدثنا المقرئ إبراھيم بن عمر أخبرنا الصيرفي على بن هللا عبيد أخبرنا الكوفيون ھؤالء يخدعكم ال اتقوا الكوفيون
 وعلى وعمر بكر أبو عبيد بن محمد عند رجل قال قال أيوب بن هللا عبد حدثنا الخالل أيوب بن موسى بن حبشون
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 بشير بن ھشيم عن حدث المصنف االدني أبى بن بكر أبى والد أمية بنى مولى سفيان بن عبيد بن محمد - 878
 روى المرانى جعفر بن ومحمد الكلبي محمد بن وھشام عياش بن بكر وأبى عيينة بن وسفيان الحميد عبد بن وجرير
 الجوزي جعفر بن محمد بن احمد أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا مستقيمة أحاديث بكر أبو ابنه عنه
 بن يعلى بن ھشيم حدثنا قاال الجشمي عمر بن هللا وعبيد أبى حدثني الدنيا أبى بن محمد بن هللا عبد بكر أبو حدثنا
 آمنت قل قال أحدا عنه نسال ال بأمر اإلسالم عن أخبرني هللا رسول يا قلت قال أبيه عن سفيان بن هللا عبد عن عطاء

  لسانه إلى بيده فاوما اتقى فما قلت استقم ثم با
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 النعمان بن وشريح الجندي إبراھيم بن إسحاق سمع األصل مروزي بكر أبو األسد أبى بن عبيد بن محمد -  879
 وكان الشافعي بكر وأبو الرزاز عمرو بن محمد عنه روى الحميدي بكر وأبا منصور بن وسعيد مرزوق بن وعمرو

 توفى األسد أبى بن عبيد بن محمد ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا عمره آخر في بصره وكف ثقة
  المحرم في وزاد مخلد بن محمد قال وكذلك ومائتين وثمانين اثنتين سنة في

 زكريا عن حدث العسكري بن هللا عبد أبى والد الدقاق الحسين أبو أبان بن مخلد بن احمد بن عبيد بن محمد - 880
 قال على أبى بن على أخبرنا ثقة وكان الحسين ابنه عنه روى شاكر بن محمد بن هللا عبد البختري وأبى يحيى بن

 من سر إلى جدي سافر وانما القضاة عند يشھد أبى كان يقول العسكري عبيد بن محمد بن الحسين هللا عبد أبا سمعت
 عبد عند شھد ما وأول يشھد عمى وكان القاضي إسماعيل عند أبى شھد ما وأول قال العسكري سمى عاد فلما رأى
 عبيد بن احمد ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا الشوارب أبى بن الملك عبد بن محمد بن على بن هللا

 آخر رجل لعله أو وھم يكون ان فاما احمد قانع بن أسماه كذا وثالثمائة وعشرين ست سنة في مات الدقاق العسكري
  اعلم وهللا العسكري بن هللا عبد بوالد وليس

   عباد أبيه واسم دمحم اسمه من ذكر 

 سراق بن ظالم صفرة أبى واسم البصري األزدي صفرة أبى بن المھلب بن حبيب بن عباد بن عباد بن محمد - 881
 المعروف عمرو بن عمران بن األزد بن العتيك بن الحارث بن وائل بن عدى بن عمرو بن كندى بن صبيح بن

 بن وھشيم المري صالح وعن أبيه عن بھا وحدث بغداد وقدم بالبصرة واالمارة الصالة يتولى محمد كان بمزيقيا
 الرقاشي قالبة وأبو القاسم بن محمد العباس وأبو الكديمي العباس وأبو الحربي إبراھيم القاسم بن عنه روى بشير
 يلالخل بن إسحاق بن سليمان أيوب أبو أخبرنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا القطيعي جعفر أبى بن احمد أخبرنا
 منه فسمعنا يوما إليه فذھبنا المھلبي عباد بن محمد علينا قدم الحربي إسحاق بن إبراھيم إسحاق أبو قال قال الجالب

 إنما وغلط بھرة ضحى سلم و عليه هللا صلى النبي ان فقال بحديث حدثنا بالحديث بصيرا يكن ولم نريد شيء كل
 حدير بن الرحمن عبد فقال جابر بن الرحمن عبد عن بحديث وحدث بالحديث بصيرا يكن ولم بالقاف الباء التزقت
 فقال دال كأنھا قصيرة جابر في الذي ألف كان وانما جدير بن عن يقول فكان جابر بن الرحمن عبد ھذا له فقيل
 حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا المقرئ الحسين بن سالمة أخبرنا كريما سخيا عباد بن محمد وكان قلت جدير
 كتب يقول أبى سمعت قال المھلب بن محمد بن يزيد حدثنا سعد أبى بن هللا عبد حدثنا إسماعيل بن الحسين ضيالقا

 أخبرنا دينار آالف بعشرة إليه فبعث سلطانه وجفوة يد ذات وضيق دينا يشكو عباد بن محمد إلى المھدى بن منصور
  الجوھري على بن الحسن

 قال قال خالد بن القاسم بن محمد حدثنا المكى عيسى بن محمد بن أحمد ناحدث المرزباني عمران بن محمد أخبرنا
 فقال بالمعبود ظن سوء الموجود منع محمد فقال المال في اسرافك فمنعني أوليك أن أردت عباد بن لمحمد المأمون

 مولى موله المؤمنين رأمي يا قال اليك رجوعه أبعد ما تنفقه الذى المال ھذا فان نفسك على أبقيت شئت لو المأمون له
 فجاءت عباد بن محمد ضيفى فليكرم يكرمنى أن أراد من للناس وقال منه ذلك المأمون فاستحسن قال يفتقر ال غنى

 علي بن أحمد أخبرني التجارب تحنكه ال الكريم إن وقال واحد درھم منھا وعنده برح فما ناحية كل من إليه األموال
 قال وغيره محمد بن المغيرة عن أبي حدثنى االنبارى بن بكر أبو حدثنا المعدل سعيد بن إسماعيل حدثنا المحتسب

 يتصرف أن قبل ضيافتك دار أدخل اال البصرة أحد يقدم ال أنه بلغني محمد أبا المھلبي عباد بن لمحمد المأمون قال
 إليه وأوصل منه سنهفاستح بالمعبود ظن سوء الموجود منع المؤمنين أمير يا فقال ھذا تسع فكيف حاجاته في

 ما محمد يا لمحمد المأمون وقال قال دينا دينار الف خمسون وعليه ومات درھم ألف آالف ستة مبلغه ما المأمون
 وال...  محسدة تلقاھا الغرانيق إن...  الشاعر قال كما ھم المؤمنين أمير يا له فقال المھلب أبي على الطاعنين أكثر
 ...  حسادا الناس للئام ترى
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 نسبتھم إن قوم المھلب إن...  وأوله المھلب بن يزيد لحاء بن عمر به مدح شعر من البيت وھذا المغيرة قال أبي قال
 ...  كادا وال مساعيھم من دنا وما...  لفضلھم بغيا لھم حاسد كم... ...  وأجدادا آباء األكارم كانو... 

 الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا البرذعي صفوان بن الحسين أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا
  قال الرحمن عبد بن أبراھيم حدثني

 أموت أن رجال تمنى...  متمثال قال خرجوا فلما يحسدونه كانوا قومه من نفر عليه دخل عباد بن محمد احتضر لما
 أمامي يمضى من موت وما...  بضائرى خالفى يبقى من عيش فما... ...  بأوحد فيھا لست سبيل فتلك...  أمت فان

 ...  قد فكأن مثلھا الخرى تھيأ...  مضى الذى خالف يبغى للذى فقل... ...  بمخلد

 بن محمد حدثنا النديم يحيى بن محمد حدثنا البزاز محمد بن هللا عبيد أخبرنا الطبرى هللا عبد بن علي بن أحمد أخبرنا
 مات بمجده حي وھو بفقده متنا نحن فقال بالبصرة المھلبي عباد بن دمحم مات للعتبى قيل قال الغالبي زكريا

  ومائتين عشرة أربع سنة بالبصرة

 وحفظ أخبار صاحب وكان بغداد سكن كوفى وھو سندوال يلقب العكلي راشد بن موسى بن عباد بن محمد - 882
 حرب بن السالم وعبد الطائفي ليمس بن ويحيى الدراوردي محمد بن العزيز عبد وعن أبيه عن وحدث الناس أليام

 عنه روى النحاس صالح بن لوليد وا الكلبي محمد بن وھشام الحباب بن وزيد محمد بن وأسباط غياث بن وحفص
 بن وأحمد ناجية بن محمد بن هللا وعبد الجوھري الليث بن ومحمد الدنيا أبى بن بكر وأبو الحربي إسحاق بن إبراھيم
 إبراھيم حدثنا القاضي كامل بن احمد حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا وغيرھم وفيالص الجبار عبد بن الحسن
 أبيه عن كرب معدى بن عفيف بن سعيد بن قرن عن الكلبي بن ھشام عن موسى بن عبادة بن محمد حدثنا الحربي

 من ببيتين هللا أحيانا لقد هللا رسول يا فقالوا اليمن أھل من وفد فجاء سلم و عليه هللا صلى النبي عند كنا قال جده عن
 عليه نقدر ال فمكثنا الماء اخطانا وكذا كذا بموضع كنا إذا حتى نريدك اقبلنا قالوا ذاك وما قال القيس امرئ شعر

 راكب إذا رمق آخر في نحن فبينما ظلھا في ليموت شجرة أصل إلى منا كل فانطلق وممر طلح موضع إلى فانتھينا
 تيممت... ...  كامى فرائصھا في بياضا وان...  ھمھا الشريعة ان رأت ولما...  تمثل بعضنا هرآ فلما معتم اقبل قد

 امرؤ بعضنا فقال الشعر ھذا يقول من الراكب فقال...  طامى عرمضھا الظل علينا يفيء...  ضارج عند التي العين
 فإذا ذراعا خمسين نحو وبينھا بيننا فإذا إليھا فرجعنا الجھد من بنا ما رأى وقد امامكم ضارج وهللا ھذه قال القيس
 في مشھور ذاك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الظل عليھا يفئ العرمض عليھا القيس امرؤ وصف كما ھي
 النار إلى يقودھم الشعراء لواء معه القيامة يوم يجيء اآلخرة في منسى الدنيا في مذكور اآلخرة في خامل الدنيا
 أيما قلت يحمده فلم موسى بن عباد بن محمد عن معين بن يحيى سألت قال الجنيد بن هللا عبد بن يمإبراھ عن بلغني
 أبى عن ھارون بن الحسن على قرانا قال الدقاق محمد بن على أخبرنا فيه لي فرخص وعربية سمر عنه اكتب
  نظر امره في بغداد نزل الكوفى العكلي موسى بن عباد بن محمد قال سعيد بن العباس

 الدراوردي محمد العزيز عبد عن بھا وحدث بغداد سكن المكى هللا عبد أبو الزبرقان بن عباد بن محمد - 883
 ومحمد الصحيحين في الحجاج بن ومسلم البخاري عنه روى عياض بن وأنس إسماعيل بن وحاتم عيينة بن وسفيان

 أخبرنا البغوي محمد بن هللا وعبد المثنى بن ذومعا األبار على بن وأحمد ھارون بن وموسى الصاغاني إسحاق بن
 بن موسى حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا األزرق محمد بن الحسين بن محمد
 قال بصره ذھب ما بعد عباس بن عند القدرية ذكروا قال عمرو عن سفيان حدثنا المكى عباد بن محمد حدثنا ھارون

 الصورة في جبريل جاءه حين انه بالتوحيد منظوم انه عباس بن وقال برأسه أخذ فأرونى منھم أحد البيت في ھل
 وااليمان وكذا كذا ھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال اإليمان عن فسأله يعرفه ال وھو فيھا يره لم التي
 حديث روى أحدا األرض في نعلم ال موسى عمران أبو قال فأتصببه برأسه أخذ غيره وقال قال وشره خيره بالقدر
 بن احمد بن محمد بن محمد بن على الحسن أبو أخبرنا عباد بن محمد غير سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن
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 بن عمرو عنه روى الحراني سليمان بن محمد عن ثوحد بحمص كان البغدادي هللا عبد أبو عباد بن محمد - 884
  األصبھاني مندة بن إسحاق بن محمد ذلك ذكر الحمصي يزيد بن إسحاق

   الصمد عبد أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

  الزبيبى إبراھيم بن هللا عبد عنه روى عرفة بن الحسن عن حدث اليماني بكر أبو الصمد عبد بن محمد - 885

  شاھين بن حفص أبو عنه روى عرفة بن الحسن عن حدث الناقد الحسن بن الصمد عبد بن محمد - 886

 عن وروى البغوي محمد بن هللا عبد خالة بن وكان بالبغوى يعرف الدقاق الطيب أبو الصمد عبد بن محمد -  887
 أبو القاضي عنه حدث المسمعي شداد بن ومحمد المكتب هللا عبد بن وأحمد عنبسة بن الحسن بن حماد هللا عبيد أبى

 يحيى حدثنا خيرا اال حاله من علمت وما ميمى أخي بن هللا عبد بن ومحمد شاھين بن حفص وأبو الجراحى الحسن
 الدقاق الصمد عبد بن محمد الطيب أبو حدثنا باصھبان المقرئ بن محمد بكر أبو حدثنا بحلوان الدسكري على بن

 خيثم بن عثمان بن هللا عبد عن سفيان أخبرنا الرزاق عبد حدثنا المكتب عفرج أبو هللا عبد بن احمد حدثنا البغدادي
 الحديبية يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال هللا عبد بن جابر سمعت قال بھمان بن الرحمن عبد عن
 مدينة انا صوته بھا يمد خذله من مخذول نصره من منصور الفجرة وقاتل البررة أمير ھذا يقول على بيد أخذ وھو
 أبا ان جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح أبى بن هللا عبيد حدثني الباب فليات البيت أراد فمن بابھا وعلى العلم

  األولى جمادى في غيره وقال وثلمثائة عشرة تسع سنة في مات الصمد عبد بن محمد الطيب
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 عن بھا وحدث بغداد قدم الشيرازي الخواص هللا عبد أبو احمد بن يحيى بن أحمد بن الصمد عبد بن محمد - 888
  بكير بن هللا عبد أبو عنه كتب الفسوي شيرويه بن هللا عبد بن محمد

 الثوري صف في ينزل كان الداودي الفقية بكر أبو إبراھيم بن هللا عبد بن بنان بن الصمد عبد بن محمد -  889
 احمد عنه حدثني الشافعي بكر وأبى الطستي على بن لصمدا وعبد الخالدي وجعفر النجاد سلمان بن احمد عن وحدث

  عبدة أبيه سم وا محمد اسمه من ذكر ثقة كان لي وقال التوزي بن على بن

 عنه يروى علية بن إسماعيل وا عيينة بن سفيان عن بھا وحدث بغداد قدم الھروي الھيثم بن عبدة بن محمد - 890
 سعدون بن محمد بن الحسين بن محمد طالب أبو أخبرنا الدقاق نصر نب أحد بن الملك وعبد النيسابوري الحسين

 حدثنا عبدة بن محمد حدثنا الدقاق نصر بن احمد بن الملك عبد حدثنا الحسن بن إبراھيم بن احمد أخبرنا الموصلي
 كنا قال ءالبرا عن ليلى أبى بن الرحمن عبد عن الحكم عن وغيره ثعلب بن أبان الكوفيين حدثنا عيينة بن سفيان
 أبى بن محمد سماع في قرأت سجد قد نراه حتى ظھره أحدنا يحنوا فال سلم و عليه هللا صلى النبي مع نصلى

 حدثنا النيسابوري الحسن بن حسين أخبرنا قال ياسين بن محمد بن احمد عن العصمى هللا عبد أبى عن الفوارس
 ثمان سنة في مات الھروي عبدة بن محمد ان بلغني عيينة بن سفيان حدثنا ببغداد الھروي الھيثم بن عبدة بن محمد

  ومائتين وأربعين

 الحسين عنه روى سالم بن ومسلم سعيد بن ريحان عن حدث الدورقي إبراھيم بن يعقوب جار عبدة بن محمد - 891
 كتاب في جدتو قال المحاملي الحسين بن هللا عبد بن وأحمد القصرى إبراھيم بن هللا وعبد المحاملي إسماعيل بن

 أيوب عن منصور بن عباد حدثنا سعيد بن ريحان حدثنا الدورقي يعقوب جار عبدة بن محمد حدثنا يده بخط جدي
 يصلى ان نفسه وفي أحدكم نام إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول بشير بن النعمان سمع انه قالبة أبى عن
  شماله عن ليحصب ثم بيمينه فليقبض تبهان فإذا تراب من قبضة عنده فليضع الليل من

 الشامي الحجاج بن إبراھيم عن بھا وحدث بغداد سكن البصري القاضي هللا عبد أبو حرب بن عبدة بن محمد - 892
 الشوارب أبى بن الملك عبد بن ومحمد طلحة وبن خالد بن وھدبة النرسي حماد بن األعلى وعبد المديني بن وعلى
 بن حفص وأبو الحربي جعفر بن العزيز وعبد اليقطيني جعفر أبو عنه روى وغيرھم سنيمت بن الحسن بن ومحمد
 احمد بن وعلى الجرمي جعفر بن احمد بن وإبراھيم لؤلؤ بن محمد بن وعلى سالم بن جعفر بن وأحمد الزيات
 على أبا سمعت قال النيسابوري محمد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا المعدل يعقوب بن على بن محمد أخبرني السكري
 بأبي يعرف بمصر وكان مصر قضاء من منصرفا ببغداد القاضي هللا عبد أبو كان يقول الھروي محمد بن حامد
 وطبقتھما موسى وابى بندار إلى ارتقى ثم وطبقتھما شبة بن وعمر األشعث أبى عن يحدث أوال كان حرنويه بن عبيد
 وطبقتھما الزھراني الربيع وأبى الشامي الحجاج بن إبراھيم عن ثحد العراق إلى مصر من انصرافه بعد كان فلما
 لي قال هللا عبيد أبا ان على أبا يا يوما إبراھيم لي فقال به يختص األصھبانى حمزة بن محمد بن إبراھيم وكان
 قلت لقاضيا أيھا نرحم فأنا هللا هللا فقلت حمزة بن قال ومسدد والخوصى الطيالسي الوليد أبى عن أحدث ان عزمت

 الصالحين األتقياء األمناء أحد كان حرنوية بن عبيد أبا فان حرنوية بن ال عبدة بن هللا عبد أبو القصة ھذه وصاحب
 أبى عن روايته وإنما موسى وأبى بندار عن وال شيئا الربيع وأبى الحجاج بن إبراھيم عن يرو ولم الصادقين
 وال مسمى غير مطلقا عبيد أبى عن الھروي على ألبي حكى ابم حكى حمزة بن إبراھيم ولعل وطبقته األشعث
  نصر بن محمد بن على حدثني حرنوية بن عبيد أبو انه على أبو فظن منسوب

 وقال شيء ال فقال القاضي حرب بن عبدة بن محمد عن الدارقطني سألت يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت قال
 ذلك بعد ثم حرب بن عبدة بن محمد يعنى بھا ويحدث سماعه من اجزء يظھر كان يقول السبيعي سمعت الدارقطني

 القاضي عبدة بن محمد يقول البرقاني بكر أبا سمعت امره انكشف ثم سماع له يكن ولم بھا وحدث الناس كتب أخذ
 يكتب ال أيضا سعد أبي بن وكان الكرخي بن منصور أبو فقال تركه من فقلت المتروكين من الحديث أصحاب عند
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 بن احمد وذكر القاص مرجوم ألبى حكاية النيسابوري سلمة بن احمد عنه روى السراج عبدوس بن محمد -  893
 بن هللا عبد بن محمد أخبرنا يعقوب بن محمد بن احمد أخبرنا البغالنى سعيد بن قتيبة باب على منه سمع انه سلمة
 جالسرا عبدوس بن محمد حدثنا سلمة بن احمد حدثنا العنبري محمد بن يحيى زكريا أبو حدثنا النيسابوري الحافظ
 قصصه من فرغ فلما فابكى الناس على ليقص بالبصرة القاص مرجوم أبو قام قال سعيد بن قتيبة باب على البغدادي

 الثانية فقام موضعك عرفنا فقد هللا رحمك اجلس فقال انا فقال المجلس من شاب فقام هللا في ارزة يطعمنا من قال
 أبو قال ثم ملح بال فأكلناه باقالء من بقدر فأتينا قال منزله فأتوا معه فقاموا إليه بنا قوموا ألصحابه مرجوم أبو فقال

 صنوبر امنان وخمسة سكر امنان وعشرة سمن امنان وخمس ارز مكاكى وخمس خماسى بخوان على مرحوم
 لونھا مشرقة قالوا الدنيا أصبحت كيف اخوان يا ألصحابه مرحوم أبو فقال كلھا بھا فجيء فستق امنان وخمسة
 يا فقال اصحابه على مرجوم أبو اقبل ثم فيھا فاجرى السمن بذلك فاتى قال انھارھا فيھا اجروا قال مسھاش مبيضة
 تدلى وقد اشجارھا فيھا غرس وقد انھارھا فيھا مجرية شمسھا مبيضة لونھا مشرقة قالوا الدنيا أصبحت كيف اخوان

 قال اصحابه على مرجوم أبو اقبل ثم فيھا فألقى السكر كبذل فأتى قال بحجارتھا الدنيا ارموا اخوان يا قال ثمارھا لنا
 وقد اشجارھا فيھا غرس وقد انھارھا فيھا أجرى قد شمسھا مبيضة لونھا مشرقة قالوا الدنيا أصبحت كيف اخوان يا

 لخمسبا ويدفعه براحته فيھا يضرب الرجل فجعل قال براحتھا فيھا اضربوا وللدنيا لنا ما اخوان يا فقال ثمارھا تدلى
  الصوفية شأن ھذا فقال عليه فامليته على امله فقال الرازي حاتم ألبي ذكرت سلمة بن احمد الفضل أبو قال

 الحجاج بن الفرج بن احمد على قرانا قال المحتسب على بن احمد أخبرنا المداين قاضى عبدوس بن محمد -  894
 ومائتين وثمانين ثالث سنة المحرم في ببغداد ينالمدا قاضى عبدوس بن محمد توفى قال سعيد بن العباس أبى عن

 بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرناه فيما فقال المنادى الحسين أبو ذكره البزاز هللا عبد أبو عبدوس بن محمد
 رجليه إحدى في وكان البزاز عبدوس بن محمد هللا عبد أبو ومات قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس
 الناس كتب وافاضلھم الناس عقالء من وكان ومائتين وثمانين سبع سنة صفر من خلون لخمس األحد يوم وذلك خمع
  بقليل يموت ان قبل عنه

 على سمع عبدوس ولقبه الجبار عبد أبيه اسم ان يقال السراج السلمي احمد أبو كامل بن عبدوس بن محمد -  896
 حباب بن وأحمد المقدمي عمر بن وعاصم الھذلى معمر وأبا شيبة أبى بن كرب وأبا الضبي عمرو بن وداود الجعد بن

 والمعرفة العلم أھل من وكان الشاعر بن وحجاج شجاع بن الوليد ھمام وأبا الرازي حميد بن ومحمد المصيصي
 بن محمد وب وا احمد بن ودعلج الخلدي وجعفر النجاد سلمان بن وأحمد البغوي احمد بن هللا عبد عنه روى والفضل
 بكر أبو حدثنا مھران بن على بن احمد بن محمد بن هللا عبيد حدثنا المقرئ سليمان بن احمد أخبرني وغيرھم ماسي
 محمد أخبرنا لقبه وعبدوس احمد أبو كامل بن وھو السلمي الجبار عبد بن محمد حدثنا الدقاق الرحمن عبد بن احمد
 ثالث سنة يقول حباب بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبا عتسم قال األصبھاني الحافظ نعيم أبو احمد بن

 الخطبي على بن إسماعيل أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا البغدادي عبدوس بن احمد أبو مات فيھا وتسعين
 على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا وتسعين ثالث سنة رجب في عبدوس بن مات قال
 سنة شعبان أول في واما رجب آخر في اما كامل بن عبدوس بن محمد احمد أبو وتوفى قال اسمع وانا المنادى بن

 وكان وضبطه لثقته عنه الناس أكثر بالحديث المعرفة وحسن الحفظ في المعدودين من وكان ومائتين وتسعين ثالث
 بن احمد أبو توفى قال القاضي كامل بن احمد عن ربك أبى بن الحسن على قرأت حنبل بن احمد بن هللا لعبد كاألخ

 الحديث حسن وكان ومائتين وتسعين ثالث سنة شعبان غرة األربعاء يوم ودفن األربعاء ليلة في السراج عبدوس
  الوھاب عبد أبيه واسم محمد اسمه من ذكر شيبة غير أعلمه ال ثبتا كثيرة
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 جعفر عن بدمشق وحدث الشام إلى انتقل البغدادي القاضي عمر أبو ذر أبى بن الوھاب عبد بن محمد - 897
  الرازي محمد بن تمام عنه روى بصره كف قد وكان وغيرھما الكوفى شريك بن وإبراھيم الفريابي

 أبو الوھاب عبد أبيه وكنية الدالل هللا عبد أبو مطر بن أيوب بن احمد بن على بن الوھاب عبد بن محمد -  898
  الدالل العالء بن محمد أخبرنا البصرة باب يسكن وكان عنه كتبنا القطيعي مالك بن بكر أبى عن حدث العالء

 بن إبراھيم حدثنا أبي حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا عليه قراءة القطيعي حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا
 صلى هللا رسول عن ھريرة أبى عن الرحمن عبد بن محمد عن كثير أبى بن يحيى عن معمر عن رباح حدثنا خالد
 أبى بن محمد سألت سيئة بھا عنه ويمحا حسنة بھا له يكتب الصالة إلى يخطوھا خطوة كل قال سلم و عليه هللا

 بن ومخلد الصواف بن علي أبي من وسمعت وثالثمائة خمسين سنة رجب من يوم أول ولدت فقال مولده عن العالء
 أبيه عن هللا عبد عن مالك بن من ھريرة أبى لمسند سماعه وكان شاھين بنو والدارقطني المظفر بن ومحمد جعفر

 الصواف بن عن عليه قرأ الحديث كتبة بعض ان وبلغني طري خط بخطه فيه التسميع الحق قد عداه ومن صحيحا
  وأربعمائة وثالثين سبع سنة صفر من الثالث الثالثاء يوم في ومات صحيح كتاب بذلك له يذكر ولم شيئا

 الشناطر بابن المعروف الكاتب طاھر أبى عم بن المتوكل على بن محمد بن محمد بن الوھاب عبد بن محمد - 899
 وكان عنه كتبنا الدھان جامع بن احمد وأبا المنتاب بن الطيب وأبا شاھين بن حفص وأبا السكري عمر بن على سمع

 عمر بن على أخبرنا الكاتب الوھاب عبد بن محمد طاھر أبو أخبرنا البصرة بباب النعيمية سكة في يسكن صدوقا
 أبا سمع انه ھمام بن معمر أخبرنا الرزاق عبد أخبرنا حميد بن عبد حدثنا الشاسى الحسن بن حاتم حدثنا الحضرمي

 غير من كسبه من أنفقت وما بإذنه اال شاھد وبعلھا المراة تصوم ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول ھريرة
 في ومات وثالثمائة وسبعين خمس سنة رمضان شھر في فقال مولده عن الشناطر بن سألت أجر نصف فله رهام

  وأربعمائة وخمسين اثنتين سنة من األول ربيع شھر

   التعبيد على األسماء مثانى ذكر

 عبادة بن وروح السھمي بكر بن هللا وعبد األعور محمد بن حجاج سمع القزاز سالم بن عبدك بن محمد -  900
 بن هللا وعبد السماك بن عمرو وأبو الرزاز عمرو بن محمد عنه روى المؤدب محمد بن ويونس خليفة بن وھوذة
 إمالء الدقاق احمد بن عثمان حدثنا الغزال برھان بن عمر بن الحسين هللا عبد أبو أخبرنا ثقة وكان الفامي سليمان
 هللا رسول ان عائشة عن محمد أم عن زيد بن على عن حدثنا ةعباد بن روح حدثنا القزاز عبدك بن محمد حدثنا
 قرضا يقرضانه رجليه قبل من واألخرى رأسه قبل من واحدة حيتان الكافر على يرسل قال سلم و عليه هللا صلى
 عبد حدثنا الكاتب سليمان بن محمد بن الحسين حدثني قال على أبى بن علي أخبرنا القيامة يوم إلى عادتا فرغتا كلما
 مفارقته أردت فلما وتحدثنا السامي زھير مع اجتمعت قال وغيره القزاز عبدك بن محمد حدثنا الفامي سليمان بن هللا
 بكر أبى بن الحسن على قرأت...  األنام جميع عن مات من اشغل...  فما واال نلتقى نعش ان...  فقال نلتقى متى قلت
 عبد بن محمد وأخبرنا ومائتين وسبعين ست سنة شوال في زازالق عبدك بن محمد مات قال كامل بن احمد عن

 خلون لثمان القزاز عبدك بن محمد ومات قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد
  بالكرخ ينزل كان ومائتين وسبعين ست سنة شوال من

 الصيرفي الشخير بن هللا عبيد بن محمد عنه روى عرفة بن الحسن عن حدثنا سليم بن عبدك بن محمد -  901
 عبيد بن محمد أخبرنا قاال الجوھري محمد بن على بن والحسن البرذعي جعفر بن العزيز عبد بن هللا عبيد أخبرنا
  وكيع حدثنا عرفة بن الحسن حدثنا سليم بن عبدك بن محمد حدثنا الصيرفي الشخير بن هللا

 صلى هللا رسول إلى العمل أحب كان لت قا سلمة أم عن الرحمن عبد بن سلمة أبى عن إسحاق أبى بن سفيان حدثنا
  قل وان الدائم سلم و عليه هللا
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 بالبصرة النيسابوري بشار بن احمد بن على بن الحسن محمد أبو أخبرنا البغدادي المؤمن عبد بن محمد -  902
 التميمي يزيد بن حبيب بن بشر بن احمد هللا عبد أبو حدثنا العسكري محمويه بن احمد بن محمد بكر أبو حدثنا

 عن عمرو بن الغنى عبد حدثنا البغدادي المؤمن عبد بن محمد حدثنا المكى على بن احمد حدثني بصور الصوري
 جده عن عمير بن الملك عبد بن ماعز حدثنا قال التونسى معمر بن الرحمن عبد زھير أبى عن زياد ابى بن يزيد
 عباس بن ألسألن العاص بن لسعيد قال بعيد من رآه فلما له فأذن سفيان ابى بن معاوية على عباس بن استأذن قال
 بمسائله يعيى عباس بن مثل ليس سعيد فقال العرب وكبار قريش بطون عنده تحفلت وقد بجوابھا يعيى مسائل عن
 للقرآن وهللا كان بكر أبا هللا حمير عباس بن فقال الصديق بكر أبى في تقول ما عباس بن يا معاوية له قال جلس فلما
  بطوله الحديث وذكر قاليا وللشر تاليا

 عن وحدث وقاضيھا الجنيد في اسكاف خطيب كان اإلسكافي إسحاق أبو احمد بن المؤمن عبد بن محمد - 903
 وكان دوببغدا بإسكاف عنه أصحابنا كتب األبھري بكر وأبى المظفر بن ومحمد العسكري عبيد بن محمد بن الحسين

 سنة رجب من النصف في مولده وكان وأربعمائة وأربعين اثنتين سنة في بإسكاف ومات مالك مذھب على يتفقة ثقة
  وثالثمائة ستين

 سعيد بن قتيبة عن بھا وحدث بغداد قدم البلخي النخعي بكر أبو فرقد بن فريان بن خالد بن عبد بن محمد - 904
 طاھر أبو والقاضي البلخي طاھر بن المفضل بن وعلى القاضي احمد بن مكرم عنه روى خت موسى بن ويحيى
 محمد بكر أبو حدثنا القاضي احمد بن مكرم أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا السدوسي هللا عبد بن احمد بن محمد
 بن عمر حدثنا خت موسى بن يحيى حدثنا خيثمة أبى بن هللا عبد أبى ورقة من النخعي البلخي خالد بن عبد بن

 ان خطبته في فقال خطب انه عمر عن عباس بن عن هللا عبيد عن الزھري عن ومالك يزيد بن يونس عن ھارون
 هللا صلى هللا رسول رجم وقد البتة فارجموھما زينا إذا والشيخة الشيخ وعلمنا قرانا فيما فكان بالحق محمدا بعث هللا
 بمصر النيسابوري الحسين بن محمد حدثنا األندلسي حزم بن العالء حدثني بعده ورجمنا بكر أبو ورجم سلم و عليه

  ثقة شيخ البلخي فريان بن خالد بن عبد بن محمد قال الذھلي هللا عبد بن احمد بن محمد طاھر أبو القاضي أخبرنا

 بغداد قدم السمرقندي التميمي السغدى بكر أبو موسى بن ھارون بن مرداس بن عامر بن عبد بن محمد -  905
 وعصام سعيد بن وقتيبة الدارمي الرحمن عبد بن هللا وعبد النيسابوري يحيى بن يحيى عن وبغيرھا بھا ثوحد

 أحاديث راھويه بن وإسحاق المروزي موسى بن وحنان البيكندي سالم بن ومحمد البلخيين يوسف ابنى وإبراھيم
 أخبرنا وجماعة الشافعي بكر وأبو بيالخط على بن وإسماعيل اآلدمي بن عثمان بن احمد عنه روى وباطلة منكره
 مرداس بن عامر بن عبد بن محمد حدثنا الھمداني حمدان بن يوسف بن محمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد

 كان قال أنس عن سعيد بن يحيى عن الثوري سفيان حدثنا يونس بن عصام حدثنا علينا قدم السمرقندي السغدى
 تفرد الركوع من رأسه رفع وإذا يركع ان أراد وإذا الصالة افتتح إذا يديه عيرف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عبد روى وقد الثوري عن وكيع عن الحرمي مسلم أبى بن مسلم ورواه عصام عن عامر بن عبد بن محمد بروايته
 هللا وعبد الواسطي هللا عبد بن خالد ورواه ھذا مثل سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنس عن حميد عن الثقفى الوھاب

 حديث واما موقوفا أنس عن حميد عن ھارون بن ويزيد العنبري معاذ بن ومعاذ القطان سعيد بن ويحيى المبارك بن
 بن محمد ان ويروى عنه وكيع عن الحرمي مسلم بروايته تفرد الثوري حديث من فغريب أنس عن سعيد بن يحيى
 بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن الحجاج بن شعبة به حدث وقد ماعل وهللا يوسف بن عصام على فالزقه سرقة عبد
 بن عمر بن احمد أخبرنا القطان الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن يسار

 قال عمر بن عن نافع عن أنس بن مالك حدثنا قتيبة حدثنا عامر بن عبد بن محمد حدثنا علينا قدم القزويني العباس
 وھذا جل و عز  تركته شيء فقد تجد لن فإنك يريبك ال ما إلى يريبك ما دع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 تفرد مالك عن وھب بن عن اإلسكندراني رومان أبى بن هللا عبد عن يحفظ وانما مالك عن قتيبة عن باطل الحديث
 أبي بن من عامر بن عبد بن محمد سرقه قد قوله من الكم عن والصواب ضعيفا وكان رومان أبى بن به واشتھر
 احمد الطيب أبو حدثنا بھمذان المحتسب إبراھيم بن عيسى بن هللا عبد منصور أبو أخبرنا ذكرنا كما فرواه رومان
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 عنه بھا الموصلي ببكار المعروف الحجاج بن محمد بن جعفر فسالت شتى بلدان في بھا حدث قد موضوعة أحاديث
 في جالس ھو فإذا عليه لننكر وسرنا الشيوخ من جماعة فاجتمع مناكير بأحاديث وحدث الموصل علينا قدم قال

 بصرنا فلما قال العامة ومن الحديث كتبه من خلق وعنده مجلس وله سلم و عليه هللا صلى النبي بمسجد يعرف مسجد
 عبد بن جابر عن لھيعة بن عن سعيد بن قتيبة حدثنا ليهإ نصل ان قبل فقال عليه لالنكار اجتمعنا قد انا علم بعيد من
 من خوفا عليه نقدم ان نجسر ولم فوقفنا قال مخلوق غير كالم القرآن قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان هللا

 يالھمدان الفقية الحسين بن الحسن أخبرنا المحتسب علي بن احمد أخبرنا نكلمه ان نجسر ولم فرجعنا قال العامة
 عبد حدثنا سعيد بن قتيبة حدثنا السمرقندي عامر بن عبد بن محمد حدثنا النھرواني ھارون بن محمد نصر أبو حدثنا
 حدثنا كفر فقد مخلوق القرآن قال من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن الزبير أبى عن لھيعة بن هللا

 أبو حدثنا مسروق بن محمد بن الواحد عبد حدثنا األزدي منالرح عبد بن محمد أخبرنا الصوري على بن محمد
 سمرقند أھل من بكر أبا يكنى السغدي موسى بن ھارون بن مرداس بن عامر بن عبد بن محمد قال يونس بن سعيد
 قال االبنوسى على بن محمد بن احمد عن حدثت ومائتين عشرة ثالث سنة ولد لنا وقال الحديث في بالمحمود يكن لم
 قرأت سماعه في يذمونه كانوا السمرقندي عامر بن عبد بن محمد قال الجعابي عمر بن محمد بكر أبو القاضي ناحدث
 مرضيا يكن لم السمرقندي عامر بن عبد بن محمد الدارقطني عمر بن على قال بخطه البرقاني بكر أبي كتاب في
 السمرقندي عامر بن عبد بن محمد قال قطنيالدار الحسن أبى على قرأت الفوارس أبي بن محمد وقال الحديث في

  اإلدريسي محمد بن الرحمن عبد سعد أبى عن الخالل أخو محمد بن الحسين حدثني ويضع يكذب
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 بلخى انه قيل وقد سمرقند سغد من انه يقال السمرقندي بكر أبو ھارون بن مرداس بن عامر بن عبد بن محمد قال
 وكأنه بالكذب يتھم الثقات على المناكير يحدث شيئا بلده ألھل ار ولم سانوخرا بالعراق حدث سمرقندى انه واألصح

  باألباطيل الثقات عن رواياتھم في والكذابين الضعفاء ويتابع بھا يحدث واالفرادات األحاديث يسرق كان

   التعبيد على األسماء مفاريد ذكر

 محمد وسمع الثوري سفيان رأى األصل كوفى ثىالحار جعفر أبو زنباع بن الزبير بن الوھاب عبد بن محمد -  906
 بن سلمة بن ويحيى مصعب بن وسوار الحناط شھاب وأبا العمى ويعقوب الجعفي أبان بن ومحمد الطائفي مسلم بن

 على بن وأحمد الدوري محمد بن وعباس المنادى هللا عبد بن ومحمد النيسابوري ھانئ بن إبراھيم عنه روى كھيل
 عبيد أخبرني ھارون بن وموسى البغوي القاسم وأبو حنبل بن احمد بن هللا وعبد كزال بن حمدم بن وجعفر الخزاز

 حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا الشاھد أيوب بن احمد بن محمد بن سليمان القاسم أبو أخبرناه الفتح أبى بن هللا
 رسول جمع قال سعيد أبى عن نصر أبى عن األعرابي عوف عن شھاب أبو حدثنا الحارثى الوھاب عبد بن محمد
 جميعا وصالھما العشاء وعجل المغرب فاخر والعشاء المغرب وبين والعصر الظھر بين سلم و عليه هللا صلى هللا
 منه أحسن أو أغرب حديث بالعراق ما قال الحديث ھذا وذكر األصبھاني ارمة بن إبراھيم سمعت منيع بن قال

 حدثنا المنادى بن هللا عبيد بن محمد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو أخبرنا يالحير بكر أبو القاضي أخبرنا
 العطار خالد بن يوسف بن احمد أخبرنا بعكبرا الحنبلي شھاب بن الحسن على أبو وأخبرنا الوھاب عبد بن محمد
 محمد بن هللا عبد حدثنا نالحس بن إبراھيم بن احمد حدثنا األزھري القاسم أبو وأخبرني ھارون بن موسى حدثنا
 قال جابر عن دينار بن عمرو عن الطائفي مسلم بن محمد حدثنا الحارثى الوھاب عبد بن محمد حدثنا قاال البغوي
 على بن محمد أخبرنا متكئ وھو األخرى على احداھما رجليه الرجل يضع ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى

 النسائي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا الحافظ مھران بن هللا عبد بن محمد بن حمنالر عبد مسلم أبو أخبرنا المقرئ
 أبو فقال الحديثين بھذين مسلم بن محمد عن الوھاب عبد بن محمد حدثنا جزرة يعنى محمد بن صالح على أبو أخبرنا
 باطل كالھما فقال عينم بن يحيى على الحديثان ھاذان وألقى ثقة حدثنا الوھاب عبد بن محمد محمد بن صالح على
 بن محمد بن على بن الحسين أخبرنا عمرو عن فاما جابر عن الزبير أبى حديث من مشھور ھذا على أبو قال

 عبد بن محمد حدثنا البغوي القاسم أبو حدثنا القزويني الصفار الفتح بن الحسن بن محمد حدثنا بالري المروى يعقوب
 حدثنا حمار على خلفه أخيه بن اردف وقد الثوري سفيان رأيت قال مات وفيھا وعشرين تسع سنة الحارثى الوھاب

 محمد حدثنا حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا النجاد سلمان بن احمد حدثنا الھيتي أبان بن هللا عبد بن محمد بكر أبو
 قباء عليه رايته ئاشي عنه اكتب ولم بالكوفة جعفر أبى زمن في الثوري سفيان رأيت قال الحارثى الوھاب عبد بن

 حدثني واللحية الرأس أبيض وكان وراءه أخته بن وحمل حمارا وركب نيلى وكساء بيضاء وقلنسوة أبيض محشوا
 بن احمد بن محمد أنبأنا الوھاب عبد بن محمد الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال البجلي عمر بن إسماعيل بن محمد
 بن هللا عبد أخبرنا جعفر أبى بن احمد وأخبرنا قال ھارون بن موسى أخبرنا غالب بن عمر بن محمد أخبرنا رزق
 خطا وھذا عنه كتب وقد البغوي قال يخضب ال وكان وعشرين سبع سنة الوھاب عبد بن محمد مات البغوي محمد

 مات قال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الحلبي جعفر أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا ما والصواب
  ومائتين وعشرين تسع سنة ببغداد الوھاب عبد بن محمد

 زياد بن والمعلى الذھبي عمرو بن هللا وعبيد زيد بن حماد عن حدث التميمي جعفر أبو المجيد عبد بن محمد - 907
 أبي بن بكر وأبو المروزي الحارث بن محمد بن القاسم عنه وروى يمان بن ويحيى الوليد بن وبقية عيينة بن وسفيان
 أخبرنا الخصاص عمر بن محمد الفرج أبو أخبرنا وغيرھم ناجية بن محمد بن هللا وعبد الخزاز على بن وأحمد الدنيا
 عن عمر بن عبيد حدثنا التميمي المجيد عبد بن محمد حدثنا الخزاز على بن احمد حدثنا خالد بن يوسف بن احمد
 فقال يحتجم وھو ھريرة أبى على دخلت قال البجلي الحكم أبى عن النخعي قيس بن محمد عن أنيسة أبى بن زيد

 أخبره السالم عليه جبريل ان سلم و عليه هللا صلى القاسم أبو أخبرني قال قط احتجمت ما قلت الحكم أبا يا اتحتجم
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 حماد بن موسى أبو عنه روى الكلبي محمد بن ھشام عن حدث سنان بن إدريس بن المنعم عبد بن محمد -  908
  منبه بن وھب بنت من المنعم عبد وكان البربري

 آدم بن يحيى عن بھا وحدث بغداد نزل الكوفة أھل من خزازال المقرئ هللا عبد أبو النور عبد بن محمد -  909
 المعروف المقرئ على أبو عنه روى ببغداد القران يقرا من أحد وكان وطبقتھم عقبة بن وقبيصة عون بن وجعفر
 أخبرنا الفقية بن إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا وغيرھم المنادى بن الحسين وأبو العطار مخلد بن ومحمد بدميس
 بمدينة الكوفى المقرئ الخزاز هللا عبد أبو النور عبد بن محمد حدثنا المنادى بن حدثنا الخزاز العباس بن محمد
 اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا عون بن جعفر حدثنا السالم
 النور عبد بن محمد هللا عبد أبو توفى ومائتين وسبعين يناثنت سنة من اآلخرة جمادى يعنى الشھر ھذا وفى قال

 الكتاب فاتحة عليه وقرأت عنه وكتبنا عنه الناس كتب االعراب درب لضيق بجانبنا نزل الكوفى المقرئ الخزاز
 بن ويحيى عون بن جعفر وعن عنه يروى وكان الطبيب يزيد بن خالد على قرا انه وأخبرنا البقرة سورة من وايات
  األعشى يوسف وأبى نعيم وأبى آدم

 بن محمد أبو عنه روى النسائي حرب بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم الواسطي الحميد عبد بن محمد - 910
 الحافظ المزني عثمان بن محمد بن هللا عبد حدثنا يعقوب بن على بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا الواسطي السقا
 حدثنا الواسطي وھو النسائي حرب بن محمد حدثكم حاضر وانا ببغداد الواسطي حميدال عبد بن محمد على قرئ قال

 صلى النبي ان عباس بن عن مقسم بن الحكم عن عثمان بن إبراھيم شيبة أبو حدثنا الواسطي النجار عمر بن حفص
 فقال شعبة عند ھذا له فقلت غندرا فلقيت عمر بن حفص قال الكتاب بفاتحة الجنازة على يقرا كان سلم و عليه هللا

  واسط قاضى شيبة أبو حدثني قال شعبة وحدثنيه غندر

 بن ومحمد قمير بن محمد بن زھير وعن أبيه عن حدث الديرعاقولى بكر أبو الھيثم بن الكريم عبد بن محمد - 911
 الملك عبد بن دومحم الجرجرائي الرحمن عبد بن والحسين العطار سعيد بن محمد يحيى وأبى زنجويه بن الملك عبد

 المظفر بن ومحمد العاقولى بيطرا بن إبراھيم بن محمد عنه روى الكتاني القواس بن إسحاق بن وموسى الدقيقي
  ثقة كان وثالثمائة ثالث سنة في منه سمع انه المظفر بن وذكر الحافظ

 الموصلي خداش أبى بن دالصم عبد بن هللا عبد بن محمد عن بأنطاكية حدث البغدادي الحكم عبد بن محمد - 912
 محمد الفضل أبو أخبرنا الجوھري على بن الحسن أخبرني المصيصي الھاشمي يعقوب بن احمد بن محمد عنه روى
 أبى بن الصمد عبد بن هللا عبد حدثنا بأنطاكية البغدادي الحكم عبد بن محمد حدثنا الھاشمي يعقوب بن احمد بن

 قال قال ھريرة أبى عن صالح أبي عن اسلم بن زيد عن سعد بن ھشام عن الحكم بن الفتح حدثنا الموصلي خداش
  المسلم اخاه يحقر ان الشر من امرئ حسب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 روى الفحام الوليد بن وأحمد طالب أبى بن يحيى عن حدث المعدل بكر أبو سھل بن السالم عبد بن محمد - 913
 رجب من بقيت ليلة عشرة إلحدى الثالثاء يوم المعدل السالم عبد بن بكر أبو توفى الق إبراھيم بن احمد بكر أبو عنه
  وثالثمائة عشرة ست سنة من

 موسى بن عباد بن وإسحاق األسدي موسى بن بشرة عن حدث القطان بكر أبو عيسى بن عبدون بن محمد - 914
  الدارقطني الحسن أبو عنه روى الختلي يعقوب أبو
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 الخزرجي عبادة بن سعد ولد من األنصاري بكر أبو فھم بن إسماعيل بن الحسين بن الباقي عبد بن محمد - 915
 الصفار قطيعة ينزل صدوقا وكان عنه كتبت شاھين بن من سمع انه يذكر وكان الجندي بن الحسن عن حدث

 العالء الجھم أبو حدثنا بغويال محمد بن هللا عبد حدثنا عمران بن محمد بن احمد أخبرنا الباقي عبد بن محمد أخبرني
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبى عن العوفي عطية عن مصعب بن سوار حدثنا موسى بن
 قال وانعما وعمر بكر ألبا منھم وان السماء في الكوكب أو النجم ترون كما منھم أسفل ھو من ليراھم عليين أھل ان
 من عشر الثالث اإلثنين ليلة في ولدت فقال مولده عن األنصاري سألت ھما ذاك أھل الق انعما ما سعيد ألبي قلت
  وأربعمائة وأربعين ثمان سنة األولى جمادى في ومات وثالثمائة سبع سنة رجب

   عيسى أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 مالك عن بھا وحدث فسكنھا أدنة إلى انتقل ويوسف إسحاق أخو وھو جعفر أبو الطباع بن عيسى بن محمد -  916
 الرحمن وعبد يعقوب بن ومجمع سويد بن وقزعة أسماء بن وجويرية مطيع أبى بن وسالم يد ز بن وحماد أنس بن
 األنطاكي برد بن الوليد وأبو الرازي حاتم وأبو يوسف بن محمد أخيه بن عنه روى وھشيم وشريك الزناد أبى بن

 إلينا كتابه في البصري زحر بن عدى بن محمد أخبرنا العتيقي محمد بن احمد ناأخبر العاقولى الھيثم بن الكريم وعبد
 من خرج فقال الطباع بن وذكر خيثمة أبا سمعت يقول داود أبا سمعت قال اآلجري على بن محمد عبيد أبو حدثنا
 حنبل بن احمد عرفت كيف عيسى البن قلت يقول داود بن محمد سمعت داود أبو وقال اإلسناد يطلب ان قبل عندنا
 الدقاق خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا منه أصغر حلقتنا في يقعد يكن لم قال
 لثبت الطباع بن ان حنبل بن احمد يعنى هللا عبد أبو قال قال األثرم بكر أبو حدثنا الجوھري محمد بن عمر حدثنا
 جعفر بن محمد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا الرومي هللا عبد نب بشرى أخبرنا عيسى بن محمد يعنى كيس

 يصوم الذي في الشعبي عن شبرمة بن عن ھشيم حديث ذكر هللا عبد أبا وسمعت قال األثرم بكر أبو حدثنا الراشدي
 يقول انه عيسى بن محمد جعفر أبى عن هللا عبد ألبي قيل شبرمة بن من سمعه أره ال فقال فيسرد يوسر ثم كفارة في
 جعفر أبا ان اال له وقلت حديثه من كثير في ويقولون عليه يغلطون انھم هللا عبد ألبى قلت شبرمة بن أخبرنا قال فيه
 فارس بن احمد أبو حدثنا المستملى إبراھيم بن على أخبرنا الفضل بن أخبرنا فھم كيس جعفر أبو نعم قال بھذا عالم
  البخاري حدثنا

 وما ھشيم حديث عن يساالنه ويحيى الرحمن عبد سمعت قال عليا سمعت فقال الطباع بن عيسى بن محمد وذكر
 إسحاق بن محمد أخبرنا المزكى يحيى بن محمد بن إبراھيم عن البرقاني بكر أبى على قرأت منه به اعلم أحدا اعلم
 وأبو مھدى بن الرحمن عبد اختلف يقول عيسى بن محمد سمعت قال الحنظلي إدريس بن محمد حدثني قال الثقفى
 عليه فاقتصرا عندي بما فاخبرتھما فتراضيا سماع ھو بل األخر وقال يدلسه كان أحدھما فقال ھشيم حديث في داود

 محمد عن داود أبو سئل قال على بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا
 وقال عيسى بن إسحاق من أفضل عيسى بن محمد يقول الريان بن بكار بن محمد سمعت فقال الطباع بن عيسى بن
 وكان حديث ألف أربعين من نحوا يحفظ وكان يتفقة الطباع بن عيسى بن محمد كان يقول داود أبا سمعت عبيد أبو
 أبى بن الكريم عبد أخبرنا بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا النيسابوري يوسف بن محمد حدثني دلس ربما
 رزق بن محمد أنبأنا ثقة الطباع بن عيسى بن محمد جعفر أبو قال أبى أخبرني النسائي شعيب بن احمد الرحمن عبد

 يقول يوسف بن بكر أبا سمعت قال السراج إسحاق بن محمد العباس أبو أخبرنا النيسابوري محمد بن إبراھيم أخبرنا
 قلت سنين بعشر إسحاق من أصغر وكان جعفر بأبي يكنى وكان تينومائ وعشرين أربع سنة عيسى بن محمد مات
  ومائة أربعين سنة في عيسى بن إسحاق أخيه مولد وكان

 إسحاق بن محمد عنه روى النخعي هللا عبد بن شريك عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفى عيسى بن محمد - 917
 حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الصيرفي الفضل بن موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا الصنعاني
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 حماد بن ونصر ھارون بن يزيد سمع األبرش العطار االبواھى جعفر أبو موسى أبى بن عيسى بن محمد - 918
 بكير بن ويحيى النبيل عاصم وأبا البصري أمية أبى بن عمرو بن هللا وعبد السلولي منصور بن وإسحاق الوراق
 رالعطا ابٮموسى بن عيسى بن محمد حدثنا العطار عمار بن محمد عنه روى ھشام بن وكثير أبان بن العزيز وعبد
 قال سلمان عن الضبي مرقع عن علقمة بن إبراھيم عن األعمش عن قيس حدثنا أمية أبي بن عمرو بن هللا عبد حدثنا
 حدثنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا خلقه فيھا جمع آدم الن الجمعة سميت إنما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 حدثنا داود أبى بن سليمان حدثنا ھشام بن كثير حدثنا العطار يسىع بن محمد حدثنا إمالء الصفار محمد بن إسماعيل
 فال الصالة في أحدكم كان إذا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال هللا عبد بن جابر عن زھير أبو

 انثم سنة بخطه مخلد بن محمد كتاب في قرأت قدمه تحت أو يساره عن وليبزقن يمينه عن وال يديه بين يبزقن
  العطار موسى أبى بابن المعروف جعفر أبو عيسى بن محمد مات فيھا ومائتين وستين

 الكوفى عقدة بن العباس أبو عنه روى الوكيعي عمر بن احمد عن حدث اآلدمي هللا عبد بن عيسى بن محمد - 919
 عيسى بن محمد حدثنا سعد بن محمد بن احمد حدثنا اللباد على بن حسنويه بن احمد أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا

