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  تاريخ بغداد

 الجزء الرابع عشر

لقد سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول يا بالل أقم وددت أني قد صليت فاسترحت قال ثم قال الخزاعي 
الصالة ارحنا بھا أخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خلف الدقاق حدثنا عمر بن محمد 

فقال ما الجوھري حدثنا أبو بكر األثرم قال قيل ألبي عبد هللا عبد العزيز بن أبان ترى انه يذكر عن انسان شيئا 
أدري أخبرنا العتيقي أخبرنا يوسف بن احمد الصيدالني بمكة حدثنا محمد بن عمرو العقيلي حدثنا عبد هللا بن احمد 
قال سألت أبي عبد العزيز بن أبان قال لم أخرج عنه في المسند شيئا قد أخرجت عنه على غير وجه الحديث لما 

عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا عبد هللا بن سليمان حدثنا عبد هللا بن  حدث بحديث المواقيت تركته أخبرنا عبيد هللا بن
احمد بن حنبل قال سئل أبي عن حديث جرير تبني مدينة فقال ما حدث به انسان ثقة وذكر له أن عبد العزيز بن أبان 

لمالكي قاال رواه عن الثوري فقال تركته لما حدث بحديث المواقيت أخبرني األزھري وعلي بن محمد بن الحسن ا
حدثنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن عبد هللا 
المديني قال سمعت أبي يقول عبد العزيز بن أبان ليس بذاك وليس ھو في شيء من كتبي أخبرنا الجوھري أخبرنا 

حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين وسئل  محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي
عن عبد العزيز بن أبان فقال كذاب خبيث يضع الحديث أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا الحسين بن 

ان لم يكن صدقة حدثنا بن أبي خيثمة قال سمعت يحيى وسئل عن عبد العزيز بن أبان فقال وضع أحاديث عن سفي
بشيء حدثنا البرقاني حدثني محمد بن العباس الخزاز حدثنا احمد بن محمد بن مسعدة الفزاري حدثنا جعفر بن 
درستويه حدثنا احمد بن محمد بن القاسم بن محرز قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد العزيز بن أبان ليس حديثه 

عبد العزيز بن أبان كان يحدث بأحاديث موضوعة وأتوه بشيء كان يكذب وسمعت يحيى بن معين مرة أخرى يقول 
بحديث أبي داود الطيالسي عن األسود بن شيبان حديث أم معبد فقرأه عليھم وحدثھم به أنبأنا احمد بن محمد الكاتب 
أخبرنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده سألت أبا زكريا عن الواقدي قال 

ان كذابا قلت ألبي زكريا فعبد العزيز بن أبان مثله قال ال ليس ھو مثله ولكنه ضعيف واه ليس بشيء قلت له ما ك
تنقم على عبد العزيز قال غير شيء أحاديث كذب ليس لھا أصل منھا حديث سفيان عن مغيرة عن إبراھيم أن النبي 

ا ويفعل كذا فقال العباس أفال أختصي يا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال للعباس يكون من ولدك من يملك كذ
ومنھا حديث سفيان عن األعمش عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى هللا عليه و سلم تخرج رايات من المشرق 
قال أبو زكريا ھذه أحاديث كذب لم يحدث بھا أحد قط إال سقط حديثه قلت له وقد حدث به السويدي عن محمد بن 

ان قال أبو زكريا عنيت بھذا فسالت عنه بالشام واستقصيت أمره فإذا ھو عن رجل عن سفيان حدثني حمزة عن سفي
به من سمعه منه عنده قالوا لم يسمعه ھو من سفيان إنما سمعه من رجل عن سفيان فقلت له فھو ذا ھذا الرجل يوافق 

ي إجازة أخبرنا محمد بن احمد بن يعقوب بن عبد العزيز قال لعل ھذا الرجل ھو عبد العزيز أخبرنا أبو عمر بن مھد
شيبة ثم أخبرنا األزھري قراءة أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب قال قال جدي 
وعبد العزيز بن أبان عند أصحابنا جميعا متروك كثير الخطأ كثير الغلط وقد ذكروه بأكثر من ھذا وسمعت محمد بن 

نمير يقول ما رأيت أحدا أبين أمرا منه وقال ھو كذاب أخبرنا علي بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم عبد هللا بن 
المستملي أخبرني محمد بن إبراھيم بن شعيب الغازي قال سمعت البخاري يقول عبد العزيز بن أبان أبو خالد 

جوري ان عبدان بن احمد بن أبي صالح القرشي تركوه أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال كتب إلى محمد بن إبراھيم ال
الھمذاني حدثھم قال قال أبو حاتم الرازي عبد العزيز بن أبان متروك الحديث أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد 
بن سعد قال حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال عبد العزيز بن أبان القرشي أبو خالد يروي 

الثوري متروك الحديث أخبرني محمد بن علي المقرئ أخبرنا محمد بن عبد هللا بن محمد النيسابوري قال عن سفيان 
سمعت أبا علي الحافظ يقول عبد العزيز بن أبان متروك أخبرني األزھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا احمد بن 

عزيز بن أبان القرشي من ولد سعيد بن معروف الخشاب أخبرنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال عبد ال
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العاص يكنى أبا خالد وكان قد ولي قضاء واسط ثم عزل فقدم إلى بغداد فنزلھا وتوفي بھا يوم األربعاء ألربع عشرة 
ليلة خلت من رجب سنة سبع ومائتين في خالفة المأمون كان كثير الرواية عن سفيان ثم خلط بعد ذلك فامسكوا عن 

حسن بن محمد الخالل أخبرنا احمد بن محمد بن عمران حدثنا أبو عبد هللا نفطويه حدثنا الحارث قال حديثه أخبرنا ال
كان عبد العزيز يعني بن أبان كثير العيال شديد الفقر كثير الحديث يكنى أبا خالد ولي قضاء واسط ومات ببغداد يوم 

محمد بن الحسين القطان أخبرنا جعفر الخلدي  األربعاء ألربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة سبع ومائتين أخبرنا
 حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال سنة سبع ومائتين فيھا مات عبد العزيز بن أبان القرشي في رجب 

عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن القرشي المديني  -  5605
عن إبراھيم بن سعد الزھري وأبي أويس عبد هللا بن عبد هللا ومحمد بن عون مولى أم حكيم  سكن بغداد وحدث بھا

روى عنه محمد بن إسحاق الصاغاني وأبو زرعة الرازي وموسى بن إسحاق األنصاري وإسماعيل بن الفضل 
لحرشي حدثنا أبو البلخي وموسى بن ھارون الحافظ ورواياته مستقيمة أخبرنا القاضي أبو بكر احمد بن الحسن ا

العباس محمد بن يعقوب األصم أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبيد هللا بن 
عبد هللا بن عمر بن الخطاب العمري حدثني إبراھيم بن سعد عن بن شھاب عن أنس بن مالك قال رأى رسول هللا 

ھب فضرب يده بقضيب كان معه حتى رمى به أخبرناه الحسن بن أبي صلى هللا عليه و سلم في يد رجل خاتما من ذ
بكر أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا موسى بن ھارون حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة العمري 

من حدثني إبراھيم بن سعد عن الزھري عن أنس بن مالك أن النبي صلى هللا عليه و سلم رأى في يد رجل خاتما 
ذھب فضرب أصبعه بقضيب كان معه حتى رمى به أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو 
احمد بن فارس حدثنا البخاري قال عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب القرشي 

 انه سأل عنه الدارقطني فقال ليس به بأس كان ببغداد أبو عبد الرحمن وذكر أبو عبد الرحمن السلمي 

عبد العزيز بن بحر أبو محمد المروروذي سكن بغداد وحدث بھا عن سليمان بن أرقم وإسماعيل بن عياش  - 5606
وعطاف بن خالد بن زنجلة وإسماعيل بن جعفر ورشدين بن سعد وتليد بن سليمان روى عنه محمد بن علي 

 بن أبي سعد الوراق وموسى بن محمد الختلي وأبو بكر بن أبي الدنيا ومحمد بن السرخسي المعروف بكبشة وعبد هللا
سويد الطحان وإبراھيم بن إسماعيل السوطي أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن إسحاق البغوي حدثنا 

موسى بن علي عن  إبراھيم بن إسماعيل السوطي حدثنا عبد العزيز بن بحر الخالل حدثني رشدين بن سعد حدثنا
أبيه عن بديل قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يمسح على الخفين أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس 

 أخبرنا احمد بن معروف حدثنا الحسين بن فھم في تسمية من كان ببغداد من العلماء عبد العزيز بن بحر المؤدب 

عزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي سمع عبد هللا بن معاذ الصنعاني عبد العزيز بن يحيى بن عبد ال - 5607
وسليم بن مسلمة المكي ھشام بن سليمان المخزومي ومروان بن معاوية وسفيان بن عيينة ومحمد بن إدريس الشافعي 

دة وكان من وقدم بغداد في أيام المأمون وجزى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن وھو صاحب كتاب الحي
أھل الفضل والعلم وله مصنفات عدة وكان ممن تفقه بالشافعي واشتھر بصحبته أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب 
حدثنا محمد نعيم الضبي أخبرنا أبو الحسن محمد بن جيكان البزار حدثنا الحسين بن الفضل حدثنا عبد العزيز بن 

زيد عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال كتب عمر بن الخطاب يحيى المكي حدثنا سفيان بن عيينة عن إدريس بن ي
إلى أبي موسى األشعري أما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة وذكر الحديث أخبرني األزھري حدثنا علي 

د بن بن عمر الحافظ حدثني أبو العباس المطلبي عبيد هللا بن محمد بن احمد الشافعي بالرملة حدثني عبد هللا بن محم
جعفر القاضي حدثنا أبو علي السمرقندي وھو الحسين بن شاكر وراق داود قال سمعت داود بن علي يقول عبد 
العزيز المكي ممن له فھم بمعاني القرآن وكان أحد أصحاب الشافعي ومن أخذ عنه وقال علي بن عمر قرأت في 

فيه أصحابه الذين أخذوا عنه فقال وقد كان أحد كتاب داود بن علي األصبھاني الذي صنفه في فضائل الشافعي وذكر 
اتباعه والمقتبسين عنه والمعترفين بفضله عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي كان قد طالت صحبته للشافعي واتباعه 
له وخرج معه إلى اليمن وآثار الشافعي في كتب عبد العزيز المكي بينة عند ذكر الخصوص والعموم والبيان كل 
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وذ من كتاب المطلبي رحمه هللا حدثنا الجوھري أخبرنا محمد بن عمران بن موسى حدثنا احمد بن عيسى ذلك مأخ
المكي حدثنا محمد بن القاسم بن خالد قال لما دخل عبد العزيز بن يحيى المكي على المأمون وكانت خلقته شنعة جدا 

نين لم ضحك ھذا لم يصطف هللا يوسف لجماله فضحك المعتصم فاقبل عبد العزيز على المأمون فقال يا أمير المؤم
وإنما اصطفاه لدينه وبيانه وقد قص ذلك في كتابه بقوله تعالى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين لم يقل لما 
رأى جماله فبياني يا أمير المؤمنين أحسن من وجه ھذا فضحك المأمون وأعجبه قوله وقال للمعتصم إن وجھي ال 

 نما يكلمك لساني يكلمك وإ

عبد العزيز بن منيب بن سالم بن خريش أبو الدرداء المروزي قدم بغداد وحدث بھا عن إسحاق بن عبد  - 5608
هللا بن كيسان وعبدان بن عثمان وعلي بن الحسين بن واقد وعثمان بن الھيثم المؤذن والخليل بن عمر العبدي وقتيبة 

وغيرھم روى عنه عبد هللا بن محمد بن ناجية وأبو القاسم البغوي وعبد  بن سعيد البلخي واصبغ بن الفرج المصري
هللا بن أبي داود السجستاني وأحمد بن محمد بن أبي شيبة البزاز والقاضي أبو عبد هللا المحاملي أخبرنا محمد بن 

العزيز بن منيب أبو عمر النرسي أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا عبد هللا بن محمد بن ناجية حدثنا عبد 
الدرداء حدثنا موسى بن بحر حدثنا زياد البكائي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا قام أحدكم من النوم فأراد ان يتوضأ فال يدخل يده في وضوئه حتى يغسلھا فإنه ال 

الم وضعھا أخبرنا القاضي أبو الطيب طاھر بن عبد هللا الطبري وأبو علي محمد بن يدري أين باتت يده وال ع
الحسين الجازري قاال حدثنا المعافى بن زكريا الجريري حدثنا الليث بن محمد بن الليث المروزي قال سمعت عبد 

يقول ليس بطول اللحى هللا بن محمد يقول نظر علي بن حجر إلى لحية أبي الدرداء قال وھو طويل اللحية فانشأ 
يستوجبون القضا إن كان ھذا كذا فالتيس عدل رضا قال ومكتوب في التوراة ال يغرنك طول اللحى فإن التيس له 
لحية أخبرنا البرقاني أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسن بن رشيق المصري حدثنا عبد الكريم بن احمد بن 

ن علي الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي قال ناولني عبد شعيب النسائي عن أبيه ثم حدثني محمد ب
الكريم وكتب لي بخطه قال سمعت أبي يقول عبد العزيز بن منيب مروزي ليس به بأس يكنى أبو الدرداء وكنيته 

 األخرى أبو عمر أخبرني األزھري قال قال أبو الحسن الدارقطني عبد العزيز بن منيب مروزي ليس به باس 

عبد العزيز بن عباد أبو صالح وھو أخو حمدون بن عباد المعروف بالفرغاني حدث عن يزيد بن ھارون  - 5609
ويعقوب بن محمد بن عيسى الزھري روى عنه محمد بن مخلد الدوري وعلي بن إسحاق المادراني وكان صدوقا 

ا محمد بن سلمة وعبد العزيز بن عباد أخبرنا علي بن القاسم الشاھد بالبصرة حدثنا علي بن إسحاق المادراني حدثن
واللفظ لعبد العزيز حدثنا يعقوب بن محمد الزھري حدثنا معن بن عيسى حدثني سعيد بن بشير عن قتادة عن خالس 
بن عمرو عن علي قال لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى هللا عليه و سلم فقلت له يا رسول هللا إن الشيخ قد مات 

ل قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة تسع وستين ومائتين فيھا مات أبو صالح عبد العزيز قال ادفنه ثم اغتس
 بن عباد أخو حمدون أبو عباد الفرغاني في صفر 

عبد العزيز بن عبد هللا بن عبيد هللا بن العباس بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب أبو  -  5610
با عبد الرحمن المقرئ وأبا بكر الحميدي وعبد هللا بن جعفر الرقي وعبد هللا بن إبراھيم القاسم الھاشمي سمع أ

الغفاري وغيرھم روى عنه عبد هللا بن إسحاق المدائني والقاضي المحاملي ومحمد بن احمد الحكيمي وإسماعيل بن 
كان ثقة حدثنا إبراھيم بن مخلد  محمد الصفار وأحمد بن عثمان اآلدمي ومحمد بن العباس بن نجيح وقال الدارقطني

بن جعفر حدثنا أبو عبد هللا محمد بن احمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا الھاشمي حدثنا عبد هللا 
بن جعفر حدثنا عبيد هللا بن عمرو عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن جابر قال إن أول خبر قدم المدينة ان امرأة 

بع من الجن فجاء في صورة طائر فسقط على جدارھم فقالت له تنزل تحدثنا ونحدثك فقال إنه قد ظھر من كان لھا تا
منع من القرار وحرم علينا الزنى أخبرنا محمد بن الحسن األزرق حدثنا احمد بن عثمان بن يحيى اآلدمي أخبرنا 

ا إبراھيم بن عمر بن كيسان عن خالد بن جندة عبد العزيز بن عبد هللا الھاشمي حدثنا عبد القدوس بن إبراھيم حدثن
عن سعيد بن جبير عن ثوبان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أعكف نفسه ما بين المغرب والعشاء في 
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مسجد جماعة لم يتكلم إال بصالة وقرآن كان حقا على هللا ان يبني له قصرا في الجنة حدثنا محمد بن عبد الواحد 
بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا اسمع قال ومات أبو القاسم عبد العزيز بن عبد هللا الھاشمي  حدثنا محمد

في يوم الخميس إلحدى عشرة بقيت من ذي الحجة سنة خمس وسبعين أخبرنا الحسن بن أبي بكر عن احمد بن كامل 
بن العباس بن محمد بن علي بن عبد هللا بن القاضي قال وتوفي أبو القاسم عبد العزيز بن عبد هللا بن عبيد هللا 

العباس بن عبد المطلب في يوم الثالثاء الثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة خمس وسبعين ومائتين وبلغ ستا 
 وثمانين سنة ولم يغير شيبه وكان جميال وسيما بھيا 

لرحمن بن سعيد بن عبد الرحمن بن عتاب بن عبد العزيز بن معاوية بن عبد هللا بن أمية بن خالد بن عبد ا -  5611
أسيد أبو خالد القرشي األموي العتابي البصري قدم بغداد وحدث بھا عن ازھر بن سعد السمان وجعفر بن عون وفھد 
بن حيان النھشلي ومحمد بن عبيد هللا العتبي وأبي عاصم النبيل ومحمد بن عبد هللا األنصاري ومحمد بن جھضم 

هللا الحكيمي وإسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن عمرو الرزاز وأبو عمرو بن السماك أخبرنا  روى عنه أبو عبد
الحسين بن برھان الغزال حدثنا محمد بن عمرو بن البختري إمالء حدثنا عبد العزيز بن معاوية القرشي حدثنا ازھر 

سول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يزال بن سعد السمان حدثنا بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال ر
العبد في صالة ما دام ينتظر الصالة تقول المالئكة اللھم اغفر له اللھم ارحمه أخبرني احمد بن علي اليزدي في كتابه 
أخبرنا أبو احمد محمد بن احمد بن إسحاق الحافظ قال أبو خالد عبد العزيز بن معاوية العتابي البصري روى عن 

ما ال يتابع عليه قلت وليس بمدفوع عن الصدق وقد ذكره الدارقطني فقال ال بأس به أخبرنا أبو نعيم أبي عاصم 
الحافظ قال سمعت عبد هللا بن محمد بن جعفر يقول ومات أبو خالد عبد العزيز بن معاوية القرشي بالبصرة سنة 

قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال وجاءنا أربع وثمانين أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال 
الخبر بموت أبي خالد عبد العزيز بن معاوية القرشي من ولد عتاب بن اسيد من البصرة سنة أربع وثمانين يعني 

  ومائتين ذكر غيرھما ان وفاته كانت في شھر ربيع األول 

أبي كامل الجحدري وأبي عبد هللا  عبد العزيز بن احمد بن الفرج أبو القاسم مولى المھدي حدث عن - 5612
العنبري البصري روى عنه محمد بن مخلد وأبو القاسم الطبراني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار التاجر 
بأصبھان أخبرنا سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني حدثنا عبد العزيز بن احمد بن الفرج البغدادي حدثنا الفضل بن 

ري حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي حدثنا أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن الحسين أبو كامل الجحد
طاوس عن حجر العدوي عن زيد بن ثابت عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال العمرى للوارث قال سليمان لم يروه 

 عن أيوب إال عثمان تفرد به أبو كامل 

يري حدثنا الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األزدي حدثنا عبد العزيز بن إبراھيم أبو الفضل الحر -  5613
عبد الواحد بن محمد بن مسرور حدثنا أبو سعيد بن يونس قال عبد العزيز بن إبراھيم الحريري يكنى أبا الفضل 

 بغدادي قدم مصر وكتب عنه توفي بمصر سنة ثالث وثالثمائة 

فارسي سمع داود بن رشيد الخوارزمي وھاشم بن الوليد عبد العزيز بن محمد بن دينار أبو محمد ال -  5614
الھروي وعبد هللا بن عمر بن محمد بن أبان الكوفي روى عنه محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ وأبو علي بن 
الصواف ومحمد بن خلف بن جيان الخالل وكان ثقة مذكورا بالصدق وموصوفا بالعبادة والزھد أخبرنا القاضي أبو 

سطي أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف بن محمد بن جيان الخالل حدثنا أبو محمد بن عبد العزيز بن محمد العالء الوا
بن دينار الفارسي العابد حدثنا داود بن رشيد حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك األشجعي عن أبيه قال قال رسول 

سن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن الحسن بن مقسم هللا صلى هللا عليه و سلم من رآني في المنام فقد رآني أخبرني الح
المقرئ حدثنا عبد العزيز بن محمد بن دينار الفارسي وكان من عباد هللا الصالحين أخبرنا علي بن محمد السمسار 
أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثنا عبد الباقي بن قانع أن عبد العزيز بن دينار الفارسي مات في سنة أربع 

 ائة وثالثم
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عبد العزيز بن العوام الصفار المعدل حدثنا عن محمد بن إسحاق الصفار المعدل روى عنه أبو عمرو بن  - 5615
 السماك في أخبار بشر بن الحارث 

عبد العزيز بن جعفر بن بكر بن إبراھيم أبو شيبة يعرف بابن الخوارزمي وھو أخو أبي الحسين محمد بن  - 5616
ق البصري وعمرو بن علي ومحمد بن عبد هللا المخرمي والحسن بن عرفة وحميد بن جعفر سمع محمد بن مرزو

الربيع روى عنه سعد بن محمد الصيرفي والجراحي وأبو الحسن الدارقطني وأبو القاسم بن الثالج وكان ثقة أخبرنا 
بد العزيز بن جعفر بن بكر عبيد هللا بن محمد بن عبيد هللا النجار حدثنا علي بن الحسن الجراحي حدثنا أبو شيبة ع

الخوارزمي حدثنا حميد بن الربيع حدثنا بن عيينة وعبدة بن سليمان وبن نمير وحماد بن أسامة ويعلى ومحمد ابنا 
عبيد عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال بايعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على أقام الصالة وإيتاء الزكاة 

ب بن الثالج بخطه توفي أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر في جمادى اآلخرة سنة ست والنصح لكل مسلم قرأت في كتا
 وعشرين وثالثمائة 

عبد العزيز بن موسى بن عيسى أبو القاسم القارئ خوارزمي األصل ويعرف ببدھن سمع قعنب بن  - 5617
بن شاكر روى عنه محمد بن  المحرر وأبا عتبة احمد بن الفرج وسعدان بن يزيد وعلي بن حرب وعبد هللا بن محمد

 عبيد هللا بن الشخير والدارقطني ويوسف القواس وبن الثالج وكان ثقة أصابه طرش في آخر عمره 

عبد العزيز بن محمد بن مسلم أبو عبد هللا الطحان روى بن الثالج عنه عن محمد بن يونس الكديمي وذكر  - 5618
 أنه سمع منه بإسكاف بني الجنيد 

لعزيز بن محمد بن إسحاق بن إبراھيم بن يزيد أبو احمد النيسابوري روى بن الثالج أيضا عنه عن عبد ا - 5619
 محمد بن إبراھيم بن سعيد البوشنجي وذكر أنه قدم حاجا وحدثھم في سنة ثالثين وثالثمائة 

في كتاب عبد العزيز بن عبد هللا بن محمد بن احمد الوراق أبو الحسن سكن مصر وذكره بن يونس  - 5620
الغرباء حدثنا الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األزدي حدثنا عبد الواحد بن محمد بن مسرور حدثنا أبو سعيد 
بن يونس قال عبد العزيز بن عبد هللا بن محمد بن احمد البغدادي الوراق أصله من خراسان قدم مصر سنة خمس 

ائة وكان قد رحل وكتب وكان يفھم الحديث وكتب عنه شيء عشرة وثالثمائة وتوفي بھا سنة خمس وأربعين وثالثم
 يسير مذاكرة وكان يورق على جماعة من شيوخ مصر وكان رجال صالحا وله عقب بمصر 

عبد العزيز بن محمد بن عبد هللا بن إسحاق بن سھل أبو الطيب اللؤلؤي يعر بابن قماشويه روى عن  - 5621
اق كتاب الحدود وكتاب الرضاع ولم يكن عنده من الحديث سوى ذلك حدثنا إسحاق بن إبراھيم الدبري عن عبد الرز

عنه أبو علي بن شاذان ولم اسمع فيه إال خيرا أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو الطيب عبد العزيز بن محمد بن 
د المعروف عبد هللا اللؤلؤي في درب الصحراء بالقرب من مسجد الشونيزي حدثنا إسحاق بن إبراھيم بن عبا

بالدبري بصنعاء أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن القعقاع بن حكيم أن أبا صالح حدثه انه سمع أبا ھريرة 
يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يزني الزاني حين يزني وھو مؤمن وال يسرق السارق حين يسرق وھو 

يز بن محمد بن عبد هللا اللؤلؤي للنصف من شعبان سنة إحدى مؤمن قال لنا الحسن بن أبي بكر توفي عبد العز
وخمسين وثالثمائة وحدثني الحسن بن احمد بن عبد هللا الصوفي أخبرنا علي بن احمد بن عمر المقرئ قال مات أبو 

 الطيب اللؤلؤي المعروف بابن قماشويه ليلة الثالثاء لثالث عشرة ليلة خلت من شعبان سنة إحدى وخمسين 

عبد العزيز بن إبراھيم بن بيان بن داود أبو الحسين المعروف بابن حاجب النعمان كان أحد الكتاب الحذاق  -  5622
بصنعة الكتابة وأمور الدواوين وله كتب مصنفة في الھزل وذكر لي ھالل بن المحسن الكاتب أنه مات في يوم 

 الجمعة لسبع بقين من شھر رمضان سنة إحدى وخمسين وثالثمائة 
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عبد العزيز بن احمد بن حامد بن محمود بن ثرثال بن مشرفة بن منيح بن غيا بن طحن أبو القاسم التيملي  - 5623
من تيم هللا بن ثعلبة مولده ببغداد واقام بھا دھرا طويال ثم انتقل إلى مصر فسكنھا إلى آخر عمره وحدث بھا عن 

عبد الواحد بن محمد بن مسرور البلخي وذكر أنه  محمد بن عيسى بن ھارون الحسار وغيره روى عنه أبو الفتح
 سمع منه في سنة اثنتين وخمسين وثالثمائة وقال كان ثقة 

عبد العزيز بن محمد بن إبراھيم بن الواثق با بن المعتصم با بن الرشيد بن المھدي بن المنصور بن  - 5624
أبا مسلم الكجي وأبا شعيب الحراني ومحمد بن احمد  محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس أبو محمد الھاشمي سمع

بن النضر األزدي ويوسف بن يعقوب القاضي ومحمد بن يوسف بن التركي ومحمد بن موسى البربري ومحمد بن 
يحيى المروزي وموسى بن ھارون الحافظ وموسى بن إسحاق األنصاري وجعفر الفريابي وخلف بن عمرو 

سدي والحسين بن الكميت الموصلي روى عنه الدارقطني وحدثنا عنه علي بن عبد العكبري وإبراھيم بن شريك األ
هللا بن إبراھيم الھاشمي وأبو الحسن بن رزقويه والحسن بن الحسن بن المنذر القاضي وأحمد بن عمر بن عبد 

لعزيز بن محمد بن العزيز بن الواثق وھو بن ابنه وكان ثقة أخبرنا احمد بن محمد بن رزق حدثنا أبو محمد بن عبد ا
الواثق الھاشمي حدثنا أبو بكر محمد بن احمد بن النضر حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري وأخبرني 
غيره عن بن عون قال كان رجاء بن حيوة إذا لقي العدو يقول اللھم إني أسالك بحق نصر المؤمنين عليك أن تنصرنا 

المؤمنين قرأت في كتاب بن الثالج بخطه توفي عبد العزيز بن محمد بن إبراھيم  عليھم ثم يقرأ وكان حقا علينا نصر
 الواثق با في سنة ثالث وخمسين وثالثمائة وقال غيره في ذي الحجة 

عبد العزيز بن محمد بن زياد بن جابر بن زياد بن جابر المعروف بابن أبي رافع أبو القاسم العبدي نزل  -  5625
إسماعيل بن إسحاق القاضي وبشر بن موسى األسدي وإبراھيم الحربي ومحمد بن شاذان مصر وحدث بھا عن 

الجوھري روى عنه المصريون وكان ثقة قرأت في كتاب أبي عمر محمد بن علي بن عمر بن الفياض ذكر لي أبو 
في سنة تسع وستين القاسم عبد العزيز بن محمد بن زياد بن جابر المعروف بابن أبي رافع البغدادي بمصر أنه ولد 

ومائتين ببغداد وكانت وفاته بمصر سمعنا منه مسند إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره وقرأت بخط أبي الفتح بن 
مسرور ولد عبد العزيز بن أبي رافع ببغداد سنة ست وستين ومائتين وھكذا ذكر أبو سليمان محمد بن عبد هللا بن 

ت في يوم الجمعة الخامس من رجب سنة سبع وخمسين وثالثمائة قال لي احمد بن زبر الدمشقي قلت وبلغني أنه ما
محمد بن علي الصوري أبو القامس بن أبي رافع بغدادي ثقة مأمون صالح سمعت عبد الغني بن سعيد الحافظ يثني 

ان كثير عليه ثناء حسنا في سمته ووقاره وقال ما أحسب أن ملكية كانا يصعدان عنه إلى هللا تعالى بشيء يسخطه ك
 السكوت فإذا قرئ عليه ذكر النبي صلى هللا عليه و سلم 

عبد العزيز بن احمد بن يحيى أبو الحصين الخواص ذكر بن الثالج أنه حدثه عن يحيى بن عبد الباقي  -  5626
 األذني 

محمد بن عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر بن روزبھان بن الھيثم أبو القاسم يعرف بابن البقال حدث عن  - 5627
سھل بن الحسن العطار وعلي بن العباس المقانعي الكوفي وأحمد بن عبيد بن عمار ومحمد بن محمد الباغندي 
والحسن بن علي اآلدمي سمع منه أبو القاسم بن الثالج ومحمد بن أبي الفوارس روى عنه محمد بن الحسين بن علي 

البقال ھذا أحد المتكلمين من الشيعة وله كتب مصنفة على بن الشيبة العلوي وقال لي أبو القاسم التنوخي كان بن 
مذھب الزيدية يجمع حديثا كثيرا وله أخ شاعر مشھور قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو القاسم عبد العزيز بن 
إسحاق بن جعفر الزيدي يوم األربعاء في جمادى األولى سنة ثالث وستين وثالثمائة وكان له مذھب خبيث ولم يكن 
في الرواية بذاك سمعت منه أجزاء فيھا أحاديث ردية وذكر بن الثالج فيما قرأت بخطه أنه توفي لعشر خلون من 

 شھر ربيع اآلخر سنة ثالث وستين قال وذكر ان مولده في سنة اثنتين وسبعين ومائتين 
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عروف بغالم الخالل حدث عبد العزيز بن جعفر بن احمد بن يزداد بن معروف أبو بكر الفقيه الحنبلي الم -  5628
عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة وموسى بن ھارون ومحمد بن الفضل الوصيفي وسعيد بن عجب األنباري وأبي 
خليفة الفضل بن الحباب البصري وعلي بن طيفور النسوي وجعفر الفريابي وأحمد بن محمد بن الجعد وإبراھيم بن 

اغندي وقاسم بن زكريا المطرز وحامد بن شعيب البلخي ومحمد بن محمد بن الھيثم القطيعي ومحمد بن مخلد الب
الحسن بن شھريار والحسن بن الحسين الصواف والحسين بن عبد هللا الخرقي وعبد هللا بن ناجية وأبي بكر بن 
د المجدر وأبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود ويحيى بن صاعد حدثنا عنه احمد بن علي بن عثمان بن الجني

الخطبي وبشرى بن عبد هللا الفاتني حدثنا بن الجنيد الخطبي لفظا حدثنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن احمد بن 
يزداد بن معروف المعروف بغالم الخالل حدثنا علي بن طيفور حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن 

ن أبي طالب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيركم عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي ب
من تعلم القرآن وعلمه قال لي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غالم الخالل له 

وله  المصنفات الحسنة منھا المقنع وھو نحو من مائة جزء وكتاب الشافعي نحو من ثمانين جزءا وزاد المسافر قال
كتاب الخالف مع الشافعي وكتاب القولين ومختصر السنة وله غير ذلك في التفسير واألصول قال وتوفي لعشر بقين 
من شوال سنة ثالث وستين وثالثمائة وبلغني عنه أنه قال في علته انا عندكم إلى يوم الجمعة فقيل له يعافيك هللا أو 

قول سمعت أبا بكر المروذي يقول عاش أحمد بن حنبل ثمان وسبعين كالما ھذا معناه فقال سمعت أبا بكر الخالل ي
سنة ومات يوم الجمعة ودفن بعد الصالة وعاش أبو بكر المروذي ثمان وسبعين سنة ومات يوم الجمعة ودفن بعد 
ة الصالة وعاش أبو بكر الخالل ثمان وسبعين سنة ومات يوم الجمعة ودفن بعد الصالة وأنا عندكم إلى يوم الجمع

ولي ثمان وسبعين سنة فلما كان يوم الجمعة مات ودفن بعد الصالة حدثني عبد العزيز بن علي األزجي قال وجدت 
بخط أبي حدثنا عبد العزيز بن جعفر وقد سألته عن مولده فأخبرنا انه ولد سنة اثنتين وثمانين ومائتين وتوفي يوم 

من شوال من سنة ثالث وستين وثالثمائة سمعت أبا  الجمعة بعد الصالة بنصف ساعة لثالث وعشرين ليلة خلت
عمر الحسين بن عثمان بن الفلو الواعظ يقول توفي عبد العزيز غالم الخالل الحنبلي يوم الجمعة لسبع بقين من 

 شوال سنة ثالث وستين وثالثمائة ودفن عند دار الفيل 

مطرز الرفاء كان يسكن بالرصافة في الجانب عبد العزيز بن محمد بن عبد هللا بن الفرج أبو الفرج ال -  5629
الشرقي وحدث عن الحسين بن محمد بن عفير وأبي بكر بن أبي داود روى عنه محمد بن عمر بن بكير النجار 

 وذكر أنه سمع منه سنة ثالث وستين وثالثمائة 

ى عنه أبو القاسم بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن احمد بن بشار أبو الحسن بن العالف الشاعر رو - 5630
 الثالج والقاضي أبو علي المحسن بن علي التنوخي 

عبد العزيز بن احمد بن محمد بن الخطاب بن عمر بن الخطاب بن زياد بن الحارث بن زيد بن عبد هللا  - 5631
ع أبا مولى عمر بن الخطاب ويكنى أبا محمد ويعرف بابن الرزاز رأيت نسبه مكتوبا بخط أبي بكر البرقاني سم

شعيب الحراني حدثنا عنه القاضي أبو القاسم الحسين بن بكر وأحمد بن محمد المؤدب الزعفراني وكان ثقة يسكن 
سويقة غالب أخبرنا أبو القاسم الحسين بن بكر بن عبيد هللا القاضي حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن احمد بن محمد 

راني حدثنا سھل بن نصر حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان بن الخطاب يعرف بابن الرزاز حدثنا أبو شعيب الح
األعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاھد عن بن عباس قال لو قطرت قطرة من الزقوم ألفسدت على أھل األرض 

 معايشھم ولو أبرزت النار ما رآھا أحد إال مات 

سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد هللا أبو  عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن األسود بن - 5632
الحسن التميمي أحد الفقھاء الحنابلة حدث عن أبي بكر عبد هللا بن محمد بن زياد النيسابوري ونفطويه النحوي 
والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد الدوري ونحوھم روى عنه بشرى بن عبد هللا الرومي وابنه أبو الفرج عبد 

يعلى بن الفراء أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي رجل جليل القدر وكان له كالم في  الوھاب وقال لي أبو
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مسائل الخالف وله تصنيف في الفرائض وفي األصول حدثني أبو القاسم عبد الواحد بن علي العكبري قال حدثني 
بعض المجالس فسئل عن فتح الحسن بن شھاب عن عمر بن المسلم قال حضرت مع عبد العزيز بن الحارث الحنبلي 

مكة أكان صلحا أو عنوة فقال عنوة فقيل ما الحجة في ذلك فقال حدثنا أبو علي محمد بن احمد بن الصواف حدثنا 
عبد هللا بن احمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن مالك أبو معمر قال عبد الواحد أنا اشك عن الزھري 

هللا عليه و سلم اختلفوا في فتح مكة أكان صلحا أو عنوة فسالوا عن ذلك  عن أنس ان أصحاب رسول هللا صلى
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال كان عنوة قال بن المسلم فلما خرجنا من المجلس قلت له ما ھذا الحديث فقال 

حسن بن رزقويه ليس بشيء وإنما صنعته في الحال ادفع به عني حجة الخصم حدثني األزھري قال قال لي أبو ال
وضع أبو الحسن التميمي في مسند احمد بن حنبل حديثين فأنكر أصحاب الحديث عليه ذلك وكتبوا محضرا أثبتوا فيه 
خطوطھم بشرح حاله قال األزھري ورأيت المحضر عند بن رزقويه وفيه خط الدارقطني وبن شاھين وغيرھما 

قال توفي والدي في ذي القعدة من سنة إحدى وسبعين وثالثمائة  حدثنا أبو الفرج عبد الوھاب بن عبد العزيز التميمي
 وذكر لي أن مولده كان في سنة سبع عشرة وثالثمائة 

عبد العزيز بن احمد بن محمد بن الفضل بن احمد بن محمد بن حماد أبو طالب الدنقشي حدث عن يحيى  -  5633
لمحسن التنوخي أخبرنا التنوخي حدثنا أبو طالب عبد بن محمد بن صاعد وأبي بكر النيسابوري حدثنا عنه علي بن ا

العزيز بن احمد بن محمد بن الفضل بن احمد بن محمد بن حماد الدنقشي قاضي رامھرمز ببغداد في سنة إحدى 
وسبعين وثالثمائة حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا أبو عبيد هللا المخزومي حدثنا سفيان عن عمرو بن عبيد 

عمران بن حصين وأبي بكرة ومعقل بن يسار وأبي برزة األسلمي وأنس بن مالك قالوا جميعا ما  عن الحسن عن
سمعنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قط قام فينا خطيبا اال وھو ينھانا عن المثلة ويأمرنا بالصدقة قال لنا التنوخي 

نتين وثالثمائة قال وكان حماد يلقب بدنقش وھو قال لنا أبو طالب الدنقشي ولدت ببغداد في مدينة المنصور سنة اث
مولى المنصور وصاحب حرسه وكان محمد بن حماد أحد القواد بسر من رأى مع صالح بن وصيف ثم ولي 

 الشرطة بھا للمھتدي با وكان أبو عيسى احمد بن محمد أمينا من أمناء القضاة 

قال بن حمدي أبو القاسم الخرقي سمع القاسم بن زكريا عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن عبد الحميد وي -  5634
المطرز ومحمد بن طاھر بن أبي الدميك وأحمد بن الحسن الصوفي وعلي بن إسحاق بن زاطيا والھيثم بن خلف 
الدوري وعمر بن الحسن الحلبي وبشر بن أنس الموصلي وشعيب بن محمد الزارع وأحمد بن مكرم بن خالد البرتي 

يزيد الدقيقي ومحمد بن الحسن الخواتيمي ومحمد بن ھارون الحضرمي روى عنه أبو الحسن وعبد هللا بن 
الدارقطني وحدثنا عنه أبو بكر البرقاني ومحمد بن الفرج البزاز وعلي بن احمد بن عبد السالم المقرئ ومحمد بن 

ي آخرين أخبرنا محمد بن عمر عمر بن بكير النجار ومحمد بن عبد الواحد األكبر والعتيقي والتنوخي والجوھري ف
بن بكير أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن عبد الحميد البزاز شيخ ثقة أخبرني احمد بن علي 
التوزي أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال كان عبد العزيز بن جعفر الخرقي شيخا ثقة حسن الحديث أخبرنا العتيقي 

ائة فيھا توفي أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر الخرقي في سكة غزوان في شھر ربيع قال سنة خمس وسبعين وثالثم
اآلخر وكان ثقة أمينا قلت وكذا ذكر أبو الحسن بن الفرات وأبو الفتح بن أبي الفوارس وفاته قرأت في كتاب عبد 

ن يوم األربعاء ألربع خلون الواحد بن محمد بن جعفر الشاھد بخطه توفي عبد العزيز الخرقي في يوم الثالثاء ودف
من جمادى األولى من سنة خمس وسبعين وأخبرنا البرقاني قال توفي أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر الخرقي في 

 جمادى اآلخرة أو األولى شك البرقاني من سنة خمس وسبعين وثالثمائة 

اركي الفقيه الشافعي نزل نيسابور عدة سنين عبد العزيز بن عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم الد -  5635
ودرس بھا الفقه ثم صار إلى بغداد فسكن بھا إلى حين موته وحدث بھا عن جده ألمه الحسن بن محمد الداركي وكان 
يدرس ببغداد في مسجد دعلج بن احمد بدرب بن خلف من قطيعة الربيع وله حلقة في جامع المدينة للفتوى والنظر 

سين بن بكر القاضي وأبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه وأبو القاسم األزھري وأبو محمد الخالل وعلي حدثنا عنه الح
بن محمد بن الحسن الحربي وعبد العزيز األزجي والعتيقي والتنوخي وكان ثقة أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم 
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إمالء بانتقاء الدارقطني حدثنا جدي أبو علي الحسن حدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد هللا الداركي الفقيه الشافعي 
بن محمد حدثنا محمد بن حميد حدثنا عبد هللا بن المبارك حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا 