 بن عن عكرمة عن سماك عن سفيان عن وكيع حدثنا الوكيعي عمر بن احمد حدثنا البغدادي اآلدمي هللا عبد بن
 ورواه وكيع عن الطبراني عاصم بن احمد تابعه ورسوله هللا عصى فقد فيه يشك الذي اليوم صام من قال عباس
  عباس بن فيه يذكر لم الثوري عن القطان يحيى رواه وكذلك عكرمة به يجاوز فلم وكيع عن راھويه بن إسحاق

 الفضيل بن ومحمد عيينة بن سفيان عن وببغداد بالمدائن حدث المدائني هللا عبد أبو حيان بن عيسى بن محمد - 920
 فارس بن عمر بن وعثمان عاصم بن وعلى قتيبة بن والحسن ھارون بن ويزيد المدائني حرب بن وشعيب عطية بن

 إسماعيل بن والحسن المقرئ مجاھد بن بكر وأبو داود أبى بن بكر وأبو المعمري على بن الحسن عنه روى
 الدھقان محمد بن وحمزة السماك بن عمرو وأبو الرزاز عمر بن ومحمد الصفار محمد بن وإسماعيل المحاملي
 بن حمزة أخبرنا الحرمي هللا عبيد بن منالرح عبد القاسم أبو أخبرنا وغيرھم اآلدمي يحيى بن عثمان بن وأحمد
 قال أبيه عن سالم عن الزھري عن عيينة بن سفيان حدثنا المدائني حيان بن عيسى بن محمد حدثنا الدھقان محمد
 ما وبعد يركع ان أراد وإذا منكبيه يحاذى حتى يديه يرفع الصالة يفتتح حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت
 محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا المعدل هللا عبد بن على أخبرنا السجدتين بين يرفع وال عالركو من يرفع
 األحوص وأبى عبيدة أبى عن إسحاق أبى عن إسحاق أبى بن يونس حدثنا قتيبة بن الحسن حدثنا المدائني عيسى بن
 معه وانا انطلق ثم قال ماء إداوة معك خذ الفق ليلة ذات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بي مر قال مسعود بن عن
 لغطا فسمعت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مضى ثم الخط ھذا من تخرج ال لي قال ثم خطا على خط حتى قال

 انصرف فلما قال الجن وفد ھم فإذا منى لرسوله احفظ وهللا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فخفت قال شديدا
 وفد ھذا فقال شديدا لغطا سمعت هللا رسول يا فقلت فأتاني قال شديدا لغطا سمعت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 وقال جاء ثم برز قال ثم والروث بالعظام فامرھم الرزق يسالونى تبعونى انصرفت فلما اتونى الجن من نصيبين
 من عليه افرغت فلما قال رجس او ركس ھذا قال بالروثة فرمى قال وروثة حجرين فناولته أحجار ثالث ناولني
 بن الحسن الحديث ھذا برواية تفرد عذب وماء حلوة ثمرة فقال بالنبيذ اخطات هللا رسول يا فقلت نبيذ ھو فإذا اإلداوة
 إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرني عنه حيان بن حديث من إال يكتبه ولم إسحاق أبى بن يونس عن المدائني قتيبة
 أخبرنا البردي على بن احمد أنبأنا ضعيفان عيسى بن ومحمد قتيبة بن الحسن الدارقطني الحسن بوأ قال قال الفقية
 عن حدث المدائني حيان بن عيسى بن محمد هللا عبد أبو قال الحافظ إسحاق بن احمد بن محمد بن محمد احمد أبو

 أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا لحديثا ما يدرى يكن لم مغفال كان انه يحكى من سمعت عليه يتابع لم بما مشايخه
 ثقة المدائني حيان بن عيسى بن محمد يقول البرقاني سمعت ضعيف المدائني حيان بن قال الحافظ عمر بن على
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 بن إسحاق عنه روى النيسابوري معاوية بن محمد عن ببغداد حدث األصبھاني موسى بن عيسى بن محمد -  921
 بن محمد بن سحاقإ أخبرنا القروى زاذان هللا عبد بن عمر حدثنا الفتح بن على بن محمد أخبرنا الكيسانى بن محمد
 شھريار بن هللا عبد بن محمد الفرج أبو وأخبرنا ببغداد األصبھاني موسى بن عيسى بن محمد حدثنا الكيسانى إسحاق

 معاوية بن محمد حدثنا قال المكى الصايغ على بن محمد حدثنا الطبراني احمد بن سليمان أخبرنا األصبھاني
 ياتى سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال عباس بن عن مجاھد نع خصيف عن سلمة بن محمد حدثنا النيسابوري

 بايعتھم ان قبيح عن يرعون ال للدماء سفاكين الشياطين قلوب وقلوبھم االدميين وجوه وجوھھم زمان الناس على
 فيھم السنة منكر عن ينھى وال بمعروف يأمر ال وشيخھم شاطر وشابھم عارم صبيھم خانوك ائتمنتھم وان اربوك
 ھذا لھم يستجاب فال خيارھم فيدعو شرارھم عليھم هللا يسلط ذلك فعند غاو منھم األمر وذو سنة فيھم والبدعة بدعة
  بنحوه واألخر الكيسانى حديث لفظ

 والحسن بري بن بحر بن وعلي الطيالسي الوليد أبي عن حدث الدري بكر أبو ھارون بن عيسى بن محمد - 922
 ان األصبھاني مندة بن هللا عبد أبو وذكر األعرابي زياد بن احمد سعيد أبو عنه روى يالشاذكون وسليمان موسى بن

 حدثنا فقال الشافعي بكر أبو عنه وروى إبراھيم بن مسلم عن حدث المصيصة نزل بغدادي ھذا عيسى بن محمد
  هللا شاء إن ذكره اعيد وانا عيسى بن ھارون بن محمد

 منصور أبى عن بھا وحدث بغداد قدم قماش أبى بابن يعرف الواسطي بكر أبو السكن بن عيسى بن محمد - 923
 عنه روى على بن وعاصم الواسطي اسنوية بن ومحمد عون بن وعمرو إبراھيم بن ومسلم منصور بن الحارث
 سلمان بن وأحمد خزيمة بن فضل بن وأحمد السماك بن عمرو وأبو الوراق عمرو بن ومحمد المحاملي القاضي
 الحجاج بن محمد بن جعفر حدثنا المقرئ عمر بن احمد بن على أخبرنا ثقة وكان الخطبي على بن وإسماعيل النجاد

 محمد حدثنا قاال النجاد الحسن بن سلمان بن احمد أخبرنا الواعظ هللا عبد بن محمد بن الملك عبد وأخبرنا الموصلي
 قال سمرة بن الرحمن عبد عن الحسن عن خالد بن قرة حدثنا إبراھيم بن مسلم حدثنا الواسطي السكن بن عيسى بن
 عن اوتيتھا وان إليھا وكلت مسألة عن اوتيتھا ان فإنك اإلمارة تسل ال الرحمن عبد يا سلم و عليه هللا صلى النبي قال
 رواه يمينك عن وكفر خير ھو الذي فات منھا خيرا غيرھا فرأيت يمين على حلفت وإذا عليھا اعنت مسألة غير

 و عليه هللا صلى النبي ان الحسن عن بإسناده إبراھيم بن مسلم عن الجمحي خليفة وأبو الحربي الحسن بن إسحاق
 محمد أخبرنا اعلم وهللا قماش أبى بن غير موصوال مسلم عن رواه يعلم وال مرسال سمرة بن الرحمن لعبد قال سلم
 منصرفه في الواسطي قماش أبى بن عيسى بن محمد ومات قال الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا رزق بن احمد بن
 فدفن واسط إلى به ومضوا ومائتين وثمانين سبع سنة األولى جمادى شھر في وذلك الطريق في واسط إلى بغداد من

  ھناك

 المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن على بن هللا عبد بن عيسى بن هللا عبد بن محمد بن عيسى بن محمد -  924
 بن بكر أبو عنه حدث القراات كتاب القطيعي يحيى بن محمد عنه روى بالبياضى المعروف ھاشميال على أبو

 البياضي ولد بعض يسأل التنوخي القاسم أبا القاضي سمعت ثقة وكان مقسم بن الحسن بن ومحمد النحوي األنباري
 السواد لبسوا قد كلھم وكانوا فةالخلي فجلس يوما العباسيين من جماعة مع حضر جدي ان فقال التسمية ھذه سبب عن
 به اال بعد يعرف فلم عليه االسم ذلك فثبت البياضي ذلك من قال الخليفة رآھا فلما بياضا كان لباسه فان جدي غير

 سنة في القرامطة قتله الھاشمي البياضي عيسى بن محمد على أبا ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا
  الحج من منصرفا مكة طريق في المحرم في قتل وقال بخطه قرأت فيما مخلد بن ذكر وكذلك تينومائ وتسعين أربع
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 القاسم أبو عنه روى النرسي حماد بن األعلى عبد عن حدث الحسار جعفر أبو ھارون بن عيسى بن محمد - 925
 بن العزيز عبد القاسم أبو دثناح البلخي مسرور بن محمد بن الواحد عبد الفتح أبى كتاب في قرأت التيملى ترثال بن

 ببغداد الخمر رشاش الرشاش ھارون بن عيسى بن محمد جعفر أبو حدثنا التيملى ترثال بن محمود بن حامد بن احمد
 زيد بن وحماد سلمة بن حماد جميعا الحمادان حدثنا قال الموسم أيام النرسي حماد بن األعلى عبد حدثنا ثقة وكان
 حسن قال اإلنسان أعطى ما فخير قلت لوقتھا الصالة قال األعمال أفضل ما هللا رسول يا قلت أنس عن ثابت عن

 بن احمد روى قلت الحديث ھذا غير الرشاش عند يكن لم قال جل و عز هللا أخالق من الخلق حسن وان اال الخلق
  هللا شاء ان كتابنا من موضعه في بعد وسنذكره احمد سماه انه اال الرشاش الشيخ ھذا عن الخالل محمد بن جعفر

 أبو حدثنا ببخارى الوراق بكر أبى بن محمد أخبرنا الدربندي الوليد أبو أخبرنا المروزي عيسى بن محمد - 926
 المعدل حاتم بن العزيز عبد حدثنا ببغداد المروزي عيسى بن محمد عيسى أبو حدثنا يزداد بن هللا عبد بن محمد بكر
 صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن يسار بن سليم بن صفوان عن محمد بن اھيمإبر حدثنا يحيى بن خلف حدثنا
  عابد ألف من الشيطان على أشد واحد ولفقية الفقه الدين ھذا ودعامة دعامة شيء لكل ان سلم و عليه هللا

 أخرم بن وزيد المثنى بن محمد موسى أبا سمع السمسار بكر أبو بليل بن موسى بن عيسى بن محمد - 927
 ثقة وكان شاھين بن حفص وأبو الشخير بن هللا عبيد بن ومحمد الزھري الفضل أبو عنه روى عرفة بن والحسن
  وثالثمائة عشر سنة آخر في السمسار بليل بن بكر أبو مات قال أبيه عن الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا

 بن وأحمد الصغاني إسحاق بن محمد عن حدث يالعكبر التاجر نصر أبو قيس بن الوليد بن عيسى بن محمد -  928
  العكبري أيوب بن ومحمد المظفر بن محمد عنه روى العكبري الحكم بن وعصام بخسروا المعروف على

 بن محمد يحيى وأبى الزھري سعد بن هللا عبيد عن حدث العاقولى جعفر أبو الفضل بن عيسى بن محمد -  929
  العاقولى نيطرا بن حمدان بن يمإبراھ بن محمد عنه روى العطار سعيد

  الصفار عثمان بن هللا عبد عنه روى العوفي سعيد بن محمد عن حدث الصفار هللا عبد أبو عيسى بن محمد - 930

  ھين شا بن حفص أبو عنه روى الخياط بشار بن حسين عن حدث الزيات عيسى بن محمد - 931

 أمير ببغداد القضاء وواله العراقيين مذھب على الفقية موسى أبى بابن يعرف هللا عبد أبو عيسى بن محمد - 932
 بن محمد بن طلحة أخبرنا المحسن بن على أخبرنا المؤمنين أمير با المستكفى واعاده عزله ثم  المتقى المؤمنين
 أحد كان هوأبو العراق أھل بمذھب العلم أھل من موسى أبى بابن المعروف عيسى بن محمد هللا عبد أبو قال جعفر

 وحسن سمت له وكان له للمخالفين والكالم عنه والذب به التمسك في هللا عبد أبو وتاله المذھب ھذا في المتقدمين
 منه اسمع ولم فيه وينظر يتواله عليه مطعن ال لنفسه حافظا والفقر بالصدق مشھورا الناس عند ثقة وكان تام وقار
 بن شعيب عن الصريفيني شعيب عن القاضي وھو حازم أبى عن عنه عقان بن يعنى الباقي عبد حدثني لكن حديثا
 ال الزور شاھد قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن دثار بن محارب عن الفرات بن محمد عن حرب
 قالبة أبو حدثنا المادرائى إسحاق بن على حدثنا بالبصرة الشاھد القاسم بن على أخبرنا بالنار يبشر حتى قدماه تزول

 رسول قال قال عمر بن عن دثار بن محارب عن فرات بن محمد حدثنا الخواص إسماعيل بن يحيى حدثنا الرقاشي
 إسماعيل أخبرنا مخلد بن إبراھيم أنبأنا النار له هللا يوجب حتى قدماه تزول ال الزور شاھد سلم و عليه هللا صلى هللا
 وقلد السالم مدينة من الشرقى الجانب قضاء الضرير موسى أبى نباب المعروف عيسى بن محمد قلد قال على بن

 فيه الشرقية كله السالم مدينة من الغربي الجانب قضاء الشوارب أبى بن على بن هللا عبد بن الحسن بن محمد
 موسى أبى بن ان المحسن بن على أخبرناه فيما جعفر بن محمد بن طلحة فذكر وثالثمائة وثالثين ثالث سنة والمدينة

  المتقى وان وعشرين تسع سنة من اآلخرة جمادى في الغربي الجانب من والكرخ بغداد من الشرقى الجانب ولى
 كان عيسى بن محمد اسمه الضرير موسى أبى بن هللا عبد أبو قال الصيمرى هللا عبد أبو القاضي حدثني صرفه



55 

 

 عبد بن العباس بن معبد بن هللا عبد بن إبراھيم بن محمد بن موسى بن احمد بن عيسى موسى أبى بن محمد -  933
 رئاسة انتھت واليه ثقة وكان احمد ابنه عنه روى الفريابي محمد بن جعفر سمع الھاشمي هللا عبد أبو المطلب
 يتقدمون ثالثة رأيت قال الطبري محمد بن إبراھيم إسحاق أبو حدثني على أبى بن على حدثنا وقته في ينالعباسي
 أحد يزاحمه فال الطالبيين يتقدم الموسوى أحد بن الحسين هللا عبد أبو أحد يزاحمھم فال جنسھم أبناء من أصناف ثالثة
  أحد يزاحمه فال الشھود يتقدم االكفاني بكر وأبو أحد زاحمهي فال العباسيين يتقدم موسى أبى بن محمد هللا عبد بو وا

 عبيد بن احمد عن وبمصر بحلب حدث البغدادي التميمي هللا عبد أبو إسحاق بن الحسن بن عيسى بن محمد -  934
 بن الحارث وعن الختلي سنين بن إبراھيم بن وإسحاق الكديمي العباس وأبى الباغندي سليمان بن ومحمد النرسي هللا
 محمد بن وعلى الباقالني بيان بن الحسين بن وعلى الجوھري شاذان بن ومحمد التمتام غالب بن ومحمد أسامة أبى
 المصريان النحاس بن محمد وأبو سعيد بن الغنى عبد عنه روى حنبل بن احمد بن هللا وعبد الشوارب أبى بن

 يوم واحدا مجلسا بھا وحدث مصر البغدادي فالعال عيسى بن محمد قدم الصوري على بن محمد لي وقال وغيرھما
 وثالثمائة وأربعين أربع سنة من اآلخرة جمادى من خلت عشرة لثمان اإلثنين يوم فجأة ذلك أثر في ومات الجمعة
  بمصر مسكين بنى مصلى في العصر بعد عليه وصلى وغيره النحاس بن لنا ذلك ذكر

 سنة في بغداد قدم الطرسوسي التميمي بكر أبو مطر بن الطباخ نب حبيش بن الكريم عبد بن عيسى بن محمد - 935
 بن محمد سمع طرسوس فضائل في مجموعة اخبارا السندي بن هللا عبد بن على عن وحدث وثالثمائة وأربعين ست
  المنبجى سنان بن سعيد بن عمرو عن حدثه انه الثالج بن القاسم أبو وذكر رزقويه بن احمد

 الدورقي مرداس بن عمير عن بھا وحدث بغداد سكن البروجردى هللا عبد أبو ديزك بن عيسى بن محمد - 936
 النصيبي عمر بن سالمة عنه وحدثنا المظفر بن محمد بانتخاب عنه الناس كتب الرازي زياد بن إبراھيم بن ومحمد
 عمير حدثنا بروجردىال ديزك بن عيسى بن محمد أخبرنا عمر بن سالمة الحسن أبو أخبرنا األصبھاني نعيم وأبو
 هللا صلى هللا رسول قال قال أنه عمر بن عن دينار بن هللا عبد عن مالك حدثنا نافع بن هللا عبد حدثنا مرداس بن
 بن محمد عن الحافظ نعيم أبا سألت وعليك فقولوا عليكم السام يقول أحدھم إنما عليكم سلموا إذا اليھود ان سلم و عليه
 األدب عليه درس السيرافي سعيد أبا ان ويقال الخليفة البن معلما وكان ببغداد منه سمعت ثقة فقال ديزك بن عيسى
 إلحدى الخميس يوم البروجردى ديزك بن عيسى بن محمد هللا عبد أبو توفى قال الفرات بن العباس أبى عن حدثت
 المذاھب جميل القران أھل من مستورا ثقة وكان وثالثمائة وخمسين تسع سنة اآلخرة جمادى من بقيت ليلة عشرة
 ديزك بن عيسى بن محمد توفى الفوارس أبى بن محمد لي وقال نفسه خرجت ان إلى القران يتلو كان انه لي وذكر
 علوية نسخة في يغلط كان انه اال مستورا ثقة وكان وخمسين تسع لسنة اآلخرة جمادى من بقيت لليلة الخميس يوم
  شيخه شيخ اسم عليه سقط أظنه
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 عنه حدثنا الزجاج إسحاق أبى عن روى األدب أھل من كان بالعمانى يعرف هللا عبد أبو عيسى بن محمد - 937
  وافعلت فعلت بكتاب الزجاج عن المالكي قشيش بن الحسن بن محمد بن على

 بن على سمع ھمذان أھل من يزيدان بابن يعرف البزاز منصور أبو الصباح العزيز عبد بن عيسى بن محمد - 938
 بن ومحمد الوراق إسماعيل بن ومحمد النيسابوري التميمي على بن والحسين الدينوري راشد بن على بن احمد

 بغداد قدم صدوقا وكان أمثالھم من وجماعة الحافظ الھمذاني احمد بن وصالح السكري عمر بن وعلي الحافظ المظفر
 أماله مجلسا ببغداد عنه كتب انه القارئ على بن محمد فحدثني االجزاء من عدة الفوارس أبى بن محمد له وخرج
 قتلوه الغز ان الھمذاني احمد بن عيسى وحدثني أصبھان والى خراسان إلى جميعا رحلتى في بھمذان عنه انا وكتبت

  وأربعمائة ثالثين سنة من شعبان في ھمذان دخلوا لما

   الرحيم الرحمن هللا بسم

  عمر أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 ومحمد أنس بن ومالك راشد بن وعمر ذئب أبى بن سمع المدني الواقدي هللا عبد أبو واقد بن عمر بن محمد - 939
 جعفر بن الحميد وعبد زيد بن وأسامة جريج وبن عثمان بن وربيعة عجالن بن ومحمد الزھري اخى بن هللا عبد بن

 بن ومحمد الزيادي حسان وأبو سعد بن محمد كاتبه عنه روى ھؤالء سوى وجماعة معشر وأبا الثوري وسفيان
 بن ومحمد ناصح بن عبيد بن وأحمد الھاشمي الحسن بن هللا وعبد البرجالني الخليل بن وأحمد الصغاني إسحاق
 طبق ممن وھو فيھا الشرقى الجانب قضاء وولي بغداد الواقدي قدم وغيرھم أسامة أبى بن والحارث الثلجى شجاع
 من العلم فنون في بكتبه الركبان وسارت امره الناس أخبار عرف أحد على يخف ولم ذكره وغربھا األرض شرق

 هللا صلى وفاته وبعد وقته في كانت إلى واالحداث سلم و عليه هللا صلى النبي وأخبار والطبقات والسير المغازي
 القاسم أبو أخبرنا سخاءبال مشھورا كريما جوادا وكان ذلك وغير الحديث في الناس واختالف الفقة وكتب سلم و عليه

 سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا األزھري
 بن الحارث حدثنا المغيرة بن العباس بن العباس حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا طالب أبى بن الحسن وأخبرني
  فھم بنال الحديث ولفظ سعد بن محمد عن محمد

 في ومائة ثمانين سنة في بغداد وقدم المدينة أھل من كان األسلمي بريدة بن هللا عبد مولى واقد بن عمر بن محمد قال
 فواله خراسان من المأمون قدم ان إلى بھا يزل فلم بغداد إلى رجع ثم والرقة الشام إلى وخرج بھا يزل فلم لحقه دين

 بن وھو الخيزران مقابر في الثالثاء يوم ودفن الثالثاء ليلة ببغداد مات حتى قاضيا يزل فلم المھدى بعسكر القضاء
 واختالف بالمغازى عالما وكان محمد بن مروان خالفة آخر في ومائة ثالثين سنة ولد انه وذكر سنة وسبعين ثمان
 بن هللا عبد بن ھرطا الطيب أبو والقاضي النھرواني روح بن عمر بن احمد بن الحسين أخبرنا واحاديثھم الناس
 عبيد بن محمد بن وعمر المقرئ الحسين بن سالمة وأخبرنا الجريري زكريا بن المعافى أخبرنا قاال الطبري طاھر
 الضبي عكرمة أبو حدثنا أبى حدثني األنباري القاسم بن محمد حدثنا قال الحافظ عمر بن على أخبرنا قاال المؤدب هللا

 في بالمدينة حناطا كنت الواقدي قال قال العنبري يحيى بن محمد المعافى حديث يوف العنبري محمد بن يحيى حدثنا
 في فجلست خالد بن يحيى فقصدت العراق إلى فشخصت الدراھم فتلفت بھا اضارب للناس درھم ألف مائة يدي

 ندخلك ونحن أحد عنه يحجب لم إليه الطعام قدم إذا فقالوا إليه يوصلونى ان وسالتھم والحجاب الخدم وانست دھليزه
 فلما فأخبرته قصتك وما أنت من فسالنى المائدة على معه فاجلسونى ادخلونى طعامة حضر فلما الوقت ذلك عليه
 لحقنى منه يركب الذي الموضع إلى صرت فلما ذلك من فاشماز رأسه القبل منه دنوت أيدينا وغسلنا الطعام رفع
 غد في إلينا وعد أمرك على بھا استعن لك ويقول السالم عليك ايقر الوزير فقال دينار ألف فيه كيس معه خادم
 رفع فلما األول اليوم في سالنى كما يسألنى وانشا المائدة على معه فجلست الثاني اليوم في وعدت وانصرفت فاخذته
 ألف هفي كيس معه خادم لحقنى منه يركب الذي الموضع إلى صرت فلما منه فاشماز رأسه القبل منه دنوت الطعام



57 

 

 الحسن سمعت قال الھروي محمد بن حامد على أبو حدثنا يحيى بن عثمان بن هللا عبيد حدثني األزھري حدثني وقر
 ستمائة للواقدي كان قال حذافة أبى عن يحكى حبلة بن هللا عبد بن احمد بن يحيى سمعت يقول المؤدب محمد بن

 جرير بن محمد حدثنا جعفر بن مجالد أخبرنا قاال الكاتب محمد بن وأحمد الوراق جعفر بن محمد أنبأنا كتب قمطر
 أخبرني كتبي من أكثر وحفظى حفظه من أكثر وكتبه اال أحد من ما يقول الواقدي كان سعد بن قال قال الطبري
 الضبعي محمد بن احمد جعفر أبو حدثني المغيرة بن الحسين أبو حدثنا العباس بن محمد حدثنا طالب أبى بن الحسن
 الصحابة أبناء من رجال أدركت ما يقول الواقدي هللا عبد أبا سمعت قال الكلبي وھو مجمع بن إسماعيل حدثني قال

 مضيت اعلمنى فإذا قتل وأين مشھده عن يخبرك أھلك من أحدا سمعت ھل وسألته اال لھم مولى وال الشھداء وأبناء
 اعاينه حتى الموضع إلى مضيت اال غزاة علمت وما إليھا فنظرت المريسيع إلى مضيت ولقد فاعاينه الموضع إلى
 أين فقلت ركوة ومعه بمكة الواقدي رأيت يقول القروى ھارون سمعت قال منيع بن دثنيفح قال الكالم ھذا نحو أو

 بن أيوب أبو وھو به أثق من وحدثني العباس قال والوقعة الموضع أرى حتى حنين إلى أمضى ان أريد فقال تريد
 لي فقال القاسم بن أو ھبو بن مسائل اعجب فايما مالك مسائل اكتب أريد قلت الحربي إبراھيم سألت قال يعقوب أبى
 أخبرنا سؤال أكثرھا مسائله ان أراد ويعقوب ذئب أبى وبن الثوري سألت يقول أحد الدنيا في الواقدي مسائل اكتب

 بن إبراھيم وسالت قال الجليل بن إسحاق بن سليمان أيوب أبو حدثنا العباس بن محمد أخبرنا محمد أخبرنا األزھري
 قال وھب بن أو له قلت الواقدي مسائل قال اكتب ان ترى مالك مسائل فاى مالك سائلم أكتب أن أريد قلت الحربي

 أخبرنا غيره ويعقوب ذئب أبى وبن والثوري مالكا سألت يقول انسان الدنيا في وھب بن ثم الدنيا في الواقدي اال ال
 سمعت يقول إسحاق بن ھيمإبرا سمعت قال إسحاق بن سليمان أيوب أبو حدثنا العباس بن محمد أخبرنا األزھري
 جزء فقال تدرس شيء أي له فقلنا يدرس وھو المدينة مسجد في إسطوانة إلى جالسا يوما الواقدي رأينا يقول السمتي

 وأخبرني يقول الحربي إبراھيم سمعت قال أيوب أبو حدثنا العباس بن محمد أخبرنا األزھري وأخبرنا المغازي من
 المعافى بن أيوب بن محمد حدثنا العكبري حمدان بن محمد بن محمد بن هللا عبيد حدثنا البرمكي عمر بن إبراھيم

 ال وحيث وفالن فالن حدثنا يقول الرجال يجمع الذي ھذا للواقدي قلنا يقول السمتي وسمعت الحربي إبراھيم قال قال
 أحد بغزوة جاءنا ثم جمعة ناع فغاب قال رضينا قد له فقلنا يطول قال حدة على رجل كل بحديث حدثنا له واحد يميز

 مع الواقدي وكان متقارب اللفظين معنى األول األمر إلى ردنا له فقلنا جلد مائة البرمكي حديث وفي جلدا وعشرين
 أبو القاضي أخبرنا الرافعي جعفر بن محمد بن الحسين أنبأنا القران يحفظ ال حفظه وكثرة علمه سعة من ذكرناه ما
 بالناس غدا الجمعة تصلى ان أريد للواقدي المأمون قال قال البربري موسى بن محمد حدثني قال كامل بن احمد بكر
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 على بن محمد حدثني عنه أروى ان احتشم فال انا اما بكر أبو قال ثم أحاديثه وحسن وغيره الشاذكوني مثل الحديث
 عندي انه لوال وهللا فقال الواقدي وذكر الذھلي احمد بن محمد أخبرنا الحافظ سعيد بن الغنى عبد أخبرني الصوري

 بكر أبو أخبرني آخر ورجال خيثمة أبا ذكر وأحسبه عبيد وأبو شيبة أبى بن بكر أبو أئمة أربعة عنه حدث ما ثقة
 محمد بن احمد حدثنا الساجي زكريا حدثنا األيادي على بن محمد حدثنا اآلدمي احمد بن محمد حدثني البرقاني
 عن تسالنى قال الواقدي في تقول ام للدراوردى قلت قال الناقد عمر سمعت قال يعيش بن إبراھيم حدثني الدقيقي
 بن احمد بن محمد حدثنا عمر بن الرحمن عبد حدثنا المقرئ سليمان بن احمد أخبرني عنى الواقدي سل الواقدي
 وذكر الدراوردي سمعت قال هللا عبيد أبى إلى مولى يعقوب حدثني قال الفرج أبى بن عبيد حدثنا جدي حدثنا يعقوب
 عامر أبا سمعت قال ثقة أصحابنا بعض حدثني قال جدي وحدثنا قال الحديث في لمؤمنينا أمير ذاك فقال الواقدي
 واألحاديث الشيوخ يفيدنا كان ما عنا الواقدي يسئل إنما الواقدي عن يسأل نحن فقال الواقدي عن يسأل العقدى
 بالمدينة شھرتھا من بھا فأوتى تضيع ألواحى كانت لقد الواقدي قال قال مفضل حدثني جدي وقال الواقدي اال بالمدينة
 حدثنا الذھلي احمد بن محمد طاھر أبو أخبرنا سعيد بن الغنى عبد أخبرني الصوري أخبرنا واقد بن ألواح ھذه يقال

 من وحدثني مصعب قال قط مثله رأينا ما وهللا فقال الواقدي يذكر الزبيري مصعبا سمعت قال ھارون بن موسى
 الحسن أخبرني الواقدي اال الشيوخ على يدلنى وال يفيدنى فما المدينة اقدم كنت يقول ركالمبا بن يعنى هللا عبد سمع
 حدثنا المقدمي هللا عبد أبو القاضي حدثنى المغيرة بن العباس بن العباس حدثنا العباس بن محمد حدثنا طالب أبى بن
 بن قيس عن عباد بن غالب عن مروع بن الحسن عن سفيان عن مھدى بن الرحمن عبد حدثنا الزمن أظنه موسى أبو

 بن قيس عن كتابه في فوجدناه إسماعيل بن مؤمل علينا فقدم موسى أبو قال والخالة العمة في عمر عن النھشلي جبير
 له وقلنا عليه أيضا فانكرناه جبير بن قيس عن به فحدثنا الزبيري احمد أبو ذلك بعد علينا قدم ثم عليه فانكرناه حبة
 يقول الرمادي فسمعت المقدمي قال جبير بن قيس ھو الحديث بھذا اعلم نحن وقال ذلك فأنكر جبير نب قيس ھو إنما
 نساله فقالوا الواقدي عمر بن محمد الحديث أصحاب اتى مھدى بن الرحمن عبد مخالفا ومؤمل احمد أبو به حدث لما
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 شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا دعلج وكيل سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني وأخبرنا حديثه الناس ترك فقال
 لفظا الكتاني على بن احمد بن العزيز عبد حدثنا الحديث متروك الواقدي عمر بن محمد قال أبى حدثنا النسائي
 بن القاسم حدثنا السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد ھاشم أبو حدثنا الميداني جعفر بن الوھاب عبد حدثنا بدمشق
 مات يوم موته حنبل بن ألحمد ذكرت مقنعا يكن لم الواقدي قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا القصار عيسى
 أخبرنا القطيعي جعفر أبى بن احمد خبرناأ زمان منذ قال أو حين منذ للكتب ظھائر كتبه جعلت فقال ببغداد وانا
 عن األشعث بن سليمان داود أبو سئل قال اآلجري على بن محمد عبيدة أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد

 في روى امره فيه يبين اال كتاب في الواقدي ينظر ليس الحديث ينقل كان انه اشك ما حديثه اكتب ال فقال الواقدي
 كلمة عنه يذكر ال حنبل بن احمد وكان الزھري حديث من ليست الزھري عن أحاديث العنسى وخبر اليمن فتح

 إبراھيم حدثني نصر بن هللا عبد بن احمد بن محمد طاھر أبو أخبرنا سعيد بن الغنى عبد أخبرني الصوري حدثني
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 حمدان بن محمد بن محمد بن هللا عبيد حدثنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرني غيرھا يأخذو يردھا ثم فيھا فينظر
 شيئا عليه انكر ليس فقال الواقدي وذكر احمد سمعت الحربي إبراھيم قال قال المعافى أيوب بن محمد حدثنا العكبري

 بن ھذا فعل وقد ولم إبراھيم قال لفوااخت وربما جماعة عن واحدة سياقة على واحد بمتن ومجيئة األسانيد جمعه اال
 وسمعت قال ھذا فعل قد أيضا والزھري وفالن وفالن بكر أبى بن هللا وعبد عمر بن عاصم حدثنا يقول كان إسحاق
 مع تمشي رايتك لي فقال بعد لقيني ثم قال حنبل بن احمد مع أمشي الواقدي رانى أصرم بن بور قال يقول إبراھيم
 الرجال جمعه عليه انكر احمد ان بلغني نعم قال شيء عنه بلغه لعله إلبراھيم قيل الناس في تكلم ربما انسان

 حدثت الزھري شھاب بن ومحمد إسحاق وبن سلمة بن حماد يفعله كان قد وھذا إبراھيم قال واحد متن في واألسانيد
 بن احمد قال يقول الكوسج حاقإس سمعت يقول الجارود بن على بن هللا عبد محمد أبا سمعت قال احمد بن دعلج عن
 الزھري اخى البن وما الزھري اخى بن عن لمعمر ما يجعل كأنه األحاديث يقلب عمر بن محمد الواقدي كان حنبل
 مخلد بن محمد حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا العتيقي أخبرنا يضع ممن عندي كان راھويه بن إسحاق قال لمعمر
 الواقدي يقول حنبل بن أحمد سمعت يقول أبي سمعت قال المديني علي بن حمدم حدثني مالعب بن احمد حدثنا
 حدثنا داود أبى بن على عن اآلدمي الملك عبد بن محمد بن احمد بن محمد حدثني البرقاني أخبرني األسانيد يركب
 بن احمد عتسم قال محمد بن احمد حدثني متھم بغداد قاضى األسلمي واقد بن عمر بن محمد قال الساجي زكريا
 هللا صلى النبي عن سلمة أم عن نبھان عن الزھري عن معمر عن روى حتى الواقدي أمر نراجع نزل لم يقول حنبل
 محمد يونس بحديث أخبرنا غيره يروه لم يونس حديث والحديث فيه حيلة ال بشيء فجاء أنتما أفعمياوان سلم و عليه
 حدثنا األشعث بن سليمان داود أبو حدثنا النجاد سلمان بن احمد اأخبرن قاال بكر أبى بن والحسن رزق بن احمد بن

 كنت قالت سلمة أم عن سلمة أم مولى نبھان حدثني قال الزھري عن يونس عن المبارك بن أخبرنا العالء بن محمد
 صلى هللا رسول فقال بالحجاب أمر ان بعد وذلك مكتوم أم بن فاقبل ميمونة وعنده سلم و عليه هللا صلى النبي عند
 تبصرانه الستما أنتما أفعمياوان قال يعرفنا وال يبصرنا وال أعمى أليس هللا رسول يا فقلنا منه احتجبا سلم و عليه هللا

 عبد حدثنا أبى حدثني احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا التميمي على بن الحسن حدثني
 بن معمر عن الواقدي ورواه بنحوه الزھري عن يزيد بن يونس عن مباركال بن هللا عبد حدثنا مھدى بن الرحمن
 بن محمد أخبرنا الجوھري على بن الحسن أخبرنا كذلك الزھري عن الزھري اخى بن هللا عبد بن ومحمد راشد
 حدثنا عمر بن محمد أخبرنا سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسن حدثنا الخشاب معروف بن احمد أخبرنا العباس

 وميمونة ھي سلم و عليه هللا صلى النبي عند كانت انھا سلمة أم عن نبھان عن الزھري عن هللا عبد بن ومحمد عمرم
 سلم و عليه هللا صلى النبي فقال بالحجاب أمر ان بعد وذلك عليه فدخل مكتوم أم بن اقبل إذ عنده نحن فبينا قالت
 هللا عبد بن بشرى أخبرنا تبصرانه الستما أنتما أفعمياوان لقا يبصر ال أعمى ھو هللا رسول يا فقلنا منه احتجبا
 هللا عبد أبا سمعت قال األثرم بكر أبو حدثنا الراشدي جعفر بن محمد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا الرومي
 الواقدي كانو هللا عبد أبو قال غيره يروه لم يونس حديث ھذا قال أنتما أفعمياوان قوله ھذا نبھان حديث في يقول
 بن هللا عبيد أخبرني يونس عن المبارك بن عن الرزاق عبد حدثنا معمر حديث من ليس أي وھشيم معمر عن رواه
 احمد حدثنا بمصر القزويني جعفر بن محمد بن هللا عبد القاسم أبو حدثنا الحافظ المظفر بن محمد أخبرنا الفتح أبى
 قال علينا قاض الواقدي قال ومائتين ثمان أو سبع سنة بعد دينيالم بن على عليا قدم قال الرمادي منصور بن

 في مرويا وكان الواقدي من نسمع ان نريد فقلت منھم يسمع الذين الشيوخ على على مع اطوف وكنت الرمادي
 حليست كيف وقال الواقدي فذكر حنبل بن احمد إلى فكتبت منه اسمع ان أردت فقد قال ذلك بعد له قلت ثم منه السماع
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 بحديث وحدث الرمادي سمعت قال جابر بن إبراھيم حدثني القاضي طاھر أبو أخبرنا سعيد بن الغنى عبد أخبرني
 البزاز دوست بن يوسف بن محمد بن احمد هللا عبد أبو أخبرنا قديالوا فيه ظلم مما ھذا قال شھاب بن عن عقيل عن
 ھارون حدثنا بمصر المرادي حاتم بن الرحمن عبد زيد أبو حدثنا المصري احمد بن محمد بن على الحسن أبو حدثنا
 فوقع بذلك وغمة الدين غلبة فيھا يذكر المأمون إلى رقعة الواقدي كتب قال مصر قاضى كان الزھري هللا عبد بن

 منعك الذي فھو الحياء واما ملكت ما اطلق الذي فھو السخاء فاما والحياء السخاء خلتان فيك ظھرھا على المأمون
 كنت وأنت مفتوحة هللا خزائن فان يدك بسط في ارادتك اصبنا كنا فان وكذا بكذا أمرنا وقد عليه أنت ما اطالعنا من

 عليه هللا صلى هللا رسول ان مالك بن أنس عن الزھري عن حاقإس بن محمد عن الرشيد قضاء على وأنت حدثتني
 قلل فمن نفقاتھم قدر على ارزاقھم العباد على هللا ينزل العرش بباب مفتوح الرزق باب ان زبير يا للزبير قال سلم و
 ھارون قال هجائزت من إلى أحب اياي تذكرته فكان الحديث ھذا أنسيت قد وكنت الواقدي قال له كثر كثر ومن له قلل
 أخبرنا ألف المائة من إليه أحب الحديث فكان درھم ألف مائة كانت الجائزة ان بلغني الزھري القاضي هللا عبد بن

 وأخبرنا الجريري زكريا بن المعافى أخبرنا قاال الطبري الطيب أبو والقاضي النھرواني روح بن عمر بن احمد
 قال لحديثه واللفظ الحافظ عمر بن على أخبرنا قاال المؤدب هللا يدعب بن محمد بن وعمر المقرئ الحسين بن سالمة
 أبو حدثنا شيخ أبى بن سليمان حدثنا الضبي عكرمة أبو حدثنا أبى حدثني األنباري بشار بن القاسم بن محمد حدثنا
 جارية تنىفجاء عيد وحضر البرمكي خالد بن يحيى مع وانا المرار من مرة اضقت قال القاضي الواقدي هللا عبد
 القرض إلى حاجتي فعرفته التجار من لي صديق إلى فمضيت شيء النقفة من عندنا وليس العيد حضر قد فقالت
 صديق جاءني حتى فيه استقررت فما منزلى إلى وانصرفت فاخذته درھم ومائتا ألف فيه مختوما كيسا إلى فاخرج

 قلت عزمت شيء أي على فقالت فأخبرتھا زوجتى ىإل فدخلت القرض إلى وحاجته غلته تأخر إلى فشكى ھاشمى لي
 رسول من له رجل وجاءك درھم ومائتى الفا فاعطاك سوقة رجال أتيت شيئا صنعت ما قال الكيس اقاسمه ان على
 الكيس فأخرجت كله الكيس أعطه شيئا ھذا ما السوقة اعطاك ما نصف تعطيه ماسة رحم سلم و عليه هللا صلى هللا
 فلما الكيس إليه الھاشمي فاخرج القرض فسأله صديقا له وكان الھاشمي إلى التاجر صديقى ومضى إليه فدفعته كله
 لشغلى عنك رسولى تأخر إنما يقول خالد بن يحيى رسول وجاءنى باألمر فخبرنى إلى وانصرف عرفه خاتمه رأى

 دينار آالف بعشرة فجاءه دنانيرال تلك ھات غالم يا فقال الكيس بخبر فأخبرته إليه فركبت المؤمنين أمير بحاجات
 بن احمد بن محمد أخبرنا اكرمكم فانھا لزوجتك آالف وأربعة للھاشمى والفين لصديقك والفين لك دينار ألفى خذ فقال

 بن احمد بن جعفر سمعت يقول األصبھاني بطة بن هللا عبد أبا سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب
 فيھا على وجبت ما درھم ألف ستمائة السلطان من إلى صار الواقدي قال يقول شاذان بن الحسن سمعت يقول فارس
 مات يقول الدوري عباسا سمعت قال مخلد بن محمد أخبرنا جميع بن الحسين أبو أخبرنا الصوري حدثني الزكاة
 أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا باكفانه المأمون فبعث كفن له وليس القضاء على وھو الواقدي
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  أصح واألول الواقدي عمر بن محمد مات

 عنه روى الضبي محمد بن والمفضل التنورى سعيد بن الوارث عبد سمع القصبى حفص بن عمر بن محمد -  940
 البزار خالد بن الھيثم بن وأحمد الدوري محمد بن وعباس طالب أبى بن والعباس الصاغاني إسحاق بن محمد
 مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا وغيرھم الرازي محمد بن وصالح
 بن إبراھيم حدثنا النحوي محمد بن المفضل حدثنا القصبى عمر بن محمد حدثنا طالب أبى بن العباس حدثنا العطار
 القران يقرا ان وسره أراد من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن مھاجر
 حدثنا الرازي الحسن بن على حدثنا الصيمرى على بن الحسين أخبرنا عبد أم بن قراءة على فليقرأه انزل كما غضا
 يقول معمر أبا سمعت ببغداد عندنا يكون كان القصبى عمر بن محمد قال زھير بن احمد حدثنا الحسين بن محمد
 زھير بن احمد قال معين بن يحيى منه ذلك فقبل منى القسامة حديث سمع القصبى عمر بن حمدم معين بن ليحيى
 احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ثقة ھو يقول وكان معين بن ويحيى أبى عنه وكتب
 قال عمر بن محمد يعنى وقصد القصبى يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد بن

 بشيء ليس فقال القسامة حديث منى القصبى سمع إنما قال معمر أبا ان ليحيى قلت عنه وكتبنا بغداد ينزل كان عباس
 محمد بن صالح حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا بكر أبى بن الحسن القسامة بحديث أخبرنا ثقة القصبى
 عن عكرمة عن المدني زيد أبو حدثني الھيثم أبو قطن حدثنا الوارث عبد حدثنا صبىالق عمر بن محمد حدثنا الرازي

 فخذ من قريش من رجل مع ھاشم بنى من رجل خرج ھاشم بنى لقسامة الجاھلية في كانت قسامة أقل قال عباس بن
  والقصبى المقعد معمر أبى غير الوارث عبد عن رواه نعلم وال بطوله الحديث وذكر منزال فنزلوا ابله في آخر

 بن وسفيان وھشيما سليم بن سالم األحوص وأبا هللا عبد بن شريك سمع المعيطي هللا عبد أبو عمر بن محمد -  941
 بن وجعفر البرجالني الحسين بن محمد عنه روى الوليد بن وبقية المبارك بن هللا وعبد فضيل بن ومحمد عيينة
 يونس بن ومحمد الحربي الحسن بن وإسحاق الخراز على بن وأحمد اقدالن يحيى أبو وزكريا الصايغ شاكر بن محمد

 بن إسحاق حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن سھل أبو أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا وغيرھم الكديمي
 هللا صلى نبيال عن أبيه عن مساحق بن نوفل بن الملك عبد عن عيينة بن حدثنا المعيطي هللا عبد أبو حدثنا الحسن
 وصيف بن يحيى أخبرنا على بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا نخيلة بالبقيع وليس البقيع حمى سلم و عليه

 في مجاھد بن ليث عن فضيل بن محمد حدثنا قالوا واحد وغير المعيطي حدثنا الخراز على بن احمد حدثنا الخواص
 موسى بن عمران بن محمد عن حدثت العرش على معه يقعده لقا اإلسراء محمودا مقاما ربك يبعثك ان عسى قوله
 احمد حدثنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني ثقة المعيطي عمر بن محمد ان قانع بن الباقي عبد حدثني قال
 حفص أبى واسم هللا عبد أبا ويكنى لھم مولى المعيطي حفص أبى بن محمد قال فھم بن الحسين حدثنا معروف بن

 السبت ليلة فراشه إلى واوى منزله إلى وانصرف الجمعة وصلى بغداد أھل من وكان حديث صاحب ثقة وكان عمر
 خلون ليال لست األحد يوم الخيزران مقابر في فدفن توفى ثم العصر إلى السبت ويوم ليلته بقية فعاش الفالج فطرقه
  كثير قوم وشھده الثالثة الطاقات خارج عليه وصلى ومائتين وعشرين اثنتين سنة شعبان من

 الرحمن عبد بن احمد بن يعقوب عنه روى الحميري بحمدان يعرف البزاز جعفر أبو عمر بن محمد - 942
  هللا شاء إن احمد باب في نذكره ونحن احمد غيره وسماه محمدا فسماه الجصاص

 بن وحربى المتوكل بن ىويحي عبادة بن روح سمع جعفر أبو مذعور أبى بن سليمان بن عمر بن محمد -  943
 بن ومحمد اآلدمي إسماعيل بن محمد بن وأحمد القاضي وكيع عنه روى العقدى عامر وأبا جرير بن ووھب عمارة
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 سعيد عن الترمذي مرزوق بن قريش عن بھا وحدث بغداد قدم الترمذي عمر أبو الحارث بن عمر بن محمد - 944
  مخلد بن محمد عنه روى القداح سالم بن

 بغداد نزل االطروش لكوفىا األزدي جعفر أبو ميمون بن زكريا بن محمد بن العزيز عبد بن عمر بن محمد - 945
 هللا عبيد بن محمد بن هللا عبيد أخبرنا المظفر بن محمد عنه روى وغيره األموي سعيد بن يحيى عن بھا وحدث
 األزدي جعفر أبو ميمون بن زكريا بن محمد بن العزيز عبد بن عمر بن محمد حدثنا المظفر بن محمد أخبرنا النجار
 عبد جده عن عيسى بن هللا عبد عن ثابت بن عمرو حدثنا محمد بن العزيز دعب جدي كتاب في وجدت قال ببغداد

 امرھا جاء فلما خادما تساله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى فاطمة بعثت على لنا قال قال ليلى أبى بن الرحمن
 أمير يا رجل له فقال بعد تركتھا ما فوهللا وثالثين ثالثا وتحمد وثالثين أربعا وتكبر وثالثين ثالثا منامھا عند تسبح ان

  صفين ليلة وال قال صفين ليلة وال المؤمنين

 عبد بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم بالقبلى يعرف الثغرى بكر أبو الحكم بن حفص بن عمر بن محمد -  946
 روى وغيرھم ىالرق الحجاج بن محمد بن وجعفر بسطام بن عصام بن والحسن العالء بن وھالل المبارك بن العزيز
 وأبو الموصلي األزدي الفتح وأبو الشخير بن هللا عبيد بن ومحمد الزيات بن محمد بن وعمر الشافعي بكر أبو عنه
 عبيد بن محمد أخبرنا عثمان بن احمد بن هللا عبد أخبرني زكريا بن والمعافى شاھين بن حفص وأبو شاذان بن بكر
 بن العزيز عبد بن محمد حدثنا القبلى بكر أبو حفص بن عمر بن مدمح حدثنا الصيرفي الفتح بن محمد بن هللا

 هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن دينار بن مالك عن أبيھا عن دينار بن مالك اخى بنت حكامة حدثنا قال المبارك
 على الحسن أبو لنا قال قال البرقاني بكر أبو أخبرنا الفاقة بينھما فولد بالكسل التوانى هللا زوج سلم و عليه هللا صلى
  جدا ضعيف عمر بن محمد القبلى الحافظ عمر بن

 بن المعافى عنه روى البختري أبى عن ھشام بن ومحمد أبيه عن حدث السدوسي حفص بن عمر بن محمد - 947
  الجريري زكريا

  الكجي مسلم بن سأن عن حدثه انه الثالج بن القاسم أبو ذكر العسكري جعفر أبو السكن بن عمر بن محمد - 948

 وكان شاذان بن على أبو عنه حدثني أبيه عن حدث الطلحي الحسن أبو يحيى بن معاوية بن عمر بن محمد - 949
 بن معاوية بن يحيى بن معاوية بن عمر بن محمد الحسن أبو حدثنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا الربيع قطيعة يسكن
 حدثني قال وثالثمائة وأربعين أربع سنة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صاحب هللا عبيد بن طلحة بن إسحاق
 هللا عبيد بن طلحة أبى حدثني قال طلحة بن إسحاق أبى حدثني إسحاق بن معاوية أبى حدثني معاوية بن عمر أبى
 سمعت الق وبإسناده النار من مقعده فليتبوأ متعمدا على كذب من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال

 ال عبد لكل هللا فيغفر وخميس اثنين يوم في هللا على لتعرض العباد أعمال ان يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 الصالة اثقل ان يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال وبإسناده شحناء أخيه وبين بينه عبدا اال با يشرك
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 العدوى سعيد أبى عن بھا وحدث مصر نزل بكر أبو الضحاك بن الفياض عمر بن على بن عمر بن محمد - 950
  بقريب الثمائةوث خمسين سنة بعد مات انه وبلغني النخاس بن محمد أبو عنه وروى ونحوه

 محمد سمع المسلمة بابن المعروف جعفر أبو الرفيل بن خالد بن عمرو بن عبيد بن الحسن بن عمر بن محمد - 951
 أبو حدثنا ثقة وكان الفرج أبو عنه حدثنا الحكيمي هللا عبد وأبا يوسف بن محمد عمر أبا والقاضي الطبري جرير بن

 بدل حدثنا زياد بن سفيان حدثنا الكاتب احمد بن محمد حدثنا أبى حدثني ءإمال المعدل عمر بن محمد بن احمد الفرج
 قال من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن شعيب بن عمرو عن الحكم أخبرني شعبة حدثنا المحبر بن
 يجئ لم أمسى وإذا أصبح إذا مرة مائة قدير شيء كل على وھو الحمد وله الملك له له شريك ال وحده هللا اال اله ال
 في المسلمة بن جعفر أبو توفى الفوارس أبى بن محمد قال ذلك من أفضل عمل من اال عمله من أفضل بعمل أحد

  يسير بشيء حدث وقد وثالثمائة وخمسين اثنتين سنة اآلخرة جمادى

 عامر بن احمد بن هللا عبد عنه روى البغدادي الصيدالني هللا عبد أبو إسحاق بن على بن عمر بن محمد - 952
 الفتح وأبو الطرسوسي الصباح بن محمد بن إبراھيم عنه بھا حدث الرضا موسى بن على نسخة أبيه عن الطائي
  بطرسوس منه سمعا انھما جميعا وذكرا البصري إبراھيم بن محمد

 بابن يعرف الموصل قاضى التميمي بكر أبو سيار بن سبرة بن البراء بن سالم بن محمد بن عمر بن محمد - 953
 يحيى بن ومحمد الحضرمي سماعه بن الحسن بن ومحمد الحنائي البختري بن محمد بن هللا عبد عن حدث الجعابي
 بن إبراھيم بن ومحمد القتات جعفر بن ومحمد الحباب بن الفضل خليفة وأبى القاضي يعقوب بن ويوسف المروزي

 الدوري خلف بن والھيثم المعمري على بن وابرھيم لفريابيا وجعفر العطار إسماعيل بن ومحمد الرازي زياد
 الحسن بن وأحمد الدينوري وھب بن محمد بن هللا وعبد الواسطي محمد بن ومحمود العطار سھل بن ومحمد
 وله الحفظ أخذ وعنه عقدة بن العباس أبا صحب الموجودين الحفاظ أحد وكان أمثالھم من كثير وخلق الصوفي
 في ومذھبه الغرائب كثير وكان األمصار وتواريخ واالخوات االخوة ومعرفة والشيوخ األبواب في كثيرة تصانيف
 بن الحسن أبو عنه وحدثنا شاھين وبن الدارقطني عنه روى البصرة باب سكك بعض يسكن وكان معروف التشيع
 وأبو الثعالبي طلحة نب ومحمد الرزاز احمد بن وعلى المقرئ عمر بن احمد بن وعلى القطان الفضل وبن رزقويه
 بن هللا عبد أبا سمعت قال الصيمرى على بن الحسين حدثنا وغيرھم األصبھاني حسنويه بن سعيد وأبو الحافظ نعيم

 منه بقين سبع أو لست وثمانين أربع سنة صفر في مولدي يقول الجعابي بكر أبا القاضي سمعت يقول االبنوسى
 ما يقول الحافظ على أبا سمعت قال النيسابوري محمد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني
 في رأيت وال عقدة بن العباس أبى من الكوفة أھل لحديث احفظ رأيت وال عبدان من احفظ المشايخ في رأيت