ويأكلوا صلى هللا عليه و سلم أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا وان محمدا رسول هللا ويستقبلوا قبلتنا 
ذبيحتنا ويصلوا صالتنا فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤھم وأموالھم اال بحقھا وحسابھم على هللا حدثنا القاضي 
أبو الطيب طاھر بن عبد هللا الطبري قال سمعت أبا حامد اإلسفراييني يقول ما رأيت افقه من الداركي سمعت عيسى 

د العزيز بن عبد هللا الداركي إذا جاءته مسألة يستفتى فيھا تفكر طويال ثم بن احمد بن عثمان الھمذاني يقول كان عب
أفتى فيھا وربما كانت فتواه خالف مذھب الشافعي وأبي حنيفة رضي هللا وتعالى عنھما فيقال له في ذلك فيقول 

سول هللا صلى هللا ويحكم حدث فالن عن فالن عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بكذا وكذا واألخذ بالحديث عن ر
عليه و سلم أولى من األخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة رضي هللا عنھما إذا خالفاه أو كما قال أخبرنا بن التوزي 
أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال كان عبد العزيز بن عبد هللا الداركي ثقة في الحديث وكان يتھم باالعتزال ولم 

ب وقدمت وھو يعيش فلم ارزق ان اسمع منه شيئا أخبرنا الحسن بن محمد الخالل أسمع منه شيئا ألنه حدث وأنا غائ
قال مات أبو القاسم الداركي الفقيه في شوال من سنة وخمس وسبعين وثالثمائة أخبرني عبد العزيز بن علي األزجي 

بعين وثالثمائة قال توفي الداركي في ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة لثالث عشرة خلون من شوال سنة خمس وس
ودفن في الشونيزية عند قبر جعفر الخلدي حدثني ھالل بن المحسن قال توفي الداركي في يوم الجمعة الثالث عشر 
من شوال سنة خمس وسبعين وثالثمائة عن نيف وسبعين سنة أخبرنا العتيقي قال سنة خمس وسبعين وثالثمائة فيھا 

م الجمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال وكان ثقة أمينا وانتھت الرياسة توفي أبو القاسم الداركي شيخ الشافعيين يو
إليه في مذھب الشافعي أخبرنا البرقاني قال توفي أبو القاسم الداركي الفقيه في ذي القعدة سنة خمس وسبعين 

 وثالثمائة والصحيح انه توفي في شوال 

لف حدث عن إبراھيم بن محمد بن بقيرة البزاز ومحمد عبد العزيز بن محمد بن احمد بن عبد العزيز أبو د -  5636
بن عبد هللا بن عبد الواحد البقلي ونصر بن بيرويه الشيرازي وحمزة بن الحسين السمسار حدثنا عنه محمد بن عمر 
 بن بكير النجار أخبرنا أبو دلف عبد العزيز بن محمد بن احمد بن عبد العزيز حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن

إبراھيم البزاز شيخ صالح حدثنا يحيى بن أكثم القاضي حدثنا غندر حدثنا شعبة عن حبيب بن الشھيد عن ثابت عن 
 أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صلى على قبر بعد ما دفن 

بكر بن عبد العزيز بن حسن بن علي بن أبي صابر أبو محمد الصيرفي الجھبذ سمع أبا خبيب البرتي وأبا  -  5637
أبي داود ويحيى بن صاعد أخبرنا عنه األزھري والحسن بن محمد الخالل والجوھري حدثني األزھري قال توفي 
عبد العزيز بن أبي صابر الجھبذ في جمادى اآلخرة من سنة ثمان وسبعين وثالثمائة وكان ثقة وھكذا قال محمد بن 

 من جمادى اآلخرة أبي الفوارس وذكر أنه توفي في يوم الجمعة الثاني عشر 

عبد العزيز بن احمد بن يعقوب أبو القاسم الحربي الواعظ الحنبلي ويعرف بغالم الزجاج حدث عن محمد  - 5638
بن الحسين اآلجري المقيم كان بمكة حدثني عنه أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه وأبو محمد الخالل وذكر لي أبو 

وثالثمائة وسالت عنه الخالل فقال كان أميا ال يكتب وكان قد جالس أھل طالب أنه سمع منه في سنة ثمان وثمانين 
 العلم ولقي الشيوخ فحفظ عنھم 

عبد العزيز بن احمد أبو الحسن الخرزي ولي القضاء بالجانب الشرقي من حد المخرم إلى آخر باب األزج  - 5639
علي الظاھري وقال لي التنوخي سمعت أبا  وكان فاضال فقيه النفس حسن النظر جيد الكالم ينتحل مذھب داود بن

بكر بن موسى الخوارزمي يقول ما رأيت الخرزي كلم خصما له قط وناظره فانقطع حدثني ھالل بن المحسن الكاتب 
 قال توفي القاضي أبو الحسن الخرزي في يوم الجمعة الخامس من جمادى اآلخرة سنة إحدى وتسعين وثالثمائة 
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حمد بن إسحاق بن احمد بن سكينة أبو القاسم األنماطي الفقيه الشافعي من أھل الجانب عبد العزيز بن ا - 5640
الشرقي ناحية باب الطاق سمع مكرم بن احمد القاضي حدثني عنه احمد بن علي بن التوزي وسألته عن حاله فقال ال 

 اعلم منه إال خيرا 

حجاج بن مطر بن خالد بن عمرو بن رزاح بن رياح عبد العزيز بن عمر بن نباتة بن حميد بن نباتة بن ال -  5641
بن اسعد بن بجير بن ربيعة بن كعب بن زيد بن مناة بن تيم بن مرة بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان أبو نصر أحد الشعراء المحسنين المجودين كان جزل الكالم فصيح القول وله ديوان روى لنا أكثره 

ح بن شيطا المقرئ عنه سمعت رئيس الرؤساء أبا القاسم علي بن الحسن يقول ما شاھد أبو نصر بن نباتة أبو الفت
اشعر منه وما كان يعاب بشيء إال بكبر فيه أنشدنا التنوخي قال أنشدنا أبو نصر بن نباتة لنفسه وتأخذ من جوانبنا 

س فيشتكي ألم الجراح أرى التشمير فيھا كالتواني الليالي كما أخذ المساء من الصباح اما في أھلھا رجل لبيب يح
وحرمان العطية كالنجاح ومن تحت التراب كمن عاله فال يغررك انفاس الرياح وكيف يكد مھجته حريص يرى 
األرزاق في ضرب القداح أنشدنا علي بن محمد بن الحسن الحربي قال أنشدنا أبو نصر بن نباته لنفسه وإذا عجزت 

امزح له إن المزاح وفاق فالنار بالماء الذي ھو ضدھا تعطي النضاج وطبعھا االحراق أخبرنا عن العدو فداره و
التنوخي قال قال لنا بن نباتة ولدت في سنة سبع وعشرين وثالثمائة حدثني التنوخي وھالل بن المحسن قاال وتوفي 

  أبو نصر بن نباتة الشاعر في يوم األحد الثالث من شوال سنة خمس وأربعمائة

عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن الفضل أبو الحسن البزاز يعرف بالعاقولي حدث عن أبي عمرو بن  -  5642
 السماك سمع منه صاحبنا أبو يعلى محمد بن الحسن الكرخي 

عبد العزيز بن محمد بن نصر بن الفضل بن إدريس أبو القاسم الستوري حدث عن إسماعيل بن محمد  - 5643
رو بن السماك وجعفر الخلدي وأحمد بن سلمان النجاد وأبي بكر الشافعي وعلي بن احمد المعروف الصفار وأبي عم

ببادويه القزويني وعمر بن جعفر بن سلم وأحمد بن عيسى بن محمد الخرقي وفارس بن محمد الغوري كتبنا عنه 
 أربعمائة بانتخاب محمد بن أبي الفوارس وكان ال بأس به مات في ذي القعدة من سنة ثمان و

عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن المؤمن أبو القاسم التميمي العطار المعروف بابن شبان من ساكني باب  -  5644
البصرة سمع أبا عمرو بن السماك وأبا بكر النجاد وعبد الباقي بن قانع وعبيد هللا بن لؤلؤ السلمي كتبنا عنه وكان 

سنة سبع وعشرين وثالثمائة قلت مات بن شبان يوم الخميس السابع  صدوقا سمعت التنوخي يقول ولد بن شبان في
 والعشرين من شھر رمضان سنة خمس عشرة وأربعمائة وكنت إذ ذاك بنيسابور 

عبد العزيز بن عبد الرزاق بن عيسى أبو الحسين المعروف بصاحب التبريزي حدث عن بن مالك  -  5645
ن يمن المعتضدي كتبت عنه وكان ال بأس به يسكن قطيعة الربيع القطيعي ومحمد بن إسماعيل الوراق والطيب ب

أخبرنا عبد العزيز بن عبد الرزاق حدثنا احمد بن جعفر بن حمدان القطيعي إمالء أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد هللا 
ن أبي بن احمد بن محمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ب

خازم عن جرير بن عبد هللا قال كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون 
القمر ال تضامون في رؤيته مات أبو الحسين في يوم الثالثاء ثالث جمادى األولى من سنة ست وثالثين وأربعمائة 

 ودفن في مقبرة باب حرب 

بن علي بن احمد بن الفضل بن شكر بن بكران أبو القاسم الخياط من أھل باب األزج سمع  عبد العزيز - 5646
علي بن محمد بن احمد بن كيسان النحوي وعبد هللا بن إبراھيم الزبيبي وأبا عبد هللا بن العسكري وعبد العزيز بن 

وعبيد هللا بن محمد بن فھرويه  جعفر الخرقي وأبا سعيد الخزفي وأبا حفص بن الزيات ومحمد بن إسماعيل الوراق
المخرمي وأبا الحسن بن لؤلؤ وعبد هللا بن موسى الھاشمي وأبا بكر المفيد الجرجائي ومحمد بن المظفر وأبا القاسم 
الداركي وأبا بكر األبھري ومحمد بن نصر بن مكرم وأبا بكر بن شاذان ومن في طبقتھم وبعدھم كتبنا عنه وكان 
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ألته عن مولده فقال ولدت يوم الثالثاء الحد عشر بقين من شعبان سنة ست وخمسين صدوقا كثير الكتاب وس
وثالثمائة ومات في ليلة األحد مستھل المحرم من سنة أربع وأربعين وأربعمائة ودفن من الغد وھو يوم اإلثنين في 

 مقبرة باب حرب وحضرت الصالة عليه 

القاسم المطرز المعروف بابن حريقا سمع بن الصلت المجبر عبد العزيز بن محمد بن علي بن احمد أبو  - 5647
وسافر به أبوه إلى مصر فسمع بھا من أبي محمد النحاس وأبي سعد الماليني كتبت عنه وكان صدوقا يسكن درب 

 اآلجر من نھر طابق ومات في جمادى اآلخرة من سنة تسع وأربعين وأربعمائة 

بد هللا بن بشران أبو الطيب وھو أخو أبي محمد عبد هللا سمع محمد بن عبد العزيز بن علي بن محمد بن ع -  5648
المظفر والحسين بن عمر الضراب وأبا الفضل الزھري وأبا عمر بن حيويه وأبا بكر بن شاذان وعثمان بن محمد 

وسألته اآلدمي وأبا الحسن الدارقطني وأبا حفص بن شاھين وغيرھم من ھذه الطبقة كتبت عنه وكان سماعه صحيحا 
عن مولده فقال ولدت في سنة ثمان وستين وثالثمائة ومات يوم الثالثاء السابع عشر من صفر سنة خمسين 

 وأربعمائة ودفن من الغد في مقبرة باب الدير 

عبد العزيز بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل بن يعقوب بن يوسف بن سلم أبو القاسم القطان سمع  -  5649
ص وأبا القاسم بن الصيدالني كتبت عنه وكان صدوقا يسكن دار القطن أخبرني بن الفضل أخبرنا أبو أبا طاھر المخل

طاھر محمد بن عبد الرحمن المخلص حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا 
ليه و سلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فضيل عن األعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول هللا صلى هللا ع

فان لم يكن فبكلمة طيبة سألت بن الفضل عن مولده فقال ولدت يوم الثالث عشر من ذي الحجة سنة خمس وثمانين 
 وثالثمائة ومات في ليلة الثالثاء ودفن يوم األربعاء العاشر من شھر ربيع األول سنة ثمان وخمسين وأربعمائة 

علي بن احمد بن الحسين أبو القاسم األنماطي حدث عن أبي طاھر المخلص كتبت عنه  عبد العزيز بن -  5650
وكان سماعه صحيحا ومنزله بشارع دار الرقيق أخبرنا عبد العزيز بن علي األنماطي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن 

احمد بن محمد بن حنبل بن  المخلص حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا أبو عبد هللا
ھالل بن أسد الشيباني وعبيد هللا بن عمر القواريري قاال حدثنا معاذ بن ھشام الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن 
عكرمة عن بن عباس ان رجال اتى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال يا نبي هللا إني شيخ كبير يشق على القيام فمرني 

ي فيھا لليلة القدر قال عليك بالسابعة وھذا لفظ احمد بن حنبل قال أبو القاسم البغوي وال أعلم روى بليلة لعل هللا يوفقن
ھذا الحديث بھذا اإلسناد غير معاذ بن ھشام وھو بن سنبر أبو بكر الدستوائي إنما يكنيه تبجيال له قال وما سمعت 

حاق بن وھب البندار حدثنا أبو غالب علي بن احمد سماه قط أخبرني محمد بن احمد بن رزق أخبرنا احمد بن إس
احمد بن النضر قال سنة إحدى وستين فيھا ولد علي بن المديني قلت وكان مولده بالبصرة أخبرنا أبو سعيد الماليني 
أخبرنا عبد هللا بن عدي الحافظ حدثنا عبد هللا بن محمد بن ناجية وعلي بن احمد بن مروان ومحمد بن خالد بن يزيد 

ذعي قالوا حدثنا أبو رفاعة عبد هللا بن محمد العدوي حدثنا إبراھيم بن بشار قال سمعت سفيان بن عيينة يقول البر
حدثني علي بن المديني عن أبي عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار فذكر حديثا ثم قال سفيان تلومني على 

رني الحسن بن محمد الخالل حدثنا أحمد بن إبراھيم حب علي وهللا وهللا لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني أخب
أخبرنا الحسين بن محمد بن عفير حدثنا احمد بن سنان قال كان سفيان بن عيينة يقول لعلي بن المديني ويسميه حية 
الوادي إذا استفتى سفيان أو سئل عن شيء يقول لو كان حية الوادي أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي 

برنا عبد هللا بن محمد أخبرنا سيار الفرھياني قال سمعت عباسا العنبري يقول كان سفيان بن عيينة يسمى علي بن أخ
المديني حية الوادي أخبرني األزھري حدثنا محمد بن المظفر حدثنا عبد الرحمن بن احمد بن محمد بن الحجاج بن 

مة الجوھري قال سمعت بن عيينة يقول إني الرغب رشدين حدثنا محمد بن علي بن داود قال سمعت محمد بن قدا
بنفسي عن مجالستكم منذ ستين سنة ولوال علي بن المديني ما جلست أخبرني محمد بن علي المقرئ أخبرنا أبو مسلم 
بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي حدثنا أبو علي صالح بن محمد حدثنا محمد بن قدامة الجوھري حدثنا 
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لوليد الجوھري قال خرج علينا بن عيينة يوما ومعنا علي بن المديني فقال لوال علي لم أخرج إليكم أخبرنا خلف بن ا
علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا علي بن محمد بن احمد المصري حدثنا علي بن سعيد الرازي قال سمعت 

ل الرجل الذي قد روينا عنه أربعة أحاديث الذي بن زنجلة يقول كنا عند بن عيينة وعنده رئيسا أصحاب الحديث فقا
يحدث عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال بن المديني زياد بن عالقة فقال بن عيينة زياد بن عالقة 
أخبرنا أبو حازم عمر بن احمد بن إبراھيم العبدوي بنيسابور أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم السليطي حدثنا 

يم بن علي الذھلي حدثنا عبد هللا بن أبي عمرو قال قال حفص بن محبوب الخزاعي كنت عند سفيان بن عيينة إبراھ
ومعنا علي بن المديني وبن الشاذكوني فلما قام يعني بن المديني قال يعني سفيان بن عيينة إذا قامت الخيل لم يجلس 

حمد الغطريفي قال سمعت الساجي يقول سمعت العباس بن مع الرجالة وأخبرنا أبو حازم أخبرنا أبو احمد محمد بن ا
عبد العظيم العنبري يقول سمعت روح بن عبد المؤمن يقول سمعت عبد الرحمن بن مھدي يقول علي بن المديني 
أعلم الناس بحديث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وخاصة بحديث بن عيينة أخبرنا أبو سعيد الماليني أخبرنا أبو 

 بن عدي حدثنا عبد الرحمن بن أبي قرصافة حدثنا محمد بن علي بن داود بن أخت غزال وأخبرني األزھري عبد هللا
حدثنا محمد بن المظفر حدثنا عبد الرحمن بن احمد بن محمد بن الحجاج حدثنا محمد بن علي بن داود قال سمعت 

ومونني في قعودي مع علي وأنا أتعلم من عبيد هللا بن عمر القواريري يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول الناس يل
علي أكثر مما يتعلم مني لفظ حديث الماليني أخبرنا أبو حازم العبدوي أخبرنا أبو أحمد الغطريفي حدثنا زكريا 
الساجي إمالء حدثنا صالح جزرة حدثنا عبيد هللا القواريري قال سمعت يحيى القطان يقول يلومونني في حب علي 

تعلم منه أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي حدثنا عبد هللا بن محمد بن سيار قال سمعت بن المديني وأنا أ
عباسا يعني العنبري يقول كان يحيى بن سعيد القطان ربما قال ال أحدث شھرا وال أحدث كذا فحدثني ذكر رجال من 

انقضاء المدة التي كان ذكرھا قال فأتيت  أصحاب الحديث نسيته قال بلغني أن يحيى حدثه يعني البن المديني قبل
يحيى فقلت له إنه بلغني أنك حدثت عليا ولم تنقض المدة التي ذكرت فقال إني كلما قلت ال أحدث إال كذا استثنيت 
عليا ونحن نستفيد من علي أكثر مما يستفيد منا قرأنا على الجوھري عن محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم 

ا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين يقول علي المديني من أروى الناس عن الكوكبي حدثن
يحيى بن سعيد إني أرى عنده أكثر من عشرة آالف قلت ليحيى أكثر من مسدد قال نعم إن يحيى بن سعيد كان يكرمه 

بو بكر اإلسماعيلي أخبرنا عبد هللا بن محمد ويدنيه وكان صديقه يعين عليا وكان علي يلزمه أخبرنا البرقاني أخبرنا أ
بن سيار قال سمعت أبا قدامة يقول سمعت علي بن المديني يقول رأيت فيما يرى النائم كان الثريا تدلت حتى تناولتھا 

عبد قال أبو قدامة فصدق هللا رؤياه بلغ في الحديث مبلغا لم يبلغه أحد أو لم يبلغه كبير أحد أخبرنا بن الفضل أخبرنا 
هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي عباد القلزمي وكان من 
أصحاب علي قال جاءنا علي بن المديني يوما فقال رأيت ھذه الليلة كأني مددت يدي فتناولت أنجما من نجوم السماء 

ھذا ستنال علما فانظر كيف تكون فقال له بعض أصحابنا لو  قال فمضينا معه إلى بعض المعبر فقص عليه فقال يا
نظرت في شيء من الفقه كأنه يريد الرأي فقال ان اشتغلت بذاك انسلخت مما أنا فيه حدثني محمد بن علي الصوري 
قال سمعت عبد الغني بن سعيد الحافظ يقول سمعت وليد بن القاسم يقول سمعت أبا عبد الرحمن النسوي يقول كأن 

 خلق علي بن المديني لھذا الشأن أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي أخبرنا عبد هللا بن محمد بن سيار هللا
قال سمعت عباسا العنبري يقول كان علي بن المديني بلغ ما لو قضى له أن يتم على ذاك لعله كان تقدم على الحسن 

كل شيء يقول ويفعل أو نحو ھذا أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد البصري كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه و
هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو بشر بكر بن خلف قال قدمت مكة وبھا شاب حافظ فكان يذاكرني 
نك المسند بطرقه فقلت له من أين لك ھذا قال أخبرك طلبت إلى علي أيام سفيان أن يحدثني بالمسند فقال قد عرفت أ

إنما تريد بما تطلب المذاكرة فان ضمنت لي أنك تذاكر وال تسميني فعلت قال فضمنت له واختلف إليه فجعل يحدثني 
بذا الذي أذاكرك به حفظا قال أبو يوسف يعقوب فذكرت ھذا لبعض ولد جويرية بن أسماء ممن كان يلزم عليا فقال 

ظنه ذكر ثالث سنين وأمي حية قال فلما قدمت عليھا سمعت عليا يقول غبت عن البصرة في مخرجي إلى اليمن أ
جعلت تقول يا بني فالن لك صديق وفالن لك عدو فقلت لھا من أين علمت يا أمة قالت كان فالن وفالن فذكرت فيھم 
يحيى بن سعيد يجيئون مسلمين فيعزوني ويقولون اصبري فلو قد قدم عليك سرك هللا بما ترين فعلمت أن ھؤالء 
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دقاؤك وفالن وفالن إذا جاؤوا يقلون لي اكتبي إليه وضيقي عليه وحرجي عليك ليقدم إليك ھذا ونحوه محبوك وأص
قال فاخبري العباس بن عبد العظيم أو ھذا الذي من ولد جويرية قال قال علي كنت صنفت المسند على الطرق 

ذه الغيبة فلما قدمت ذھبت يوما مستقصي وكتبته في قراطيس وصيرته في قمطرة كبيرة وخلفته في المنزل وغبت ھ
الطالع ما كنت كتبت قال فحركت القمطر فإذا ھي ثقيلة رزينة بخالف ما كانت ففتحتھا فإذا األرضة قد خالطت 
الكتب فصارت طينا فلم أنشط بعد لجمعه أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أبو حامد بن جبلة حدثنا محمد بن إسحاق 

يقول كان علي بن المديني كان إذا قدم بغدا وتصدر الحلقة وجاء احمد ويحيى وخلف السراج قال سمعت أبا يحيى 
والمعيطي والناس يتناظرون فإذا اختلفوا في شيء تكلم فيه علي أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا عبد هللا بن عدي 

بن يوسف النجيرمي يقول حدثني محمد بن احمد القرمسيني المستملي قال سمعت محمد بن يزداد يقول سمعت احمد 
سمعت االعين يقول رأيت علي بن المديني مستلقيا وأحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن يساره وھو يملي 
عليھما أخبرني الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال 

ن المديني إذا قدم علينا أظھر السنة وإذا ذھب إلى البصرة أظھر التشيع سمعت يحيى بن معين يقول كان علي ب
حدثني أبو القاسم عبد هللا بن احمد بن علي السوذرجاني لفظا بأصبھان قال سمعت أبا بكر المقرئ يقول سمعت 

ربما أذكر محمد بن الربيع بن سليمان الجيزي يقول سمعت أبا أمية الطرسوسي يقول سمعت علي بن المديني يقول 
الحديث في الليل فآمر الجارية تسرج السراج فانظر فيه أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا إبراھيم بن محمد بن يحيى 
المزكي حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت محمد بن يونس يقول سمعت علي بن المديني يقول تركت من 

يب وأخبرنا أبو نعيم حدثنا أبو حامد بن جبلة حدثنا محمد بن حديثي مائة ألف حديث فيھا ثالثون ألفا لعباد بن صھ
إسحاق السراج قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وقلت ما تشتھي قال اشتھي ان أقدم العراق وعلي بن عبد هللا 

معت حي فأجالسه أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا عبد هللا بن عدي قال سمعت الحسن بن الحسين البخاري يقول س
إبراھيم بن معقل يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند علي بن 
المديني أخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا محمد بن سليمان بن فارس النيسابوري قال 

يعني الرباطي قال قال علي ما نظرت في كتاب شيخ سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول سمعت احمد بن سعيد 
فاحتجت إلى سؤال به عن غيري أخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد بن علي الدربندي أخبرنا محمد بن احمد بن 
محمد بن سليمان الحافظ ببخارى حدثنا أبو عبيدة أسامة بن محمد بن الليث الكندي أخبرنا محمد بن سعيد بن محمود 

الحسين بن أبي حماد السختياني يقول سمعت العباس بن سورة يقول سئل يحيى بن معين عن علي بن قال سمعت 
المديني وعن الحميدي أيھما أعلم فقال ينبغي للحميدي ان يكتب عن آخر عن علي بن المديني أخبرنا العتيقي أخبرنا 

قيل ألبي داود علي أعلم أم أحمد قال  محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال
علي أعلم باختالف الحديث من احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي قال سئل الفرھياني عن يحيى 
وعلي وأحمد وأبي خيثمة فقال أما علي فأعلمھم بالحديث والعلل ويحيى أعلمھم بالرجال وأحمد بالفقه وأبو خيثمة من 

محمد بن علي المقرئ أخبرنا أبو مسلم بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا  النبالء أخبرنا
علي صالح بن محمد قلت يحيى بن معين ھل كان يحفظ فقال ال إنما كان عنده معرفة فقلت ألبي علي فعلي بن 

بن احمد بن محمد بن سليمان الحافظ  المديني كان يحفظ فقال نعم ويعرف أخبرنا أبو الوليد الدربندي أخبرنا محمد
حدثنا أبو بكر محمد بن حفص بن أسلم حدثنا أبو الحسين محمد بن طالب بن علي النسفي قال سمعت صالح بن 
محمد يقول اعلم من أدركت بالحديث وعلله علي بن المديني وأفقھھم في الحديث أحمد بن حنبل وأمھرھم بالحديث 

تيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري سليمان الشاذكوني أخبرنا الع
قال سمعت أبا داود يقول علي بن المديني خير من عشرة آالف مثل الشاذكوني قرأت على بن الفضل عن دعلج بن 

با عبيد القاسم بن سالم احمد قال حدثنا احمد بن محمد بن األزھر حدثني عبد هللا بن أبي زياد القطواني قال سمعت أ
قال انتھى العلم إلى أربعة أبو بكر بن أبي شيبة اسردھم له وأحمد بن حنبل أفقھھم فيه وعلي بن المديني أعلمھم به 
ويحيى بن معين أكتبھم له أخبرنا محمد بن علي المقرئ أخبرنا أبو مسلم بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف قال 

حمد يقول سمعت إبراھيم بن محمد بن عرعرة يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول سمعت أبا علي صالح بن م
لعلي بن المديني ويحك يا علي إني أراك تتبع الحديث تتبعا ال احسبك تموت حتى تبتلي أخبرنا عبد الملك بن محمد 
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شاكر حدثنا أزھر بن جميل بن عبد هللا الواعظ أخبرنا احمد بن إسحاق بن منجاب الطيبي حدثنا احمد بن محمد بن 
الشطي وكتبه عني أبو حاتم قال كنا عند يحيى انا وعبد الرحمن وسفيان الثوري وعلي بن المديني وغيرھم إذ جاء 
عبد الرحمن بن مھدي منتقع اللون أشعث فسلم فقال له يحيى ما حالك يا أبا سعيد قال على خير حال قال رأيت 

صحابنا قد نكسوا قال علي بن المديني يا أبا سعيد ھو خير قال هللا تعالى ومن نعمره البارحة في المنام كأن قوما من أ
ننكسه في الخلق قال عبد الرحمن اسكت فوهللا إنك لفي القوم وأخبرنا عبد الملك أخبرنا بن بنجاب حدثنا احمد بن 

يا علي لتتركن اإلسالم وراء  محمد بن شاكر حدثني األثرم قال سمعت األصمعي وھو يقول لعلي بن المديني وهللا
ظھرك قرأت علي الحسن بن أبي بكر عن احمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو عبد هللا غالم الخليل عن العباس بن 
عبد العظيم العنبري قال دخلت على علي بن المديني يوما فرأيته واجما مغموما فقلت ما شانك قال رؤيا رأيتھا قال 

أني اخطب على منبر داود النبي صلى هللا عليه و سلم قال فقلت خيرا رأيت انك تخطب قلت وما ھي قال رأيت ك
على منبر نبي فقال لو رأيت كأني أخطب على منبر أيوب كان خيرا لي الن أيوب بلي في بدنه وداود فتن في دينه 

لق القرآن أخبرنا الحسين بن وأخشى ان أفتن في ديني فكان منه ما كان قلت يعني انه أجاب لما امتحن إلى القول بخ
علي الصيمري حدثنا محمد بن عمران المرزباني أخبرني محمد بن يحيى حدثنا الحسين بن فھم حدثني أبي قال قال 
بن أبي داود للمعتصم يا أمير المؤمنين ھذا يزعم يعني احمد بن حنبل ان هللا تعالى يرى في اآلخرة والعين ال تقع إال 

لى ال يحد فقال له للمعتصم ما عندك في ھذا فقال يا أمير المؤمنين عندي ما قاله رسول هللا على محدود وهللا تعا
صلى هللا عليه و سلم قال وما قال عليه السالم قال حدثني محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي 

لى هللا عليه و سلم في ليلة أربع خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير عن عبد هللا البجلي قال كنا مع النبي ص
عشرة من الشھر فنظر إلى البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون ھذا البدر ال تضامون في رؤيته فقال ألحمد 
بن أبي داود ما عندك في ھذا قال أنظر في إسناد ھذا الحديث وكان ھذا في أول يوم ثم انصرف فوجه بن أبي داود 

وھو ببغداد مملق ما يقدر على درھم فاحضره فما كلمه بشيء حتى وصله بعشرة آالف درھم إلى علي بن المديني 
وقال له ھذه وصلك بھا أمير المؤمنين وامر أن يدفع إليه جميع ما استحق من أرزاقه وكان له رزق سنتين ثم قال له 

فيه شيء قال يعفيني القاضي من  يا أبا الحسن حديث جرير بن عبد هللا في الرؤية ما ھو قال صحيح قال فھل عندك
ھذا فقال يا أبا الحسن ھذه حاجة الدھر ثم أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه ولجامه ولم يزل حتى قال له في ھذا 
األسناد من ال يعمل عليه وال على ما يرويه وھو قيس بن أبي حازم إنما كان أعرابيا بواال على عقبيه فقبل بن أبي 

اعتنقه فلما كان الغد وحضروا قال بن أبي داود يا أمير المؤمنين يحتج في الرؤية بحديث جرير داود بن المديني و
وإنما رواه عنه قيس بن أبي حازم وھو أعرابي بوال على عقبيه قال فقال احمد بن حنبل بعد ذلك فحين اطلع لي ھذا 

ضربه قلت اما ما حكي عن علي بن  علمت أنه من عمل علي بن المديني فكان ھذا واشباھه من اوكد األمور في
المديني في ھذا الخبر من أن قيس بن أبي حازم ال يعمل على ما يرويه لكونه أعرابيا بواال على عقبيه فھو باطل وقد 
نزه هللا عليا عن قول ذلك ألن أھل األثر وفيھم علي مجمعون على االحتجاج برواية قيس بن أبي حازم وتصحيحھا 

ابعي أھل الكوفة وليس في التابعين من أدرك العشرة المقدمين وروى عنھم غير قيس مع روايته إذ كان من كبراء ت
عن خلق من الصحابة سوى العشرة ولم يحك أحد ممن ساق خبر محنة أبي عبد هللا احمد بن حنبل انه نوظر في 

تكلم في قيس بن أبي حازم حديث الرؤية فان كان ھذا الخبر المحكي عن بن فھم محفوظا فأحسب أن بن أبي داود 
بما ذكر في الحديث وعزا ذلك إلى علي بن المديني وهللا أعلم وقد ذكر علي بن المديني قيس بن أبي حازم فقال ما 
أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق قال قرئ على محمد بن احمد بن البراء وانا 

د هللا المديني قيس بن أبي حازم سمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي حاضر قال قال علي بن عب
وقاص والزبير وطلحة بن عبيد هللا وجرير بن عبد هللا البجلي وأبي مسعود البدري وخباب بن األرت والمغيرة بن 

ية بن أبي سفيان وعمرو شعبة ومرداس بن مالك األسلمي والمستورد بن شداد الفھري ودكين بن سعيد المزني ومعاو
بن العاص وأبي سفيان بن حرب وخالد بن الوليد وحذيفة بن اليمان وعبد هللا بن مسعود وسعيد بن زيد وأبي جحيفة 
قيل لعلي ھؤالء كلھم سمع منھم قيس بن أبي حازم سماعا قال نعم سمع منھم سماعا ولوال ذلك لم نعزه له سماعا قيل 

ثمانيا وروى أيضا عن أبي ھريرة وعن قيس بن قھد وروى عن بالل ولم يلقه وعن له شھد الجمل قال ال وكان ع
الصنابح بن األعسر األحمسي وروى عن عقبة بن عامر وال أدري سمع منه أم ال وعن قيس بن قھد سماعا قال 
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ختلفوا وقال رأيت أسماء بنت أبي بكر وأبوه أبو حازم واسم أبي حازم عوف بن عبد الحارث وروى عن عمار وا
عن أبي خالد فيه فقال بعضھم عن بن أبي خالد عن يحيى بن عابس قال عمار ادفنوني في ثيابي وقال بعضھم 
إسماعيل عن قيس عن عمار ادفنوني في ثيابي أخبرني العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو 

شعث يقول أجود التابعين إسنادا قيس بن أبي حازم عبيد محمد بن علي اآلجري قال سمعت أبا داود سليمان بن األ
روى عن تسعة من العشرة لم يرو عن عبد الرحمن بن عوف قلت والذي يحكى عن علي بن المديني انه روى البن 
أبي داود حديثا عن الوليد بن مسلم في القرآن كان الوليد أخطأ في لفظة منه فكان احمد بن حنبل ينكر على علي 

الحديث أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو احمد الحسين بن علي التميمي حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق روايته ذلك 
اإلسفرائيني أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت ألبي عبد هللا إن علي بن المديني حدث عن الوليد بن مسلم حديث 

ما ھو فكلوه إلى عالمه ھذا كذاب وھذه اللفظة التي عمر كلوه إلى خالقه فقال ھذا كذب ثم قال ھذا كتبناه عن الوليد إن
حكيت عن علي بن المديني قد روى عنه غيرھا والحديث قد أخبرنيه أبو طالب محمد بن الحسين بن احمد بن بكير 
أخبرنا مخلد بن جعفر الدقاق حدثنا محمد بن طاھر بن أبي الدميك حدثنا علي بن عبد هللا المديني حدثنا الوليد بن 

م حدثنا األوزاعي حدثنا الزھري قال حدثني أنس بن مالك قال بينا عمر جالس في أصحابه إذ تال ھذه اآلية مسل
فأنبتنا فيھا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخال وحدائق غلبا وفاكھة وأبا ثم قال ھذا كله قد عرفناه فما األب قال وفي يده 

فخذوا أيھا الناس بما بين لكم فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه عصية يضرب بھا األرض فقال ھذا لعمر هللا التكلف 
إلى ربه أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه أخبرنا عيسى بن حامد القاضي حدثنا أبو بكر احمد بن محمد 

ليد بن الصيدالني حدثنا أبو بكر المروذي قال قلت ألبي عبد هللا احمد بن حنبل إن علي بن المديني يحدث عن الو
مسلم عن األوزاعي عن الزھري عن أنس عن عمر كلوه إلى خالقه فقال أبو عبد هللا كذب حدثنا الوليد بن مسلم 
مرتين ما ھو ھكذا إنما ھو كلوه إلى عالمه قلت ألبي عبد هللا إن عباسا العنبري قال لما حدث به بالعسكر قلت لعلي 

به بالبصرة وذكر أن الوليد أخطا فيه فغضب أبو عبد هللا وقال فنعم قد بن المديني إنھم قد انكروه عليك فقال حدثتكم 
علم يعني علي بن المديني أن الوليد أخطا فيه فلم أراد ان يحدثھم به يعطيھم الخطأ وكذبه أبو عبد هللا قال أبو بكر 

أبو بكر قلت ألبي عبد  وسمعت رجال من أھل العسكر يقول ألبي عبد هللا علي بن المديني يقرئك السالم فسكت وقال
هللا قال لي عباس العنبري قال علي بن المديني وذكر رجال فتكلم فيه فقلت له إنھم ال يقبلون منك إنما يقبلون من 
احمد بن حنبل قال قوي احمد على السوط وأنا ال أقوى أخبرني الحسين بن علي الصيمري وأحمد بن علي التوزي 

سى أخبرني أبو بكر الجرجاني حدثنا أبو العيناء قال دخل علي بن المديني على قاال حدثنا محمد بن عمران بن مو
احمد بن أبي داود بعد أن جرى من محنة احمد بن حنبل ما جرى فناوله رقعة وقال ھذه طرحت في داري فقراھا 

قد ... عاك إلى اعتقاد مقالة ماذا د... ... دنيا فجاد بدينه لينا لھا ... يا بن المديني الذي شرعت له ... فإذا ھي فيھا 
فلقد عھدتك ال أبالك ... ... أم زھرة الدنيا أردت نوالھا ... أمر بدا لك رشده فقبلته ... ... كان عندك كافرا من قالھا 

فقال ... ال من يرزىء ناقة وفصالھا ... إن الحريب لمن يصاب بدينه ... ... صعب المقادة للتي تدعى لھا ... مرة 
ذا بعض شراد ھذا الوثني يعني بن الزيات وقد ھجى خيار الناس وما ھدم الھجاء حقا وال بنى باطال وقد له احمد ھ

قمت وقمنا من حق هللا بما يصغر قدر الدنيا عند كثير ثوابه ثم دعا بخمسة آالف درھم فقال اصرف ھذه في نفقاتك 
دثنا محمد بن علي األيادي حدثنا زكريا بن وصدقاتك أخبرني البرقاني حدثني محمد بن احمد بن محمد اآلدمي ح

يحيى الساجي قال قدم علي بن المديني البصرة فصار إليه بندار فجعل علي يقولقال أبو عبد هللا قال أبو عبد هللا فقال 
 له بندار على رؤوس المأل من أبو عبد هللا احمد بن حنبل قال ال احمد بن أبي داود قال بندار عند هللا أحتسب خطاي

شبه علي ھذا وغضب وقام أخبرني علي بن احمد الرزاز حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي قال كان عند 
إبراھيم الحربي قمطر من حديث علي بن المديني وما كان يحدث به فقيل له لم ال تحدث عنه قال لقيته يوما وبيده 

ف أبي عبد هللا فظننت انه يعني احمد بن حنبل فقلت من أبو نعله وثيابه في فمه فقلت له أين فقال ألحق الصالة خل
عبد هللا قال أبو عبد هللا بن أبي داود فقلت وهللا ال حدثت عنك بحرف أخبرنا العتيقي حدثنا محمد بن العباس أخبرنا 

مد بن حمدان أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجالب وأخبرني إبراھيم بن عمر البرمكي حدثنا عبيد هللا بن محمد بن مح
العكبري حدثنا محمد بن أيوب بن المعافى قاال قيل ألبي إسحاق إبراھيم بن إسحاق الحربي أكان علي بن المديني 
يتھم بشيء من الكذب فقال ال إنما كان حدث بحديث فزاد في خبره كلمة ليرضى بھا بن أبي داود قال وسئل إبراھيم 
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د بن حنبل فقال ال إنما كان إذا رأى في كتاب حديثا عن احمد قال اضرب فقيل له كان يتكلم علي بن المديني في احم
على ذا ليرضى به بن أبي داود وكان قد سمع من احمد وكان في كتابه سمعت احمد وقال احمد وحدثنا احمد وكان 

ني أخبرنا بن أبي داود إذا رأى في كتابه حديثا عن األصمعي قال اضرب على ذا ليرضي نفسه بذلك أخبرنا البرقا
محمد بن عبد هللا بن خميرويه الھروي أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال بن عمار يقول لي بن المديني ما يمنعك أن 
تكفرھم يعني الجھمية قال وكنت انا اوال امتنع ان اكفرھم حتى قال بن المديني ما قال فلما أجاب إلى المحنة كتبت 

لي في تكفيرھم قال فقال بن المديني أو قال أخبرني رجل عنه انه بكى حين قرا  إليه كتابا أذكره هللا واذكره ما قال
كتابي قال ثم رايته بعد فقلت له فقال ما في قلبي مما قلت واجبت إليه بشيء ولكني خفت ان أقتل قال وتعلم ضعفي 

امتحانه إياي من قبل  اني لو ضربت سوطا واحدا لمت أو قال شيئا نحو ھذا قال بن عمار ورفع عني بن أبي داود
بن المديني شفع الي بن البن أبي داود ورفع عن غير واحد من أھل الموصل من أجلي قال بن عمار ما أجاب إلى ما 
أجاب ديانة إال خوفا أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال أخبرت عن أبي الحسن 