 ترجمة أو اواحد شيخا يحفظون الذين البغداديين من بكر أبا حسبت انى وذاك الجعابي بن بكر أبى من احفظ أصحابنا
 حديثا يحفظ فإنه الجعابي بن بكر أبى في تغلط ال على أبا يا يوما حمزة بن إسحاق أبو لي فقال واحدا بابا أو واحدة
 أيش بكر أبا يا له فقلنا بعيد طريق إلى توجھنا وقد يسايرنى وھو صاعد بن محمد أبى عند من يوما فخرجنا كثيرا
 من أجره زلت فما فيه فمر الحسن عن السختياني أيوب عند أيش له فقلت ةالترجم في فمر منصور عن الثوري اسند
 عن صالح أبى عن األعمش روى أيش له فقلت يجيب وھو الخراسانيين افراد إلى العراق إلى الشام إلى مصر حديث
 بن مدمح قال حفظه فحيرنى حديثا عشر بضعة ذكر حتى الترجمة ھذه يسرد فأخذ بالشركة سعيد وأبى ھريرة أبى
 ھذه له فحكيت وحفظه على أبى فضل يذكر ببغداد وانا حلب من منصرفه عند الجعابي بن بكر أبا فسمعت هللا عبد

 في ير لم انه له على أبى شھادة الجعابي بن حسب قلت الحقيقة على استاذى وھو القول ھذا يقول فقال الحكاية
 زياد بن محمد بن هللا عبد بكر وأبا نصر بن احمد طالب وأبا صاعد بن يحيى رأى وقد منه احفظ البغداديين
 والديانة بالورع اشتھاره مع الخراسانيين عن الحفظ إليه انتھى قد على أبو وكان العصر ذلك أھل وعامة النيسابوري
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 محمد عن بمصر حدث البغدادي الحسن بوأ الدوري زريق بن حمدان بن عثمان بن عفان بن عمر بن محمد -  954
 الرملة نزيل جعفر بن محمد نعيم وأبى الدمشقي حريم بن ومحمد البلخي شعيب بن وحامد الطبري جرير بن

 وخمسين ست سنة في منه سمع انه وذكر المصري الفراء نظيف بن الفضل بن محمد هللا عبد أبو عنه روى وغيرھم
  ثقة وكان وثالثمائة

 ويكنى غالب سويقة تنسب سلمة بن غالب والى الجعفي سالم بن سلمة بن غالب بن الفضل بن عمر بن محمد - 955
 بن وأحمد الحافظ ھارون بن وموسى القرمطى هللا عبد بن ومحمد الحراني شعيب أبى عن حدث هللا عبد أبا محمد
 نعيم أبو عنه وحدثنا زقويهر بن الحسن أبو منه سمع وغيرھم البغوي القاسم وأبى الطوسي مسروق بن موسى

 سعيد حدثنا األموي الحسن بن محمد حدثنا ببغداد غالب بن عمر بن محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا األصبھاني
 صلى هللا رسول ان عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن مسعر عن شبرمة بن عن الوارث عبد حدثنا عتاب بن
 حفظ ذا كان فقال غالب بن عن وسألته نعيم أبو لنا رواه كذا اعتق لمن الوالء ةبرير قصة في قال سلم و عليه هللا

 هللا عبد أبى بخط قرأت فيه القول يسئ الدارقطني وكان قال خرجھا قد فروع من عنه كتبنا مكفوفا وكان ومعرفة
 بن محمد قال به اتىي فيما حجة وال الحديث في به بموثوق ليس غالب بن عمر بن محمد بكير بن احمد بن الحسين

  كذابا وكان وثالثمائة وستين إحدى سنة القعدة ذي في غالب بن عمر بن محمد مات الفوارس أبى بن الحسين أبى

 أخبرنا الزندوردى العباس أبو الحنفي الفقيه حبيب بن الريان بن الخطاب بن الحسين بن عمر بن محمد -  956
 بن محمد العباس أبو حدثنا بالكوفة المقرئ العدرمي الحسين بن على اسمالق أبو حدثنا الواسطي العالء أبو القاضي
 حدثنا الحماني محمد بن أحمد حدثنا البغدادي القاضي علي بن جعفر حدثنا البغدادي الخطاب بن الحسين بن عمر
 من رجال فرأيت وتسعين ست سنة أبى مع حججت قال حنيفة أبى عن يوسف أبو حدثنا القاضي سماعه بن محمد

 و عليه هللا صلى النبي سمعت يقول فسمعته الزبيدي جزء بن هللا عبد له يقال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب
 العلم طلب من...  قوله من حنيفة أبو وأنشد ھمه وكفاه يحتسب لم حيث من هللا رزقه هللا دين في تفقه من يقول سلم

 الحماني محمد بن احمد...  العباد من فضل لنيل...  أتاه من سرانخ ونال... ...  الرشاد من بفضل فاز...  للمعاد
 الخطاب بن الحسين بن عمر بن محمد توفى الثالج بن القاسم أبى بخط قرأت ثقة وكان مغلس بن جبارة قرابة

  وثالثمائة وستين اثنتين سنة في بمصر الزندوردى

 محمد حدثنا ناجية بن محمد بن هللا عبد عن حدث الصابوني الطيب أبو شعيب بن محمد بن عمر بن محمد - 957
 بن محمد بن عمر بن محمد الطيب أبو أخبرنا الفرج بن محمد أخبرنا مستقيمة أحاديث البزار على بن الفرج بن
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 الطيان قبرة بن محمد بن اھيمإبر عن بھا وحدث قديما بغداد ورد الھمذاني بكر أبو حرز بن عمر بن محمد - 958
 وسمع شاھين بن حفص أبو ببغداد عنه كتبه التفسير كتاب زياد أبى بن إسماعيل عن الزاھد محمد بن الحسين عن
 وكان الفوارس أبى بن محمد عنه وروى زعم فيما الثالج بن القاسم وأبو الصفار عثمان بن هللا عبد ببغداد أيضا منه

  بھمذان منه سماعه

 عنه روى المصري الزبيري مسعود بن احمد عن حدث القاضي العباس أبو الحسين بن عمر بن محمد - 959
  جعفر بن مخلد بن إبراھيم

 عبد أبو القاضي عنه حدثنا البغوي القاسم أبى عن روى السمسار بكر أبو غيالن بن زياد بن عمر بن محمد - 960
 بن الحسين أخبرنا خيرا اال فيه اسمع لم فقال الصيمرى عنه لتوسا الحربي الفتح بن على بن ومحمد الصيمرى هللا
 السمسار غيالن بن زياد بن محمد بن عمر بن محمد بكر أبو حدثنا قاال الفتح بن على بن ومحمد الصيمرى على

 عن أبيه عن الزناد أبى بن حدثنا الضبي عمرو بن داود حدثنا البغوي العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد أخبرنا
 من نحوا كذابون دجالون يبعث حتى الساعة تقوم ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن األعرج
  مكانه كنت ليتني يا فيقول الرجل بقبر الرجل يمر حتى الساعة تقوم وال نبي انه يزعم كلھم ثالثين

 بن الحسين بن على بن زيد بن الحسين بن يحيى بن عمر بن احمد بن الحسين بن يحيى بن عمر بن محمد -  961
 في والمنفرد وقته في الطالبيين على المقدم وكان بغداد سكن الكوفة أھل من العلوي الحسن أبو طالب أبى بن على
 بن السرى بن ھناد وسمع وثالثمائة عشرة خمس سنة في ولد والعقار الضياع وكثرة واليسار المال مع محله علو
 عبد بن وأحمد الخالل محمد بن والحسن الواسطي العالء أبو القاضي عنه حدثنا عقدة بن العباس وأبا التميمي يحيى
 العلوي يحيى بن عمر بن محمد الحسن أبو أخبرنا الواحد عبد بن احمد يعلى أبو أخبرني الوكيل محمد بن الواحد
 خالد أبو حدثنا األشج الكندي سعيد بن هللا عبد سعيد أبو حدثنا السرى بن ھناد السرى أبو حدثنا الدارقطني بانتخاب
 الھدى هللا سل على يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال على عن زر عن عاصم عن شعبة عن األحمر
 بن عاصم عن ھو وانما خالد أبو أخطا سعيد أبو قال السھم تسديدك وبالسداد الطريق ھدايتك بالھدى واذكر والسداد
 شھر من خلون لعشر توفى العلوي عمر بن محمد ان طالب أبى بن الحسن حدثني موسى أبى بن بردة أبى عن كليب
  فيھا فدفن الكوفة إلى أقل أو لسنة ذلك بعد حمل ثم ببغداد وثالثمائة تسعين سنة األول ربيع

 الصمد عبد بن إبراھيم سمع الطاق باب أھل من بھته بابن ويعرف البزاز حميد بن محمد بن عمر بن محمد - 962
 التنوخي البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن ويوسف المحاملي والقاضي المطيعى سعيد بن محمد بن والحسن الھاشمي
 هللا عبد أبو والقاضي البرقاني بكر وأبو الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة عنه حدثنا الدوري مخلد بن ومحمد

 بھته بن عن البرقاني سألت العتيقي محمد بن وأحمد جىاالز على بن العزيز وعبد الطيب بن بكر وأبو الصيمرى
 نعم فقال شيعى انه بذلك يعنى للبرقانى قلت طالبى ھو ويقولون شيئا مذھبه في ان يذكر كان انه اال به باس ال فقال

 رجب في بھته بن عمر بن محمد الحسن أبو توفى فيھا وثالثمائة وسبعن أربع سنة قال العتيقي محمد بن احمد أخبرنا
  ثقة

 بقصيدته صلب حين بقية بن طاھر أبا الوزير رثا مقل شاعر األنباري الحسن أبو يعقوب بن عمر بن محمد - 963
 عبد أبو القاضي فانشدناھا معروفة مستحسنة وھى المعجزات إحدى تلك لحق الممات وفي الحياة في علو أولھا التي
 وقال األنباري الحسن أبى عن بأذربيجان القاضي على بن عمر بن احمد الحسن وأبو الصيمرى على بن الحسن هللا
 الحسن أبو أنشدنا قال التنوخي القاسم أبو القاضي وانشدنا الطبري إسحاق أبى من بمحضر انشدناھا الصيمرى لي
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 هللا عبد عن حدث الوراق بكر أبو تميم بن عمرو بن زنبور بن محمد بن خلف بن على بن عمر بن محمد - 964
 اسمالق وأبو  الطائع مولى األسود دجى حدثني الدوري محمد بن وعمر داود أبى بن بكر وأبى البغوي محمد بن

  جدا ضعيفا كان وغيرھم الحارث بن احمد بن على بن ومحمد الخالل محمد وأبو األزھري

 لي قال صحيح الدوري من سماعه ان وذكر منيع بن عن روايته في ضعيف فقال زنبور بن عن األزھري سألت
 صفر في الوراق ورزنب بابن يعرف خلف بن عمر بن محمد بكر أبو توفى فيھا وثالثمائة وتسعين ست سنة العتيقي
  وثالثمائة وتسعين ست سنة صفر في زنبور بن توفى قال على بن العزيز عبد حدثني تساھل فيه وكان

 وحدث زعفران درب يسكن كان بكروية بصاحب يعرف الوكيل بكر أبو بحر بن جعفر بن عمر بن محمد - 965
 بن على بن ومحمد االزجى على بن لعزيزا عبد عنه حدثنا المصري محمد بن وعلى المطيري جعفر بن محمد عن
 وتسعين ست سنة صفر من الثالث الجمعة يوم بحر بن بكر أبو توفى قال العتيقي أخبرنا التانىء الحارث بن احمد

  مأمونا ثقة وكان الجامع بباب ودفن وثالثمائة

 جعفر عن يروى شيخ بلج بن احمد بن محمد بكر أبى عن حدث األنباري بكر أبو محمد بن عمر بن محمد - 966
 لي وقال الطناجيري على بن الحسين الفرج أبو عنه حدثني األنباري عجب بن وسعيد الدمشقي عاصم بن محمد بن

  باألنبار منه سمعت

 بن الحسين أبا وصاھر بغداد سكن بالحطرانى يعرف البلدي الحسن أبو يحيى بن عيسى بن عمر محمد -  967
 بن محمد وعن حرب بن على صاحب البلدي االمام إبراھيم بن احمد العباس ىأب عن وحدث ابنته على بشران
 انه بلغني للقران الدرس كثير فاضال صدوقا شيخا وكان عنه كتبت وغيرھما الموصلي الخياط الفضل بن العباس
 مقبرة في ودفن وأربعمائة عشر سنة اآلخرة جمادى من خلون ألربع الثالث يوم وتوفى ختمة يوم كل في له كان
  حرب باب

 شعره ومن الشعر مليح النفس صلف العشرة حسن أديبا ظريفا كان الشاعر العنبري بكر أبو عمر بن محمد -  968
 إذا أبالي ما...  لنفسه العنبري بكر أبو أنشدني قال العكبري العزيز عبد بن محمد بن محمد منصور أبو انشدنيه ما

...  اللطيف بالقليل وتقنعت...  شيء كل من الكثير ورفضت... ...  خفيفبالت ودنت ثقلى...  ن اإلخوا على حملت
 وبعض د...  الو صدق ما الصديق عبد انا... ...  والشريف وضيعھم في زاھد نى...  بعي طرا األنام ورانى... 
 كفانى نظرا واھله...  ن الزما إلى نظرت انى...  لنفسه أيضا العنبري بكر أبو وانشدنى قال...  الرغيف عبد األنام

... ...  يرانى وال أراه فال ق...  الصدي اطرح فلذاك... ...  ھوانى من عزى وعرفت...  وعرفتھم فعرفته... ... 
 بين من وانسل... ...  لالدانى االقاصى وھب...  لمقالة فتعجبوا... ...  االمانى نيل ودونه ه...  يدي فيما وزھدت
 اثنتي سنة األولى جمادى من عشر الثاني الخميس يوم في العنبري بن مات...  انيث الخلق في له فما...  الزحام
  وأربعمائة عشرة

 بن احمد أخو وھو عدسية بابن يعرف النرسي بكر أبو احمد بن عاصم بن بشر بن القاسم بن عمر بن محمد - 969
 يسكن بالخير معروفا السنة أھل من صدوقا صالحا شيخا وكان عنه كتبنا الشافعي بكر أبا سمع األصغر وكان عمر
 من الرابع الجمعة يوم غداة في ومات وثالثمائة أربعين سنة في كان مولده ان الحسن ابنه وحدثني زلزل ببركة
  حرب بباب يومه من ودفن وأربعمائة وعشرين ست سنة شعبان
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 بن على أبا سمع لشرقىا الجانب أھل من الجصاص بابن المعروف الفرج أبو يونس بن عمر بن محمد -  970
 اإلثنين يوم في مولده ان وذكر ثقة دينا وكان عنه كتبنا سالم بن جعفر بن وأحمد خالد بن يوسف بن وأحمد الصواف
 سبع سنة المحرم من والعشرين التاسع األربعاء يوم في ومات وثالثمائة وأربعين تسع سنة الحجة ذي من الرابع

  يومه من ودفن وأربعمائة وعشرين

 يسكن كان الحسن أبو دينار بن هللا عبد بن ميمون بن يحيى بن زكار بن احمد بن زكار بن عمر بن محمد - 971
 يسيرا شيئا عنه كتبت العطار بابن المعروف الوراق احمد بن هللا عبد عن وحدث طابق نھر ناحية من الفرس بدرب
 عبد بن محمد بن هللا عبد أخبرنا الوراق احمد بن هللا عبد حدثنا قال زكار بن عمر بن محمد أخبرنا صدوقا وكان
 أبى عن وردان بن موسى عن إسماعيل بن ضمام حدثنا محمد أبو الحدثانى سعيد بن سويد حدثنا البغوي العزيز
 ولقنوھا وبينھا بينكم يحال ان قبل هللا اال اله ال ان شھادة من أكثروا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة
 في ومات وثالثمائة وأربعين تسع سنة المحرم في ولدت يقول زكار بن الحسن أبا سمعت الصوري لي قال موتاكم
  الدير باب مقبرة في الليلة صبيحة ودفن وأربعمائة وعشرين ثمان سنة المحرم من والعشرين التاسع األحد ليلة

 على سمع األخضر بابن يعرف الداودي القاضي بكر أبو هللا عبيد بن إسماعيل بن محمد بن عمر بن محمد - 972
 الحسن وأبا القطان أيوب بن هللا عبد بن ومحمد الشخير بن هللا عبد بن ومحمد المظفر بن ومحمد لؤلؤ بن محمد بن

 فقال مولده عن وسألته الحطابين ناحية الشرقى بالجانب يسكن ثقة وكان عنه كتبت شاھين بن حفص وأبا الدارقطني
 ودفن وأربعمائة وعشرين تسع سنة شوال من السابع الخميس ليلة في ومات وثالثمائة وخمسين ثالث نةس في ولدت
  الغد من

 وعمر النصيبي خالد بن بكر أبا سمع درھم بابن يعرف الحرقى بكر أبو حامد بن جعفر بن عمر بن محمد - 973
 وكان عنه كتبنا القطيعي مالك بن بكر وأبا الختلي سلم بن بكر وأبا المخرمي حميد بن ومحمد الترمذي محمد بن

 المخرمي سھل بن حميد بن محمد بكر أبو أخبرنا درھم بن عمر بن محمد أخبرنا الشرقى بالجانب يسكن صدوقا
 ومالك ويونس معمر عن المبارك بن هللا عبد حدثنا مرداس بن خالد حدثنا الموصلي المثنى بن على بن احمد حدثنا
 أدرك من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن سلمة أبى عن الزھري عن واألوزاعي أنس بن
 فقال مولده عن درھم بن سألت الصالة من الجمعة ان فنرى الزھري قال معمر قال ادركھا فقد ركعة الصالة من

 شھر من والعشرين ثانيال اإلثنين يوم في ومات وثالثمائة وأربعين ثالث سنة األول ربيع شھر من خلون لخمس
  وأربعمائة ثالثين سنة رمضان

 بدرب الشرقى الجانب في بشران بن القاسم أبى جار النجار بكر أبو وداد بن ود بن بكر بن عمر بن محمد -  974
 سلم بن جعفر بن وأحمد المزكى إسحاق وأبا البربھاري كوثر بن بحر وأبا النصيبي خالد بن بكر أبا سمع الديوان
 بن الحسن وأبا الصواف يعقوب بن يوسف بن ومحمد الھروي الشماخى احمد بن والحسن القطيعي مالك بن بكر وأبا
 فرج بن احمد صاحب البزوردى على قرا القران أھل من ثقة مستورا شيخا وكان عنه كتبت نحوھم وجماعة مقسم

 ربيع شھر من الثالث الخميس يوم في ومات وثالثمائة وأربعين ست سنة شوال من خلون لثمان ولدت يقول وسمعته
  الخيزران مقبرة في الغد من ودفن وأربعمائة وثالثين اثنتين سنة األول

 الوكيل بشير أبو محمد وكنيته غياث بن إبراھيم بن محمد بن عمر السكري أبى واسم السكري أبى بن محمد -  975
 وبن المرزباني هللا عبيد وأبا المظفر بن ومحمد لؤلؤ بن الحسن أبا سمع رأى من سر من واصله القضاة يدي بين

 أخبرنا الوكيل بشير أبو أخبرني االعتزال إلى يذھب عنه لنا ذكر فيما وكان صحيحا سماعه وكان عنه كتبت شاھين
 حدثنا بكار بن يعنى محمد حدثنا بالبصرة البغدادي مكرم بن الحسين بن محمد حدثنا الوراق لؤلؤ بن محمد بن على
 المراة المراة تباشر ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن سفيان عن األعمش عن الربيع بن قيس

 ثمان سنة األولى جمادى من والعشرين الثامن اإلثنين يوم في الوكيل بشير أبو مات إليھا ينظر كأنه لزوجھا وتنعتھا
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 سمع الشيرازي غانم بنى أخو الھمداني على أبو العباس بن محمد بن احمد بن العزيز عبد بن عمر بن محمد -  976
 أخبرني صدوقا وكان عنه كتبت شاھين بن حفص باوأ خبابة بن القاسم وأبا الدارقطني الحسن وأبا حيويه بن عمر أبا
 هللا عبد حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا الديزج درج باب الشعير بباب المعلق المسجد في عمر بن محمد على أبو
 الشعبي عن امى عن واصل عن الواحد عبد بن عنبسة حدثنا بكار بن محمد حدثنا البغوي العزيز عبد بن محمد بن
 ھذا عمر بن على قال امتى من الكبائر أھل في الشفاعة قال الشفاعة هللا رسول يا قلت قال عجرة بن كعب عن

 حيان بن واصل به وتفرد عنه الصيرفي ربيعة بن امى به تفرد عجرة بن كعب عن الشعبي حديث من غريب حديث
 بي وقدم بشيراز ولدت عمر بن محمد على أبو لي قال الواحد عبد بن عنبسة غير عنه به حدث يعلم وال امى عن
  وأربعمائة وثالثين تسع سنة من الحجة ذي في ومات صغير وانا بغداد

 هللا عبيد وراق الكوفى العجلي جعفر أبو كرامة بن عثمان بن محمد عثمان أبيه واسم محمد اسمه من ذكر -  977
 عبيد ابنا ومحمد ويعلى مخلد بن وخالد الجعفي على بن والحسين أسامة أبى عن بھا وحدث بغداد قدم موسى بن

 صحيحة في البخاري إسماعيل بن محمد عنه روى غياث بن حفص بن وعمر موسى بن هللا وعبيد عون بن وجعفر
 محمد بن ويحيى ياسين بن محمد بن هللا وعبد الدنيا أبى بن بكر وأبو الحربي إسحاق بن وإبراھيم الرازي حاتم وأبو
 حاتم أبى بن الرحمن عبد وقال مخلد بن ومحمد المحاملي إسماعيل بن والحسين يالدورق احمد بن وعمر صاعد بن
 العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا صدوق فقال عنه أبى سئل
 هللا صلى النبي انك قال أنس عن حميد عن حازم بن جرير عن أسامة أبو حدثنا كرامة بن عثمان بن محمد حدثنا
 الحسين على قرانا قال الدقاق محمد بن على أخبرنا بينھما يجمع البطيخ يعنى الخربز مع الرطب يأكل سلم و عليه
 وداود سليمان بن هللا عبد بن محمد سمعت موالھم العجلي كرامة بن عثمان بن محمد قال سعيد بن عن ھارون بن
 مات كرامة بن عثمان بن محمد ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا سارالسم أخبرنا صدوقا كان يقوالن يحيى بن

 جعفر أخبرنا القطان بن الحسين بن محمد أخبرنا ما والصواب وھم وھذا ومائتين وخمسين أربع سنة في بالكوفة
 وخمسين ست سنة كرامة بن عثمان بن محمد مات قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي

  رجب من بقين لعشر أو لتسع السبت يوم كانت وفاته ان غيره ذكر ببغداد ائتينوم

 بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا الزيات الحسن أبو عثمان بن محمد - 978
 ثالث نةس صفر في الزيات عثمان بن محمد الحسن بابي يعرف رجل ربضنا في ومات قال اسمع وانا المنادى
  عنه الناس كتب ومائتين يعنى وتسعين

 بغداد سكن الكوفة أھل من عبس بنى مولى جعفر أبو عثمان بن إبراھيم شيبة أبى بن عثمان بن محمد -  979
 االشعثى عمرو بن وسعيد الحارث بن ومنجاب يونس بن احمد وعن والقاسم بكر أبى وعمية أبيه عن بھا وحدث
 ونحوھم المديني بن وعلى معين بن ويحيى الحماني ويحيى الحنفي عمرو بن والعالء يلىل أبى بن عمران بن ومحمد
 بن ويحيى الباغندي محمد بن محمد عنه روى كبير تاريخ وله وفھم معرفة ذا الرواية واسع الحديث كثير وكان
 كامل بن وأحمد النجاد بكر وأبو السماك بن عمرو وأبو مخلد بن ومحمد المحاملي والقاضي صاعد بن محمد

 محمد على أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا وغيرھم الشافعي بكر وأبو الخلدي وجعفر الخطبي على بن وإسماعيل
 وكيع حدثنا بكر أبو عمى حدثنا شيبة أبى بن عثمان بن محمد حدثنا عنه اال اكتبه ولم الصواف الحسن بن احمد بن
 اخاه كان وان لباد حاضر يبيع ان نھينا قال مالك بن أنس عن ينسير بن أنس عن عبيد بن يونس عن مسعر عن
 جعفر حدثنا رزق بن احمد بن محمد أنبأنا مجودا موصوال عثمان بن محمد به تفرد يقال نعيم أبو لنا قال وأمه ألبيه
 الحديث ھذا أصحاب من غرباء قوم له قال وقد شيبة أبى بن عثمان بن محمد سمعت قال الخلدي نصير بن محمد بن
 مرضت ان بغداد أھل من حوله من يعنى ھؤالء حقوق ولجيرانى حق لكم فقال فزدنا غرباء قوم نحن جعفر أبا يا
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 التشھد في فضيل عن ليلى أبى بن عن أبيه عن ليلى أبى بن عمران بن محمد عن يروى عثمان بن محمد ان له فقيل
 عن إبراھيم عن عمرو بن فضيل عن ليلى أبى بن حديث اإلسناد بھذا يعرف والذي نعيم أبو قال موضوع قالف

 يقول يصنعه ان يريد األمر في استخار إذا كان انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن هللا عبد عن علقمة
 انه فعلمت عمران بن محمد لقى أين ومن نمطي قال الحديث فذكر بقدرتك واستقدرك بعلمك استخيرك انى اللھم
 ھذا اكتب البنى فقلت وعشرين أربع سنة فقال عمران بن محمد مات ومتى لمطين فقلت توقف غير من عليه يحمل
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 وصنف ھموافاضل الناس علماء من كان بالجعد يعرف نحوى الشيباني بكر أبو مسبح بن عثمان بن محمد -  980
 وسالت واجودھا الكتب أحسن من وھو عنه سلم بن جعفر بن احمد بكر أبو به حدث ومنسوخه القران ناسخ في كتابا
 غريب في صنفه كتاب وله بغدادي ھو فقال الجعد عثمان بن محمد عن الواعظ محمد بن على بن محمد طاھر أبا

 غيره وذكر عنه الكتاب يخرج ولم توفى حتى يسيرا اال يمكث فلم بحفظه نفسه أخذ عمله من فرغ لما وكان القران
 والعروض والمؤنث والمذكر والممدود والمقصور الھجاء وكتاب القراءات كتاب منھا عدة كتبا صنف الجعد ان

  النحو ومختصر والفرق اإلنسان وخلق

 بن جعفر بن محمد نهع روى عرفة بن الحسن عن حدث النجار العسكري بكر أبو خالد بن عثمان بن محمد - 981
 بن محمد أخبرنا طالب أبي بن الحسن أخبرنا العكبري الوھاب عبد بن محمد بن محمد زرعة وأبو النجار العباس
 عن حميد بن عبيدة حدثنا عرفة بن الحسن حدثنا العسكري خالد بن عثمان بن محمد حدثنا النجار العباس بن جعفر
 هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن سليم بن عمرو عن الزبير نب هللا عبد بن عامر عن صالح أبى بن سھل
 بن خارجة الحديث ھذا روى وھكذا ركعتين يصلى حتى يجلس فال المسجد أحدكم دخل إذا سلم و عليه هللا صلى
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 سعيد بن عثمان عن بھا وحدث بغداد قدم الھروي بكر أبو محمد بن نضر بن الجليل عبد بن عثمان بن محمد - 982
 محمد بن عمر بن على عنه روى المروزي دارة أبى بن احمد بن هللا وعبد الحنظلي إسحاق بن مدومح الدارمي
 عبد بن عثمان بن محمد بكر أبو حدثنا الختلي عمر بن على حدثنا القطيعي جعفر أبى بن احمد أخبرنا السكري
 بمكة إسماعيل بن النضر احدثن الحنظلي إسحاق بن محمد حدثنا يحيى سوق في الھروي محمد بن نضر بن الجليل
 سمعت قال الصديق بكر أبى عن عائشة عن مليكة أبى بن عن العرفى زنفل حدثنا التيمي هللا عبيد بن محمد حدثنا
 الرحمن هللا بسم اكتبا والشھيد والكاتب الجديد بالنھار مرحبا الصبح صلى إذا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ان واشھد انزل كما والكتاب وصف كما الدين ان واشھد هللا رسول محمدا ان واشھد هللا الا اله ال ان اشھد الرحيم
  القبور في من يبعث هللا وان فيھا ريب ال اتية الساعة

 بن وعبيد البزاز ربح بن محمد سمع الصيدالني بكر أبو أبان بن إسماعيل بن ثابت بن عثمان بن محمد -  983
 وكان النرسي حسنون بن نصر وأبو القطان الفضل بن الحسين وأبو رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا البزاز شريك
 ثابت بن عثمان بن محمد بكر أبو أخبرنا النرسي حسنون بن احمد بن محمد بن احمد نصر أبو أخبرني ثقة

 عن ثابت بن عدى عن األنصاري سعيد بن يحيى أخبرنا ھارون يزيد حدثنا البزاز ربح بن محمد حدثنا الصيدالني
 بن لي فقال والزيتون بالتين فقرا اآلخرة العشاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صلى انه عازب بن البراء
 الفضل بن الحسين بن محمد لي وقال وثالثمائة وأربعين أربع سنة في الصيدالني عثمان بن محمد توفى حسنون
 وأربعين أربع سنة اآلخرة جمادى من بقين لخمس ثنيناإل يوم في الصيدالني ثابت بن عثمان بن محمد توفى

 قنطرة بين حجرة في دفن أخرى مرة الفضل بن لي وقال عيسى نھر على مقبرة في اليوم ھذا في ودفن وثالثمائة
  جاف والنھر عيسى نھر بطن في النقاش بكر أبو عليه وصلى االشنان وقنطرة الشوك

 خالد بن محمد بن على عن حدث الحافظ سوس اخى بابن يعرف بكر بوأ الكريم عبد بن عثمان بن محمد -  984
  الواسطي العالء أبو القاضي عنه حدثنا المطرز

 الحسين أبا يكنى السماك بن عمر بأبي والده المعروف الدقاق يزيد بن هللا عبد بن احمد بن عثمان بن محمد -  985
 ويحيى داود أبى بن بكر وأبا الحضرمي ھارون بن محمد مدحا وأبا صاعد بن ويحيى البغوي محمد بن هللا عبد سمع
 الفتح أبى بن هللا عبيد أخبرني ثقة وكان األزھري القاسم أبو عنه حدثني عقدة بن العباس وأبا النيسابوري زياد بن

 أبو نسيو بن شريح حدثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد حدثنا السماك بن عمرو أبى بن محمد الحسين أبو حدثنا
 هللا صلى هللا رسول اغلف رأيتنى لقد قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن فضالة بن فرج حدثنا الحارث
 الحسين أبو الدقاق احمد بن عثمان بن محمد توفى قال العتيقي محمد بن احمد أخبرنا محرم وھو بالغالية سلم و عليه
  وثالثمائة وثمانين ثالث سنة شوال في

 العزيز عبد عنه حدثني الدنيا بأبي المعروف الخطاب بن عثمان عن حدث االمدى بكر أبو عثمان بن مدمح - 986
 بين رايته الدنيا أبو حدثني االمدى بكر أبو عثمان بن محمد حدثنا على بن العزيز عبد حدثنا االزجى على بن

 طوبى يقول سلم و عليه هللا صلى نبيال سمعت يقول طالب أبى بن على موالي سمعت قال والمدينة مكة المسجدين
 سوق في الشيخ ھذا من سمعت العزيز عبد لي قال رانى من رأى من رأى ومن رانى من رأى ومن رانى لمن

  الحديث ھذا سوى عنده يكن ولم الجلود

 بن مداح بن هللا عبد عن حدث طبرة والده الملقب الحرقى الحسين أبو إبراھيم بن على بن عثمان بن محمد -  987
  أيضا االزجى العزيز عبد عنه حدثني الجوھري المصري إسحاق
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 أبى بن بكر وأبى البغوي القاسم أبى عن حدث الصيدالني الطيب أبو الخطاب بن عبيد بن عثمان بن محمد - 988
 أبو أخبرنا العتيقي أخبرنا الدارقطني بانتقاء عنه كتب انه وذكر العتيقي محمد بن احمد عنه حدثنا السجستاني داود

 يعقوب بن عباد حدثنا األشعث بن سليمان بن هللا عبد حدثنا العطار الخطاب بن عبيد بن عثمان بن محمد الطيب
 هللا رسول قال قال أبيه عن مسعود بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن حرب بن سماك عن شريك أخبرنا الرواجنى

 فيھا وثالثمائة وثمانين أربع سنة العتيقي لنا قال النار من عدهمق فليتبوأ متعمدا على كذب من سلم و عليه هللا صلى
 األول ربيع شھر من بقين لخمس السبت يوم في الصيدالني الخطاب بن عبيد بن عثمان بن محمد الطيب أبو توفى
  جميل وامر سداد على مضى حسنة أصول وله مأمون ثقة

 ھارون بن محمد حامد أبا سمع بالبغوى المعروف الحسن أبو شھاب بن عثمان بن محمد بن عثمان بن محمد -  989
 نوح بن ومحمد الحافظ زبير أخا محمد بن وسعيد الشيعي الجھم أبى بن منصور بن ومحمد الحضرمي

 إسماعيل ابنا والقاسم والحسين الزعفراني يحيى بن الملك وعبد الدباغ زنجى بن محمد بن والحسين الجنديسابوري
 األزھري القاسم وأبو الواسطي العالء أبو القاضي عنه حدثنا النيسابوري زياد بن محمد بن هللا وعبد المحامليين

 قال الطناجيري على بن الحسن حدثني ثقة كان األزھري لي وقال الطناجيري الفرج وأبو العتيقي محمد بن وأحمد
 وكتبت وثالثمائة عشرة دىإح سنة رجب في فقال مولده عن البغوي محمد بن عثمان بن محمد الحسن أبا سألت
 عثمان بن محمد الحسن أبو توفى قال الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا بعدھا وما عشرة تسع سنة في الحديث
 وتسعين إحدى سنة قال العتيقي محمد بن احمد أخبرنا وثالثمائة وتسعين إحدى سنة رمضان شھر في البغوي

  مأمون ثقة رمضان شھر من عشر الثاني الثالثاء يوم البغوي عثمان بن دمحم الحسن أبو توفى فيھا وثالثمائة

 وطبقتھما الھاشمي بريه بن جعفر وأبا النجاد سلمان بن احمد سمع الحسن أبو حراز بن عثمان بن محمد - 990
  ثقة فقال عنه وسألته الخالل محمد بن الحسن حدثني

 المحاملي إسماعيل بن الحسين عن حدث البزاز الحسن أبو حصال بن إبراھيم بن على بن عثمان بن محمد -  991
 ست سنة في البدري صف في منه سمع انه لي وذكر الشروطي على بن محمد بن محمد الحسين أبو عنه حدثني
  وثالثمائة وتسعين

 لميمونا أبى عن بھا وروى بغداد سكن النصيبي القاضي الحسن أبو هللا عبد بن الحسن بن عثمان بن محمد - 992
 أيضا وحدث الشام شيوخ من غيره وعن الدمشقي زرعة أبى صاحب البجلي الدمشقي هللا عبد بن الرحمن عبد عن
 القاضي عنه حدثنا البغداديين من وجماعة الصفار محمد بن وإسماعيل المنادى بن جعفر بن احمد الحسين أبى عن
 من علقته شيئا قلت تقرأ ان تريد ما فقال عليه اقرا ان في فاستأذنته البرقاني بكر أبا جئت وغيره الطبري الطيب أبو

 ولكني أحدث ال ان على عزمت كنت وقال وجھه فعبس النصيبي القاضي من سماعك وفيه زرعة أبى تاريخ
 فقال النصيبي القاضي ذكر البادا على بن احمد الحسن أبا سمعت عليه فقرات لي واذن بابه في خاصة أنت اسامحك
 جدا امره البادا وضعف بعد عنه أحدث فلم عنه الرواية عن الحديث أصحاب من جماعة نھانى حتى نهع أحدث كنت

 صحيحا إياه سماعه وكان زرعة أبى تاريخ النصيبي القاضي من سمعت قال الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة حدثني
 ذلك بعد فسد ثم مستقيما منه تابالك ھذا سماعنا وقت في النصيبي أمر وكان زرعة أبى عن البجلي ميمون أبى من
 أحاديث أيضا لھم ووضع المناكير للشيعة فروي بالكرخ عمله بعض على الضبي هللا عبد أبا القاضي يخلف كان ألنه

 سألت سنين بعدة الصفار موت بعد بغداد النصيبي قدوم وكان الصفار وإسماعيل المنادى بن الحسين أبى عن وروى
 متى له فقلت بخطه سماعه عليھا كتب وقد المنادى بن كتب إلينا اخرج كذاب فقال لنصيبيا عن األزھري القاسم أبا

 على رد فما ھذا فكيف األربعين بعد بغداد قدمت إنما فقلت وثالثمائة وثالثين خمس سنة في فقال الكتاب ھذا سمعت
 الفتح أبا سمعت قال كما أو صحيح سماع من الشاميين عن وحدث مستقيما االبتداء في امره وكان األزھري قال شيئا
 النصيبي أحدھم أربعة غير الكذب عليه اطلق شيخ عن ببغداد اكتب لم يقول المصري محمد بن احمد بن محمد
 يتعلق لم الشھادة في عدال الرواية في ضعيفا النصيبي الحسن أبو كان قال الصيمرى هللا عبد أبو القاضي حدثني



76 

 

 أصحابنا عنه وكتب منه السماع لي يقض ولم دركتهأ الزراد الحسن أبو سمعان بن احمد بن عثمان بن محمد - 993
  صدوقا وكان

 القطن بدار ينزل وكان عنه كتبت النجاد سلمان بن احمد عن حدث القطان بكر أبو عبيد بن عثمان بن محمد - 994
  تميميال أسامة أبى بن الحارث حدثنا سلمان بن احمد حدثنا عبيد بن عثمان بن محمد أخبرنا ارضاه أصال له ار ولم

 بن محمد بن عقبة عن أخبره شبة بن مصعب ان مسافع بن هللا عبد أخبرني جريج بن حدثنا عبادة بن روح حدثنا
 وقد سجدتين فليسجد صالته في شك من قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جعفر بن محمد بن هللا عبد عن الحارث
  وأربعمائة تسع سنة من صفر في منه سمعت

 الوراق إسماعيل بن محمد عن حدث االطروش السقا بابن المعروف البنا بكر أبو محمد بن عثمان نب محمد -  995
 لي وقال منه سمع انه خيرون بن الحسن بن احمد الفضل أبو لي ذكر الكاتب حفص بن جعفر بن الحسن بن ومحمد
  صالحا رجال وكان الشرقى بالجانب الدواب درب في ينزل وكان وأربعمائة ثالثين سنة في مات

 أصبھانى وھو بالحبرى يعرف البصري المقرئ بكر أبو سموية بن محمد بن احمد بن عثمان بن محمد -  996
 بن على بن احمد بن وعلى البصري االسفاطى العباس بن محمد بن احمد بكر أبى عن بھا وحدث بغداد سكن األصل
 على أخبرنا البصري عثمان بن محمد بكر أبو رناأخب يسيرا شيئا عنه كتبت صحيحا سماعه وكان الدينوري راشد
 المخرمي أيوب بن هللا عبد حدثنا الحافظ وھب بن حمدان بن هللا عبد حدثنا بھا الدينوري راشد بن على بن احمد بن

 أتيت قال مطعم بن جبير عن أبيه عن أخيه عن إبراھيم بن سعد عن شعبة حدثنا الحضرمي إسحاق بن يعقوب حدثنا
 سمعت حين قلبي تصدع فكأنما بالطور المغرب في يقرا فسمعته بدر أھل فداء في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عن إخوته بعض عن إبراھيم بن سعد عن شعبة عن الحوضى عمر أبو ورواه شعبة عن وغيره غندر تابعة القران
 وحديث مطعم بن جبير عن أبيه عن ھيمإبرا بن سعد عن شعبة عن فرواه الطيالسي الوليد أبو وخالفه مطعم بن جبير
 وخمسين أربع سنة الحجة ذي من خلتا لليلتين ولد انه يذكر الجندي كان الصواب تابعه ومن الحضرمي يعقوب

  على أبيه واسم محمد اسمه من ذكر وأربعمائة وثالثين خمس سنة صفر من الرابع اإلثنين يوم في ومات وثالثمائة

 الرضا بن جعفر أبو طالب أبى بن على بن الحسين بن على بن محمد بن جعفر بن ىموس بن على بن محمد - 997
 بنت الفضل أم امرأته ومعه المعتصم إسحاق أبى على وافدا بغداد إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مدينة من قدم

 إلى المأمون بنت الفضل أم امرأته وحملت جعفر بن موسى جده عند قريش مقابر في ودفن بغداد في فتوفى المأمون
 محمد حدثنا طالب أبى بن الحسن أخبرنا أبيه عن الحديث على بن محمد اسند وقد الحرم مع فجعلت المعتصم قصر
 الحسنى هللا عبد بن العظيم عبد حدثنا أبى حدثنا فياض بن الفيض بن صالح بن محمد حدثنا الشيباني هللا عبد بن

 هللا صلى النبي بعثني قال على عن ابائه عن موسى أبيه عن على أبيه عن وسىم بن على بن محمد جعفر أبو حدثنا
 بالدلجة عليك على يا استشار من ندم وال استخار من خاب ما على يا يوصينى وھو لي فقال اليمن إلى سلم و عليه
 نعيم أبو أخبرنا بكورھا في المتى بارك هللا فان هللا بسم اغد على يا بالنھار تطوى ال ما بالليل تطوى األرض فان

 بن محمد لي فقال ببغداد كنت قال يزيد بن محمد بن جعفر حدثنا نايلة بن إبراھيم حدثنا إسحاق بن احمد حدثنا الحافظ
 النبي حديث له فقال وجلسنا عليه فسلمنا فادخلنى قال نعم قلت الرضا بن على ادخلك ان لك ھل مھزبر بن منذر
 أخبرني والحسين للحسن خاص قال النار على ذريتھا هللا فحرم فرجھا احصنت طمةفا ان سلم و عليه هللا صلى
 القمى جعفر بن على بن الحسن جعفر أبو حدثنا العلوي يحيى بن محمد بن الحسن أخبرنا القطان الحسين بن محمد
 القمى جعفر نب على بن الحسن عن عران أبى بن الرحمن عبد عن األسدي الكوفى مالك بن محمد بن جعفر حدثنا
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 بغداد قدم المروزي العبدي هللا عبد أبو شعيب بن دينار بن محمد بن شقيق بن الحسن بن على بن محمد -  998
 روى األشعث بن وإبراھيم ھارون بن ويزيد أسامة بن حماد أسامة وأبى شميل بن النضر وعن أبيه عن بھا وحدث
 عبدوس بن ومحمد الرازيان حاتم وأبو زرعة وأبو النيسابوري الحجاج بن ومسلم البخاري إسماعيل بن محمد عنه
 المحاملي إسماعيل بن والحسين صاعد بن محمد بن حيىوي األبار على بن وأحمد الدنيا أبى بن بكر وأبو كامل بن

 أبو القاضي حدثنا األھوازي الصلت بن ھارون بن موسى بن احمد بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا وغيرھم
 يعنى هللا عبد حدثنا أبى أخبرنا شقيق بن الحسن بن على بن محمد حدثنا إمالء المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد
 و عليه هللا صلى هللا رسول أمرني قال ھريرة أبى عن زاذان عن الرحمن عبد بن طارق عن شقيق عن المبارك بن
 بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن على أخبرنا الفجر وركعتى شھر كل من أيام ثالثة وصيام وتر على بنوم سلم

 بن الحسن بن على بن محمد حدثنا خراش أبو حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الطرسوسي إبراھيم
 قال سعيد بن العباس أبى عن ھارون بن الحسين على قرانا قال الدقاق محمد بن على أخبرنا ببغداد نفسه شقيق
 بكر أبو أخبرنا ثقة الشقيقى حسن بن على بن محمد يقوالن يحيى بن وداود سليمان بن هللا عبد بن محمد سمعت
 قال النسائي الرحمن عبد أبى بن الكريم عبد حدثنا رشيق بن الحسن حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا البرقاني
 أخبرنا ثقة مروزي شقيق بن الحسن بن على بن محمد يقول أبى سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم عبد ناولني

 غير قال ومائتين خمس سنة في مات شقيق بن الحسن بن على بن محمد ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار
  وخمسين إحدى سنة مات قانع بن

  هللا شاء ان اخباره في نوردھا حكاية المريسى بشر عن حكى القاضي ظبيان بن على بن محمد - 999

 عبد بن محمد أخبرنا الصوري على بن محمد حدثنا العبدي جعفر أبو شداد بن معبد بن علي بن محمد -  1000
 بن معبد بن على بن محمد قال يونس بن سعيد أبو وحدثنا مسرور بن محمد بن احدالو عبد حدثنا األزدي الرحمن
 ثالث سنة الحجة ذي من خلون لخمس األحد يوم توفى وبھا مصر قدم بغداد ساكني من جعفر أبا يكنى العبدي شداد

  ومائتين وخمسين

 غير خدم الغناء بصنعة المعرفة حسن ظريفا أديبا كان الشاعر حشيشة أبو أمية أبى بن على بن محمد - 1001
  وغيرھما الكاتب ھارون بن وميمون قدامة بن جعفر عنه يرويھا أخبار وله واالكابر الخلفاء من واحد

 الكوفى كثير بن محمد عن بھا وحدث بغداد سكن الكوفى العطار هللا عبد أبو خلف بن على بن محمد - 1002
 عنه روى األشقر الحسن بن والحسين صالح بن على بن ومحمد رالسمسا حاتم بن ويحيى الغفار عبد بن وعمرو
 مخلد بن ومحمد الناقد المؤمل بن احمد بن محمد عبيد وأبو الباغندي بن ذر وأبو الثلج أبى بن احمد بن محمد

 عمرو حدثنا خلف بن على بن محمد حدثنا العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن عمر أبو أخبرنا وغيرھم الدوري
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 بن محمد أخبرنا الصوري حدثنا كذلك والمغرب بمصر حدث الطائي جعفر أبو حسان بن على بن محمد - 1003
 حسان بن على بن محمد قال يونس بن سعيد أبو حدثنا مسروق بن محمد بن الواحد عبد حدثنا األزدي الرحمن عبد

  ومائتين ستين سنة بھا فتوفى المغرب إلى وخرج عنه وكتب مصر إلى قدم جعفر أبا يكنى الطائي

 بكير بن احمد بن هللا عبيد عنه حدث القيامة في االلوية حديث أبيه عن روى قدامة بن على بن محمد - 1004
  التميمي

 الزبيري احمد وأبا آدم بن ويحيى سعد بن إبراھيم بن يعقوب سمع هللا عبد أبو محرز بن على بن محمد - 1005
 أبى بن الرحمن عبد وقال أھلھا عنه فكتب بھا وحدث مصر ونزل إسماعيل بن وإسحاق المروزي محمد بن وحسين
 عنه أبى كتب ألبي ذكر فيما وجاره حنبل بن ألحمد صديقا كان مصر نزيل البغدادي محمد بن على بن محمد حاتم
 بن محمد حدثنا المزكى يحيى بن محمد بن إبراھيم أخبرنا الوزان احمد بن على أخبرنا ثقة فقال عنه وسألته مصرب

 جريج بن عن سفيان حدثنا الزبيري احمد أبو حدثنا غريب بخبر محرز بن على بن محمد حدثنا خزيمة بن إسحاق
 فيه وتحل الطعام فيه يحرم فجر فجران لفجرا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس بن عن عطاء عن

 ولم الزبيري احمد أبى عن الناقد محمد بن عمرو رواه وھكذا الطعام فيه ويحل الصالة فيه تحرم وفجر الصالة
 سعيد أبو حدثنا مسرور بن حدثنا الرحمن عبد بن محمد أخبرنا الصوري حدثنا اعلم وهللا غيره الثوري عن يرفعه
 اخالقه في وكان بالحديث فھما وكان مصر قدم هللا عبد أبا يكنى البغدادي محرز بن على بن محمد قال يونس بن

 ربيع شھر من خلوا ليومين الخميس يوم بمصر توفى ثقة وكان بغداد وأھل الكوفة أھل عن بمصر حدث وعارة
  ومائتين وستين إحدى سنة األخر

 وعبد الواسطي سليمان بن وسعيد عقبة بن قبيصة سمع بمعدان يعرف جعفر أبو بسام بن على بن محمد -  1006
 أخبرنا ثقة وكان وغيرھما الدوري مخلد بن ومحمد مطين الحضرمي هللا عبد بن محمد عنه روى النعمان بن الصمد
 حدثنا النعمان بن الصمد عبد حدثنا معدان على بن محمد حدثنا العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن عمر أبو

 من ما يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قالت عائشة عن فليح أبى عن سالم عن منصور عن ورقاء
 الحسين على قرانا قال الدقاق محمد بن على أخبرنا تعالى هللا وبين بينھا ما ھتك اال بيتھا غير في ثيابھا تنزع امرأة
 من كان يقول سليمان بن هللا عبد بن مدمح سمعت البغدادي معدان على بن محمد قال سعيد أبى عن ھارون بن

 المعروف بسام بن محمد جعفر أبو مات فيھا ومائتين وستين اثنتين سنة بخطه مخلد بن محمد كتاب في قرأت الحفاظ
  القعدة ذي في بمعدان

 بن هللا عبد عنه روى القداح بن محمد بن هللا عبد عنه حدث بكر أبا يكنى األثرم المغيرة بن على بن محمد -  1007
  العنبري عليل بن والحسن الوراق سعيد أبى

 بن محمد عنه روى الفزاري معاوية بن مروان بن هللا عبد عن حدث التمار الحسن بن على بن محمد - 1008
  ببغداد منه سمع انه وذكر الحافظ بالسجل المعروف محبوب بن سليمان

 داود بن سعيد عن بھا وحدث بمصر نزل غزال ختأ بابن يعرف الحافظ بكر أبو داود على بن محمد -  1009
 عنه روى معين بن ويحيى حنبل بن وأحمد الحراني واقد بن الملك عبد بن وأحمد البينوى هللا عبد بن ومحمد الديرى
 على بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا وغيرھم الصيقل وعالن الطحاوي جعفر وأبو المنجنيقى إبراھيم بن إسحاق
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 على عن بھا وحدث بغداد سكن كبشة يلقب السرخسي هللا عبد أبو الجنيد بن الرحمن عبد بن على بن محمد -  1010
 بن وبكر عامر بن واسود رونھا بن ويزيد سعيد بن وريحان عطاء بن الوھاب وعبد تميم بن وخلف عاصم بن

 ومحمد الوراق العباس بن وإسماعيل أبى بن وصالح صاعد بن ويحيى الحربي إسحاق بن إبراھيم عنه روى خداش
 بن محمد حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن عمر أبو أخبرنا وغيرھم الصفار محمد بن وإسماعيل الدوري بن
 أبا ان بردة أبى عن يوسف بن عباس عن مھاجر بن إبراھيم بن إسماعيل حدثنا تميم بن خلف حدثنا السرخسي على

 أحسبه األنفال يستغفرون وھم معذبھم هللا كان وما فيھم وأنت ليعذبھم هللا كان وما قوله امانان فيكم كان قد قال موسى
 بن على أخبرنا القيامة يوم إلى بينكم كائن فھو االستغفار واما لسبيله مضى فقد سلم و عليه هللا صلى النبي اما قال

 بكبشة يعرف بغداد نزل السرخسي على بن محمد قال سعيد بن عن ھارون بن الحسن على قرانا قال الدقاق محمد
 بن محمد ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا هللا عبد عليه واثنى وغيره احمد بن هللا عبد عنه حدثنا
  ومائتين وستين خمس سنة من اآلخرة جمادى في مات السرخسي على

 بن محمد بن احمد بن الرحمن عبد عنه روى المدائني قتيبة بن الحسن عن حدث مروان بن على بن محمد -  1011
 الجرجاني محمد بن احمد بن محمد أخبرنا القاضي يعقوب بن على بن محمد أخبرنا المصري رشدين بن الحجاج
 بن الحسن حدثنا البغدادي مروان بن على بن محمد حدثنا بمصر المقرئ محمد بن احمد بن الرحمن عبد حدثنا قراءة
 تطلب ان سلم و عليه هللا صلى النبي نھى قال جابر عن دثار بن محارب عن الثوري سفيان حدثنا المدائني قتيبة

  النساء عثرات

 بن الحسين أبو عنه روى امةأس بن حماد أسامة أبى عن حدث القطان جعفر أبو زياد بن على بن محمد - 1012
 أبو أخبرنا المنادى بن جعفر أبى جده باب على منه سمع انه المنادى بن وذكر الصفار محمد بن وإسماعيل المنادى
 وقال حدثنا محمد قال المعدل هللا عبد بن محمد بن على الحسين وأبو الجعابي محمد بن هللا عبيد بن محمد الحسن
 أبيه عن عروة بن ھشام أخبرنا أسامة أبو حدثنا القطان على بن محمد حدثنا الصفار مدمح بن إسماعيل أخبرنا على
 غضبى علي كنت وإذا راضية عني كنت إذا العلم انى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قالت عائشة عن
 ال قلت غضبى على كنت وإذا محمد ورب ال قلت راضية عنى كنت إذا قال هللا رسول يا ذلك تعلم أين من قلت قالت
  إبراھيم ورب

 مالك غسان وأبا موسى بن هللا عبيد بحمدان يعرف الوراق جعفر أبو مھران بن هللا عبد بن على بن محمد -  1013
 التبوذكي سلمة وأبا عقبة بن وقبيصة عمرو بن ومعاوية رجاء بن هللا وعبد أسد بن ومعلى نعيم وأبا إسماعيل بن

 وإسماعيل المنادى بن الحسين وأبو مخلد بن ومحمد صاعد بن محمد بن ويحيى البغوي محمد بن هللا عبد عنه روى
 بن عمر أبو أخبرنا ثقة عارفا حافظا فاضال وكان وغيرھم المقرئ ثوبان بن عثمان بن وأحمد الصفار محمد بن