ن سلمة يقول سمعت علي بن الحسين بن الوليد يقول حين ودعت علي بن محمد بن احمد بن زھير قال سمعت علي ب
عبد هللا بن جعفر قال بلغ أصحابنا عني ان القوم كفار ضالل ولم أجد بدا من متابعتھم ألني جلست في بيت مظلم 

فقد أخذ من ثمانية اشھر وفي رجلي قيد ثمانية امنان حتى خفت على بصري فان قالوا يأخذ منھم فقد سبقت إلى ذلك 
ھو خير مني أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا عبد هللا بن عدي قال سمعت مسدد بن أبي يوسف القلوسي يقول سمعت 
أبي يقول قلت لعلي بن المديني مثلك في علمك يجيب إلى ما اجبت إليه فقال لي يا أبا يوسف ما اھون عليك السيف 

نا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدث
سمعت يحيى بن معين وذكر عنده علي بن المديني فحملوا عليه فقلت ليحيى يا أبا زكريا ما علي عند الناس إال مرتد 

محمد بن عبد هللا فقال ما ھو بمرتد ھو على إسالمه رجل خاف فقال ما عليه أخبرني محمد بن علي المقرئ أخبرنا 
النيسابوري قال سمعت أبا عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ يذكر فضل علي بن المديني وتقدمه وتبحره في ھذا العلم 
فقال له بعض أصحابنا قد تكلم فيه عمرو بن علي فقال وهللا لو وجدت قوة لخرجت إلى البصرة فبلت على قبر 

ثنا موسى بن إبراھيم بن النضر العطار حدثنا محمد بن عثمان بن أبي عمرو بن علي أخبرنا أبو نعيم الحافظ حد
شيبة قال سمعت عليا على المنبر يقول من زعم ان القرآن مخلوق فھو كافر ومن زعم ان هللا ال يرى فھو كافر ومن 

حدثنا محمد بن زعم ان هللا لم يكلم موسى على الحقيقة فھو كافر أخبرنا البرقاني حدثنا محمد بن العباس الخزاز 
مخلد حدثني محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سمعت علي بن المديني يقول قبل أن يموت بشھرين القرآن كالم هللا 
غير مخلوق ومن قال مخلوق فھو كافر أخبرني أبو بكر احمد بن محمد بن عبد الواحد المنكدري حدثنا محمد بن عبد 

أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبد هللا العنزي يقول سمعت عثمان بن سعيد هللا بن محمد الحافظ بنيسابور قال سمعت 
الدارمي يقول سمعت علي بن المديني يقول ھو كفر يعني من قال القرآن مخلوق أخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر 

بن المديني الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال سنة أربع وثالثين ومائتين فيھا مات علي بن عبد هللا 
أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق قال ومات علي بن المديني 
واقدمه المتوكل إلى ھا ھنا ورجع إلى البصرة فمات سنة أربع وثالثين قلت بسر من رأى مات ال بالبصرة أخبرنا 

مات علي بن المديني بسامرا سنة أربع وثالثين وقد كتبت عنه العتيقي أخبرنا محمد بن المظفر قال قال البغوي 
أخبرنا األزھري أخبرنا علي بن عمر الحافظ أخبرنا عبد هللا بن إسحاق الخرساني أخبرنا الحارث بن محمد قال سنة 

نا علي أربع وثالثين ومائتين فيھا مات علي بن المديني المحدث بسر من رأى في ذي القعدة أخبرنا بن الفضل أخبر
بن إبراھيم المستملي قال حدثنا أبو احمد بن فارس حدثنا البخاري قال مات علي بن عبد هللا بن جعفر بن نجيح أبو 
الحسن سنة أربع وثالثين ومائتين يوم اإلثنين ليومين بقيا من ذي القعدة بالعسكر أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن 

خمس وثالثين ومائتين فيھا مات علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة  جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال سنة
أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا احمد بن عيسى بن الھيثم التمار حدثنا عبيد بن محمد بن خلف البزار قال 

 مات علي بن المديني سنة خمس وثالثين والقول األول أصح وهللا أعلم 
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 ذكر من اسمه عبد الواحد

عبد الواحد أبو عرفجة بن عبد الواحد األسدي كوفي تابعي سمع علي بن أبي طالب وحضر معه قتال أھل  -  5651
النھروان روى عنه ابنه عرفجة أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا احمد بن إسحاق بن وھب البندار حدثنا موسى بن 

عرفجة بن عبد الواحد األسدي عن أبيه قال  إسحاق حدثنا بنجاب بن الحارث أخبرنا بن مسھر عن الشيباني عن
شھدت عليا حين ظھر على أھل النھروان أمر برثثھم فأخرجت إلى الرحبة ثم قال للناس من عرف شيئا فليأخذه 
فجعل الناس يأخذون ما عرفوا حتى كان آخر ذلك قدر من نحاس فمكثنا ثالثة أيام ال يعرفھا أحد ثم فقدتھا فال أدري 

 من أخذھا 

عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد مولى بني سدوس سمع سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج  -  5652
وعيينة بن عبد الرحمن ومعاذ بن العالء وخلف بن مھران وعبد الواحد بن زيد روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن 

لي وأبو خيثمة زھير بن حرب ومحمد بن معين ويحيى بن أيوب العابد وعبد هللا بن عون الخراز وأبو معمر الھذ
صالح الخياط وزياد بن أيوب وھو بصري سكن بغداد وحدث بھا وكان ثقة أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد هللا الحربي 
أخبرنا احمد بن سلمان النجاد حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي حدثنا يحيى بن معين حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا 

د الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال ذكر الدجال عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال انه أعور عيينة بن عب
وإن ربكم ليس بأعور أخبرنا الحسين بن علي الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين 

أبو عبيدة الحداد عبد الواحد بن  الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال في تسمية من كان ببغداد من أھل البصرة
واصل حدثنا عنه أبي ويحيى بن معين أخبرني محمد بن أبي علي األصبھاني أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد 
الشافعي باألھواز قال أخبرنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سمعته يعني أبا داود سليمان بن األشعث يقول أبو 

 ببغداد أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي قال حدثنا جعفر عبيد الحداد لم يحدث إال
بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال وكان أبو عبيدة الحداد يقود سعيد بن أبي عروبة ذكره بعض أصحاب 

ى بن أيوب ذكر محمد بن أبي الحديث وھو عبد الواحد بن واصل قال أبو زكريا كانت كتبه تحت حضنه مثل يحي
الفوارس أن محمد بن حميد المخرمي أخبرھم قال حدثنا علي بن الحسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده 
ذكر أبو زكريا أبا عبيدة الحداد فقال كان من المتثبتين ما أعلم أنا اخذنا عليه خطأ ألبتة جيد القراءة لكتابه أخبرنا 

العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا بكر  علي بن الحسين صاحب
بن سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال قال يحيى بن معين وأبو عبيدة ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد األكبر 

و مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا أخبرنا الوليد بن بكر األندلسي حدثنا علي بن احمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أب
العجلي حدثني أبي قال أبو عبيدة الحداد بغدادي ثقة أخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن 
خلف الدقاق حدثنا عمر بن محمد الجوھري حدثنا أبو بكر األثرم قال قال أبو عبد هللا أبو عبيدة كان صاحب شيوخ 

 أبو داود أين ھو من أبي عبيدة فقال أبو داود اعرف بالحديث وأبو عبيدة لم يكن صاحب حفظ إال قيل ألبي عبد هللا
إن أبا عبيدة كان كتابه صحيحا أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب 

واصل وھو ثقة أخبرني عبد الباقي بن عبد  بن سفيان حدثنا زياد بن أيوب عن أبي عبيدة الحداد عبد الواحد بن
الكريم بن عمر المؤدب أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدي 
قال أبو عبيدة الحداد ثقة صالح الحديث أخبرنا احمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا 

علي اآلجري قال سمعت أبا داود يقول وعبد الواحد بن واصل أبو عبيدة ثقة أخبرنا أبو عمر عبد  أبو عبيد محمد بن
الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد قال سمعت أبا قالبة الرقاشي يقول مات أبو عبيدة 

 الحداد يوم ولدت سنة تسعين ومائة 

البصري سمع حماد بن سلمة ومھدي بن ميمون وحماد بن زيد وأبا عوانة عبد الواحد بن غياث أبو بحر  -  5653
وعبد العزيز بن مسلم وقزعة بن سويد روى عنه يوسف بن يعقوب القاضي والحسن بن علي المعمري وموسى بن 
لم سھل الحوفي وأبو القاسم البغوي وكان ثقة قدم بغداد وحدث بھا حكى عنه عمر بن شبة قال أرسل إلى سعيد بن س
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ببغداد فأتيته وذكر حكاية قد سقناھا في صدر كتابنا ھذا في مناقب بغداد أخبرنا محمد بن علي المقرئ أخبرنا أبو 
مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا علي صالح بن 

نا العتيقي أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد محمد عن عبد الواحد بن غياث فقال ال بأس به أخبر
 البغوي مات عبد الواحد بن غياث بالبصرة سنة أربعين يعني ومائتين كتبت عنه وكان أعور 

عبد الواحد بن عبد الملك بن صالح أبو محمد حدث عن يزيد بن ھارون روى عنه أبو طاھر بن فيل  -  5654
ر محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بھمذان حدثنا أبو بكر بن المقرئ بأصبھان حدثنا البالسي أخبرنا أبو منصو

أبو طاھر الحسن بن إبراھيم بن فيل البالسي حدثنا عبد الواحد بن عبد الملك بن صالح البغدادي أبو محمد حدثنا يزيد 
ي ستر من هللا فيقرأ سيئاته فإذا قرأ بن ھارون أخبرنا عاصم عن أبي عثمان النھدي قال إن المؤمن يعطي كتابه ف

سيئاته تغير لھا لونه ثم يمر بحسناته فيقرأھا فيرجع لونه إليه ثم ينظر فإذا سيئاته قد تحولت حسنات فعند ذلك يقول 
 ھاؤم اقرؤوا كتابيه 

مد بن عبد الواحد بن عبد هللا أبو الحسن حدث عن الحسن بن أبي الحسن البصري روى عنه محمد بن اح - 5655
الحسن الكسائي األصبھاني أخبرني أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر االمام بأصبھان أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن 
احمد بن الحسن الكسائي المقرئ قال حدثنا أبو الحسن عبد الواحد بن عبد هللا البغدادي قال سمعت أبا علي الحسن بن 

يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل مقداره  أبي الحسن المقرئ بمصر يقول سمعت الشافعي
ومن كتب الحديث قويت حجته ومن نظر في اللغة رق طبعه ومن نظر في الحساب جزل رأيه ومن لم يصن نفسه لم 

 ينفعه علمه 

بن محمد عبد الواحد بن محمد المھتدي با بن ھارون الواثق بن محمد المعتصم بن ھارون الرشيد  - 5656
المھدي بن عبد هللا المنصور بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس أبو احمد الھاشمي سمع الحسين بن محمد بن 
أبي معشر المديني ويحيى بن أبي طالب ومحمد بن عبدك القزاز وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ وأحمد بن القاسم 

اق والدارقطني وبن شاھين والمخلص وبن الثالج أخبرنا أبو بن طاھر الھاشمي روى عنه محمد بن إسماعيل الور
القاسم عبيد هللا بن محمد بن احمد بن لؤلؤ السمسار حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق حدثني أبو احمد عبد الواحد بن 

مد بن محمد بن المھتدي وكان راھب بني ھاشم صالحا ودينا وورعا حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن مح
جعفر وأخبرنا علي بن محمد السمسار أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثنا بن قانع أن أبا احمد بن المھتدي مات 

 في ذي الحجة من سنة ثمان عشرة وثالثمائة قال بن قانع لعشر ليال بقين من ذي الحجة 

حمد بن القاسم وميمون بن ھارون عبد الواحد بن محمد أبو الحسين الخصيبي حدث عن أبي العيناء م - 5657
 الكاتب وھو صاحب أخبار ورواية لآلداب روى عنه أبو عبيد هللا المرزباني وطلحة بن محمد بن جعفر الشاھد 

عبد الواحد بن الحسن بن احمد أبو سعيد البندار ويعرف بالبصالني حدث عن محمد بن طاھر بن أبي  -  5658
اني وجعفر بن إدريس القزويني روى عنه الدارقطني وحدثنا عنه محمد بن احمد الدميك وعبد هللا بن إبراھيم األكف

بن رزقويه أخبرنا بن رزقويه حدثنا أبو سعيد عبد الواحد بن الحسن بن احمد البندار البصالني حدثنا عبد هللا بن 
بيه قال رأيت على إبراھيم األكفاني حدثنا محمد بن عمرو الحمصي حدثنا ضمرة حدثنا علي بن أبي جميلة عن أ

 معاوية رضي هللا عنه وھو على المنبر قباء مرقع 

عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي ھاشم واسم أبي ھاشم يسار وكنية عبد الواحد أبو طاھر كان من أعلم  - 5659
ن محمد الناس بحروف القرآن ووجوه القراءات وله في ذلك تصانيف عدة وحدث عن محمد بن جعفر القتات وعبيد ب

المروزي وأحمد بن فرج الضرير وعبد هللا بن محمد بن ياسين ومحمد بن الحسين بن شھريار ومحمد بن الحسين 
األشناني ومحمد بن العباس اليزيدي ووكيع القاضي وعلي بن الحسن بن سليمان القطيعي وأبي بكر بن أبي داود 

بن أبي مجاھد وأبي مزاحم الخاقاني حدثنا عنه إبراھيم  وصالح بن أبي مقاتل وأحمد بن إسحاق بن البھلول وأبي بكر
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بن مخلد بن جعفر المعدل وأبو الحسن بن الحمامي المقرئ وكان ثقة أمينا يسكن بالجانب الشرقي أخبرنا علي بن 
أبي علي حدثني أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الشاھد قال كنت أمشي يوما مع أبي طاھر بن أبي ھاشم 
المقرئ وكان أستاذي فاجتزنا بمقابر الخيزران فوقف عليھا ساعة ثم التفت إلي فقال لي يا أبا القاسم ترى لو وقف 
ھؤالء ھذه المدة الطويلة على باب ملك الروم ما رحمھم فكيف تظن بمن ھو أرحم الراحمين وبكى أخبرني الحسن 

المقرئ قال مات أبو طاھر بن ھاشم المقرئ يوم  بن احمد بن عبد هللا الصوفي أخبرنا علي بن احمد بن عمر
الخميس لعشر بقين من شوال سنة تسع وأربعين وثالثمائة وصلى عليه ابنه في جامع الرصافة ودفن في مقبرة 

 الخيزران وھكذا ذكر محمد بن أبي الفوارس وفاته وقال يقال إن مولده في رجب سنة ثمانين ومائتين 

بن الحباب بن بشار بن يوسف أبو الحسين القاضي ذكر بن الثالج أنه حدثه عن علي  عبد الواحد بن محمد - 5660
بن محمد بن مھرويه القزويني وقال لي ھالل بن المحسن مات القاضي عبد الواحد بن محمد بن الحباب فجأة في ليلة 

 األربعاء لتسع خلون من شعبان سنة سبع وخمسين وثالثمائة 

د بن شاه أبو الحسين الفارسي حدث عن محمد بن علي بن عيسى بن أبي حرب عبد الواحد بن محم - 5661
الصفار وأبي علي محمد بن سليمان المالكي البصريين وأحمد بن إسحاق أخي علي بن إسحاق المادراني حدث عنه 

 البرقاني وذكر لنا أنه سمع منه ببغداد فسألته عنه فقال ثقة وأثنى عليه خيرا 

بن احمد بن عبد هللا بن مسلم بن قتيبة صاحب التصانيف يكنى عبد الواحد أبا أحمد ذكر أنه ولد عبد الواحد  -  5662
ببغداد في سنة سبعين ومائتين وانتقل إلى مصر فسكنھا وروى بھا عن أبيه عن جده كتبه سمع منه أبو الفتح بن 

 مسرور البلخي وقال كان ثقة 

ن بن عثمان أبو احمد البزار المعروف بابن نافع من أھل الجانب عبد الواحد بن محمد بن سعدان بن عفا -  5663
الشرقي كان يسكن بباب الميدان في درب السقائين وحدث عن محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع سمع منه أبو 
عبد هللا بن الفراء وعلي بن عمر بن دخان وعلي بن محمد الكاتب وغيرھم قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو 

 احمد بن نافع يوم األربعاء ألربع خلون من شھر ربيع األول سنة ست وسبعين وثالثمائة وكان شيخا نبيال أمينا 

عبد الواحد بن علي بن الحسين أبو الطيب الفامي ويعرف بابن اللحياني سمع أبا القاسم البغوي ويحيى بن  -  5664
قة قال لي الخالل سنة ست وسبعين وثالثمائة فيھا مات صاعد وطبقتھما حدثنا عنه الحسن بن محمد الخالل وكان ث

 أبو الطيب عبد الواحد بن علي القاضي 

عبد الواحد بن علي بن محمد بن احمد بن خشيش أبو القاسم الوراق سمع البغوي وبن صاعد حدثنا عنه  - 5665
ين وثالثمائة فيھا مات عبد الخالل وأحمد بن محمد الزعفراني المؤدب وكان ثقة قال لي الخالل سنة سبع وسبع

الواحد بن خشيش الوراق وقال لي األزھري توفي أبو القاسم بن خشيش في يوم اإلثنين لثمان بقين من المحرم سنة 
 سبع وسبعين وثالثمائة ومولده في سنة أحد وثمانين ومائتين 

بلي سمع عبد هللا بن إسحاق عبد الواحد بن محمد بن ھشام بن موسى أبو القاسم البزاز يعرف بابن اإل -  5666
المدائني حدثنا عنه محمد بن إسماعيل بن سبنك وعبد العزيز بن علي األزجي وكان صدوقا وھو أحد الشھود 
المعدلين عند الحكام حدثني عبد العزيز بن علي األزجي حدثنا عبد الواحد بن محمد بن ھشام البزاز الشاھد حدثنا 

نا احمد بن بديل حدثنا حفص بن غياث حدثنا ھشام عن بن سيرين عن أبي ھريرة عبد هللا بن إسحاق المدائني حدث
 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربھا تاب هللا عليه 

عبد الواحد بن عبد هللا البغدادي اللؤلؤي حدث بدمشق عن يحيى بن محمد بن صاعد وأبي بكر بن دريد  - 5667
 النحوي وغيرھما روى عنه عبد الوھاب بن جعفر الميداني الدمشقي 
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عبد الواحد بن محمد بن الحسن بن شاذان بن مھران أبو القاسم وھو بن عم أبي بكر بن شاذان سمع عبد  - 5668
شاذان  هللا بن محمد البغوي حدثنا عنه األزھري والخالل وكان ثقة أخبرني األزھري حدثنا عبد الواحد بن محمد بن

حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني حدثنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن 
جابر عن أبيه قال رأيت عند النبي صلى هللا عليه و سلم دباء فقلت ما ھذا فقال ھذا الدباء نكثر به طعامنا قال محمد 

ان في ليلة اإلثنين ودفن يوم اإلثنين لثمان خلون من شوال سنة ثمانين بن أبي الفوارس توفي عبد الواحد بن شاذ
 وثالثمائة 

عبد الواحد بن جعفر بن أحمد أبو الفرج الناقد حدث عن أبي القاسم البغوي حدثني عنه احمد بن محمد  -  5669
و الفرج عبد الواحد بن العتيقي وذكر لي أنه سمع منه في سنة خمس وثمانين وثالثمائة أخبرني العتيقي حدثنا أب

جعفر بن احمد الناقد حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبيد 
هللا بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي ھاشم عن زيد بن زايد عن عبد هللا بن مسعود قال قال 

و سلم ال يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فاني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم رسول هللا صلى هللا عليه 
 الصدر سألت العتيقي عنه فقال ثقة 

عبد الواحد بن محمد بن محمد بن احمد أبو سعيد المقبري النيسابوري قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن أبي  -  5670
خي أخبرنا التنوخي حدثنا أبو سعيد عبد الواحد بن محمد بن محمد العباس األصم حدثنا عنه علي بن المحسن التنو

بن احمد المقبري النيسابوري بعد عوده من الحج في شھر ربيع األول من سنة ثمان وثمانين وثالثمائة حدثنا أبو 
حيى بن العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا سعيد بن عثمان التنوخي حدثنا بشر بن بكر حدثني األوزاعي حدثني ي

أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني بن أم معقل قال قالت أمي يا رسول هللا إني أريد الحج وجملي 
 أعجف فما تأمرني قال اعتمري في رمضان فان عمرة في رمضان كحجة 

شاعرا مجودا عبد الواحد بن نصر بن محمد أبو الفرج المخزومي الحنطبي الشاعر المعروف بالببغاء كان  - 5671
وكاتبا مترسال مليح األلفاظ جيد المعاني حسن القول في المديح والغزل والتشبيه واألوصاف وغير ذلك وروى لنا 
جماعة عنه شيئا كثيرا من شعره وھو عبد الواحد بن نصر بن محمد بن عبيد هللا بن عمر بن الحارث بن المطلب بن 

هللا بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم أنشدنا عبد هللا بن عبد العزيز بن المطلب بن عبد 
أما ... أكل وميض بارقة كذوب ... القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال أنشدنا أبو الفرج الببغاء لنفسه 

وشاع البخل في .. ... .يخن إلى الثناء وال حسيب ... تشابھت الطباع فال دنيء ... ... في الدھر شيء ال يريب 
حدثنا ... وأكثر ما نشاھده معيب ... فكيف أخص باسم العيب شيئا ... ... يكاد يشح بالريح الھبوب ... األشياء حتى 

أبو حكيم الخوارزمي قال كتب أبو الفرج الببغاء إلى سيف الدولة يشكره وقد خلع عليه وحمله إن شكري نعمة هللا 
األمير ايده هللا حالي وتداركه بطبيب التطول مرض آمالي ما ال أؤمل مع المبالغة علي بما جدده من مالحظة سيدنا 

واالغراق فيه فك نفسي بحال من رق أياديه غير أني أحسن لھا النظر وأجمل عندھا االحدوثة والخبر بالدخول في 
الخمول واستنقذني من التعبد جملة الشاكرين واالرتسام بفضيلة المخلصين إذ كان أدام هللا عزه قد نصر نباھتي على 

لما تحصنت من ... ... عجزا وتنطق عن آثارھا حالي ... فصرت أمسك عن أوصاف نعمته ... للتأميل ولذلك أقول 
أختال ما بين عز الجاه ... وواصلتني صالت منه رحت بھا ... ... سمت بحمالنه ألحاظ إقبالي ... دھري بخلعته 

ألم أكده بحسن ... ... إذا كان من بعض حسادي وعذالي ... قبي ما صبرت له فلينظر الدھر ع... ... والمال 
وال يدافع عن فضل ... بلغت من ال يجوز السؤل نائله ... ... أن صنت حظي عن حط وترحال ... االنتظار إلى 

قد ضاقت به رويد جودك ... ... إال رويت بغيث منه ھطال ... يا عارضا لم أشم مذ كنت بارقه ... ... وافضال 
... دھري ألنك قد أفنيت آمالي ... لم يبق لي أمل أرجو نداك به ... ... ورد عني برغم الدھر اقاللي ... ھممي 

يا من تشابه ... أنشدنا أبو نصر أحمد بن عبد هللا الثابتي قال أنشدنا أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي لنفسه 
وسقم جسمي من جفنيك ... توريد دمعي من خديك مختلس ... ... ال نحوه الحدق فما تسافر إ... منه الخلق والخلق 
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حدثني أحمد بن علي بن الحسين ... وانما يتشكى من به رمق ... لم يبقى لي رمق أشكو ھواك به ... ... مسترق 
 الثمائة التوزي قال توفي أبو الفرج الببغاء في ليلة السبت لثالث بقين من شعبان سنة ثمان وتسعين وث

عبد الواحد بن علي بن غياث أبو بكر الرزاز سمع محمد بن حمدويه المروزي والحسين بن يحيى بن  - 5672
عياش القطان ومحمد بن جعفر اآلدمي القارئ حدثني عنه الخالل واألزجي وكان ثقة حدثنا القاضي أبو الحسين 

علي بن غياث الرزاز أن مولده في شھر رمضان من محمد بن علي بن محمد الھاشمي قال وذكر لنا عبد الواحد بن 
سنة تسع وثالثمائة وأنه سمع الحديث من أبي القاسم البغوي وأن كتبه انتھبت وذكر لي الخالل أنه مات في سنة 

 أربعمائة 

عبد الواحد بن شاكر أبو القاسم البغدادي حدث عن محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب حدثني عنه  - 5673
 ل الخال

عبد الواحد بن محمد بن جعفر بن احمد بن جعفر بن الحسن بن وھب أبو القاسم المعدل المعروف بابن  -  5674
زوج الحرة سمع احمد بن كامل القاضي وعبد هللا بن إسحاق الخرساني وعبد العزيز بن محمد بن عبد هللا اللؤلؤي 

بن إسحاق بن بنجاب الطيبي ومن في ھذه الطبقة وأبا بكر الشافعي وجعفر بن محمد بن الحكم المؤدب وأحمد 
وبعدھا حدثنا عنه البرقاني واالزجي وكان ثقة يسكن درب المجوسي من نھر طابق في جوار أبي بكر بن شاذان قال 
لي احمد بن علي التوزي توفي أبو القاسم بن زوج الحرة الشاھد في يوم األربعاء للنصف من صفر سنة إحدى 

 عض أوالده أنه قد بلغ تسعا وخمسين سنة وأربعمائة وذكر ب

عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن مھدي بن خشنام بن النعمان بن مخلد أبو عمر البزاز  -  5675
الفارسي كان رومي األصل سمع القاضي المحاملي ومحمد بن مخلد وبن عياش القطان وعبد هللا بن إسحاق 

يل الفارسي ومحمد بن احمد بن يعقوب بن شيبة وأبا العباس بن عقدة المصري الجوھري ومحمد بن إسماع
وإسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن عمرو الرزاز وأبا عمرو بن السماك كتبنا عنه وكان ثقة أمينا يسكن درب 

ي يوم الزعفراني وسمعت محمد بن علي بن مخلد الوراق يذكر أن مولده في سنة ثمان عشرة وثالثمائة ومات فجأة ف
 اإلثنين ودفن من الغد وھو يوم الثالثاء للنصف من رجب سنة عشر وأربعمائة في مقبرة باب حرب 

عبد الواحد بن محمد بن عثمان أبو القاسم بن أبي عمرو البجلي سمع احمد بن سلمان النجاد وجعفر  - 5676
ياد النقاش وھبة هللا بن محمد بن الخلدي والحسن بن محمد بن موسى بن إسحاق األنصاري ومحمد بن الحسن بن ز

حبش الفراء وجعفر بن محمد بن الحكم المؤدب ومحمد بن علي بن علوان المقرئ كتبنا عنه وكان ثقة تقلد القضاء 
من قبل أبي علي التنوخي على دقوقاء وخانيجار ومن قبل أبي الحسن الخزري على جازر ثم ولي قضاء عكبرا من 

د بن معروف وكان ينتحل في الفقه مذھب الشافعي ويعرف أصول الفقه وسمعته أملى قبل أبي الحسين بن أبي محم
علي نسبه فقال أبي محمد بن عثمان بن إبراھيم بن خالد بن إسحاق الزبرقان بن خالد بن عبد الملك بن جرير بن عبد 

مات فيه بن مھدي وھو يوم هللا البجلي صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توفي بن أبي عمرو في اليوم الذي 
 اإلثنين الرابع عشر من رجب سنة عشر وأربعمائة ودفن من الغد في مقبرة باب حرب 

عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الفضل التميمي الفقيه الحنبلي وقد تقدم نسبه في ذكر  - 5677
بغوي وأحمد بن كامل القاضي وأبي بكر الشافعي ومحمد أبيه حدث عن أحمد بن سلمان النجاد وعبد هللا بن إسحاق ال

بن الحسن بن كوثر البربھاري وأبي بكر بن الجعابي ويحيى بن إسماعيل المزكي وأبي بكر الجوزقي النيسابوريين 
 كتبنا عنه بانتخاب احمد بن أبي الفوارس وكان صدوقا أخبرنا أبو الفضل التميمي حدثنا احمد بن سلمان الفقيه حدثنا
محمد بن احمد بن النضر حدثنا موسى بن داود الكوفي حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن بن عمر قال كان رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم يجعل فص خاتمه مما يلي بطن كفه حدثني أبو الفرج عبد الوھاب بن عبد العزيز التميمي قال 

ل لي أبو الفتح محمد بن احمد المصري ولد أبو الفضل ولد أخي أبو الفضل في سنة إحدى وأربعين وثالثمائة وقا
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التميمي في سنة اثنتين وأربعين وثالثمائة مات أبو الفضل في غداة يوم اإلثنين سلخ ذي الحجة من سنة عشر 
وأربعمائة ودفن في ھذا اليوم في مقبرة باب حرب إلى جنب قبر احمد بن حنبل وحدثني أبي رضي هللا عنه وكان 

 ازته انه صلى عليه نحوا من خمسين ألف رجل ممن حضر جن

عبد الواحد بن الحسن بن جعفر بن محمد بن الوضاح أبو القاسم السمسار يعرف بابن الحرفي حدث عن  - 5678
 احمد بن سلمان النجاد حدثني عنه أبو طاھر محمد بن احمد بن األشناني الدقاق 

يز أبو الحسن العكبري المعدل حدث عن أبي بكر بن سلمان عبد الواحد بن احمد بن الحسن بن عبد العز - 5679
النجاد وجعفر الخلدي وأبي بكر الشافعي وأبي بكر بن الجعابي وأبي القاسم الحسن بن محمد السكوني الكوفي حدثني 
 عنه بن أخيه أبو منصور محمد بن محمد بن احمد وكان صدوقا وقال لي كان مولده في سنة سبع وثالثين وثالثمائة

 ومات في رجب سنة تسع عشرة وأربعمائة بعكبرا قلت وكان يذھب إلى التشيع 

عبد الواحد بن عبد السالم بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن إبراھيم بن الواثق با أبو القاسم الھاشمي  - 5680
وأربعمائة وكان  الواثقي سمع محمد بن إسماعيل الوراق وأبا حفص بن شاھين كتبت عنه في سنة خمس وعشرين

صدوقا أخبرنا الواثقي حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق إمالء حدثنا أبو عمرو احمد بن الفضل بن سھل القاضي 
النفري قدم علينا سنة تسع وثالثمائة حدثنا أبو كريب محمد بن العالء حدثنا معاوية بن ھشام حدثنا شيبان عن فراس 

 صلى هللا عليه و سلم من تقرب إلى هللا شبرا تقرب هللا إليه ذراعا ومن عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول هللا
تقرب إلى هللا ذراعا تقرب هللا إليه باعا ومن أتاه يمشي أتاه يھرول سمعت الواثقي يقول ولدت في سنة سبع وخمسين 

 وثالثمائة 

المطرز كثير الشعر سائر القول في عبد الواحد بن محمد بن يحيى بن أيوب أبو القاسم الشاعر المعروف ب -  5681
المديح والھجاء والغزل وغير ذلك قرأت عليه أكثر شعره وكان يسكن نواحي درب الدجاج ومما أنشدنيه لنفسه في 

... ال بد يا عبد من يوم تقوم له ... ... إن كنت ناسيھا فا أحصاھا ... يا عبد كم لك من ذنب ومعصية ... الزھد 
مات المطرز ... وساء ظني قلت أستغفر هللا ... إذا عرضت على قلبي تذكرھا ... ... قلب ذكراھا ووقفة لك يدمي ال

 في يوم األحد مستھل جمادى اآلخرة من سنة تسع وثالثين وأربع مائة وكان مولده في سنة خمس وخمسين وثالثمائة 

بن عمر الحربي وأبا الحسن  عبد الواحد بن الحسين بن عمر بن قرقر أبو طاھر الحذاء سمع علي -  5682
الدارقطني وأبا حفص بن شاھين وأبا القاسم بن سويد وعبيد هللا بن عثمان بن يحيى كتبت عنه وكان سماعه صحيحا 
وذكر لنا أنه كان يتشيع وھو من أھل باب الطاق وكان دكانه في الحذائين من سوق الكرخ أخبرنا بن قرقر أخبرنا 

و عبد هللا محمد بن احمد بن محمد بن حسان الضبي بالبصرة حدثنا إسحاق بن إبراھيم علي بن عمر الحافظ حدثنا أب
شاذان حدثنا سعيد بن الصلت عن األعمش عن مسلم األعور عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى هللا عليه و سلم 

قرقر عن مولده فقال يستاك بفضل وضوءه قال علي بن عمر تفرد به شاذان عن سعد ما كتبناه إال عنه سألت بن 
ولدت في سنة سبع وسبعين وثالثمائة إن شاء هللا ھكذا قال ومات في النصف األول من شوال سنة تسع وأربعين 

 وأربعمائة 

عبد الواحد بن الحسين بن احمد بن عثمان بن شيطا أبو الفتح المقرئ من أھل الجانب الشرقي ناحية  - 5683
الوراق وأبا محمد بن معروف القاضي وعيسى بن علي بن عيسى وإسماعيل بن الرصافة سمع أبا بكر بن إسماعيل 

سعيد بن سويد ومحمد بن عمرو بن بھتة كتبنا عنه وكان ثقة عالما بوجوه القراءات بصيرا بالعربيه حافظا لمذاھب 
نا بن شيطا في القراء وسألته عن مولده فقال ولدت يوم اإلثنين السادس عشر من رجب سنة سبعين وثالثمائة أخبر

جامع المھدي حدثنا محمد بن إسماعيل المستملي إمالء قال حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز حدثنا عبيد هللا بن 
عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان يعني الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن 
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يه و سلم قال ال يدخل الجنة مدمن خمر مات بن شيطا في يوم األربعاء عبد هللا بن عمرو عن النبي صلى هللا عل
 الخامس والعشرين من صفر سنة خمسين وأربعمائة ودفن من يومه في مقبرة الخيزران 

عبد الواحد بن عبيد بن احمد أبو يعلى الكتبي المعروف بابن الرومي حدث عن أسد بن رستم الھروي  -  5684
سكن درب الزعفراني وسألته ھل سمعت من غير ھذا الشيخ فقال ال أحفظ ومات في يوم كتبت عنه وكان صدوقا ي

 اإلثنين الثالث عشر من شوال سنة خمس وأربعمائة 

عبد الواحد بن علي بن برھان أبو القاسم العكبري سكن بغداد وكان يذكر أنه سمع من أبي عبد هللا بن بطة  - 5685
مضطلعا بعلوم كثيرة منھا النحو واللغة ومعرفة النسب والحفظ أليام العرب وأخبار وغيره إال أنه لم يرو شيئا وكان 

المتقدمين وله أنس شديد بعلم الحديث ومات يوم األربعاء ودفن في مقبرة الشونيزي في يوم الخميس سلخ جمادى 
 األولى من سنة ست وخمسين وأربعمائة 

 ذكر من اسمه عبد الوھاب  

إبراھيم االمام بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب صاحب سويقة عبد  عبد الوھاب بن - 5686
الوھاب ببغداد ولي الشام ألبي جعفر المنصور وكان عظيم القدر ومات بالشام أخبرني الحسن بن أبي بكر أخبرنا 

خضر حدثنا احمد بن يونس الضبي محمد بن إبراھيم الجوري في كتابه إلينا من شيراز أخبرنا احمد بن حمدان بن ال
 حدثنا أبو حسان الزيادي قال سنة ثمان وخمسين ومائة فيھا مات عبد الوھاب بن إبراھيم الھاشمي 

عبد الوھاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد هللا بن الحكم بن أبي العاص بن بشر بن عبيد بن دھمان بن  -  5687
خطيط بن جشم بن قيس وھو ثقيف بن منبه بن بكر بن ھوازن بن منصور  عبد ھمام بن أبان بن يسار بن مالك بن

بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر أبو محمد الثقفي البصري سمع أيوب السختياني ويحيى بن سعيد 
د األنصاري وخالد الحذاء وعبيد هللا بن عمر العمري وجعفر بن محمد بن علي وسعيد بن أبي عروبة روى عنه محم

بن إدريس الشافعي وأبو النضر ھاشم بن القاسم وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن بشار 
ومحمد بن المثنى وعمرو بن علي والحسن بن عرفة وحفص بن عمرو الربالي وغيرھم وقدم بغداد وحدث بھا في 

بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد أخبرنا حفص زمن المنصور أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا 
الربالي حدثنا عبد الوھاب حدثنا خالد عن عكرمة ومحمد عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم احتجم 
وأعطى الحجام أجره ولو كان خبيثا لم يعطه أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن احمد بن الصلت األھوازي أخبرنا 

العطار حدثنا العباس بن يزيد البحراني حدثنا عبد الوھاب حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن محمد بن مخلد 
النبي صلى هللا عليه و سلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء قبل الصالة أخبرنا محمد بن احمد 

عبد هللا قال عبد الوھاب الثقفي سنة ثمان  بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو
ومائة يعني ولد أنبأنا احمد بن محمد بن عبد هللا الكاتب أخبرنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا بن حبان قال وجدت 
في كتاب أبي بخط يده قال لنا أبو زكريا وھو يحيى بن معين قال لنا عبد الوھاب الثقفي ما سمعت من مالك بن دينار 

حديثا واحدا سمعته وأنا صغير قال لما أراد عمر ان يأتي العراق قال له كعب قال أبو زكريا وقد كتبت عنه إال 
ببغداد أخبرنا الجوھري حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد 

الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر أن المشاة تعرضوا  قال قلت ليحيى بن معين حدثنا بن أبي سمينة البصري عن
للنبي صلى هللا عليه و سلم فقال يحيى حدثناه الثقفي ھا ھنا ببغداد أخبرنا أبو طاھر محمد بن الحسين بن سعدون 
البزاز أخبرنا علي بن عمر الحضرمي حدثنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال سمعت الحارث بن سريج 

سمعت عبد الرحمن بن مھدي يقول أربعة أمرھم في الحديث واحد جرير بن عبد الحميد وعبد الوھاب الثقفي يقول 
ومعمر بن سليمان وعبد األعلى الشامي وكانوا يحدثون من كتب الناس وال يحفظون ذلك الحفظ أخبرنا محمد بن 

د بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد احمد بن رزق أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحم
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هللا بن احمد حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وھيب قال لما مات عبد الحميد قال لنا أيوب ألزموا ھذا الفتى عبد الوھاب 
الثقفي أخبرنا الحسين بن علي الصيمري حدثنا محمد بن عمران المرزباني أخبرني الصولي حدثنا يموت بن 

ظ قال قال إبراھيم النظام وذكر عبد الوھاب الثقفي ھو وهللا أحلى من أمن بعد خوف وبرء بعد المزرع حدثنا الجاح
سقم وخصب بعد جدب وغنى بعد فقر ومن طاعة المحبوب وفرج المكروب ومن الوصال الدائم مع الشباب الناعم 

لحسين بن احمد بن سعيد بن حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال سمعت أبا محمد ا
عصمة البخاري يقول سمعت الفضل بن العباس الھروي يقول سمعت عاصما المروزي يقول سمعت عمرو بن علي 
يقول كانت غلة عبد الوھاب بن عبد المجيد في كل سنة ما بين أربعين الفا إلى خمسين ألفا وكان إذا أتت عليه السنة 

أصحاب الحديث أخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه لم يبق منھا شيئا كان ينفقھا على 
حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أصحابنا يقولون كان عبد الوھاب بن عبد المجيد كتب عن يحيى بن سعيد فذھبت 

يى أصح من كتاب كتبه فخرج إليه قاصدا فكتب عنه وقال يعقوب وقال علي بن المديني ليس في الدنيا كتاب عن يح
عبد الوھاب وكل كتاب عن يحيى ھو عليه كل يعني كتاب عبد الوھاب أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد بن محمد 
األشناني بنيسابور قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول 

إليك في أيوب أو عبد الوارث قال عبد الوارث أخبرنا بن سألت يحيى بن معين قلت فالثقفي فقال ثقة قلت ھو أحب 
رزق أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول عبد الوھاب الثقفي 
أثبت من عبد األعلى الشامي الثقفي اعرف وأوفق عند أصحابنا من عبد األعلى أخبرني عبد العزيز بن علي األزجي 

برنا عبد العزيز بن جعفر فيما أجازه لنا قال أخبرنا أبو بكر الخالل أخبرنا عبد هللا بن احمد أنه قال ألبيه أيھما أخ
أحب إليك عبد الوھاب الخفاف أو عبد الوھاب الثقفي قال ال الثقفي أحب إلي أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق 

احمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا حدثنا الوليد بن بكر األندلسي حدثنا علي بن 
العجلي حدثني أبي قال عبد الوھاب بن عبد المجيد بصري ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس 

ي قد اختلط أخبرنا احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد الوھاب الثقف
بأخرة أخبرنا العتيقي أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدالني حدثنا محمد بن عمرو العقيلي حدثنا محمد بن زكريا حدثنا 
عقبة بن مكرم العمي قال كان عبد الوھاب الثقفي قد اختلط قبل موته بثالث سنين أو أربع سنين أخبرنا علي بن احمد 

الصواف حدثنا بشر بن موسى حدثنا عمرو بن علي قال ولد عبد الوھاب  الرزاز أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن
الثقفي سنة عشر ومائة ومات سنة أربع وتسعين ومائة وھو بن أربع وثمانين أخبرنا األزھري أخبرنا محمد بن 

ي سنة أربع العباس أخبرنا إبراھيم بن محمد الكندي حدثنا أبو موسى بن محمد بن المثنى قال ومات عبد الوھاب الثقف
 وتسعين 

عبد الوھاب بن عطاء أبو نصر الخفاف البصري مولى بني عجل سكن بغداد وحدث بھا عن يونس بن  - 5688
عبيد وسليمان التيمي وحميد الطويل وعمرو بن عبيد وخالد الحذاء وداود بن أبي ھند ومحمد بن عمرو بن علقمة 

بن جريج وسعيد بن أبي عروبة وھشام بن حسان وشعبة وعبد هللا بن عون وطلحة بن عمرو وسعيد الجريري و
وإسرائيل بن يونس وصخر بن جويرية وأبي الربيع السمان وھشام بن أبي عبد هللا وعوف األعرابي وعمران بن 
حدير ومالك بن أنس روى عنه خلف بن ھشام البزار وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن محمد الناقد 

الرزي والحسن بن محمد الزعفراني ومحمد بن عبيد هللا المنادى وعباس بن محمد الدوري ومحمد بن عبد هللا 
وفضل بن سھل األعرج وأحمد بن يحيى السوسي وأبو عوف البزوري ويحيى بن أبي طالب والحارث بن أبي 

الحسن بن محمد بن أسامة التميمي أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا احمد بن سليمان بن أيوب العباداني حدثنا 
الصباح الزعفراني حدثنا عبد الوھاب حدثنا سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس أنه كان ال 
يرى بأسا أن يتزوج المحرم ويحدث أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تزوج ميمونة بنت الحارث وھو محرم وفي 

ك المكان لما أن رجع أخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا علي بن إبراھيم حديث يعلى بمكان يقال له سرف وبنى بھا بذل
المستملي أخبرنا أبو احمد بن فارس قال حدثنا البخاري قال عبد الوھاب بن عطاء أبو نصر الخفاف بصري نزل 

سن بن محمد بغداد أخبرنا البرقاني أخبرنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي حدثنا أبو العباس السراج حدثنا الح
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الزعفراني قال لما قدم علينا عبد الوھاب بن عطاء كتب إلى أخيه يا أخي احمد هللا إن أخاك حدث وصدق أخبرنا 
البرقاني حدثني محمد بن احمد بن عبد الملك اآلدمي حدثنا محمد بن علي األيادي حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال 

خرج إلى بغداد من البصرة فكتبوا عنه فكتب إلى أخيه إني قد حدثت  عبد الوھاب الخفاف صدوق ليس بالقوي عندھم
ببغداد فصدقوني وأنا أحمد هللا على ذلك أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب 

روبة حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال عبد الوھاب بن عطاء من أھل البصرة لزم سعيد بن أبي ع
وعرف بصحبته وكتب عنه كتبه وكان كثير الحديث معروفا ثم قدم بغداد ونزلھا واستوطنھا ولزم السوق بالكرخ ولم 
يزل بھا حتى مات أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا يحيى 

بن عطاء من أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة قال بن أبي طالب قال قال احمد بن حنبل كان عبد الوھاب 
يحيى وبلغنا أن عبد الوھاب كان مستملي سعيد وكان عبد الوھاب أكثر الناس بكاء وما كان يقوم من مجلسه حتى 
يبكي أنبأنا بن رزق أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا عبد هللا بن احمد قال سمعت أبي يقول كان الخفاف يقرأ 

ليھم عند سعيد التفسير قال وكان عبد هللا بن سلمة يعني األفطس يقول يا عبد الوھاب طرب طرب قال أبي كان ع
يحيى بن سعيد حسن الرأي في عبد الوھاب الخفاف وكان يعرفه معرفة قديمة أخبرنا البرقاني أخبرنا الحسن بن علي 

نا أبو بكر المروذي قال قلت ألبي عبد هللا عبد الوھاب التميمي حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني حدث
ثقة قال تدري ما ثقة إنما الثقة يحيى القطان أخبرنا بشرى بن عبد هللا أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عمر 

مري بن محمد الجوھري حدثنا أبو بكر األثرم قال قلت ألبي عبد هللا الخفاف فقال كان عالما بسعيد أخبرنا الصي
حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال وعبد الوھاب 
الخفاف من أھل البصرة حدثنا عنه يحيى بن معين ولم يدخل أبي عنه في المسند شيئا أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي 

لغازي قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول عبد بن إبراھيم المستملي أخبرنا محمد بن إبراھيم بن شعيب ا
الوھاب بن عطاء العجلي أبو نصر الخفاف ليس بالقوي عندھم وھو محتمل أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد 
بن سعد حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال عبد الوھاب بن عطاء أبو نصر ليس بالقوي 

لعتيقي أخبرنا محمد بن علي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سئل أبو داود عن أخبرنا ا
السھمي والخفاف في حديث بن أبي عروبة فقال عبد الوھاب أقدم فقيل له عبد الوھاب سمع في االختالط فقال من 

روبة فقال عبد الوھاب أقدم أخبرنا البرقاني قال ھذا سمعت احمد بن حنبل سئل عن عبد الوھاب في سعيد بن أبي ع
قال قال محمد بن العباس العصمي حدثنا أبو الفضل يعقوب بن إسحاق بن محمود الحافظ أخبرنا أبو علي صالح بن 
محمد بن عمرو األسدي قال أنكروا علي الخفاف حديثا رواه لثور بن يزيد عن مكحول عن كريب عن بن عباس عن 

يه و سلم حديثا في فضل العباس وما أنكروا عليه غيره فكان يحيى بن معين يقول ھذا موضوع النبي صلى هللا عل
وعبد الوھاب لم يقل فيه حدثنا ثور ولعله دلس فيه وھو ثقة وقد أخبرنا بالحديث أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي 

خبرنا عبد الوھاب بن عطاء عن ثور حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب أ
بن يزيد عن مكحول عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ألبي إذا 
كانت غداة اإلثنين فائتني أنت وولدك قال فغدا وغدونا معه فالبسنا كساء له ثم قال اللھم اغفر للعباس وولده مغفرة 

ذنبا اللھم اخلفه في ولده أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد بن محمد األشناني قال سمعت احمد  ظاھرة باطنة ال تغادر
بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول وسألته يعني يحيى بن معين عن عبد 

عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر الوھاب الخفاف فقال ليس به بأس أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري أخبرني محمد بن 
بن محمد بن األزھر قال حدثنا بن الغالبي قال قال أبو زكريا عبد الوھاب بن عطاء الخفاف يكتب حديثه أخبرنا عبيد 
هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا الحسن بن احمد يعني االصطخري قال قرئ على العباس بن محمد قال سألت 

طاء الخفاف فقال ثقة أخبرنا البرقاني حدثنا يعقوب بن موسى األردبيلي حدثنا احمد بن يحيى عن عبد الوھاب بن ع
طاھر بن النجم حدثنا سعيد بن عمرو البرذعي قال قيل ألبي زرعة يعني الرازي وأنا شاھد فالخفاف عبد الوھاب بن 

ل عن أبي الحسن الدارقطني عطاء قال ھو أصلح منه قليال يعني من علي بن عاصم أخبرنا الحسن بن محمد الخال
قال عبد الوھاب بن عطاء ثقة أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد هللا بن حسنويه األصبھاني أخبرنا عبد هللا 
بن محمد بن جعفر بن حيان حدثنا عمر بن احمد بن إسحاق األھوازي حدثنا خليفة بن خياط قال عبد الوھاب بن 
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ى أبا نصر مات بعد المائتين أخبرني أبو سعيد الصيرفي قال سمعت أبا العباس عطاء الخفاف مولى بني عجل يكن
محمد بن يعقوب األصم يقول سمعت يحيى بن أبي طالب يقول سمعنا من عبد الوھاب يعني بن عطاء في سنة ثمان 

صفار أخبرنا بن وتسعين إلى سنة أربع ومائتين ثم مات في سنة أربع ومائتين في آخرھا أخبرنا السمسار أخبرنا ال
 قانع أن عبد الوھاب بن عطاء مات في سنة أربع ومائتين قال وقيل سنة ست ومائتين 

عبد الوھاب بن محمد بن إبراھيم األمام بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب حدث عن  -  5689
 د بن موسى بن محمد بن إبراھيم الھاشمي عبد الصمد بن علي بن عبد هللا بن العباس روى عنه بن أخيه عبد الصم

عبد الوھاب بن الوضاح بن حسان األنباري نزيل مصر روى عن عتاب بن بشير وشريك وھشيم وأبي  - 5690
األحوص وأبي بكر بن عياش ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وقال كتب عنه أبي بمصر سنة ست عشرة 

 ومائتين 

بن المھدي بن المنصور كان من وجوه بني ھاشم يسكن بسر من رأى أخبرني الحسن عبد الوھاب بن علي  -  5691
بن أبي بكر قال كتب إلى محمد بن إبراھيم الجوري يذكر أن أحمد بن حمدان بن الخضر أخبرھم قال حدثنا أحمد بن 

 أى يونس الضبي قال سنة تسع وعشرين ومائتين فيھا مات عبد الوھاب بن علي بن المھدي بسر من ر

عبد الوھاب بن حريش أبو مسحل الھمداني النحوي كان من أھل العلم بالقرآن ووجوه إعرابه عارفا  - 5692
بالعربية وحدث عن علي بن حمزة الكسائي روى عنه محمد بن يحيى الكسائي المقرئ ويقال إنه كان يكنى أبا محمد 

 سھل ولقب أبا مسحل وكان أعرابيا قدم بغداد وافدا على الحسن بن 

عبد الوھاب بن عبد الحكم ويقال بن الحكم بن نافع أبو الحسن الوراق نسائي األصل سمع يحيى بن سليم  - 5693
الطائفي وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ومعاذ بن معاذ العنبري وأنس بن عياض الليثي روى عنه ابنه 

أبو القاسم البغوي وعبد هللا بن أبي داود ويحيى بن صاعد الحسن وأبو داود السجستاني وأبو بكر بن أبي الدنيا و
والقاضي المحاملي وكان ثقة صالحا ورعا زاھدا أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي قال 

عن  حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي إمالء قال حدثنا عبد الوھاب الوراق حدثنا أبو ضمرة
أبي خازم عن أبي سلمة قال ما أعلمه إال عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال نزل القرآن على 
سبعة أحرف المراء في القرآن كفر ثالث مرات ما عرفتم منه فاعملوا به وما جھلتم منه فردوه إلى عالمه أخبرنا 

خبرنا محمد بن موسى القرشي قاال أخبرنا أبو الحسين بن الجوھري أخبرنا محمد بن العباس وأخبرنا األزھري أ
المنادى قال ومنھم يعني ممن كان يسكن الجانب الغربي ببغداد أبو الحسن عبد الوھاب بن عبد الحكم الوراق حدث 
نه الناس بأوقات يسيرة وكان من الصالحين العقالء قال لي ابنه أبو بكر الحسن بن عبد الوھاب كان أبي إذا وقعت م

قطعة فأكثر ال يأخذھا وال يأمر أحدا أن يأخذھا قال فقلت له يوما يا أبت الساعة سقطت منك ھذه القطعة فلم ال 
تأخذھا قال قد رأيتھا ولكني ال أعود نفسي أخذ شيء من األرض كان لي أو لغيري قال وكنت قد اعتزمت على 

يا حسن ما ھذا الذي بلغني عنك فقلت يا أبت ما أريد  الخروج إلى سر من رأى في أيام المتوكل فبلغه ذلك فقال لي
بذلك إال التجارة فقال لي إنك إن خرجت لم أكلمك أبدا قال لي الحسن ابنه فلم أخرج وأطعته فجلست فرزقني هللا بعد 
ن ذلك فأكثر وله الحمد أخبرنا األزھري حدثنا محمد بن العباس حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد هللا بن يحيى ب

خاقان قال حدثني أبو بكر الحسن بن عبد الوھاب الوراق قال ما رأيت أبي ضاحكا قط إال تبسما قال وما رأيته 
مازحا قط ولقد رآني مرة وأنا أضحك مع أمي فجعل يقول لي صاحب قرآن يضحك ھذا الضحك وإنما كنت مع أمي 

لفقيه فيما أذن أن نرويه عنه حدثنا أبو بكر أخبرنا عبد العزيز بن علي األزجي أخبرنا عبد العزيز بن جعفر ا
الصيدالني حدثنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد هللا يقول عبد الوھاب الوراق رجل صالح ما رأيت مثله موفق 
الصابة الحق أخبرني التنوخي حدثنا احمد بن يوسف األزرق أخبرنا أبي حدثنا جدي قال قال المثنى يعني بن جامع 

ذكرت عبد الوھاب ألحمد فقال إني ألدعو هللا له قال وروى لنا عن احمد قال ومن يقو على ما يقوى عليه  األنباري
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عبد الوھاب أخبرنا البرقاني أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسن بن رشيق المصري حدثنا عبد الكريم بن أبي 
بن عبد هللا القاضي قال ناولني عبد الكريم وكتب عبد الرحمن النسائي عن أبيه ثم حدثنا الصوري أخبرنا الخصيب 

لي بخطه قال سمعت أبي يقول عبد الوھاب بن عبد الحكم بغدادي ثقة أخبرنا األزھري قال قال الدارقطني عبد 
الوھاب بن عبد الحكم بغدادي ثقة أخبرني محمد بن احمد بن رزق قال قال لنا أبو علي بن الصواف قال أبو بكر 

بن عبد الخالق مات عبد الوھاب بن عبد الحكم الوراق سنة خمسين سنة الفتنة وصلى عليه خارج  احمد بن محمد
الباب بعد ما صلى عليه أبو احمد الموفق ودفن بباب البردان أخبرنا الحسين بن علي الطناجيري حدثنا عمر بن 

نة إحدى وخمسين ومائتين أخبرنا احمد الواعظ قال وجدت في كتاب جدي توفي عبد الوھاب الوراق في ذي القعدة س
العتيقي أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي ومات عبد الوھاب بن عبد الحكم الوراق في ذي 
القعدة سنة إحدى وخمسين قرأت على البرقاني عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال 

كم الوراق أبو الحسن ببغداد في آخر سنة إحدى وخمسين ومائتين حدثني الخالل لفظا مات عبد الوھاب بن عبد الح
حدثنا عمر بن احمد بن عثمان حدثنا حمزة بن الحسين السمسار أخبرني احمد بن جعفر عن عاصم الحربي قال 

من عليين قلت ما  رأيت في المنام كأني قد دخلت درب ھشام فلقيني بشر بن الحارث فقلت من أين يا أبا نصر فقال
فعل احمد بن حنبل قال تركت الساعة احمد بن حنبل وعبد الوھاب الوراق بين يدي هللا تعالى يأكالن ويشربان 

 ويتنعمان قلت فأنت قال علم هللا قلة رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه 

زياد الشيباني وكنية عبد عبد الوھاب بن أبي عصمة واسم أبي عصمة عصام بن الحكم بن عيسى بن  - 5694
الوھاب أبو صالح العكبري قدم بغداد وحدث بھا عن أبيه وعن محمد بن عبيد هللا األسدي الھمذاني والنضر بن 
طاھر البصري ومحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن قراد روى عنه ابنه عبد الدائم بن عبد الوھاب وبن ابنه عبد 

د العزيز بن محمد بن الواثق با وعبد الخالق بن الحسن بن أبي روبا وعلي السميع بن محمد بن عبد الوھاب وعب
بن عمر السكري وغيرھم حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري بحلوان أخبرنا أبو بكر بن المقرئ 

حدثنا النضر بأصبھان حدثنا أبو صالح عبد الوھاب بن أبي عصمة بن الحكم العكبري بعكبرا سنة خمس وثالثمائة 
بن طاھر حدثنا عبيد هللا بن عكراش حدثني أبي قال رأيت النبي صلى هللا عليه و سلم توضأ مرة مرة وقال ھذا 
وضوء ال يقبل هللا الصالة إال به وبإسناده قال رأيت النبي صلى هللا عليه و سلم توضأ مرتين مرتين وقال ھذا وسط 

عن طلحة بن محمد بن جعفر وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن  من الوضوء حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح
 قانع أن عبد الوھاب بن أبي عصمة مات بعكبرا في سنة ثمان وثالثمائة 

عبد الوھاب بن عيسى بن عبد الوھاب بن أبي حية أبو القاسم وراق الجاحظ سمع إسحاق بن أبي إسرائيل  - 5695
وب بن إبراھيم الدورقي ومحمد بن شجاع الثلجي ويعقوب بن شيبة السدوسي روى ومحمد بن معاوية بن مالج ويعق

عنه أبو عمر بن حيويه والدارقطني وبن شاھين وأبو حفص الكتاني وكان صدوقا في روايته ويذھب إلى الوقف في 
يرمي بالوقف القرآن أخبرنا األزھري أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال عبد الوھاب بن عيسى بن أبي حية ثقة 

 أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا القاسم بن أبي حية مات في شعبان من سنة تسع عشر وثالثمائة 

عبد الوھاب بن إبراھيم بن ميمون أبو القاسم الكاتب حدث عن احمد بن موسى الشطوي ومحمد بن يوسف  - 5696
بن الفرج بن الحجاج الوراق وعبد هللا بن احمد بن طالب البغدادي الطباع وأبو العباس الكديمي روى عنه احمد 

 نزيل مصر 

عبد الوھاب بن علي بن إسماعيل بن يحيى بن بيان أبو عيسى وھو أخو إسماعيل بن علي الخطبي ذكر  - 5697
 أبو القاسم بن الثالج أنه كان حدثه عن إسماعيل بن إسحاق القاضي 

بن عبد الوھاب بن علي بن عبد هللا بن علي بن داود بن علي بن عبد هللا بن عبد الوھاب بن العباس  - 5698
العباس أبو محمد الھاشمي حدث عن احمد بن يحيى الحلواني وأحمد بن الحسين بن إسحاق الصيرفي روى عنه بن 
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رقي عند مقبرة الثالج وأبو نصر محمد بن أبي بكر اإلسماعيلي الجرجاني وأبو نعيم الحافظ وكان ينزل الجانب الش
الخيزران أخبرنا أبو نعيم األصبھاني الحافظ حدثنا عبد الوھاب بن العباس بن عبد هللا بن علي بن داود بن علي بن 
عبد هللا بن عباس الھاشمي ببغداد حدثنا احمد بن الحسين الصوفي الصغير حدثنا بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف عن 

 ن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى هللا عليه و سلم بال في سباطة قوم قائما أبي حنيفة عن حماد عن أبي وائل ع

عبد الوھاب بن عبد الرحمن بن محمد بن يزداد أبو األزھر حدث عن أبيه وغيره حدثنا عنه األمير أبو  - 5699
زھر عبد الوھاب بن محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر با أخبرنا األمير أبو محمد الحسن بن عيسى حدثني أبو األ

عبد الرحمن بن محمد بن يزداد كاتب أبي قال حدثني أبي حدثنا علي بن عبد هللا المديني حدثنا عيسى بن يونس عن 
عمر مولى غفرة عن إبراھيم بن محمد قال كان علي إذا نعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال لم يكن بالطويل 

عة ولم يكن بالجعد القطط وال السبط كان جعدا رجال ولم يكن بالمطھم وال الممعط وال القصير المنردد وكان رب
المكلثم كان في الوجه تدويرا أبيض مشربا أدعج العينين أھدب االشفار جليل المشاش والكتد ذا مسربة شثن الكتفين 

ة وھو خاتم النبيين أجرأ والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب وإذا التفت التفت جميعا بين كتفيه خاتم النبو
الناس صدرا وأصدق الناس لھجة وأوفاھم بذمة وألينھم عريكة من رآه بديھة ھابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول 
ناعته لم أر قبله وال بعده مثله صلى هللا عليه و سلم قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو األزھر عبد الوھاب بن 

نة إحدى وستين وثالثمائة وكان عنده عن أبي مسلم الكجي وموسى بن إسحاق عبد الرحمن بن يزداد في صفر س
كتبت عنه أحاديث يسيرة وكان يسمع معنا عن الشافعي وبن الصواف إلى أن مات وكان ستيرا جميل األمر وكان 

 فيه سالمة وغفلة وكان مولده سنة ثمان وسبعين ومائتين 

براھيم بن المظفر أبو محمد السمسار يعرف بابن االمام سمع عبد الوھاب بن محمد بن الحسين بن إ - 5700
القاضي أبا عبد هللا المحاملي وأبا روق الھزاني والعباس بن موسى بن إسحاق األنصاري وكان قد عمي في آخر 
عمره حدثنا عنه الخالل والعتيقي ومحمد بن احمد بن محمد بن حسنون النرسي وكان مولده في رجب من سنة تسع 

ثمائة ذكر ذلك أبو عبد هللا الحسين بن احمد بن بكير فيما قرأت بخطه وأخبرنا العتيقي قال سنة سبع وثمانين وثال
 وثالثمائة فيھا توفي عبد الوھاب المعروف بابن االمام في المحرم ثقة صاحب أصول حسان 

طبقي حدث عنه عبد عبد الوھاب بن أحمد بن محمد السكري حدث عن الحسين بن محمد بن سعيد الم - 5701
 العزيز األزجي 

عبد الوھاب بن مكرم بن أحمد بن محمد بن مكرم أبو خازم القاضي من أھل الجانب الشرقي ذكر لي  - 5702
التنوخي أنه كان يخلف أبا محمد بن األكفاني على القضاء بربع الرصافة وأبا الحسن الخزري على قضاء تكريت 

وأبي عمر بن عبد الواحد اللغوي وأحمد بن نصر بن أشكاب البخاري حدثني وحدث عن إسماعيل بن محمد الصفار 
عنه محمد بن محمد بن علي الشروطي وكان صدوقا قال لي التنوخي مات أبو خازم بن مكرم في شعبان من سنة 

 ثالث وتسعين وثالثمائة 

حمد الفقيه المالكي سمع أبا عبد الوھاب بن علي بن نصر بن احمد بن الحسين بن ھارون بن مالك أبو م -  5703
عبد هللا بن العسكري وعمر بن محمد بن سبنك وأبا حفص بن شاھين وحدث بشيء يسير كتبت عنه وكان ثقة ولم 
نلق من المالكيين أحدا أفقه منه وكان حسن النظر جيد العبارة وتولى القضاء ببادرايا وباكسايا وخرج في آخر عمره 

محمد بن نصر في سنة ثالث عشرة وأربعمائة أخبرنا عمر بن محمد بن إبراھيم  إلى مصر فمات بھا أخبرنا أبو
البجلي حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي حدثنا علي بن عبد هللا المدني حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بن أبي 

 صلى هللا عليه و سلم ذئب حدثنا عبد الرحمن بن مھران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا
 األبعد فاألبعد إلى المسجد أعظم أجرا مات أبو نصر بمصر في شعبان من سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة 
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عبد الوھاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الفرج التميمي وھو أخو أبي الفضل عبد الواحد كان له  - 5704
ى مذھب احمد بن حنبل وحدث عن أبيه وعن أبي الحسين العتكي في جامع المنصور حلقة للوعظ والفتوى عل

وناجية بن محمد النديم كتبت عنه حدثنا عبد الوھاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن 
ي األسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد هللا التميمي من لفظه قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أب

يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب وقد سئل عن 
الحنان المنان فقال الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال قلت بين أبي الفرج 

 وھو الذي ذكر أنه سمع عليا رضي هللا عنه قال لنا أبو وبين علي في ھذا اإلسناد تسعة آباء آخرھم اكينة بن عبد هللا
الفرج ولدت في سنة ثالث وخمسين وثالثمائة ومات في ليلة الثالثاء ودفن يوم الثالثاء الرابع من شھر ربيع األول 

 سنة خمس وعشرين وأربعمائة عند قبر احمد بن حنبل 

د المؤدب الحربي المعروف بابن الخزري سمع بن مالك عبد الوھاب بن الحسن بن علي بن محمد أبو احم - 5705
القطيعي وأبا عبد هللا الشماخي الھروي كتبت عنه وكان ثقة أخبرني عبد الوھاب بن الحسن في منزله بالحربية حدثنا 
احمد بن جعفر بن حمدان القطيعي حدثنا أبو مسلم البصري حدثنا حجاج حدثنا حماد يعني بن سلمة عن ثابت وعلي 

يزيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النھدي عن أبي موسى األشعري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  بن
أال أدلك على كنز من كنوز الجنة قال قل ال حول وال قوة إال با سألت بن الخزري عن مولده فقال في سنة ثمان 

مجلسين إال أن كتابي ضاع ومات في شھر ربيع اآلخر وأربعين وثالثمائة قال وقد كنت سمعت من أبي بكر الشافعي 
 من سنة ثالث وثالثين وأربعمائة ودفن في مقبرة باب حرب 

عبد الوھاب بن منصور بن احمد أبو الحسن المعروف بابن المشتري األھوازي كان إليه قضاء األھواز  - 5706
وكان حسن الحال كثير المال وله إفضال على ونواحيھا من تلك البالد وكان له منزلة عند السلطان وقدر رفيع 

طائفة من أھل العلم وكان ينتحل مذھب الشافعي وورد إلى بغداد دفعتين وحدث بھا عن احمد بن عبدان الشيرازي 
وكتب عنه في قدمته الثانية وكان صدوقا أخبرنا أبو الحسن بن المشتري القاضي أخبرنا احمد بن عبدان بن محمد 

باألھواز قال حدثني بكر بن احمد الزھري حدثنا بشر بن معاذ العقدي أبو سھل حدثنا أبو عوانة  الشيرازي الحافظ
عن قتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يھرم بن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال 

ي القعدة سنة ست وثالثين والحرص على العمر مات بن المشتري باألھواز في يوم الجمعة الحادي عشر من ذ
 وأربعمائة ودفن من الغد 

عبد الوھاب بن علي بن الحسن بن محمد بن إسحاق بن إبراھيم بن زيد أبو تغلب المؤدب ويعرف بأبي  -  5707
حنيفة الفارسي الملحمي من أھل الجانب الشرقي كان يسكن بدرب أم حكيم بحضرة الشارسوك وحدث عن المعافى 

تبنا عنه وكان صدوقا وكان أحد حفاظ القرآن عارفا بالقراءات عالما بالفرائض وقسمة المواريث بن زكر الجريري ك
حافظا لظاھر فقه الشافعي وسألته عن مولده فقال ولدت في آخر سنة ثالث وستين وثالثمائة ومات في ذي الحجة من 

 سنة تسع وثالثين وأربعمائة 

فروخ أبو احمد الغندجاني سمع باألھواز من احمد بن عبدان  عبد الوھاب بن محمد بن موسى بن داذ - 5708
وببغداد من أبي طاھر المخلص وأبي القاسم بن الصيدالني واستوطن بغداد وحدث بھا وكتبت عنه أخبرنا الغندجاني 

حدثنا  أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبدان بن محمد الشيرازي الحافظ باألھواز أخبرنا أبو الليث نصر بن القاسم الفرضي
أبو الحارث سريج بن يونس حدثنا ھشيم عن بن أبي ليلى عن مقسم عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم دفع خيبر أرضھا ونخلھا إليھم مقاسمة على النصف وقع إلى بغداد أصل أبي بكر بن عبدان بكتاب تاريخ 

عبدان جميع الكتاب فسمعه منه الصوري وجماعة البخاري وكان في بعضه سماع الغندجاني فذكر أنه سمع من بن 
من أصحابنا وأرجو أن يكون صدوقا وسألته عن مولده فقال ولدت باألھواز في سنة ست وستين وثالثمائة على 
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التقدير وخرج من بغداد يقصد البصرة في أول المحرم من سنة سبع وأربعين وأربع مائة ثم عاد من واسط مصعدا 
 في يوم األحد ثاني جمادى األولى من ھذه السنة ودفن بالنعمانية  إلينا فمات بالمبارك

عبد الوھاب بن الحسين بن عمر بن برھان أبو الفرج الغزال وھو أخو محمد وكان األصغر سمع الحسين  - 5709
 بن محمد بن عبيد العسكري وإسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي وأبا حفص بن الزيات وبن لؤلؤ الوراق

وأبا بكر بن بخيت الدقاق ومحمد بن المظفر وأبا بكر األبھري وغيرھم من طبقتھم وانتقل عن بغداد إلى الشام فسكن 
بالساحل في مدينة صور وبھا لقيته وسمعت منه عند رجوعي من الحج وذلك في سنة ست وأربعين وأربعمائة وكان 

 ومات بصور في شوال من سنة سبع وأربعين وأربعمائة  ثقة سألته عن مولده فقال في سنة اثنين وستين وثالثمائة

عبد الوھاب بن عثمان بن الفضل بن جعفر أبو الفتح المعروف بابن المخبزي سمع أبا القاسم بن حبابة  -  5710
وعيسى بن علي الوزير كتبت عنه وكان صدوقا ينزل درب المروزي من قطيعة الربيع وھو أخو أبي الفرج بن 

ألصغر أخبرنا أبو الفتح بن المخبزي قال أخبرنا عبيد هللا بن محمد بن إسحاق البزاز حدثنا عبد هللا المخبزي وكان ا
بن محمد بن عبد العزيز حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا قيس بن الربيع عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن 

يركم من تعلم القرآن وعلمه سألته عن مولده فقال أبي عبد الرحمن عن عثمان قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم خ
 في سنة تسع وسبعين وثالثمائة ومات في ليلة األحد الحادي والعشرين من رجب سنة خمسين وأربعمائة 

 ذكر من اسمه عبد الصمد 

عبد الصمد بن جابر بن ربيعة أبو الفضل الضبي الكوفي حدث عن مجمع بن عتاب روى عنه أبو نعيم  -  5711
فضل بن دكين وذكر أن عبد الصمد سكن بغداد كذلك أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي اليزدي في كتابه إلينا أخبرنا ال

أبو احمد محمد بن محمد بن احمد بن إسحاق الكرابيسي الحافظ قال عبد الصمد بن جابر الضبي الكوفي أخو عبد 
نا عبد الرحمن بن عبيد هللا الحربي أخبرنا احمد الرحمن سكن بغداد قال أبو نعيم كان يتقشف في زمن شريك أخبر

بن سلمان المجاد حدثنا محمد بن الھيثم القاضي حدثني الفضل بن دكين حدثنا عبد الصمد بن جابر الضبي عن مجمع 
بن عتاب بن شمير عن أبيه قال قلت للنبي صلى هللا عليه و سلم إن لي أبا شيخا كبيرا وأخوة فاذھب إليھم فلعلھم أن 

سلموا فآتيك بھم قال إن ھم أسلموا فھو خير لھم وإن أقاموا فاالسالم واسع أو عريض أخبرني علي بن عبد العزيز ي
الطاھري أخبرنا أبو الفضل عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري قال وجدت في كتاب جدي محمد بن عبيد هللا بن سعد 

ئل يحيى بن معين عن عبد الصمد بن جابر بن ربيعة بن إبراھيم بن سعد بن إبراھيم بن عبد الرحمن بن عوف س
 الضبي وقد روى عنه الفضل بن دكين فقال ضعيف 

عبد الصمد بن حبيب وقيل عبد الصمد بن عبد هللا بن حبيب األزدي العوذي من أھل البصرة سكن بغداد  -  5712
ني والبھلول بن حسان األنباري وحدث بھا عن أبيه وعن سعد بن طھران القطيعي روى عنه محمد بن جعفر المدائ

أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن محمد بن حاتم حدثنا 
محمد بن جعفر المدائني حدثنا عبد الصمد بن حبيب عن أبيه عن الحكم بن عمرو الغفاري قال دخلت أنا وأخي رافع 

اء وأخي رافع مخضوب بالصفرة فقال لي عمر ھذا خضاب اإلسالم وقال ألخي رافع بن عمرو وأنا مخضوب بالحن
ھذا خضاب اإليمان أنبأنا احمد بن محمد بن عبد هللا الكاتب أخبرنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا بن حبان قال 

ھنا ببغداد  وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا عبد الصمد بن حبيب شيخ بصري ليس به بأس كان ھا
أخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خلف الدقاق حدثنا عمر بن محمد الجوھري حدثنا أبو 
بكر األثرم قال وذكرنا عبد الصمد بن حبيب فقال أبو عبد هللا احمد بن حنبل أزدي ووضع من أمره أخبرنا البرقاني 

مامطيري بھا حدثكم محمد بن إبراھيم بن شعيب الغازي حدثنا محمد بن قال قرأت على حمزة بن محمد بن علي ال
إسماعيل البخاري قال عبد الصمد بن حبيب األزدي البصري العوذي لين الحديث ضعفه احمد أخبرنا بن الفضل 

زدي أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو احمد بن فارس قال حدثنا البخاري قال عبد الصمد بن حبيب األ
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العوذي البصري لين الحديث ضعفه احمد ھو عبد الصمد بن أبي الحسين الراسبي عن أبيه قال بھلول بن حسان 
حدثنا عبد الصمد بن عبد هللا بن حبيب اليحمدي األزدي عن سعيد بن طھمان القطعي عن أنس رفعه فتح ربكم دارا 

 وصنع مأدبة ھذا الحديث منكر 

عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب الھاشمي إليه ينسب شارع عبد الصمد بالجانب عبد الصمد بن علي بن  - 5713
الشرقي من بغداد وكان أقعد الھاشميين في النسب وقد أسند الحديث عن أبيه روى عنه المھدي أمير المؤمنين وغيره 

 بن شھريار األصبھاني أخبرنا أبو نصر احمد بن علي بن عبدوس الجصاص األھوازي وأبو الفرج محمد بن عبد هللا
قاال أخبرنا سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني حدثنا علي بن سراج المصري حدثنا عبد هللا بن محمد بن زياد 
المديني حدثنا صالح بن عمرو بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين المأمون يحدث عن أبيه عن عمه عبد الصمد بن 

عن جده عبد هللا بن عباس قال لما نزلت على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم علي بن عبد هللا بن العباس عن أبيه 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به هللا شق ذلك على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فنزلت 

ثنا إبراھيم بن فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فسرى بذلك عنھم أخبرني األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم حد
محمد بن عرفة قال سنة خمس وثمانين فيھا توفي عبد الصمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب وقد بلغ 
من السن إحدى وثمانين سنة وصلي عليه ليال تولى الصالة عليه الرشيد ودفن بباب البردان وكان أقعد بني ھاشم في 

في سنة أربع ومائة وتوفي سنة خمس وثمانين وولد أخوه محمد بن علي سنة  النسب وكانت فيه خالل منھا أنه ولد
ستين فكان بينه وبين أخيه في المولد أربع وأربعون سنة وتوفي محمد بن علي سنة ست وعشرين وتوفي عبد الصمد 

الصمد  سنة خمس وثمانين فكان بينھما في الوفاة تسع وخمسون سنة وحج يزيد بن معاوية سنة خمسين وحج عبد
بالناس سنة خمسين ومائة وھما في النسب إلى عبد مناف سواء وولد عبد هللا بن الحارث على عھد رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم وھو وعبد الصمد في النسب إلى عبد مناف سواء وأدرك أبا العباس وھو بن أخيه ثم أدرك أبا جعفر 

و عم جده ثم أدرك الرشيد أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن محمد بن ثم أدرك المھدي وھو عم أبيه ثم أدرك الھادي وھ
جعفر الخالع الشاعر أخبرنا احمد بن الفضل بن خزيمة المقرئ أخبرنا أبو العباس احمد بن يحيى أخبرني عافية بن 

منبر قام عليه  شبيب قال كانت في عبد الصمد بن علي عجائب منھا أنه مات باسنانه التي ولد بھا ومنھا أنه قام على
يزيد بن معاوية وبينھما مائة سنة وھما في النسب إلى عبد مناف مثالن ومنھا أنه دخل سردابا يندف فيه فطارت 
ريشتان فلصقتا بعينيه فذھب بصره ومنھا أنه كان يوما عند الرشيد فقال يا أمير المؤمنين ھذا مجلس فيه أمير 

عم عمه ومنھا ان أمه كثيرة التي كان عبيد هللا بن قيس الرقيات يشب المؤمنين وعم أمير المؤمنين وعم عمه وعم 
قال عافية سليمان بن أبي جعفر عم الرشيد والعباس عم ... ... عاد له من كثرة الطرب ... بھا في شعره ويقول 

مد بن علي سليمان وعبد الصمد عم العباس أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال قال احمد بن كامل القاضي مات عبد الص
بن عبد هللا بن العباس ببغداد في سنة خمس وثمانين ومائة ودفن في مقابر باب البردان وكان عظيم الخلق وكانت 
أسنانه صمتا قطعة واحدة من فوق وقطعة واحدة من أسفل وكان خرج مع أخيه عبد هللا بن علي حين خالف علي 

فعينه ... عاد له من كثيرة الطرب ... عبيد هللا بن قيس  المنصور وجعله ولي عھده وأمه كثيرة التي يقول فيھا
يعرف ... وهللا ما إن صبت الي وال ... ... ال أمم دارھا وال سقب ... كوفية نازح محلتھا ... ... بالدموع تنسكب 

ين أخبرنا محمد بن الحس... وللحب سورة عجب ... إال الذي أورثت كثيرة في القلب ... ... بيني وبينھا نسب 
القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال سنة خمس وثمانين ومائة فيھا توفي عبد الصمد بن علي 

 وھو بن تسع وسبعين سنة صلى عليه ھارون أمير المؤمنين 

ى عبد الصمد بن النعمان أبو محمد البزاز النسائي ويقال إن أصله كوفي سكن بغداد وحدث بھا عن عيس - 5714
بن طھمان وبن أبي ذئب وإسرائيل وشعبة وحمزة الزيات وأبي غسان محمد بن مطرف وسليمان بن قرم وعبد 
الرحمن بن عبد هللا بن دينار وأبي ليلى عبد هللا بن ميسرة وعبد األعلى بن أبي المساور وعدي بن الفضل روى عنه 

بن مالعب ويعقوب بن شيبة وقاسم بن المغيرة  أبو يحيى صاعقة وإبراھيم بن محمد العتيق وعباس الدوري وأحمد
الجوھري وحامد بن سھل الثغري ومحمد بن غالب التمتام أخبرنا عبد الرحمن بن عبد هللا الحربي أخبرنا احمد بن 
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سلمان النجاد حدثنا احمد بن مالعب أبو الفضل حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا عبد األعلى وھو بن أبي 
عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال صاحب الصور واضع الصور  المساور عن

على فيه مذ خلق ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ قرأنا على الجوھري عن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن 
معين عن عبد الصمد بن النعمان جار معاوية القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سألت يحيى بن 

بن عمرو فقال ذاك الذي كان يعين قلت كتبت عنه شيئا قال ال قلت كيف حديثه قال ال أراه كان ممن يكذب أخبرنا 
عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا محمد بن مخلد حدثنا عباس بن محمد قال سألت يحيى عن عبد الصمد بن 

از جار معاوية بن عمرو فقال ھو ثقة في الحديث أخبرنا محمد بن عبد الواحد األكبر أخبرنا الوليد بن النعمان البز
بكر حدثنا علي بن احمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا العجلي حدثني أبي قال عبد 

برقاني عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد بن الصمد بن النعمان أبو محمد البزاز سكن بغداد ثقة قرأت على ال
إسحاق السراج قال سمعت محمد بن غالب قال عبد الصمد بن النعمان خراساني نزل بغداد كان يخضب بالحناء 

 شديد الخضاب مات سنة ست عشرة ومائتين 

اض سمع فضيال وسفيان عبد الصمد بن يزيد أبو عبد هللا الصائغ المعروف بمردويه خادم الفضيل بن عي -  5715
بن عيينة ويحيى بن سليم الطائفي وأزھر بن سعد السمان وشقيق بن إبراھيم البلخي روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا 
وموسى بن ھارون وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي أخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن موسى 

ليه وثبتني فيه بعض أصحابنا عنه قال حدثني أبي حدثنا أبو عبد هللا احمد بن ھارون بن الصلت األھوازي قراءة ع
بن عبد الجبار الصوفي حدثنا عبد الصمد بن يزيد مردويه الصائغ قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا أحب هللا 

ل سألت يحيى بن معين عبدا أكثر غمه وإذا أبغض عبدا أوسع عليه دنياه بلغني عن إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قا
عن مردويه الصائغ فقال ال بأس به ليس ممن يكذب أخبرنا الجوھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن 
معروف الخشاب حدثنا الحسين بن فھم قال مردويه الصائغ كان ثقة من أھل السنة والورع وقد كتب الناس عنه 

ل عبد هللا بن محمد البغوي سنة خمس وثالثين فيھا مات مردويه أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن المظفر قال قا
الصائغ أخبرني الحسين بن علي الصيمري حدثنا علي بن الحسين الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا 
احمد بن زھير قال مات عبد الرحمن بن صالح ومردويه الصائغ يوم اإلثنين آخر يوم من ذي الحجة سنة خمس 

 ثين ومائتين وثال

عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراھيم االمام بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس الھاشمي حدث  - 5716
عن أبيه موسى وعميه إبراھيم وعبد الوھاب ابني محمد وعلي بن عاصم والحسن بن فضالة وغيرھم روى عنه ابنه 