 عن ليث حدثنا عجالن نب الحسين حدثنا يحيى بن ھانئ حدثنا على بن حمدان حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا مھدي
 حدثني بيوتھا تكرى وال تباع ال مكة في قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو
 الوراق هللا عبد بن على بن محمد حدثنا أبى حدثني الواعظ عثمان بن احمد بن عمر حدثنا طالب أبى بن الحسن
 موسى بن محمد بن احمد أخبرنا األزھري القاسم أبو أخبرنا احمد حابأص نبالء من وكان حنبل بن احمد صاحب
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 محمد الرحمن عبد أبو أخبرنا الحيري احمد بن إسماعيل أخبرنا الصوفي القصاب جعفر أبو على بن محمد - 1014
 وكان سرى إلى ينسبونى الناس يقول كان الجنيد أستاذ كان بغدادي القصاب على بن محمد قال السلمي الحسين بن

 سمعت قال بمكة الھمداني هللا عبد بن على حدثنا القرميسيني الحسن بن العزيز عبد حدثنا القصاب محمد استاذى
 الناس من محرومين أصحابك بال ما وسئل القصاب جعفر أبو استاذنا قال يقول جنيدا سمعت يقول سعيد بن محمد
 ان والثانية عليھم النفسھم ما تركل لھم ما لھم رضى ولو أيديھم في ما لھم يرضى ال هللا ان احداھا خصال لثالث قال
 هللا إلى اال يسيروا لم قوم انھم الثالثة بھم لخلطھم لھم رضى ولو صحائفھم في حسناتھم يجعل ان يرضى ال تعالى هللا

 مات القصاب جعفر أبا ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا به وافردھم سواه شيء كل فمنعھم تعالى
  ومائتين سبعينو خمس سنة في

 مسلم بن وعفان خليفة بن ھوذة عن حدث التميمي بكر أبو مشعلة بن على بن بطحا بن على بن محمد -  1015
 أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا ثقة وكان الكسى الصباح بن محمد بن وأحمد الخطبي على بن إسماعيل عنه روى

 سھم في وقع قال أنس عن ثابت عن حماد حدثنا عفان حدثنا ربك أبو بطحا بن على بن محمد حدثنا على بن إسماعيل
 إسماعيل أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا ارؤس بسبعة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فاشتراھا جارية دحية
  ومائتين وثمانين ست سنة القعدة ذي في بطحا بن على بن محمد ومات قال الخطبي على بن

 كان العلوي هللا عبد أبو طال أبى بن على بن العباس بن هللا عبد بن الحسين بن حمزة بن على بن محمد -  1016
 داود بن والحسن الھاشمي موسى بن الصمد عبد وعن أبيه عن وحدث االخبار برواية العلماء الشعراء األدباء أحد
 بن محمد عنه روى النميري بةش بن وعمر الرياشي الفرج بن والعباس المازني عثمان وأبى الجعفري هللا عبد بن
 أبو أخبرنا صدوق وھو منه سمعت الرازي حاتم أبى بن وقال مخلد بن ومحمد القاضي ووكيع التاريخي الملك عبد

 حدثنا وكيع خالد بن محمد حدثنا الكاتب على بن احمد جعفر أبو أخبرنا إمالء المعدل عمر بن محمد بن احمد الفرج
 الصمد عبد حدثني إبراھيم بن محمد بن الوھاب عبد حدثني موسى بن الصمد عبد حدثني حمزة بن على بن محمد
 به أھلك ما بمثل النقمة لھم يعجل فلم خلقه من خلق على هللا اسف إذا قال عباس بن هللا عبد عن أبيه عن على بن

 سنة بخطه مخلد بن محمد كتاب في قرأت جل و عز هللا يعرفون ال يعذبھم خلقا لھم خلق وغيرھا الريح من األمم
 بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا حمزة علي بن محمد العلوي هللا عبد أبو مات فيھا ومائتين وثمانين ست
  ومائتين وثمانين سبع سنة في مات حمزة بن على بن محمد ان قانع

 روى منكرة اديثأح القرشي محمد بن موسى عن حدث مجھول شيخ إسحاق بن محمد بن على بن محمد -  1017
 إسحاق بن على بن محمد حدثنا أبى حدثنا البزاز احمد بن على أخبرنا دراق وراق المصيصي على بن احمد عنه

 عن سعيد بن نھشل عن حوشب بن أصرم عن شبل بن الحسن حدثنا القرشي محمد بن موسى حدثنا البغدادي
 اعمارھم واطل ثالثا للمعلمين اغفر اللھم سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن مزاحم بن الضحاك
  كسبھم في لھم وبارك

 الطبراني احمد بن سليمان عنه روى االسكندارنى المتوكل بن ھانئ عن حدث الصباح بن على بن محمد - 1018
 محمد حدثنا نيالطبرا أيوب بن احمد بن سليمان القاسم أبو أخبرنا األصبھاني شھريار بن هللا عبد بن محمد أخبرنا

 عن عجالن بن محمد عن شريح بن حيوة حدثنا اإلسكندراني المتوكل بن ھانئ حدثنا البغدادي الصباح بن على بن
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 بن خلف عن حدث ويحفظه الحديث يحفظھم من أحد كان فستقة يلقب العباس أبو الفضل نب على بن محمد - 1019
 بن الباقي عبد عنه روى صالح بن الرحمن وعبد يونس بن وشريح المديني بن وعلى سعيد بن وقتيبة البزاز ھشام
 على بن محمد حدثنا القاضي قانع بن الباقي عبد أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرني ثقة وكان وغيره قانع
 عن على بن محمد بن إبراھيم عن إسحاق بن محمد عن بكير بن يونس حدثنا صالح بن الرحمن عبد حدثنا فستقة
 مخلد بن محمد كتاب في قرأت الغائب يرى ال ما يرى الشاھد قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن جده عن أبيه

  األول ربيع شھر في فستقة الملقب اسالعب أبو مات فيھا وثمانين تسع سنة بخطه

 الزھراني الربيع وأبا عائشة بن محمد بن هللا عبيد سمع القماط األيادي بكر أبو عتاب بن على بن محمد -  1020
 بن وإسماعيل المنادى بن الحسين أبو عنه روى الضبي عمرو بن وداود الرازي حميد بن ومحمد ثعلب بن والربيع
 أبو عتاب بن على بن محمد حدثنا الخطبي على بن إسماعيل حدثني جعفر بن مخلد بن راھيمإب أخبرنا الخطبي على
 بن محمد عن عقيل بن محمد بن هللا عبد عن يحدث سلمة بن حماد سمعت قال التميمي محمد بن هللا عبيد حدثنا بكر
 العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا اثواب سبعة في كفن سلم و عليه هللا صلى النبي ان أبيه عن على
 لسبع الخميس يوم توفى القماط األيادي عتاب بن على بن محمد بكر وأبو قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال

  االثبات أحد الكتاب كثير كان عنه الحديث أھل كتب ومائتين وثمانين تسع سنة رجب من خلون

 الورد أبى بن هللا عبيد بن محمد عنه روى التمار نصر أبى عن حدث الرورھان بن على بن محمد - 1021
  الرصافة جامع في عنه كتب انه وذكر القاضي

 حميد بن محمد سمع العلم في مقدم حافظ كبير بغدادي بقرطمة يعرف الحافظ هللا عبد أبو على بن محمد - 1022
 خراسان إلى ورحل الرمادي منصور بن دوأحم الزعفراني الصباح بن محمد بن والحسن األشج سعيد وأبا الرازي
 سكن وأحسبه ومصر والحجاز الشام إلى رحلة أيضا وله غيره وعن بنيسابور الذھلي يحيى بن محمد عن فكتب
 بن احمد بن محمد بن محمد احمد أبى عن حدثت وغيره الكوفى دارم أبى بن بكر أبو عنه روى بھا وحدث الكوفة
 أبو فيقولون الناس يقول يمان بن يحيى بن داود يقول عقدة بن العباس أبا معتس قال النيسابوري الحافظ إسحاق
  رأيت ما وهللا الحفظ في حاتم وأبو زرعة

 الكتب ھذه ترى فقال مصبوبة األزدي عمرو من سماعه وكيع كتب يديه وبين غرفته عليه دخلت قرطمة من احفظ
 فقلت شئت كتاب أي خذ فقال أوله إلى الباب آخر من أو خرهأ إلى الباب أول من اذكر ان إليك أحب أيما المصبوبة

 قرطمة ان بلغني كله الكتاب على اتى حتى أوله إلى الباب آخر من يذكر فجعل كتبه أشق من وكان األشربة كتاب
  ومائتين تسعين سنة في بمكة توفى ھذا

 بكر وأبا الجعد بن وعلى على بن عاصم سمع السمسار بكر أبو ھمام بن عدى بن شعيب بن على بن محمد -  1023
 أخبرنا الخطبي إسماعيل عنه روى خداش بن وخالد سلم بن بشر بن والحسن موسى بن والحكم األسود أبى بن

 حدثنا شعيب بن على بن محمد بكر أبو حدثني إبراھيم بن هللا عبد بن محمد حدثنا الكتاني الصقر بن على بن طلحة
 عاصم عن عمران بن هللا عبد حدثنا قيس بن نوح حدثنا مھدى بن الرحمن عبد أخت بن األسود أبى بن بكر أبو
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 النھاوندي هللا عبد بن احمد ميسرة أبى عن بھا وحدث بغداد قدم الھمداني علك بن سالم بن على بن محمد -  1024
  الدوري مخلد بن محمد عنه روى

 هعن روى الحارث بن بشر أخت بن عمر حفص أبى عن حدث البزاز بكر أبو بحر بن على بن محمد - 1025
 األول ربيع شھر في توفى انه بخطه قرأت فيما مخلد بن وذكر بشر أخبار في السماك بن عمرو وأبو مخلد بن محمد
  ومائتين وتسعين تسع سنة من

 الھذلى معمر أبى عن به وحدث بغداد سكن الفقية األصبھاني على بن داود أخو خلف بن على بن محمد -  1026
 حدثنا شاذان بن إبراھيم بن احمد حدثنا الخالل محمد أنبأنا الحسن أخبرني نياألشنا بن الحسن بن عمر عنه روى

 األصبھاني على بن داود أخو خلف بن على بن محمد أخبرني الكوفى األشناني الحسن بن عمر الحسين أبو القاضي
 أبو قال قال الھذلى إبراھيم بن إسماعيل معمر أبو حدثنا قالوا حنبل بن احمد بن هللا وعبد مطر بن بشر بن ومحمد
  الحاكة على عريفا يكون ان ارادوه إنما كذبوا القضاء على ضربوه حنيفة أبا ان زعموا عياش بن بكر

 هللا عبد بن ومحمد الرفاعي ھشام وأبى شجاع بن الوليد ھمام أبى عن حدث البزاز بزيع بن على بن محمد - 1027
 محمد بن الحسن بن محمد العالء أبو أخبرنا القاضي كامل نب احمد عنه روى الفقيه مبشر بن وحبيش المخرمي
 بن عن يمان بن يحيى حدثنا الرفاعي ھشام أبو حدثنا بزيع بن على بن محمد حدثني كامل بن احمد أخبرنا الوراق
 هيدي رفع الصالة افتتح إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان ھريرة أبى عن سمعان بن النواس عن ذئب أبى
  أصابعه وفتح

 محمد عن بھا وحدث بغداد قدم القروى هللا عبد أبو مرك زاد بن العزيز عبد بن هللا عبد بن على بن محمد -  1028
 بن محمد عنه روى البصري عقيل بن عبيد بن هللا عبد بن ومحمد المھرقانى عمر بن وحفص الرازي حميد بن

 حدثنا الطبراني احمد بن سليمان أخبرنا شھريار بن هللا عبد بن محمد أخبرنا وغيرھما قانع بن الباقي وعبد مخلد
 عمرو بن هللا عبد عن العربي الحكم بن القاسم حدثنا المھرقانى عمر بن حفص حدثنا ببغداد القروى على بن محمد
 الةص ليلة ذات سلم و عليه هللا صلى النبي آخر قال أبيه عن المنكدر بن محمد عن سوقة بن محمد عن مرة بن

  الصالة قالوا تنتظرون ما فقال علينا فخرج ھنيھة اآلخرة العشاء

 النجوم ذھبت فإذا السماء ألھل أمان النجوم فقال السماء إلى بصره رفع ثم انتظرتموھا ما فيھا تزالوا لن انكم اما قال
 سليمان قال بالل يا قمأ يوعدون ما امتى اتى أصحابي ذھب فإذا المتى أمان واصحابى يوعدون ما السماء أھل اتى
  الحكم بن القاسم به تفرد مرة بن عمرو بن هللا عبد اال سوقة بن عن يروه لم

 بن ومحمد المروزي خشرم بن على سمع المروزي الحافظ هللا عبد أبو إبراھيم بن محمد بن على بن محمد -  1029
 عنه روى البحراني معمر بن ومحمد مھران بن هللا عبد بن ومحمد الكوسج منصور بن وإسحاق القطيعي يحيى

 دارم أبى بن بكر أبو الكوفيين ومن الدوري مخلد بن محمد أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم المراوزة
 حدثنا ببغداد الحافظ المروزي على بن محمد حدثنا الطبراني احمد بن سليمان أخبرنا شھريار بن أخبرنا ثقة وكان
 مسعود بن هللا عبد عن علقمة عن األعمش عن سليمان حدثنا الھمداني إسحاق أبو حدثنا صايغال دينار بن الكريم عبد
 فوضع بإناء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فدعا الماء فعزب سفر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا قال
 عبد اال إسحاق بن عن يروه لم سليمان قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصابع بين من ينبع الماء رأيت فلقد يده

  إسحاق بن يحيى اال عنه وال دينار بن الكريم
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 مذعور أبى وبن عمرو بن ومحمد خداش بن محمود عن حدث المقرئ بكر أبو الحسن بن على بن محمد - 1030
 على أبو حدثنا يالقطيع جعفر أبى بن أخبرنا العطشى يحيى بن احمد بن ومحمد القاضي كامل بن احمد عنه روى
 بن هللا عبد أبو سليمان بن محمد حدثنا المقرئ الحسن بن على بن محمد حرب أبو حدثنا العطشى يحيى بن محمد
 سلم و عليه هللا صلى النبي كان قال مالك بن أنس عن ذكر حميدا سمعت قال سليمان بن المعتمر حدثنا مذعور أبى
  ثالثمائة سنة شوال في ھذا حرب أبو توفى العطشى لنا قال احمد قال عليكم سالم قال سلم إذا

 بكر أبو الوليد بن احمد بن هللا عبيد بن الرحمن عبد بن سوار بن واضح بن العباس بن على بن محمد - 1031
 السرى بن وھناد القواريرى عمر بن هللا عبيد عن بھا وحدث بغداد سكن على بن عباس أخو وھو النسائي الفقيه

 على بن والحسن البزاز هللا عبد بن وھارون الجوھري قدامة بن ومحمد سجادة حماد بن والحسن سيون بن وشريح
 بن بكر وأبو الخطبي على بن وإسماعيل مخلد بن محمد عنه روى القطان موسى بن ويوسف العجلي األسود بن

 أخبرنا وغيرھم لرخجيا حامد بن وعيسى اليقطيني الحسن بن ومحمد العطشى يحيى بن احمد بن ومحمد الجعابي
 العباس بن على بن محمد حدثنا القاضي بشر بن حامد بن عيسى الحسين أبو أخبرنا الطاھري العزيز عبد بن على

 قال قال ھريرة أبى عن صالح أبى عن األعمش عن شعبة عن أبى حدثنا الحمال هللا عبد بن ھارون حدثنا النسائي
 رواية من جدا غريب حديث ھذا الدماء في القيامة يوم الناس بين يقضى ما أول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عن هللا عبد بن ھارون عن النسائي بروايته تفرد محفوظا كان ان ھريرة أبى عن صالح أبى عن األعمش عن شعبة
 المحفوظ وذاك سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن هللا عبد عن وائل أبى عن األعمش عن غيره ورواه أبيه

 أخبرنا المؤدب الحسن بن محمد بن الحسن أخبرنا ھذا غير حديثا ھارون والد مروان بن هللا لعبد نكتب ولم الصحيح
 العباس بن على بن محمد بكر أبو حدثنا الصفار احمد بن محمد حدثنا بجرجان اإلسماعيلي بكر أبى بن محمد

 محمد توفى قال العطشى يحيى بن احمد بن محمد أخبرنا ريالجوھ على بن الحسن أخبرنا الثقات من وكان النسائي
 لنا قال قال الفقيه إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا وثالثمائة إحدى سنة المحرم سلخ النسائي العباس بن على بن

 األول ربيع شھر من النصف يوم الفقيه النسائي العباس بن على بن محمد بكر أبو ومات القاضي حامد بن عيسى
  خزاعة مقبرة في ودفن وثالثمائة إحدى نةس

 رشيد بن وداود النرسي حماد بن األعلى عبد عن حدث الضرير الحفار بكر أبو عمرو بن على بن محمد - 1032
 بن محمد بن على عنه روى الرفاعي ھشام وأبى لوين سليمان بن ومحمد السكوني ھمام وأبى شيبة أبى بن وعثمان
 وثالثمائة ثالث سنة في منه سمع انه الزيات بن وذكر السكري عمر بن وعلى الزيات نب حفص وأبو الرزاز سعيد
 شجاع بن الوليد ھمام أبو حدثنا الحفار على بن محمد حدثنا الزيات محمد بن عمر حدثنا جعفر أبى بن احمد أخبرنا
 هللا رسول سئل قال ھريرة ىأب عن سلمة أبى عن كثير أبى بن يحيى عن األوزاعي عن مسلم بن يعنى الوليد حدثني
  فيه الروح ونفخ آدم خلق بين قال النبوة لك وجبت متى سلم و عليه هللا صلى

 بن خارجة عن بھا وحدث بغداد قدم مرو أھل من السكري األعرج على أبو إسماعيل بن على بن محمد -  1033
 أخبرنا رزق بن احمد بن محمد رناأخب السكري عمر بن وعلى الشافعي بكر أبو عنه روى وغيره المروزي معصب

 خارجة بن مصعب بن خارجة حدثنا السكري إسماعيل بن على بن محمد حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد بكر أبو
 ان مالك بن أنس عن سيرين بن محمد عن أيوب عن شعبة عن خارجة بن المؤمل حدثنا بديل بن المغيث حدثنا
  الصبح صالة في الركوع بعد يقنت كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 احمد بن إبراھيم عنه روى البغوي منيع بن احمد عن حدث القنطري الصباغ بكر أبو على بن محمد - 1034
 على بن محمد بكر أبو حدثني الخرقي جعفر بن احمد بن إبراھيم أخبرنا الجوھري على بن الحسن أخبرنا الخرقي
  أنس عن راشد بن الواحد عبد عن المھلبي عباد بن عباد ناحدث منيع بن حدثنا القنطري الصباغ
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 والبرص والجذام الجنون الثالث الباليا من هللا أمنة سنة أربعين العبد بلغ إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
 هللا أحبه سنة سبعين لغب فإذا يحب لما إليه االنابة هللا رزقه سنة ستين بلغ فإذا الحساب عنه خفف سنة خمسين بلغ فإذا

 ذنبه من تقدم ما له هللا غفر سنة تسعين بلغ فإذا سيئاته ومحا حسناته هللا أثبت سنة ثمانين بلغ فإذا السماء أھل وأحبه
 بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا أرضه في هللا اسير ھذا السماء من مناد وناداه بيته أھل في وشفع تأخر وما
  وثالثمائة ست سنة مات البردان بقنطرة لصباغا بن ان قانع

 القزاز محمد بن هللا عبد عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم السجستاني بكر أبو الحسن بن على بن محمد - 1035
 الوراق لؤلؤ بن احمد بن محمد بن على أخبرنا المالكي الحسن بن محمد بن على أخبرنا الوراق لؤلؤ بن عنه وروى
 عبد بن حفص حدثنا الفراء محمد بن هللا عبد حدثنا حاجا علينا قدم السجزي الحسن بن على بن محمد بكر أبو أخبرنا
 طلقھا قالت انھا قيس ابنة فاطمة عن الشعبي عن الرحمن عبد بن حصين عن طھمان بن إبراھيم حدثنا السلمي هللا

 مكتوم أم بن عند تعتد ان وامرھا نفقة وال سكنى لھا يجعل فلم سلم و عليه هللا صلى النبي إلى ذلك فبلغ ثالثا زوجھا
  نسيت لعلھا امرأة بقول هللا كتاب ندع ال عمر فقال الخطاب بن عمر إلى ذلك فرفع قال األعمى

 طاھر أبو عنه روى النمري شبة بن عمر زيد أبى عن حدث بالتوزى يعرف إسماعيل بن على بن محمد - 1036
  المقرئ ھاشم أبى بن

 قالبة أبى عن بمصر حدثه انه المفيد حميد بن محمد بكر أبو ذكر البغدادي سعيد بن على بن محمد -  1037
  الرقاشي

 الغفار عبد أخبرنا الحافظ القواريرى عمر بن هللا عبيد عن حدث الحصيب العطار سھيل بن على بن محمد -  1038
 ھمام أبو حدثنا الحصيب سھيل بن على بن دمحم حدثنا األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا المؤدب محمد بن

 بن حفص طلق لما قال جابر عن عقيل بن عن الحجاج عن شعبة عن سالم بن مصعب حدثنا شجاع بن الوليد
 سرقه مرضيا الشيخ ھذا يكن لم األزدي قال بصاع ولو متعھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له قال امرأته المغيرة

  عمارة بن الحسن عن ھو إنما باطل شعبة عن واصله النضر بن احمد بن على عند ھو

 بن سليمان عن بھا وحدث بغداد قدم الرقة أھل من القاضي الفضل أبو حرب بن الحسن بن على بن محمد - 1039
 جميل بن وعلى الرسعني الفضيل بن محمد بن وجعفر الحراني ھمام بن عمرو أمية وأبى األقطع خالد بن عمر
 بن حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن على حدثني وغيرھم لؤلؤ بن الحسن وأبى الزيات بن حفص وأبى الرقى
 األزھري القاسم أبو أخبرني ثقة فقال الرقى حرب بن الحسن بن على بن محمد عن الدارقطني سألت يقول يوسف
 سعيد بن محمد على أبو ثناحد الدھان القاسم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا قاال النرسي عمر بن محمد بن والحسن
 أربع سنة ومات ومائتين وثالثين اثنتين سنة ولد الفضل أبا يكنى حرب بن الحسن بن على بن محمد قال الحراني
  وثالثمائة عشرة

 مسلم بن سعيد بن يوسف عن بھا وحدث بغداد قدم المصيصة أھل من الختلي هللا عبد أبو على بن محمد -  1040
 حدثنا النجار هللا عبيد بن محمد بن هللا عبيد أخبرنا السكري عمر بن وعلى الجراحى الحسن أبو القاضي عنه روى
 وثالثمائة عشرة اثنتي سنة المصيصي الختلي على بن محمد هللا عبد أبو حدثنا الجراحى القاضي الحسن بن على
 بن أنس عن شھاب بن عن لعقي حدثني سعد بن ليث حدثنا محمد بن حجاج حدثنا مسلم بن سعيد بن يوسف حدثنا
 عن تعجلوا وال المغرب صالة تصلوا ان قبل به فابدأوا العشاء قدم إذا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان مالك

  عشائكم

 بن الحسن أبو عنه روى الطوسي ھاشم بن هللا عبد عن حدث الصفار بكر أبو غزال بن على بن محمد - 1041
 على بن محمد بكر أبو حدثنا المقرئ يعقوب بن احمد بن هللا عبيد أخبرنا األزھري القاسم أبو أخبرني المقرئ البواب
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 بن ومحمد خالد بن عمار عن بھا وحدث بغداد قدم الواسطي الزعفراني سھل أبو محمد بن على بن محمد - 1042
 الكوفى الھاللي رشد بن وأحمد يفينيالصر أيوب بن شعيب وعن الواسطي سنان بن وأحمد حرب بن ومحمد ورد
 قرئ قال البرقاني بكر أبو أخبرنا وغيرھم شاھين بن حفص وأبو شاذان بن بكر وأبو المظفر بن محمد عنه روى
 وأبو يقطينا الواسطي الزعفرانى محمد بن على بن محمد سھل أبو أخبركم اسمع وانا التميمي على بن الحسين على
 بن عن نافع عن هللا عبيد عن غراب بن علي حدثنا خالد بن عمار حدثنا قاال النحاس محمد بن هللا عبد بن احمد بكر
 الحمد ان لبيك لك شريك ال لبيك لبيك اللھم لبيك يلبى وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من تلقفت قال عمر

  الزعفراني لفظ لك شريك ال والملك لك والنعمة

 حاتم وأبى الزعفراني الصباح بن محمد بن الحسن عن حدث السراج بكر أبو الفرج بن على بن محمد -  1043
 الحربي محمد بن عمر بن على حدثنا الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا السكري عمر بن على عنه روى الرازي
 بن احمد نب محمد وأخبرنا الرازي إدريس بن محمد حاتم أبو حدثنا السراج الفرج بن على بن محمد بكر أبو حدثنا
 عن سعد بن الليث كاتب صالح أبو حدثنا قاال سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا رزق
 هللا ان قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان العاص بن عمرو بن هللا عبد عن الزبير بن عروة عن سعيد بن يحيى
  الحديث انتزاعا العلم يقبض ال

 عنه روى البلخي الليث بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم المروزي سھل أبو سختويه بن على بن دمحم - 1044
 أبو حدثنا الشيباني محمد بن هللا عبد بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخبرني الشيباني المفضل أبو
 الليث بن محمد حدثنا قال عشرة تسع ةسن االشنان ميدان في عليه قراءة المروزي سختويه بن على بن محمد سھل
 أبو عمرو بن هللا عبيد حدثنا علينا قدم الكلبي األسلمي الرحمن عبد بن هللا عبد حدثنا بمرو السمسار البلخي نصر أبو

 أحدكم يقولن ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن الحرونى وھب
  صورته على آدم خلق هللا فان وجھك وجھه يشبه من ووجه وجھك هللا حقب ألخيه

 الشارة حسن نبيال فاضال وكان مكة سكن الصوفية مشايخ أحد الكتاني بكر أبو جعفر بن على بن محمد -  1045
 الرحمن عبد أبو أخبرنا الحيري احمد بن إسماعيل أخبرنا وغيرھما محمد بن وجنيد الخراز سعيد أبى عن حكى
 بمكة أقام بغدادي أصله هللا عبد أبو ويقال بكر أبو الكتاني جعفر بن على بن محمد قال السلمي الحسن بن محمد
 الرحمن عبد أبو قال الحرم سراج الكتاني يقول كان انه المرتعش عن حكى والسادة األئمة أحد وكان بھا ومات

 أبو أخبرنا ختمة ألف عشر اثنى الطواف في ختم نيالكتا ان يقال كان يقول شاذان بن هللا عبد بن محمد وسمعت
 جھضم بن الحسن بن هللا عبد بن على الحسن أبو حدثنا بھمذان البزار العزيز عبد بن عيسى بن محمد منصور
 مذاكرة في الفائدة أيش فسئل بكر أبو الكتاني على بن محمد عند كنت قال داود بن محمد بكر أبو حدثنا الھمذاني
 تعالى هللا قال نعم قال شاھد من لھذا ھل له فقيل المريدين ابدان بھا يقوى هللا جنود من جند الحكايات الفق الحكايات

 الرحمن عبد أبو أخبرنا الحيري احمد بن إسماعيل أخبرنا ھود فؤادك به نثبت ما الرسل انباء من عليك نقص وكال
 من خلق التصوف يقول الكتاني على بن محمد تسمع يقول الرازي احمد بن الحسين سمعت قال الحسين بن محمد
 يقول شاذان بن هللا عبد بن محمد سمعت أيضا الرحمن عبد أبو وقال التصوف في عليك زاد الخلق في عليك زاد

 فضالة بن الرحمن عبد على أبو أخبرنا الراحة عدم بالراحة الراحة طلب من يقول الكتاني على بن محمد سمعت
 العبد فقال التوبة عن وسئل الكتاني على بن محمد سمعت قال المذكر شاذان بن هللا عبد بن حمدم أخبرنا النيسابوري

 الوالية هللا من يدرك ثم الرشاد ثم الثبات ثم المجاھدات ثم المكابدات ثم كلھا الممدوحات إلى كلھا المذمومات عن
 بن سألت يقول الكتاني بكر أبا سمعت قال شاذان بن هللا عبد بن محمد أخبرنا فضالة بن وأخبرنا المعونة وحسن
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 عثمان بن عمير بن الفضل عن بھا وحدث بغداد قدم المروزي جعفر أبو الحكم بن على بن محمد - 1046
  السكري محمد بن عمر بن على عنه يروى أويس أبى بن إسماعيل صاحب المروزي

 روى الدنيا أبى بن بكر أبى عن حدث بالسرخسى يعرف األزدي الماكيانى بن جعفر بن على بن محمد -  1047
  وثالثمائة وعشرين اثنتين سنة في منه سمع انه وذكر الطاھري على بن محمد بن جعفر عنه

 روى الھمذاني ديزيل بن الحسين بن إبراھيم عن حدث المكتب جعفر أبو عمر بن محمد بن على بن محمد - 1048
  الجراحى الحسن أبو القاضي عنه

 الفرخان بن خلف بن احمد بن محمد عن حدث الطحان األنباري جعفر أبو الحسين بن على بن محمد -  1049
  المقرئ النحاس بن الحسن بن هللا عبد القاسم أبو عنه روى الصايغ شاكر بن محمد بن وجعفر

 بن احمد بن الحسين عنه روى عرفة بن الحسن عن حدث الدقاق العباس أبو الحسن بن على بن محمد -  1050
  المعدل دينار

 أبى عن بھا وحدث بغداد سكن ھريرة بأبي ويعرف األنطاكي بكر أبو صالح بن حمزة بن على بن محمد - 1051
 الحوطى الرحيم عبد بن وأحمد الصوري إبراھيم بن ومحمد الدمشقي الصمد عبد بن ويزيد الطرسوسي أمية

 الجريري زكريا بن والمعافى شاھين بن حفص وأبو الدارقطني الحسن وأبو شاذان بن بكر أبو عنه روى وغيرھم
 ھريرة أبا ان شاذان بن إبراھيم بن احمد حدثنا قاال البصري على أبى بن وعلى األزھري القاسم أبو حدثني ثقة وكان

 من بقين عشرة إلحدى السبت يوم في كانت وفاته ان غيره وذكر وثالثمائة وعشرين ثالث سنة في توفى األنطاكي
  رمضان شھر

 في وجوده وعن الكوفى شريك بن إبراھيم عن حدث بكر أبو عمار بن حبان بن الحسن بن على بن محمد - 1052
  الجعابي بن بكر أبو القاضي عنه روى حبان بن الحسين جده كتاب
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 احمد بكر أبو عنه روى أبيه عن بھا وحدث بغداد سكن الواسطي المجيد عبد بن إبراھيم بن على بن محمد - 1053
  شاذان بن اھيمإبر بن

 بن هللا عبد عن بھا وحدث بغداد سكن الحافظ األيلي هللا عبد أبو الفضل بن إسماعيل بن على بن محمد -  1054
 زفر بن وأزھر العالف أيوب بن ويحيى صالح بن عثمان بن ويحيى خالد بن نافع بن ويحيى المدائني روح

 الحسن وأبو حيويه بن عمر بن عنه روى البسري راھيمإب بن وأحمد الدمياطي سھل بن وبكر المصريين الحضرمي
 الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا ثقة وكان الكتاني حفص وأبو شاھين بن حفص وأبو شاذان بن بكر وأبو الدارقطني

 من بقين لثمان مات غيره قال وثالثمائة وعشرين تسع سنة من شوال في مات األيلي هللا عبد أبا ان قانع بن حدثنا
  ھرالش

 الطيالسي عثمان أبى بن وجعفر العوفي سعد بن محمد عن حدث بكر أبو سام بن العباس بن على بن محمد - 1055
 تسع سنة في مات سام بن ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا الحجاج بن الفرج بن احمد عنه روى

  وثالثمائة وعشرين

 حدث الحروف ثالث فوقھا من المعجمة بالتاء بالتخارى يعرف البزاز ىعيس أبو الحسين بن على بن محمد - 1056
 الفرج بن وأحمد الدارقطني عنه روى ونحوھما الرقاشي قالبة وأبى الكوفى عذرة أبى بن حازم بن احمد عن

 شيخ رىالتخا البزاز الحسين بن على بن محمد قال الدارقطني الحسن أبو أخبرنا الفتح بن هللا عبيد أخبرنا الحجاج
 وغيرھم المدائني حيان وبن مالعب وبن دبوقا وبن قالبة أبى عن عنده عيسى أبا يكنى الطاق بباب عنه كتبنا

 أبو حدثنا البزاز التخارى عيسى أبو حدثني قال الحافظ عمر بن على أخبرنا القرشي الملك عبد بن محمد أخبرني
 جدعان بن زيد بن وعلى الزھري عن القرشي الجعد بن محمد حدثنا بكار بن العباس حدثنا ھاشم بن جعفر يحيى
 ليحيى العلم يطلب وھو أجله جاءه من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن المسيب بن سعيد عن
  بدرجة اال النبيون يفضله لم اإلسالم به

 العطاردي الجبار عبد بن احمد عن حدث نصر بن محمد بن على روبة أبى واسم روبة أبى بن محمد -  1057
 مات روبة أبى بن ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا ثقة وكان الجوھري علوية بن محمد بن وعلى
  وثالثمائة اثنتين سنة في

 بن محمد بن هللا عبد القاسم أبو ذكر الزاھد عالن بن ببكير المعروف بكر أبو محمد بن على بن محمد -  1058
  وثالثمائة أربعين سنة في توفى أيضا وقال السواق سالم بن الحسن عن حدثه نها الثالج

 عن وحدثه العطش سوق في منه سمع انه أيضا الثالج بن ذكر المتطبب بكر أبو حنش بن على بن محمد -  1059
  أسامة أبى بن محمد بن الحارث

 هللا عبد بن ومحمد الحراني شعيب أبى عن حدث الدالل جعفر أبو صابر أبى بن الحسين بن على بن محمد - 1060
  الصفار عثمان بن هللا عبد عنه روى مطين الحضرمي سليمان بن

 بن محمد عن ومصر بالشام حدث العطوى بكر أبو ھرثمة بن واقد بن وھب بن الحسن بن على بن محمد - 1061
 بن ومحمد الفريابي وجعفر ضيالقا يعقوب بن ويوسف الصايغ منصور بن نصر بن ومحمد شيبة أبى بن عثمان
 األصبھاني منده بن إسحاق بن محمد عنه روى الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد المروزي سليمان بن يحيى
 في منه سمع انه النحاس بن وذكر المصري النحاس بن محمد وأبو دمشق ساكن الرازي هللا عبد بن محمد بن وتمام
 نصر بن عمر بن الرحمن عبد حدثنا العتيقي محمد بن احمد أخبرني صدوقا نوكا وثالثمائة وأربعين ثالث سنة

  البغدادي العطوى على بن محمد بكر أبو حدث بھا الدمشقي
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 بن محمد أخبرنا الصوري حدثنا مصر نزيل الكاتب الماذرائى بكر أبو رستم بن احمد بن على بن محمد - 1062
 الماذرائى على بن محمد قال يونس بن سعيد أبو حدثنا مسرور بن حمدم بن الواحد عبد حدثنا األزدي الرحمن عبد

 بمصر فكانا على بن احمد وأخوه ھو مصر وقدم بالعراق ولد طولون بن احمد بن خمارويه الحسن أبى وزير الكاتب
 كتب قد على بن محمد وكان احمد بن خمارويه الحسن ألبي مصر خراج يلي أبوھما وكان احمد بن على أبيھما مع

 واحترقت ومائتين وخمسين سبع سنة مولده وكان نحوه وطبقة العطاردي الجبار عبد بن احمد عن ببغداد الحديث
 وغيره العطاردي عن وجزءين جزءا منه سمع ممن الكتاب بعض عند شيء منھا له وبقى داره احراق في كتبه
 الحسين أبو أخبرنا وثالثمائة وأربعين خمس سنة شوال في بمصر وتوفى الكتاب من وقوم واھله ولده منه ذلك فسمع
 الحسين بن على بن احمد بن محمد مسلم أبو أخبرنا بصور المصري األزدي هللا عبد بن عثمان بن مكي بن محمد
 الحسن وأخبرنا العطاردي عمر أبو حدثنا الماذرائى احمد بن على بن محمد بكر أبو حدثنا بمصر البغدادي الكاتب

 حدثنا العطاردي الجبار عبد بن احمد حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو ناأخبر بكر أبى بن
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ذر أبى عن غفلة بن سويد عن رفيع بن العزيز عبد عن عياش بن بكر أبو
 بن على أخبرنا مرات ثالث سرق وان زنا وان قال سرق وان زنا وان قلت الجنة دخل شيئا با يشرك ال مات من

 عظيم جليال شيخا وكان بمصر الماذرائى على بن محمد بكر أبو حدثني قال الصالحي محمد أبو حدثني قال المحسن
 وتسعين نيفا وعاش طولون بن احمد بن لخماروية وزر قد األعمال لكبار الوالية قديم والمحل والجاه والشان الحال
 تصفح عن األعمال ترادف وقطعنى االشغال ركبتنى قد حدث وانا طولون بن احمد بن مارويةلخ كتبت قال سنة

 ذات منامي في فرأيت امره واغفلت عطلته طالت قد الكتاب مشيخة من شيخ ببابى وكان وتفقدھم المتعطلين أحوال
 فالن ھذا وھزال ضرا ببابك لفونيت وعمالك بلذاتك تتشاغل ان هللا من تستحى اما بنى يا ويحك يقول وكأنه أبى ليلة
 تنظر ال وأنت جوعا كالميت وھو بدله يشترى ان يمكنه فما سراويله تقطع ان إلى امره افضى قد الكتاب شيوخ من
 وقد واصبحت ونمت الشيخ إلى اإلحسان واعتقدت مذعورا فانتبھت قال ھذا من أكثر امره تغفل ال ان أحب امره في

 إلى اوما ثم ضعيف له دويبة على الرجل لي تراءى إذ اسير وهللا فانا خماروية دار ىإل فركبت الشيخ أمر أنسيت
 فوقفت قيامتى وقامت المنام ذكرت ذلك على عيني وقعت فحين سراويل بال خفا البس ھو فإذا فخذه فانكشف الترجل

 أو رقعة إلى يوصل من االدني في كان اما بامرك اذكارى تركت ان لك حل ما ھذا يا وقلت واستعديته موضعى في
 خزانتى من لك واطلقت دينار مائتا وھو شھر كل في رزقا لك واجريت الفالنية الناحية قلدتك قد االن فيك يخاطبنى

 حسن وان واخرج ذلك فاقبض وكذا بكذا والحمالن الثياب من لك وامرت إليھا الخروج على ومعونة صلة دينار ألف
 اليوم انقضى فما سرت ثم كله ذلك له يتنجز غالما إليه وضممت قال نعتوص بك وفعلت زدتك تصرفك في اثرك
 بكر أبو حدثنا المالكي هللا عبد بن إبراھيم أخبرنا المؤدب محمد بن الحسين أخبرنا به أمرت ما جميع به فعل حتى
 على بن محمد سمعت قال النديم المنجم احمد بن الحسين هللا عبد أبا سمعت قال العبرى سيف بن على بن محمد

 رايته ثم مدة أره لم انى ثم للقبر مالزما يقرا قبره عند شيخا فارى طولون بن احمد بتربة اجتاز كنت قال الماذرائى
 في رياسة ولينا قد كان بلى فقال عليه تقرأ وأنت طولون بن احمد قبر عند أراك كنت الذي الست له فقلت ذلك بعد
 فقال عنه انقطعت لم له قلت بالقران واصله عنده اقرا ان فأحببت الكل يكن لم ان العدل بعض علينا له وكان البلد ھذا
 بھا قرعت اال اية بي تمر ما فقال سبب الى له أقول فكانى عندي تقرأ ال ان أحب لي يقول وھو النوم في رايته لي

  ھذه سمعت ما لي وقيل

 نصر بن ومحمد الكجي مسلم أبى عن حدث انىبالشيلم يعرف الصوفي بكر أبو الحسن بن على بن محمد - 1063
 احمد بن الحسين هللا عبد أبو عنه حدث الحافظ ھارون بن وموسى السدوسي حفص بن وعمر الصايغ منصور بن
 بكر أبى بن محمد أخبرنا الخالل أخو محمد بن الحسين أخبرنا مستقيمة أحاديث وغيره بكير بن هللا عبد بن

 منصور بن نصر بن محمد حدثنا ببغداد الصوفي الشيلمانى بكر أبو الحسن بن على بن محمد حدثنا الجرجاني
  وثالثمائة وأربعين تسع سنة في مات الشيخ ھذا ان بلغني الصايغ
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 كرامات صاحب الصالحين أحد كان ببرھان يعرف الدينوري بكر أبو على بن الحسن بن على بن محمد - 1064
 ونحوھما الكجي مسلم وأبى الحلواني زھير بن إبراھيم عن بھا وحدث ثمائةوثال وأربعين تسع سنة في بغداد وقدم
 بن محمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا المقرئ عمر بن احمد بن وعلى رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا
 حدثنا صريالب السلمي إبراھيم بن الرحمن عبد حدثنا مرداس بن عمير حدثنا الصالح الشيخ برھان الدينوري على
 تقوم ال بيده نفسي والذي قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن مالك بن أنس عن سعد بن سنان عن يزيد عن لھيعة بن

 بالدينور الزھري ربيعة بن منصور أخبرنا المنكر عن وينھى بالمعروف ويامر هللا اال اله ال يقول رجل على الساعة
 محب عند طعام من لقيمات الطعم انى يقول برھان سمعت يقول ينحس بن ببصران المعروف نصر أبا سمعت قال
 ان يحكى يقول اللؤلؤى سمعت وانى السالمة على وادخل امره أتعرف ال لما سوادھا قلبي على فارى الطائفة لھذه
 وال ظلمت ما حاله من هللا اشھد قال مالك أين من لصاحبة فقال مستوية حاله فرأى فدخل طعام إلى رجل دعاه بشرا

 بن محمد أخبرنا المسلمين دم من جمع مال ھذا وقال عنه فخرج الطعام في قال تتجر ففيم قال اربيت وال غصبت
 روى الدينوري ببرھان ويعرف بكر أبو الحسن بن على بن محمد قال الحافظ احمد بن صالح حدثنا الھمداني عيسى
 على بن والحسن كامل بن عبدوس بن ومحمد بةشي أبى بن عثمان بن محمد جعفر وأبى الحراني شعيب أبى عن

 محمد بن هللا عبد محمد وأبى العكبري ذريح بن صالح بن ومحمد الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن ومحمد الفارسي
 الفريابي المستفاض محمد بن وجعفر الدونقى المرزبان بن مرداس بن وعمير الكجي مسلم وأبى البصري سنان بن

 القاسم عنه وكتب منه السماع لي يقض ولم ورعا ثقة فاضال شيخا وكان وذاكرته رايته قاضيال يعقوب بن ويوسف
 وكان عنه ورووا عمر بن هللا عبد بن وطاھر البنا بن محمد بن وأحمد محمد بن عمر بن هللا وعبد السراج محمد بن

  وإياه هللا رحمنا صدوقا با العلم أھل يشبه

 بن ومحمد امامة أبى بن الحارث سمع علون بابن يعرف المقرئ البزاز بكر أبو ثمالھي بن على بن محمد -  1065
 وأحمد المعدل بديس المعروف محمد بن والعمساس الحراز على بن وأحمد التمتام غالب بن ومحمد البراء بن احمد
 أبو عنه حدثنا الكديمي العباس وأبا الشوارب أبى بن محمد بن وعلى الدنيا أبي بن بكر وأبو ملحان بن إبراھيم بن

 بن وعلى عمرو أبى بن محمد بن الواحد عبد القاسم أبو والقاضي جعفر أبو مخلد بن وإبراھيم رزقويه بن الحسن
 بن محمد بكر أبو حدثنا مخلد بن إبراھيم أخبرنا شاذان بن على وأبو البادا على بن وأحمد المقرئ عمر بن احمد
 إسحاق أبو حدثنا زھير حدثنا سليمان بن معافى حدثنا البراء بن احمد بن محمد حدثنا إمالء المقرئ الھيثم بن على

 أبو قال والدباء المزفت في ننتبذ ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھانا يقول ھريرة أبا سمعت قال مجاھد حدثني
 ومائتين ستين سنة من مالمحر في علون بن بكر أبى مولد ان الفرات بن الحسن أبى عن حدثت القرع وھو إسحاق
 ذكر ثقة صالحا شيخا وكان وثالثمائة خمسين سنة في المقرئ علون بن بكر أبو توفى قال بكر أبى بن الحسن أخبرنا

  األولى جمادى من بقين لعشر األحد يوم في كانت وفاته ان الفوارس أبى بن

 الساجي يحيى بن زكريا سمع البصري يادياأل بكر أبو داود أبى بن احمد بن داود أبى بن على بن محمد -  1066
 وعلى الزبيري احمد بن والزبير القزاز إسحاق بن ويعقوب مكرم بن الحسين بن ومحمد القرشي النضر بن وخالد
 كثير ثقة وكان السالمانى إبراھيم بن احمد بن ومحمد الجحيم أبى بن إبراھيم بن ومحمد األبلي بسطام بن احمد بن

 الدارقطني الحسن أبو عنه فروى بھا وحدث وفاته حين إلى بغداد سكن الشافعي مذھب على قةبالف عارفا الحديث
 أبى عن البرقاني بكر أبا سألت اآلدمي الملك عبد بن محمد بن احمد بن ومحمد المعدل جعفر بن محمد بن وطلحة
  بالفضل ويذكره عليه يثنى الدارقطني كان فقال داود أبى بن بكر

 بن يوسف عن وبمصر بدمشق حدث الرماني بابن المعروف بكر أبو سليمان بن الحسن بن على بن محمد - 1067
 بن تمام عنه روى مستقيمة أحاديث البغوي ھاشم بن وإبراھيم المروزي سليمان بن يحيى بن ومحمد القاضي يعقوب
 تمام بخط وجدت قال انيالكت احمد بن العزيز عبد حدثني وغيرھما المصري النحاس بن محمد وأبو الرازي محمد
 أبو وذكره قلت وثالثمائة وخمسين اثنتين سنة في البغدادي الرماني على بن محمد بكر أبو توفى الرازي محمد بن

  اللين بعض فيه كان وقال البلخي مسرور بن الفتح
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 لحلوانيا يحيى بن وأحمد الجوھري شاذان بن محمد سمع بكر أبو حمى بن إبراھيم بن على بن محمد - 1068
 بن على بن محمد بكر أبو حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا خيرا اال حاله من علمت وما رزقويه بن عنه حدثنا

 عبيد وعن أبيه عن عمر بن يعنى هللا عبد بن الرحمن عبد حدثنا قاال حاتم بنت بن محمد بن وجعفر حمى بن إبراھيم
  الرحيم الرحمن هللا ببسم بدا الصالة افتتح إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عمر بن عن نافع عن هللا

 بن محمد بن ھالل عنه حدثنا الكوفى شريك بن إبراھيم عن حدث الخالل بكر أبو رزق بن على بن محمد -  1069
 نةس رجب في اسمع وانا الخالل رزق بن على بن محمد بكر أبى على قرئ قال الحفار ھالل أخبرنا الحفار جعفر
 بن إبراھيم إسحاق أبو حدثنا قاال الصواف الحسن بن احمد بن محمد على أبو وحدثنا وثالثمائة وخمسين اثنتين
 المدائني سليم بن سالم حدثنا اليربوعي يونس بن هللا عبد بن احمد هللا عبد أبو حدثنا البزاز خالد بن الفضل بن شريك
 هللا صلى هللا رسول لي قال قال كعب بن أبى عن امامة أبى عن أبيه عن اسلم بن زيد عن كثير بن ھارون حدثنا
  بطوله الحديث وذكر السالم عليك يقرا وھو القران عليك اقرا ان أمرني جبريل ان أبى يا سلم و عليه

 االمام بابن يعرف المحاملي الضبي بكر أبو نوح بن سالم بن سليمان بن سھل بن محمد بن على بن محمد - 1070
 بحر بن النضر بن وأحمد األبار على بن وأحمد المعمري على بن والحسن شيبة أبى بن عثمان بن محمد عن حدث
 والمعافى الدارقطني عنه روى عمار بن هللا عبد بن وأحمد المخرمي الضحاك بن يوسف بن وأحمد الفريابي وجعفر

 حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا انياألصبھ نعيم وأبو الرزاز احمد بن وعلى رزقويه بن عنه وحدثنا زكريا بن
 بن حماد حدثنا عثمان بن على حدثنا األبار على بن احمد حدثنا المعدل االمام بن سھل بن على بن محمد بكر أبو

 الخفى الملك وهللا ھذا فقال المسجد في مضطجع وھو الخطاب بن بعمر مر االھرمزان ان أنس عن حميد حدثنا سلمة
 ومائتين وتسعين إحدى سنة في مولده ان االمام على بن سھل بن محمد أخبرني قال الفرات بن الحسن عن حدثت
 يوم المالكية مقابر في ودفن الجمعة ليلة االمام سھل بن على بن محمد بكر أبو توفى الفوارس أبى بن محمد قال

  بذلك يكن ولم تساھل فيه وكان وثالثمائة وخمسين سبع سنة شعبان من بقين لخمس الجمعة

 بن وأحمد الحراني شعيب أبا سمع الناقد الحسين أبو خاقان بن عيسى بن احمد بن حبيش بن على بن محمد - 1071
 سليمان بن هللا عبد بن ومحمد السراج إسحاق بن وإسماعيل الجوھري مساور بن القاسم بن وأحمد الحلواني يحيى

 السكري يحيى بن هللا وعبد رزقويه بن عنه حدثنا لدوريا خلفة بن وھشيم البخاري صالح بن هللا وعبد الحضرمي
 حدثنا إمالء رزق بن احمد بن محمد حدثنا شاذان بن على وأبو األصبھاني نعيم وأبو سميكة بن الفرج أبو والقاضي

 بن عفان حدثنا الحراني الحسن بن هللا عبد شعيب أبو حدثنا قالوا آخرين في حبيش بن علي بن محمد الحسين أبو
 قدميه تحت أحدھم أبصر لو هللا رسول يا الغار في الصديق بكر أبو قال قال أنس عن ثابت عن ھمام حدثنا سلمم

 عن الحافظ نعيم أبا سألت ثالثھما هللا باثنين ظنك ما بكر أبا يا سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال قدمية تحت لرأنا
 له فقلت الدوالبي الصباح بن لمحمد السنن كتاب حاضر وانا انيالبرق بكر أبو وذكر ثقة فقال حبيش بن الحسن أبى
 والتثبت الثقة في يعنى جبالن اوه فقال حبيش وبن الصواف بن عن فقلت به حدثك عمن قال نعيم أبى من سمعته قد
 أخبرنا صالحا ثقة شيخا وكان وثالثمائة وخمسين تسع سنة في حبيش بن الحسين أبو توفى الفوارس أبى بن قال

  وثالثمائة وخمسين تسع سنة األولى جمادى من النصف الجمعة يوم توفى حبيش بن ان بكر أبى بن الحسن

 سفيان بن إبراھيم بن إسحاق بنت بن وھو الكاتب الورزنانى جعفر أبو احمد بن محمد بن على بن محمد -  1072
 بن ومحمد ھاشم بن احمد بن محمد عنه وكتب منه سمع الكوفى األحوص أبى بن عمر بن الحسين عن حدث الختلي
  المنصوري الفتح بن احمد

 بمكة الديبلى إبراھيم بن محمد سمع المكتب العطار بكر أبو جابر بن محمد بن جعفر بن على بن محمد -  1073
 األنباري ھارون بن هللا عبد بن الرحمن وعبد يسابورى الجند نوح بن ومحمد سفيان بن الحسن بن محمد بن وأحمد
 جوار في ينزل كان انه الفوارس أبى بن وذكر الوراق عالن بن جعفر بن محمد عنه وحدثنا الدارقطني عنه ىرو
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 بھا وحدث بغداد سكن بالورذولي يعرف الجرجاني القاضي على بن إسحاق بن هللا عبد بن على بن محمد -  1074
 إسحاق بن حماد بن وإبراھيم صاعد بن محمد بن ويحيى الحراني عروبة وأبى مجاشع بن موسى بن عمران عن

 وستين ثمان سنة في منه سمع انه البادا بن وذكر يالمالين سعيد وأبو البادا على بن احمد عنه روى وغيرھم القاضي
 محمد على أبو أخبرنا بمصر إمالء الماليني سعيد أبو حدثنا المطرز على بن محمد بن العزيز عبد حدثني وثالثمائة

  السجستاني مجاشع بن موسى بن عمران حدثنا ببغداد الورذولى إسحاق بن هللا عبد بن على بن

 الرازي األقطع هللا عبد بن وأحمد الكجي مسلم أبا سمع بالمالكى يعرف الخراز عيسى بن على بن محمد - 1075
 وكان البزاز على بن الفرج بن ومحمد الطاھري العزيز عبد بن على عنه حدثنا البلخي شعيب بن محمد بن وحامد
 حدثنا بالمالكى المعروف الخراز عيسى بن على بن محمد بكر أبو حدثنا قاال الفرج بن ومحمد الطاھري أخبرنا ثقة
 عن سمى عن اسلم بن زيد عن خالد بن مسلم حدثنا رجاء بن هللا عبد حدثنا البصري هللا عبد بن إبراھيم مسلم أبو
 من فاطعمه المسلم أخيه على أحدكم دخل إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن صالح أبى

  عنه يسأل وال شرابه من فليشرب شرابه من سقاه نوا عنه يسأله وال فلياكل طعامه

 أبو فرقد بن عتبة بن يزيد بن الحسن بن إبراھيم بن إسماعيل بن يعقوب بن هللا عبد بن على بن محمد - 1076
 ومحمد الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد القتات جعفر بن محمد عن حدث بالحبرى ويعرف السلمي الحسن

 حدثني سبيك بن عمر بن إسماعيل بن ومحمد االزجى على بن العزيز عبد عنه حدثنا الباغندي انسليم بن محمد بن
 حدثنا الحبرى السلمي هللا عبد بن على بن محمد حدثنا قاال البجلي عمر بن إسماعيل بن ومحمد على بن العزيز عبد
 أبى عن الرحمن عبد بن القاسم عن بيرالز بن جعفر عن إسرائيل حدثنا يونس بن احمد حدثنا القتات جعفر بن محمد
 على بن العزيز عبد سألت ھاشم لبنى اال مجلسه من الرجل يقوم ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال امامة
  الشام بباب الحبر يبيع كان ثقة بغدادي فقال الشيخ ھذا عن