وسم وإقامة الحج في خالفة جعفر المتوكل سنة ثالث وأربعين إبراھيم وكان منزله بسر من رأى وولي إمارة الم
 وأربع وأربعين وخمس وأربعين ومائتين 

عبد الصمد بن حميد الطوابيقي حدث عن عبد الوھاب بن الحكم الوراق روى عنه محمد بن مخلد الدوري  - 5717
 وذكر أنه مات يوم الثالثاء لست خلون من شوال سنة إحدى وتسعين ومائتين 

عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم بن حسان أبو الحسين الوكيل المعروف بالطستي وھو بن أخي  - 5718
الحسن بن مكرم سمع احمد بن عبيد هللا النرسي ودبيس بن سالم القصباني ومسلم بن عيسى الصفار والحارث بن 

بي وعلي بن الحسن بن بيان المقرئ وأحمد أبي أسامة وحامد بن سھل الثغري ومحمد بن غالب التمتام وإبراھيم الحر
بن علي البربھاري وأبا بكر بن أبي الدنيا وجنيد بن حكيم الدقاق والحسن بن العباس الرازي حدثنا عنه بن رزقويه 
وأبو القاسم بن المنذر القاضي ومحمد بن عبيد هللا الحنائي وأحمد بن عمر الدالل وأبو الحسين بن بشران وعلي بن 

زاز وأبو علي بن شاذان وكان ثقة سمعت البرقاني ذكره فأثنى عليه وحثنا على كتب حديثه حدثنا أبو احمد الر
الحسين بن الفضل القطان قال توفي عبد الصمد بن علي الطستي يوم اإلثنين لثالث عشر خلون من شعبان من سنة 

  ست وأربعين وثالثمائة قلت وذكر أن مولده كان في سنة ست وستين ومائتين
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عبد الصمد بن الحسين بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درھم أبو الحسن األزدي  - 5719
ولد ببغداد في سنة أربع وتسعين ومائتين وانتقل إلى مصر فسكنھا وحدث بھا عن أبي عمر محمد بن جعفر القتات 

ه أنه توفي بمصر لليلة بقيت من جمادى األولى الكوفي سمع منه أبو الفتح بن مسرور البلخي وذكر فيما قرأت بخط
 سنة ثالث وخمسين وثالثمائة قال وكان ثقة 

عبد الصمد بن محمد بن عبد هللا أبو محمد البخاري قدم بغداد وحدث بھا عن مكحول البيروتي ومحمد بن  - 5720
ثم بن كليب الشاشي وأبي شعيب الطبري ومحمد بن الفضل الفريابي ومحمد بن محمد بن حاتم السجستاني والھي

العباس األصم النيسابوري وعبد هللا بن الحسن بن بندار األصبھاني وإبراھيم بن علي الھجيمي البصري حدثني عنه 
محمد بن عمر بن بكير المقرئ أخبرني بن بكير أخبرنا أبو محمد عبد الصمد بن محمد بن عبد هللا البخاري ببغداد 

حدثنا عيسى بن احمد حدثنا وھب حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن الحسن قال قدم بن  حدثنا الھيثم بن كليب الشاشي
أبي طالب يعني عقيال البصرة فتزوج امرأة فقالوا بالرفأ والبنين فقال ال تقولوا ذلك فان النبي صلى هللا عليه و سلم 

 الغنجار الحافظ البخاري توفي أبو نھانا عن ذلك وأمرنا أن نقول بارك هللا لك وبارك عليك قرأت بخط أبي عبد هللا
 محمد عبد الصمد بن محمد البخاري بالدينور سنة ثمان وستين وثالثمائة 

عبد الصمد بن عبد الرحمن أبو سھل الفقيه المروزي قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن الحسين بن الحسن  -  5721
وري وأما العذافري فيروي عن إسحاق بن النضري ومحمد بن زكريا العذافري أما النضري فيروي عن عباس الد

إبراھيم الدبري وعلي بن عبد العزيز البغوي حدثني عنه العتيقي أخبرني العتيقي حدثنا أبو سھل عبد الصمد بن عبد 
الرحمن الفقيه المروزي قدم علينا حاجا في سنة ثالث وثمانين وثالثمائة حدثنا أبو عبد هللا الحسين بن الحسن 

 العباس بن محمد الدوري بحديث ذكره النضري حدثنا 

عبد الصمد بن احمد بن خنبش بن القاسم بن عبد الملك بن سليمان بن عبد الملك بن حفص أبو القاسم  -  5722
الخوالني الحمصي ورد بغداد وأقام بھا مدة طويلة وحدث بھا عن خيثمة بن سليمان األطرابلسي وأحمد بن بھزاد 

ي والتنوخي أخبرنا األزھري حدثنا عبد الصمد بن احمد بن خنبش شيخ كان يحضر السيرافي حدثني عنه األزھر
معنا عند أبي بكر بن شاذان حدثنا خيثمة بن سليمان حدثنا بن أبي غرزة حدثنا قبيصة بن عقبة السوائي عن سفيان 

و سلم اطلبوا الثوري عن طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
الخير عند حسان الوجوه أخبرنا التنوخي قال ذكر لنا عبد الصمد بن احمد بن خنبش الخوالني النحوي أن مولده 

 بحمص في سنة ثمان عشرة وثالثمائة قال التنوخي وسمعنا منه في شوال سنة ثالث وثمانين وثالثمائة 

الواعظ روى عن احمد بن سلمان النجاد حدثني عنه عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق أبو القاسم  -  5723
عبد العزيز األزجي والقاضي أبو عبد هللا الصيمري وكان ثقة صالحا زاھدا آمرا بالمعروف ناھيا عن المنكر واليه 
تنسب الطائفة المعروفة بأصحاب عبد الصمد حدثني األزجي قال قرأت على عبد الصمد بن عمر بن محمد بن 

لصوفي حدثكم احمد بن سلمان النجاد حدثنا إبراھيم بن إسحاق الحربي حدثنا أبو ظفر حدثنا سليمان إسحاق الواعظ ا
بن المغيرة عن ثابت عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إن اليھود ليحسدونكم على السالم والتأمين 

بكر بن البقال نسخة ومضيت أنا وأبو حدثني الصيمري قال كان عند عبد الصمد جزء عن النجاد فاخذت من أبي 
يعلى بن المأمون إليه فسلمنا عليه وسألناه أن يحضرنا في المسجد لنسمع الجزء منه وسبقناه إلى المسجد فدخل وسلم 
وصلى ركعتين ثم جاء فجلس بين أيدينا فقلت له إنما حضرنا لنسمع منك فان رأيت أن ترتفع إلى صدر المجلس فقال 

هللا صلى هللا عليه و سلم وأشار إلى بن المأمون وأنت رجل من أھل العلم وما كنت الرتفع عليكما  ھذا بن عم رسول
في المجلس حدثني علي بن محمد بن الحسن المالكي قال جاء رجل إلى عبد الصمد بمائة دينار ليدفعھا إليه فقال أنا 

ضعھا على األرض ففعل ثم قال عبد الصمد غني عنھا ولست بمحتاج إليھا قال ففرقھا على أصحابك ھؤالء فقال 
للجماعة من احتاج منكم إلى شيء فليأخذ على قدر حاجته فتوزعتھا الجماعة على صفات مختلفة في القلة والكثرة 
ولم يمسھا ھو بيده ثم جاء ابنه بعد ساعة فطلب منه شيئا فقال له اذھب إلى البقال فخذ علي منه ربع رطل تمر 
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كنت يوم الجمعة في جامع المنصور والخطيب على المنبر وعلى يساري علي بن طلحة  حدثني التنوخي قال
البصري فمددت عيني فرأيت عبد الصمد بالقرب مني فھممت بالنھوض إليه وكان صديقا لي فاحتشمت من القيام في 

فليس إليك قصدت وال مثل ذلك الوقت مع قرب قيام الصالة فقام ومشى نحوي فقمت إليه فقال لي اجلس أيھا القاضي 
لك أردت بمجيئ انا ھذا أردت واليه قصدت يعني بن طلحة وذاك أن نفسي تأباه وتكرھه فأردت أن أذلھا بقصده 
وأخالف إرادتھا وشھوتھا فجئته وقصدته قال فقام بن طلحة إليه وقبل رأسه وعاد عبد الصمد إلى موضعه قال 

فدخلت عليه أم الحسن بنت القاضي أبي محمد بن األكفاني التنوخي وحدثني من حضر عبد الصمد وقد احتضر 
وكانت أحد من يقوم بأمره ويراعيه فقالت له أسألك وأقسم عليك إال سألتني حاجة فقال لھا نعم كوني لھبية يعني ابنته 

حدثنا الخالل بعد موتي كما أنت لھا في حياتي فقالت أفعل ثم أمسك ساعة وقال استغفر هللا وكررھا هللا خير لھا منك 
والعتيقي وأحمد بن علي بن التوزي قالوا سنة سبع وتسعين وثالثمائة فيھا مات عبد الصمد الواعظ قال العتيقي في 

 ذي الحجة وقال الخالل في آخر ذي الحجة وقال بن التوزي في يوم الثالثاء لسبع بقين من ذي الحجة 

زاز سمع احمد بن سلمان النجاد حدثني عنه أبو طاھر محمد عبد الصمد بن الحسن بن سالم أبو القاسم الب - 5724
 بن احمد االشناني وكان شيخا صالحا صدوقا مات في شھر رمضان سنة اثنتي عشرة وأربعمائة 

عبد الصمد بن محمد بن عبد هللا بن ھارون أبو الفضل المعروف بابن الفقاعي سمع بن مالك القطيعي وأبا  - 5725
اق ومحمد بن إبراھيم بن نيطرا العاقولي وأبا علي بن حمكان الفقيه كتبت عنه وكان صدوقا بكر بن إسماعيل الور

يسكن بدرب حبيب قريبا من دار القطن ثم تولى الخطابة بالرخجية وھي قرية على نحو فرسخ من بغداد وراء باب 
طيب حدثنا أحمد بن جعفر بن األزج وسكن ھذه القرية إلى حين وفاته أخبرني أبو الفضل عبد الصمد بن محمد الخ

حمدان إمالء في سنة سبع وستين وثالثمائة قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد هللا بن احمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا 
يحيى يعني بن سعيد عن حميد عن أنس عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال دخلت الجنة فإذا أنا بنھر حافتاه خيام 

جرى الماء فإذا مسك أذفر قلت يا جبريل ما ھذا قال ھذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز و اللؤلؤ فضربت بيدي في م
جل سألت أبا الفضل عن مولده فقال في سنة ثالث وستين وثالثمائة وكان عنده عن بن مالك مجلس واحد وعن بن 

 مائة ودفن بھا إسماعيل أمالي كثيرة ومات بالرخجية لثالث بقين من شھر رمضان سنة سبع وثالثين وأربع

عبد الصمد بن محمد بن محمد بن نصر بن احمد بن محمد بن مكرم أبو الخطاب سمع أبا حفص بن  - 5726
الزيات ومحمد بن عبد هللا األبھري وأبا القاسم بن سويد كتبت عنه وكان صدوقا ينزل بدرب المجوسي في جوار بن 

د هللا بن محمد بن صالح األبھري قال حدثنا محمد بن جعفر شاذان أخبرنا أبو الخطاب بن مكرم أخبرنا محمد بن عب
بن يحيى بن رزين العطار بحمص حدثنا ھشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر حدثني أبي عن أبيه عن أبي 
موسى األشعري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اثنان فما فوقھما جماعة سألت أبا الخطاب عن مولده فقال 

 سنة ست وستين وثالثمائة ومات في يوم الجمعة السابع عشر من شوال سنة أربعين وأربعمائة ودفن من الغد  في

عبد الصمد بن علي بن محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون أبو الغنائم الھاشمي سمع علي بن عمر  - 5727
حمي البخاري كتبت عنه وكان صدوقا يسكن السكري وأبا الحسن الدارقطني وأبا القاسم بن حبابة وأبا نصر المال

قصر عيسى بن علي وسمعت أبا تمام عبد الكريم بن علي بن محمد بن الحسين بن المأمون يقول ولد أخي أبو الغنائم 
في سنة ست وسبعين وثالثمائة قال شجاع الذھلي ومات أبو الغنائم بن المأمون في يوم األربعاء السابع عشر من 

 تين وأربعمائة ودفن من الغد في مقبرة باب حرب شوال سنة خمس وس

 ذكر من اسمه عبد السالم 

عبد السالم بن صالح بن سليمان بن أيوب بن ميسرة أبو الصلت الھروي مولى عبد الرحمن بن سمرة  -  5728
زيد  القرشي نسبه احمد بن سيار المروزي رحل في الحديث إلى البصرة والكوفة والحجاز واليمن وسمع حماد بن

ومالك بن أنس وعبد الوارث بن سعيد وجعفر بن سليمان وشريك بن عبد هللا وعبد هللا بن إدريس وعباد بن العوام 
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وأبا معاوية الضرير ومعتمر بن سليمان التيمي وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق بن ھمام وقدم بغداد وحدث بھا فروى 
حمد الدوري وإسحاق بن الحسين الحربي ومحمد بن علي عنه من أھلھا أحمد بن منصور الرمادي وعباس بن م

المعروف بفستقة والحسن بن علوية القطان وعلي بن احمد بن النضر األزدي وغيرھم أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو 
 الحسين عبد هللا بن إبراھيم بن بيان الزبيبي حدثنا الحسن بن علوية القطان حدثنا أبو الصلت الھروي عبد السالم بن
صالح حدثنا عبد هللا بن نمير حدثنا سفيان حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن زيد بن تبيع عن حذيفة قال ذكرت 
االمارة أو الخالفة عند النبي صلى هللا عليه و سلم فقال إن وليتموھا أبا بكر وجدتموه ضعيفا في بدنه قويا في أمر 

ا في بدنه وإن وليتموھا عليا وجدتموه ھاديا مھديا يسلك بكم على هللا وإن وليتموھا عمر وجدتموه قويا في أمر هللا قوي
الطريق المستقيم قال البرقاني رواه عبد الرزاق وبن ھراسة عن الثوري لم يذكرا شريكا حدثنا أبو نعيم الحافظ من 

قة قاال حدثنا أبو حفظه وأنا سألته قال حدثنا سليمان بن احمد الطبراني حدثنا معاذ بن المثني ومحمد بن علي بن فست
الصلت الھروي حدثنا علي بن موسى الرضا حدثنا أبي موسى بن جعفر حدثنا أبي جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن 
علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب قال قال رسول هللا صلى هللا 

لسان وعمل باألركان قرأت على الحسن بن أبي القاسم عن أبي سعيد عليه و سلم اإليمان معرفة بالقلب وقول بال
احمد بن محمد بن رميح النسوي قال سمعت احمد بن محمد بن عمر بن بسطام يقول سمعت احمد بن سيار بن أيوب 
س يقول أبو الصلت عبد السالم بن صالح الھروي ذكر لنا أنه من موالي عبد الرحمن بن سمرة وقد لقي وجالس النا

ورحل في الحديث وكان صاحب قشافة وھو من آحاد المعدودين في الزھد قدم مرو أيام المأمون يريد التوجه إلى 
الغزو فأدخل على المأمون فلما سمع كالمه جعله من الخاصة من إخوانه وحبسه عنده إلى أن خرج معه إلى الغزو 

آن مخلوق وجمع بينه وبين بشر المريسي وسأله أن فلم يزل عنده مكرما إلى أن أراد إظھار كالم جھم وقول القر
يكلمه وكان عبد السالم يرد علي أھل األھواء من المرجئة والجھمية والزنادقة والقدرية وكلم بشر المريسي غير مرة 
بين يدي المأمون مع غيره من أھل الكالم كل ذلك كان الظفر له وكان يعرف بكالم الشيعة وناظرته في ذلك 

ا عنده فلم أره يفرق ورأيته يقدم أبا بكر وعمر ويترحم على علي وعثمان وال يذكر أصحاب النبي صلى ألستخرج م
هللا عليه و سلم إال بالجميل وسمعته يقول ھذا مذھبي الذي أدين هللا به اال أن ثم أحاديث يرويھا في المثالب وسألت 

ا جاء في أبي موسى وما روي في معاوية فقال ھذه إسحاق بن إبراھيم عن تلك األحاديث وھي أحاديث مروية نحو م
أحاديث قد رويت قلت فتكره كتابتھا وروايتھا والرواية عمن يرويھا فقال أما من يرويھا على طريق المعرفة فال 
أكره ذلك وأما من يرويھا ديانة ويريد عيب القوم فاني ال أرى الرواية عنه أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النرسي 

رنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي حدثنا عبد السالم بن صالح يعني أخب
الھروي حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مجاھد عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنا مدينة 

يمي حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني العلم وعلي بابھا أخبرنا البرقاني أخبرنا الحسين بن علي التم
حدثنا أبو بكر احمد بن محمد بن الحجاج المروزي قال وسئل أبو عبد هللا عن أبي الصلت فقال روى أحاديث مناكير 
ر قيل له روى حديث مجاھد عن علي أنا مدينة العلم وعلي بابھا قال ما سمعنا بھذا قيل له ھذا الذي تنكر عليه قال غي

ھذا أما ھذا فما سمعنا به وروى عن عبد الرزاق أحاديث ال نعرفھا ولم نسمعھا قيل ألبي عبد هللا قد كان عند عبد 
الرزاق من ھذه األحاديث الردية قال لم أسمع منھا شيئا أخبرني عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي وأخبرنا عبد 

احمد الواعظ حدثنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك قال سمعت الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب أخبرنا عمر بن 
أبي يقول سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الھروي فقال ثقة صدوق إال أنه يتشيع أخبرنا الجوھري أخبرنا 
 محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سألت يحيى بن
معين عن أبي الصلت الھروي فقال قد سمع وما أعرفه بالكذب قلت فحديث األعمش عن مجاھد عن بن عباس قال 
ما سمعت به قط وما بلغني إال عنه وقال مرة أخرى سمعت يحيى وذكر أبا الصلت الھروي فقال لم يكن أبو الصلت 

ا البرقاني قال قرئ على محمد بن عبد هللا بن عندنا من أھل الكذب وھذه األحاديث التي يرويھا ما نعرفھا أخبرن
خميرويه وأنا أسمع أخبركم يحيى بن احمد بن زياد وقال سألته يعني يحيى بن معين عن حديث أبي معاوية الذي 
رواه عبد السالم الھروي عنه عن األعمش حديث بن عباس فأنكره جدا أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي 

ن عمر الخالل حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن سھل حدثنا عبد الخالق بن أخبرنا عبد الرحمن ب
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منصور قال وسألت يحيى بن معين عن أبي الصلت فقال ما أعرفه قلت له إنه يروي حديث األعمش عن مجاھد عن 
أل يحيى بن معين عن حال بن عباس أنا مدينة العلم وعلي بابھا فقال ما ھذا الحديث بشيء قلت أحسب عبد الخالق س

أبي الصلت قديما ولم يكن يحيى إذ ذاك يعرفه ثم عرفه بعد فأجاب إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد عن حاله واما 
حديث األعمش فان أبا الصلت كان يرويه عن أبي معاوية عنه فأنكره احمد بن حنبل ويحيى بن معين من حديث أبي 

ر أبي الصلت قد رواه عن أبي معاوية فأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا معاوية ثم بحث يحيى عنه فوجد غي
أبو بكر مكرم بن احمد بن مكرم القاضي حدثنا القاسم بن عبد الرحمن األنباري حدثنا أبو الصلت الھروي حدثنا أبو 

يه وسلم أنا مدينة العلم معاوية عن األعمش عن مجاھد عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم هللا عل
وعلي بابھا فمن أراد العلم فليأت بابه قال القاسم سألت يحيى بن معين عن ھذا الحديث فقال ھو صحيح قلت أراد أنه 
صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل إذ قد رواه غير واحد عنه أخبرنا محمد بن علي المقرئ أخبرنا محمد بن 

عت أبا العباس محمد بن يعقوب األصم يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول عبد هللا النيسابوري قال سم
سمعت يحيى بن معين يوثق أبا الصلت عبد السالم بن صالح فقلت أو قيل له إنه حدث عن أبي معاوية عن األعمش 

لفيدي عن أبي معاوية أنا مدينة العلم وعلي بابھا فقال ما تريدون من ھذا المسكين أليس قد حدث به محمد بن جعفر ا
ھذا أو نحوه قرأت على البرقاني عن محمد بن العباس قال حدثنا احمد بن محمد بن مسعدة حدثنا جعفر بن درستويه 
حدثنا احمد بن محمد بن القاسم بن محرز قال سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت عبد السالم بن صالح الھروي 

ي معاوية عن األعمش عن مجاھد عن بن عباس أنا مدينة العلم وعلي بابھا فقال ليس ممن يكذب فقيل له في حديث أب
فقال ھو من حديث أبي معاوية أخبرني بن نمير قال حدث به أبو معاوية قديما ثم كف عنه وكان أبو الصلت رجال 

علي الواسطي موسرا يطلب ھذه األحاديث ويكرم المشايخ وكانوا يحدثونه بھا أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن 
أخبرنا أبو مسلم بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا علي صالح بن محمد عن أبي الصلت 
الھروي فقال رأيت يحيى بن معين يحسن القول فيه ورأيت يحيى بن معين عنده وسئل عن ھذا الحديث الذي روي 

ھا فقال رواه أيضا الفيدي قلت ما اسمه قال محمد بن جعفر قلت عن أبي معاوية حديث علي أنا مدينة العلم وعلي باب
وقد ضعف جماعة من األئمة أبا الصلت وتكلموا فيه بغير ھذا الحديث أخبرنا البرقاني أخبرنا القاضي أبو الحسن 
بو علي بن محمد بن جعفر المالكي حدثنا القاضي أبو حازم عبد المؤمن بن المتوكل بن مشكان ببيروت أخبرنا أ

الجھم احمد بن الحسين بن طالب المشعراني وحدثنا عبد العزيز بن احمد بن علي الكتاني لفظا بدمشق وعبد الوھاب 
بن جعفر الميداني حدثنا عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي حدثنا القاسم بن عيسى العصار قاال حدثنا إبراھيم بن 

عن الحق مائال عن القصد سمعت من حدثني عن بعض  يعقوب الجوزجاني قال كان أبو الصلت الھروي زائغا
األئمة أنه قال فيه ھو أكذب من روث حمار الدجال وكان قديما متلوثا في االقذار حدثنا الصوري أخبرنا الخصيب 
بن عبد هللا القاضي بمصر أخبرنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي أخبرني أبي قال أبو الصلت الھروي ليس 

برني البرقاني حدثني محمد بن احمد بن محمد اآلدمي حدثنا محمد بن علي األيادي حدثنا زكريا بن يحيى بثقة أخ
الساجي قال عبد السالم بن صالح أبو الصلت الھروي يحدث بمناكير وھو عندھم ضعيف أخبرنا البرقاني قال ذكر 

ل أبو الحسن وأنا أسمع كان خبيثا رافضيا أبو الصلت عبد السالم بن صالح الھروي عند أبي الحسن الدارقطني فقا
قال لي دعلج انه سمع أبا سعد الزاھد الھروي وقيل له ما تقول في عبد السالم بن صالح فقال نعيم بن الھيصم ثقة 
فقيل إنما سألناك عن عبد السالم فقال نعيم ثقة لم يزد على ھذا وقال أبو الحسن روى عن جعفر بن محمد الحديث 

النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال األيمان اقرار بالقول وعمل بالجوارح الحديث وھو متھم بوضعه لم  عن آبائه عن
يحدث به اال من سرقه منه فھو االبتداء في ھذا الحديث وحكى لنا أبو الحسن أنه سمعه يقول كلب للعلوية خير من 

أبي الحسن بن الفرات بخطه حدثنا محمد بن  جميع بني أمية فقيل فيھم عثمان فقال فيھم عثمان قرأت في كتاب
العباس الضبي الھروي حدثنا أبو إسحاق احمد بن محمد بن ياسين قال سمعت محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن 

 الشامي يقول مات عبد السالم أبو الصلت يوم األربعاء لست بقين من شوال سنة ست وثالثين ومائتين 

رحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة معبد أبو الفضل األسدي الرقي سمع أباه عبد السالم بن عبد ال - 5729
روى عنه محمد بن إسحاق الصاغاني وأبو األصبغ محمد بن عبد الرحمن القرقساني وأحمد بن علي األبار وأبو 
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ن أخبرنا طلحة بن عروبة الحراني وكان قاضي الرقة ثم ولي القضاء ببغداد في أيام المتوكل فأخبرنا علي بن المحس
محمد بن جعفر قال عزل المتوكل عبيد هللا بن أحمد بن غالب في سنة أربع وثالثين ومائتين واستقضى عبد السالم 
بن عبد الرحمن بن صخر ويعرف بالوابصي وكان قبل ذلك على قضاء الرقة وبعد أن صرف عن بغداد ولي قضاء 

بغداد قد ضجوا من أصحاب بن أبي دؤاد وقالوا بعد أن عزل عبيد الرقة أيضا وكان رجال جميل الطريقة وكان أھل 
هللا بن احمد بن غالب ال يلي علينا اال من نرضى به فكتب المتوكل العھد مطلقا ليس عليه اسم واحد وأنفذه من سر 

قاضيا من رأى مع يعقوب قوصرة أحد الحجاب الكبار وقال احضر عبد السالم والشيوخ وأقرا العھد فان رضوا به 
فوقع على العھد اسمه فقدم قوصرة ففعل ذلك فصاح الناس ما نريد غير الوابصي فوقع في الكتاب اسمه وحكم من 
وقته في الرصافة ذكر بن كامل القاضي أن عبد السالم كان يتولى القضاء ببغداد فصرفه يحيى بن أكثم ثم كتب 

اھر من ھذا أن الوابصي ولي قضاء بغداد مرتين أخبرنا المتوكل عھدا مطلقا بالقضاء وساق نحو ما ذكر طلحة والظ
بذلك الحسن بن أبي بكر قراءة عليه عن احمد بن كامل قال كان عبد السالم بن عبد الرحمن األسدي الوابصي على 
يى قضاء بغداد وكان عفيفا فصرفه يحيى بن أكثم في أيام المتوكل فأخبرني أبو عبد هللا المباركي ان المتوكل قال ليح

لم صرفت الوابصي فذكر له شيئا أراه ضعفه في الفقه قال فكتب المتوكل إلى أھل بغداد كتابا وكتب عھدا منه ولم 
يسم القاضي فيه وأنفذھما مع يعقوب قوصرة وأمره أن يحضر الجامع ببغداد ويحضر الناس ويسألھم عن الوابصي 

عقوب وجمع الناس إلى جامع الرصافة قال فرايتھم يدخلون فان رضوا به وقع اسمه في العھد ودفعه إليه قال فوافى ي
الجامع كدخولھم يوم الجمعة من كثرة الناس ثم قرأ عليھم كتاب المتوكل والوابصي حاضر وفيه مسألتھم عن 
الوابصي فأجمعوا على الرضى به فسلم إليه العھد على القضاء فقبله فقيل له ادع الخصوم فدعى له بمن له حاجة 

مان فنظر في أمرھما ثم قام فصار إلى منزله ولم ينظر بعد ذلك أخبرنا األزھري أخبرنا علي بن عمر فحضر خص
الحافظ أخبرنا عبد هللا بن إسحاق المعدل أخبرنا الحارث بن محمد قال سنة خمس وثالثين ومائتين فيھا ولي القضاء 

عبد وعزل عبد السالم سنة سبع وثالثين ببغداد عبد السالم بن عبد الرحمن بن صخر وھو من ولد وابصة بن م
ومائتين أخبرنا علي بن طلحة بن محمد المقرئ أخبرنا محمد بن العباس حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد هللا أن 
عمه عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان سأل احمد بن محمد بن حنبل عن عبد السالم الرقي قاضي الجزيرة فأحسن 

عنه إال خير أخبرنا احمد بن علي البادا وأبو بكر البرقاني وإسحاق بن إبراھيم بن مخلد  القول فيه وقال ما بلغني
الفارسي وعلي بن أبي علي المعدل قالوا أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن محمد بن صالح األبھري أخبرنا أبو 

قاال أخبرنا محمد بن عبد هللا بن  عروبة الحراني وأخبرنا أبو القاسم األزھري والحسن بن محمد بن عمر النرسي
احمد الدھان حدثنا أبو علي محمد بن سعيد الحراني قال مات عبد السالم بن عبد الرحمن بن صخر القاضي بالرقة 

 في سنة سبع وقال أبو علي سنة تسع وأربعين ومائتين 

بو عبد هللا الحكيمي أخبرنا عبد السالم بن شاكر بن سعيد حدث عن ھوذة بن خليفة البكراوي روى عنه أ - 5730
إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا عبد السالم بن شاكر بن سعيد حدثنا ھوذة بن خليفة 

 حدثنا خالي قال سمعت الحسن يقول ذھبت الدنيا بحال مالھا وبقيت األعمال قالئد في أعناق القوم 

ر أبو يحيى العنبري وھو أخو أبي البختري حدث عن عبادة بن موسى عبد السالم بن محمد بن شاك - 5731
البصري ومحمد بن عثمان العاصمي وعبد هللا بن صالح بن مسلم العجلي روى عنه الحكيمي أيضا وأحمد بن محمد 
مد بن أبي سعيد الدوري وكان ثقة وذكره الدارقطني فقال ال بأس به أخبرنا إبراھيم بن مخلد حدثنا محمد بن اح

الحكيمي حدثنا عبد السالم بن محمد حدثنا محمد بن عثمان العاصمي حدثنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن يزيد بن طريف قال توفي أخي عمير بن طريف فأصغيت إلى القبر وسمعت صوت أخي صوتا ضعيفا أعرفه 

السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا يحيى  وھو يقول ربي هللا فقال له اآلخر فما دينك فقال اإلسالم أخبرنا
 عبد السالم بن محمد بن شاكر مات في ذي القعدة من سنة سبعين ومائتين قبل أخيه أبي البختري بشھر 

عبد السالم بن عصام بن الحكم بن عيسى بن زياد بن عبد الرحمن أبو المعافى العكبري الشيباني حدث  -  5732
 ن فرافصة البلخي روى عنه بن أخيه أبو معشر عبد الكريم بن عبد الوھاب بن عصام عن داود بن حماد ب
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عبد السالم بن سھل بن عيسى أبو علي السكري سكن مصر وحدث بھا عن يحيى بن الحماني وعبيد هللا  - 5733
حمد بن مالق القواريري ومحمد بن عبد هللا األرزي والفضل بن سحيت روى عنه أبو الحسن بن شنبوذ المقرئ وم

العثماني وأبو طالب احمد بن نصر الحافظ وأبو القاسم الطبراني وغير واحد من المصريين أخبرنا محمد بن عبد هللا 
بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن احمد الطبراني حدثنا عبد السالم بن سھل السكري البغدادي بمصر حدثنا 

لة يحيى بن واضح عن أبي ظبية الخرساني قال حدثنا أبو مجلز عن بن عمر محمد بن عبد هللا األرزي حدثنا أبو تمي
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا ومن خبب امرأة على زوجھا 

حدثنا الصوري  أو عبدا على مواليه فليس منا قال سليمان ال يروى عن بن عمر إال بھذا اإلسناد تفرد به أبو تميلة
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األرزي حدثنا عبد الواحد بن محمد بن مسرور حدثنا أبو سعيد بن يونس قال عبد 
السالم بن سھل بن عيسى السكري يكنى أبا علي بغدادي قدم مصر وحدث بھا وكان من نبالء الناس وأھل الصدق 

 لون من شھر ربيع اآلخر سنة ثمان وتسعين ومائتين تغير في آخر أيامه توفي بمصر في يوم األحد لعشر خ

عبد السالم بن إدريس بن سھل أبو محمد حدث عن حميد بن الربيع اللخمي روى عنه عبد هللا بن عدي  - 5734
 الجرجاني وذكر أنه سمع منه ببغداد 

ثمان بن عفان وھو أبو عبد السالم بن محمد بن عبد الوھاب بن سالم بن خالد بن حمران بن أبان مولى ع - 5735
ھاشم بن أبي علي الجبائي المتكلم شيخ المعتزلة ومصنف الكتب على مذاھبھم سكن بغداد إلى حين وفاته أخبرنا 
التنوخي قال سمعت أبا الحسن احمد بن يوسف األزرق يقول سمعت أبا ھاشم الجبائي يقول سألني بعض أصحابنا 

شم ال تظنني لم أكن أعرف ھذا فقلت له الصاحي بموضع رجلي السكران عن مسألة فأجبته عنھا فقال لي يا أبا ھا
أعرف من السكران بموضع رجلي نفسه يعني أن العالم أعلم بمقدار ما يحسنه الجاھل من الجاھل بقدر ما يحسن 

وھاب وحدثني التنوخي عن أبي الحسن احمد بن يوسف األزرق قال قال لي أبو ھاشم عبد السالم بن محمد بن عبد ال
الجبائي ولدت في سنة سبع وسبعين ومائتين وولد أبي أبو علي سنة خمس وثالثين ومائتين ومات في شعبان سنة 
ثالث وثالثمائة قال أبو الحسن ومات أبو ھاشم في رجب أو في شعبان سنة إحدى وعشرين وثالثمائة ببغداد وتوليت 

يد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر أن أبا دفنه في مقابر باب البستان من الجانب الشرقي حدثني عب
ھاشم بن أبي علي الجبائي مات ببغداد في سنة إحدى وعشرين وثالثمائة أخبرنا علي بن أبي علي عن أبيه قال 
فنه حدثني أبو علي الحسن بن سھل بن عبد هللا االيذجي القاضي قال لما توفي أبو ھاشم الجبائي ببغداد اجتمعنا فئة لند

فحملناه إلى مقابر الخيزران في يوم مطير ولم يعلم بموته أكثر الناس فكنا جميعة في الجنازة فبينا نحن ندفنه إذ 
حملت جنازة أخرى ومعھا جميعة عرفتھم باألدب فقلت لھم جنازة من ھذه فقالوا جنازة أبي بكر بن دريد فذكرت 

ي في يوم واحد قال وكان ھذا في سنة ثالث وعشرين حديث الرشيد لما دفن محمد بن الحسن والكسائي بالر
وثالثمائة فأخبرت أصحابنا بالخبر وبكينا على الكالم والعربية طويال ثم افترقنا قلت الصحيح أن أبا ھاشم مات في 
سنة إحدى وعشرين وفيھا مات بن دريد بغير شك وذكر لي ھالل بن المحسن أن أبا ھاشم مات في ليلة السبت 

لعشرين من رجب سنة إحدى وعشرين قال وكان عمره ستا وأربعين سنة وثمانية أشھر وإحدى وعشرين الثالث وا
 يوما 

عبد السالم بن محمد بن أبي موسى أبو القاسم المخرمي الصوفي سافر الكثير ولقي الشيوخ من أھل  -  5736
لحراني وزيد بن عبد العزيز الحديث والصوفية وسكن مكة وحدث بھا عن أبي بكر بن أبي داود وأبي عروبة ا

الموصلي وأبي الحسن بن جوصا الدمشقي وأحمد بن عبد الوارث الموصلي وأحمد بن محمد بن أبي شيخ الرافقي 
وأقرانھم ولقي من شيوخ الصوفية محمد بن علي الكتاني وأبا علي الروزبھاري وتحوھما حدثنا عنه أبو نعيم 

ثنا عبد السالم بن محمد البغدادي الصوفي نزيل مكة بھا حدثنا احمد بن األصبھاني وكان ثقة أخبرنا أبو نعيم حد
عمير حدثنا إبراھيم بن سعيد الجوھري حدثنا أبو أسامة حدثنا مسعر بن كدام عن منصور عن إبراھيم عن علقمة 

ثم ليسجد عن عبد هللا بن مسعود قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم إذا شك أحدكم في صالته فليتحر الصواب 
سجدتي السھو بلغني عن أبي العباس احمد بن محمد بن زكريا النسوي قال عبد السالم بن محمد أبو القاسم المخرمي 
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البغدادي شيخ الحرم في وقته جمع بين علم الشريعة وعلم الحقيقة والفتوة وحسن الخلق وأقام بمكة سنين وبھا مات 
 سنة أربع وستين وثالثمائة 

الم بن احمد بن جعفر أبو طاھر البيع سمع أبا حامد محمد بن ھارون الحضرمي وأبا بكر عبد هللا عبد الس -  5737
بن محمد بن زياد النيسابوري حدثني عنه أبو الفرج الحسين بن علي الطناجيري وذكر لي أنه كان يبيع الدقيق في 

 قطعية أم جعفر وأنه كان يسكن ھناك 

بن عمر بن مھران أبو احمد المؤدب المعروف بالجداع حدث عن أبي بكر  عبد السالم بن علي بن محمد - 5738
النيسابوري وبن مجاھد المقرئ وأبي مزاحم الخاقاني وعمر بن احمد الدربي والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد 

عتيقي قال حدثنا عنه األزھري والعتيقي واألزجي وغيرھم سمعت البرقاني يقول عبد السالم المعلم صدوق أخبرنا ال
سنة أربع وتسعين وثالثمائة فيھا توفي أبو أحمد المعلم عبد السالم بن علي المعروف بالجداع ثقة مأمون توفي يوم 
األربعاء العاشر من رجب وكان ينزل نھر طابق أخبرني األزھري وأبو نصر محمد بن علي بن احمد الرزاز قاال 

وم األربعاء لعشر خلون من رجب سنة أربع وتسعين وثالثمائة قال توفي أبو احمد عبد السالم بن علي المؤدب في ي
 األزھري ودفن من يومه في مقبرة معروف وقال الرزاز وكان ينزل في درب اآلجر من نھر طابق 

عبد السالم بن الحسين بن محمد أبو احمد البصري اللغوي سكن بغداد وحدث بھا عن محمد بن إسحاق بن  -  5739
اعة من البصريين حدثني عنه عبد العزيز األزجي وغيره وكان صدوقا عالما أديبا قارئا للقرآن عباد التمار وجم

عارفا بالقراءات وكان يتولى ببغداد النظر في دار الكتب واليه حفظھا واالشراف عليھا سمعت أبا القاسم عبيد هللا بن 
وة للقرآن وانشادا للشعر وكان سمحا سخيا علي الرقي األديب يقول كان عبد السالم البصري من أحسن الناس تال

وربما جاءه السائل وليس معه شيء يعطيه فيدفع إليه بعض كتبه التي لھا قيمة كثيرة وخطر كبير حدثني علي بن 
المحسن التنوخي أن عبد السالم البصري توفي في يوم الثالثاء التاسع عشر من المحرم سنة خمس وأربعمائة قال 

 ة الشونيزي عند قبر أبي علي الفارسي وكان مولده في سنة تسع وعشرين وثالثمائة غيره ودفن في مقبر

عبد السالم بن الحسن بن علي أبو القاسم الصفار المعروف بالمايوسي حدث عن بن مالك القطيعي ومحمد  - 5740
ي جامع المدينة بن المظفر كتبت عنه وكان ثقة يسكن درب سليمان طرف الجسر أخبرنا عبد السالم المايوسي ف

أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان القطيعي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا المسعودي عن 
عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إن أھل الدرجات العلى ليراھم من ھو 

وأن أبا بكر وعمر منھم وأنعما مات عبد السالم في ذي القعدة من دونھم كما يرى الكوكب الدري في أفق السماء 
 سنة ثالث وثالثين وأربعمائة 

 ذكر من اسمه عبد الحميد 

عبد الحميد بن بھرام الفزاري المدائني رأى عكرمة مولى بن عباس وسمع شھر بن حوشب روى عنه عبد  -  5741
بن القاسم ومحمد بن يوسف الفريابي وعلي بن الجعد ومحمد بن هللا بن المبارك ووكيع بن الجراح وأبو النضر ھاشم 

بكار بن الريان ومنصور بن أبي مزاحم وغيرھم أخبرنا محمد بن احمد بن أبي الفوارس ومحمد بن احمد بن يوسف 
ام الصياد قاال أخبرنا احمد بن يوسف بن خالد حدثنا الحارث بن محمد حدثنا أبو النضر أخبرنا عبد الحميد بن بھر

حدثني شھر قال حدثتني أسماء ابنة يزيد أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال الخيل معقود في نواصيھا الخير 
معقود أبدا إلى يوم القيامة فمن ربطھا عدة في سبيل هللا وأنفق عليھا فان شبعھا وجوعھا وريھا وظمأھا وأرواثھا 

وفرحا ورياء وسمعة فان شبعھا وجوعھا وريھا وظمأھا وأرواثھا  وأبوالھا في ميزانه يوم القيامة ومن ربطھا مرحا
وأبوالھا خسران في موازينه يوم القيامة أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا حنبل 

ن حوشب في بن إسحاق حدثنا محمد بن عبد هللا بن جعفر األنباري الحذاء قال قال عبد الحميد بن بھرام لقيت شھر ب
أول خالفة عمر بن عبد العزيز في سنة ثمان وتسعين بحواليا وتوفي بعد ذلك بشھر أو بشھرين قال وأملى علي ھذه 
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األحاديث قال وقال عبد الحميد رأيت عكرمة أبيض اللحية عليه عمامة بيضاء طرفھا بين كتفيه تحت ذقنه قال وقدم 
ھا منه أخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا علي بالل بن مرداس فأجازه بثالثة آالف فقبل