 المكتب العنبري بكر أبو الحشماش بن ويةمعا بن مالك بن سويد بن إبراھيم بن الحسن بن على بن محمد - 1077
 عروبة وأبى داود أبى بن هللا وعبد البغوي القاسم وأبى األشناني سھل بن وأحمد الباغندي محمد بن محمد عن حدث

 االلوسى حصن بن ومحمد النصيبي سراج بن يعقوب بن وأحمد الموصلي العزيز عبد بن زيد جابر وأبى الحراني
 عنه حدثنا الغرباء عن وكتب الكثير سافر وكان وغيرھم الموصلي سفيان أبى بن هللا وعبد نيالرسع احمد بن ومحمد

 أبا سألت لي نسبه وھو األزھري القاسم وأبو التنوخي القاسم أبو والقاضي مخلد بن على بن ومحمد البرقاني بكر أبو
 عن روايته لسبب فيه تكلموا وقد قصدو فقال عنه األزھري وسالت ثقة فقال المعلم سويد بن عن البرقاني بكر

 بن بكر أبو توفى فيھا وثالثمائة وثمانين إحدى سنة قال العتيقي محمد بن احمد أخبرنا عاصم قراءة كتاب األشناني
  الحديث في مستأصال وكان رمضان شھر من والعشرين التاسع اإلثنين يوم ودفن األحد يوم المؤدب سويد

 شيوخ من وكان أبيه عن بھا وحدث بغداد نزل العمى جعفر أبو بأبويه بن نالحسي بن على بن محمد -  1078
 جعفر أبو حدثنا محمد بن طلحة بن محمد أخبرنا النعالي طلحة بن محمد عنه حدثنا الرافضة ومشھورى الشيعة
 يزيد بن الحسين عن أبيه عن إبراھيم بن على حدثنا أبى حدثني إمالء العمى بأبويه بن الحسين بن على بن محمد
 عد من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ابائه عن أبيه عن محمد بن جعفر عن مسلم بن إسماعيل عن النوفلي
  مجھولون كلھم محمد بن جعفر دون من الموت صحبة أساء فقد أجله من غدا

 الصوفية لسان على القلوب قوت سماه كتابا صنف بالمكى المعروف طالب أبو عطية بن على بن محمد - 1079
 حدثني وغيرھما المفيد بكر وأبى المصيصي احمد بن على عن وحدث الصفات في مستشنعة منكرة أشياء فيه ذكر
 أبو كان العالف بن على بن محمد طاھر أبو لي وقال االزجى على بن العزيز وعبد الخياط المظفر بن محمد عنه
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 بكر وأبي البغوي القاسم أبى عن حدث بالعريف يعرف البزاز بكر أبو هللا عبد بن يحيى بن على بن محمد - 1080
 العتيقي محمد بن احمد عنه حدثنا القاضي يوسف بن محمد عمر وأبى صاعد بن ويحيى الھيثم بن وبدر داود أبي بن
  الفتح بن أخبرنا العشارى الفتح بن على بن ومحمد البصري رباح بن سفويو

 سليمان بن محمد لوين حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا العريف البزاز يحيى بن على بن محمد بكر أبو حدثنا
 رسول لقا قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن زيد بن محمد عن الخرساني عون بن محمد عن زكريا بن حدثنا
 عن العتيقي سألت هللا فاتقوا مضل وھوى مطاع وشح بنفسه المرء اعجاب ثالث المھلكات سلم و عليه هللا صلى هللا
  السورين بين الكرخ يسكن كان ثقة فقال العريف بكر أبى

 أبيه عم عن حدث التنوخي الخطا أبو حسان بن البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن إبراھيم بن على بن محمد -  1081
 وثمانين تسع سنة في منه سمع انه وذكر االبنوسى على بن محمد بن احمد هللا عبد أبو عنه كتب يعقوب بن يوسف

  وثالثمائة

 بن محمد بن القاسم بن الحسن بن الحسين بن على إسماعيل أبى واسم العلوي إسماعيل أبى بن محمد - 1082
 على أبى على الشافعي فقه ودرس ببغداد ونشا بھمذان ولد الحسن أبا يكنى طالب أبى بن على بن الحسن بن القاسم
 وكتب بمكة وجاور الوحدة على مرات وحج فيھم كبيرا وصار الصوفية وصحب الشام إلى وسافر ھريرة أبى عن

 والقاسم أوس بن محمد بن احمد عن بغداد بغير وكتب الخلدي وجعفر العباداني سليمان بن أحمد عن ببغداد الحديث
 الملطي يحيى بن وسليمان النھاوندي عامر بن محمد بن على وعن الھمذانيين حمدان بن الرحمن وعبد صالح أبى بن

 أبى من بنيسابور فسمع خراسان إلى وخرج االسداباذى الواحد عبد بن والزبير الرملي مھدى بن على بن وأحمد
 أخبرني وكذلك ببغداد حدث وقد ببلخ مات ان إلى بخراسان واستوطن ونحوھما الحافظ على وأبى األصم العباس
 بن على بن محمد الحسن أبو حدثنا النيسابوري الحافظ محمد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد
  الحسن بن الحسين أبى حدثني الحسين بن على إسماعيل أبو أبى حدثني ببغداد العلوي الحسن

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال على عن أبيه عن الحسن بن زيد عن أبيه عن القاسم بن محمد جدي حدثني قال
 بن الرحمن عبد القاسم أبو أخبرنا وجھا له تقبحوا وال المجلس في له واوسعوا فاكرموه محمدا الولد سميتم إذا سلم
 بن الحسين سمعت قال الحسنى الحسن بن الحسين بن على بن محمد حدثنا بنيسابور السراج هللا عبد بن محمد
 يا أقول بي غرك ما ربي لي قال ان يقول معاذ بن يحيى سمعت يقول إبراھيم بن محمد بكر أبا سمعت يقول سليمان
 الحسن أبا سمعت قال بالري النيسابوري فضالة بن احمد بن محمد بن الرحمن عبد على أبو أخبرني بي برك رب
 أبو شيخنا ذكر معتبرا فاتخذوھا معبر الدنيا يقول الزاھد محمد نب أيوب سمعت يقول ببخارى الحسنى على بن محمد
 وھو وثالثمائة وتسعين ثالث سنة المحرم في ببلخ توفى العلوي إسماعيل بن محمد ان العبدوي احمد بن عمر حازم
 بن على بن محمد مات بخطه قرأت فيما اإلدريسي محمد بن الرحمن عبد سعد أبو وقال سنة وثمانين ثالث بن

 أبو أخبرني عمره آخر في الرواية في يجازف كان انه عنه يحكى وكان وثالثمائة وتسعين أربع سنة العلوي الحسن
 بن محمد الحسن أبو توفى قال ببخارى الحافظ سليمان بن محمد بن احمد بن محمد هللا عبد أخبرنا الدربندي الوليد

  وثالثمائة وتسعين خمس سنة المحرم في العلوي إسماعيل

 العالء بن على بن احمد عن حدث الخزاز الحسن أبو الجراح بن الحسين بن محمد بن على بن محمد -  1083
 وكان االزجى على بن العزيز وعبد الصيمرى هللا عبد أبو القاضي عنه حدثنا الدوري مخلد بن ومحمد الجوزجاني
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 الرزاز ريالبخت بن عمرو بن محمد عن بھا وحدث بغداد سكن الكرخي بكر أبو القاسم بن على بن محمد - 1084
 ثقة كان فقال عنه وسالت العتيقي محمد بن احمد عنه حدثنا النجاد سلمان بن وأحمد البرذعي صفوان بن والحسين
  الرصافة في ھراسا وكان صالحا

 حدثني البغوي إبراھيم بن إسحاق بن هللا عبد عن حدث الدقاق بكر أبو خفيف بن هللا عبد بن على بن محمد - 1085
  إسحاق دار ينزل كان انه لي وذكر االزجى على بن زالعزي عبد عنه

 سعدان بن محمد بن وأحمد مبشر بن هللا عبد بن على سمع الديباجي بكر أبو النضر بن على بن محمد -  1086
 الحسن بن هللا وھبة البرقاني بكر أبو عنه حدثنا المروزي خمرويه بن ومحمد الواسطيين عثمان بن عمر بن وأحمد
 أبو توفى فيھا وثالثمائة وتسعين ست سنة قال العتيقي محمد بن احمد أخبرنا وغيرھم األزھري القاسم ووأب الطبري

  صفر من العاشر الجمعة يوم مات مأمون ثقة الديباجي النضر بن على بن محمد بكر

 المذھب بن على أبى جد التميمي بكر أبو واقد بن فروة بن بسيل بن وھب بن احمد بن علي بن محمد - 1087
 بن محمد بن على بن الحسن حدثني المذھب بن على أبو عنه حدثني النيسابوري زياد بن محمد بن هللا عبد عن حدث
 أخبرني وھب بن أخبرنا المصري األعلى عبد بن يونس حدثنا النيسابوري بكر أبو حدثنا جدي حدثني الواعظ على
 سلم و عليه هللا صلى النبي ان حفصة عن أبيه عن شھاب بن عن بكر أبى بن هللا عبد عن أيوب بن ويحيى لھيعة بن
 ويحيى داود أبى بن بكر أبى من سمع قد جدي كان الحسن لي قال له صيام فال الفجر قبل الصيام يجمع لم من قال
  وثالثمائة وتسعين نيف سنة وتوفى وغيرھما صاعد أبى بن

 محمد بن جعفر بن موسى بن إسحاق بن العباس نب بالمھلوس إسحاق ويعرف إسحاق بن على بن محمد - 1088
 با القادر المؤمنين أمير وكان الزھاد أحد كان طالب أبا محمد ويكنى طالب أبى بن على بن الحسن بن على بن

 غالب بن الحسن أخبرنا المقرئ غالب بن الحسن عنه حدثني الشبلي بكر أبى عن وحكى طريقته وحسن لدينه يعظمه
 بن محمد ھو وانما احمد بن محمد غالب بن قال كذا الزاھد العلوي المھلوس بن احمد بن محمد طالب أبا سمعت قال
 الرءوس أبصار قال النور أبصارھم من يغضوا للمؤمنين قل تعالى هللا قول عن سئل وقد الشبلي سمعت قال على
 بن على بن محمد طالب أبو مات يقول الحسن بن على سمعت جل و عز هللا سوى عما القلوب وابصار المحارم عن

 ست سنة مولده وكان وثالثمائة وتسعين تسع سنة اآلخرة جمادى من بقين لست األربعاء يوم في العلوي المھلوس
  وثالثمائة عشرة

 أبى من ونواحيھا بمصر سمع األنباري طاھر أبو الفضل بن سھل بن مھدى بن هللا عبد بن على بن محمد - 1089
 حدثني الحداد بن حفص وأبى اإلسكندراني مطر أبى بن هللا عبد بن وعلى الخامى عمرو بن مدمح بن احمد طاھر
 وتسعين سبع سنة في بغداد علينا قدم ثم باألنبار عنه كتبت الطناجيري لي قال ثقة وكان الطناجيري الفرج أبو عنه

 في مھدى بن هللا عبد بن على بن محمد مات يقول بھا األنباري عسكر بن سمعت أيضا منه بھا وسمعت وثالثمائة
  وأربعمائة اثنتين سنة

 بن محمد بكر أبى عن حدث العلم دار خازن الكاتب منصور أبو يوسف بن إسحاق بن على بن محمد - 1090
 وروى اإلسكافي مالك بن احمد بن محمد بن ومحمد الصواف على وأبى الشافعي بكر وأبى المقرئ مقسم بن الحسن
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 درب في المسلمة بن الفرج أبى جار الطبيب بابن المعروف المعدل الحسن أبو محمد بن على بن محمد - 1091
 بن محمد الحسن أبو أخبرنا ثقة وكان يسيرا شيئا عنه كتبت الزھري الفضل أبى عن حدث الشرقى الجانب من سليم
 حدثنا الفريابي دمحم بن جعفر حدثنا الزھري الرحمن عبد بن هللا عبيد الفضل أبو أخبرنا الجوھري الطبيب بن على
 عن وحماد وسليمان منصور حدثنا جميعا قاال وشعبة سفيان عن سعيد بن يحيى حدثنا سعيد بن هللا عبيد قدامة أبو

 بن الحسن أبا سمعت والمزفت الدباء عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قالت عائشة عن األسود عن إبراھيم
 بقيت لليلة الجمعة ليلة في ومات وثالثمائة وثالثين ست سنة صفر من لونخ لست األحد يوم في ولدت يقول الطبيب

  بأصبھان وفاته وقت وكنت وأربعمائة وعشرين اثنتين سنة األول ربيع شھر من

 أبيه جد مخلدا ان يذكر كان الوراق الحسين أبو عجالن بن خداش بن مخلد بن محمد بن على بن محمد -  1092
 كيسان بن احمد بن محمد بن وعلى ماسي بن محمد وأبا القطيعي مالك بن بكر أبا سمع يالمھلب خداش بن خالد أخو

 وكان ونحوھم الختلي عمر بن وعلى األبھري هللا عبيد بن ومحمد الحرقى سعيد وأبا الزيات بن حفص وأبا النحوي
 ثقة مخلد بن الحسين أبو وليق األزھري القاسم أبا وسمعت عنه كتبت يسير بشيء اال يحدث ولم الكتاب كثير صدوقا
  وأربعمائة وعشرين اثنتين سنة في وذلك أصبھان إلى رحلتى في بغداد عن غائب وانا مخلد بن مات

 أبا سمع السقطى بكر أبو المغيرة بن هللا عبد بن محمد بن العباس بن الحسن بن محمد بن على بن محمد - 1093
 أبو أخبرنا األزھري القاسم أبى جوار في األجر درب يسكن تورامس صدوقا وكان عنه كتبت القطيعى مالك بن بكر
 يحيى زكريا أبو حدثنا األسدي موسى بن بشر على أبو حدثنا إمالء حمدان بن جعفر بن احمد حدثنا الغيرة بن بكر
 يبالنب مررت قال عمارا ان أخبره على بن محمد ان الزبير أبى عن سلمة بن وحماد لھيعة بن حدثنا إسحاق بن

 سبع سنة في ولدت فقال مولده عن المغيرة بن سألت على فرد عليه فسلمت يصلى وھو سلم و عليه هللا صلى
  وأربعمائة وعشرين تسع سنة الحجة ذي من عشر التاسع الجمعة يوم عشية في ومات وثالثمائة وخمسين

 وحفظ بواسط ونشا الصلح فم نم أصله الواسطي العالء أبو مروان بن يعقوب بن احمد بن على بن محمد -  1094
 بن من فسمع بغداد قدم ثم وغيره السقا محمد أبى من الحديث أيضا بھا وكتب وقته في شيوخھا على وقرا القران بھا
 الكوفة إلى ورحل وطبقتھم الباقرحي جعفر بن ومخلد االبندوني القاسم وأبى ماسي بن محمد وأبى القطيعي مالك
 حبش بن على أبى عن فكتب الدينور إلى ورحل مطين أصحاب من وغيره السرى أبي بن الحسن أبي من فسمع
 بالحريم القضاء إليه ورد الحكام عند شھادته وقبلت فاستوطنھا بغداد إلى رجع ثم جماعة بقراءات القران عليه وقرا
 وشيوخا وتراجم اأبواب وخرج الحديث من الكثير جمع قد وكان الفرات سقى من وبغيرھا وبالكوفة بغداد شرقي من

 واصوال صحيح فيھا سماعه عتقا أصوال العالء ألبي ورأيت بالقراءات العلم أھل من وكان منتخبا عنه كتبت
 اجتمعت ثم بذلك فوعدنى عليه ألقرأه أصله إخراج فسألته العصفرى شباب تاريخ عنده ان يذكر وسمعته مضطربة

 فذكر ذاك وكيف قلت لك يصلح ال فإنه شباب بتاريخ أصله ترد ال لي فقال ذكره فتجارينا الصوري هللا عبد أبى مع
 يوما العالء أبا وذاكرت فساده على تدل مشاھدته طريا تسميعا لنفسه فيه سمع قد فراه الكتاب إليه اخرج العالء أبا ان

 عبد عنى كتبهو السقا بن من الحديث ھذا سمعت قد فقال السقا بن محمد أبى عن الحافظ نعيم أبى عن كتبته بحديث
 بن بخط كبير جزء وإذا أيام بعد إلى أخرجه ثم بذلك فوعدنى إلى إخراجه فسألته عندي بكير بن وكتاب بكير بن هللا
 طرى ضرب فإذا الجزء في ونظرت الحديث فيه العالء أبى عن علق وقد الشيوخ من جماعة عن فيه كتب قد بكير
 الجزء إخراج أراد لما ثم لنفسه التسميع ذلك الحق قد كان العالء أبا ان ظننت الشيوخ أولئك بعض من تسميع على
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 الحسين وأبا لؤلؤ بن محمد بن على سمع حريقا يلقب المطرز بكر أبو الحسين بن احمد بن على بن محمد - 1095
 سمعون بن عن يسيرا شيئا اال ذھبت قد سماعاته وكانت سمعون بن الحسين وأبا مكرم بن العباس وأبا البواب بن

 الحسين أبو نبأنا المطرز على بن محمد بكر أبو نبأنا األزھري جوار في األجر درب يسكن صدوقا وكان عنه كتبت
 بن الوليد نبأنا بدمشق الدمشقي حذيفة أبى بن محمد بن محمد على أبو نبأنا الواعظ إسماعيل بن احمد بن محمد
 مالك بن أنس سمعت قال جبير بن سعيد أخت بن الليثي النعمان بن الحارث نبأنا مروان بن يعنى جنادة نبأنا مروان
 والقمر الشمس لرعاة هللا إلى هللا عباد أحب ان لبررت اقسمت لو يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان يقول
 خمس أو أربع سنة في فقال مولده عن المطرز سألت اعناقھم بطول القيامة يوم ليعرفون وانھم المؤذنين يعنى

  وأربعمائة وثالثين ثالث سنة في ومات منه الشك وثالثمائة وخمسين

 بغداد سكن بصري المعتزله مذاھب على التصانيف صاحب المتكلم الحسين أبو الطيب بن على بن محمد - 1096
 بن ھالل على قرئ قال حفظه من فحدثنيه عنه لتهسأ واحدا حديثا يروى وكان وفاته حين إلى الكالم بھا ودرس
 الجمحي الحباب بن الفضل خليفة وأبو الكجي مسلم أبو حدثكم له قيل اسمع وانا بالبصرة الراى ھالل اخى بن محمد

 قال قال البدري مسعود أبى عن ربعى عن منصور عن شعبة عن القعنبي نبأنا قالوا والزريقى والمازنى والغالبى
 ھو الغالبي شئت ما فاصنع تستح لم إذا األولى النبوة كالم من الناس أدرك مما ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 هللا عبد عنه روى البصري خالد بن احمد بن محمد على أبو ھو والزريقى حيان بن محمد والمازنى زكريا بن محمد
 في ببغداد ومات وغيره لبؤة بن طاھر من معس انه البصري الحسين أبو لي وذكر الحديث ھذا الجرجاني عدى بن
 الصيمرى هللا عبد أبو القاضي عليه وصلى وأربعمائة وثالثين ست سنة األخر ربيع شھر من الخامس الثالثاء يوم
  الشونيزي مقبرة في ودفن

 سمع رالمجھ بكر أبى بن موسى بن الرحمن عبد بن معن بن ھشام بن على بن هللا عبد بن على بن محمد - 1097
 كتبت نعم فقال أبيك غير من سمعت ھل وسألته الزعفراني درب يسكن صدوقا وكان عنه كتبنا هللا عبد بن على أباه
 احفظھا ال فارسية أسماء فقال موسى وراء ما نسبك في تعرف فھل قلت كتبي ذھبت لكن القطيعي مالك بن عن

 بن يموت حدثني قال وثالثمائة وخمسين سبع سنة في اسمع وانا عليه قراءة أبى نبأنا ھشام بن على بن محمد أخبرنا
 بغلنا شحيج سمعت بالمنجشانية كنت فلما أبى فودعت مكة إلى الخروج أردت قال على بن نصر حدثني المزرع
 عيينة بن فلقيت هللا شاء ان سالما مكة دخلت إذا اذكارك أردت بنى يا فقال إليه فوثبت أبى فإذا فتشوفت فعرفته
 هللا صلى هللا رسول ان ھريرة أبى عن ميمونة أبى عن ميمونة أبى بن ھالل عن سعد بن زياد حديث عن فاساله
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن عمرو حديث عن واساله وأمه أبيه بين غالما خير سلم و عليه

 البصرة مشايخ من أيامه من يوما قال ان إلى فاكرمنى إليه وتعرفت سفيان فلقيت الخاء بفتح ذكره خدعة الحرب
 قال يرزق حي قلت الخريبي داود بن هللا عبد فعل فما قال اللؤلؤى مھدى بن الرحمن وعبد سعيد بن يحيى قلت اليوم
 يوم في ومات وثالثمائة خمسين سنة شعبان من والعشرين الحادي في ولدت ھشام بكر أبو لنا قال القديم شيخنا ذاك

  وأربعمائة وثالثين ست سنة الحجة ذي من عشر ابعالر األربعاء

 حسن األدب أھل من كان بالجبلى المعروف الشاعر الخطاب أبو إبراھيم بن محمد بن على بن محمد -  1098
 ثم تبوك بأخي المعروف الحسين أبى من بدمشق فسمع الشام إلى حداثته في سافر النظم مليح القول فصيح الشعر
 انه وقيل شعره من مقطعات عنه وعلقت الحديث منه سمعت وفاته حين إلى بھا فأقام بصره كف وقد بغداد إلى عاد
 الناس أحسن فكان المكتب في معي الجبلي الخطاب أبو كان األزھري القاسم أبو لي قال الترفض شديد رافضيا كان
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 فسمع وأربعمائة عشرة ثمان سنة في علينا قدم الصوري هللا عبد أبو محمد بن هللا عبد بن على بن محمد - 1099
 واحسنھم له كتبا وأكثرھم عليه الناس احرص من وكان الحديث يكتب ببغداد أقام بعده ومن مخلد بن الحسن أبى من

 انه وحدثني النقل صحيح الخط دقيق وكان الحديث بعلم منه افھم لقيتھم الذين الغرباء من علينا يقدم ولم به معرفة
 فيما المذھب صعب وكتبه طلبه كثرة مع كان سطرا ثمانين الخرساني اغدالك اثمان من ورقة وجه في يكتب كان

 وأيام العيدين يومى اال يفطر وال الصوم يسرد وكان مرات شيخة على الواحد الحديث قراءة كرر ربما يسمعه
 بن الحسين أبى عن وكتب الكبر حال على بنفسه طلبه وانما صغره في الحديث سمع يكن لم انه وحدثني التشريق
 المصريين من بعده وعمن عنه فكتب المصري سعيد بن الغنى عبد صحب ثم شيوخه اسند وھو بصيدا جميع

 في وقال بعضھا في باسمه وصرح تصانيفه في أشياء عنه كتب سعيد بن الغنى عبد ان أيضا لي وذكر وغيرھم
 توفى حتى بغداد في يزل ولم ثيراك شيئا عنى وكتب عنه كتبت صدوقا وكان عنه كناية على بن الورد حدثني بعضھا

 مقبرة في الغد من ودفن وأربعمائة وأربعين إحدى سنة اآلخرة جمادى من والعشرين التاسع الثالثاء يوم في بھا
  سنة الستين عن نيف قد وكان عليه الصالة وحضرت المدينة جامع

 القطيعي مالك بن بكر أبا سمع فالعال بابن يعرف الواعظ طاھر أبو يوسف بن محمد بن على بن محمد -  1100
 صدوقا وكان عنه كتبت المتيم بن احمد بن ومحمد الشماخى هللا عبد وأبا جعفر بن ومخلد سلم بن جعفر بن وأحمد
 مجلس وله بشران بن القاسم أبى جوار في الديوان بدرب ينزل المذھب جميل السمت حسن الوقار ظاھر مستورا
 شھر من والعشرين الرابع الجمعة يوم عشية في ومات المنصور جامع في قةحل اتخذ ثم المھدى جامع في وعظ
  الخيزران مقبرة في الغد من ودفن وأربعمائة وأربعين اثنتين سنة األخر ربيع

 حبابة بن القاسم أبا سمع الرزاز نصر أبو حبان بن موسى بن داود بن محمد بن احمد بن على بن محمد - 1101
 نصر أبو أخبرني صدوقا وكان عنه كتبت الجندي بن الحسن وأبا زنبور بن عمر بن مدومح المخلص طاھر وأبا
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 سماع في أبوه به وبكر ببغداد ولد البيضاوي الحسين أبى بن طالب أبو احمد بن إبراھيم بن على بن محمد - 1102
 بن جعفر بن وموسى الشاھد أيوب أبى بن محمد بن وسليمان حيويه بن عمر وأبى فرالمظ بن محمد من الحديث
 البيضاوي بن طالب أبو أخبرني الربيع قطيعة يسكن صدوقا وكان عنه كتبت الطبقة ھذه من وغيرھم عرفة بن محمد
 عمرو بن احمد رطاھ أبو حدثنا المصري بعالن المعروف سليمان بن احمد بن على حدثنا المظفر بن محمد حدثنا
 قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك حدثني وھب بن حدثنا السراج بن

 سنة أظنه فقال مولده عن طالب أبا سألت الخيار بيع اال يتفرقا لم ما صاحبه على بالخيار منھما واحد كل المتبايعان
 وأربعمائة وأربعين ست سنة رمضان شھر من والشعرين السابع الجمعة ومي عشية في ومات وثالثمائة وسبعين نيف
  الشونيزي مقبرة في السبت يوم صبيحة ودفن

 بدرب يسكن كان األنباري بابن يعرف الواعظ طاھر أبو جعفر بن إسماعيل بن احمد بن على بن محمد -  1103
 الشيرازي الفضل بن العباس بن والحسن الموصلي حماد بن احمد بن محمد بن هللا عبد بن محمد عن وحدث الموالي
 عبد بن محمد الحسن أبو القاضي أنبأنا األنباري على بن محمد طاھر أبو أخبرني واحدا حديثا عنه كتبت وغيرھما

 حدثنا الغالبي زكريا بن محمد حدثنا عمرو بن ھشام بن الحسن حدثنا الموصلي حماد بن احمد بن محمد بن هللا
 بن صدق حدثنا نھروان بن الدارع نصر بن احمد حدثنا النعالي العباس بن الحسين بن الحسن وأنبأنا بكار بن عباس
 رسول بينما قال مالك بن أنس عن هللا عبد بن ثمامة عمه عن المثنى بن هللا عبد حدثنا بكار بن العباس حدثنا موسى
 إلى ونظر وسلم فوقف طالب أبى بن على دخل ذإ اصحابه به اطاف قد المسجد في جالس سلم و عليه هللا صلى هللا

 عن جالسا بكر أبو وكان له يوسع أيھم اصحابه وجوه في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنظر فيه يجلس مكان
 هللا صلى النبي بين فجلس الحسن أبا يا ھنا ھا وقال مجلسه عن له فتزحزح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يمين
 على اقبل ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وجه في السرور فرأيت مالك بن أنس قال بكر أبى ينوب سلم و عليه
 عن األنباري بن سألت الغالبي لحديث واللفظ الفضل ذوو الفضل ألھل الفضل يعرف إنما بكر أبا يا فقال بكر أبى

 في ومات كتبي ذھبت لكن شاھين وبن الدارقطني من سمعت وقد قال وثالثمائة وسبعين خمس سنة في فقال مولده
  وأربعمائة وأربعين ثمان سنة شعبان من العاشر األربعاء يوم

 الحسن وأبا حبابة بن القاسم أبا سمع األيادي الحسين أبو يعقوب بن على بن محمد بن على بن محمد -  1104
 صدوقا وكان عنه كتبت كامل بن احمد بنت السالم وامة المخلص طاھر وأبا السكري عمر بن وعلى الدارقطني
 حدثنا خالد أبى بن ھدبة حدثنا عبدة بن محمد حدثنا الحضرمي عمر بن على حدثنا األيادي على بن محمد أخبرني
 عليه هللا صلى هللا رسول عند الصالة ذكروا قال مالك بن أنس عن قالبة أبى عن الحذاء خالد حدثنا خالد بن وھيب

 فقال مولده عن الحسن أبا سألت اإلقامة ويوتر األذان يشفع ان بالل فأمر ناقوسا ربوااض أو نارا نوروا فقال سلم و
 ثمان سنة من القعدة ذي في ومات وثالثمائة وسبعين تسع سنة األول ربيع شھر من للنصف األحد يوم ولدت

  وأربعمائة وأربعين

 خطيب احمد بن المظفر عن بھا وحدث بغداد سكن الدينوري القارئ بكر أبو إبراھيم بن على بن محمد -  1105
 من الحديث معنا كتب ورعا صالحا رجال وكان يسيرا شيئا عنه كتبت وغيرھما الھمذاني الل بن بكر وأبى الدينور
 وسبعين ثالث سنة في فقال مولده عن وسألته المجبر الصلت بن عن قبلنا وكتب بعده ومن مھدى بن عمر أبى
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 المأمون بن الحسن بن محمد الفضل أبا سمع السمك بيع طاھر أبو هللا عبد محمد بن على بن محمد -  1106
 في ومن المجبر الصلت وبن الرازي بكران بن دومحم النوبختى الحسين بن والحسن الصيدالني القاسم وأبا الھاشمي
 في ومات وثالثمائة وثمانين خمس سنة من صفر في فقال مولده عن وسألته صدوقا وكان عنه كتبت وبعدھم طبقتھم
  الشونيزي مقبرة في ودفن وأربعمائة خمسين سنة من األخر ربيع شھر سلخ الخميس يوم

 عمر بن على سمع العشارى بابن المعروف الحربي طالب أبو على بن محمد بن الفتح بن على بن محمد - 1107
 ھذه من وخلقا حبابة بن الھيثم وأبا القواس عمر بن ويوسف الدارقطني الحسن وأبا شاھين بن حفص وأبا السكري
 الق وثالثمائة وستين ست سنة من المحرم في ولدت فقال مولده عن وسألته صالحا دينا ثقة وكان عنه كتبت الطبقة
 من األولى جمادى من والعشرين التاسع الثالثاء يوم في العشارى بن ومات لذلك العشارى له فقيل طويال جدي وكان
  بدمشق ذاك إذ وكنت وأربعمائة وخمسين إحدى سنة

 أبى القضاة قاضى عن حدث الھمانى بابن المعروف الكاتب طاھر أبو إبراھيم بن احمد بن على بن محمد - 1108
  وثالثمائة وسبعين إحدى أو سبعين سنة ولدت فقال مولده عن وسئل أصحابنا بعض عنه كتب روفمع محمد

 عيسى بن على بن وعيسى حبابة بن القاسم أبا سمع الحربي بكر أبو احمد بن محمد بن على بن محمد - 1109
 على بن محمد بكر أبو احدثن صحيحا سماعه وكان عنه كتبت ميمى اخى بن هللا عبد بن ومحمد المخلص طاھر وأبا
 أبو حدثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد حدثنا المخلص العباس بن الرحمن عبد بن محمد حدثنا الحربي محمد بن

 بن محمد بن هللا عبد بن محمد بن القاسم بن محمد بكر أبو حدثنا ومائتين وعشرين ست سنة عون أبى بن الفضل
 صلى هللا رسول وضوء أرنا قلنا قال يتوضا وھو هللا عبد بن جابر إلى جئنا قال لعقي بن محمد بن هللا عبد عن عقيل
 في الحربي بكر أبو مات عليھما بيده أدار المرفقين بلغ لما انه اال أنكره شيئا ار فلم قال فتوضأ قال سلم و عليه هللا
  وأربعمائة وخمسين اثنتين سنة أول

 وأبا الوراق زنبور بن عمر بن محمد سمع الثاتى الحسين أبو الحارث نب محمد بن احمد بن على بن محمد - 1110
 بن محمد بن ومحمد البناء زرعة وأبا الصيدالني بن احمد بن هللا وعبيد المأمون بن الفضل وأنبأنا الجندي الحسن
 خلف نب عمر بن محمد بكر أبو حدثنا الحارث بن الحسين أبو أخبرني صدوقا وكان عنه كتبت العطار سلمان
 عن عروة بن ھشام عن القطان سعيد بن يحيى حدثنا إبراھيم بن يعقوب حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا الوراق
 ينفعني شيئا لي قل فقال سلم و عليه هللا صلى النبي اتى رجال ان قدامة بن جارية عن قيس بن األحنف عن أبيه
 في ولدت يقول الحارث بن سمعت تغضب ال له يقول ذلك كل ارامر ذلك فقال قال تغضب ال قال اعقله لعلي واقلل
 البصرة إلى خرج وكان وأربعمائة وخمسين أربع سنة من األولى جمادى في ومات وثالثمائة وثالثين ثمان سنة
  بالبصرة أجله فأدركه بھا له كان ميراث الخذ

 على عن وحدث الطاق باب ناحية يسكن كان الدجاجى بابن المعروف الغنايم أبو الحسن بن على بن محمد - 1111
 أصحابنا عنه كتب بھته بن عمر بن ومحمد سويد بن سعيد بن وإسماعيل البزاز معروف بن وعلى السكري عمر بن
  وأربعمائة وستين ثالث سنة من شعبان سلخ الخميس يوم في ومات صحيحا سماعه وكان شيئا منه اسمع ولم

 الخطيب الھاشمي الحسين أبو با المھتدى بن الصمد عبد بن هللا عبيد بن محمد بن على بن محمد -  1112
 يوسف بن ومحمد السكري عمر بن وعلي شاھين بن حفص وأبا الدارقطني الحسن أبا سمع الغريق بابن المعروف

 وكان عنه كتبت وغيرھم المخلص طاھر وأبا عيسى بن على بن وعيسى القواس ويوسف حبابة وبن دوست بن
 بالصالح امره وشاع ذكره اشتھر ممن وھو بھا اتصل وما المنصور بمدينة القضاء وولى صدوقا ثقة نبيال فاضال
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 الحسين أبى على حنيفة أبي فقه بھا ودرس بغداد سكن الدامغاني هللا عبد أبو محمد بن على بن محمد - 1113
 بن هللا عبد أبو القضاة قاضى وقبل وأفتى ودرس العلم في وبرع الصيمرى هللا عبد أبى القاضي وعلى القدوري
 وكان وأربعمائة وأربعين سبع سنة من القعدة ذي في وذلك ماكوال بن موت بعد القضاة قضاء ولى ثم شھادته ماكوال
 الناس بمقادير عارفا العلم ألھل مكرما الفضل كامل العقل وافر وكان العراقيين مذھب في الرياسة إليه ھتوانت عفيفا
  بدامغان وثالثمائة وتسعين ثمان سنة في مولده وكان السداد على حكمه في أموره وجرت الراى سديد

  العباس أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 الكالبي ربيعة بن محمد عن حدث الشامة بصاحب يعرف ھاشم بنى مولى هللا عبد أبو العباس بن محمد - 1114
 بن ومنصور العبدي بشر بن ومحمد المدائني حرب بن وشعيب العطار نوح بن وسالم الحلبي إسماعيل بن ومبشر
 بن وأحمد الحافظ ھارون بن وموسى السدوسي حفص بن وعمر حنبل بن احمد بن هللا عبد عنه روى وغيرھم سفيان
 محمد بن احمد حدثنا ثقة وكان المخرمي نصر بن يحيى بن والقاسم ناجيه بن محمد بن هللا وعبد مسروق بن محمد
 محمد حدثنا الشامة صاحب هللا عبد أبو العباس بن محمد حدثنا قال ناجية بن عن اإلسماعيلي بكر أبو حدثنا غالب بن
 و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال أسد بن سلمة أبى بن عمر عن شھاب بن عن عمر بن هللا عبيد حدثنا بشر بن
 شھاب بن عن هللا عبيد عن بشر بن محمد عن غيره رواه عاتقيه على طرفيه بين خالف قد واحد ثوب في يصلى سلم
 عبيد بن سليمان بن الحميد عبد ورواه وسلم عليه هللا سلم و عليه هللا صلى النبي عن أسد بن سلمة أبى بن عمر عن
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن سلمة أبى بن عمر عن عروة بن وھشام سلمة أبى بن عمر عن شھاب بن عن هللا

 سلمة أبى بن عمر عن المسيب بن عن شھاب بن عن هللا عبيد عن أسامة أبى عن المنقري محمد بن حوثرة ورواه
 حدثنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على نبأناأ الصواب إلى أقرب أسامة أبى وحديث سلم و عليه هللا صلى النبي عن
 رجالن الشامة صاحب العباس بن ومحمد القنطري الحسين بن العباس حدثنا ھارون بن موسى حدثنا احمد بن دعلج

 العباس بن محمد مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد حدثنا جعفر أبى بن احمد حدثنا صالحان
  األولى جمادى في مات غيره قال عنه وكتبت ومائتين يعنى وثالثين تسع نةس الشامة صاحب

 عن بھا وحدث رأى من سر سكن الفقيه ثور أبى صاحب النسائي العباس أبو الوليد بن العباس بن محمد - 1115
 الحسن وأبو القالنسي الفتح بن محمد عنه روى حنبل بن وأحمد مسلم بن وعفان يونس بن وأحمد خليفة بن ھوذة

 حدثنا الحفار محمد بن ھالل حدثنا ثقة وكان البغوي إسحاق بن هللا وعبد القارئ اآلدمي جعفر بن ومحمد المصري
 أنبأنا العباس أبو ثور أبى صاحب الفقيه النسائي العباس بن محمد حدثنا المصري احمد بن محمد بن على الحسن أبو

 تخرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبى عن نصرة أبى عن عوف حدثنا خليفة بن ھوذة
 السيل حميل في الحبة تنبت كما فينبتون الماء من عليھم ورشوا الجنة في بثوھم فيقال فحما كانوا النار من ضبارة
 كأنك هللا رسول يا رجل قال ضعيف أصفر فھو الشمس تصيبه الظل في يكون الذي الزرع الحبة العباس أبو قال
 العباس بن محمد العباس أبو أنبأنا البغوي إسحاق بن هللا عبد حدثنا الرزاز احمد بن على حدثنا البادية أھل من كنت
  يونس بن احمد حدثنا رأى من بسر الفقيه النسائي الوليد بن

 والعالء مإبراھي بن وسلم مسلم بن عفان عن بھا وحدث بخارى نزل البغدادي العباس أبو العباس بن محمد - 1116
 البخاريان حريث بن ومحمد خلف بن احمد بن إسحاق عنه روى الجبار عبد بن وسليمان سوية أبى بن الفضل بن

 حدثنا محمد بن خلف حدثنا ببخارى الحافظ سليمان بن محمد بن احمد بن محمد حدثنا الدربندي الوليد أبو أخبرني
 نايل حدثنا الجبار عبد بن سليمان حدثنا ببخارى البغدادي اسالعب بن محمد حدثنا األنصاري حريث بن محمد بكر أبو
 بن احمد بن هللا عبد حدثنا الطبراني احمد بن سليمان حدثنا بأصبھان االمام جعفر بن يحيى بن على وأنبأنا نجيح بن
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 عبد عن بھا وحدث بغداد سكن بالكابلى يعرف المروزي هللا عبد أبو ماھان بن الحسن بن العباس بن محمد - 1117
 ومحمد صاعد بن محمد بن يحيى عنه روى الفراء موسى بن يموإبراھ على بن وعاصم األويسي هللا عبد بن العزيز

 القاضي كامل بن وأحمد الخرساني بن إسحاق بن هللا وعبد السماك بن عمرو وأبو الحكيمي هللا عبد وأبو مخلد بن
 حدثنا الكابلى العباس بن محمد حدثنا كامل بن احمد حدثنا بكر أبى بن الحسن حدثنا ثقة فقال الدارقطني وذكره
 النبي عن أبيه عن مالك بن سعد بن محمد عن إسحاق بن عن زكريا عن يونس بن عيسى حدثنا موسى بن إبراھيم
 قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد حدثنا فسوق وسبابه كفر المسلم قتال قال سلم و عليه هللا صلى
 حفظ أدنى له وكان قال ومائتين وسبعين سبع سنة في ببغداد مات الكابلى هللا عبد أبا ان اسمع وانا المنادى بن على
 بن محمد ان قانع بن حدثنا الصفار حدثنا السمسار حدثنا روايته في وال مذھبه في بالمحمود الناس عند يكن ولم

 في كانت وفاته ان وذكر مخلد بن محمد بخط قرأت وكذلك ومائتين وثمانين إحدى سنة في مات الكابلى العباس
  رجب

 بن وشريح خليفة بن ھوذة سمع الليف بلحية يعرف ھاشم بن مولى المؤدب هللا عبد أبو العباس بن محمد -  1118
 بن الباقي وعبد الشافعي بكر وأبو النجاد سلمان بن احمد عنه روى الليث أبى بن وإبراھيم مسلم بن وعفان النعمان
 حدثنا مسلم بن عفان القاضي قانع بن الباقي عبد بن محمد أخبرنا ثقة وكان وغيرھم الخطبي على بن وإسماعيل قانع
 رسول يا فقلن يوم ذات عنده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نساء اجتمع قالت عائشة عن مسروق عن عوانة أبو
 لمؤدبا هللا عبد أبو مات قال قانع بن حدثنا الصفار حدثنا السمسار حدثنا يدا اطولكن قال لحوقا بك أسرع اينا هللا

  ومائتين تسعين سنة األول ربيع شھر من بقين عشرة لثالث الجمعة يوم ھاشم بنى مولى

 بدبيس والده المعروف جعفر أبو شبيب بن الرحمن عبد بن زياد بن هللا عبيد بن محمد بن العباس بن محمد -  1119
 الصفار هللا عبد بن وعبدة جوھريال سعيد بن وإبراھيم شجاع بن الوليد ھمام وأبى مزاحم أبى بن منصور عن حدث
  ومائتين وثمانين اثنتين سنة في بدمشق حدثھم انه وذكر الدمشقي العقب أبى بن يعقوب بن على القاسم أبو عنه روى

 روى سمينة أبى بن يحيى بن محمد عن بھا وحدث بغداد سكن النسائي بكر أبو احمد بن العباس بن محمد - 1120
 سمينة أبى بن محمد حدثنا النسائي احمد بن العباس بن محمد بكر أبو حدثنا العطشى يىيح بن احمد بن محمد عنه
 أصل في ھكذا ويھودية يھوديا رجم سلم و عليه هللا صلى النبي ان عمر بن نافع عن ليلى أبى بن عن وكيع حدثنا
  اعلم فا النسائي اسالعب بن على بن محمد عن يروى العطشى يحيى بن احمد بن ومحمد الطناجيري الفرج ابى

 هللا عبيد عمه عن حدث اليزيدي هللا عبد أبو المبارك بن يحيى محمد أبى بن محمد بن العباس بن محمد - 1121
 أبو عنه روى حديثه في مصدقا واآلداب لألخبار رواية وكان وغيرھم ثعلب العباس وأبى الرياشي الفضل أبى وعن
 محمد بن وعمر العسكري بن هللا عبد وأبو المؤدب الحكم بن محمد بن وجعفر ھاشم أبى بن طاھر وأبو الصولي بكر
 في مات اليزيدي هللا عبد أبا ان جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح أبى بن هللا عبيد حدثني آخرين في سيف بن

 بن عمر القاسم أبو الن قال قال البزاز على بن الواحد عبد بن محمد الحسين أبو وأنبأنا وثالثمائة عشر سنة من شوال
 عشرة الثنتي الليل أول األحد ليلة اليزيدي هللا عبد أبو مات الكاتب إبراھيم بن جعفر بن محمد بن سيف بن محمد
 في عليه وصليت اشھر وثالثة سنة وثمانين اثنتين بلغ قد وكان وثالثمائة عشر سنة اآلخرة جمادى من بقين ليلة

  داره بباب قيبالن درب في داود حوض بحضرة مسجده

 ھشام وأبى لوين سليمان بن محمد عن حدث الضرير الخصيب الحسن أبو سھيل بن العباس بن محمد -  1122
 بن ومحمد الدقاق دينار بن القاسم أبو عنه روى وارة بن مسلم بن ومحمد زنجويه بن الملك عبد بن ومحمد الرفاعي
 وثالثمائة عشرين سنة في منه سمع انه الثالج بن وذكر ثقة غير وكان الثالج بن القاسم وأبو الشخير بن هللا عبيد
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 عن بھا وحدث دادبغ سكن األصبھاني بكر أبو المھلب بن يزيد بن زياد بن عبدة بن العباس بن محمد -  1123
 بشران بن عمر عنه روى وغيرھم منده بن يحيى بن ومحمد الروحى سنان بن محمد بن هللا وعبد حبيب بن يونس
 بكر أبو حدثنا المظفر بن محمد حدثنا األصبھاني نعيم أبو حدثنا الجراحى الحسن أبو والقاضي المظفر بن ومحمد
 حدثنا أيوب بن إبراھيم حدثنا األصبھاني الحسن بن الحسين أنبأنا نياألصبھا زياد بن هللا عبد بن العباس بن محمد
 المھاجرون اجتمع قال ثابت بن زيد عن يزيد بن هللا عبد عن عدى عن جابر عن سفيان عن السالم عبد بن النعمان

 فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فخرج طائفة ذلك وكره لقاتلناھم المنافقون لنا برز لو طائفة فقال بيت في واألنصار
 عبدة بن العباس بن محمد قال بشران بن عمر حدثنا البرقاني بكر أبو أنبأنا فئتين المنافقين في لكم فما زيد يا اكتب

  يفھم ثقة بكر أبو األصبھاني

 شاھين بن حفص أبو عنه روى الحمصي عمرو بن سعيد عن حدث البزاز حرب بن العباس بن محمد -  1124
 سعيد حدثنا البزاز حرب بن العباس بن محمد حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا القرشي الملك عبد نب محمد أنبأنا
 رسول قال قال مالك بن أنس عن العالء بن حميد عن القنسرينى يحيى بن متوكل بن بقية حدثنا الحمصي عمرو بن
  عمره هللا خدم من بمنزلة كان حاجة المسلم ألخيه قضى من سلم و عليه هللا صلى هللا

 الدوري محمد بن عباس عن حدث بالمروزى يعرف جعفر أبو العباس بن الفضل بن العباس بن محمد -  1125
  شاھين بن حفص وأبو السكري عمر بن على عنه روى القلوسى إسحاق بن ويعقوب

 أبو عنه روى البزاز مكرم بن الحسن عن حدث بالمروزى وليس المؤدب الفضل بن العباس بن محمد -  1126
  شاھين بن حفص

  أيضا شاھين بن عنه روى عرفة بن الحسن عن حدث المنادى بنان بن العباس بن محمد - 1127

 العطاردي الجبار عبد بن احمد عن حدث بالمروزى يعرف مقاتل أبو شجاع بن احمد بن العباس بن محمد - 1128
 عمر بن ويوسف مقسم بن الحسن بن محمد بن حمدا عنه روى الدنيا أبى بن بكر وأبى الحربي منبه بن والقاسم
 مات شجاع بن مقاتل أبا ان قانع بن حدثنا الصفار حدثنا السمسار حدثنا ثقة وكان الصفار عثمان بن هللا وعبد القواس

  الشھر من بقين ليال لعشر مات قانع بن عن غيره قال وثالثمائة وعشرين تسع سنة من اآلخرة جمادى في

 بن عنه روى الوراق جعفر بن عيسى عن حدث بالسرخسى يعرف كلثوم بن هللا عبد بن العباس نب محمد - 1129
  شاھين

 أبى بن والحرث الدوري محمد بن العباس سمع الصايغ بكر أبو مھدى بن الوليد بن العباس بن محمد - 1130
 أخبرني ثقة وكان الصيداوي جميع نب الحسين وأبو الصفار عثمان بن هللا عبد عنه روى الكديمي العباس وأبا أسامة
 الصايغ مھدى بن الوليد بن العباس بن محمد حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد حدثنا الطناجيري على بن الحسين
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 بن ومحمد المدائني حيان بن عيسى بن محمد عن حدث المستملى هللا عبد أبو مھران بن العباس بن محمد - 1131
 بن أنبأنا الصفار حدثنا السمسار أنبأنا شاھين بن حفص وأبو الدارقطني الحسن أبو عنه روى الرياحي العوام أبى
  وثالثمائة وعشرين سعت سنة من شعبان في مات المستملى مھران بن هللا عبد أبا ان قانع

 حلب نزل البزاز بكر أبو الفضيل بن الفضل بن العباس بن محمد وقيل الفضيل بن العباس بن محمد - 1132
 عبد بن وعلى اعين بن جعفر بن ومحمد شيبة أبى بن عثمان بن ومحمد القاضي إسحاق بن إسماعيل عن بھا وحدث
 يزيد بن الحسن أبو عنه حدث مستقيمة أحاديث وغيرھم يالمروز موسى بن إسحاق بن ومحمد الطيالسي الصمد
 المؤدب الحسن بن محمد بن الحسين أخبرنا وثالثمائة أربعين سنة بعد وفاته وكانت الغرباء من واحد وغير القاضي
 ديالبغدا الفضيل بن العباس بن محمد بكر أبو أنبأنا بإستراباذ العنبري المثنى بن الحسن بن على الحسن أبو حدثني
 هللا عبد بن محمد حدثنا الدالل الحباب بن محمد بن الواحد عبد بن إبراھيم وأنبأنا الطيالسي الصمد عبد حدثنا بحلب
 عن األعمش حدثنا غياث بن حفص حدثنا المرزبان بن مسروق حدثنا الصمد عبد بن على حدثنا الشافعي إبراھيم بن
 واللفظ ترحة فرحة كل مع سلم و عليه هللا صلى هللا سولر قال قال هللا عبد عن األحوص أبى عن إسحاق أبى

  العباس بن محمد لحديث

 بن محمد بن الرحمن عبد عنه روى الرازي الحسين بن يوسف سمع الصوفي مھروية بن العباس بن محمد -  1133
  ببغداد منه سمع انه وذكر اإلدريسي سعد ألبي شيخ السمرقندي الوھاب عبد

 محمد بن عباس وعن أبيه عن حدث الفقيه النحوي بابن المعروف الحسين أبو الوليد بن اسالعب بن محمد -  1134
 عنه روى شيبة أبى بن عثمان بن ومحمد حنبل بن احمد بن هللا وعبد ثعلب العباس وأبى الحربي وإبراھيم الدوري

 الكلوذاني عمر بن العباس أخبرني نكرة رواياته وفى وغيرھما الصفار عثمان بن هللا وعبد شاھين بن حفص أبو
 جعفر أبو حدثنا وثالثمائة أربعين سنة في بكلوذان قاضينا النحوي بابن المعروف العباس بن محمد الحسين أبو حدثنا
 بن هللا عبد حدثنا قال الثعلبي الحسن بن إبراھيم حدثنا شيبة أبى بن عثمان بن إبراھيم بن محمد بن عثمان بن محمد
 قال طالب أبى بن على عن طالب أبى بن على مولى أبيه عن سعد بن الحسن عن جبير بن حكيم عن الغنوي بكير
 هللا فان بذلك النعم فاستبقوا يديه على شانه ليصلح حوائجه قضاء في المؤمن ألخيه سعى من إلى لتساق الجنة ان

 عثمان بن هللا عبد حدثنا ياألزھر أخبرني انفقه فيم ماله عن يسأله كما بذله وما جاھه عن الرجل يسأل الكريم
 عن بكر أبو وعمى أبى حدثنا شيبة أبى بن عثمان بن محمد حدثنا الفقيه العباس بن محمد الحسين أبو حدثنا الصفار

 سمعت ھريرة أبو قال فيه يعشق ال زمن إلى عشنا ال قاال والحسن سيرين بن عن عون بن عن الحداد عبيدة أبى
 سألت النحوي بن الحسين أبو قال يؤلف وال يألف ال فيمن خير وال مألفه المؤمن وليق سلم و عليه هللا صلى النبي
 عن العين يعمى فقال ويصم يعمى الشيء حبك سلم و عليه هللا صلى النبي عن الدرداء أبى حديث عن يحيى بن احمد
 واسمعت صادق رفوالط فيك طرفى وكذبت يقول وانشا فيه العذل استماع عن األذان ويصم مساويه إلى النظر
 أبو حدثنا ببست القاضي احمد بن على الحسن أبو حدثنا السجزي ناصر بن مسعود حدثني تسمع ليس ما منك اذنى

 النحوي العباس بن محمد الحسين أبو حدثني هللا عبد بن المطھر أخبرني الخطابي إبراھيم بن محمد بن احمد سليمان
 انست وإذا... ...  انسى الوحدة في فھي...  بنفسى نفسي انست...  هإلي فكتبت يستزيرنى لمحة بن إلى كتبت قال

 عند...  اال البيت فلزمت... ...  جنس شر من جنسھم...  فاضحى الناس فسد... ...  نفسي الناس فاحق...  غيرى
 بن الحسين أبا ان قال النحوي احمد بن هللا عبيد الفتح أبى عن بلغني مسجده مؤذن وكان وقال...  لخمس تاذينى
  وثالثمائة وأربعين ثالث سنة شوال في مات الفقيه النحوي
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 يحيى عن وحدث الحرسى مربعة من الشرقى بالجانب ينزل كان البزاز بكر أبو نجيح بن العباس بن محمد -  1135
 اشيالرق قالبة وأبى الحمال سعيد بن وأحمد الطباع بن يوسف بن ومحمد األزرق الفرج بن ومحمد طالب أبى بن

 العيناء وأبى الصايغ محمد بن وجعفر الطيالسي هللا عبد بن وعيسى برد بن الوليد وأبى أسامة أبى بن والحارث
 بن على وأبو الفضل بن الحسين وأبو حافظا كان انه لنا وذكر رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا وغيرھم الضرير
 يزيد حدثنا طالب أبى بن يحيى حدثنا الحافظ نجيح بن سالعبا بن محمد حدثنا رزق بن احمد بن محمد حدثنا شاذان
 اال نبي يكن لم انه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن إسحاق بن محمد حدثنا ھارون بن
 عنبة كأنھا اليمنى عينه بأعور ليس وهللا أعور انه قبلى كان من يصفھا لم صفة والصفنه المته الدجال وصف وقد

 الحسن حدثنا ثقة نجيح بن العباس بن محمد كان قال جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح أبى بن هللا عبد حدثني طافيه
 ومائتين وستين ثالث سنة من رجب في فقال ولدت سنة أي في اسمع وانا نجيح بن بكر أبا أبى سأل قال بكر أبى بن
 وأربعين خمس سنة اآلخرة جمادى من بقين لثالث بالغداة األحد يوم ودفن السبت يوم نجيح بن ومات الحسن قال

  وثالثمائة

 أھل من بالمھرانى ويعرف الكرابيسي العباس أبو مھران بن يزداد بن حمدون بن العباس بن محمد - 1136
 إسحاق بن ومحمد الحصيرى نصر بن احمد بن جعفر عن بھا وحدث وثالثمائة خمسين سنة في بغداد قدم نيسابور

  رزقويه بن الحسن أبو عنه روى يمةخز بن

 أبو عنه حدثنا البغوي القاسم أبا سمع الصيرفي زرعة أبو الحارث بن محمد بن احمد بن العباس بن محمد - 1137
 احمد بن محمد بن العباس بن محمد زرعة أبو حدثني قال البرقاني حدثنا الواسطي العالء أبو القاضي البرقاني بكر
 ست سنة العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد حدثنا المدينة جامع في كتابه أصل من الصيرفي الحارث بن محمد بن

 عن معمر عن الرزاق عبد حدثني قال سليمان بن المعتمر حدثنا قال وردان بن حاتم بن صالح حدثنا وثالثمائة
 أو قال با مؤمن وھو الناف ومنعت وفالنا فالنا أعطيت هللا رسول يا قلت قال أبيه عن سعد بن عامر عن الزھري
   مسلم

 سمع ھراة أھل من بالعصمى ويعرف الضبي ذھل أبى بن هللا عبد أبو عصم بن احمد بن العباس بن محمد -  1138
 في سماعه أول وكان ونحوھم الشامي محبوب بن وحاتم الماليني معاذ بن ومحمد الھروي المخلدى هللا عبد بن محمد
 من بالري وسمع ونحوھما الحيري عمرو وأبى عبدان بن مكي من فسمع نيسابور ورد ثم بھراة وثالثمائة تسع سنة
 بن محمد عمر وأبى صاعد بن يحيى من ببغداد وسمع الرازي حاتم أبى بن الرحمن وعبد الحزورى خالد بن احمد
 عشرة سبع سنة في بغداد دخوله أول وكان الحضرمي ھارون بن محمد حامد وأبى القاضي يعقوب بن يوسف

 بن محمد منه فسمع بھا وحدث دفعات ذلك بعد ووردھا شيئا شيئا منه يسمع فلم عليل البغوي القاسم وأبو وثالثمائة
 رزقويه بن عنه وحدثنا الفوارس أبى بن ومحمد الفرات بن الحسن وأبو الدارقطني الحسن وأبو الوراق إسماعيل

 العالية االقدار ذوى من جليال رئيسا نبيال ثقة ثبتا العصمى كانو بھراة منه سمع البرقاني وكان البرقاني بكر وأبو
 مثقال منھا دينار كل وزن دنانير له يضرب كان انه وبلغني والمستورين والفقھاء الصالحين على بين افضال وله

 إذا فيفرح هيفتح ثم فضة فيه ان فيتوھم كاغدا ناولته إذا يفرح الفقير ان يقول ثم بھا فيتصدق ذلك من وأكثر ونصف
 بن محمد هللا عبد أبو حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا المثقال عن زاد إذا فيفرح يزنه ثم الدينار صفرة رأى

 منصور بن محمد بن هللا عبد حدثنا يونس بن محمد بن احمد إسحاق أبو حدثنا الھروي العصمى ذھل أبى بن العباس
 فيكم ھل فقال البيت في عباس بن عند كنا قال شراعة أبو حدثنا جبارال عبد بن داود حدثنا سعيد بن سويد حدثنا
 ما أحدثك اال ھريرة أبو فقال معھم دولتنا فان خيرا بالفرس فاستوصوا السود الرايات خرجت إذا قال ال قالوا غريب
 يقول سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول سمعت قال ھات ھنا ھا وانك قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت

 بن وداود مجھول شراعة أبو ضاللة واخرھا ھرج واوسطھا فتنة أولھا فان المشرق قبل من السود الرايات أقبلت إذا
 القاسم بن هللا عبد بن محمد بخط وجدت قال هللا عبد بن على بن محمد هللا عبد أبو حدثني متروك الجبار عبد

 بن عصم بن بالل بن عصم بن محمد بن احمد بن العباس بن محمد العصمى نسب فھما ضابطا وكان الحرمي
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 عبد سمع حيويه بابن المعروف الخزاز عمر أبو معاذ بن يحيى بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد -  1139
 محمد بن وإبراھيم المرزبان بن خلف بن ومحمد الباغندي سليمان بن حمدم بن ومحمد المدائني إسحاق بن هللا

 سمع ثقة وكان ذكرھم يطول وخلقا صاعد بن محمد بن ويحيى داود أبى بن بكر وأبا البغوي القاسم وأبا الخنازيرى
 بكر ىأب ومصنفات الواقدي ومغازى سعد بن محمد طبقات مثل الكبار المصنفات وروى عمره طول وكتب الكثير
 أبى بن ومحمد البرقاني بكر أبو عنه حدثنا ذلك وغير خيثمة أبى بن وتاريخ األموي سعيد ومغازى األنباري بن

 على بن والحسن التنوخي المحسن بن وعلى العتيقي محمد بن وأحمد واالزھرى الخالل محمد بن والحسن الفوارس
 ومائتين وتسعين خمس سنة في ولدت يقول حيويه نب عمر أبا سمعت البرقاني لنا قال غيرھم وجماعة الجوھري

  حيويه بن لنا قال قاال التنوخي المحسن بن وعلى العتيقي محمد بن احمد حدثنا

 عمر أبو كان قال األزھري حدثني بالليل العتيقي زاد ومائتين وتسعين خمس سنة القعدة ذي من خلتا لليلتين ولدت
 الرزاز بن الحسن أبى كتاب من فيقرأه منه أصله يقرب وال شيئا يقرا ان رادأ ربما تسامح فيه وكان مكثرا حيويه بن
 حسنا ثناء عليه فأثنى حيويه بن ذكر العتيقي سمعت ثقة ذلك مع وكان سماعه فيه يكن لم وان الكتاب بذلك لثقته

 احضر كنت وليق حيويه بن سمعت وقال مروءة ذا دينا صالحا ثقة كان وقال ذلك في وبالغ جميال ذكرا وذكره
 الربيع بقطيعة منزلنا إلى وارجع المجلس من فانصرف البول اخذنى فربما المنصور مدينة في صاعد بن مجلس
 حيويه بن عن البرقاني سألت قال كما أو منزلنا غير في سروايلى أحل وال المجلس إلى اعود ثم وأتوضأ ابول حتى
 العتيقي حدثنا وثالثمائة وثمانين اثنتين سنة في حيويه بن مات لقا الخالل محمد بن الحسن حدثني حجة ثبت ثقة فقال
  متيقظا ثقة وكان األخر ربيع من بقين لعشر جارنا حيويه بن عمر أبو توفى فيھا وثالثمائة وثمانين اثنتين سنة قال

 بن ومحمد ليالمحام هللا عبد أبا القاضي سمع الحسن أبو الفرات بن محمد بن احمد بن العباس بن محمد - 1140
 الحسن وأبا الحكيمي احمد بن ومحمد الھاشمي القاسم بن وحمزة الحافظ عبيد بن محمد بن وعلى الدوري مخلد

 محمد بن على عن عنده كان انه وبلغني وقته في أحد يجمعه لم ما وجمع الكثير كتب ثقة وكان بعدھم ومن المصري
 على بن احمد عنه حدثني يسير شيء اال عنه يخرج ولم تاريخ ومائة تفسير مائة كتب وانه جزء ألف وحده المصري

 الحسن أبو أنبأنا البادا على بن احمد أخبرني الواحد عبد بن محمد الحسن وأبو البرمكي عمر بن وإبراھيم البادا
 حدثنا التجيبي احمد بن أسامة حدثنا شاذان بن محمد بن هللا عبد حدثنا الفرات محمد بن احمد بن العباس بن محمد
 عن محمد بن القاسم عن هللا عبيد أخيه عن عمر بن هللا عبد حدثنا فروة أبى بن إسحاق حدثنا سليمان بن الربيع
 ثمانية الفرات بن خلف قال األزھري القاسم أبو حدثني الوضوء فعليھا بيدھا فرجھا المراة مست إذا قالت انھا عائشة
 ينسخھا لم غيره مع كثيرة سماعات أيضا له وكانت كتبه من سرق ما سوى بخطه أكثرھا كتبا مملوءة صندوقا عشر
 الحديث يكتب ومكث وثالثمائة عشرة بضع سنة في مولده وكان الضبط وجودة النقل صحة في الحجة ھو وكتابه قال
 النھارب الفرات البن يكن ولم قال وطبقته الحافظ عبيد بن عن عنده وكان مات ان إلى وثالثمائة ثالثين سنة قبل من
 يحضر وكان وعشية غدوة يوم كل في متصلة كانت الشيوخ على فيھا يقرا كان التي مجالسه الن للنسخ يتسع وقت
 يكتبه بما تعارضه كانت له جارية ان وذلك ومقابلته تصحيحه من الفراغ بعد الشيخ أصل من نسخه قد الذي كتابه
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 الطرقات وفي المنصور جامع في يقص فقيرا شيخا كان القاص بكر أبو الحسين بن العباس بن محمد - 1141
 سليمان بن حاجب حدثنا زيد بن على بن الحسن حدثنا المفيد احمد بن محمد بكر أبو حدثنا يقول وسمعته واالسواق

 بن جابر عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان حدثني قال الثوري سعيد بن سفيان حدثنا الجراح بن وكيع حدثنا
 وال منه خير ھو أحدا بعدي هللا يخلق لم رجل عليكم يطلع فقال سلم و عليه هللا صلى النبي عند كنا قال هللا عبد

 فقبله سلم و عليه هللا صلى النبي فقام الصديق بكر أبو طلع حتى برحنا فما النبيين شفاعة مثل شفاعة وله أفضل
 عن بحكاية القطيعي مالك بن بكر أبى عن أيضا وحدثنا وأربعمائة تسع سنة في الحديث ھذا منه سمعت والتزمه
  وأربعمائة ثالثين سنة أول في وفاته وكانت الشكلي يوسف بن العباس

  عمرو أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 الحسن وعن أبيه عن حدث الواقفى األنصاري سھل أبو رافع بن حنظلة بن عبيد بن عمرو بن محمد -  1142
 الحباب بن وزيد موسى بن هللا وعبيد المبارك بن هللا عبد عنه روى السختياني وأيوب سيرين بن ومحمد البصري
 بن محمد بن على أنبأنا القاضي الوليد بن وبشر الجحدري طلحة بن وكامل الجعد بن وعلى النعمان بن وشريح
 قلت قال الخراز علي بن احمد حدثنا العسكري هللا عبيد بن محمد حدثنا الحافظ عمر بن محمد أنبأنا البزاز عيسى
 بن محمد بن على حدثنا الشرقى جامع في ببغداد قال األنصاري عمرو بن محمد عن كتبت أين الوليد بن لبشر
 بن هللا عبد حدثنا قال الصيرفي موسى بن عمران بن محمد أنبأنا الصفار عثمان بن هللا عبد حدثني الحربي الحسن
 األنصاري عمرو بن محمد عن القطان سعيد بن يعنى يحيى سألت يقول أبى سمعت قال المديني هللا عبد بن على
 القاسم وعن االقرن الكبش في عائشة عن القاسم عن روى قال له ما له قلت جدا الشيخ فضعفه حفصة عن روى قلت
 هللا عبد بن محمد حدثنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني ابده أو الحسن عن وروى الوسطى الصالة في عائشة عن

 عمرو بن محمد سھل أبو قال معين بن يحيى عن الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي
  الخزاز مرابة بن سعيد بن احمد حدثنا العباس بن محمد أنبأنا الواحد عبد بن محمد أنبأنا األمر ضعيف األنصاري

 الفضل بن حدثنا ضعيف األنصاري عمرو بن محمد سھل أبو يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا
 عمرو بن محمد سھل أبو حدثنا الضبي منعي أبو حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأنا

 محمد عبيد أبو أنبأنا كتابه من البصري عدى بن محمد حدثنا قال جعفر أبى بن احمد أنبأنا ضعيف وھو األنصاري
 سعيد بن يحيى كان قال األنصاري عمرو بن محمد عن األشعث بن سليمان داود أبا سألت قال اآلجري على بن

 قال احمد بن هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف احدثن العتيقي أنبأنا يضعفه
  جدا يضعفه سعيد بن يحيى وكان وعبادان بالبصرة ينزل كان األنصاري عمرو بن محمد يقول أبى سمعت

 عطاء بن عمرو بن محمد ھو وقيل ياسر بن عطاء بن وقيل ريسان بن عطاء بن حماد بن عمرو بن محمد -  1143
 أھل من بالجماز ويعرف حماد بن عمرو بن هللا عبد بن محمد ھو وقيل الصديق بكر أبى مولى هللا عبد أبو زيان بن

 ھارون أيام في بغداد دخل نواس أبى من سنا أكبر انه يقول وكان اللسان خبيث ماجنا وكان أديب شاعر البصرة
 الش إلى ذنب لي ليس...  أنشده عليه دخل فلما إليه حملة في تبك قد المتوكل وكان المتوكل جعفر أيام وفي الرشيد
 يعقوب بن احمد بن محمد بن احمد أخبرني...  العمرين وحب...  ان عف بن عثمان حب... ...  خلتين اال...  يعة

 زرعالم بن يموت حدثنا الصولي يحيى بن محمد حدثنا قفرجل بن الفضل بن هللا عبيد بن محمد جدي حدثني الكاتب
 الصحفة فكانت قوم مع أخرى مائدة على يأكل وجعفر القاسم بن جعفر يدي بين مائدة على يأكل الجماز جلس قال
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 إدريس بن محمد لبيد أبو عنه روى عليه بن إسماعيل عن حدث هللا عبد أبو مھاجر بن عمرو بن محمد - 1144
 لبيد أبو حدثنا بسرخس الفقيه احمد بن زاھر أنبأنا قالت بمكة المروزي محمد بن احمد بنت كريمة أخبرتنا السرخسي

 حدثنا إبراھيم بن إسماعيل حدثنا البغدادي مھاجر بن عمرو بن محمد هللا عبد أبو حدثنا السرخسي إدريس بن محمد
 سلم و عليه هللا صلى النبي مع كنت قال جبل بن معاذ عن عمرو بن اللجالج عن ثمامة بن الورد أبى عن الجريري

 العافيه هللا فاسال البالء سألت سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال الصبر أسألك ىان اللھم يقول وھو يدعو برجل فمر
 الجنة ودخول النار من الفوز النعمة تمام ما تدرى ھل آدم بن فقال النعمة تمام أسألك انى اللھم يقول وھو برجل ومر
  فسل لك استجيب قد له فقال واالكرام الجالل ذا يا يدعو وھو برجل ومر

 وسفيان الثقفى الوھاب عبد عن بھا وحدث بغداد قدم البصري الباھلى بكر أبو العباس بن عمرو بن محمد -  1145
 بن هللا عبد عنه روى وغيرھم عدى أبى بن ومحمد غندر جعفر بن ومحمد عياض بن أنس ضمرة وأبى عيينة بن

 أبو أنبأنا المحاملي القاضي آخرھم ةوجماع صاعد بن محمد بن ويحيى البغوي محمد بن هللا وعبد حنبل بن احمد
 بن عمرو بن محمد حدثنا خلف بن جمعة بن محمد قريش أبو حدثنا التميمي على بن الحسين حدثنا البرقاني بكر

 قال قال ھريرة أبى عن سيرين بن محمد عن علقمة بن سلمة عن عدى أبى بن حدثنا ببغداد البصري الباھلى العباس
 داود بن احمد بن محمد بن احمد الحسين أبو أنبأنا بكنيتى تكتنوا وال باسمى تسموا سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول
 سفيان حدثنا الباھلى عمرو بن محمد حدثنا إمالء المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا الواعظ
 عاد عدھا لو بيض شعيرات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لحية في كان إنما قال أنس عن ربيعة عن حدثونى قال

 قال الدقاق الحسين بن محمد بن على أنبأنا الباھلى عمرو بن محمد اال عيينة بن سفيان عن يروه لم يقال أحصاھا
 الرحمن عبد سمعت الباھلى العباس بن عمرو بن محمد قال سعيد بن العباس أبى عن ھارون بن الحسين على قرانا
 وقرأت البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد حدثنا جعفر أبى بن احمد أنبأنا ةثق كان يقول يوسف بن
 الباھلي العباس بن عمرو بن محمد مات قال الثقفى إسحاق بن محمد أنبأنا قال المزكى إسحاق أبي عن البرقاني على
  المحرم شھر في الثقفى قال بالبصرة البغوي قال ومائتين وأربعين تسع سنة

 بن الجارود عن بھا وحدث بغداد سكن الھروي هللا عبد أبو عمرويه بابن يعرف الحكم بن عمرو بن محمد - 1146
 بن الحسين عنه روى سليمان بن وغسان إبراھيم بن ومكي الجراح بن ووكيع واقد بن هللا عبد رجاء وأبى يزيد
 بن ويحيى الجوزي موسى بن محمد بن وإبراھيم يةناج بن محمد بن هللا وعبد العجل بعبيد المعروف حاتم بن محمد
 بن الحسين جدي كتاب في وجدت قال المحاملي هللا عبد بن احمد أنبأنا ثقة وكان المحاملي والقاضي صاعد بن محمد

 سليمان بن غسان حدثنا عمرويه بابن يعرف الھروي هللا عبد أبو الحكم بن عمرو بن محمد حدثنا يده بخط إسماعيل
 صلى هللا رسول قال قال انه ھريرة أبى عن سعيد بن محمد عن مظاھر عن الزبير أبى عن طھمان بن براھيمإ حدثنا
 أنبأنا هللا سبيل في به والرامى به والمعين به محتسبا صانعه الجنة ثالثة الواحد بالسھم ليدخل هللا ان سلم و عليه هللا

 بن الحسين حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن داحم سھل أبو حدثنا المتوثي محمد بن الحسين بن محمد
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 روى الوليد بن بقية عن بھا وحدث بغداد قدم حمص أھل من الكلبي هللا عبد أبو حنان بن عمرو بن محمد - 1147
 عبيد أبو وأخوه المحاملي والقاضي النيسابوري السراج العباس وأبو مطين الكوفى هللا عبد بن محمد جعفر أبو عنه

 عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو حدثنا ثقة وكان وغيرھم التنوخي البھلول بن إسحاق بن وبيعق بن ويوسف
 حدثنا حنان بن عمرو بن محمد حدثنا إمالء المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا مھدى بن هللا
 رسول سمعت قال األسود بن المقداد عن برجا بن يحيى عن سليم بن سليمان حدثني فضالة بن الفرج حدثنا قال بقية
 بن احمد الحسين أبو حدثنا غليانا استجمعت إذا القدر من انقالبا أسرع آدم بن لقلب يقول سلم و عليه هللا صلى هللا

 عمرو بن محمد حدثنا إمالء البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف بكر أبو حدثنا الواعظ حماد بن احمد بن محمد
 أبى عن رفيع بن العزيز عبد عن الضبي المغيرة عن الحجاج بن شعبة حدثنا قال بقية حدثنا لحمصيا حنان بن

 من اجزأه منكم شاء فمن عيدان ھذا يومكم في اجتمع قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن ھريرة أبى عن صالح
 بن يحيى حدثكم الوراق إسماعيل بن محمد على قرأت قال البرقاني بكر أبو حدثنا هللا شاء إن مجمعون فانا الجمعة
 روى بقية ان بلغني حنبل بن احمد هللا عبد أبو قال قال ھانئ بن محمد بن احمد األثرم بكر أبو حدثنا صاعد بن محمد
 أين من يوم في يجتمعان العيدين في ھريرة أبى عن صالح أبى عن رفيع بن العزيز عبد عن مغيرة عن شعبة عنه
 ھذا ليس حديثين شعبة عن بقية عن ربه عبد بن يزيد عن كتبت قد هللا عبد أبو قال ثم منه يعجب كأنه بھذا بقية جاء
 من غريب حديث ھذا الدارقطني لنا وقال البرقاني قال مرسال صالح أبى عن العزيز عبد عن الناس رواه وانما فيھما
 البكائي زياد رواه وقد بقية غير عنه روهي لم شعبة عن غريب أيضا وھو شعبة غير عنه يروه ولم مغيرة حديث
 أبى عن رفيع بن العزيز عبد عن الثوري عن وروى متصال رفيع بن العزيز عبد عن الطلحي موسى بن وصالح
 عن رفيع بن العزيز عبد عن جماعة ورواه عنه غريب وھو سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبى عن صالح
 المزكى إسحاق أبى عن البرقاني على قرأت ھريرة أبا يذكروا لم مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن صالح أبى
 من يوم آخر يقول الحمصي هللا عبد أبا حنان بن عمرو بن محمد سمعت قال الثقفى إسحاق بن محمد أنبأنا قال

 سنة ومات قال ومائة وسبعين إحدى سنة في ولد كأنه سنة وثمانين اثنتين بن وأنا وخمسين ثالث سنة األولى جمادى
  وخمسين سبع سنة في مات انه الثقفى غير ذكر ومائتين وخمسين سبع

 الدراوردي محمد بن العزيز عبد سمع مذعور أبى بابن يعرف هللا عبد أبو سليمان بن عمرو بن محمد -  1148
 بن ويزيد الدمشقي مسلم بن والوليد العنبري معاذ بن ومعاذ العبدي خليفة أبى بن وعمر حازم أبى بن العزيز وعبد
 عمر أبو حدثنا المحاملي إسماعيل بن الحسين آخرھم وجماعة صاعد بن محمد بن يحيى عنه روى ونحوھم زريع
 محمد بن العزيز عبد حدثنا مذعور أبى بن عمرو بن محمد حدثنا قال المحاملي إسماعيل بن الحسين أنبأنا مھدى بن

 بئر من العذب الماء له يستقى كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان شةعائ عن أبيه عن عروة بن ھشام حدثنا
 عبد حدثنا الھمداني القاسم بن الحسن بن القاسم حدثنا بالكرخ القاضي سعيد بن على بن الحسن على أبو حدثنا السقيا
 العزيز عبد سمعت قال خيالبل إسحاق بن محمد نبأنا قال منصور بن هللا عبد حدثنا الدينوري وھب بن محمد بن هللا
 بن الحسن حدثني راسى فقبل قام حدثته فلما الحديث ھذا عن المبارك بن هللا عبد سالنى يقول الدراوردي محمد بن
  هللا عبد أبو كنيته ثقة مذعور أبى بن عمرو بن محمد قال الدارقطني الحسن أبى عن طالب أبى

 محمد وعن أبيه عن بھا وحدث بغداد قدم الواسطي عون بوأ الجعد بن أوس بن عون بن عمرو بن محمد - 1149
 عيسى بن والقاسم صبيح بن يحيى بن وزكريا سليمان بن الحسن بن على الشعثاء وأبى الواسطي عمران بن أبان بن

 بن ومحمد الباغندي محمد بن محمد عنه روى الرقى زرارة بن هللا عبد بن وإسماعيل العنبري معاذ بن والمثنى
 بن محمد أنبانا جعفر أبى بن احمد أنبأنا صدوق ثقة وھو بواسط أبى مع عنه كتبت حاتم أبى بن وقال لدوريا مخلد



109 

 

 وعلى المقدام بن احمد األشعث وأبى على بن عمرو عن حدث الصفار بكر أبو ممكر بن عمرو بن محمد -  1150
 عن بلغني ثقة وكان الخاقاني مزاحم وأبو مخلد بن محمد عنه روى مكرم بن محمد عمه وعن الموصلي حرب بن
  ومائتين وسبعين سبع سنة من القعدة ذي في مكرم بن توفى قال مزاحم أبى

 النيسابوري عمرويه بابن المعروف البزاز بكر أبو هللا عبد بن الرحمن عبد بن يمانسل بن عمرو بن محمد - 1151
 كثير تاجرا وكان بعدھم ومن الذھلي يحيى بن ومحمد القشيري رافع بن ومحمد الكوسج منصور بن إسحاق سمع

 أبى عن حدثت وغيرھما النيسابوري الحافظ على وأبو عقدة بن العباس أبو عنه حدث بھا واإلقامة بغداد إلى الورود
 أبو حدثنا ببغداد النيسابوري سليمان بن عمرو بن محمد حدثنا عقدة بن العباس أبو حدثنا قال الدارقطني الحسن
 أبو أنبأنا الخالل محمد بن الحسن وأنبأنا السلمي سعيد أبو محمد بن الوليد حدثنا الذھلي اليسع بن أسباط الطاھر
 احمد أبو حدثنا ببخارى الفارسي داود بن إسماعيل بن الحسين حدثنا الرازي نالحسي بن محمد بن احمد العباس
 الضحاك عن سعيد بن الرحمن عبد حدثنا قال شعبة حدثنا البصري محمد بن الوليد أنبأنا البخاري ميمون بن عيسى
 الصالحات تتم بنعمتك ماللھ قال يسره أمر أتاه اذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال عباس بن عن مزاحم بن
 ما والصواب سعيد بن الرحمن عبد قال الخالل ان غير سواء لفظھما حال كل على  الحمد قال يكرھه أمر أتاه وإذا

 نعيم بن محمد أنبأنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني ھذا غير وجھا له اعلم ال شعبة حديث من غريب وھو ذكرناه
 بن محمد عن خزيمة بن إسحاق بن محمد سألت يقول المعدل على بن محمد بن هللا عبد محمد أبا سمعت قال الضبي
 المقرئ سعيد أبا سمعت نعيم بن وقال عليه سماعھا في واحالنا فوثقه يحيى بن محمد عن للعلل وروايته عمرويه
  وثالثمائة أربع سنة المولقاباذى عمرويه بن محمد توفى يقول

 احمد بن الحسين هللا عبد أبو نسبه الرزاز جعفر أبو سليمان أبى بن مدرك بن تريالبخ بن عمرو بن محمد - 1152
 الدوري محمد بن وعباس البزاز نصر بن سعدان وسمع ومائتين وخمسين إحدى سنة في ولد انه وبلغني بكير بن

 المنادى بن هللا دعبي بن ومحمد العنبري شاكر بن محمد بن هللا عبد البحتري وأبا الدقيقي الملك عبد بن ومحمد
 عمر بانتخاب عنه الناس كتب ثبتا ثقة وكان وبعدھم طبقتھم في ومن طالب أبى بن ويحيى مكرم بن والحسن
 بن الحسين وأبو رزقويه بن الحسن أبو عنه وحدثنا المتقدمين من وجماعة شاھين بن حفص أبو عنه وروى البصري
 وھالل الحنانى هللا عبيد بن ومحمد النرسي حسنون بن محمد بن وأحمد العزال برھان بن عمر بن والحسين بشران

 وثالثين تسع سنة في الرزاز جعفر أبو مات يقول رزق بن احمد بن محمد سمعت وغيرھم الحفار محمد بن
 ذي من بقين لست الثالثاء ليلة فجاة الرزاز عمرو بن محمد توفى قال الفرات بن الحسن أبى عن وحدثت وثالثمائة
  الثالثاء يوم ودفن وثالثمائة وثالثين تسع ةسن الحجة

  عمران أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 وذلك عمران بن احمد اسمه قيل وقد بغداد نزل الكوفة أھل من األخنسي هللا عبد أبو عمران بن محمد - 1153
  هللا شاء ان احمد باب في نذكره ونحن عندنا اشھر

 بن هللا عبد مؤدب وكان بغداد سكن الكوفى النحوي الضبي جعفر أبو يركث بن زياد بن عمران بن محمد - 1154
 الربيع بن والحسن النھرى غسان وأبى دكين بن الفضل نعيم وابى األسدي كناسة بن محمد عن وحدث با المعتز
 حنبل بن وأحمد شيبة أبى بن بكر وأبى مسعود بن والصلت األودي حكيم بن وعلى القاضي سماعه بن ومحمد
 وأبو الوراق سعد أبى بن هللا عبد عنه روى باألدب يتعلق وما االخبار عليه الغالب وكان وغيرھم عمار بن وھشام
 بالكوفة التميمي جعفر بن محمد أنبأنا القاضي يعقوب بن على بن محمد حدثنا وغيرھما الطوسي مسروق بن العباس
 المعتز بن حفظ انه الضبي عمران بن محمد لي حكى ؤدبالم عرابة بن لي قال قال بكر أبو السرى بن احمد حدثنا
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 قتيبة بن مسلم عن بھا وحدث رأى من سر نزل البصري األنصاري عاصم أبو الحكم بن عمران بن محمد - 1155
 أيضا وقال عنه وروى بسامرا منه أبى سمع وقال حاتم أبى بن الرحمن عبد ذكره الحنفي بكر وأبو مسعدة بن وحماد
  صدوق فقال عنه أبى سئل

 قدم الكوفة ساكن الخزاز الھمداني بكر أبو مرداس بن هللا عبد بن إسماعيل بن موسى بن نعمرا بن محمد - 1156
 إبراھيم بن هللا عبد عنه روى الطيالسي عثمان أبى بن وجعفر الواسطي إبراھيم بن على عن بھا وحدث بغداد

 حدثنا يقول االبندوني قاسمال أبا سمعت قال غالب بن محمد بن احمد أخبرنا وغيرھما المظفر بن ومحمد االبندوني
 بن إبراھيم بن على حدثنا ببغداد الھمداني السوسي الكوفى الخزاز بكر أبو إسماعيل بن موسى بن عمران بن محمد
 و عليه هللا صلى النبي قال قال البراء عن إسحاق أبى عن شعبة حدثنا جرير بن وھب حدثنا الواسطي المجيد عبد
 إبراھيم بن على به تفرد الدارقطني الحسن أبو لنا قال غالب بن قال خليال بكر أبا ذتالتخ خليال متخذا كنت لو سلم
 محمد طاھر أبو إلى كتب هللا عبد عن األحوص أبى عن إسحاق أبى عن والمحفوظ شعبة عن جرير بن وھب عن
 إحدى سنة قال دثھمح الحافظ سفيان بن احمد بن محمد الحسن أبا ان يذكر الكوفة من المعدل الحسين بن محمد بن

 من الھمداني مرداس بن هللا عبد بن إسماعيل بن موسى بن عمران بن محمد بكر أبو مات فيھا وثالثمائة وعشرين
 العباس أبا يعنى سعيد بن عنه كتب ثقة الھيئة حسن نبيال شيخا وكان السوسي بابن ويعرف الخزاز البغدادي أنفسھم

 الوقوف من شيئا يتولى وكان للحديث طلبه في الحفاظ صحب قد وكان شديدا ااكرام يكرمه وكان عنه وأفاد عقدة بن
 وكان وعشرين إحدى سنة ببغداد فمات خرج ثم وثالثمائة عشرين سنة إلى وتسعين خمس سنة من بالكوفة واقام

  عليه يحضنا سعيد بن وكان حسن مذھب صاحب

 الربيع بن حميد سمع مھيار بابن المعروف يالصيرف احمد أبو ماھان بن موسى بن عمران بن محمد - 1157
 عثمان بن هللا وعبد حيويه بن عمر أبو عنه روى العنزي عليل بن والحسن المديني بن على بن هللا وعبد اللخمي
 على الحسن أبا سألت يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن على حدثني وغيرھما الصفار

 الفتح أبى بن هللا عبيد حدثني ثقة فقال الصيرفي موسى بن عمران بن محمد احمد أبى عن الحافظ مھدى بن عمر بن
  رجب في غيره قال وثالثمائة وعشرين خمس سنة في مات مھيار بن ان جعفر بن محمد بن طلحة عن

 البزاز شريك بن الواحد عب بن عبيد عن حدث السماك الحسن أبو هللا عبد بن موسى بن عمران بن محمد - 1158
 الدارقطني الحسن أبو عنه روى الرازي الكسائي الھيثم بن الحسين الربيع وأبى الجوھري شاذان بن ومحمد

  مستقيمة أحاديث الھاشمي موسى أبى بن بكر أبو والقاضي

 القاسم أبى عن حدث بالمرزبانى المعروف الكاتب هللا عبيد أبو عبيد بن موسى بن عمران بن محمد - 1159
 نفطويه هللا عبد وأبى دريد بن بكر وأبى الطوسي سليمان بن وأحمد الحضرمي ھارون بن محمد حامد وأبى البغوي
 بن وعلى التنوخي القاسم وأبو الصيمرى هللا عبد أبو القاضيان عنه حدثنا وبعدھم طبقتھم ومن األنباري بن بكر وأبى
 لالداب ورواية أخبار صاحب وكان وغيرھم الدقاق المظفر بن ومحمد الجوھري على بن والحسن القمى أيوب
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  الرازي حاموش بن حاتم أبو عنه روى الدوري خالد نب محمد عن حدث القطيعي عمران بن محمد - 1160

   العين حرف من األسماء مفاريد ذكر

 بن قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بن العوام بن الزبير بن عروة بن ھشام بن عروة بن محمد - 1161
 جده عن وحدث فنزلھا ادبغد إلى وانتقل والرشيد المھدى المؤمنين أمير صحابة أحد كان المديني خالد أبو كالب
 احمد حدثنا البزاز إبراھيم بن احمد حدثنا الفتح أبى بن هللا عبيد أخبرني المحبر بن داود عنه روى عروة بن ھشام
 أمير مع وكان شيخا عروة بن محمد كان قال عثمان بن مصعب حدثني بكار بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن

 غير زيد بن للحسن المھدى المؤمنين أمير مع مصيره قبل ولى قد وكان ضيافة ردا وله عسكره في المھدى المؤمنين
 أدرك ثم به منه ثقة إليه فصيرا بھما أمر أمرھما في النظر من تخوف فإذا الخصمان يأتيه كان مكرما له وكان مرة
...  منزل من السائر أيھا يا...  الشاعر يقول وله قال الزنادقة على فاستعمله الرشيد ھارون المؤمنين أمير والية

...  أھله من الدھر ھذا ينقص... ...  ماجد سيد قرم يليك...  تعده ال خالد أبا يمم... ...  الشائد شاده قدما بالعرف
  خالد أبا يكنى عروة بن محمد كان...  زائد احداثه على وھو

 عطية بن الرحمن عبد بن محمد مهاس وقيل بالعطوى المعروف الشاعر الرحمن عبد أبو عطية بن محمد - 1162
 بن الحسين مذھب ويذھب المعتزلة متكلمى في يعد وكان كنانة بن مناة عبد بن بكر بن ليث بنى يتولى بصرى وھو

 وللمبرد يستحسن وشعره مدة رأى من بسر واقام به فاتصل داود أبى بن احمد أيام بغداد قدم األفعال خلق في النجار
 عبد أبو القاضي أخبرني وغيره الفرائضي الليث أبى أخو القاسم بن احمد شعره بعض عنه روى وقد اختيارات منه
 كان قال المبرد العباس أبى عن أصحابنا بعض حدثني المرزباني عمران بن محمد هللا عبيد أبو حدثنا الصيمرى هللا

 عليه مقترا وكان نتھاداه وكنا ىرأ من سر إلى صار لما شعره علينا ورد ثم بالبصرة معنا بالشعر ينطق ال العطوى
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 على بن وأحمد الرمادي منصور بن احمد عنه روى وغيره عثمان بن جرير عن حدث عاصم بن محمد - 1163
 حدثنا العطار خالد بن يوسف بن احمد أخبرنا البادا على بن احمد أخبرنا أبيه إلى منسوبا ببغداد عاصم وكان الخزاز
 إسماعيل عن الكندي ھمام أبو الوليد حدثنا الخانات صاحب عاصم بن محمد جعفر أبو حدثنا الخزاز على بن احمد
 وھو وعمر بكر أبى بين المسجد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دخل قال عمر بن عن نافع عن المكى أمية بن

  فقال عليھما معتمد

 بن جعفر بن هللا عبد حدثنا الكاتب عمران بن محمد بن احمد حدثنا طالب أبى بن أخبرني جميعا الجنة ندخل ھكذا
 عاصم خان صاحب عاصم بن محمد حدثنا الرمادي منصور بن احمد حدثنا قاال السكري بكر بن وعثمان خشيش
  عثمان بن جرير حدثنا قال

 وأبى يونس بن وشريح مزاحم أبى بن منصور عن حدث الخباز القنطري إسماعيل بن العوام بن محمد -  1164
 بن محمد أخبرنا القاضي كامل بن وأحمد الحكيمي هللا عبد أبو عنه روى جنادة بن وسلم حريث بن الحسين عمار
 أبو حدثنا مزاحم أبى بن منصور أنبأنا الخباز القنطري العوام بن محمد حدثنا الحكيمي هللا عبد أبو إبراھيم بن احمد
 مع األذان أطيق كنت لو الخطاب بن عمر لقا قال حازم أبى بن قيس عن خالد أبى بن إسماعيل عن المؤدب سعيد

  ألذنت الخليفى

 روى المروزي نصر بن سويد عن بھا وحدث حاجا بغداد ورد خراساني الضبي لقيط بن عنبسة بن محمد -  1165
 لقيط بن عنبسة بن محمد حدثنا القاضي قانع بن الباقي عبد أنبأنا بكر أبى بن الحسن حدثنا قانع بن الباقي عبد عنه
 عبد بن عمر بن بكر أبى عن محمد بن إبراھيم عن المبارك بن حدثنا نصر بن سويد حدثنا للحج علينا قدم ضبيال

 يبول وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على مر رجال ان عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبد بن الرحمن
 قومك إلى تذھب ان مخافة عليك الرد على حملنى إنما فالن أي ناداه ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرد فسلم
  عليك أرد لم على سلمت ان فإنك على تسلم فال الحال ھذه على رأيتني فإذا على يرد فلم النبي على سلمت انى فتقول

 روى القواريرى عمر بن هللا عبيد وعن أبيه عن حدث القزاز هللا عبد أبو إسماعيل بن عنبس بن محمد -  1166
 عنبس بن محمد حدثنا الخطبي على بن إسماعيل حدثني مخلد بن إبراھيم أنبأنا الخطبي وإسماعيل أيضا انعق بن عنه

 بن العزيز عبد حدثنا زيد بن حماد حدثنا القواريرى هللا عبيد أنبأنا ومائتين وثمانين ست سنة إمالء هللا عبد أبو القزاز
 هللا اال اله ال قال من انه الناس بشر معاذ يا جبل بن لمعاذ لقا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان أنس عن صھيب
  الجنة دخل

 إبراھيم بن محمد عنه روى الرازي حميد بن محمد عن حدث الحربية أھل من السمسار العالء بن محمد - 1167
 العالء بن دمحم حدثنا الربيعى إبراھيم بن محمد بكر أبو أنبأنا المقرئ بكير بن عمر بن محمد حدثنا الربيعى
 عن إسحاق أبى عن يزيد بن عيسى حدثنا عمر أبى بن يعنى مھران حدثنا حميد بن محمد حدثنا الحربي السمسار
  هللا عبد أنت قال نعم قال اسمك ما فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى جاء رجال ان البراء
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 عبد بن محمد حدثنا الصوري على بن محمد احدثن الكلوذاني األزدي العالء بن عمار بن عامر بن محمد -  1168
 بن عمار بن عامر بن محمد قال يونس بن سعيد أبو حدثنا مسرور بن محمد بن الواحد عبد حدثنا األزدي الرحمن
  بھا وحدث مصر قدم كلوذان سكن بغدادي األزدي العالء

 حدثنا هللا عبيد ابنه عنه روى طريالقن داود بن على عن حدث الخالل مھدى بن الحسين بن عائد بن محمد - 1169
 بن محمد أبى حدثنا الخالل عائذ بن محمد بن هللا عبيد محمد أبو حدثنا البزاز إسماعيل بن محمد بن الحسن على أبو
 كعب بن محمد عن جريج بن عن أيوب بن يحيى حدثنا صالح بن هللا عبد حدثنا القنطري داود بن على حدثنا عائذ

 على صالحا ويبعث الدواب على األنبياء هللا يبعث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ةھرير أبى عن القرظي
 طالب أبى بن وعلى ناقتين على والحسين الحسن فاطمة بابني ويبعث المحشر اصحابه من بالمؤمنين يوافى كما ناقته
 رسول محمدا ان اشھد بلغ إذا حتى حقا حقا وشاھده باألذان ينادي ناقه على بالال ويبعث البراق على وانا ناقتى على
  منه قبلت ممن فقبلت واآلخرين األولين المؤمنين من الخالئق جميع شھدتھا هللا

 البغدادي عقيل بن محمد سمعت يقول المقرئ بن بكر أبا سمعت قال الحافظ نعيم أبو حدثنا عقيل بن محمد - 1170
 ذيول جر من فقال معين بن يحيى مثل في يقع فقلت معين بن يحيى في عيق داود أبا رأيت ھانئ بن إبراھيم قال يقول
  ذيوله جروا الناس

 احمد عنه روى عرفة بن الحسن عن بحلب حدث البغدادي هللا عبد أبو شبيب بن فروخ بن عمار بن محمد -  1171
  الحلبي القاضي يزيد بن محمد بن إسحاق بن

 األنصاري إسحاق بن موسى عن حدث بھريسة يعرف جواليقيال بكر أبو شعيب بن عالن بن محمد - 1172
 بابن المعروف الفقيه عمر بن هللا عبد القاسم أبو عنه حدثنا اآلدمي الباقي عبد بن ويحيى الكديمي يونس بن ومحمد
 بن موسى أنبأنا بھريسة يعرف الجواليقي عالن بن محمد بكر أبو حدثني الفقيه على بن عمر بن هللا عبيد حدثنا البقال
 حثمة بن سھل عن يسار بن بشير عن سعيد بن يحيى عن زيد بن حماد حدثنا ھشام بن خلف حدثنا الخطمي إسحاق

 وقد قال يأكلون ما قدر لھم فدع أھلھا أنس حضرھا قد أرض على أتيت إذا فقال الثمار خرص على بعثه عمر ان
  سلم و عليه هللا صلى النبي رأى سھل كان

  المحمدين اءاب من الغين حرف

 إبراھيم بن ومحمد خيثمة أبى بن بكر أبو عنه روى بشير بن ھشيم سمع هللا عبد أبو غالب أبى بن محمد - 1173
 بن محمد أنبأنا ثقة وكان وغيرھم الفارسي الوليد بن على بن والحسن السوطي إسماعيل بن وإبراھيم جناد بن

 محمد بن الغفار عبد وأنبأنا الكرابيسي على بن الحسن حدثنا رفيالصي ثابت بن محمد بن احمد حدثنا القطان الحسين
 بن يعنى محمد هللا عبد أبو حدثنا الفارسي الوليد بن على بن الحسن حدثنا الحسن بن احمد بن محمد أنبأنا المؤدب

 النعمان نب عوف كان قال الخندق بن لھب عن حوشب بن العوام أنبأنا ھشيم حدثنا غالب بن الكتاب وفي غالب أبى
 على حدثنا الصيمرى على بن الحسين أنبأنا لموعد خالفا اكون من إلى أحب عطشا قائما اموت الن يقول الشيباني

 العوام أنبأنا ھشيم حدثنا غالب أبى بن محمد حدثنا زھير بن احمد حدثنا الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن
 قال النبوة من جزءا سبعين من جزء الرؤيا يقول ربيعة بن عامر نب هللا عبد سمعت قال عمر بن خندق بن لھب عن

 بن لھب األصل في وھو الكاتب من وھم وھو عمر بن عن الخندق بن لھب كتابي في وكان غالب أبى بن محمد
 العباسي صاحب الحسين بن على أنبأنا سرحب اسمه محمد والد يعنى غالب أبو زھير بن احمد قال عمر بن خندق
 بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا

 الرازي محمد بن روح ذكر المسكين يكذب أراه ما فقال غالب أبى بن عن معين بن يحيى يعنى وسألته قال منصور
 مات ھشيم صاحب غالب أبى بن محمد قال تمحا أبى بن الرحمن عبد أنبأنا قال له أجاز بشر بن محمد بن إبراھيم بن
  عنه يكتب فلم مريضا وكان أبى أدركه ومائتين وعشرين أربع سنة
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 الرحمن وعبد القناد طلحة بن عمرو عن بھا وحدث بغداد سكن القومسي هللا عبد أبو غالب أبى بن محمد - 1174
 بن محمد عنه روى البصري سمينة أبى بن عيلإسما بن ومحمد الحزامى المنذر بن وإبراھيم هللا عبد بن شريك بن

 بن بكر بأبي يعرف ولد له وكان حنبل بن احمد بن هللا وعبد خيثمة أبى بن وأحمد صحيحه في البخاري إسماعيل
 على بن الحسن أنبأنا ببغداد أبى منه سمع غالب أبى بن محمد حاتم أبى بن وقال البغداديين حفاظ من غالب أبى

 بن عمرو حدثنا غالب أبى بن محمد حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن حمدا أنبأنا التميمي
 اذان بغير عيد يوم خلفه صلى انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن سمرة بن جابر عن سماك عن أسباط حدثنا طلحة
 غالب أبى بن محمد يقول البرقاني بكر أبا سمعت اذان بغير بشير بن النعمان خلف صلى انه سماك وزعم إقامة وال

  ومائتين خمسين سنة توفى قيل بغداد سكن قومسى

 بن جعفر بن احمد الحسين أبو حدثنا قال العباس بن محمد عن حدثت المقرئ جعفر أبو غالب بن محمد -  1175
 شجاع صاحب غالب بن محمد جعفر أبو منھم وجماعة عمر أبى بقراءة يقرئ ممن السالم بمدينة وكان قال المنادى

 بن ومحمد الفارضى القاسم بن ونصر الدقاق مخلد بن الحباب بن الحسن منھم جماعة بھا عليه وقرا نصر أبى بن
 غالب بن محمد كان قال النقاش زياد بن الحسن بن محمد بن بكر أبى عن بلغني كثير خلق في األنصاري ھارون
 وطين وحل يوم في جاءه اصحابه بعض ان فبلغنى قال األكثر أو راطالقي اليوم في فيكسب ينادى ورعا صالحا رجال
 الماء له فاستقى بنفسه قام ثم الثواب لتكسبانى اليوم ھذا مثل في إلى تعبتا اللتين الرجلين ھاتين اشكر متى له فقال

  رجليه وغسل

 ثالث سنة في ولد لبصرةا أھل من بالتمتام المعروف التمار الضبي جعفر أبو حرب بن غالب بن محمد - 1176
 حذيفة وأبى إبراھيم بن ومسلم القعنبي مسلمة بن هللا وعبد مسلم بن عفان عن بھا وحدث بغداد وسكن ومائة وتسعين
 دكين بن الفضل نعيم وأبى عقبة بن وقبيصة النعمان بن الصمد وعبد المعقد معمر وأبى التبوذكي سلمة وأبى النھدي
 عنه روى حافظا صدوقا الحديث كثير وكان والكوفيين والبصريين البغداديين من وغيرھم النھدي غسان وأبى
 بن ومحمد الصفار محمد بن وإسماعيل صاعد بن محمد بن ويحيى الباغندي محمد بن ومحمد ھارون بن موسى
 اھمسو وخلق الشافعي بكر وأبو زياد بن سھل وأبو النجاد سلمان بن وأحمد السماك بن عمرو وأبو الرزاز عمرو
 بن محمد حدثنا النجاد سلمان بن احمد بكر أبو حدثنا قاال الرزاز احمد بن وعلى القطان الحسين بن محمد حدثنا
 إلى كتب قال سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا سلمان بن احمد أنبأنا الرزاز وأنبأنا موسى بن عمر حدثنا غالب
 عن األعمش عن أرطاة بن يعنى حجاج عن سلمة بن حماد ناحدث موسى بن عمر حدثني قال التمتام غالب بن محمد
 ادعاء با كفر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الصديق بكر أبى عن سخبرة بن هللا عبد عن مرة بن هللا عبد
 عن ىالقرب زاذان بن أيوب بن هللا عبد الحديث ھذا روى وھكذا دق وان نسب من انتفاء با وكفر يعرف ال نسب
 بن حماد عن موسى بن عمر به وتفرد األعمش عن أرطاة بن حجاج برفعه تفرد جدا غريب وھو موسى بن عمر
 احمد بن عمر حدثنا الطناجيري على بن الحسين أخبرني كذلك فوقفه األعمش عن شعبة ورواه حجاج عن سلمة

 سمعت قال سليمان عن شعبة حدثنا الحارث بن يعنى خالد حدثنا الزينبي محمد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الواعظ
 ال نسب ادعاء با وكفر دق وان نسب من تبرؤ با كفر قال بكر أبى عن معمر أبى عن يحدث مرة بن هللا عبد

 بن ومحمد قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا األكبر الواحد عبد بن محمد أنبأنا يعرف
 وغيره الحديث في شنيعة لخصال عنه أكثرھم رغب ثم عنه الناس كتب بالتمتام المعروف التمار بحر بن غالب
 غالب بن محمد عن الدارقطني وسئل يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن على حدثني
 حماد عن الوركاني جفر بن محمد عن حدث انه منھا أحاديث في وھم وكان يخطئ كان انه اال مأمون ثقة فقال تمتام
 ھود شيبتنى قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن حصين بن عمران عن سيرين بن عن عون بن عن األبح يحيى بن

 عليه فاوقفه القاضي إسحاق بن إسماعيل إلى بأصله فجاء وغيره ھارون بن موسى عليه الحديث ھذا فأنكر واخواتھا
 أصل في عما ارجع ال تمتام فقال يضرك لم تركته فلو الحداثة في للناس الخطا وقع ربما القاضي إسماعيل فقال
 الوركاني ان والصواب الحسن أبو قال تمتام لسان يتقى كان يقول الدارقطني الحسن أبا وسمعت حمزة قال كتابي
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 الكوفى يونس بن وھشام المصري عيسى بن احمد عن حدث الحسن أبو قيس أبى بن غالب بن محمد -  1177
 حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا الفتح بن على بن محمد أخبرنا مخلد بن محمد عنه روى القاضي أكثم بن ويحيى
 أكثم بن يحيى سمعت قال قطامي بن شرقي أمه قبل من جده وكان الحسن أبو غالب بن محمد حدثني لدمخ بن محمد

 أو رأيت من اقرا من الرشيد المؤمنين أمير لي قال يقول الكسائي سمعت يقول آدم بن يحيى سمعت يقول القاضي
 بن محمد الحسن أبو مات فيھا ئتينوما وثمانين تسع سنة مخلد بن محمد بخط قرأت إدريس بن هللا عبد قلت أدركت
  القعدة ذي من بقين لثمان األربعاء يوم قيس أبى بن غالب

 جعفر بن مخلد بن إبراھيم عنه روى دريد بن الحسن بن محمد عن حدث الصفار بكر أبو غزال بن محمد - 1178
 وخمسين ثالث سنة األولى دىجما من خلون لسبع جارنا الصفار غزال بن محمد بكر أبو توفى الفوارس أبى بن قال

  وثالثمائة

 بن وأحمد الفريابي جعفر سمع مجاھد بن بكر أبى صاحب البزاز بكر أبو هللا عبد بن غريب بن محمد - 1179
 بن وعمر الواسطي العالء أبو والقاضي البرقاني بكر أبو عنه حدثنا الخشاب حماد بن وعلى الوشاء الجعد بن محمد
 البزاز هللا عبد بن غريب بن محمد بكر أبو أنبأنا القاضي يعقوب بن على بن محمد حدثنا يهالفق سعيد بن إبراھيم
 حذيفة عن وائل أبى عن منصور عن جرير حدثنا شيبة أبى بن عثمان حدثنا الفريابي جعفر حدثنا مجاھد بن صاحب

 شيبة أبى بن بكر أبو حدثنا جعفر قالو الليل من قام إذا بالسواك فاه يشوص سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال
  ثقة فقال غريب بن محمد عن البرقاني سألت مثله حذيفة عن وائل أبى عن حصين حدثنا بشير بن ھشيم حدثنا
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   المحمدين اباء من الفاء حرف 

  الفضل أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 األصل مروزي ويقال كوفى عبس بنى ىمول هللا عبد أبو خالد بن عمر بن عطية بن الفضل بن محمد -  1180
 بن وعمرو اسلم بن وزيد عالقة بن وزياد السبيعي إسحاق أبى عن معضلة وأحاديث مناكير بھا وحدث بخارى سكن
 عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم وغيرھم جريج وبن بھدلة بن وعاصم المعتمر بن ومنصور سوقة بن ومحمد دينار
 عيسى بن ومحمد سالم بن وعون والق بن وجندل الخراز عون بن هللا وعبد الريان نب بكار بن محمد العراقيين من
 محمد حدثنا حنان بن عيسى بن محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان حدثنا بكر أبى بن الحسن حدثنا المدائني حنان بن
 صعد إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال مسعود بن عن علقمة عن إبراھيم عن منصور عن الفضل بن

 بن محمد غير عنه رواه نعلم وال المعتمر بن منصور عن الكوفيين عند الحديث ھذا ليس بوجوھنا استقبلناه المنبر
 عبيد بن احمد بكر أبو حدثنا الحافظ عمر بن محمد حدثنا البزاز عيسى بن محمد بن على أنبأنا اعلم وهللا الفضل

 محمد وقال قديما ببغداد عطية بن الفضل بن ومحمد الربيع بن قيس من سمعنا لقا بكار بن محمد حدثنا الشھرزوري
 بن محمد عن كتبت أين المدائني عيسى بن لمحمد قالوا قال هللا عبد أبو محبوب بن سليمان بن محمد حدثني عمر بن

 الوراق بكر أبى بن محمد هللا عبد أبو أنبأنا الدربندي الوليد أبو أخبرني منه فسمعنا المدائن علينا قدم فقال الفضل
 بن إبراھيم إسحاق أبا سمعت يقول السراج بنت بن سعيد بن محمد بكر أبا سمعت قال محمد بن خلف حدثنا ببخارى
 كنت الفضل بن محمد قال حجة وثالثين سبعا أو وثالثين ستا الفضل بن محمد حج إسحاق بن المسيب قال يقول رفيد
 يقرل محمد بن خلف صالح أبا سمعت هللا عبد أبو وقال الفقھاء إلى والدي بي يذھب كان حيث سنين خمس بن