أبو احمد بن فارس قال حدثنا البخاري قال قال علي بن يحيى من أراد حديث شھر فعليه بعبد الحميد بن بھرام 
بة قال سألت أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا موسى بن إبراھيم بن النضر العطار حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شي

عليا وھو بن المديني عن عبد الحميد بن بھرام فقال كان ثقة عندنا وإنما كان يروي عن شھر بن حوشب من كتاب 
كان عنده أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو حامد احمد بن محمد بن حسنويه أخبرنا الحسين بن إدريس األنصاري حدثنا 

يل له عبد الحميد بن بھرام قال ال بأس به أخبرنا بن رزق أخبرنا أبو داود سليمان بن األشعث قال سمعت احمد وق
ھبة هللا بن محمد بن حبش الفراء حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال قلت ليحيى بن معين إن عند جبارة أحاديث 

بن عبد هللا  عن عبد الحميد بن بھرام فقال كان عبد الحميد ثقة أخبرني عبيد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد
الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال قال أبو زكريا عبد الحميد بن بھرام ثقة عنده كتاب 
عن شھر بن حوشب أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر حدثنا الوليد بن بكر األندلسي حدثنا علي بن احمد بن زكريا 

عبد هللا العجلي حدثني أبي قال عبد الحميد بن بھرام ال بأس به أخبرنا  الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن
العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سألت أبا داود عن عبد 

يعقوب بن إسحاق بن الحميد بن بھرام المدائني فقال ثقة أخبرنا البرقاني قال قال محمد بن العباس العصمي حدثنا 
محمود الفقيه الحافظ أخبرنا أبو علي صالح بن محمد األسدي قال عبد الحميد بن بھرام مدائني بزار ليس بشيء 
يروي عن شھر عنده صحيفة عنه منكرة وال أعلم أنه روى عن أحد غير شھر إال عن عاصم األحول حديثا واحدا 

ر صالح أنھا منكرة على شھر ال على عبد الحميد وقد قال بن أبي في الدعاء قلت الحمل في تلك الصحيفة التي ذك
حاتم الرازي سألت أبي عن عبد الحميد فقال ھو في شھر بن حوشب مثل الليث بن سعد في سعيد المقبري قلت ما 
تقول فيه قال ليس به بأس أحاديثه عن شھر صحاح ال أعلم روى عن شھر بن حوشب أحاديث أحسن منھا وال أكثر 

 ھا قلت يحتج به قال ال وال بشھر بن حوشب ولكن يكتب حديثه من

عبد الحميد بن سليمان أبو عمر الخزاعي وھو أخو فليح مديني سكن بغداد وحدث بھا عن أبي حازم  -  5742
ومحمد بن عجالن وعبد هللا بن عون وعبد العزيز بن عبد هللا بن أبي سلمة روى عنه داود بن مھران الدباغ وسعد 

ليمان الواسطي وإسحاق بن كعب الھاشمي وأبو إبراھيم الترجماني ومحمد بن سليمان لوين أخبرني أبو الحسن بن س
محمد بن عبد الواحد حدثنا عمر بن محمد بن علي الناقد أخبرنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا أبو 

محمد بن عجالن عن بن وثيمة النصري عن أبي  إبراھيم الترجماني حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح عن
ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه فاال تفعلوا تكن فتنة في 
األرض وفساد عريض حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب األصم 

بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أخبرنا الحسين بن علي الصيمري حدثنا يقول سمعت العباس 
علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال سمعت يحيى يقول عبد الحميد 

حمد بن األزھر حدثنا بن أخو فليح ليس بشيء أخبرني السكري حدثنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن م
الغالبي عن يحيى بن معين قال عبد الحميد بن سليمان ال يكتب حديثه أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو حامد بن حسنويه 
أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا سليمان بن األشعث السجزي قال قلت ألحمد بن حنبل عبد الحميد بن سليمان ھو 

د فليح أليس أكبر منه قال بلى بكثير قلت ألحمد كيف حديث عبد الحميد قال ال أدري إال أخو فليح قال نعم قلت ألحم
أنه ما كان أرى به بأسا وكان مكفوفا وكان ينزل مدينة أبي جعفر أخبرنا أبو نعيم حدثنا موسى بن إبراھيم بن النضر 

كان فليح وأخوه عبد الحميد ضعيفين  حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سألت عليا عن فليح بن سليمان فقال
أخبرني األزھري أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن 
علي بن المديني قال سمعت أبي يقول عبد الحميد بن سليمان أخو فليح بن سليمان ليس بشيء روى عن أبي حازم 

يحدث عنه يعني عبد الحميد أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا  أحاديث منكرة وكان ھشيم
يعقوب بن سفيان قال قال باب من يرغب عن الرواية عنھم وكنت اسمع أصحابنا يضعفونه منھم عبد الحميد بن 
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بيد محمد بن علي اآلجري قال سليمان أخو فليح أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو ع
سألت أبا داود عن عبد الحميد أخي فليح فقال غير ثقة حدثنا البرقاني قال قال محمد بن العباس العصمي حدثنا 
يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه أخبرنا أبو علي صالح بن محمد األسدي قال عبد الحميد بن سليمان ضعيف 

يضا ضعيف سمعت إبراھيم بن عبد هللا الھروي قال كان عبد الحميد بن سليمان الحديث وفليح أحسن حاال منه وھو أ
أخو فليح مخنثا أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا 

 أبي قال عبد الحميد بن سليمان أخو فليح ضعيف 

زم القاضي الحنفي أصله من البصرة وسكن بغداد وحدث بھا شيئا يسيرا عبد الحميد بن عبد العزيز أو خا - 5743
عن محمد بن بشار بندار ومحمد بن المثنى العنزي وشعيب بن أيوب الصريفيني روى عنه مكرم بن احمد القاضي 

م قال وغيره وكان ثقة وذكر لي الحسين بن علي الصيمري انه ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ من مدينة السال
وكان عبيد هللا بن سليمان خاطبه في بيع ضيعة ليتيم تجاور بعض ضياعه فكتب إليه إن رأى الوزير أعزه هللا أن 
يجعلني أحد رجلين إما رجال صين الحكم به أو صين الحكم عنه والسالم أخبرنا الحسن بن محمد الخالل أخبرنا 

بن مكرم وأبو محمد عبد هللا بن احمد قاال حدثنا أبو خازم  محمد بن المظفر حدثنا أبو بكر مكرم بن احمد بن محمد
عبد الحميد بن عبد العزيز حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا الحسن بن زياد اللؤلؤي حدثنا أبو حنيفة عن محارب بن دثار 

ا علي بن عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم شاھد الزور ال تزول قدماه حتى تجب له النار أخبرن
المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال استقضى المعتضد با على الشرقية سنة ثالث وثمانين ومائتين أبا 
خازم عبد الحميد بن عبد العزيز وكان رجال دينا ورعا عالما بمذھب أھل العراق والفرائض والحساب والزرع 

امض الوصايا والمناسخات قدوة في العلم بصناعة الحكم والقسمة حسن العلم بالجبر والمقابلة وحساب الدور وغ
ومباشرة الخصوم وأحذق الناس بعمل المحاضر والسجالت واالقرارات أخذ العلم عن ھالل بن يحيى الرازي وكان 
ھذا أحد فقھاء الدنيا من أھل العراق وأخذ عن بكر العمي ومحمود األنصاري ثم صحب عبد الرحمن بن نائل بن 

بن شجاع حتى كان جماعة يفضلونه على ھؤالء فأما عقله فال نعلم أحدا رآه فقال إنه رأى أعقل منه  نجيح ومحمد
ولقد حدثني أبو الحسن محمد بن احمد بن مابنداذ عن حامد بن العباس عن عبيد هللا بن سليمان بن وھب قال ما رأيت 

سين عبد الواحد بن محمد الخصيبي أخبرني قال رجال أعقل من الموفق وأبي خازم القاضي وأما الحساب فان أبا الح
قال لي أبو برزة الحاسب ال أعرف في الدنيا أحسب من أبي خازم قال وقال بن حبيب الزارع كنا ونحن أحداث مع 
أبي خازم فكنا نتعمده قاضيا ونتقدم إليه في الخصومات فما مضت األيام والليالي حتى صار قاضيا وصرنا زراعه 

ن وبلغ من شدته في الحكم أن المعتضد وجه إليه بطريف المخلدي فقال له إن على الضيعي بيع وكان قال أبو الحسي
للمعتضد ولغيره مال وقد بلغني أن غرماءه أثبتوا عندك وقد قسطت لھم من ماله فاجعلنا كأحدھم فقال له أبو خازم 

ه قد أخرج األمر من عنقه وجعله في عنقي وال قل له اميرالمؤمنين أطال هللا بقاءه ذاكر لما قال لي وقت قلدني ان
يجوز لي أن أحكم في مال رجل لمدع اال ببينة فرجع إليه طريف فأخبره فقال قل له فالن وفالن يشھدان يعني 
لرجلين جليلين كانا في ذلك الوقت فقال يشھدان عندي واسأل عنھما فان زكيا قبلت شھادتھما واال أمضيت ما قد ثبت 

أولئك من الشھادة فزعا ولم يدفع إلى المعتضد شيئا أخبرني التنوخي أخبرنا أبي قال حدثني أبو الحسين  عندي فامتنع
علي بن ھشام بن عبد هللا الكاتب البغدادي المعروف أبوه بأبي قيراط قال حدثني أبي قال حدثني وكيع القاضي قال 

ن بن سھل فلما استكثر المعتضد من عمارة القصر كنت أتقلد ألبي خازم وقوفا في أيام المعتضد منھا وقوف الحس
المعروف بالحسنى ادخل إليه بعض وقوف الحسن بن سھل التي كانت في يدي ومجاورة للقصر وبلغت السنة آخرھا 
وقد جبيت ما لھا اال ما أخذه المعتضد فجئت إلى أبي خازم فعرفته اجتماع مال السنة واستأذنته في قسمته في سبله 

لوقف فقال لي فھل جبيت ما على أمير المؤمنين فقلت له ومن يجسر على مطالبة الخليفة فقال وهللا ال وعلى أھل ا
قسمت االرتفاع أو تأخذ ما عليه وهللا لئن لم يزح العلة ال وليت له عمال ثم قال امض إليه الساعة وطالبه فقلت من 

في مھم فإذا وصلت فعرفه ما قلت لك فجئت يوصلني فقال امض إلى صافي الحرمي وقل له إنك رسولي أنفذتك 
فقلت لصافي ذلك فأوصلني وكان آخر النھار فلما مثلت بين يدي الخليفة ظن أن أمرا عظيما قد حدث وقال ھيه قل 
كأنه متشوف فقلت له إني ألي لعبد الحميد قاضي أمير المؤمنين وقوف الحسن بن سھل وفيھا ما قد أدخله أمير 
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ولما جبيت مال ھذه السنة امتنع من تفرقته إلى أن أجبي ما على أمير المؤمنين وأنفذني الساعة المؤمنين إلى قصره 
قاصدا بھذا السبب وأمرني أن أقول إني حضرت في مھم ألصل قال فسكت ساعة مفكرا ثم قال أصاب عبد الحميد يا 

ت عام أول من ارتفاع ھذه صافي ھات الصندوق قال فاحضره صندوقا لطيفا فقال كم يجب لك فقلت الذي جبي
العقارات أربعمائة دينار قال كيف حذقك بالنقد والوزن قلت أعرفھما قال ھاتوا ميزانا فجاؤوا بميزان حراني حسن 
عليه حلية ذھب وأخرج من الصندوق دنانير عينا فوزن منھا أربعمائة دينار فوزنتھا بالميزان وقبضتھا وانصرفت 

فھا إلى ما اجتمع من الوقف عندك وفرقه في غد في سبله وال تؤخر ذلك ففعلت ذلك إلى أبي خازم بالخبر فقال أض
فكثر شكر الناس ألبي خازم بھذا السبب واقدامه على الخليفة بمثل ذلك وشكرھم للمعتضد في انصافه أخبرنا 

محمد بن احمد بن التنوخي حدثنا أبي قال حدثني أبو الفرج طاھر بن محمد الصالحي قال حدثني القاضي أبو طاھر 
عبد هللا بن نصر قال بلغني أن أبا خازم القاضي جلس في الشرقية وھو قاضيھا للحكم فارتفع إليه خصمان فاجترأ 
أحدھما بحضرته بما أوجب التأديب فأمر بتأديبه وأدب فمات في الحال فكتب إلى المعتضد من المجلس أعلم أمير 

ني فاجترأ أحدھما بما أوجب عليه معه األدب عندي فأمرت بتأديبه فأدب المؤمنين أطال هللا بقاءه أن خصمين حضرا
فمات فإذا كان المراد به مصلحة المسلمين فمات في األدب فالدية واجبة في بيت مال المسلمين فان رأى أمير 

أنا قد أمرنا بحمل المؤمنين أطال هللا بقاءه أن يأمر بحمل الدية إلي ألحملھا إلى ورثته فعل قال فعاد الجواب إليه ب
الدية إليك وحمل إليه عشرة آالف درھم فأحضر ورثة المتوفي ودفعھا إليھم قال التنوخي وحدثنا أبو عبد هللا 
المرزباني حدثنا إبراھيم بن محمد بن شھاب عن أبي خازم القاضي بھذا الخبر أخبرني علي بن أبي علي المعدل 

بن عبد الرحمن بن احمد بن مروان قال حدثني مكرم بن بكر وكان  حدثني أبي قال حدثني القاضي أبو بكر محمد
من فضالء الرجال وعلمائھم قال كنت في مجلس أبي خازم القاضي فتقدم رجل شيخ ومعه غالم حدث فادعى الشيخ 

في أن  عليه ألف دينار عينا دينا فقال له ما تقول فأقر فقال للشيخ ما تشاء قال حبسه فقال للغالم قد سمعت فھل لك
تنقده البعض وتسأله إنظارك فقال ال فقال الشيخ ان رأى القاضي ان يحبسه قال فتفرس أبو خازم فيھما ساعة ثم قال 
تالزما إلى أن أنظر بينكما في مجلس آخر قال فقلت ألبي خازم وكانت بيننا أنسة لم أخر القاضي حبسه فقال ويحك 

ه المحق من المبطل وقد صارت لي بذلك دربة ال تكاد تخطئ وقد إني أعرف في أكثر األحوال في وجه الخصوم وج
وقع لي ان سماحة ھذه باألقرار ھي عن بلية وأمر يبعد عن الحق وليس في تالزمھما بطالن حق ولعل ينكشف لي 

سكون من أمرھما ما أكون معه على وثيقة مما أحكم به بينھما أما رأيت قلة تعاصيھما في المناظرة وقلة اختالفھما و
طباعھما مع عظم المال وما جرت عادة األحداث بفرط التورع حتى يقر مثل ھذا طوعا عجال بمثل ھذا المال قال 
فنحن كذلك نتحدث إذ استؤذن على أبي خازم لبعض وجوه الكرخ من مياسير التجار فأذن له فدخل فسلم وسبب 

ا يظفر به من مالي في القيان عند فالن المقين فإذا لكالمه فأحسن ثم قال قد بليت بابن لي حدث يتقاين ويتلف كل م
منعته ما لي احتال بحيل تضطرني إلى التزام غرم له وإن عددت ذلك طال وأقربه أنه قد نصب المقين اليوم ليطالبه 
ن بألف دينار عينا دينا حاال وبلغني أنه تقدم إلى القاضي فيقر له بھا فيحبس وأقع مع أمه فيما ينغص عيشي إلى ا

أزن ذلك عنه للمقين فإذا قبضه المقين حاسبه به من الجذور ولما سمعت بذلك بادرت إلى القاضي ألشرح له األمر 
فيداويه بما يشكره هللا له فجئت فوجدتھما على الباب قال فحين سمع أبو خازم ذلك تبسم وقال لي كيف رأيت قال 

علي بالغالم والشيخ فدخال فارھب أبو خازم الشيخ ووعظ  فقلت لھذا ومثله فضل هللا القاضي وجعلت أدعو له فقال
الغالم قال فاقر الشيخ بان الصورة كما بلغ القاضي وانه ال شيء له عليه وأخذ الرجل بيد ابنه وانصرفوا أخبرنا 
ال األھوازي أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال أنشدنا أبو محمد بن داد بن عبد الرحمن بن محمد بن يزداد الكاتب ق

بذل ... إذا ما تعزز قابلته ... ... ومن شادن لدمي يستحل ... أذل فأكرم له من مذل ... أنشدني أبو خازم القاضي 
... وأسلمت خدي له خاضعا ... قال علي بن عمر زادني فيه احمد بن أبي طاھر الكسائي الفقيه ... وذلك جھد المقل 

خازم القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز قاضي مدينة السالم وغيرھا قال علي بن عمر أبو ... ولوال مالحته لم أذل 
كان عراقي المذھب وكان عفيفا ورعا فيما بلغني أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على 

سنة اثنتين  بن المنادى وأنا أسمع قال مات أبو خازم القاضي واسمه عبد الحميد بن عبد العزيز في جمادى األولى
وتسعين أخبرنا الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل قال مات أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي على 

 الكرخ من مدينة السالم في جمادى اآلخرة سنة اثنتين وتسعين ومائتين ولم يغير شيبه وكان تقيا 
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د السمسار يعرف بغالم بن درستويه وھو بلخي عبد الحميد بن محمد بن الحسين بن عبد هللا أبو أحم -  5744
األصل سمع عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان لوينا وإبراھيم بن سعيد الجوھري وسوار بن عبد هللا العنبري 
والحسن بن عرفة العبدي روى عنه محمد بن إسحاق القطيعي وعمر بن محمد بن سبنك ويوسف بن عمر القواس 

بن نجاح وأبو العباس محمد بن نصر بن مكرم وأبو القاسم بن الثالج أحاديث مستقيمة إال  ومحمد بن علي بن الفضل
أن بن مكرم قال ھو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن محمد بن الحسين أخبرني الخالل حدثنا يوسف 

ن ھو بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عمر القواس حدثنا عبد الحميد بن محمد المعروف بغالم بن درستويه حدثنا عثما
بن عبد الحميد عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم إذا افتتح الصالة جالسا ركع جالسا قرأت في كتاب بن الثالج بخطه توفي أبو احمد عبد الحميد بن محمد 

ى اآلخر سنة ثمان عشرة وثالثمائة وكان بأذنه ثقل ذكر غيره أنه توفي يوم الخميس سلخ غالم بن درستويه في جماد
 جمادى اآلخرة 

عبد الحميد بن سلمان أبو عبد الرحمن الوراق الواسطي نزل بغداد وحدث بھا عن محمد بن احمد بن زيد  - 5745
و يعلى عثمان بن حسن الطوسي ومحمد المزاري وشعيب بن أيوب الصريفيني وجعفر بن محمد الوراق روى عنه أب

بن إسماعيل الوراق والدارقطني وبن شاھين وبن الثالج وكان ثقة يفھم الحديث أخبرنا التنوخي قال قال لنا أبو بكر 
بن شاذان وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع قاال توفي عبد الحميد الوراق في سنة ثالث وعشرين 

 قانع في شوال وثالثمائة زاد بن 

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الحسين أبو الحسين القاضي النيسابوري ذكر بن الثالج أنه قدم بغداد حاجا  - 5746
 في سنة ثالث وأربعين وثالثمائة وحدثھم عن محمد بن حمدويه وحاتم بن محبوب المروزيين 

 ذكر من اسمه عبد األعلى  

أبو مسعود الجرار مولى بني زھرة أصله كوفي وكان يسكن المدائن وقدم  عبد األعلى بن أبي المساور -  5747
بغداد وحدث بھا عن نافع مولى بن عمر وعامر الشعبي وحماد بن أبي سليمان روى عنه وكيع بن الجراح ويزيد بن 

لدقاق ھارون وعبد الصمد بن النعمان وصالح بن مالك الخوارزمي وغيرھم حدثنا محمد بن احمد بن أبي طاھر ا
حدثنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا عبد هللا بن روح حدثنا شبابة بن سوار حدثنا عبد األعلى بن أبي المساور قال 
سمعت الشعبي يقول سمعت عدي بن حاتم يقول لما قدمت على النبي صلى هللا عليه و سلم قال يا عدي بن حاتم أسلم 

له إال هللا وتشھد أني رسول هللا وتؤمن باالقدار كلھا خيرھا وشرھا حلوھا تسلم قلت ما اإلسالم قال أن تشھد ان ال إ
ومرھا قرأت في كتاب محمد بن عبد الملك التاريخي بخطه حدثني الحسين بن محمد الفھمي حدثنا علي بن الجعد 

صدر الديوان حدثنا عبد األعلى بن أبي المساور قال دخلت الديوان في خالفة المھدي وأبو عبيد هللا جالس في 
فسلمت فرد علي وما ھش الي وال حفل بي فجلست إلى بعض كتابه فقلت حدثنا الشعبي فسمعني أبو عبيد هللا فقال لي 
رأيت الشعبي قلت نعم ورأيت أبا بردة بن أبي موسى وھو خير من الشعبي فقال لي ارتفع ارتفع كتمتنا نفسك حتى 

قبل علي واشتغل بي حتى فرغت من حاجتي وانصرفت بشكره أخبرنا كدت ان تلحقنا ذما ال ترخصه المعاذير ثم أ
الصيمري حدثنا الحسين بن ھارون الضبي أخبرنا محمد بن عمر الحافظ حدثنا إسحاق بن موسى الرملي حدثنا أبو 
داود قال سمعت يحيى بن معين يقول قدم أبو مسعود الجرار وھو عبد األعلى فنزل في المخرم فكتبوا عنه ولم 

ركه نحن كان عنده عن الشعبي ونافع وغيرھما قلت كيف ھو قال أرجو أن يكون صالحا روى غير واحد عن ند
يحيى بن معين الطعن عليه وسوء القول فيه أخبرني السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد 

د بن ھارون يقال له عبد األعلى بن أبي بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال سألت يحيى عن شيخ حدثنا عنه يزي
المساور حدث عن حماد فقال ليس بثقة أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي 
حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد األعلى بن أبي مساور أبو مسعود الجرار 

خبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن محمد قال سمعت ليس بشيء كذاب أ
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يحيى بن معين يقول عبد األعلى بن أبي المساور ليس بشيء أخبرنا أبو نعيم حدثنا موسى بن إبراھيم بن النضر 
بن أبي المساور فقال ضعيف ليس  العطار حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال وسألت عليا عن عبد األعلى

بشيء أخبرنا البرقاني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خميرويه الھروي حدثنا الحسين بن إدريس قال سمعت بن عمار 
يقول عبد األعلى بن أبي المساور ضعيف وقال مرة أخرى عبد األعلى بن أبي المساور كان جرارا قلت ھو ثقة قال 

ن الفضل حدثنا علي بن إبراھيم المستملي أخبرني محمد بن إبراھيم بن شعيب الغازي قال ال ليس ھو بحجة أخبرنا ب
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول عبد األعلى بن أبي المساور الكوفي منكر الحديث أخبرنا العتيقي أخبرنا 

داود عن عبد األعلى بن أبي  محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال وسألت أبا
المساور فقال ليس بشيء وذكره في أھل المدائن أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن 

 احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال عبد األعلى بن أبي المساور متروك الحديث 

بن عبيد هللا بن عبد هللا بن أبي بن خلف الجمحي المكي كان عبد األعلى بن عبيد هللا بن محمد بن صفوان  - 5748
من أشراف قريش وأھل الفضل منھم والعلم واألدب وتولى قضاء مدينة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في أيام 

ليمان المھدي بعد موت أبيه عبيد هللا بن محمد وقدم بغداد أخبرني األزھري حدثنا احمد بن إبراھيم حدثنا احمد بن س
الطوسي حدثنا الزبير بن بكار حدثني خالد بن وضاح حدثني عبد األعلى بن عبيد هللا بن محمد بن صفوان الجمحي 
قال حملت دينا بعسكر المھدي فركب المھدي يوما بين أبي عبيد هللا وعمر بن بزيع وأنا وراءه في موكبه على 

وما ذرفت عيناك إال لتضربي ... بيد هللا قول امرئ القيس برذون قطوف فقال ما أنسب بيت قالته العرب فقال أبو ع
... أريد ألنسى ذكرھا فكأنما ... قال ھذا أعرابي قح فقال عمر بن بزيع قول كثير ... بسھميك في أعشار قلب ... 

منين قال وما ھذا بشيء وماله يريد ان ينسى ذكرھا حتى تمثل له فقلت يا أمير المؤ... تمثل لي ليلى بكل سبيلي 
عندي حاجتك جعلني هللا فداك قال الحق قلت ال لحاق لي ليس ذاك في دابتي قال احملوه على دابة قلت ھذا أول الفتح 

فحم التالقي بيننا زادنا سقما ... إذا قلت إني مشتف بلقائھا ... فحملت عليھا فلحقته فقال ما عندك قلت قول األحوص 
 ضي عني ديني قال أحسن وهللا اقضوا عنه دينه فق... 

عبد األعلى بن سليمان أبو عبد الرحمن الزراد العبدي سمع ھشام بن حسان وھشام الدستوائي وغالبا  -  5749
القطان وصالحا المري روى عنه أبو قدامة عبد هللا بن سعيد السرخسي وأحمد بن يحيى بن مالك السوسي وأحمد بن 

بة السدوسي وأبو البختري عبد هللا بن محمد العنبري منصور الرمادي وعلي بن حرب الطائي ويعقوب بن شي
ومحمد بن سعد العوفي أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الھاشمي بالبصرة حدثنا أبو العباس 
ن محمد بن احمد األثرم حدثنا احمد بن يحيى بن مالك السوسي حدثنا عبد األعلى بن سليمان حدثنا ھشام الدستوائي ع

قتادة عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان كلھم 
يستفتح الصالة بالحمد  رب العالمين حدثنا محمد بن علي الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي أخبرنا 

 عبد الرحمن عبد األعلى بن سليمان بغدادي عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي أخبرنا أبي قال أبو 

عبد األعلى بن مسھر أبو مسھر الدمشقي الغساني من أنفسھم سمع سعيد بن عبد العزيز التنوخي ويحيى  - 5750
بن حمزة الحضرمي ومالك بن أنس وعبد هللا بن العالء بن زبر روى عنه يحيى بن معين ومحمد بن عبد الملك بن 

األئمة وكان من أعلم الناس بالمغازي وأيام الناس حمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة  زنجويه وغير واحد من
فحبسه بھا إلى أن مات أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا عبد 

وزاعي ورأيت بن جابر وجلست الرحمن بن إبراھيم قال ولد أبو مسھر في صفر سنة أربعين ومائة وقال رأيت األ
معه أخبرنا الخضر بن عبد هللا بن كامل المري بدمشق أخبرنا عقيل بن عبيد هللا بن عبدان الصفار حدثنا أبو 
الميمون بن راشد حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال قال أبو مسھر ولد لي واألوزاعي حي وجالست سعيد 

ل وما كان أحد من أصحابي احفظ لحديثه مني غير أني نسيت أخبرنا محمد بن بن عبد العزيز ثنتي عشرة سنة قا
عمر بن بكير المقرئ أخبرنا علي بن احمد بن علي الوراق المصيصي قال قال أبو عبد هللا احمد بن الخليل الكندي 

د تعمل للسفياني فقال قال المأمون ألبي مسھر يا أبا مسھر وهللا الحبسنك في أقصى عملي أو تقول القرآن مخلوق تري
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أبو مسھر يا أمير المؤمنين القرآن كالم هللا غير مخلوق أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن 
معروف الخشاب حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال أبو مسھر الغساني كان اشخص من دمشق إلى عبد 

القرآن فقال ھو كالم هللا وأبى أن يقول مخلوق فدعا له بالسيف والنطع ليضرب هللا بن ھارون وھو بالرقة فسأله عن 
عنقه فلما رأى ذلك قال مخلوق فتركه من القتل وقال أما إنك لو قلت ذلك قبل أن أدعو لك بالسيف لقبلت منك 

احبسوه بھا حتى ورددتك إلى بالدك وأھلك ولكنك تخرج اآلن فتقول قلت ذلك فرقا من القتل أشخصوه إلى بغداد ف
يموت فاشخص من الرقة إلى بغداد في شھر ربيع اآلخر من سنة ثمان عشرة ومائتين فحبس قبل إسحاق بن إبراھيم 
فلم يلبث في الحبس إال يسيرا حتى مات فيه في غرة رجب سنة ثماني عشرة ومائتين فأخرج ليدفن فشھده قوم كثير 

ثنا أبو بكر بن المقرئ حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن العباس من أھل بغداد حدثنا يحيى بن علي الدسكري حد
الدمشقي قال سمعت أبا زرعة يقول سمعت أبا مسھر يقول كتب إلى احمد بن حنبل من العراق أن اكتب إليه بحديث 
س أم حبيبة يعني حديث مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى هللا عليه و سلم هللا عليه وآله وسلم من م

فرجه فليتوضأ كتب إلى عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر أن أبا الميمون البجلي أخبرھم وأخبرنا البرقاني قراءة 
أخبرنا محمد بن عثمان القاضي حدثنا أبو الميمون البجلي أخبرھم عبد الرحمن بن عبد هللا بن عمر بن راشد البجلي 

صري قال قال لي احمد بن حنبل كان عندكم ثالثة أصحاب حديث بدمشق حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الن
مروان والوليد وأبو مسھر أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو حامد احمد بن محمد بن حسنويه الھروي أخبرنا الحسين بن 
إدريس حدثنا سليمان بن األشعث السجزي قال سمعت احمد يقول رحم هللا أبا مسھر ما كان أثبته وجعل يطريه 

خبرنا بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا بكر بن زنجويه قال سمعت أبا أ
مسھر يقول عرامة الصبي في صغره زيادة في عقله في كبره أخبرنا ھبة هللا بن الحسن الطبري أخبرنا علي بن 

ي مسھر فقال ثقة وما رأيت ممن كتبنا عنه محمد بن عمر أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي عن أب
أفصح من أبي مسھر وما رأيت أحدا في كورة من الكور أعظم قدرا وال أجل عند أھلھا من أبي مسھر بدمشق وكنت 
أرى أبا مسھر إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس يسلمون عليه ويقبلون يده أخبرنا احمد بن عبد الواحد الدمشقي 

و بكر محمد بن احمد بن عثمان السلمي أخبرنا احمد بن علي بن الحسن البصري قال سمعت أبا بھا أخبرنا جدي أب
داود سليمان بن األشعث وقيل له إن أبا مسھر عبد األعلى بن مسھر كان متكبرا في نفسه فقال كان من ثقات الناس 

ى السيف فمد رأسه وجرد السيف فأبى رحم هللا أبا مسھر لقد كان من اإلسالم بمكان حمل على المحنة فأبى وحمل عل
أن يجيب فلما رأوا ذلك منه حمل إلى السجن فمات أخبرني الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن 
الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال سمعت يحيى بن معين يقول أبو مسھر عبد األعلى بن مسھر دمشقي 

أخبرنا علي بن محمد بن عمر أخبرنا أبو عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا احمد بن أبي  ثقة أخبرنا ھبة هللا الطبري
الحواري قال سمعت يحيى بن معين يقول ما رأيت منذ خرجت من بالدي أحدا أشبه بالمشيخة الذين أدركتھم من أبي 

ھر ومحمد بن عبد الواحد مسھر والذي يحدث وفي البلد أولى بالتحديث منه فھو أحمق أخبرنا حمزة بن محمد بن طا
األكبر قال حمزة حدثنا وقال اآلخر أخبرنا الوليد بن بكر حدثنا علي بن أحمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم 
صالح بن احمد بن عبد هللا العجلي حدثني أبي قال أبو مسھر عبد األعلى بن مسھر شامي ثقة أخبرنا احمد بن 

نا محمد بن عبد الرحمن الذھبي قال سمعت احمد بن نصر بن بجير يقول سمعت أبا الحسين بن عبد هللا التميمي أخبر
محمد علي بن نفيل يقول قلت ألبي مسھر كتب إلي الحسين بن علي بن عياش يقرئك السالم فأنشدني أبو مسھر فال 

دنست ثيابي كماء بعدي يغير حال ودي عن العھد القديم وال اقترابي وال عند الرخاء بطرت يوما وال في فاقتي 
المزن بالعسل المصفي أكون وتارة سلعا بصاب كتب إلى عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي وحدثني عبد العزيز بن 
أبي طاھر الصوفي عنه قال أخبرنا أبو الميمون البجلي حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الملك بن األصبغ قال سمعت 

ن عبد العزيز يسند أبا مسھر معه في صدر المجلس وأنا بين يدي مروان يقول أين أنا من أبي مسھر وكان سعيد ب
سعيد بن عبد العزيز في طيلساني عشرين رقعة وسمعت أبا مسھر يقول قال سعيد بن عبد العزيز ما رأيت أحسن 
ن مسألة منك بعد سليمان بن موسى أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال سنة ثما

عشرة ومائتين فيھا مات أبو مسھر ومولده سنة أربعين ومائة وأخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر الخلدي حدثنا محمد 
بن عبد هللا الحضرمي قال مات أبو مسھر ببغداد سنة ثمان عشرة ومائتين قرأت على البرقاني عن أبي إسحاق 
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يقول رأيت أبا مسھر عبد األعلى ببغداد وكان  المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت الجوھري
أبيض الرأس واللحية وكان ال يخضب حبس في المحنة حتى مات ببغداد في الحبس في رجب سنة ثمان عشرة 
أخبرني الحسن بن أبي بكر قال كتب إلي محمد بن إبراھيم الجوري أن احمد بن حمدان بن الخضر أخبرھم قال 

ال حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة ثمان عشرة ومائتين فيھا مات أبو مسھر عبد حدثنا احمد بن يونس الضبي ق
األعلى بن مسھر الغساني من أھل دمشق مات ببغداد في يوم األربعاء ليومين مضيا من رجب وھو بن تسع وسبعين 

 سنة ودفن بباب التبن 

رسي ونرس لقب لجده لقبته به النبط وكان عبد األعلى بن حماد أبو يحيى الباھلي البصري المعروف بالن -  5751
اسمه نصرا فقالوا نرس سكن عبد األعلى بغداد مدة وحدث بھا عن مالك بن أنس وحماد بن سلمة ووھب بن خالد 
وعبد الجبار بن الورد وحماد بن زيد ويزيد بن زريع ومعتمر بن سليمان روى عنه أبو يحيى صاعقة والبخاري 

ن منصور الرمادي وعبد هللا بن احمد بن حنبل وموسى بن ھارون ومحمد بن عبدوس ومسلم في صحيحھما وأحمد ب
بن كامل وعلي بن الحسن بن بيان المقرئ والحسن بن علي المعمري وھيثم بن خلف الدوري وأبو خبيب البرتي 

أخبرنا أبو حفص وأبو القاسم البغوي وغيرھم أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ حدثنا يحيى بن الشبل الحنيني 
عمر بن أبي غيالن وأخبرنا التنوخي حدثنا احمد بن يوسف األزرق حدثنا عمر بن إسماعيل بن أبي غيالن الثقفي 
حدثنا عبد األعلى بن حماد النرسي في مدينة أبي جعفر سنة أربع وثالثين ومائتين وأخبرني الحسين بن جعفر 

جعفر الحرقي حدثنا الھيثم بن خلف الدوري أبو محمد حدثنا عبد  السلماسي واللفظ لحديثه أخبرنا عبد العزيز بن
األعلى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم أن رجال زار 

ذه القرية أخا له في قرية أخرى فأرصد هللا له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أردت أخا لي في ھ
فقال ھل له من نعمة تربھا قال ال غير أني أحبه في هللا قال فإني رسول هللا إليك إن هللا قد أحبك كما احببته فيه 
أخبرني األزھري حدثنا عبيد هللا بن احمد بن يعقوب المقرئ ومحمد بن عبد هللا الشيباني قاال حدثنا الحسن بن علي 

لى بن حماد النرسي قال قدمت على المتوكل بسر من رأى فدخلت عليه يوما فقال بن زكريا أبو سعيد حدثنا عبد األع
لي يا أبا يحيى قد كنا ھممنا لك بأمر فتدافعت األيام به فقلت يا أمير المؤمنين سمعت مسلم بن خالد المكي يقول 

إن ... ا ھممت به ألشكرنك معروف... سمعت جعفر بن محمد يقول من لم يشكر الھمة لم يشكر النعمة وأنشدته 
فجذب ... فالشيء بالقدر المحتوم مصروف ... وال أذمك إن لم يمضه قدر ... ... اھتمامك بالمعروف معروف 

الدواة فكتبھا ثم قال ينجز ألبي يحيى ما كنا ھممنا له به وھو كذا ويضعف لخبره ھذا واللفظ للشيباني ولم يذكر 
أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا  المقرئ حديث جعفر بن محمد أخبرنا الجوھري

إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال وسمعته يعني يحيى بن معين يقول النرسيان ثقتان وقرأنا على الجوھري عن محمد 
ني عبد بن العباس قال حدثنا الكوكبي حدثنا إبراھيم بن الجنيد قال سمعت يحيى يقول عباس النرسي واآلخر يع

األعلى بن حماد النرسي ال بأس بھما كانوا كتابا ھم من ولد نرس قالوا ما نحب أن ننسب قلت ليحيى من نرس قال 
بعض كتاب العجم أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي أخبرني أبو احمد علي بن محمد 

األعلى بن حماد النرسي فقال صدوق حدثني محمد بن الحبيبي قال وسألته يعني صالح بن محمد جزرة عن عبد 
يوسف النيسابوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي بمصر أخبرنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي 
أخبرني أبي قال أبو يحيى عبد األعلى بن حماد النرسي ليس به بأس أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا أبو الفتح 

راھيم الغازي حدثنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال عبد محمد بن إب
األعلى بن حماد صدوق أخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن 

ين أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد سليمان الحضرمي قال ومات عبد األعلى بن حماد النرسي سنة سبع وثالثين ومائت
بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات عبد األعلى بن حماد النرسي بالبصرة سنة سبع وثالثين وقد كتبت 

 عنه 
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عبد األعلى بن أبي بكر عبد هللا بن أبي داود السجستاني واسمه سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن  -  5752
األزدي وكنية عبد األعلى أبو احمد حدث عن أبيه كتب عنه احمد بن عثمان بن برصاال البلدي  عمرو بن عمران

 وغيره وذكر لي محمد بن علي الصوري ان عبد األعلى عاش إلى سنة سبعين وثالثمائة 

 ذكر من اسمه عبد الكريم 

العاقول سافر إلى بغداد وواسط  عبد الكريم بن الھيثم بن زياد بن عمران أبو يحيى القطان من أھل دير - 5753
والبصرة والكوفة والشام ومصر وسمع مسلم بن إبراھيم األزدي وسليمان بن حرب وإبراھيم بن بشار وأبا نعيم 
الفضل بن دكين وأبا الوليد الطيالسي ومسددا وأبا عمر الحوضي وأحمد بن عبد هللا بن يونس وعمرو بن عون 

ر الحميدي وأبا اليمان الحمصي وأبا توبة الربيع بن نافع وإبراھيم بن مھدي ومحمد بن عيسى بن الطباع وأبا بك
المصيصي ومحمد بن أبي نعيم الواسطي وإبراھيم بن منذر الحزامي وحجاج بن إبراھيم المصري وأحمد بن صالح 

عبد الكريم ويحيى بن الحماني وأبا سلمة التبوذكي وحيوة بن شريح المصري وإبراھيم بن محمد الشافعي وأقام 
ببغداد دھرا طويال وحدث بھا حديثا كثيرا روى عنه أبو إسماعيل الترمذي وموسى بن ھارون الحافظ وقاسم بن 
زكريا المطرز وعبد هللا بن محمد البغوي ويحيى بن صاعد والقاضي المحاملي وإسماعيل بن محمد الصفار ومحمد 

الدھقان وأبو سھل بن زياد القطان في آخرين وكان ثقة  بن عمرو الرزاز وأبو عمرو بن السماك وحمزة بن محمد
ثبتا أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا أبو سھل احمد بن محمد بن عبد هللا القطان حدثنا أبو إسماعيل 

حمن محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الكريم حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزھري قال حدثني محمد بن عبد الر
بن ماعز العامري ان سفيان بن عبد هللا الثقفي قال قلت لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا رسول هللا حدثني أمرا 
أعتصم به فقال النبي صلى هللا عليه و سلم قل ربي هللا ثم استقم قال قلت يا رسول هللا ما أكثر ما تخاف علي قال 

سه ثم قال ھذا أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ فأخذ النبي صلى هللا عليه و سلم بلسان نف
على بن المنادى وأنا أسمع قال وجاءنا الخبر بموت أبي يحيى عبد الكريم بن الھيثم الدير عاقولي صاحب أبي اليمان 

قاضي قال مات عبد مات لخمس خلون من شعبان سنة ثمان وسبعين أخبرنا الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل ال
الكريم بن الھيثم القطان بدير العاقول في يوم الخميس ألحدى عشرة بقيت من شعبان سنة ثمان وسبعين ومائتين 

 وكتبنا عنه ببغداد في غير قدمة وكان يخضب بالحناء وكان ثقة مأمونا 

المقتدر با بن المعتضد با يكنى عبد الكريم أمير المؤمنين الطائع  بن الفضل المطيع  بن جعفر بن  - 5754
أبا بكر وأمه أم ولد اسمھا عتب أدركت خالفته وبايع المطيع  ابنه الطائع بالخالفة بعد أن خلع المطيع نفسه طائعا 
غير مكره فأخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثني أبي قال خلع المطيع نفسه غير مستكره فيما صح عندي وولي 

ر المكنى أبا بكر واسمه عبد الكريم الطائع  وكان سنه يوم ولي فيما بلغني ثمانية وأربعين سنة وأمه أم ابنه األكب
ولد اسمھا عتب أدركت أيامه أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال تقلد الطائع  أبو بكر عبد الكريم بن المطيع 

تين وثالثمائة وقبض عليه إلحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان يوم األربعاء الثالث عشر من ذي القعدة سنة ثالث وس
سنة إحدى وثمانين وثالثمائة وكانت مدة خالفته سبعة عشرة سنة وتسعة أشھر وخمسة أيام ورأيت الطائع  
مربوعا كبير األنف وكان أبيض أشقر حسن الجسم قال لنا أبو القاسم بن شاھين قبض على الطائع  في يوم السبت 

حدى عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وثمانين وثالثمائة حدثني التنوخي قال توفي الطائع  في ليلة عيد إل
الفطر سنة ثالث وتسعين وثالثمائة وصلى عليه القادر با في داره وحضرته وكبر عليه خمسا ثم حمل إلى 

حدثني ھالل بن المحسن قال توفي الطائع  وقت الرصافة فدفن في تربته وكان مولده في سنة سبع عشرة وثالثمائة 
 العصر من يوم الثالثاء يوم عيد الفطر سنة ثالث وتسعين وثالثمائة ودفن ليال 

عبد الكريم بن عمر بن عبد العزيز احمد بن محمد بن العباس أبو غانم الھمذاني المؤدب الشيرازي وھو  - 5755
ھا عن احمد بن قانع القاضي وحبيب بن الحسن القزاز وعبد الخالق أخو شيخنا محمد بن عمر سكن بغداد وحدث ب
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بن أبي روبا وأحمد بن يوسف بن خالد وأبي علي بن الصواف حدثني عنه األزھري وسألته عنه فقال كان من أھل 
 الفضل والسنة مشھورا بذلك وكان ثقة 

أبي بكر بن مالك القطيعي سمع منه أبو  عبد الكريم بن محمد بن عبيد هللا أبو القاسم الخالل حدث عن -  5756
 طاھر بن األشناني الدقاق 

عبد الكريم بن علي بن أبي الحسن محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون أبو تمام الھاشمي وھو أخو عبد  - 5757
ة خلف الصمد أبي الغنائم وكان األكبر سمع أبا نصر محمد بن احمد بن موسى المالحمي سمعنا منه كتاب القراء

االمام تصنيف البخاري وكان ثقة وسمعته يقول ولدت في سنة أربع وسبعين وثالثمائة أخبرنا أبو تمام بن المأمون 
أخبرنا أبو نصر محمد بن احمد بن محمد بن موسى المالحمي البخاري قدم علينا أخبرنا محمود بن إسحاق بن 

ل لنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني محمود الخزاعي أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قا
عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك قال سألت عمر أقرا خلف االمام قال نعم قلت وان قرأت يا أمير المؤمنين قال 
  وإن قرأت مات في ليلة األربعاء الرابع والعشرين من جمادى األولى سنة ثالثين وأربعمائة ودفن صبيحة تلك الليلة

عبد الكريم بن إبراھيم بن محمد بن إبراھيم بن محمد بن موسى أبو منصور المطرز وھو أخو أبي الحسن  - 5758
محمد أصبھاني األصل كان يسكن ناحية شارع العتابيين وحدث عن علي بن محمد بن احمد بن كيسان النحوي كتبنا 

خبرنا علي بن محمد بن احمد بن كيسان المروزي عنه وكان صدوقا أخبرنا أبو منصور المطرز في جامع المدينة أ
النحوي في دكان األبناء حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت 
وأظنه عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من عال ابنتين أو ثالثا أو أختين أو ثالثا حتى يبن أي 

يموت عنھن كنت أنا وھو في الجنة كھاتين وأشار بالسبابة والوسطى قال لنا أبو منصور ولدت في يوم  يتزوجن أو
الخميس لتسع بقين من شھر رمضان سنة ست وستين وثالثمائة ومات في شھر رمضان سنة أربع وأربعين 

 وأربعمائة 

المعروف بابن الصباغ وھو أخو محمد  عبد الكريم بن عبد الواحد بن محمد بن احمد بن جعفر أبو الفتح - 5759
وعلي سمع علي بن عمر السكري كتبت عنه وكان صدوقا أخبرني أبو الفتح بن الصباغ حدثنا علي بن عمر بن 
محمد السكري حدثنا النعمان بن ھارون بن أبي دلھاث الشيباني حدثنا أبو النضر إسماعيل بن عبد هللا بن ميمون 

زعفراني عبد الرحمن بن قيس حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال العجلي حدثنا أبو معاوية ال
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أول كرامة المؤمن أن يغفر لمشيعيه سألته عن مولده فقال ولدت في شھر 

خمس وأربعين رمضان من سنة سبع وسبعين وثالثمائة ومات في ليلة الثالثاء الرابع والعشرين من رجب سنة 
 وأربعمائة ودفن يوم الثالثاء في مقبرة باب حرب 

عبد الكريم بن محمد بن احمد بن القاسم بن إسماعيل أبو الفتح بن المحاملي وھو أخو أبي الحسن الفقيه  - 5760
سمع أبا بكر بن شاذان وعلي بن عمر السكري وأبا الحسن الدارقطني وأبا حفص بن شاھين ونحوھم كتبت عنه 

 كان ثقة مات في يوم اإلثنين السادس والعشرين من المحرم سنة ثمان وأربعين وأربعمائة و

عبد الكريم بن محمد بن عبيد هللا بن يوسف أبو القاسم الدالل المعروف بالسياري سمع أبا محمد بن  -  5761
رنا السياري قال حدثنا معروف القاضي كتبنا عنه وكان صدوقا يسكن قريبا من مسجد بن رغبان بباب الشعير أخب

عبيد هللا بن احمد بن معروف قاضي القضاة قال قرئ على أبي حامد محمد بن ھارون الحضرمي وأنا أسمع حدثكم 
احمد بن منيع حدثنا يعقوب بن إبراھيم وھو أبو يوسف القاضي حدثنا بن أبي ليلى عن عبد الكريم أبي أمية عن عبد 

بن أبي طالب نھاني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن قراءة القرآن وأنا  هللا بن الحارث عن بن عباس عن علي
راكع أو ساجد سألت السياري عن مولده فقال في رجب من سنة ثالث وسبعين وثالثمائة قلت ھل سمعت من غير 

 بن معروف قال ال ومات في أول ذي القعدة من سنة تسع وأربعين وأربعمائة 
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ي بن احمد بن علي بن الحسن بن عبد هللا أبو عبد هللا التميمي المعروف بابن السني عبد الكريم بن عل - 5762
القصري من قصر بن ھبيرة سكن بغداد وحدث بھا عن محمد بن عمر بن زنبور الوراق والقاضي أبي محمد بن 

ر بن خلف الوراق األكفاني كتبت عنه وكان صدوقا دينا كثير الدرس للقرآن أخبرنا بن السني أخبرنا محمد بن عم
حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا احمد بن عبد هللا بن زياد الدستري حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة حدثنا 
حبيب بن مزيد الشني قال حدثني ربيعة بن مرداس قال سمعت عمرو بن يزيد يقول سمعت أبا بكر يقول قال رسول 

فإنه باب من أبواب الجنة وإياكم والكذب فإنه باب من أبواب النار كذا رأيته  هللا صلى هللا عليه و سلم عليكم بالصدق
في أصل أبيه خلف الوراق مضبوطا وھكذا رواه بن شاھين عن بن صاعد سألت بن السني عن مولده فقال ولدت 

تسع بالقصر في النصف من صفر سنة إحدى وسبعين وثالثمائة ومات في يوم الخميس الثامن من المحرم سنة 
 وخمسين وأربعمائة ودفن من الغد وھو يوم الجمعة في مقبرة باب حرب 

عبد الكريم بن ھوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد أبو القاسم القشيري النيسابوري سمع احمد بن  - 5763
بد الرحمن محمد بن عمر الخفاف ومحمد بن احمد بن عبدوس المكي وأبا نعيم عبد الملك بن الحسن اإلسفراييني وع

بن إبراھيم بن محمد المزكي ومحمد بن الحسن بن فورك والحاكم أبا عبد هللا بن البيع ومحمد بن الحسين العلوي وأبا 
عبد الرحمن السلمي وقدم علينا في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وحدث ببغداد وكتبنا عنه وكان ثقة وكان يقص 

األصول على مذھب األشعري والفروع على مذھب الشافعي أخبرنا  وكان حسن الموعظة مليح اإلشارة وكان يعرف
القشيري أخبرنا أبو الحسين احمد بن محمد بن عمر الخفاف بنيسابور أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا عبيد هللا بن 

و سلم يقرأ سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن ھشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه 
في شيء من صالة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه من السورة ثالثون أو أربعون آية قام فقرأھن 
ثم ركع سألت القشيري عن مولده فقال في ربيع األول من سنة ست وسبعين وثالثمائة قال شجاع الذھلي وتوفي 

 بنيسابور في سنة خمس وستين وأربعمائة 

 اسمه عبد الرحيم  ذكر من

عبد الرحيم بن زيد بن الحواري أبو زيد العمي البصري قدم بغداد وحدث بھا عن أبيه روى عنه نعيم بن  - 5764
حماد ومحمد بن بشير القاضي ويحيى بن الحماني وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي أخبرنا الصيمري حدثنا 

الحافظ قال حدثني إسحاق بن موسى الرملي قال سمعت أبا داود الحسين بن ھارون الضبي أخبرنا محمد بن عمر 
يقول عبد الرحيم بن زيد العمي كان ببغداد ذكر يحيى بن معين قال رأيته في جامع الرصافة فلم آخذ عنه أخبرنا 
عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا الحسن بن احمد ھو االصطخري قال قرئ على العباس بن محمد قال 

معت يحيى بن معين يقول عبد الرحيم بن زيد العمي ليس بشيء أخبرني األزھري وعلي بن محمد بن الحسن س
المالكي قاال أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي 

يه عن الحسن عن أنس عن النبي صلى هللا بن المديني قال سألت أبي عن عبد الرحيم بن زيد العمي روى عن أب
عليه و سلم من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب هللا له بكل خطوة يخطوھا سبعين حسنة قال عبد الرحيم ضعيف 
أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي أخبرني محمد بن إبراھيم بن شعيب الغازي قال سمعت محمد بن 

عبد الرحيم بن زيد أبو زيد العمي البصري تركوه حدثنا عبد العزيز بن احمد بن علي  إسماعيل البخاري يقول
الكتاني حدثنا عبد الوھاب بن جعفر الميداني حدثنا عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي حدثنا القاسم بن عيسى العطار 

برنا احمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد حدثنا إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال عبد الرحيم بن زيد العمي غير ثقة أخ
بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سمعت أبا داود سليمان بن األشعث يقول عبد 
الرحيم بن زيد ضعيف وزيد يقال له أبو الحواري قلت وھو زيد بن الحواري أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد 

لكريم بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال عبد الرحيم بن زيد العمي متروك الحديث أبو بن سعد حدثنا عبد ا
 زيد بصري 



51 

 

عبد الرحيم بن سعيد االبرص الشامي أخو محمد بن سعيد المصلوب قدم بغداد وحدث بھا عن بن شھاب  -  5765
عيد بن محمد بن موسى الصيرفي أنه الزھري سمع منه يحيى بن معين قرأت في نسخة الكتاب الذي ذكر لنا أبو س

سمعه من أبي العباس األصم وذھب أصله به ثم أخبرنا العتيقي قراءة قال أخبرنا عثمان بن محمد المخرمي أخبرنا 
األصم أن العباس بن محمد الدوري حدثھم قال سمعت يحيى بن معين يقول محمد بن سعيد الشامي منكر الحديث 

لزندقة ولكنه منكر الحديث وله أخ يقال له عبد الرحيم بن سعيد االبرص وقد سمعنا وليس ھو كما قالوا صلب في ا
 منه ببغداد وكان يروي عن الزھري 

عبد الرحيم بن ھارون الغساني من أھل واسط سكن بغداد وحدث بھا عن ھشام بن حسان وعبد العزيز بن  - 5766
بن أيوب المخرمي وغيرھما أخبرنا محمد بن احمد بن أبي رواد روى عنه إبراھيم بن جابر وعبد هللا بن محمد 

رزق أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار أخبرنا عبد هللا بن أيوب المخرمي حدثنا عبد الرحيم بن ھارون حدثنا عبد 
العزيز بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن ھذه القلوب تصدأ كما يصدأ 

يد قالوا يا رسول هللا فما جالؤھا قال تالوة القرآن أخبرنا البرقاني قال سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول عبد الحد
 الرحيم بن ھارون الغساني متروك يكذب واسطي إن شاء هللا وكان ببغداد 

وأبي البختري عبد الرحيم بن واقد الخرساني قدم بغداد وحدث بھا عن بشير بن زاذان وھياج بن بسطام  - 5767
وھب بن وھب وعمرو بن جميع والحارث بن النعمان وعدي بن الفضل روى عنه محمد بن الجھم السمري 
والحارث بن أبي أسامة وبشر بن موسى وفي حديثه غرائب ومناكير ألنھا عن الضعفاء والمجاھيل أخبرني علي بن 

ارث بن محمد حدثنا عبد الرحيم بن واقد حدثنا محمد بن علي االيادي أخبرنا احمد بن يوسف بن خالد حدثنا الح
الھياج بن بسطام حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن سالم بن العالء عن نافع عن بن عمر قال كان رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم إذا خاف أن ينسى ربط في يده خيطا ليذكره حدثنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن إسحاق 

نا محمد بن الجھم السمري حدثنا عبد الرحيم بن واقد الخرساني ببغداد إمالء في شعبان سنة إحدى البغوي حدث
 ومائتين حدثنا شعيب بن يونس األعرابي بحديث ذكره 

عبد الرحيم بن محمد بن زيد السكري حدث عن أبي بكر بن عياش وعباد بن العوام وعبد هللا بن إدريس  - 5768
بن أبي الدميك وعمر بن إبراھيم أبو اآلذان الحافظ وإبراھيم بن موسى الجوزي وعبد هللا روى عنه محمد بن ھشام 

بن العباس الطيالسي أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي أخبرنا عبد هللا بن العباس الشطوي حدثنا إبراھيم بن موسى 
ن حميد عن أنس بن مالك ان النبي الجوزي حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن زيد السكري حدثنا أبو بكر بن عياش ع

صلى هللا عليه و سلم أتى يوم أحد فقيل يا رسول هللا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فقال حسبنا هللا ونعم الوكيل 
فانزل هللا تعالى الذين قال لھم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم أخبرني الحسن بن محمد الخالل قال قال أبو 

 رقطني عبد الرحيم بن محمد السكري ثقة بغدادي الحسن الدا

عبد الرحيم بن حبيب بن عمر أبو محمد الخرساني حدث بخراسان وما وراء النھر فحصل حديثه ھناك  -  5769
أخبرنا محمد بن احمد بن رزق حدثنا عبد هللا بن احمد بن جعفر النيسابوري حدثنا احمد بن محمد بن علي بن رزين 

د الرحيم بن حبيب البغدادي حدثنا إسحاق بن نجيح الملطي عن زنكل بن علي السلمي عن أم الھروي حدثنا عب
الدرداء عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم ثالث ال تتركھا العرب وھي لھم كفر االستسقاء باألنواء 

سلم إذا كبر العبد سترت تكبيرته ما بين والطعن في النسب والنوح وبإسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 
السماء واألرض من شيء قرأت على الحسن بن أبي القاسم عن أبي سعيد احمد بن محمد بن رميح النسوي قال 
سمعت احمد بن محمد بن عمر بن سيار يقول وكان بفرياب أبو محمد البغدادي عبد الرحيم بن حبيب وكان يروي 

نجيح وكان رجال لينا حسن المذھب أخبرنا الحسين بن محمد أخو الخالل عن أبي  عن بقية بن الوليد وإسحاق بن
سعد عبد الرحمن قال سمعت احمد بن محمد بن عمر بن محمد اإلدريسي قال عبد الرحيم بن حبيب بن عمر 

سماعيل األنصاري البغدادي حدث بخراسان وما وراء النھر سكن فارياب يقع في أحاديثه بعض المناكير يروي عن إ
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بن يحيى بن عبيد هللا التيمي وصالح بن بيان السيرافي وداود بن المحبر وروح بن عبادة روى عنه يوسف بن علي 
 األبار وأحمد بن عمار الخياط ومحمد بن عبيد بن عامر السمرقنديون وغيرھم 

اديين له عدة كتب مصنفة عبد الرحيم بن محمد بن عثمان أبو الحسين الخياط أحد متكلمي المعتزلة البغد -  5770
 وروى أبو الحسين عبد الواحد بن محمد الخصيبي عنه أنه سمع من يوسف بن موسى القطان 

عبد الرحيم بن عبد الصمد بن يحيى بن الليث بن أبي الزمين أبو الحسن الدقاق ذكر أبو القاسم بن الثالج  - 5771
ع وأحمد بن بديل الكوفيين وعن الزبير بن بكار وعباس بن انه حدثه عن الحسين بن علي بن األسود وحميد بن الربي

يزيد البحراني والحسن بن عرفة وعلي بن حرب وغيرھم وزعم بن الثالج أنه كان خال جده ألمه وأنه قدم إلى بغداد 
من سر من رأى قال ونزل في منزلنا وكان معه جزءان من حديثه فكتبتھما وقرأتھما عليه قال وقال لي ما حدثت 

حدا إال أنت وتوفي بسر من رأى في رجب من سنة ثالث وعشرين وثالثمائة قرأت جميع ھذا في كتاب بن الثالج أ
 بخطه 

عبد الرحيم بن عبد هللا بن ھارون بن ھاشم بن شھاب األنباري حدث عن أبي عبيد هللا الوراق روى عنه  - 5772
سطي أخبرنا محمد بن احمد المفيد قراءة حدثنا عبد الرحيم أبو بكر المفيد الجرجائي أخبرنا القاضي أبو العالء الوا

بن عبد هللا بن ھارون بن ھاشم بن شھاب األنباري حدثنا أبو عبيد هللا حماد بن الحسن حدثنا أبو داود طلحة عن عبد 
 هللا بن عبيد عن أم سلمة قالت ما طعن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في حسب وال نسب قط 

الرحيم بن محمد بن احمد بن بكر أبو محمد البزاز وقيل الوراق حدث عن يحيى بن أبي طالب ومحمد  عبد - 5773
بن الحسين الحنيني وإسماعيل بن إسحاق القاضي وصالح بن عمران الدعا روى عنه أبو بكر األبھري الفقيه ويحيى 

نا محمد بن عبد هللا بن محمد األبھري بن عمر بن عبد هللا الكاتب أخبرنا علي بن محمد بن الحسن المالكي أخبر
 حدثنا أبو محمد عبد الرحيم بن محمد البزاز ببغداد في الرصافة حدثنا إسماعيل بن إسحاق 

عبد الرحيم بن يعقوب أبو المھذب األنصاري النيسابوري قدم بغداد وحدث بھا عن أبي عبد الرحمن محمد  - 5774
يسيرا وكان ال بأس به وبلغنا أنه توفي بخراسان في سنة ست وثالثين بن الحسين السلمي وغيره علقت عنه شيئا 

 وأربعمائة 

 ذكر من اسمه عبد الباقي 

عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق أبو الحسين األموي موالھم سمع الحارث بن أبي أسامة ومحمد بن  -  5775
وزان وعلي بن محمد بن أبي الشوارب وعبيد بن مسلمة الواسطي وإبراھيم بن الھيثم البلدي وأحمد بن إسحاق ال

شريك البزار وإبراھيم بن إسحاق وإسحاق بن الحسن الحربيين وإبراھيم بن احمد الوكيعي وأحمد بن علي الخراز 
وأحمد بن يحيى الحلواني والحسن بن العباس الرازي وإسماعيل بن الفضل البلخي روى عنه الدارقطني والمرزباني 

دثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه وأبو الحسين بن الفضل وعبد العزيز بن محمد بن شبان وأحمد بن ومن بعدھما وح
علي البادا وأبو القاسم بن بشران وأبو علي بن شاذان وغيرھم سمعت الصيمري يقول عبد الباقي بن قانع بن 

قانع فقال في حديثه نكرة وسئل مرزوق بن واثق مولى بن أبي الشوارب القاضي سألت البرقاني عن عبد الباقي بن 
وأنا أسمع عنه فقال أما البغداديون فيوثقونه وھو عندنا ضعيف قلت ال أدري ألي شيء ضعفه البرقاني وقد كان عبد 
الباقي من أھل العلم والدراية والفھم ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه وقد كان تغير في آخر عمره حدثني األزھري عن 

قال كان عبد الباقي بن قانع قد حدث به اختالط قبل أن يموت بمدة نحو سنتين فتركنا السماع  أبي الحسن بن الفرات
منه وسمع منه قوم في اختالطه حدثني علي بن محمد بن نصر الدينوري قال سمعت حمزة بن يوسف السھمي يقول 

ة وسأل أبو سعد اإلسماعيلي أبا سألت أبا بكر بن عبدان عن عبد الباقي بن قانع فقال ال يدخل في الصحيح قال حمز
الحسن الدارقطني عن أبي الحسين بن قانع فقال كان يحفظ ويعلم ولكنه كان يخطئ ويصر على الخطأ قرأت في 
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كتاب أبي عمر محمد بن علي بن عمر بن الفياض عرفني عبد الباقي بن قانع انه ولد في ذي القعدة لخمس ليالي 
ين أخبرنا السمسار حدثنا الصفار قال مات عبد الباقي بن قانع لسبع خلون من بقين منه من سنة خمس وستين ومائت
 شوال سنة إحدى وخمسين وثالثمائة 

عبد الباقي بن احمد بن عبد هللا أبو الطيب الخوميني الرازي قدم علينا وھو شاب فكان يسمع معنا ويكتب  - 5776
لسماك الرازي وغيره وكان صدوقا أخبرني الخوميني عن مشايخنا وحدثني عن عبد هللا بن محمد بن احمد بن ا

حدثنا عبد هللا بن محمد بن احمد بن محمود الفقيه أبو محمد السماك حدثنا احمد بن خالد الحروري حدثنا محمد بن 
حميد حدثنا يعقوب يعني بن عبد هللا األشعري عن جعفر عن سلمة بن كھيل قال مر علي أبي طالب على النبي صلى 

ليه و سلم وعنده عائشة فقال لھا إذا سرك أن تنظري إلى سيد العرب فانظري إلى علي بن أبي طالب فقالت يا هللا ع
نبي هللا ألست سيد العرب فقال أنا امام المسلمين وسيد المتقين إذا سرك أن تنظري إلى سيد العرب فانظري إلى علي 

 ة عشرين وأربعمائة بن أبي طالب ذكر لي ان عبد الباقي الخوميني مات بعد سن

عبد الباقي بن محمد بن إبراھيم بن عروة أبو منصور البزاز حدث عن أبي عمر بن حيويه كتبت عنه  -  5777
وكان صدوقا وأصابه طرش في آخر عمره وال أحسب سمع منه إال أنا والصوري فانا سمعنا منه في وقت واحد 

سنة ثمان وعشرين وأربعمائة أخرجت عنه حديثا في أخبار  ومات في يوم الثالثاء الحادي والعشرين من ذي الحجة
 بن عيينة 

عبد الباقي بن محمد بن احمد بن زكريا أبو القاسم الطحان سمع أبا بكر الشافعي وأبا علي بن الصواف  -  5778
لي محمد بن كتبنا عنه وكان ثقة يسكن الطحانين ناحية باب الطاق أخبرنا عبد الباقي بن محمد الطحان أخبرنا أبو ع

احمد بن الحسن الصواف حدثنا أبو علي بشر بن موسى بن صالح األسدي حدثنا أبو نعيم حدثنا يزيد يعني بن 
مردانبة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الحسن 

ول ولدت لثمان خلون من رجب سنة أربع وأربعين والحسين سيدا شباب أھل الجنة سمعت عبد الباقي الطحان يق
 وثالثمائة ومات في ليلة الجمعة ودفن صبيحة يوم الجمعة الثاني من جمادى األولى سنة اثنتين وثالثين وأربعمائة 

عبد الباقي بن محمد بن محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون أبو منصور الھاشمي حدث عن أبي  -  5779
سمع منه أبو الفضل بن خيرون وغيره من أصحابنا وكان صدوقا مات في شھر ربيع األول من الحسن الدارقطني 

 سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ولم أسمع منه شيئا 

عبد الباقي بن أبي غانم عبد الكريم بن عمر بن عبد العزيز بن احمد بن محمد بن العباس أبو بكر الھمذاني  -  5780
با طاھر المخلص ومحمد بن الحسن بن المأمون وأبا الحسين بن حمة الخالل المؤدب شيرازي األصل سمع أ

والقاضي أبا عبد هللا الضبي كتبت عنه وكان ال بأس به يسكن باب الشعير أخبرنا عبد الباقي بن أبي غانم أخبرنا 
بن شميل حدثنا محمد بن عبد الرحمن المخلص حدثنا محمد بن ھارون الحضرمي حدثنا خالد بن أسلم حدثنا النضر 

شعبة عن مغيرة والحكم عن إبراھيم عن علقمة عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه صلى الظھر خمسا 
 فسجد سجدتين وھو جالس بعد ما سلم مات عبد الباقي بن أبي غانم بآمد في سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة 

لمحتسب المعروف بابن العطار سمع أبا طاھر المخلص وأبا عبد الباقي بن محمد بن غالب أبو منصور ا - 5781
الفضل محمد بن الحسن بن المأمون وأبا الحسن بن الجندي كتبت عنه وكان صدوقا يسكن باب األزج أخبرني أبو 
منصور بن العطار أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الذھبي حدثنا عبيد هللا بن عبد الرحمن السكري حدثنا زكريا بن 

المنقري حدثنا األصمعي حدثنا سفيان قال قيل ألبي حازم ما القرابة قال المودة قيل فما الراحة قال دخول يحيى 
الجنة وقال المودة ال تحتاج إلى القرابة والقرابة تحتاج إلى المودة سألته عن مولده فقال في سنة أربع وثمانين 

الغد وھو يوم األحد الخامس والعشرين من شھر ربيع وثالثمائة قال شجاع الذھلي ومات في ليلة األحد ودفن من 
 األخر من سنة إحدى وسبعين وأربعمائة في مقبرة باب حرب 
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  ذكر من اسمه عبد الرزاق 

عبد الرزاق بن منصور بن أبان أبو محمد البندار حدث عن يزيد بن ھارون وأسباط بن محمد وعبد هللا بن  - 5782
وإسحاق بن كعب بن سالم والمغيرة بن عبد هللا الجرجرائي وأبي عبد هللا الزاھد بكر السھمي وعبيد هللا بن موسى 

السمرقندي روى عنه الحسن بن إدريس القافالئي وأبو عبيد بن المؤمل الناقد ومحمد بن الحسن الكراتي وعلي بن 
قة أخبرنا أحمد بن عبد الحسن بن ھارون بن رستم والحسين والقاسم ابنا إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد وكان ث

هللا المحاملي قال وجدت في كتاب جدي الحسين بن إسماعيل بخط يده حدثنا عبد الرزاق بن منصور أبو محمد 
البندار حدثنا المغيرة بن عبد هللا بن عم حبي بن حاتم الجرجرائي عن بن سمعان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح 

  عليه و سلم من حضر منكم الجمعة فليغتسل كغسله من الجنابة عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا

عبد الرزاق بن عيسى بن عقيل األصبھاني نزل بغداد وحدث بھا عن الحسن بن يزيد الجصاص والحسن  -  5783
 بن عرفة وغيرھما روى عنه محمد بن مخلد وأبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن سلم الختلي أخبرنا بشرى بن عبد هللا

الرومي أخبرنا احمد بن جعفر بن سلم الختلي حدثنا عبد الرزاق بن عيسى بن عقيل األصبھاني ببغداد حدثنا الحسن 
بن عرفة حدثنا شبابة بن سوار عن بن زبر الشامي عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي ھريرة قال 

وم القيامة يقول هللا تعالى ألم أصح جسمك ألم أروك من قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أول ما يسأل عنه العبد ي
الماء البارد أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن احمد بن أبي طاھر الدقاق حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا 

 عبد هللا بن روح حدثنا شبابة بن سوار حدثنا أبو زبر حدثنا الضحاك بن عرزب بنحوه 

رزاق بن سليمان بن علي بن الجعد بن عبيد الجوھري حكى عن أبيه روى عنه أبو الحسين بن عبد ال - 5784
 البواب المقرئ 

عبد الرزاق بن إسماعيل بن إسحاق بن عبد هللا بن ھشام أبو سفيان الشاشي قدم بغداد وحدث بھا عن محمد  - 5785
بن الخالل المقرئ أخبرنا أبو طالب عمر بن  بن النضر الشاشي وحاشد بن إسماعيل وغيرھما روى عنه أبو الحسن

إبراھيم بن سعيد الفقيه أخبرنا أبو الحسن احمد بن جعفر بن محمد بن الفرج الخالل حدثنا أبو سفيان عبد الرزاق بن 
إسماعيل بن إسحاق بن عبد هللا بن ھشام الشاشي حدثنا محمد بن النضر بن المغيرة الشاشي أبو عبد هللا حدثنا أبو 

م حدثنا سفيان الثوري عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال أراه عن النبي صلى هللا عليه و سلم نعي
قال من كذب في حلمه كلف يوم القيامة أن يعقد شعيرة أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي أخبرنا احمد بن جعفر 

أبو ھمام الشاشي قدم حاجا سنة تسع وثالثمائة حدثنا  الخالل حدثنا عبد الرزاق بن إسماعيل بن إسحاق بن عبد هللا
 حاشد بن إسماعيل كذا كتبنا وهللا أعلم 

عبد الرزاق بن إسماعيل بن يعقوب بن مھرشاد أبو احمد الفارسي سمع أبا عبد هللا القاضي المحاملي  - 5786
إسماعيل في سنة ثمان وتسعين  حدثنا عنه األزھري والتنوخي وكان ثقة وقال لي األزھري توفي عبد الرزاق بن

 وثالثمائة 

  ذكر من اسمه عبيد 

عبيد بن القاسم نسيب سفيان الثوري كوفي سكن بغداد وحدث بھا عن إسماعيل بن أبي خالد وھشام بن  -  5787
عروة وسليمان األعمش والعالء بن ثعلبة وسفيان الثوري روى عنه احمد بن حنبل ومحمد بن عيسى بن الطباع 

هللا بن عمر القواريري وسريج بن يونس وأبو األشعث احمد بن المقدام العجلي أخبرنا أبو الفرج الطناجيري وعبيد 
وأبو محمد الجوھري قاال حدثنا محمد بن النضر الموصلي حدثنا أبو يعلى احمد بن علي بن المثنى حدثنا احمد بن 

ل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال لما المقدام العجلي أبو األشعث حدثنا عبيد بن القاسم عن إسماعي
نزلت وما كان ربك ليھلك القرى بظلم وأھلھا مصلحون قال وأھلھا ينصف بعضھم بعضا قرأنا على الجوھري عن 
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محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سألت يحيى بن معين 
يد بن القاسم الذي حدثنا عنه بحديث جرير عن النبي صلى هللا عليه و سلم وما كان ربك ليھلك القرى بظلم عن عب

وأھلھا مصلحون فقال ھو كذاب أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد السوسي 
لسفيان الثوري وقد سمعت منه ليس ھو بثقة  حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى يقول عبيد بن القاسم قريب

أخبرني السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال قال يحيى 
بن معين عبيد بن القاسم التيمي قرابة الثوري عن أبي خالد واألعمش معضل يشك عن أبي خالد ليس بثقة قال أظنه 

لد أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي خا
الفارسي حدثنا بكر بن سھل أخبرنا عبد الخالق بن منصور قال سئل يحيى بن معين عن عبيد بن القاسم شيخ يحدث 

مد بن محمد بن عبد هللا الكاتب حدثنا محمد عنه القواريري فقال ال وال كرامة وكان من أحسن الناس سمتا أنبأنا اح
بن حميد المخرمي حدثنا بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا عبيد بن القاسم قرابة سفيان 
الثوري كان كذابا خبيثا يحدث في مسجد الجامع بالرصافة وكان يحدث بحديث بن مسعود جبلت القلوب على حب 

ي البرقاني حدثنا يعقوب بن موسى األردبيلي حدثنا احمد بن طاھر بن النجم حدثنا سعيد بن من أحسن إليھا أخبرن
عمرو البرذعي قال قلت ألبي زرعة عبيد بن القاسم قال واھي الحديث أخبرني محمد بن علي المقرئ أخبرنا أبو 

دثنا احمد بن حنبل حدثنا عبيد مسلم بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي حدثنا أبو علي صالح بن محمد ح
بن القاسم حدثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أتى بطعام أكل مما 
يليه وإذا أتى بالتمر جالت يده قال أبو علي ھذا كذاب وكان عبيد ھو بن أخت سفيان كان يضع الحديث وله أحاديث 

لمؤمن سألت أبا علي عن حديث أبي األشعث عن عبيد بن القاسم عن ھشام عن أبيه عن عائشة مناكير وقال عبد ا
كان النبي صلى هللا عليه و سلم يتختم في يمينه فقال أبو علي كذب حدثنا به أبو األشعث فقال كان عبيد كوفيا كان 

لعباس العصمي الھروي حدثنا أبو الفضل ببغداد وأبو األشعث ثقة أخبرنا البرقاني قال قال أبو عبد هللا محمد بن ا
يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه قال سئل أبو علي صالح بن محمد البغدادي األسدي عن عبيد بن القاسم بن أخت 
سفيان الثوري فقال كذاب أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي 

داود عبيد بن القاسم قريب لسفيان قال كان يضع الحديث وما علمته قريبا لسفيان قلت ھكذا  اآلجري قال قلت ألبي
قال ھكذا قال يحيى بن معين فسكت أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن احمد بن 

حدثنا احمد بن محمد بن علي شعيب النسائي حدثنا أبي قال عبيد بن القاسم متروك الحديث أخبرنا الصيمري 
الصيرفي حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال روى عبيد بن القاسم عن ھشام بن عروة وعبيد متروك 

 الحديث 

عبيد بن أبي قرة سمع مالك بن أنس وسليمان بن بالل وعبد الجبار بن الورد والليث بن سعد وعبد هللا بن  -  5788
لوليد الطيالسي ومسدد بن مسرھد وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة زھير بن حرب وإبراھيم بن لھيعة روى عنه أبو ا

سعيد الجوھري وحجاج الشاعر وحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان أخبرنا البرقاني أخبرنا بشر بن احمد 
د بن أبي قرة حدثنا بن لھيعة اإلسفراييني حدثنا عبد هللا محمد بن ناجية حدثنا إبراھيم بن سعيد الجوھري حدثنا عبي

عن جعفر بن ربيعة عن حميد بن أبي المثنى عن أبيه عن زيد بن ثابت أن أبا سعيد الخدري أخبره عن النبي صلى 
هللا عليه و سلم قال إذا طعم أحدكم فال يمسح يده حتى يلعق أصابعه قرأنا على الجوھري عن محمد بن العباس قال 

كبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن عبيد بن حدثنا محمد بن القاسم الكو
أبي قرة فقال ما كان به بأس كان من التجار في القطيعة وكان من أھل الھيئة والكرم وكان عنده كتاب عن عبد 

الواحد قلت يعني يحيى الحديث الجبار بن الورد وكتاب لسليمان بن بالل ما سمعت منه عن الليث إال ذاك الحديث 
الذي أخبرناه محمد بن احمد بن رزق أخبرنا أبو علي محمد بن احمد بن الصواف إجازة حدثنا عبد هللا بن احمد بن 
حنبل حدثني أبي وأبو خيثمة قاال حدثنا عبيد بن أبي قرة وأخبرناه محمد بن علي بن يعقوب المعدل والحسن بن علي 

حمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبيد بن أبي قرة التميمي قاال أخبرنا ا
حدثنا ليث بن سعد عن أبي قبيل عن أبي ميسرة عن العباس كنت عند النبي صلى هللا عليه و سلم ذات ليلة فقال 
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يلي ھذه األمة بعددھا من ولدك  أنظر ھل ترى في السماء نجما قلت نعم قال ما ترى قلت أرى الثريا قال أما إنه
اثنين في فتنة واللفظ لحديث بن رزق أخبرنا أبو منصور محمد بن احمد بن شعيب الروياني أخبرنا محمد بن الحسن 
السروي حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان حدثنا عبيد بن أبي قرة 

حمد سمعت أبي وذكر ھذا الحديث فقال ھذا حديث لم يروه إال عبيد بن أبي قرة وكان ببغداد بإسناده نحوه قال أبو م
عند أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أنا أشك وكان يضن به ورأيته يستحسن ھذا الحديث وسر به حيث وجده عنده 

عبد هللا بن سليمان حدثنا  عن يحيى بن سعيد أخبرني الحسن بن أبي طالب حدثنا احمد بن محمد بن عمران حدثنا
أبي حدثنا حجاج حدثنا عبيد بن أبي قرة بھذا الحديث قال عبد هللا بن سليمان كتب ھذا الحديث عن أبي احمد بن 
صالح والثريا تختلف في عددھا يقولون ثمانية ويقول قوم ال يوقف على عددھا كثرة أخبرني عبيد هللا بن احمد بن 

بن علي الصيرفيان قاال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن احمد بن عثمان وعبيد هللا بن احمد 
يعقوب بن شيبة حدثنا جدي قال روى أبو ميسرة مولى العباس عن العباس أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال 

سعد عن أبي قبيل للعباس أنظر كم في الثريا من نجم رواه عبيد بن أبي قرة تفرد به وھو ثقة صدوق عن ليث بن 
 عنه 

عبيد بن محمد بن القاسم بن سليمان بن أبي مريم أبو محمد الوراق النيسابوري سكن بغداد وحدث بھا عن  - 5789
موسى بن ھالل العبدي وأبي النضر ھاشم بن القاسم والحسن بن موسى األشيب وعبد هللا بن يونس التنيسي ويعقوب 

عنه أبو بكر بن أبي الدنيا ومحمد بن محمد الباغندي والقاضيان وأبو  بن محمد الزھري وبشر بن الحارث روى
عبيد بن حربويه وأبو عبد هللا المحاملي ومحمد بن مخلد وكان ثقة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن 

 عبيد بن محمد الوراق مات في سنة خمس وخمسين ومائتين 

 األنماطي سكن حلب وحدث بھا عن الحسين بن علوان الكلبي روى عنه عبيد بن الھيثم بن عبيد هللا -  5790
إبراھيم بن حفص بن عمر العسكري وذكر أنه سمع منه في سنة ست وخمسين ومائتين أخبرنا يحيى بن محمد بن 

صة الحسين المؤدب حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد هللا الشيباني حدثنا إبراھيم بن حفص بن عمر العسكري بالمصي
قال حدثنا عبيد بن الھيثم بن عبيد هللا األنماطي البغدادي بحلب حدثنا الحسين بن علوان الكلبي حدثنا أبو حمزة ثابت 
بن أبي صفية قال كنا مع علي بن الحسين جلوسا في مسجد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم مر بنا عصافير 

عصافير قلنا ال قال أما إني ما أقول إني أعلم الغيب ولكن سمعت يصحن فقال علي بن الحسين أتدرون ما تقول ھذه ال
أبي يقول سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إن الطير إذا 

 أصبحت سبحت ربھا وسألته قوت يومھا وإن ھذه تسبح ربھا وتسأله قوت يومھا 

أبو سعيد المؤدب من أھل المدائن حدث عن سالم بن سليمان المدائني روى عنه  عبيد بن عبد الرحمن -  5791
عبدان األھوازي الحافظ وعبد هللا بن احمد بن ربيعة الدمشقي أخبرنا محمد بن علي بن الفتح حدثنا علي بن عمر 

ؤدب بالمدائن حدثنا سالم الحافظ حدثنا عبد هللا بن احمد بن ربيعة القاضي حدثنا عبيد بن عبد الرحمن أبو سعيد الم
بن سليمان حدثنا حمزة بن حبيب الزيات عن األعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان 
إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك قال علي بن عمر ھذا حديث غريب من حديث حمزة الزيات تفرد به سالم بن 

 ھذا الشيخ ولم نكتبه إال عن شيخنا ھذا سليمان المدائني ولم يروه عنه غير 

عبيد بن محمد بن الجراح المدائني حدث عن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صادر روى عنه محمد بن  -  5792
المسيب األرغياني حدثنا أبو المظفر محمد بن الحسن المروزي حدثنا زاھر بن احمد السرخسي حدثنا محمد بن 

الجراح المدائني قال حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز حدثنا محمد بن كثير عن المسيب حدثنا عبيد بن محمد 
يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن عبادة بن الصامت قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم دارك حرمك 