 على دخلت يقول موسى بن عيسى سمعت يقول الحسين بن نصر سمعت يقول الحارث بن يعقوب بن محمد سمعت
 موتا الن وهللا ھذا تقل ال احمد أبا يا لي فقال الحرص في فعاتبته خريقة عليه فرأيت عطية بن الفضل بن محمد
 األزھري القاسم أبو أخبرني الخريقة ھذه مثل إلى احتاج من لي أحب هللا خلق أعداء يأكله درھم آالف عشرة واترك
 هللا عبد بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى بن عمران بن محمد أنبأنا الصفار عثمان بن هللا عبد حدثنا

  هللا عبد بن جابر عن دينار بن عمرو عن روى عطية بن الفضل بن محمد عن أبى وسالت قال المديني

 محمد فقال سبھم من هللا لعن تسبوھم فال يقلون واصحابى يكثرون الناس يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال
 فرواه عطية بن الفضل بن محمد على فيه يختلف الحديث ھذا وھكذا قلت وضعفه عجائب روى عطية بن الفضل بن
 بن هللا عبد ورواه المديني بن على بن هللا عبد ذكر كما جابر عن دينار بن عمرو عن المصري وسىم بن أسد عنه
 محمد إبراھيم أبو ورواه جابر عن عمرو عن أبيه عن الفضل بن محمد عن الكوفى يعقوب بن وعباد الخراز عون
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن جابر من بدال عمر بن عن نفسه عمرو عن الفضل بن محمد عن األسدي القاسم بن
 احمد بن سليمان حدثنا بأصبھان العطار يحيى بن احمد بن هللا عبد بن محمد بكر أبو فانبانا موسى بن أسد حديث اما
 حدثنا عطية بن الفضل بن محمد حدثنا موسى بن أسد حدثنا القراطيسي يزيد أبو حدثنا إمالء الطبراني أيوب بن

 سبھم من هللا لعن أصحابي تسبوا ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن دينار بن عمرو
 البزاز مخلد بن إبراھيم بن محمد بن محمد بن محمد الحسن أبو فانبانا يعقوب بن وعباد عون بن هللا عبد حديث واما
 حدثنا عون بن هللا عبد حدثنا األسد بىأ بن عبيد بن محمد حدثنا إمالء الرزاز البختري بن عمرو بن محمد حدثنا
 محمد حدثنا له واللفظ الروياني شعيب بن احمد بن محمد منصور أبو وانباناه أبى حدثني عطية بن الفضل بن محمد
 الفضل بن محمد حدثنا األسدي سعيد أبو يعقوب بن عباد حدثنا األزدي سليمان بن هللا عبد حدثنا الخزاز العباس بن
 يكثرون الناس ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن دينار بن مروع عن أبيه عن

 احمد بن على الحسن أبو فأنبأناه القاسم بن محمد حديث واما هللا لعنه فعليه سبھم فمن تسبوھم فال يقلون واصحابى
 بن محمد حدثنا المثنى أبى بن احمد بن محمد حدثنا بالموصل الفضل بن العباس بن محمد حدثنا المقرئ عمر بن

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن دينار بن عمرو عن الخرساني الفضل بن محمد حدثني األسدي القاسم
 بن عمر بن هللا عبيد أنبأنا أصحابي سب من هللا لعن أصحابي تسبوا وال يقلون واصحابى يكثرون الناس ان سلم و
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 يحيى بن ويحيى ھارون بن يزيد عن حدث األسدي عميرة بن شيخ بن صالح بن الفضل بن محمد - 1181
  األسدي الحسن أبو هللا عبد بن محمد بن احمد بنته بن عنه روى النيسابوري

 محمد أنبأنا فقال المنادى بن الحسين أبو ذكره بالسوس وتوفى بغداد سكن النسائي بكر أبو الفضل بن محمد - 1182
 محمد بكر أبو توفى يعنى وبالسوس قال اسمع وانا المنادى بن علي قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن
  ومائتين يعنى وستين خمس سنة ثم ومات كھنال إلى خرج ولكنه السالم مدينة من وكان النسائي الفضل بن

 مولى القسطانى الرازي بكر أبو ميمون بن زياد بن يزيد بن خالد بن عزرة بن موسى بن الفضل بن محمد - 1183
 وطالوت خالد بن وھدبة فروخ بن شيبان عن بھا وحدث بغداد قدم الري قرى من قرية وقسطانة طالب أبى بن على
 زكريا بن قاسم عنه روى الترمذي هللا عبد بن وصالح السمرقندي إسحاق بن وعلى لمسا بن والخليل عباد بن
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 بن األعلى وعبد الواسطي سليمان بن سعيد سمع السقطى جعفر أبو شاذان بن جابر بن الفضل بن محمد - 1184
 إسحاق ابنه عنه روى البلخي يحيى بن وحامد عرعرة بن محمد بن وإبراھيم الوھاب عبد بن وفضيل النرسي حماد

 ثقة وكان خالد بن يوسف بن وأحمد النقاش زياد بن الحسن بن ومحمد القطان زياد بن سھل وأبو مخلد بن ومحمد
 محمد نا قال زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد حدثنا األزرق الحسين بن محمد أنبأنا صدوق فقال الدارقطني وذكره

 عائشة عن مسروق عن إبراھيم عن األعمش عن األحمر خالد أبو حدثنا يحيى بن حامد حدثنا جابر بن الفضل نب
 الواحد عبد بن محمد حدثنا اليھودي شحمة أبى عند مرھونة ودرعه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفى قالت
 بن الفضل بن محمد جعفر أبى بموت الخبر ءناوجا قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا
  بغداد بغير مات انه على القول ھذا يدل قلت ومائتين وثمانين ثمان سنة رمضان شھر في السقطى جابر

 بن وإسماعيل يونس بن وأحمد الليث أبى بن إبراھيم سمع الوصيفى عمر أبو سلمة بن الفضل بن محمد -  1185
 جعفر بن محمد بن هللا عبد عنه روى موسى بن وحبان الحماني ويحيى داود بن يدوسن منصور بن وسعيد أويس أبى
 بن هللا وعبيد سلم بن جعفر بن وأحمد الخطبي على بن وإسماعيل النقاش بكر وأبو زياد بن سھل وأبو شاذان بن

 بن الفضل بن محمد حدثنا الخطبي على بن إسماعيل حدثنا رزق بن احمد بن محمد أنبأنا ثقة وكان الشطوي العباس
 خالد عن الثقفى هللا عبيد بن حرب عن السائب بن عطاء عن سفيان عن األشجعي حدثنا نصر بن إبراھيم حدثنا سلمة
 وكيع رواه عشور المسلمين على ليس والنصارى اليھود على العشور إنما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
 سفيان عن مھدى بن الرحمن عبد ورواه سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبيد بن حرب عن عطاء عن سفيان عن
 األكبر الواحد عبد بن محمد حدثنا سلم و عليه هللا صلى النبي عن خالد عن وائل بن بكر من رجل عن عطاء عن
 ثم عنه سالنا كتب سلمة بن الفضل بن عمر وأبو قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا

 ومات قال على بن إسماعيل حدثنا رزق بن أنبأنا بالخير معروفا مستورا كان ألنه عليه الناس يتفق لم فيما مرضوه
 بخطه قرأت فيما مخلد بن ذكر ومائتين وتسعين إحدى سنة رجب في الثالثاء يوم سلمة بن الفضل بن محمد عمر أبو
  رجب من بقين ليلة عشرة لثالث كانت وفاته ان

 إسحاق بن الفضل بن محمد بكر أبو نبأنا قال احمد بن دعلج عن حدث بكر أبو إسحاق بن الفضل بن محمد -  1186
 قال منبه بن وھب عن األعرج عن سفيان حدثنا مسعود بن موسى حدثنا المثنى بن محمد موسى أبو حدثنا البغدادي

 فيھا يحاسب وساعة ربه فيھا يناجي ساعة اتساع أربع عن يشتغل ال ان العاقل على حق داود ال عن حكمة في
 لذاتھا وبين نفسه بين يخلو وساعة نفسه عن ويصدقونه بعيوبه يخبرونه الذين إخوانه إلى فيھا يفضى وساعة نفسه
 غير الحديث ھذا وروى وھب عن األعرج عن قال كذا الساعات تلك على عون الساعة ھذه فان ويحمد يحل فيما
  اعلم فا منبه بن وھب عن األغر ىأب عن سفيان عن واحد

 بن وأحمد الحميري عمر بن حمدان عن بھا وحدث حلب نزل جعفر أبو العباس بن الفضل بن محمد -  1187
 وأبو السبيعي احمد بن الحسن محمد أبو عنه روى المصري عفير بن سعيد بن هللا وعبيد التنيسي الخشاب عيسى
 الفضل بن محمد جعفر أبو حدثنا قال اليقطيني الحسن بن محمد انا القرشي لىع بن هللا عبد حدثنا اليقطيني جعفر

 إبراھيم عن الثوري سفيان عن الجزري الرحمن عبد بن هللا عبد حدثنا الخشاب عيسى بن احمد حدثنا بحلب البغدادي
 رأسه يرفع الذي يخشى اما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن زياد بن محمد عن أدھم بن
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 الوراق بحمدان المعروف مھران بن على بن محمد عن حدث الحربي البزاز جعفر أبو الفضل بن محمد - 1188
 جعفر أبو حدثنا جدي حدثنا منصور أبو عمر بن على بن الحسين بن احمد حدثنا السكري عمر بن على عنه روى
 بن سعيد بن محمد حدثنا على بن مدمح حدثنا وثالثمائة عشر سنة الحربية في جارنا البزاز الفضل بن محمد

 محمد الكديمي حدثنا الھزاني روق أبو أنبأنا بالبصرة الشاھد الحسن بن القاسم بن على الحسن أبو وأنبأنا األصبھاني
 قال أنس عن األعمش حدثنا المالئي حرب بن السالم عبد حدثنا كوفى األصبھاني بن سعيد بن محمد حدثنا يونس بن

 فجعل فنقضيه شيء يجيئنا حتى ثوبين يعطينا له قل فقال البز يبيع يھودي إلى سلم و عليه هللا صلى النبي بعثني
 فأخبرت فجئت يقضينى أين فمن ضرع وال زرع لمحمد ما وهللا لي فقال إلى التفت ثم الناس ويبايع عنى يتشاغل
 ثوبا الرجل يلبس الن قال ثم منھم له اخير وكنت لقضيته أعطاني لو هللا عدو كذب فقال سلم و عليه هللا صلى النبي
  الحربي لفظ أمانته في يأكل ان من له خير مرقوعا يعنى معلما

 التميمي مزيد بن محمد عن بھا وحدث بغداد نزل النحوي الھمذاني هللا عبد أبو عيسى بن الفضل بن محمد - 1189
  رصافةال جامع في منه سمع انه وذكر بخيت بن هللا عبد بن محمد عنه كتب

 روح بن هللا وعبد خيثمة أبى بن احمد عن حدث الشاھد الفامي هللا عبد أبو ميمون بن الفضل بن محمد -  1190
 انه الثالج بن وذكر الشرقى الجانب من العطش سوق ينزل وكان الثالج بن القاسم وأبو على ابنه عنه روى المدائني
  وثالثمائة ثالثين سنة في مات

 بجير بن محمد بن عمر عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم البلخي نصر أبو مالك بن فضلال بن محمد - 1191
  الدقاق يحيى بن عثمان بن هللا عبيد عنه روى المروزي سعدان بن وحمزة السمرقندي

 جعفر بن محمد عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم البلخي احمد أبو ھارون بن محمد بن الفضل بن محمد - 1192
 بن احمد بن محمد منه وسمع القطيعي إسحاق بن محمد عنه روى المروزي الخضر بن وأحمد بلخيال الكرابيسي
  رزقويه

 احمد بن وبكر الحماني المغلس بن الصلت بن احمد عن حدث البزاز بكر أبو قريد بن الفضل بن محمد -  1193
 محمد بن احمد بن هللا وعبيد سميكة بن الفرج أبو القاضي عنه حدثنا الجصاص سعيد بن احمد بن هللا وعبد العباداني
 قريد بن الفضل بن محمد بكر أبو حدثني قال القاضي الحسن بن احمد بن محمد حدثنا الحافظ نعيم وأبو الحربي
 أربعين سنة غياث بن الواحد عبد حدثنا بكازرون العباداني احمد بن بكر الحسن أبو أنبأنا إمالء منزله في البزاز
 هللا رسول قال قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن القسملي مسلم بن العزيز بدع حدثنا ومائتين
 لم ومن للفرج واحصن للبصر أغض فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا سلم و عليه هللا صلى
 قال بھا البغدادي قريد بن الفضل بن محمد بكر أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو حدثنا وجاء له الصوم فان فليصم يستطع
 فال اآلخرة في سليما الدنيا في عزيزا يكون ان أراد من يقول الحارث بن بشر سمعت قال الصلت بن احمد حدثنا
  طعاما الحد يأكل وال قوما يؤم وال يشھد وال يحدث

 ينزل كان الحربي الناقد سنالح أبو جعفر بن بھزاذان بن الوليد بن العباس بن على بن الفضل بن محمد - 1194
 األزھري القاسم أبو عنه حدثني صاعد بن محمد بن ويحيى البغوي محمد بن هللا عبد عن وحدث الخرق ساباط
 شھر من بقين ألربع مات الحربي الفضل بن محمد ان العتيقي محمد بن احمد حدثنا ثقة فقال عنه وسألته لي ونسبه

  الدارقطني عليه انتقى مأمونا ثقة وكان قال ةوثالثمائ وثمانين اثنتين سنة رمضان
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 عبد ولد من وھو العباداني القرشي بكر أبو بشر بن سعيد بن يحيى بن محمد بن جعفر بن الفضل بن محمد -  1195
 شيخ أبوه وكان البصرة سكن مناف عبد بن شمس عبد بن حبيب بن ربيعة بن كريز بن عامر بن هللا عبد بن األعلى
 المذكورين أحد فكان بكر أبو واما الجامع مسجد من بالقرب إليه ينسب رباط بالبصرة وله قتهو في الصوفية
 الكبير عبد بن وفاروق النجيرمي يعقوب بن يوسف عن بھا وحدث أربعمائة سنة بغداد وورد والخير بالصالح
 بالبصرة وتوفى صدوقا انوك االزجى على بن العزيز وعبد الخالل محمد بن الحسن عنه حدثني وطبقتھما الخطابي

  وأربعمائة عشرة خمس سنة رمضان شھر من والعشرين السابع األربعاء يوم في

   الفرج أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 عن حدث الدار بغدادي األصل شامي التنوخي هللا عبد أبو نعيم بن النعمان بن فضالة بن الفرج بن محمد - 1196
 بن هللا عبد حدثنا قاال بكر أبى بن والحسن رزق بن احمد بن محمد حدثنا سدياأل موسى بن بشر عنه روى أبيه

 بشر حدثنا قاال الصواف بن الحسن بن احمد بن محمد على أبو حدثنا الحفار محمد بن ھالل وأخبرني البغوي إسحاق
 عن األنصاري سعيد بن يحيى عن فضالة بن الفرج أبيه عن فضالة بن الفرج بن محمد هللا عبد أبو حدثنا موسى بن

 خصلة عشرة خمس امتى فعلت إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال طالب أبى بن على عن على بن محمد
 زوجته الرجل واطاع مغرما والزكاة مغنما واألمانة دوال المغنم كان إذا قال ھي وما هللا رسول يا قيل البالء بھا حل
 المساجد في األصوات وارتفعت ارذلھم القوم زعيم وكان شره مخافة الرجل مواكر أباه وجفا صديقه وبر أمه وعق

 ريحا ثالثا ذلك عند فترقبوا أولھا األمة ھذه آخر ولعن المعازف واتخذوا القيان واتخذوا الحرير ولبس الخمر وشرب
  الصواف بن لحديث واللفظ ومسخا وخسفا حمراء

 بن محمد أخت بن وھو هللا عبد أبا وقيل جعفر أبا يكنى ھاشم بنى مولى الوارث عبد بن الفرج بن محمد - 1197
 الوھاب وعبد األعور محمد بن وحجاج بشير بن وھشيم علية بن وإسماعيل الزبرقان بن محمد عن حدث الزبرقان

 كامل بن عبدوس بن ومحمد حنبل بن احمد بن هللا وعبد السجستاني داود أبو عنه روى الحباب بن وزيد عطاء بن
 الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد البربري احمد وأبو الدميك أبى بن ھشام بن ومحمد المطين جعفر وأبو
 حدثنا الطبراني احمد بن سليمان حدثنا األصبھاني شھريار بن هللا عبد بن محمد أنبأنا البغوي محمد بن هللا وعبد
 الزبرقان بن محمد ھمام أبو حدثنا حنبل بن احمد جار الفرج بن محمد حدثنا البربري حماد بن موسى بن محمد
 العبد بين ليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن سفيان أبى عن األعمش عن المنھال بن ھدبة حدثنا
 حمدم أنبأنا البغدادي الفرج بن محمد به تفرد ھمام أبو اال ھدبة عن يروه لم سليمان قال الصالة ترك اال الكفر وبين
 محمد عن معين بن يحيى  سألت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف بن على أبو حدثنا رزق بن احمد بن
 قال نعم قلت الزبرقان بن محمد عن يحدث الذي ھذا قال ثم باس به ليس وقال الرقيق دار في شيخ فقال الفرج بن
 الفرج بن محمد قال السراج العباس أبو حدثنا التميمي على بن الحسين حدثنا البرقاني بكر أبو أنبأنا باس به ليس

 حدثنا قال حدثھم حصين أبى بن إبراھيم ان يذكر الكوفة من التميمي هللا عبد بن احمد بن محمد إلى كتب ثقة بغدادي
 أنبأنا الثقات من وكان الرقيق دار شارع في البغدادي فرج بن محمد حدثنا الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد
 وثالثين ست سنة الفرج بن محمد مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد حدثنا جعفر أبى بن احمد

  ومائتين

 محمد بن حجاج عن حدث األزرق بكر أبو محمود بن الفرج بن محمد األزرق بكر أبو الفرج بن محمد - 1198
 األشيب موسى بن والحسن القاسم بن ھاشم النضر وأبى كنانة بن هللا عبد بن ومحمد الواقدي عمر بن ومحمد األعور
 على بن الصمد وعبد نجيح بن العباس بن محمد عنه روى الھيثم بن وعثمان موسى بن هللا وعبيد عامر بن واسود
 نب احمد سھل أبو حدثنا األزرق الحسين بن محمد حدثنا وغيرھم الشافعي بكر وأبو زياد بن سھل وأبو الطستي
 بن طلحة أنبأنا موسى بن هللا عبيد حدثنا الفرج بن محمد األزرق بكر أبو حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد
 عذابھا مرحومة امة األمة ھذه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن موسى أبى بن بردة أبى عن يحيى
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 الشرقى بالجانب المعتصم خراب في ينزل كان ألنه بالخرابى المعروف رئالمق بكر أبو الفرج بن محمد -  1199
 بن الحسين وأبو المقرئ مجاھد بن بكر أبو عنه روى الرقيقى الفرج بن ومحمد المسيبى إسحاق بن محمد عن حدث

  المنادى

 هللا عبد عنه روى هزنجوي بن الملك عبد بن محمد عن حدث البغدادي الدباغ هللا عبد أبو الفرج بن محمد -  1200
  بمصر منه سمع انه وذكر الجرجاني عدى بن

 بن على عنه روى عرفة بن الحسن عن حدث رأى من سر أھل من الطباخ بان المعروف الفرج بن محمد - 1201
 ألبي جدي حدثني قال النرسي حسنون بن محمد بن احمد بن محمد حدثنا السامري يوسف بن محمد بن احمد

 بابن المعروف الفرج بن محمد حدثنا رأى من سر أھل من يوسف بن محمد بن احمد بن على سنالح أبو القاضي
  عرفة بن الحسن أنبأنا قال السامري الطباخ

 بن محمد وأبا القطيعي مالك بن بكر أبا سمع عتيق بابن يعرف البزاز بكر أبو على بن الفرج بن محمد - 1202
 نحوھم وجماعة الزيات بن حفص وأبا لؤلؤ بن محمد بن وعلى الزينبي سينالح وأبا مسلم بن جعفر بن وأحمد ماسي
 عشرة سبع سنة األخر ربيع شھر في ومات األشعري مذھب على الكالم من شيئا يعرف ثقة صدوقا وكان عنه كتبنا

  وأربعمائة

  فارس أبيه واسم محمد اسمه من ذكر 

 الرزاق عبد بن الرحمن عبد بن محمد بن صبيح بن مدمح بن الرحمن عبد بن حمدان بن فارس بن محمد - 1203
 محمد بن جعفر عن وحدث الخزاعية معبد أم ولد من انه يذكر كان بالمعبدى ويعرف العطشى بكر أبو معبد بن

 المقدسي ناھض بن محمد بن وسالمة الماحوزى محمد بن ومخلد المعمري على بن والحسن الرملي القالنسي
 البرقاني بكر وأبو الرزاز احمد بن على عنه وحدثنا الدارقطني عنه روى وغيرھم الرسوفىا الدائم عبد بن وخطاب

 حدثنا الحديث في ضعيفا أيضا وكان الرفض في غاليا رافضيا كان فقال عنه نعيم أبا وسالت األصبھاني نعيم وأبو
 قال الرحمن عبد بن حمدان بن فارس أبى حدثني ببغداد المعبدى فارس بن محمد بكر أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو

 رسول يا سلم و عليه هللا صلى للنبي قلت قال عباس بن عن طاوس عن مجاھد عن ليث عن شريك عن جدي حدثني
 حدثني قال فارس بن محمد حدثنا نعيم أبو وأنبأنا طالب أبى بن على حب قال ھو وما قلت نعم قال جواز للنار هللا

 بن عن مجاھد عن ليث عن منصور عن شريك عن المبارك بن يحيى حدثنا ابھ االرسوفى الدائم عبد بن خطاب
 من واخى طالب أبى وعمى أبى في النفر ھؤالء في شفعت يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال عباس

 فاما ديناإلسنا بھذين اال اكتبھما ولم باطالن الحديثان ھذان ھباء البعث بعد من ليكونوا السعدية بن يعنى الرضاعة
 عبد بن خطاب عن فرواه الثاني واما منھما واحد العلم أھل في يعرف وليس جده عن أبيه عن المعبدى فرواه األول
 عن فيه وقال مجھول وھو الصنعاني الشامي المبارك بن يحيى عن المناكير بروايه يعرف ضعيف وھو الدائم

 بن محمد الحسن أبى عن حدثت اعلم وهللا سليم ىأب بن ليث عن يروى ال المعتمر بن ومنصور ليث عن منصور
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 بن احمد الحسين أبا سمع الغورى بابن المعروف الفرج أبو عيسى بن محمود بن محمد بن فارس بن محمد -  1204
 وغيرھم النجاد سلمان بن وأحمد الدھقان محمد بن وحمزة المصري محمد بن وعلى المنادى بن محمد بن جعفر
 واحدا مجلسا عنه كتبت المھدى جامع في ويملى الشرقى بالجانب يسكن وكان إجازة مخلد بن محمد عن وروى
 الحسن أبو حدثنا وأربعمائة ثمان سنة من شوال في إمالء الغورى فارس بن محمد حدثنا دينا صالحا صدوقا وكان
 بن نافع حدثني قال صالح بن هللا عبد حدثنا المعدل جعفر أبو نافع بن عمرو بن محمد حدثنا المصري محمد بن على
 هللا ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن المسيب بن سعيد عن معبد بن رةزھ عن يزيد
 وعليا وعثمان وعمر بكر أبا أربعة أصحابي من واختار والمرسلين النبيين سوى العالمين على أصحابي اختار
 بن حديث من غريب حديث ھذا األمم سائر على امتى واختار خير كلھم أصحابي وفي أصحابي خير فجعلھم
 صالح بن هللا عبد تابع وقد عنه يزيد بن نافع بروايته تفرد سعيد عن معبد بن زھرة حديث ومن جابر عن المسيب
 احمد حدثنا األردبيلي موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا ھكذا نافع عن فرواه مريم أبى بن سعيد روايته على
 مائة من نحوا بمصر رأيت الرازي زرعة ألبي يعنى قلت قال البرذعي عمرو بن يدسع حدثنا النجم بن طاھر بن

 سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن وعطاء دينار بن عمرو عن لھيعة بن عن صالح بن عثمان عن حديث
 نجيح بن خالد مع الحديث يكتب كان ولكن يكذب ممن عندي عثمان يكن لم فقال عليه يشق بما أخاك تكرم ال منھا
 بن زھرة حديث في أيضا صالح أبو به بلى وقد به فبلوا يسمعوا لم ما عليھم أملى الشيخ من سمعوا إذا خالد وكان
 ولد الغورى بن الفرج أبا ان بلغني نجيح بن خالد عن ھو وانما أصل له ليس جابر عن المسيب بن سعيد عن معبد
 تسع سنة شعبان من بقين لعشر الجمعة يوم ومات وثالثمائة عشرين سنة شوال من خلون عشرة الحد األحد ليلة في

  فيھا فدفن داره إلى رد ثم المھدى جامع في عليه وصلى وأربعمائة

   الحرف ھذا في األسماء مفاريد ذكر 

 أبي بن وحبيب عتيبة بن والحكم دثار بن محارب عن حدث الكوفي التميمي علي أبو الفرات بن محمد -  1205
 ويحيى سعيد بن وقتيبة مغلس بن وجبارة المؤدب محمد بن ويونس حرب بن شعيب عنه روى لقمان بن وسعيد ثابت
 بن هللا عبد أنبأنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا بھا وحدث بغداد قدم وكان يونس بن وسريج الخواص إسماعيل بن

 أيضا بكر أبي بن الحسن وأخبرنا الفرات نب محمد حدثنا محمد بن يونس حدثنا الخليل بن احمد حدثنا البغوي إسحاق
 محمد حدثنا جبارة حدثنا قاال ھارون بن وموسى صالح بن محمد حدثنا األصبھاني يعقوب بن احمد جعفر أبو أنبأنا
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن األنصاري الرحمن عبد عن لقمان بن سعيد حدثنا الفرات بن

 أنبأنا الھروي حمرويه بن هللا عبد بن محمد حدثنا البرقاني بكر أبو أنبأنا جبارة حديث لفظ دناءة سوقال في األكل
 ببغداد شيخ الفرات بن محمد عمار بن قال الفرات بن محمد عن سماه رجل حدثنا عمار بن حدثنا إدريس بن الحسين
  السوسي سعيد بن احمد أنبأنا العباس نب محمد أنبأنا الواحد عبد بن محمد حدثنا كذاب شيء ال وھو كوفي

 حدثنا األزھري أخبرني بشيء ليس الفرات بن ومحمد يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا قال
 يقول أبى سمعت قال المديني بن على بن هللا عبد أنبأنا الصيرفي عمران بن محمد حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد
 إبراھيم بن على حدثنا الفضل بن أنبأنا وضعفه مناكير ثابت أبى بن حبيب عن روى ىكوف الفرات بن محمد

 حدثنا الحديث منكر الكوفى الفرات بن محمد يقول البخاري سمعت قال الغازي إبراھيم بن محمد أخبرني المستملى
 داود أبا سألت آلجريا على بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد حدثنا جعفر أبى بن احمد

 بن محارب عن قلت موضوعة أحاديث دثار بن محارب عن روى فقال الفرات بن محمد عن األشعث بن سليمان
 سعيد بن احمد حدثنا البرقاني أخبرنا ھذا ھو فقال الزور شاھد في سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن دثار
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 عنه روى الحفري داود وأبى ةعيين بن سفيان عن بھا وحدث بغداد سكن الخرساني الفضيل بن محمد - 1206
 وأبو االمام جعفر بن يحيى بن على الحسن أبو حدثنا مكة نزيل الصائغ إسماعيل بن ومحمد الدوري محمد بن عباس
 حدثنا المديني بندار بن الحسن بن هللا عبد حدثنا قاال بأصبھان جميعا البراثى هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد الفرج
 األسود عن سفيان عن النعمان بن عاصم عن الحفري عن البغدادي فضيل بن محمد حدثنا لصائغا إسماعيل بن محمد
 يعھد لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان فقال خطب انه قبلة حديث مثل على عن شقيق بن عمرو عن قيس بن
 عمرو عن فقاال لنا روياه كذا ديثالح وذكر واستقام فقام بكر أبو فاستخلف رايناه رأى ولكنه عھدا االمارة في إلينا
 اخى بن خالد أبى بن النعمان بن عاصم ھو وانما النعمان بن عصام وقاال سفيان بن عمرو ھو وانما شقيق بن

 عن الثوري عن فرواه مخلد بن الضحاك عاصم أبو وخالفه ھكذا الثوري سفيان عن رواه خالد أبى بن إسماعيل
 بن سفيان عن األسود عن الثوري عن يمان بن يحيى ورواه أبيه عن سفيان نب عمرو بن سعيد عن قيس بن األسود
 قيس بن األسود عن رجل عن سفيان عن وقال إسناده يقم فلم حسان بن الصمد عبد ورواه سفيان بن عمرو أو عمرو
 عن ىمسم غير شيخ عن قيس بن األسود عن الثوري عن وقبيصة الرزاق وعبد الحماني يحيى أبو ورواه على عن
 عن قيس بن األسود عن سوار عن الثوري عن القاسم بن عبثر ورواه قيس بن األسود عن شريك رواه وكذلك على
  إسناده يثبت وال فيه يضطرب الثوري وكان على عن أبيه

 روى البخاري بشر بن إسحاق حذيفة أبى عن بقزوين حدث جعفر أبا يكنى المعجمة بالخاء فرخ بن محمد -  1207
 موسى بن محمد بن احمد بن محمد نصر أبو حدثنا األزھري القاسم أبو أخبرني السمناني هللا عبد بن الرحيم عبد عنه
 بن هللا عبد بن الرحيم عبد حدثنا يعقوب بن محمد بن هللا عبد حدثنا الدارقطني بانتخاب البخاري المالحمى جعفر بن

 عن حنيفة أبو حدثنا القرشي بشر بن إسحاق حدثنا بقزوين رجعف أبو البغدادي الفرخ بن محمد حدثنا السمناني إسحاق
 بن محمد الرحيم الرحمن هللا ببسم يجھرون ال وعمر بكر وأبو سلم و عليه هللا صلى النبي كان قال أنس عن حماد
  الوجه ھذا من اال عنه الروايه إلينا تقع لم مجھول عندنا فرخ

 بن سلمة عن وحدث الكوفيين بنحو العلماء أحد كان جعفر أبا ويكنى المھملة بالحاء الغساني فرح بن محمد - 1208
 وأبو التاريخي الملك عبد بن محمد بكر أبو عنه روى المروزي شبويه بن احمد بن هللا وعبد الفراء صاحب عاصم
  ثقة وكان المنادى بن الحسين

 الزھري يحيى بن مح غزية ىوأب على بن عاصم عن بھا وحدث تنيس نزل جعفر أبو فيروز بن محمد -  1209
 بن على حدثنا األزھري أخبرني ثقة وكان المصري الحسن وأبو الفارسي إسماعيل بن محمد عنه روى وغيرھما

 الغافقي سوار بن سھل االصبغ أبو حدثنا الفقيه بحر بن إسحاق بن إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو حدثني الحافظ عمر
 بن محمد بن على القاسم أبو حدثنا الزھري يحيى بن محمد غزية أبو حدثنا قاال بتنيس البغدادي فيروز بن ومحمد
 يعنى عاصم حدثنا جعفر أبو فيروز بن محمد حدثنا المصري احمد بن محمد بن على الحسن أبو أنبأنا البزاز عيسى
 بن جبير عن ازھر بن الرحمن عبد عن عوف بن هللا عبد بن طلحة عن الزھري عن ذئب أبى بن حدثنا على بن

 نبل اال يريد وما الزھري قال قريش غير من الرجل قوة مثلي للقرشى قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان مطعم
  الراى

 بن موسى بن احمد العباس أبو حدثنا الشيرازي عثمان بن الحسين سعد أبو حدثنا البغدادي فروخ بن محمد -  1210
 محمد حدثنا القزويني حمدان بن يوسف حدثنا القزويني مھرويه بن محمد بن على حدثنا بجرجان المستملى الحسين
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 حدثنا لؤلؤ بن الحسن أبو عنه روى الرازي مدرك بن عمر عن حدث المستملى بكر أبو فروة بن محمد -  1211
 عمر حدثنا المستملى فروة بن محمد بكر أبو حدثنا الوراق لؤلؤ بن محمد بن على حدثنا العتيقي بن محمد بن محمد
 بن الحسين على أبو أنبأنا لمعدلا هللا عبد بن محمد بن على الحسين أبو وأنبأنا إبراھيم بن مكي حدثنا مدرك بن

 هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن حنيفة أبو حدثنا مكي حدثنا شداد بن محمد يعلى أبو حدثنا البرذعي صفوان
  العتيقي حديث لفظ فليغتسل الجمعة اتى من سلم و عليه هللا صلى

 منصور بن محمد بن الرحمن وعبد الترقفي هللا عبد بن عباس عن حدث القالنسي بكر أبو الفتح بن محمد - 1212
 وغيرھم المروزي السالم عبد بن خلف بن ومحمد الطوسي ھارون بن وموسى ناصح بن عبيد بن وأحمد الحارثى
 ثقة وكان حجاج بن الفرج بن وأحمد شاھين بن حفص وأبو الدارقطني الحسن وأبو المظفر بن محمد عنه روى
  وثالثمائة وثالثين ثالث سنة في القالنسي الفتح بن محمد بكر أبو توفى بخطه الجالث بن القاسم أبى كتاب في قرأت

 وحدث بغداد قدم بالفرخان ويعرف رأى من سر دور من الدوري الطيب أبو روزبة بن الفرخان بن محمد - 1213
 بن العباس وأبى دمحم بن الجنيد عن وروى منكرة أحاديث وغيرھما الحباب بن الفضل خليفة أبى وعن أبيه عن بھا

 حدثنا ثقة غير وكان السوطي بن القاسم وأبو القواس عمر بن يوسف عنه روى التصوف في حكايات مسروق
 المعدل العباس بن العافى بن أيوب بن على بن احمد الحسين أبو حدثنا الواسطي على بن محمد العالء أبو القاضي
 بن محمد الطيب أبو حدثنا قاال ببغداد بالسوطى المعروف قإسحا بن محمد بن الحسين القاسم وأبو بھا العكبري
 القافالنى موسى بن محمد بن الحسن محمد أبو حدثنا بلفظه النسفي إبراھيم بن وحدثني الدوري روزبة بن الفرخان
 يالطائ أخرم بن زيد حدثنا الكوفى الطحان محمد بن زيد حدثنا الدوري روزبة بن الفرخان بن محمد نبأنا بتكريت
 بن زيد حدثنا ھناد حديث وفى يزيد بن ثور بن زيد حدثنا ثوبان بن محمد بن زيد حدثنا العكلي الحباب بن زيد حدثنا
 زيد جده عن زيد بن أسامة بن زيد حدثنا ثوبان بن محمد بن زيد حدثني يزيد بن ثور بن زيد حدثنا العكلي الحباب

 أيكم فقال عباءه قال أو ردنه عليه شاد وھو اعرابي سلم و عليه هللا صلى النبي اتى قال أرقم بن زيد عن حارثة بن
 فھل العالء أبو وقال بالشھادة تقر فھل اخبرتك ان قال معي فما نبيا يكن ان فقال األزھر الوجه صاحب فقال محمد
 فرخان فيه حمامة بوكر فيه بصرت وانك فالن ال شعب قال أو فالن ال بوادى مررت انك قال نعم قال مؤمن أنت
 غيرك تر فلم البادية في فصفقت فرخيھا تر فلم وكرھا إلى اتت الحمامة وان وكرھا من الفرخين أخذت وانك لھا

 األعرابي ففتح فرخيھا على مقبلة جناحيھا ناشرة ھي فھا فيه فانقضت عباءك قال أو ردنك لھا ففتحت عليك فرفرفت
 فرخيھا على واقبالھا منھا هللا رسول أصحاب فعجب سلم و عليه هللا صلى النبي قال كما فكان عباءه قال أو ردنه
 ثم بفرخيھا ھذه من توبته حين المؤمن عبده على اقباال وأشد فرحا أشد فا فرخيھا على واقبالھا منھا اتعجبون فقال
 وقال لعالءا ألبي الحديث سياق حيلتك أو فخك لھا فانصب وفرت طيرت فإذا تطير لم ما هللا أسر في الفروخ قال
 قلت الشھرة قليل الحديث قليل وھو المكى يزيد بن ثور بن زيد ھذا صاعد بن قال أيوب بن يعنى الحسين أبو قال
 والحكاية الفرخان بن وضع من يكون ان ابعد وما الوجه ھذا من اال اكتبه لم اإلسناد عجيب جدا منكر الحديث وھذا
 بأسانيد منكرة كثيرة أحاديث الفرخان بن لمحمد رأى انه حابناأص بعض لي ذكر وقد مستحيلة صاعد بن عن فيه

 فقال الفرخان بن محمد عنه بلغني فيما النسوي زكريا بن محمد بن احمد العباس أبو وذكر ثقات شيوخ عن واضحة
 من جماعة لقى وقد الحديث وأصحاب الصوفية يتعاھد وكان ظريفا شيخا وكان بھا ولقيته عربان دور يسكن كان
 ومات وثالثمائة يعنى وخمسين تسع سنة في عنه كتبت عنھم يحكى وكان والجريري عطاء وبن الجنيد مثل لصوفيةا

  بقليل بعدھا
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   المحمدين اباء من القاف حرف

 هللا على المتوكل أيام في بغداد سكن مصر أھل من الموسوس بمانى المعروف الحسن أبو القاسم بن محمد - 1214
 أخو القاسم بن وأحمد الثقفى عمار بن هللا عبيد بن احمد وشعره اخباره بعض عنه روى الغزل في رقيق شعر وله
 المأمون بن الحسن بن محمد أنشدنا قال اللغوي هللا عبيد بن على الحسن أبو أخبرني وغيرھما الفرائضي الليث أبى
 مثل إلى...  ل النحو في عاد مدنف...  سوسالمو لمانى المرزباني بن محمد أنشدني قال األنباري بكر أبو أنشدنا قال
 المرزباني بن لنا روى ھكذا بكر أبو قال...  القصف في يشركه وال...  ب النحي في الطير يشرك... ...  األلف دقة
 أنبأنا... ...  الطير فيشرك... ...  األلف كدقة خيال مثل...  إلى النحول في عاد ومدنف...  والصواب البيتين ھذين
 حبيب بن محمد بن الحسن حدثنا قال االستروشنى على بن حمزة حدثنا النيسابوري هللا عبد بن احمد بن اعيلإسم

 يحبه من عن...  ات باللذ تشاغل من ان زعمو...  لمانى الفھري النضر بن محمد بن العزيز عبد أنشدني قال المذكر
 قلب على...  ر الجم من احر الھوى نار ان وصلى لطوافبا عاذ ومن...  ن البد له تساق والذي كذبوا... ...  يتسلى
...  أوضا البدر من وجھه شادن...  لمانى الدوسي المتمم بن يحيى عرابة أبو أنشدنا حبيب بن وقال...  يتقلى عاشق
 للورد أين... ...  عرضا المورد خده في...  بالعنبر الصدغ يزرفن من بأبي... ...  بعضا يعشق الجمال في بعضه
...  وعضا شما يعطيك وھذا...  الشم سوى منه ذاك يعطيك ليس... ...  غضا صار قطفته ما إذا...  بخديك ورد مثل

 القطان زياد بن  عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أنشدنا قال الخالع جعفر بن محمد بن الحسين هللا عبد أبو أنشدنا
 كحل عن فغنين...  أعينھا جفون الجمال كحل... ...  النجل األعينب قتلننا...  النبل قواصد الخصور ھيف...  لمانى
 ...  وحل من أرجلھن يقلعن...  خطى أردن إذا وكأنھن... ...  كحل بال

 بأبي ويعرف المنصور جعفر أبى مولى الضرير هللا عبد أبو سليمان بن ياسر بن خالد بن القاسم بن محمد -  1215
 عبيدة أبى من وسمع األدب وطلب الحديث كتب وبھا بالبصرة ومنشؤه باألھواز هومولد اليمامة من أصله العيناء
 وغيرھم العتبي هللا عبيد بن ومحمد األنصاري زيد وأبى النبيل عاصم وأبى األصمعي سعيد وأبى المثنى بن معمر
 سنة أربعين بلغ وقد كف بصرة ان وقيل نادرة وأحضرھم جوابا واسرعھم لسانا وافصحھم الناس احفظ من وكان
 هللا عبد وأبو المكى عيسى بن محمد بن احمد عنه وروى أھلھا عنه وكتب فسكنھا بغداد إلى البصرة من وانتقل

 القاضي كامل بن وأحمد القارئ اآلدمي بكر وأبو نجيح بن العباس بن ومحمد الصولي يحيى بن ومحمد الحكيمي
  والحكايات االخبار رواياته على والغالب القليل اال الحديث من يسند ولم وغيرھم

 بن احمد بن هللا عبيد أخبرني يحيى بن على أخبرني المرزباني عمران بن محمد حدثنا القمى أيوب بن على أخبرني
 رجاال المنصور طلب قال أبى حدثني قال ھاشم بنى مولى النطاح بن صالح بن محمد عن أبيه عن طاھر أبى

 رقيق في اال تجدھم وال الوجوه صالب النفوس انذال األصول لئام قوم اال ھذا طيضب ال انه فقيل له بوابين ليكونوا
 فاختار اليمامة من غالم مائتي له فاشترى اليمامة على واليه وكان الھاشمي هللا عبد بن السرى إلى فكتب اليمامة
 احمد وجد عطاء بن اھيمإبر جد وحسان العيناء أبى جد خالد بقى ممن فكان الباقون وبقى بوابين فصيرھم بعضھم

 بن هللا عبيد بن محمد جدي حدثني يعقوب بن احمد بن محمد بن احمد أخبرني المدائني راوية الخزاز الحارث بن
 مواله وكان خالدا جدي المنصور دعا قال العيناء أبو خالد بن القاسم بن محمد حدثنا يحيى بن محمد حدثنا قرنجل
...  الرسول وخير إليھا ألكنى...  الھذلى ذؤيب أبو قال كما عندي وأنت له اخترتك وقد ھمنى قد ألمر اريدك له فقال

 هللا عبد شيعة من انك على المدينة إلى صر فقال المؤمنين أمير رضى ابلغ ان أرجو فقال...  الخبر بنواحى أعلمھم
 فدعا قبله من اتى انه حسن بن هللا عبد علم ثم فارضاه ولده وأخبار بانفاسه إلى واكتب األموال له وابذل حسن بن
 العباس بن محمد بكر أبو حدثنا بكر أبى بن الحسن أنبأنا الساعة إلى ذاك نتوارث فنحن قال بالعمى نسله وعلى عليه
 صلى النبي اتى قال أنس عن الھندي أبى عن عاصم أبو حدثنا هللا عبد أبو النحوي القاسم بن محمد حدثنا نجيح بن
 له فأذنت الثالثة في فجاء مرتين فحجبته على فجاء معي يأكل إليك خلقك بأحب اتنى اللھم فقال طائرب سلم و عليه هللا
 هللا رسول يا دعوتك سمعت قال أنس يا لم قال أنس فحجبنى جئتھا قد مرات ثالث ھذه قال حسبك ما على يا فقال

 من اال نكتبه لم بإسناده غريب قومه يحب الرجل سلم و عليه هللا صلى النبي فقال قومي من رجال يكون ان فأحببت
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 القاسم بن محمد حدثنا الجريري زكريا بن المعافى حدثنا الطبري هللا عبد بن طاھر الطيب أبو القاضي أنبأنا
 مأثرات قاسم البن كتبت...  العالية أبو مدحني الضرير العيناء أبو لي قال قال المرزباني بن محمد حدثني االنباري

 شائنا للمرء ليس... ...  تلوين وال بھا احوالل ال...  زين والمودة العين أحول. ... .. وقرين صاحب للخير فھو... 
  يشين ال فعله كان إذا ين...  الع حول

 حول من أحول بصرك يذھب أن قبل وكنت هللا عبد ابا يا العيناء ألبي فقلت المرزباني بن محمد لي قال بكر أبو قال
 العيناء أبي على يتنادر المرزباني بن ھذا من أشنع اليوم السماء إلى صعد ما لي فقال بال إلى سقم من عمي إلى

 القاسم بن محمد العيناء أبو حدثني األزھر أبي بن محمد حدثني الكاتب عمران بن محمد حدثنا الصيمري أخبرني
 سألت وقد يلةوس إليه معي يكون أن واحببت العامل فالن إلى الخروج أريد لي فقال يوما فجاءني صديق لي كان قال
 الجاحظ إلى فصرت قال بالعناية إليه كتابه لي تأخذ أن فاحب صديقك وھو الجاحظ عثمان أبو لي فقيل صديقه من
 ال فقال وكذا كذا وھي أصدقائي لبعض حاجة وفي للحق وقاضيا مسلما فقلت هللا عبد أبو جاء شيء في لي فقال

 إلى وجه الغد من كان فلما الكتاب بھذا إليك وجھت غد في انك إذا أخبارنا وتعرف المحادثة عن الساعة تشغلنا
 وننظر نفضه أن فينبغي الغور بعيد عثمان أبا إن لي فقال حاجته ففيه فالن إلى الكتاب بھذا وجه البني فقلت بالكتاب

 وإن أحمدك مل حاجته قضيت فان حقه أوجب ال من فيه كلمني فقد أعرفه ال من مع إليك كتابي فيه فاذا ففعل فيه ما
 في ما أنكرت أنك علمت قد هللا عبد ابا يا فقال فورى من الجاحظ إلى مضيت الكتاب قرأت فلما أذممك لم رددته
 رأيت ما هللا اال اله ال فقلت به اعتنى فيمن الرجل وبين بيني عالمة ھذه ال فقال نكرة موضع ليس او فقلت الكتاب
 عشرة في آالف عشرة الجاحظ أم قال الكتاب قرا لما انه علمت الرجل ھذا من عليه جبلت بما وال بطبعك اعلم أحدا
 محمد حدثنا الصيمرى وأخبرني اشكره فيمن عالمتى ھذه فقال صديقنا تشتم ھذا يا فقلت حاجة يسأله من وأم آالف
 الجاحظ نكا قال الكاتب محمد بن الرحمن عبد يوسف أبو حدثني الخصيبى محمد بن الواحد عبد حدثني عمران بن
 من يخرج ان أراد فلما العيناء أبو جاءه الديوان إلى جاء فلما الرسائل ديوان على العباس بن إبراھيم خالفة في يتقلد
 االنصراف يريد العيناء أبو فخرج الرجوع أراد ان إليه يرجع يدعه وال يخرج يدعه ال ان يحجبه من إلى تقدم عنده
 عفوك فارنا قدرتك اريتنا قد عثمان أبا يا صوته بأعلى العيناء أبو فنادى احظالج إلى الرجوع ومن الخروج من فمنع

 أبو كتب قال المكى عيسى بن محمد بن احمد بكر أبو حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا البرقاني بكر أبو أخبرني
 به اعلم النك إياه اخوفك الو غنى عنھا النك هللا بموعظة اعظك ال فانى بعد اما والية ولى له صديق إلى العيناء
 إنما بالغنى تميما وكاثر وتسرق تخون منھا جرزا فكن والية وليت قد بدر بن احار األول قال كما أقول ولكني منى
 يوم كل وليس صرامة والمنع كيس والجمع حرفة واألمانة فطنة الخيانة ان واعلم ينطق الھيوبة المرء به لسان الغنى
 وأخو تنبه ان قبل فتنبه رقدة الوالية وابالء الدور إلى الدور من فان صغيرا تحقرن وال طلةالع أيام فاذكر والية

 أخذ في الحزم رأيت ولكن بنيه يعقوب بھا أوصى التي الوصية ھذه وما يبصر سوف قليل عن أعمى السلطان
 أبا سمعت قال البصري الخاركى الرحمن عبد بن احمد العباس أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو أنبأنا األجل وترك العاجل
 بن الحسن بنت فاطمة زوجته على عدى أبى بن بكر أبا جدي يعزى العيناء بأبي المعروف القاسم بن محمد هللا عبد

 ثم نعمة والمصيبة تھنئة التعزية كانت الرزية عنه ودفعت البقية عزه هللا إدام سيدنا كان إذا فقال ميسرة بن عمران
 أنبأنا الجوھري على بن الحسن أنبأنا...  ونعزيكا تبقى زلت ال...  نفديكا األرض في ومن نحن...  وأنشد جلس
 لعمرك...  العيناء أبو القاسم بن محمد أنشدنا قال المكى عيسى بن محمد بن احمد حدثنا المرزباني عمران بن محمد
 خلتى وصافى بودى...  بوده على ئىللنا انا وما... ...  بواجب على حقا نفسه على...  لي يعد ال امرئ حق ما

 بن محمد حدثنا الصيمرى أخبرني...  بجانبى ملت والھجران الصد من...  بجانب يوما مال ان ولكنه... ...  بمقارب
 فبلغ واحدا عضوا اال فقال بكليتى احبك وهللا انا العيناء ألبي وثاب بن قال قال الوراق محمد بن على حدثني عمران
 الكاتب احمد بن محمد حدثني المرزباني حدثنا أيوب بن على أخبرني عليه التحديد في وفق لقد فقال وددا أبى بن ذلك
 وهللا أحسنت فقال المحق وحير المبطل اسكت ما فقلت الجواب أحسن ما يوما المنتصر لي قال قال العيناء أبو أنبأنا
 عن الصولي بكر أبو أنبأنا التميمي جعفر بن محمد أنبأنا قاال الوكيل الواحد عبد بن وأحمد األزھري القاسم أبو حدثنا
 ينادى غالما فرأيت يوما النخاسين بسوق مررت انى عنھا وانتقالى البصرة من خروجى سبب كان قال العيناء أبى
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 عن بھا وحدث بغداد قدم البلخي السمسار سعيد أبو الصلت بن إسماعيل بن إسحاق بن القاسم بن محمد - 1216
  الدوري مخلد بن محمد عنه روى الكوفى حاتم بن وھارون الفريابي تميم بن ومحمد المھتدى بن محمود

 أبو حدثنا عقدة بن العباس أبو عنه روى موسى بن مجاھد عن حدث المدائني محمد بن القاسم بن محمد -  1217
 بن محمد حدثني سعيد بن محمد بن احمد حدثنا الوراق محمد بن الفرج بن احمد حدثنا الواحد عبد بن احمد يعلى
 عن الزبير أبى عن المؤمل بن هللا عبد عن سفيان عن قبيصة حدثنا موسى بن مجاھد حدثنا المدائني محمد بن القاسم
  المؤمل بن هللا عبد من وسمعته قبيصة قال له شرب لما زمزم ماء قال سلم و عليه هللا صلى لنبيا ان جابر

 أبو عنه روى السمناني خالد بن الخليل عن بھا وحدث بغداد قدم السمناني بكر أبو حاتم بن القاسم بن محمد -  1218
 القاسم بن محمد بكر أبو أنبأنا اإلسماعيلي براھيمإ بن احمد حدثنا البرقاني بكر أبو حدثنا الجرجاني اإلسماعيلي بكر
 حدثنا السمناني الثقفى خليد بن خالد بن الخليل حدثنا قال حفظا إمالء ببغداد الفريابي باب على السمناني حاتم بن

 الثوري سفيان فقال اذنه جاء إذ محمد بن جعفر عند كنت قال حازم أبى بن حدثنا الري قاضى جعفر بن عيسى
 مطرود غير فاخرج قم السلطان اتقى وانا السلطان يطلبك رجل انك سفيان يا جعفر فقال فدخل له ائذن قال ببالبا
 من قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان جدي عن أبى حدثني جعفر فقال واقوم اسمع حتى حدثني سفيان فقال
 فلما با اال قوة وال حول ال فليقل أمر به حز ومن هللا فليستغفر الرزق استبطأ ومن هللا فليحمد نعمة عليه هللا انعم
  ثالث واى ثالث سفيان يا خذھا جعفر قال سفيان قام
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 أبيه عن حدث السمسار بكر أبو حبيب بن سيف بن هللا عبد بن سعد بن سعيد بن ھاشم بن القاسم بن محمد - 1219
 عمر بن وعلى الشافعي بكر أبو عنه روى الوليد بن وبشر لوين سليمان بن ومحمد المروزي غيالن بن محمود وعن

 أبو حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد بكر أبو أخبرنا البرقاني بكر أبو حدثنا ثقة وكان وغيرھما السكري
 ناحدث عطاء بن يونس حدثنا ھاشم بن القاسم أبى حدثنا إمالء البغدادي البزاز سعيد بن ھاشم بن القاسم بن محمد بكر

 يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال الصدائي الحارث بن زياد عن جده عن أبيه عن الثوري سليمان
 ان غير عطاء بن يونس اال رواه اعلم ال جده عن أبيه عن الثوري حديث من غريب برزقه هللا تكفل العلم طلب من
 قرابة يزيد بن سعيد زفر أبى عن موسى بن اھيمإبر بن إسحاق عن به حدث قد المصري زكير بن يحيى بن احمد
 السلمي الرحمن عبد أبو ذكر اعلم فا عطاء بن يونس ھو ناشرة أبا ولعل الثوري عن ناشزة أبى عن األعور حجاج
 الفتح أبى بن هللا عبيد حدثني بھما باس ال فقال أبيه وعن السمسار ھاشم بن القاسم بن محمد عن الدارقطني سأل انه
 في غيره قال وثالثمائة خمس سنة في مات السمسار ھاشم بن القاسم بن محمد ان جعفر بن محمد بن طلحة عن

  األولى جمادى

 إبراھيم بن هللا عبد عنه روى الھاشمي هللا عبد بن العزيز عبد عن حدث الرحمن عبد بن القاسم بن محمد -  1220
  االبندوني

 على أبى أخو وھو بالكوكبى المعروف الطيب أبو بشر بن خالد بن محمد بن جعفر بن القاسم بن محمد - 1221
 بن هللا وعبد شبة بن وعمر الجنيد بن هللا عبد بن وإبراھيم قعنب بن المحرر بن قعنب عن حدث القاسم بن الحسين

 حيويه بن عمر وأبو المقرئ البواب بن الحسين أبو عنه روى الكوفى الحيري الحكم بن والحسين الوراق سعد أبى
 محمد بن أحمد حدثنا ثقة وكان المخلص الرحمن عبد بن ومحمد الدارقطني الحسن وأبو الزھري الفضل وأبو

  وثالثمائة عشرة سبع سنة الكوكبي الطيب أبو مات يقول الجراحى الحسن أبا القاضي سمعت قال العتيقي

 على بن الحسين عن رأى من بسر حدثه هان الشيباني الفضل أبو ذكر المقرئ محمود بن القاسم بن محمد - 1222
 القاسم بن محمد حدثنا الشيباني المطلب بن هللا عبد بن محمد حدثنا األزھري القاسم أبو أخبرني العجلي األسود بن
 عن أنس بن مالك عن المحاربي حدثنا العجلي األسود بن على بن الحسين حدثنا رأى من بسر المقرئ محمود بن

 مرة مائة وبحمده هللا سبحان قال من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن صالح أبى عن سمى
  البحر زبد مثل كانت وان ذنوبه له غفرت

 المروزي هللا عبد بن الرحمن عبد عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم النيسابوري طھمان بن القاسم بن محمد -  1223
  شاھين بن حفص أبو عنه روى

 بن بكر أبو دعامة بن قطن بن فروة بن سماعه بن بيان بن الحسن بن بشار بن محمد بن القاسم بن مدمح - 1224
 من خلت ليلة عشرة إلحدى األحد يوم في ولد حفظا وأكثرھم واألدب بالنحو الناس اعلم من كان النحوي األنباري
 إسحاق بن إسماعيل وسمع عنه سويد بن سعيد بن إسماعيل عن بذلك حدثت ومائتين وسبعين إحدى سنة رجب

 النضر بن احمد بن ومحمد ثعلبا العباس وأبا الكديمي يونس بن ومحمد البزاز خالد بن الھيثم بن وأحمد القاضي
 وغريب القران علوم في كثيرة كتبا وصنف السنة أھل من خيرا دينا فاضال صدوقا وكان الطبقة ھذه من وغيرھم
 الحسين وأبو حيويه بن عمر أبو عنه روى العامة مصحف خالف من على والرد واالبتداء والوقف والمشكل الحديث

 اخى بن هللا عبد بن ومحمد الجراح بن محمد بن وأحمد المأمون بن الفضل وأبو الدارقطني الحسن وأبو البواب بن
 أبو وقال رىأخ ناحية في وأبوه المسجد من ناحية في يملى وكان حي وأبوه عنه كتب انه وبلغني وغيرھم ميمى
 حدثني القران في شاھد بيت ألف ثالثمائة ذكر فيما يحفظ األنباري بن بكر أبو كان القالى القاسم بن إسماعيل على
 من يملى األنباري بن القاسم بن محمد بكر أبا شاھد ممن واحد غير أخبرني قال أبيه عن البصري على أبى بن على
 محمد بن حمزة سمعت دفتر من قط أملى ما ھكذا كانت العلم من عنه بكت ما كل في عادته وان كتاب من ال حفظه



130 

 



131 

 

 الربيع بن حميد عن حدث البزاز كعب بنت بابن يعرف األزدي هللا عبد أبو محمد بن قاسمال بن محمد -  1225
 عنه روى األنصاري الحسن بن وعلى سھل بن والھيثم العتيق محمد بن وإبراھيم حرب بن وعلى عرفة بن والحسن
 وأبو الدارقطني الحسن وأبو القطيعي إسحاق بن ومحمد القواس عمر بن ويوسف الجراحى الحسن أبو القاضي
 عبد أبو حدثنا الحافظ عمر بن على الحسن أبو حدثنا البرقاني بكر أبو أنبأنا دينا صالحا ثقة وكان الثالج بن القاسم
 وكيع حدثنا أيوب أبى ولد من األنصاري الحسن بن على حدثنا كعب بنت بن األزدي محمد بن القاسم بن محمد هللا
 من أربعة قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن على بن الحارث عن إسحاق بىأ عن سعيد بن سفيان عن الجراح بن
 الحسن أبو لنا قال البرقاني قال با اال قوة وال حول ال وقول الرحم وصلة المصيبة وكتمان الصدقة اخفاء الجنة كنز
 محمد بن القاسم بن محمد هللا عبد أبو توفى الثالج بن القاسم أبى بخط قرأت الشيخ ھذا عن اال اإلسناد بھذا نكتبه لمن
  وثالثمائة وعشرين تسع سنة األول ربيع في البزاز كعب بنت بن

 أبا جده كان انه الثالج بن القاسم أبو ذكر األصل سامرى العطار هللا عبد أبو حمدون بن القاسم بن محمد -  1226
 في الجسرين بين ببغداد غرق وقال ديميالك يونس بن ومحمد الرياحي العوام أبى بن محمد عن حدثه وانه أمه

  وثالثمائة وعشرين تسع سنة في غرق انه آخر موضع في وذكر وثالثمائة ثالثين سنة من المحرم

 بن محمد حدثنا عمى بن احمد بن إبراھيم بن محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أنبأنا الصابوني القاسم بن محمد - 1227
 يوما الشافعي ادخل قال أبيه عن كثير بن نھشل حدثنا سماعه بن الحسن بن محمد حدثنا البغدادي الصابوني القاسم
 مؤدب الصمد عبد أبى عند فأقعده الخادم سراج ومعه المؤمنين أمير على يستاذن الرشيد ھارون حجر بعض إلى
 على فاقبل بھم اوصيته لوف مؤدبھم وھذا المؤمنين أمير أوالد ھؤالء هللا عبد أبا يا للشافعى سراج فقال الرشيد أوالد
 بفيك معقودة اعنتھم فان نفسك اصالحك المؤمنين أمير أوالد إصالح من به تبدا ما أول ليكن له فقال الصمد عبد أبى

 ثم فيھجروه تتركھم وال فيملوا عليه تكربھم وال هللا كتاب علمھم تركته ما عندھم والقبيح تستحسنه ما عندھم فالحسن
 في الكالم ازدحام فان يحكموه حتى غيره إلى علم من تخرجنھم وال اشرفه الحديث ومن اعفه الشعر من روھم
  للسمع مضلة السمع

 اخى بابن يعرف المؤدب بكر أبو خالد بن محمد بن مخلد بن الكريم عبد بن سليمان بن القاسم بن محمد - 1228
 الجريري إبراھيم بن إسماعيل بن ويحيى ارىاالبز هللا عبد بن والحسين ملحان بن إبراھيم بن احمد عن حدث سوس
 بن هللا وعبد الحجاج بن الفرج بن وأحمد القواس عمر بن يوسف عنه روى وغيرھم الحماني المغلس بن وأحمد
  قال نصر بن محمد بن على حدثني القاضي إبراھيم
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 ما فقال سليمان بن لقاسما بن محمد بكر أبى عن الدارقطني الحسن أبا سألت يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت
 وأربعين ست سنة في المؤدب سليمان بن القاسم بن محمد توفى بخطه الثالج بن كتاب في قرأت بشيء كان

  وثالثمائة

 وأبى البغوي القاسم أبى عن حدث العاقول دير أھل من المؤدب بكر أبو زيد بن الحسن بن القاسم بن محمد - 1229
 بن العزيز عبد عنه حدثني العاقوليين الھيثم بن الكريم عبد بن ومحمد الفضل بن سىعي بن ومحمد داود أبى بن بكر
 في العاقول بدير المؤدب زيد بن الحسن بن القاسم بن محمد بكر أبو حدثنا على بن العزيز عبد أخبرني االزجى على
 الرحمن عبد أبو شبيب بن سلمة احدثن السجستاني األشعث بن سليمان بن هللا عبد حدثنا وثالثمائة وسبعين إحدى سنة

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده عن أبيه عن حكيم بن بھز عن يزيد بن الجارود عن النيسابوري
  الناس يعرفه حتى اذكروه الفاجر ذكر عن اترعوون

 صفوان بن الحسين عن حدث بالناقد ويعرف المؤدب بكر أبو ھارون بن مھدى بن القاسم بن محمد - 1230
 عنه روى اعلم وال األنماطي سكينة بن الحسين بن على عنه روى الجوزي محمويه بن جعفر بن وأحمد البرذعي
  مستقيمة وأحاديثه غيره

 عن بھا وحدث بغداد قدم المصيصة أھل من الجوھري جعفر أبو المسور بن اعين بن قدامة بن محمد -  1231
 عنه روى الحداد عبيدة وأبى ھارون بن ويزيد أسامة وأبى الجراح بن ووكيع الحميد عبد بن وجرير عيينة بن سفيان
 الحسن حدثنا البغوي القاسم وأبو الطوسي مسروق بن محمد بن وأحمد الدنيا أبي بن بكر وأبو طالب أبي بن يحيى
 بن محمد جعفر بوأ حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا ميمى اخى بن هللا عبد بن محمد حدثنا الحنبلي نصر بن

 سكرا رجل جلب قال سيرين بن عن ھشام حدثنا أسامة أبو حدثنا حفظه من إمالء ومائتين ثمان سنة الجامع في قدامة
 البرقاني بكر أبو حدثنا الناس وينھبه يشتريه ان قھرمانه فأمر جعفر بن هللا لعبد ذلك فذكر عليه فكسر المدينة إلى

 أنشدني قال محمد بن هللا عبد أنشدني قال الثقفى إسحاق بن محمد حدثنا المزكى يحيى بن محمد بن إبراھيم حدثنا
 اموالى اثمر لمن... ...  بالحزن اواله فما يموت ومن...  ميتته تحزنه ولم يموت من يا...  الجوھري قدامة بن محمد

 الخدين ترب الثرى تحت ... ويتركنى لحدى في سيدفع لمن... ...  لمن لمن اغدو لمن اروح لمن...  واجمعھا
 الفضل أبو حدثنا الفزاري مسعدة بن محمد بن احمد حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثني البرقاني أنبأنا...  والذقن
 الجوھري قدامة بن محمد عن معين بن يحيى سألت قال محرز بن القاسم بن محمد بن احمد حدثنا درستويه بن جعفر
 على بن محمد عبيد أبو أنبأنا كتابه في البصري عدى بن محمد حدثنا العتيقي محمد بن محمد حدثنا بشيء ليس فقال

 قط شيئا عنه اكتب لم ضعيف فقال الجوھري قدامة بن محمد عن األشعث بن سليمان داود أبا سألت قال اآلجري
 بن احمد حدثنا العروضى عيسى أبو حدثنا الھمداني القاسم بن هللا عبيد حدثنا الساحلى الحسن أبى بن محمد أخبرني
 رشيق بن الحسن حدثنا الدارقطني عمر بن على حدثنا البرقاني حدثنا صالح قدامة بن محمد قال النسائي شعيب
 ناولني قال هللا عبد بن الخصيب حدثنا الصوري حدثني ثم أبيه عن النسائي الرحمن عبد أبى بن الكريم عبد حدثنا
 ألبي قلت قال البرقاني وأنبأنا به باس ال مصيصى قدامة بن محمد يقول أبى سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم عبد

 وثالثين سبع سنة في ببغداد مات الجوھري قدامة بن محمد ان بلغني نعم قال ثقة قدامة بن محمد الدارقطني الحسن
  ومائتين

 الدوري مخلد بن محمد هعن روى الحميد عبد بن جرير عن بھا وحدث بغداد قدم الطوسي قدامة بن محمد - 1232
 قدامة بن محمد حدثنا العطار مخلد بن محمد حدثنا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو حدثنا

 القليل بعينھا الخمرة حرمت قال عباس بن عن شداد بن هللا عبد عن عون أبى عن مغيرة عن جرير حدثنا الطوسي
 جرير رواه إنما وھم وھو قدامة بن محمد مغيرة عن جرير عن بروايته تفرد شراب كل من والمسكر والكثير منھا
 بن يحيى حدثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين حدثنا الحفار محمد بن ھالل أنبأنا عون أبى عن مسعر عن
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 الحرملى سليمان بن العزيز عبد عنه روى الطنافسي عبيد بن محمد عن حدث البغدادي قيس بن محمد - 1233
 عبد حدثنا األنطاكي اليسع بن محمد بن هللا عبد حدثنا قاال األزھري القاسم وأبو الخالل محمد بن الحسن أخبرني
 أبى عن أشعث عن مسعر حدثنا عبيد بن محمد حدثنا البغدادي قيس بن محمد حدثنا الحرملى انسليم بن العزيز
 فصبرتم الضراء فتنة اصابتكم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جبل بن معاذ عن حيوة بن رجاء عن البقاء
 وأتعبن اليمن وعصب الشام ريط ولبسن الذھب تسورن إذا النساء قبل من السراء فتنة عليكم أخاف ما اخوف وان
  يجد ال ما الفقير وكلفن الغنى

  المحمدين اباء من الكاف حرف

 بن والحارث سليم أبى بن ليث عن بھا وحدث بغداد سكن الكوفى القرشي إسحاق أبو كثير بن محمد - 1234
 وسعيد الضبي داود بن موسى عنه روى األعمش وسليمان المالئي قيس بن وعمرو خالد أبى بن وإسماعيل حصيرة

 منصور بن ومحمد العبدي عرفة بن والحسن سعيد بن وقتيبة الجرجرائي الصباح بن ومحمد الواسطي سليمان بن
 محمويه بن احمد بن محمد حدثنا بالبصرة السابورى بشار بن احمد بن على بن الحسن محمد أبو حدثنا الطوسي
 عن عطية عن قيس بن عمر عن كثير بن محمد حدثنا داود بن ىموس حدثنا برد بن احمد بن محمد حدثنا العسكري

 أبو حدثني جل و عز هللا بنور ينظر فإنه المؤمن فراسة اتقوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعيد أبي
 الكندي ةعتب بن عبيد بن محمد حدثنا حميد بن الحسين بن محمد حدثنا البزاز إبراھيم بن احمد حدثنا األزھري القاسم
 النبي عن الخدري سعيد أبى عن عطية عن قيس بن عمرو عن سفيان عن كثير بن محمد حدثنا زياد بن موسى حدثنا
 محمد عن الحديث ھذا في قال كذا للمتفرسين قال الحجر للمتوسمين اليات ذلك في ان قوله في سلم و عليه هللا صلى
 نعلم ال سعيد أبى عن العوفي عطية حديث من غريب وھو ظالمحفو واألول قيس بن عمرو عن سفيان عن كثير بن

 عن سفيان رواه ما والصواب وھم وھو عمرو عن كثير بن محمد به وتفرد المالئي قيس بن عمرو غير عنه رواه
 نبأنا قال العتيقي احمد بن محمد أنبأنا كذلك الحديث وساق المؤمن فراسة اتقوا يقال كان قال المالئي قيس بن عمرو
 صالح بن عثمان بن يحيى حدثنا العقيلي موسى بن عمرو محمد حدثنا بمكة الصيدالني يوسف بن احمد بن سفيو
 المؤمن فراسة اتقوا يقال كان قال المالئي قيس بن عمرو عن سفيان حدثنا وھب بن حدثنا يحيى بن حرملة نبأنا قال
 هللا عبد حدثنا الحافظ المظفر بن محمد حدثنا قاال على بىأ بن وعلى الفتح أبى بن هللا عبيد حدثنا هللا بنور ينظر فإنه
 حدثنا الكوفى كثير بن محمد حدثنا الطوسي منصور بن محمد حدثنا قاال اتفقا ثم القاسم أبو على قال الثعلبي جعفر بن

 على ليق لم من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال على عن هللا عبد عن زر عن ثابت بن عدى عن األعمش
 الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا قال العباس بن محمد عن قراءة الجوھري على بن الحسن حدثنا كفر فقد الناس خير
 ثم فنزل قدم باس به كان ما قال كوفى كثير بن محمد معين بن ليحيى قلت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم أنبأنا
 النعمان عن الشعبي عن خالد أبى بن إسماعيل عن قلت ھي ما قال منكرات أحاديث روى انه قلت كرخايا نھر عند
 فلست ينھك لم فإذا نھاك ما القران اقرأ مرفوعا اإلسناد وبھذا فبلغھا مقالتي سمع امرأ هللا نضر يرفعه بشير بن

 شيخال كان وان شاھك بن السندي من سمعه ھذا عيسى فقال أصحابنا من رجل فقلت عنه ھذا روى من فقال تقرؤه
 العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أنبأنا مستقيما الشيخ حديث رأيت قد فانى واال كذاب فھو ھذا روى
 يحدث الكوفى كثير بن محمد يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد بن احمد حدثنا
 جعفر أبي بن احمد حدثنا أنا منه سمعت وقد حيىي قال سعدويه عنه حدث قد باس به يكن ولم شيعى وھو ليث عن
 كثير بن محمد داود ألبي قلت قال اآلجري على بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد حدثنا
 أنبأنا حديثه مزقنا يقول حنبل بن احمد وسمعت باس به ليس يقول معين بن يحيى سمعت قال ليث عن يحدث الذي
 سمعت قال داود أبو حدثنا موسى بن إسحاق حدثني الحافظ عمر بن محمد حدثنا البزاز عيسى بن محمد بن على
 أخبرني مقلوبه كلھا ليث عن أحاديثه ليث عن ويحدث ببغداد يكون كان الذي كثير بن محمد يقول حنبل بن احمد
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 عبلة أبى بن إبراھيم عن بھا وحدث بغداد سكن شامي الفھري سويد بن محمد بن مروان بن كثير بن محمد - 1235
 الدميك أبى بن ھاشم بن محمد عنه روى الزناد أبى بن الرحمن وعبد لھيعة بن هللا وعبد سعد بن والليث واألوزاعي

 بن السالم عبد الفرج أبو حدثنا وغيرھم البلخي شعيب بن محمد بن وحامد الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد
 حدثنا المستملى الدميك أبى بن ھشام بن محمد حدثنا الطبراني احمد بن سليمان حدثنا بأصبھان القرشي الوھاب عبد
 هللا رسول مع صلى انه وأخبرني حرام أم بن هللا عبد رأيت قال عبلة أبى بن إبراھيم حدثنا الفھري كثير بن محمد
 الحسن بن احمد حدثنا لفظا الزيات بن حفص أبو حدثنا غالب بن محمد بن احمد أنبأنا القبلتين سلم و عليه هللا صلى
 من جبا اتى وقد المقدس بيت صحن في األوزاعي رأيت قال الفھري مروان بن كثير بن محمد حدثنا الجبار عبد بن

 المسجد في تتوضا هللا تخاف اما شيخ يا المارة بعض له الفق منه يتوضا وجلس فوضعه ماء من دلوا فاستقى جبابة
 الكرابيسي علي بن احمد حدثنا قال بالبصرة المؤذن حمزة بن على حدثنا افت ثم الدين في تفقه األوزاعي له فقال
 نجدة بن إبراھيم عن المصري لھيعة بن هللا عبد حدثني الفھري مروان بن كثير بن محمد حدثنا محمد بن حامد حدثنا
 ذرا ما وكل ورسله وانبياءه ومالئكته هللا فان اختضبوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال نشيط بن عمار عن
 الحسن حدثنا خضابه ينصل حتى الخضاب صاحب على يصلون اوكارھا في والطير بحارھا في الحيتان حتى وبرا
 يعنى وسألته الكريم عبد بن إدريس الحسن أبو قال قال رئالمق مقسم بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا بكر أبى بن

 يترك ال سلم و عليه هللا صلى النبي عن يحدث الذي ذاك فارجمه به مررت إذا فقال الفھري عن معين بن يحيى
 أبو حدثنا الوراق جعفر بن محمد حدثنا المستملى محمد بن احمد حدثني أيام ثالثة من أكثر الخشبة على المصلوب

 بن هللا عبد ذكر الحديث متروك بغداد سكن الشامي مروان بن كثير بن محمد قال الحافظ الحسين بن محمد تحالف
  ومائتين ثالثين سنة في كثير بن محمد من سمع انه البغوي العزيز عبد بن محمد

 فالمعرو كثير بن سھل بن شعيب عمه عن بھا وحدث بغداد سكن الرازي سھل بن كثير بن محمد -  1236
 الواعظ هللا عبد بن محمد بن الملك عبد حدثنا القاضي قانع بن الباقي عبد عنه روى غرائب أحاديث القاضي بشعبويه
 عمى حدثنا سھل بن شعيب اخى بن الرازي كثير بن سھل بن كثير بن محمد حدثنا الحافظ قانع بن الباقي عبد حدثنا
 بن أنس عن األزرق حميد عن عون بن عن الثوري فيانس عن محارب بن الصباح حدثنا سھل بن شعيب صالح أبو
 حدثنا السمسار محمد بن على حدثنا بيضاء شعرة عشرون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لحية في كان ما قال مالك
 سبع سنة في مات القاضي شعيب اخى بن سھل بن كثير بن محمد ان قانع بن حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد

  القاضي شبيب صاحب وھو المأمون قاضى شعيب وكان قلت ائتينوم وثمانين

 عياش بن إسماعيل عن بھا وحدث بغداد سكن األصل بصرى هللا عبد أبو سنان بن يزيد بن كليب بن محمد -  1237
 البغوي القاسم وأبو طوق بن داود بن نصر عنه روى سليمان بن ومعتمر المؤدب إسماعيل وأبى زيد بن وحماد
 القاسم أبو حدثنا الحسن بن إبراھيم بن احمد حدثنا الموصلي سعدون بن الحسين بن محمد طاھر أبو حدثنا ةثق وكان
 سنة جعفر أبى مدينة في كتابه من إمالء البصري كليب بن محمد هللا عبد أبو حدثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد
 رسول قال قال الخدري سعيد أبى عن العوفي عطية عن رزين بن سليمان بن إبراھيم حدثنا ومائتين وعشرين ثمان
 أفق في الدرى الكوكب ترون كما تحتھم من يراھم عليين قال أو العال الدرجات أھل ان سلم و عليه هللا صلى هللا

 الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال البجلي عمر بن إسماعيل بن محمد حدثنا وانعما منھم وعمر بكر أبا وان السماء
  بغدادي هللا عبد أبو كليب بن مدمح
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 محمد هللا عبد أبو ذلك ذكر الكوفى البجلي جرير بن عمرو عن حدث البغدادي العباس أبو كيسان بن محمد - 1238
  األسماء كتاب في األصبھاني منده بن يحيى بن محمد بن إسحاق بن

 روى حنبل بن محمد بن احمد هللا عبد أبى صاحب المروزي بكر أبى عن حدث نصر أبو كردى بن محمد - 1239
 بمكة اآلجري الحسين بن محمد بكر أبو حدثنا المقرئ عمر بن احمد بن على الحسن أبو حدثنا اآلجري بكر أبو عنه
 غير على وھو المصحف في قرا ربما هللا عبد أبو كان قال المروزي بكر أبو حدثنا كردى بن محمد نصر أبو حدثنا
  الورقة به يصفح شيئا أو عودا بيده خذيأ ولكن يمسه فال طھارة

  المحمدين اباء من الالم حرف

 اليربوعي طلحة بن ويحيى مغلس بن جبارة سمع الجوھري بكر أبو يزيد بن محمد بن الليث بن محمد - 1240
 فالصوا بن على وأبو قانع بن الباقي وعبد المقرئ مقسم بن بكر أبو عنه روى األسدي الحسن بن محمد بن وعمر
 الحسن بن احمد بن محمد على أبو حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرني ثقة وكان القطيعي مالك بن بكر وأبو

 عن سيرين بن محمد عن ھشام عن عياض بن فضيل حدثنا قال طلحة بن يحيى حدثنا الليث بن محمد حدثنا الصواف
 قرأت واالناءة الحلم هللا يحبھما لخصلتين فيك ان القيس عبد الشج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن
 قرئ قال العباس بن محمد أنبأنا الواحد عبد بن محمد وأنبأنا الدقاق احمد بن عثمان عن بكر أبى بن الحسن على
 بن وقال سبع سنة عثمان قال رمضان شھر في الجوھري الليث بن محمد مات قاال اسمع وانا المنادى بن على

  ومائتين وتسعين تسع سنة المنادى

  المحمدين اباء من الميم حرف

  محمد أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 كتاب في أبيه عن حدث هللا عبد أبا ويكنى اسلم مولى واقد بن عمر بن محمد هللا عبد أبى الواقدي بن محمد -  1241
 المعمري إسحاق بن وإسماعيل فيالترق هللا عبد بن عباس عنه روى داود بن موسى عن أيضا وحدث وغيره التاريخ

 عبد أبو حدثنا الصلت بن كثير بن احمد حدثنا خالد بن يوسف بن احمد بكر أبو أنبأنا الحافظ نعيم أبو أنبأنا وغيرھما
 الربيع بن الفضل عن خازم بن خزيمة عن بالل أبى عن داود بن موسى حدثنا الواقدي عمر بن محمد بن محمد هللا
 خرج الصيف كان إذا سلم و عليه هللا صلى النبي كان قال عباس بن عن جده عن أبيه عن ورالمنص عن المھدى عن
 وعجيب ابائه عن المھدى حديث من جدا غريب الجمعة ليلة البيت ودخل نزل الشتاء كان وإذا الجمعة ليلة البيت من
 لم الفضل عن القائد خازم بن خزيمة حديث من وعزيز المھدى عن الحاجب يونس بن الربيع بن الفضل رواية من
 حدثنا إمالء األصبھاني يوسف بن يعقوب بن احمد جعفر أبو حدثنا بكر أبى بن الحسن حدثنا اإلسناد بھذا اال اكتبه

 جعفر أبى عن الربيع بن الفضل عن أبى حدثنا الواقدي عمر بن محمد بن محمد حدثنا المعمري إسحاق بن إسماعيل
 يدك تمسح ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال بكرة أبى عن الحسن عن فضالة بن مبارك عن المنصور

  تكسو ال من بثوب

 عيينة بن سفيان سمع عثمان أبا يكنى المطلبى العباس بن إدريس بن محمد هللا عبد أبى الشافعي بن محمد -  1242
 صحيح غير عندي القول وھذا الرزاق عبد عن وحدث ببغداد القضاء ولى انه طالب أبى بن الحسن لي وذكر وأباه
 يوسف بن محمد به حدثني ما فمنھا رواية عنه وللجزريين حدث أيضا وھناك واعمالھا بالجزيرة القضاء ولى إنما

 بن لقمان حدثنا النقاش على بن محمد بكر أبو حدثنا لفظه من بمصر الصواف على بن يحيى حدثنا النيسابوري
 إدريس بن محمد حدثنا العين براس إمالء الشافعي إدريس بن محمد بن محمد نعثما أبو حدثنا الرسعني مدرك

 بن أحيحة بن عمرو عن السائب بن على بن هللا عبد عن يحدث عمى شافع بن على بن محمد سمعت قال الشافعي
 ولى فلما ادبارھن في النساء اتيان عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رجل سأل قال ثابت بن خزيمة عن الجالح
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 علية بن وإسماعيل معاذ بن معاذ سمع بكر أبا ويكنى عون بن محمد عون أبى واسم عون أبى بن محمد -  1243
 ويعقوب سليمان بن وإسحاق حرب بن وشعيب يونس بن مروع الھيثم بن عمرو قطن وأبا فضيل بن ومحمد

 المحاملي والقاضي الرخجي بشر بن وعباس صاعد بن محمد بن ويحيى المروزي بكر أبو عنه روى الحضرمي
 إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو حدثنا وغيرھم
 حدثنا القاضي إسماعيل بن الحسين حدثنا القواس عمر بن يوسف حدثنا طالب أبى بن الحسن رنيوأخب المحاملي
 بن عيسى حدثنا يونس بن عمر حدثنا قاال اتفقا ثم مذعور أبى بن مھدى بن وقال عون أبى بن القواس قال محمد
 عليه هللا صلى هللا رسول الق قال مالك بن أنس عن زرارة بن الملك عبد حدثنا الحنفي فرافصة بن حفص بن عون
 دون افة فيه فيرى با اال قوة وال حول ال هللا شاء ما فيقول وولد ومال أھل من نعمة عبد على هللا انعم ما سلم و

 حدثنا الرخجي بشر بن العباس حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا البرقاني بكر أبو حدثنا نعمة يستقبل وكأنه الموت
 ان هللا عبد عن مسروق عن وثاب بن يحيى عن حصين أبى عن سفيان عن نعيم حدثنا عون أبى بن محمد بكر أبو

 البرقاني وأنبأنا موقوفا غيره ورواه عون أبى بن برفعه تفرد الخالة الولد أعطى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 المستملى إبراھيم بن على حدثنا فضلال بن حدثنا الثقات من عون أبى بن بكر أبو قال الدارقطني الحسن أبو حدثنا
 حدثنا يقول الجوزقى هللا عبد بن محمد سمعت قال العبدوي حازم أبو وأنبأنا البخاري حدثنا فارس بن احمد أبو حدثنا
 بن احمد حدثنا محمد عون أبى واسم بغدادي عون أبى بن بكر أبو قال الحجاج بن مسلم سمعت قال عبدان بن مكي
 يعنى وأربعين تسع سنة عون أبى بن محمد مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن حمدم حدثنا جعفر أبى

  شعبان من خلون لتسع اإلثنين يوم في كانت وفاته ان غيره ذكر ومائتين

 هللا عبد بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم البصري الباھلى هللا عبد أبو مرزوق بن محمد بن محمد - 1244
 بن محمد بن هللا عبد عنه روى المجاشعي يحيى بن وھانئ األصمعي سعيد وأبى العقدى عامر وأبى ياألنصار
 وغيرھم عبيد أبو وأخوه المحاملي إسماعيل بن والحسين القافالئى الحسن بن وعلى الطبري جرير بن ومحمد ياسين
 حدثنا يده بخط إسماعيل بن الحسين جدي بكتا في وجدت قال المحاملي الحسين بن هللا عبد بن احمد أنبأنا ثقة وكان
 بن القاسم عبيد أبو حدثنا الحافظ عمر بن على حدثنا األزھري القاسم أبو وأنبأنا الباھلى مرزوق بن محمد بن محمد

 حدثنا المجاشعي سليمان بن ھاشم بن يحيى بن ھانئ حدثنا البصري مرزوق بن محمد بن محمد حدثنا إسماعيل
 اآلية ھذه قرا سلم و عليه هللا صلى النبي ان مالك بن أنس عن سياه بن ميمون عن المنقري دعبا عن المري صالح
 ويطيبون ويسقون فيطعمون ربھم يزورون انزلھا منذ نسخھا ما وهللا قال القيامة ناظرة ربھا إلى ناضرة يومئذ وجوه

 حدثنا مريم وعشيا بكرة فيھا رزقھم لھمو قوله وذلك إليھم وينظر إليه ينظرون وبينھم بينه الحجب وترفع ويحلون
 بن محمد بن محمد حدثنا القافالئى الحسن بن على حدثنا الخرقي جعفر بن العزيز عبد حدثنا البزاز الفرج بن محمد
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 الطائفي سليم بن يحيى عن حدث الصوفي الحسن بن احمد هللا عبد أبى خال شاكر بن محمد بن محمد - 1245
 حمدان بن جعفر بن احمد حدثنا المقرئ السالم عبد بن الحسن بن احمد بن على حدثنا هللا عبد أبو أخته بن عنه روى
 أمية بن إسماعيل عن سليم بن يحيى حدثنا محمد بن محمد خالي حدثني الجبار عبد بن الحسن بن احمد حدثنا إمالء
 فم لخلوف بيده نفسي والذي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن المقبري سعيد أبى بن سعيد عن

  المسك ريح من هللا عند اطيب الصائم

 عبد بن عيسى بن محمد بن محمد وھو الزاھد الورد أبى بن بحبشى المعروف الحسن أبو محمد بن محمد - 1246
 بن هللا عبد حدثنا السمسار محمد بن على أنبأنا عتاقة العاص بن سعيد مولى الورد أبى بن الصمد عبد بن الرحمن
 حبشيا سمى إنما قال بكر أبا يعنى الورد أبى بن أخبرني قانع بن وقال ھذا بنسبه قانع بن حدثنا الصفار عثمان
 ولمحمد الورد أبى سويقة نسبت واليه المنصور صحابة من وكان الورد بأبي المعروف ھو عيسى وجده قلت لسمرته

 فاما مسروق بن العباس أبو عنه حكى موتا واقدمھما سنا االخوين أصغر وھو أيضا الحسن أبا ويكنى احمد اسمه أخ
 وأسند بالعبادة معروفا بالفضل مشھورا الطريقة حسن وكان الزھاد من وغيره الحارث بن بشر صحب فإنه محمد

 القاسم أبو حدثنا هبعد ومن البغوي محمد بن هللا عبد عنه حدث وغيره القاسم بن ھاشم النضر أبى عن قليلة أحاديث
 أحاديث له الزھاد في يعد محمد اسمه بغدادي الورد أبى بن حبشي قال الحافظ عمر بن على حدثنا األزھري
 نعيم أبو حدثنا وغيرھما الضراب الجراح بن هللا عبد وأبو الغضائري الحميد عبد بن على عنه حدث وحكايات
 الورد أبى بن محمد بن محمد حدثنا الھاشمي برية بن إسحاق أبو ثناحد العبدي القاسم بن احمد بن محمد حدثنا الحافظ
 شيء معك فقال وادنانى فاكرمنى قدمى على ماشيا يونس بن عيسى إلى رحلت يقول الحارث بن بشر سمعت قال
 عائشة عن الحسن عن المذموم المحدث عبيد بن عمرو حدثنا نعم فقال عائشة عن الحسن حديث نعم قلت عنه تسأل
 القرشي على بن هللا عبد حدثنا والعمرة الحج فيه قتال ال جھاد نعم فقال جھاد النساء على ھل هللا رسول يا قالت ھاان

 الورد أبى بن محمد بن محمد حدثنا الغضائري الحميد عبد بن على حدثنا اليقطيني الحسن بن محمد جعفر أبو حدثنا
 مسعود بن هللا عبد عن الحارث بن هللا عبد عن األعرج حميد عن خليفة بن خلف حدثنا منصور بن سعيد حدثنا قال
 الدنيا في زھدك اما العابد لفالن قل ان األنبياء من نبي إلى تعالى هللا أوحى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 ھل قال ىعل ذلك وما رب يا قال عليك لي فيما عملت فماذا بي فتعززت إلى انقطاعك واما نفسك راحة فتعجلت
 ان حمدان بن جعفر بن احمد حدثنا الحربي احمد بن الحسن محمد أبو أخبرني وليا في واليت ھل أو عدوا في عاديت

 لم عبادا  ان يقول الورد أبى بن محمد بن محمد الحسن أبا سمعت قال حدثھم الشكلي يوسف بن العباس الفضل أبا
 عمرو أبو حدثنا تلفوا دنفوا فلما دنفوا كلفوا فلما كلفوا كدوا فلما واكد جدوا فلما جدوا عرفوه فلما عرفوه يكونوا
 بن الحسن أبا سمعت قال الشكلي يوسف بن العباس حدثنا مالك بن بكر أبو حدثنا الواعظ احمد بن عثمان بن الحسن
 بن محمد حدثنا الجوھري على بن الحسن حدثنا عقله على الدنيا خيفت الدنيا عقله يتخط لم من يقول الورد أبى

 زال ما الورد أبى بن بحبشى المعروف محمد بن محمد الحسن وأبو قال المنادى بن الحسين أبو حدثنا العباس
 قانع بن حدثنا الصفار حدثنا السمسار حدثنا الدنيا فارق حتى العبادة في واالنكماش والفضل والزھد بالورع مشھورا

 أبى بن بكر أبو لي قال آخر موضع في وقال رجب في ومائتين تينوس ثالث سنة في مات الورد أبى بن حبشي ان
  ومائتين وستين اثنتين سنة مات الورد
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 وحدث بھا ومات خوارزم سكن حنيفة أبى بابن يعرف البغدادي جعفر أبو عثمان بن محمد بن محمد -  1247
 روى مسلم بن وعفان عمرو بن ةومعاوي إسماعيل بن مالك غسان وأبى نعيم وأبى موسى بن هللا عبيد عن ببخارى

 الوليد أبو أخبرني البخاريون شاذويه بن وسھل الوصى بن الحسن احمد بن وعلى األنصاري حريث بن محمد عنه
 بن خلف صالح أبو حدثنا ببخارى الحافظ سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أخبرنا الدربندي محمد بن الحسن
 بن معاوية حدثنا بخارى قدم شيخ البغدادي عثمان بن محمد بن محمد حدثنا شاذويه بن سھل ھارون أبو حدثنا محمد
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن قتادة عن شعبة عن األعمش عن قدامة بن زائدة حدثنا عمرو
 وقال فأنكره محمد بن صالح على ألبي فذكرته شاذويه بن سھل قال البره هللا على اقسم لو اغبر أشعث رب سلم
  حديث في حديث للشيخ دخل ولعل ذا بابه من ليس زائدة

 الوليد وأبا إبراھيم بن مسلم سمع العطار بابن يعرف الحسن أبو الحكم بن عمر بن محمد بن محمد -  1248
 بويهش بن وأحمد داود بن وسنيد رافع أبى بن هللا عبيد بن محمد بن ومعمر القعنبي مسلم بن هللا وعبد الطيالسي
 ومحمد التاريخي الملك عبد بن ومحمد ھارون بن وموسى حنبل بن احمد بن هللا عبد عنه روى وغيرھم المروزي

 الحسن أبو حدثنا مخلد بن محمد حدثنا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو حدثنا العطار مخلد بن
 بن كعب بن إسحاق بن سعد عن أنس بن مالك عن بقعن بن حدثنا العطار بن الحكم بن عمر بن محمد بن محمد
 انھا أخبرته الخدري سعيد أبى أخت وھى سنان بن مالك بنت الفريعة ان عجرة بن كعب بنت زينب عمته عن عجرة
 له اعبد طلب في خرج زوجھا فان خذرة بنى في بيتھا إلى ترجع ان تساله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جاءت
 فان أھلھا إلى ترجع ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسالت فقتلوه لحقھم القدوم بطرف انواك إذا حتى ابقوا

 إذا حتى فخرجت قالت نعم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قالت نفقة وال يملكه مسكن في يتركنى لم زوجي
 من له ذكرت التي القصة عليه ددتفر قلت كيف فقال له فدعيت بي أمر أو دعاني المسجد في أو الحجرة في كنت
 عثمان كان فلما وعشرا اشھر أربعة فيه فاعتددت قالت أجله الكتاب يبلغ حتى بيتك في امكثى فقال قال زوجي شأن
 ھارون بن موسى حدثنا قال احمد بن دعلج عن حدثت به وقضى فاتبعه فأخبرته تلك عن فسالنى إلى أرسل عفان بن

 أبى عن ھارون بن الحسين على قرانا قال الدقاق محمد بن على حدثنا ثقة لنا شيخ رالعطا بن الحسن أبو حدثنا
 بن محمد بن محمد حاجا بالكوفة عنه كتبت شيخ قلت وسألته حنبل بن احمد بن هللا عبد سمعت قال سعيد بن العباس
 حدثنا الواحد عبد بن محمد حدثنا الجھمية على الرد كتاب في احمد بن هللا عبد عنه وحدثنا أمينا ثقة كان فقال العطار
 بمدينتنا فمنھم قال ومائتين وستين ثمان سنة مات من ذكر في اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد
 وكتاب داود بن سنيد عن التفسير عنده كان فجأة مات صفر من خلون ألربع األحد يوم العطار بن محمد بن محمد
  االخبار في لمباركا بن عن شبويه بن احمد

 عن بھا وحدث بغداد قدم الھروي الجوھري سعيد أبو عزوان بن الحسن بن الحسين بن محمد بن محمد -  1249
 ال الدارقطني وقال الشافعي بكر وأبو القاضي احمد بن ومكرم مخلد بن محمد عنه روى بسطام بن الھياج بن خالد
 قدم شيخ الجوھري سعيد أبو محمد بن محمد حدثنا القاضي احمد نب مكرم حدثنا بكر أبى بن الحسن حدثنا به باس
 عن دينار بن الحسن عن أبى حدثنا الھياج بن خالد حدثنا قال ومائتين وسبعين ثمان سنة شوال في خراسان من علينا
 الصالة هللا إلى األعمال أحب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن عن وائل أبى عن بھدلة بن عاصم
  لوقتھا

 بن محمد بن وأحمد سعيد قتيبة عن بھا وحدث بغداد قدم البلخي حامد أبو الصديق بن محمد بن محمد - 1250
 بن محمد قال الحافظ عمر بن على حدثنا األزھري حدثنا العطار خالد بن بكر أبو عنه روى بزة أبى بن القاسم
 حدثنا الكتاني الصقر بن على بن طلحة حدثنا والمائتين الثمانين دبع بھا وحدث بغداد قدم البلخي الصديق بن محمد
 أبى بن القاسم بن محمد بن احمد حدثنا البلخي حامد أبو صديق بن محمد بن محمد حدثنا خالد بن يوسف بن احمد
 هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن الثوري سفيان عن إسماعيل بن مؤمل حدثنا بزة
  اسلم قد فإنه تبعا تسبوا ال سلم و عليه
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 سكن بصرى بالجذوعى المعروف القاضي األنصاري هللا عبد أبو شداد بن إسماعيل بن محمد بن محمد -  1251
 القواريرى عمر بن هللا وعبيد وردان بن حاتم بن وصالح المديني بن وعلى مسرھد بن مسدد عن بھا وحدث بغداد
 الھيثم على بن ومحمد الخطبي على بن وإسماعيل السماك بن عمرو أبو عنه روى نمير بن هللا عبد بن ومحمد
 حدثنا الجذوعى محمد بن محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان حدثنا القطان الحسين بن محمد حدثنا ثقة وكان المقرئ
 بن عن أبيه عن يزيد بن الرحمن عبد بن محمد عن جبير بن حكيم حدثني قال سفيان عن القطان يحيى حدثنا مسدد
 القيامة يوم وجھه في كدوحا أو خدوشا كانت يغنيه ما وله سأل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود
 قد فقال الحديث ھذا عن شعبة فسالت يحيى قال ذھبا قيمتھا أو درھما خمسون قال غناه ماذا هللا رسول يا رجل فقال

 بن محمد الحسين أبو قال قال أبى أخبرني القاضي المحسن بن على أخبرني أحدثه ان هللا أخاف انى حكيم من سمعته
 على المعتمد على ادخلوا السالم بمدينة والشھود القضاة ان غيره من وسمعته أبى حدثني البصري الخالل بن على
 عليھم قرأ يديه بين مثلوا فلما الزنج صاحب على باإلنفاق االضاقة عند اقترضه كان دين في عليه للشھادة هللا

 فشھد الكتاب ھذا في بما عليه تشھدوا ان يأمركم بقاءه هللا أطال المؤمنين أمير ان قال ثم الكتاب بلبل بن إسماعيل
 في بما عليك اشھد المؤمنين أمير يا فقال السرير إلى وتقدم بيده فاخذه القاضي الجذوعى إلى الكتاب بلغ حتى القوم
 فقال خرج ثم الكتاب في فشھد نعم قال عليك أفأشھد نعم تقول أو اشھد ان يجوز ال انه فقال اشھد فقال الكتاب ھذا

 يكون ان ينبغي ال ھذا مثل فقال شيء إليه ليس فقالوا إليه وما فقال البصري الجذوعى له فقيل ھذا من المعتمد
 فقال مثله في يشاور فيما الحاكم شاورةم إلى يوما الموفق فاحتاج وانحدر إسماعيل فقلده واسطا فقلدوه مصروفا
 للموفق كان غالم فلقيه له غالم ومعه الممرات بعض في فدخل طويلة دبية له قصيرا وكان فحضر القاضي استدعوا
 غاص حتى دبيته في يده فوضع الممر من خال مكان في فصادفه سكران أو مخمورا وكان عنده التقدم شديد وكان
 على رداءه وثنى منھا رأسه واخرج فتقھا حتى غالمه واقبل مكانه في الجذوعى جلسف ومضى وتركه فيھا رأسه
 قال حتى عنه الحال سترت وقد يترددون الموفق ورسل الديوان بتسلم فامرھم الشھود واحضر داره إلى وعاد رأسه
 الغالم جريدبت وأمره الشرطة صاحب فأحضر بذلك فأخبره الموفق إلى فعاد الخبر الرسل لبعض الشھود بعض
 لوھم من محل ومحله القواد جلة من الغالم ھذا والد وكان سوط ألف ھناك وضربه القاضي دار باب إلى وحمله

 الموفق األمير ان فقال بامرك مرنا وقالوا إليه وصاروا القواد وترجل شيئا يقل فلم الجيش أكثر طاعة ال بالعصيان
 الشرطة صاحب فادخل له وضرعوا إليه فدخلوا الجذوعى بابا إلى مالغال مع بأسرھم القواد فمشى منى عليه اشفق

 وصفح له فشفع فركب عنه ذلك وازيل إليه اركب انى فقال الموفق خالف على اقدم ال فقال تضربه ال فقال والغالم
 جذوعىال محمد بن محمد هللا عبد أبو ومات قال الخطبي على بن إسماعيل حدثنا رزق بن احمد بن محمد حدثنا عنه

 يوم كانت وفاته ان بخطه قرأت فيما مخلد بن محمد وذكر ومائتين وتسعين إحدى سنة اآلخرة جمادى في القاضي
  ببغداد اآلخرة جمادى من خلون لتسع السبت

 حم عن بھا وحدث بغداد قدم نوح بن حم بنت بن البلخي العباس أبو شيبان بن عصمة بن محمد بن محمد - 1252
 حدثنا إبراھيم بن هللا عبد بن محمد حدثنا النرسي القاسم بن عمر بن محمد حدثنا الشافعي بكر أبو عنه روى نوح بن
 محمد عن سالم بن سلم حدثنا جدي حدثنا نوح بن حم بنت بن البلخي شيبان بن عصمة بن محمد بن محمد العباس أبو
 و عليه هللا صلى هللا رسول على اتانامر دخلت قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن العرزمي هللا عبيد بن
 بھن هللا يسوركما ان ايسركما سلم و عليه هللا صلى النبي لھما فقال ذھب من سواران ايديھما وفي اليمن أھل من سلم
 اجعلھما هللا رسول يا وقالتا ايديھما فنفضتا قال الزكاة يعنى فيھما ما حق فاديا قال هللا رسول يا ال قالتا جھنم نار في

  جل و عز هللا أراك حيث صدقة

 الماليني سعد أبو أخبرنيه حديث في اسمه ورد كذا بالنورى المعروف الصوفي الحسن أبو محمد بن محمد - 1253
 قال شيخ أبى بن محمد بن احمد حدثنا معشر أبى بن محمد بن احمد حدثنا بكر بن هللا عبد احمد أبو أنبأنا قراءة
 تعالى قوله في الزھري عن سفيان حدثنا موسى بن مجاھد حدثنا يقول النورى حمدم بن محمد الحسين أبا سمعت



140 

 

 المحرر بن وقعنب رشيد بن داود سمع رزالمط احمد أبو مھران بن يزيد بن احمد بن محمد بن محمد - 1254
 عبد بن والحسن البحراني يزيد بن والعباس العجلي األسود بن على بن والحسين المدائني بھرام بن ھشام بن وأحمد
 الخرساني إسحاق بن هللا عبد عنه روى البصري مرداس بن ومحمد النھرتيري عبيد بن ويعقوب الجربى العزيز
  يحفظ وكان بالقوي ليس فقال الدارقطني هوذكر الشافعي بكر وأبو

 ومحمد األسدي صبيح بن وأحمد القاضي غانم بن الفضل سمع الشطوي احمد أبو داود بن محمد بن محمد -  1255
 الشافعي بكر أبو عنه روى المخرمي أيوب بن هللا وعبد القطان موسى بن ويوسف األزدي الكريم عبد بن يحيى بن

  ثقة وكان

 الرشيد وزير بابن يعرف األصل بصرى المقرئ األزدي بكر أبو سليمان بن يحيى بن محمد بن محمد - 1256
 بن على أخبرنا السكري عمر بن على عنه روى النجرانى معمر بن ومحمد عارم اخى الفضل بن بسطام عن حدث
 محمد حدثنا لمقرئا األزدي يحيى بن محمد بن محمد حدثنا السكري محمد بن عمر بن على حدثنا القاضي يعقوب

 قيل قال عمر بن عن دينار بن هللا عبد عن كدام بن مسعر حدثنا خوار بن حماد بن حميد حدثنا النجرانى معمر بن
 تفرد جل و عز هللا يخشى انه رأيت قرا إذا من قال بالقران صوتا أحسن الناس أي سلم و عليه هللا صلى للنبي

 هللا صلى النبي عن عباس بن عن طاوس عن الكريم عبد عن مسعر عن عمر بن إسماعيل وخالفه خوار بن بروايته
  سلم و عليه

 أبيه عن بھا وحدث بغداد قدم بخارى أھل من القاضي ذر أبو العدوى الحكم بن يوسف بن محمد بن محمد - 1257
 بن احمد العباس وأبو الختلي هللا عبد بن احمد بن الرحمن عبد عنه روى البخاري سھيل بن يحيى زكريا أبى وعن
 بن محمد بن على حدثنا سفيان بن الحسن بن سعيد بن وإسحاق المظفر بن ومحمد النيسابوري األنماطي محمد
 ذر أبو حدثنا الحافظ المظفر بن محمد أنبأنا محمد وقال حدثنا على قال القرشي الملك عبد بن ومحمد المالكي الحسن
 زكريا أبو حدثنا قال اتفقنا ثم صاعد بن محمد أبى مجلس في لىع زاد القاضي البخاري يوسف بن عمر بن محمد
 هللا صلى النبي ان عباس بن عن الشعبي عن الشيباني عن جريج وبن سفيان حدثنا عاصم أبو حدثنا سھيل بن يحيى
 وھو محمدا واالنماطى سعد بن وإسحاق الختلي وسماه عمر أباه المظفر بن سمى كذا قبر على صلى سلم و عليه
 احمد حامد أبو وأنبأنا الثوري سفيان بن الحسن بن سعد بن إسحاق حدثنا البرمكي عمر بن إبراھيم حدثنا لصوابا
 بن محمد بن محمد ذر أبو حدثنا قاال بنيسابور األنماطي إسحاق بن محمد بن احمد العباس أبو أنبأنا الدلوى محمد بن

 والثوري جريج بن عن مخلد بن الضحاك عاصم أبو حدثنا السلمي سھيل بن يحيى زكريا أبو أنبأنا القاضي يوسف
 سمعت ذر أبو قال دفن ما بعد قبر على صلى سلم و عليه هللا صلى النبي ان عباس بن عن الشعبي عن الشيباني عن
  ھذا جريج بن حديث من أغرب حديثا بخراسان اكتب لم يقول البغدادي احمد بن نصر محمد أبا

 الباغندي بابن المعروف الواسطي األزدي بكر أبو الرحمن عبد بن الحارث بن سليمان بن محمد بن محمد - 1258
 المديني بن وعلى األيلي فروخ بن وشيبان الكوفيين شيبة أبى ابنى وعثمان بكر وأبا نمير بن هللا عبد بن محمد سمع

 بن والحارث عمار بن ھشامو الدمشقي ودحيما الحدثانى سعيد بن وسويد الشوارب أبى بن الملك عبد بن ومحمد
 البعيدة األمصار إلى فيه رحل الحديث كثير وكان والبصرة وبغداد والكوفة ومصر الشام أھل من وغيرھم مسكين
 المحاملي إسماعيل بن الحسين عنه فروى بھا وحدث بغداد وسكن واالئمة الحفاظ عن وأخذ العظيمة العناية به وعنى
 بن عمر وأبو المظفر بن ومحمد الصواف بن على وأبو احمد بن ودعلج الشافعي بكر وأبو الدوري مخلد بن ومحمد
 يرويه كان به حدث ما عامة ان وبلغني عارفا حافظا فھما وكان ذكرھم يطول وخلق شاھين بن حفص وأبو حيويه
 حدثنا حارثال بن سليمان بن محمد بن محمد حدثنا العطار مخلد بن محمد حدثنا مھدى بن عمر أبو حدثنا حفظه من



141 

 

 وكان شيئا منه سمعت أكن ولم سنين خمس بن وانا سليمان بن محمد بن محمد الباغندي لحقت الوزير لي فقال
 سمعت الفضل أبو قال لليزيدى واألخرى له ويقرا يوما يجيئه للباغندى إحداھما حجرتان هأبا يعنى الماضي للوزير
 فمددت الطھارة إلى الباغندي فقام شيبة أبى بن بكر أبى كتب لي يقرا الحجرة في الباغندي مع يوما كنت يقول أبى
 وراى الباغندي فرجع محكوك يوالباق مربع مكتوب ظھره على فإذا شيبة أبى بن بكر أبى حديث من جزء إلى يدي

 كتب في دخلت كنت ما أول ألني له افطن ولم ذلك فغير مربع ھذا أيش فقال وسألته وجھه فتغير يدي في الجزء
 إبراھيم بن محمد فحك شيبة أبى بن بكر أبى من سمع مربع إبراھيم بن لمحمد الكتاب فإذا عنه سألت ثم الحديث
 سليمان بن محمد بن محمد عن عبدان بن بكر أبا وسالت حمزة قال شيئا عنه جاخر ولم قلبي على فبرد مربع وبقى

 قال ويدلس يخلط كان ألنه قال لم له قيل فيه أدخله لم الصحيح خرجت لو فقال الصحيح في يدخل ھل الباغندي
 حمزة قال وددا أبى بن من احفظ والباغندى قال شره انه اال منه حديثا أكثر وال عندي أثر عنه كتبت ممن وليس
 سرق وربما يسمع لم بما يحدث التدليس كثير كان قال الباغندي سليمان بن محمد بن محمد عن الدارقطني وسالت
 الراسبي عمرو أبا سمعت يقول عبدان بن بكر أبا سمعت حمزة وقال حنزابة بن الوزير من فيه سمعت ما أشد وقال
 له قال ثم تخريجه إلينا اخرج ثم كتبنا ما منھا فكتبنا أصوله يناإل فاخرج مظاھر وبن انا الباغندي على دخلت يقول
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 الباغندي بن بكر أبى أخو وھو األزدي هللا عبد أبو الرحمن عبد بن الحارث بن سليمان بن محمد بن محمد - 1259
 قرأت بالموصل منه سمع انه وذكر يسيرا شيئا المظفر بن محمد هعن روى الصريفيني أيوب بن شعيب عن حدث
 حدثنا الباغندي أخو سليمان بن محمد بن محمد هللا عبد أبو حدثنا قال المظفر بن محمد عن البرقاني بكر أبى على
  .وسفيان شعبة أنبأنا بشر بن محمد حدثنا أيوب بن شعيب
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