 فمن دخل عليك دارك فاقتله 
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س سكن سر من رأى وحدث بھا عن بكر عبيد بن محمد بن يحيى بن قضاء الجوھري البصري أبو العبا - 5793
بن يحيى بن زبان وسليمان بن الشاذكوني وحكامة بنت عثمان بن دينار روى عنه عمر بن محمد بن احمد بن 
ھارون العسكري وأبو محمد بن الخرساني أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم البغوي 

بن قضاء الجوھري حدثنا سليمان الشاذكوني حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن حدثنا عبيد بن محمد بن يحيى 
إسحاق عن الجراح بن المنھال عن حبيب بن نجيح عن عبد الرحمن بن غنم عن عبد هللا بن األرقم سمع عمر بن 

بن الجراح الخطاب يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إن لكل أمة أمينا وأمين أمتي أبو عبيدة 
أخبرني العتيقي حدثنا الحسن بن علي بن احمد بن عون الحريري حدثنا عمر بن محمد أبو القاسم العسكري حدثنا 

 أبو العباس عبيد بن محمد الجوھري بالعسكر 

عبيد بن عبد الواحد بن شريك أبو محمد البزار حدث عن آدم بن أبي إياس العسقالني وسعيد بن أبي مريم  - 5794
ى بن بكير المصريين ونعيم بن حماد المروزي وعن أبي الجماھر محمد بن عثمان وسليمان بن عبد الرحمن ويحي

وھشام بن عمار الدمشقيين وعبد الرحمن بن إبراھيم دحيم ويعقوب بن كعب األنطاكي ومحمد عبد العزيز الرملي 
جيح وأبو عمرو بن السماك ومكرم بن روى عنه القاضي المحاملي وأبو مزاحم الخاقاني ومحمد بن العباس بن ن

احمد القاضي وعبد الصمد الطستي وأحمد بن سلمان النجاد وأبو بكر الشافعي وقال الدارقطني ھو صدوق أخبرنا 
أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا 

د البزار حدثنا دحيم حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد عن األوزاعي قال حدثني من سمع عطاء عبيد بن عبد الواح
يحدث عن عائشة قالت كان إذا كان احتالم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رطبا مسحته باالذخر وإذا كان يابسا 

عبيد هللا بن يحيى بن خاقان حدثني مسحته بعظم أخبرنا األزھري حدثنا محمد بن العباس حدثنا أبو مزاحم موسى بن 
عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال أبو مزاحم وكان أحد الثقات ولم أكتب عنه في تغيره شيئا أخبرنا محمد بن عبد 
الواحد األكبر حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال عبيد بن عبد الواحد بن شريك أبو 

الناس عنه ثم أصابه أذى فغيره في آخر أيامه وكان على ذلك صدوقا أخبرنا محمد بن احمد بن محمد البزار أكثر 
رزق ومحمد بن عمر النرسي قاال قال لنا أبو بكر الشافعي وتوفي عبيد بن شريك البزار يوم األحد في رجب سنة 

بن علي الخطبي قال ومات أبو  ثمان وثمانين ومائتين قلت ھذا خطا والصواب ما أخبرنا بن رزق أخبرنا إسماعيل
محمد عبيد بن شريك البزار يوم األحد لسبع مضين من رجب سنة خمس وثمانين ومائتين ودفن عند قبر احمد بن 
حنبل وصليت عليه ولم أكتب عنه شيئا أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن 

خبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن عبيد بن شريك مات في رجب من سنة خمس المنادى وأنا أسمع وأخبرنا السمسار أ
 وثمانين ومائتين 

عبيد بن محمد بن خلف أبو محمد البزار صاحب أبي ثور الفقيه سمع أبا ثور وبشار بن موسى وإسحاق  - 5795
ن وعبدة بن عبد الرحيم بن بشر الكاھلي وأبا معمر الھذلي وبشر بن الوليد وعبد هللا بن عمر بن محمد بن أبا

المروزي وأحمد بن إبراھيم الدورقي روى عنه أبو عمرو بن السماك وجعفر الخلدي وأحمد بن عيسى بن الھيثم 
التمار وأبو بكر الشافعي وكان ثقة أخبرنا عبد العزيز بن احمد بن جعفر العطار حدثنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا 

معمر الھذلي حدثنا بن عيينة عن بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف قال لقيت عبيد بن محمد بن خلف حدثنا أبو 
عليا فقال لي يا عبد هللا ما بطأ بك أحب عثمان ثم قال لئن قلت ذلك لقد كان أوصلنا للرحم وأتقانا للرب عز و جل 

ب سنة ثالث وتسعين أخبرني الحسن بن أبي بكر قال قال عثمان بن احمد الدقاق مات عبيد بن خلف البزار في رج
ومائتين أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال ومات عبيد بن 
خلف صاحب أبي ثور في رجب سنة ثالث وتسعين وكان عنده الفقه ألبي ثور وحديث صالح كتب الناس عنه 

 ورضوا به 

وزي حدث عن محمد بن سعدان الضرير روى عنه أبو طاھر بن أبي ھاشم عبيد بن محمد المعروف بالمر -  5796
 المقرئ 
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 ذكر من اسمه عباد 

عباد بن نسيب أبو الوضئ القيسي سمع علي بن أبي طالب وحضر معه وقعة الخوارج بالنھروان روى  - 5797
محمد بن عبد هللا بن سليمان  عنه جميل بن مرة أخبرنا األزھري حدثنا علي بن عبد الرحمن البكائي بالكوفة حدثنا

الحضرمي حدثنا محمد بن عبيد بن حساب حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة قال حدثنا أبو الوضيء قال شھدت 
عليا يوم النھروان وھو يقول اطلبوا المخدج فوهللا ما كذبت وال كذبت أخبرنا أبو حازم عمر بن احمد العبدوي 

هللا الجوزقي يقول قرئ على أبي حاتم مكي بن عبدان وأنا أسمع قيل له سمعت  بنيسابور قال سمعت محمد بن عبد
 مسلم بن الحجاج يقول أبو الوضيء عباد بن نسيب القيسي سمع عليا روى عنه جميل بن مرة 

عباد بن عباد بن حبيب بن أبي المھلب بن أبي صفرة أبو معاوية العتكي األزدي المھلبي البصري سمع أبا  - 5798
زة نصر بن عمران وعبيد بن عمر وھشام بن عروة وعاصما األحول وكثير بن شنظير والزبير بن حريث حم

ومجالد بن سعيد روى عنه سليمان بن حرب ومسدد وأبو الربيع الزھراني ويحيى بن أيوب العابد وسريج بن يونس 
بن عرفة وكان قد نزل بغداد وأقام بھا وأحمد بن حنبل وإبراھيم بن زياد سبالن وأبو عبيد القاسم بن سالم والحسن 

إلى حين وفاته أخبرنا أبو عمر بن مھدي ومحمد بن احمد بن رزقويه ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان وعبد هللا 
بن يحيى بن عبد الجبار السكري ومحمد بن محمد بن محمد بن إبراھيم بن مخلد البزار قالوا أخبرنا إسماعيل بن 

نا الحسن بن عرفة حدثنا عباد بن عباد المھلبي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن محمد الصفار أخبر
عائشة قالت دخلت علي امرأة من األنصار فرأت فراش رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عباءة مثنية فانطلقت فبعثت 

يا عائشة قالت قلت يا رسول هللا إلي بفراش حشوة صوف فدخل علي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ما ھذا 
فالنة األنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذھبت فبعثت الي بھذا فقال رديه قالت فلم أرده وأعجبني أن يكون في 
بيتي حتى قال ذاك لي ثالث مرات قالت فقال رديه يا عائشة فوهللا لو شئت الجرى هللا معي جبال الذھب والفضة 

حمد بن عبد هللا بن خميرويه أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال بن عمار عباد بن عباد لم أخبرنا البرقاني أخبرنا م
أدركه ھو رجل من أشراف المھالبة أخبرنا بن رزق أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا عبد هللا بن احمد بن 

ون وعليه سواد أخبرني الحسن بن حنبل قال قال أبي كان عباد بن عباد رجال عاقال دينا ورأيته قد خرج من عند ھار
أبي بكر أخبرنا احمد بن محمد بن عبد هللا القطان حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال سمعت نصر بن علي يقول جاءني 
علي بن المديني فقال لي اذھب بنا إلى محمد بن عباد حتى ننظر في كتاب أبيه عن شعبة قال القاضي أحسبه قال فان 

رزق أخبرنا ھبة هللا بن محمد بن حبش الفراء أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال قلت فيھا غرائب أخبرنا بن 
ليحيى بن معين إن عند سعيد يعني بن عمرو أحاديث عن عباد بن عباد المھلبي فقال كان عباد ثقة أخبرنا أبو بكر 

ي يقول سمعت عثمان بن سعيد احمد بن محمد االشناني قال سمعت أبا الحسن احمد بن محمد بن عبدوس الطرائف
الدارمي يقول قال يحيى بن معين وعباد بن عباد المھلبي ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس 
أخبرنا احمد بن سعيد حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى يقول عباد بن العوام وعباد بن عباد جميعا ثقة وعباد 

ا حديثا أخبرنا الجوھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف الخشاب حدثنا بن عباد أوثقھما وأكثرھم
الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال عباد بن عباد بن حبيب العتكي كان ثقة وربما غلط وكان من أھل البصرة 

حمد بن احمد بن يعقوب حدثنا فقدم بغداد فنزلھا ومات بھا أخبرني األزھري قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا م
جدي قال عباد بن عباد المھلبي ثقة صدوق حدثنا الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي أخبرنا عبد الكريم 
بن احمد بن شعيب النسائي أخبرني أبي قال عباد بن عباد بن حبيب بن المھلب بصري ثقة أخبرني الصيمري حدثنا 

حمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال عباد بن علي بن الحسن الرازي حدثنا م
عباد بن حبيب بن المھلب بصري ثقة وأخبرنا الصيمري حدثنا الرازي أخبرنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا 

زھري أخبرنا محمد احمد بن زھير قال سمعت يحيى بن معين يقول عباد بن عباد أبو معاوية مات ببغداد أخبرنا األ
بن العباس أخبرنا إبراھيم بن محمد الكندي أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى قال مات عبد الوارث وعباد المھلبي 
سنة ثمانين ومائة أنبأنا محمد بن جعفر بن عالن الوراق أخبرنا مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن جرير الطبري قال 
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أبي صفرة يكنى أبا معاوية وكان ذا ھيئة حسنة وكان من ساكني البصرة فقدم  عباد بن عباد بن حبيب بن المھلب بن
بغداد فمات بھا في سنة إحدى وثمانين ومائة يوم األحد الثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب منھا وكان عباد بن عباد 

 ثقة غير انه كان يغلط أحيانا فيما يحدث 

المنذر بن مصعب بن جندل أبو سھل مولى أسلم بن زرعة الكالبي عباد بن العوام بن عمر بن عبد هللا بن  - 5799
الواسطي سمع يحيى بن أبي إسحاق وحصين بن عبد الرحمن وھارون بن عنترة وسعيد الجريري وسعيد بن أبي 
عروبة وھالل بن خباب وسمع من عبد هللا بن أبي نجيح حديثا واحدا ومن واصل مولى بن عيينة حديثا واحدا روى 

و نعيم الفضل بن دكين وسعيد بن سليمان الواسطي وأبو الربيع الزھراني وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة عنه أب
وأحمد بن حنبل وسريج بن يونس وزياد بن أيوب وعلي بن مسلم الطوسي والحسن بن عرفة وغيرھم وكان قد أقام 

وأبو الحسين بن الفضل وأبو محمد السكري  ببغداد مدة وحدث بھا أخبرنا أبو عمر بن مھدي وأبو الحسن بن رزقويه
وأبو الحسن بن مخلد قالوا أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار أخبرنا الحسن بن عرفة حدثنا عباد بن العوام عن 
ھارون بن عنترة الشيباني عن عبد الرحمن بن األسود بن يزيد عن أبيه وعلقمة انھما صليا مع بن مسعود في بيته 

واآلخر عن شماله فلما انصرف قال ھكذا صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخبرنا ھبة  أحدھما عن يمينه
هللا بن الحسن الطبري أخبرنا علي بن محمد بن عمر أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال 

حد يشبھه أخبرنا بن الفضل أخبرنا سمعت وكيعا وسألني عن عباد بن العوام فقال يحدث قلت نعم قال ليس عندكم أ
عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثني الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد هللا يعني احمد بن 
حنبل وذكر عباد بن العوام فقال كان يشبه أصحاب الحديث قال وسمعت أبا عبد هللا قال شھدت ھشيما يوما وذكر 

ألخينا عباد فإنه مريض وشھدت عبادا يوما يقول في حديث ذكره أخطا ھشيم قال أبو عبد هللا عبادا فقال ادع هللا 
فانظر ھشيم يدعو له وھو يخطئه أخبرني السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن 

مولى أسلم بن زرعة ثقة أخبرنا علي األزھر حدثنا بن الغالبي قال قال أبو زكريا يحيى بن معين وعباد بن العوام 
بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن سھل حدثنا 
عبد الخالق بن منصور قال سئل يحيى بن معين عن عباد بن العوام فقال ثقة أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر حدثنا 

علي بن احمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا العجلي حدثني أبي الوليد بن بكر حدثنا 
قال عباد بن العوام واسطي ثقة أخبرنا علي بن طلحة المقرئ حدثنا أبو الفتح محمد بن إبراھيم الغازي أخبرنا محمد 

بن العوام واسطي صدوق أخبرنا  بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال عباد
العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سئل أبو داود عن عباد 
بن عباد وعباد بن العوام قال كالھما ثقة أخبرني الحسين بن علي الطناجيري أخبرنا محمد بن زيد بن علي بن 

ن محمد بن عقبة الشيباني حدثنا ھارون بن حاتم التميمي قال ومات عباد بن العوام مروان الكوفي أخبرنا محمد ب
ببغداد سنة ثالث وثمانين أخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا 

أبو إسحاق المزكي قال  الحضرمي قال مات عباد بن العوام سنة ثالث وثمانين ومائة أخبرنا البرقاني قال أجاز لنا
أخبرنا محمد بن السراج قال حدثنا الجوھري حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام أبو سھل الواسطي وكان 
نبيال من الرجال في كل أمره مات ببغداد في جمادى األولى سنة ست وثمانين ومائة وقال السراج سمعت زياد بن 

خمس وثمانين ومائة أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه أخبرنا عبد هللا بن محمد بن  أيوب قال مات عباد بن العوام سنة
جعفر حدثنا عمر بن احمد األھوازي حدثنا خليفة بن خياط قال عباد بن العوام يكنى أبا سھل مات سنة خمس 

ھم حدثنا محمد وثمانين ومائة أخبرنا الجوھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف حدثنا الحسين بن ف
بن سعد قال عباد بن العوام ويكنى أبا سھل كان من أھل واسط وكان يتشيع فاخذه ھارون أمير المؤمنين فحبسه 
زمانا ثم خلى عنه وأقام ببغداد وسمع منه البغداديون وكان ينزل بالكرخ على نھر البزازين وتوفي سنة خمس 

لفظا أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المخلص حدثنا عبيد هللا بن عبد وثمانين ومائة حدثنا عبد العزيز بن علي األزجي 
الرحمن السكري قال دفع إلى عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة كتابه فنسخته وقرأته عليه قال حدثني أبي قال 

خبرنا حدثني أبو عبيد القاسم بن سالم قال سنة خمس وثمانين ومائة فيھا مات عباد بن العوام الواسطي ببغداد أ
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األزھري أخبرني محمد بن العباس أخبرنا إبراھيم بن محمد الكندي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال ومات 
عباد بن العوام سنة ست وثمانين أخبرني عبد هللا بن أبي بكر بن شاذان أخبرنا أبي حدثنا عثمان بن محمد 

وام سنة ست وثمانين ومائة أخبرنا الحسن بن أبي بكر السمرقندي حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال ومات عباد بن الع
قال كتب إلى محمد بن إبراھيم الجوري أن احمد بن حمدان بن الخضر أخبرھم قال حدثنا احمد بن يونس الضبي 
حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة سبع وثمانين ومائة فيھا مات عباد بن العوام ويكنى أبا سھل من أھل واسط 

نعيم الحافظ حدثنا محمد بن جعفر بن احمد بن الليث الواسطي حدثنا اسلم بن سھل قال توفي عباد بن أخبرنا أبو 
 العوام سنة سبع وثمانين ومائة 

عباد بن موسى أبو عقبة األزرق البصري نزل بغداد وحدث بھا عن سفيان الثوري وإسرائيل بن يونس  -  5800
وحماد بن سلمة وعبد العزيز بن أبي رواد روى عنه ھارون بن سفيان وإبراھيم بن طھمان ومحمد بن مسلم الطائفي 

المستملي وجعفر بن محمد بن القعقاع ومحمد بن إسحاق الصاغاني وأحمد بن يوسف التغلبي وإسحاق بن الحسن 
 الحربي وصالح بن محمد الرازي وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن

إسحاق البغوي حدثنا جعفر بن محمد بن القعقاع حدثنا أبو عقبة عباد بن موسى ببغداد حدثنا حماد بن سلمة عن علي 
بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجال مدح رجال عند بن عمر فجعل بن عمر يرفع التراب بأصبعه نحوه وقال 

فاحثوا في وجوھھم التراب أخبرنا القاضي أبو بكر احمد بن قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا رأيتم المداحين 
الحسن بن احمد الحرشي بنيسابور حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا 

 أبو عقبة البصري األزرق عباد بن موسى وكان ثقة 

عن إبراھيم بن سعد وإسماعيل بن جعفر وطلحة  عباد بن موسى أبو محمد الختلي سكن بغداد وحدث بھا - 5801
بن يحيى الزرقي وأبي إسماعيل المؤدب وإسماعيل بن عياش روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري وأبو يحيى 
صاعقة وعباس الدوري والحسن بن علويه وموسى بن محمد بن إسحاق األنصاري وأحمد بن علي األبار وصالح 

البراثي وكان ثقة وسمعت ھبة هللا بن الحسن الطبري يقول روى عباد بن موسى بن محمد جزرة وأحمد بن محمد 
الختلي عن سفيان الثوري وإسرائيل بن يونس وھذا القول وھم منه إنما روى عنھما عباد بن موسى أبو عقبة 

م الزبيبي حدثنا األزرق الذي ذكرناه قبل عباد بن موسى الختلي أخبرنا علي بن أبي علي أخبرنا عبد هللا بن إبراھي
الحسن بن علويه القطان حدثنا عباس بن موسى الختلي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني سعيد بن يوسف الرحبي 
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ساووا بين 

ء وأخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا عبد أوالدكم في العطية فلو كنت مفضال أحدا لفضلت النسا
الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال وسالت 
يحيى بن معين عن عباد بن موسى فقال ثقة قرأت على البرقاني عن محمد بن العباس قال حدثنا احمد بن محمد بن 

جعفر بن درستويه حدثنا احمد بن محمد بن القاسم بن محرز قال سألت يحيى بن معين عن عباد بن  مسعدة حدثنا
موسى الختلي قال صاحب حديث أبي مويھية ليس به بأس أخبرنا البرقاني قال قال محمد بن العباس العصمي حدثنا 

عباد بن موسى ثقة أخبرنا بن  يعقوب بن إسحاق بن محمود الھروي الحافظ أخبرنا أبو علي صالح بن محمد قال
الفضل أخبرنا دعلج بن احمد حدثنا احمد بن علي األبار قال مات عباد بن موسى الختلي سنة تسع وعشرين ومائتين 
بطرسوس أخبرنا العتيقي حدثنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات عباد بن موسى بالثغر سنة 

فضل أخبرنا جعفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال سنة تسع وعشرين تسع وعشرين أخبرنا بن ال
ومائتين فيھا مات عباد بن موسى أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف حدثنا الحسين 

ين ومائتين أخبرنا بن فھم قال عباد بن موسى الختلي يكنى أبا محمد خرج إلى طرسوس فمات بھا في أول سنة ثالث
السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن عباد بن موسى مات سنة تسع وعشرين ومائتين ويقال سنة ثالثين قال بن 

 قانع وھو أصح 
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عباد بن الوليد بن خالد أبو بدر الغبري سمع أبا داود الطيالسي وعمرو بن محمد بن أبي رزين وسعيد بن  -  5802
بدل بن المحبر وحبان بن ھالل روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وأحمد بن علي األبار عامر وحفص بن واقد و

ويحيى بن صاعد وإسماعيل بن العباس الوراق والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد وقال بن أبي حاتم سمعت منه 
بن مخلد العطار  مع أبي وھو صدوق أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا محمد

وأخبرنا التنوخي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الذھبي حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قاال حدثنا أبو بدر عباد بن 
الوليد زاد يحيى الغبري ثم اتفقا حدثنا حفص بن واقد حدثنا وفي حديث يحيى أخبرنا بن عون عن محمد عن أبي 

و سلم طھور أناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أوالھن وقال يحيى ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
أولھن بالتراب والھر مرة قال يحيى ما سمعناه إال منه أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا بدر عباد 

مد الواعظ قال قال جدي بن الوليد الغبري مات في سنة ثمان وخمسين ومائتين أخبرني الطناجيري حدثنا عمر بن اح
 عن أبي بكر مات أبو بدر الغبري سنة اثنتين وستين وھكذا قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه 

عباد بن علي بن مرزوق أبو يحيى الثقاب السيريني من ولد خالد بن سيرين بصري سكن بغداد وحدث بھا  -  5803
عنه محمد بن عمرو الرزاز وأبو بكر الشافعي ومحمد  عن محمد بن جعفر المدائني وبكار بن محمد السيريني روى

بن حميد المخرمي وأبو حفص بن الزيات وعلي بن عمر السكري ومحمد بن الحسين األزدي وأبو القاسم بن زنجي 
الكاتب أخبرنا القاضي أبو عبد هللا الصيمري وأحمد بن سليمان بن علي المقرئ قاال أخبرنا علي بن عمر بن محمد 

دثنا عباد بن علي الثقاب حدثنا محمد بن جعفر المدائني عن حمزة الزيات عن أبي سفيان عن أبي نضرة الختلي ح
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال علم اإلسالم الصالة فمن فرغ لھا قلبه بحدودھا وسننھا 

الختلي بإسناده والمشھور عن عباد بن علي فھو مؤمن ھذا الحديث غريب جدا لم أكتبه إال من حديث علي بن عمر 
حديث غير ھذا أخبرنا ھالل بن محمد بن جعفر الحفار حدثنا محمد بن حميد بن سھيل المخرمي حدثنا عباد بن علي 
الثقاب ولم يكن عنده غير ھذا الحديث الواحد حدثنا بكار السيريني وأخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا 

د بن علي الناقد قال قرئ على أبي يحيى عباد بن علي بن مرزوق وأنا أسمع في شھر ربيع األول سنة عمر بن محم
اثنتين وثالثمائة في مدينة أبي جعفر حدثنا بكار بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن سيرين حدثنا بن عون عن محمد 

خلق الجنة وخلق لھا أھال بعشائرھم وقبائلھم ال  بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إن هللا
يزاد فيھم وال ينقص منھم وخلق النار وخلق لھا أھال بعشائرھم وقبائلھم ال يزاد فيھم وال ينقص منھم فقال رجل أال 
نعمل يا رسول هللا قال اعملوا فكل امرئ ميسر لما خلق له لفظ حديث بن عبد الواحد وھو أتم أخبرني احمد بن 

د الغزال قال قرأنا على محمد بن جعفر الشروطي عن أبي الفتح محمد بن الحسين األزدي الحافظ قال عباد بن محم
علي السيريني ضعيف روى عن بكار بن محمد عن أبي عون عن بن سيرين عن أبي ھريرة حديثا خطأ ووھم وإنما 

ن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى رواه بكار بن محمد عن الثوري عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة ع
هللا عليه و سلم إن هللا خلق الجنة وخلق لھا أھال فجعله عباد بن علي عن بكار عن بن عون عن بن سيرين عن أبي 
ھريرة كتبنا عنه إمالء من حفظه وال يصح قلت وقد أخبرنا بحديث بكار عن الثوري أبو سھل احمد بن محمد بن 

ل بنيسابور حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا العباس بن حسنويه الدال
بكار بن محمد بن سيرين حدثنا سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين 

فيه إن هللا تعالى خلق الجنة قالت بينما رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جالس إذا أتي بمولود من األنصار الحديث و
وخلق لھا أھال وخلق النار وخلق لھا أھال خلقھم في أصالب آبائھم أخبرني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن 
محمد بن جعفر وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن عبادا السيريني مات في سنة تسع وثالثمائة زاد 

خبرني أبو يعلى احمد بن عبد الواحد الوكيل أخبرنا علي بن عمر الحربي قال وجدت في بن قانع في شھر رمضان أ
كتاب أخي بخطه مات عباد الثقاب في آخر سنة تسع وثالثمائة ذكر غيره أنه مات يوم األربعاء لتسع بقين من شھر 

 رمضان وكان يقول إنه ولد في سنة أربع ومائتين 
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  ذكر من اسمه عبد الجبار 

عبد الجبار بن عاصم أبو طالب النسائي سكن بغداد وحدث بھا عن عبيد هللا بن عمرو وأبي المليح الرقيين  - 5804
وإسماعيل بن عياش وموسى بن أعين روى عنه أبو يحيى صاعقة وأحمد بن أبي خيثمة وحنبل بن إسحاق والحسن 

بن الحسين القطان أخبرنا عثمان بن احمد بن علي بن الوليد الفارسي وأبو القاسم البغوي وغيرھم أخبرنا محمد 
الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم حدثني عبيد هللا بن عمرو الرقي عن عبد الملك 
بن عمير عن جابر بن سمرة أن رجال سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أصلي في الثوب الواحد الذي آتي فيه 

ال أن ترى فيه شيئا فتغسله أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا ھبة هللا بن محمد بن حبش الفراء أھلي قال نعم إ
أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال وسألته يعني يحيى بن معين عن عبد الجبار بن عاصم فقال ثقة أخبرنا علي 

ن إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن سھل بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر أخبرنا محمد ب
حدثنا عبد الخالق بن منصور قال وسألته يعني يحيى بن معين عن أبي طالب فقال صدوق أخبرنا األزھري عن أبي 
الحسن الدارقطني قال عبد الجبار بن عاصم أبو طالب ثقة أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا 

ات أبو طالب عبد الجبار بن عاصم سنة ثالث وثالثين ومائتين أخبرنا علي بن الحسين الرازي بن محمد البغوي م
حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال ومات أبو طالب عبد الجبار بن عاصم ليلة الخميس 

 ألربع بقين من شھر ربيع اآلخر سنة ثالث وثالثين ومائتين 

بن احمد بن عبيد هللا السمسار حدث عن علي بن المثنى الطھوي روى عنه محمد بن المظفر عبد الجبار  - 5805
الحافظ أخبرنا عبيد هللا بن محمد بن عبيد هللا النجار قال حدثنا محمد بن المظفر حدثنا عبد الجبار بن احمد بن عبيد 

حدثنا عبد هللا بن لھيعة حدثنا جعفر بن ربيعة  هللا السمسار ببغداد حدثنا علي بن المثنى الطھوي حدثنا زيد بن الحباب
عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما في القيامة راكب غيرنا نحن أربعة فقام إليه 
عمه العباس بن عبد المطلب فقال من ھم يا رسول هللا فقال اما أنا فعلى البراق وجھھا كوجه اإلنسان وخدھا كخد 

وعرفھا من لؤلؤ ممشوط وأذناھا زبرجدتان خضروان وعيناھا مثل كوكب الزھرة توقدان مثل النجمين  الفرس
المضيئين لھا شعاع مثل شعاع الشمس بلقاء محجلة تضيء مرة وتنمي أخرى يتحدر من نحرھا مثل الجمان 

ظالف البقر من زبرجد أخضر مضطربة في الخلق أذنھا ذنبھا مثل ذنب البقرة طويلة اليدين والرجلين وأظالفھا كأ
تجد في مسيرھا سيرھا كالريح وھي مثل السحابة لھا نفس كنفس اآلدميين تسمع الكالم وتفھمه وھي فوق الحمار 
ودون البغل قال العباس ومن يا رسول هللا قال وأخي صالح على ناقة هللا وسقياھا التي عقرھا قومه قال العباس ومن 

بن عبد المطلب اسد هللا وأسد رسوله سيد الشھداء على ناقتي قال العباس ومن يا  يا رسول هللا قال وعمي حمزة
رسول هللا قال وأخي علي على ناقة من نوق الجنة زمامھا من لؤلؤ رطب عليھا محمل من ياقوت أحمر قضبانھا من 

حمراء تضيء للراكب  الدر األبيض على رأسھا تاج من نور لذلك التاج سبعون ركنا ما من ركن إال وفيھا ياقوتة
المحث عليه حلتان خضروان وبيده لواء الحمد وھو ينادي أشھد ان ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا فيقول 
الخالئق ما ھذا إال نبي مرسل أو ملك مقرب فينادي مناد من بطنان العرش ليس ھذا ملك مقرب وال نبي مرسل وال 

ول رب العالمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين لم أكتبه إال بھذا حامل عرش ھذا علي بن أبي طالب وصي رس
 اإلسناد وبن لھيعة ذاھب الحديث 

عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار أبو الحسن االسداباذي سمع علي بن إبراھيم بن سلمة القزويني وعبد  - 5806
اني وعبد الرحمن بن حمدان الجالب والزبير بن عبد هللا بن جعفر بن احمد األصبھاني والقاسم بن أبي صالح الھمد

الواحد االسداباذي ومحمد بن احمد بن عمرو الزئبقي البصري ومحمد بن عبد هللا بن أخي الساوي ومحمد بن عبد 
هللا الرامھرمزي وكان ينتحل مذھب الشافعي في الفروع ومذاھب المعتزلة في األصول وله في ذلك مصنفات وولي 

ة بالري وورد بغداد حاجا وحدث بھا حدثنا عن القاضيان الصيمري والتنوخي وغيرھما أخبرنا أبو عبد قضاء القضا
هللا الصيمري وأبو القاسم التنوخي قاال أخبرنا القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار االسداباذي 

المغيرة السكري حدثنا ھشام بن عبيد هللا الرازي  ببغداد حدثنا أبو الحسن علي بن إبراھيم بن سلمة حدثني محمد بن
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عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أراه عن النبي صلى 
هللا عليه و سلم في قوله تعزروه قال وما ذاك قالوا هللا ورسوله أعلم قال تنصروه وأخبرنا الصيمري والتنوخي قاال 

رنا عبد الجبار بن احمد حدثنا عبد الرحمن بن حمدان الجالب حدثنا عبد هللا بن إسحاق أبو العباس نزيل حلب أخب
حدثنا إبراھيم بن سعيد الجوھري حدثنا يحيى بن حسان حدثنا عبد الرحمن بن مھدي حدثنا سفيان الثوري حدثنا مالك 

يه و سلم قال مثل أمتي مثل المطر ال يدري أوله خير بن أنس عن الزھري عن أنس بن مالك ان النبي صلى هللا عل
أو آخره وقد انقلب على عبد الجبار ھذان الحديثان والصواب في الحديث األول عن ھشام بن عبيد هللا عن مالك عن 
الزھري عن أنس كذلك أخبرناه القاسم عبد الرحمن بن احمد بن إبراھيم القزويني حدثنا علي بن إبراھيم بن سلمة 

قطان أخبرنا محمد بن المغيرة الھمذاني ويعرف بحمدان حدثنا ھشام بن عبيد هللا الرازي حدثنا مالك بن أنس عن ال
الزھري عن أنس بن مالك ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال مثل أمتي مثل المطر ال يدري أوله خير أم آخره وأما 

ري عن يحيى بن حسان عن بن مھدي عن سفيان الثوري حديث جابر فيرويه غير واحد عن إبراھيم بن سعيد الجوھ
عن يحيى بن سعيد القطان عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أخبرناه علي بن يحيى بن جعفر األصبھاني 
قال حدثنا سليمان بن احمد الطبراني أخبرنا محمد بن حماد المصيصي في كتابه إلينا حدثنا إبراھيم بن سعيد 

ناه األزھري أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد هللا بن محمد الكوفي حدثنا عبد هللا بن أبي سفيان الجوھري وأخبر
الشعراني حدثنا إبراھيم بن سعيد الجوھري قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا عبد الرحمن بن مھدي حدثنا سفيان 

حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن  الثوري وفي حديث الطبراني سفيان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان
دينار عن جابر بن عبد هللا قال لما نزلت على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لتعزروه قال لنا رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم ما ذاكم قلنا هللا ورسوله أعلم قال لتنصروه مات عبد الجبار بن احمد قبل دخولي الري في رحلتي إلى 

 في سنة خمس عشرة وأربعمائة وأحسب ان وفاته كانت في أول السنة  خراسان وذلك

 ذكر من اسمه عبدوس 

عبدوس بن مالك أبو محمد العطار حدث عن شبابة بن سوار وإسحاق بن يوسف األزرق وأحمد بن حنبل  -  5807
حمد بن سليمان ويحيى بن معين روى عنه أبو إبراھيم احمد بن سعيد الزھري وعبد هللا بن احمد بن حنبل وم

المنقري البصري وأبو عمارة محمد بن احمد بن المھدي وأبو العباس السراج النيسابوري أخبرنا محمد بن عمر بن 
القاسم النرسي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي أخبرنا محمد بن احمد بن المھدي حدثنا عبدوس بن مالك 

بن أبي نجيح عن مجاھد عن بن عمر أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان  العطار قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن
يمسح على الجبائر حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر الخالل قال وعبدوس بن مالك 

ھارون بن  العطار كانت له عند أبي عبد هللا يعني احمد بن حنبل منزلة وأخبرني الحسن بن صالح العطار قال حدثنا
 يعقوب الھاشمي قال سمعت أبي أنه سأل أبا عبد هللا عن عبدوس العطار فقال اكتب عنه قال نعم أكتب عنه 

عبدوس بن محمد القاص حدثنا الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األزدي حدثنا عبد الواحد بن محمد  - 5808
بغدادي قدم مصر وكان يقص بھا وكتب عنه توفي  بن مسرور حدثنا أبو سعيد يونس قال عبدوس بن محمد القاص

 بمصر يوم الثالثاء ليومين خلوا من جمادى األولى سنة ثالث أو اثنتين وخمسين ومائتين 

عبدوس بن آدم قرأت على البرقاني عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال مات  - 5809
 لنصف من ربيع األول سنة ثالث وخمسين ومائتين عبدوس بن آدم ببغداد يوم األربعاء ل

عبدوس بن بشر بن شعيب أبو محمد رازي األصل حدث عن حماد بن زيد وأبي يوسف القاضي وجرير  -  5810
بن عبد الحميد ويزيد بن زريع وبن علية وعمران بن عيينة وزياد البكائي وعمر بن علي المقدمي وسلمة بن رجاء 

ن الحسن الصباحي وأحمد بن محمد بن إسماعيل السوطي وعبد هللا بن احمد بن ثابت الكوفي روى عنه احمد ب
البزاز ومحمد بن مخلد العطار ويعقوب بن احمد بن عبد الرحمن الجصاص أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد 
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ي وائل عن عبد هللا بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا عبدوس بن بشر حدثنا جرير عن مغيرة عن أب
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الولد للفراش وللعاھر الحجر أخبرنا العتيقي حدثنا يوسف بن عمر القواس 
أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد بن إسماعيل السوطي إمالء من لفظه قال حدثني أبو محمد عبدوس بن بشر بن شعيب 

يوب عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم انا سألته حدثنا حماد بن زيد عن أ
اسلم سالمھا هللا وغفار غفر هللا لھا أخبرنا البرقاني قال سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول عبدوس بن بشر حدثونا 

 عنه ال بأس به من أھل الري حدث ببغداد قبل الستين يعتبر به 

 ار  ذكر من اسمه عبد الغف

عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد أبو طاھر المؤدب كان يسكن درب سليم من الجانب الشرقي ناحية  - 5811
الرصافة وحدث عن أبي بكر الشافعي وأبي علي بن الصواف ومحمد بن علي بن احمد بن المحرم وأبي منصور 

فص بن شاھين كتبت عنه وسمعت أبا عبد هللا احمد بن شعيب البخاري وأبي الفتح محمد بن الحسين األزدي وأبي ح
الصوري يغمزه ويذكره بما يوجب ضعفه قال لنا عبد الغفار ولدت في ليلة اإلثنين ألربع خلون من ذي الحجة سنة 
خمس وأربعين وثالثمائة وتوفي ليلة األربعاء ودفن صبيحة يوم األربعاء الحادي والعشرين من شھر ربيع األول 

 وأربعمائة  سنة ثمان وعشرين

عبد الغفار بن عبد الواحد بن محمد بن احمد بن نصر بن ھشام بن رزمان مولى جرير بن عبد هللا البجلي  - 5812
يكنى أبا النجيب األرموي رحل إلى أصبھان فسمع من أبي نعيم الحافظ وغيره وقدم علينا وھو حدث في سنة ست 

حاملي وأبي بكر بن عديسة وأبي عمرو بن دوست وأبي القاسم بن وعشرين وأربعمائة فسمع من احمد بن عبد هللا الم
بشران وأقام عندنا ثالث أو أربع سنين ثم خرج إلى مصر فأدرك بھا بن نظيف الفراء فسمع منه وخرج إلى مكة 
فجاور بھا وأكثر السماع من أبي ذر الھروي ثم عاد إلى مصر فحمل كتبه وخرج إلى الشام عازما على الرجوع إلى 
 بغداد فأدركه أجله بين دمشق والرحبة وذلك في شوال سنة ثالث وثالثين وأربعمائة وكنت قد علقت عنه شيئا يسيرا 

عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار بن القاسم أبو طاھر القرشي ثم األموي من ولد مسلمة بن عبد الملك بن  -  5813
عد بن الحسن بن سفيان كتبت عنه وكان صدوقا سكن باب مروان بن الحكم ويعرف بابن األموي سمع إسحاق بن س

البصرة أخبرنا عبد الغفار بن محمد القرشي أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي حدثنا جدي حدثنا 
ھدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان إذا أكل لعق أصابعه 

ء الثالث سألته عن مولده فقال في شھر ربيع األول من سنة ثالث وستين وثالثمائة ومات في ذي الحجة من ھؤال
 سنة سبع وأربعين وأربعمائة 

 مفاريد من األسماء على التعبيد ذكر المثاني وال

دة بن قيس بن عبيدة السلماني المرادي الھمداني قيل إنه عبادة بن قيس وقيل عبيدة بن عمرو وقيل عبي -  5814
عمرو يكنى أبا مسلم ويقال أبا عمرو أسلم قبل وفاة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بسنتين وسمع عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن الزير ونزل الكوفة فروى عنه عامر الشعبي وإبراھيم النخعي 

سيرين وسعيد بن أبي ھند وغيرھم وورد المدائن مع علي بن أبي طالب وأبو حصين والنعمان بن قيس ومحمد بن 
وحضر وقعة الخوارج بالنھروان أخبرنا أبو القاسم األزھري حدثنا علي بن عبد الرحمن البكائي بالكوفة حدثنا محمد 

يرين عن عبيدة بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي حدثنا محمد بن العالء حدثنا أبو أسامة حدثنا عوف عن محمد بن س
بن عمرو السلماني قال فرغنا من أصحاب النھر فقال علي ابتغوا فيھم فانھم إن كانوا القوم الذين ذكرھم رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم كان فيھم رجل مخدج اليد أو مؤذن اليد أو مثدون اليد قال فابتغيناه فوجدناه قال فدعوناه إليه 

ل هللا أكبر هللا أكبر ثالثا لوال أن تبطروا لحدثتكم بما قضى هللا عز و جل على لسان قال فجاء حتى قام عليه ثم قا
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لمن قتل ھؤالء قال قلت أنت سمعت ھذا من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إي 



65 

 

حدثنا احمد بن سلمان النجاد حدثنا  ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة أخبرنا محمد بن عبد هللا الحنائي
الحسن بن مكرم حدثنا سعيد بن عامر حدثنا ھشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة عن تفسير آية من 
كتاب هللا عز و جل فقال عليك بالسداد فقد ذھب الذين يعلمون فيم نزل القرآن قال ھشام وكان عبيدة قد صلى قبل 

عليه و سلم بسنتين ولم يره أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد حدثنا حنبل  وفاة النبي صلى هللا
بن إسحاق قال حدثني أبو عبد هللا حدثنا يحيى بن سعيد عن ھشام عن محمد عن عبيدة قال أسلمت قبل وفاة النبي 

ن بكر حدثنا علي بن أحمد بن زكريا صلى هللا عليه و سلم بسنتين أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر حدثنا الوليد ب
الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا العجلي حدثني أبي قال وعبيدة السلماني كوفي تابعي ثقة جاھلي 
أسلم قبل وفاة النبي صلى هللا عليه و سلم بسنتين ولم ير النبي صلى هللا عليه و سلم وكان من أصحاب علي وعبد هللا 

وكان أعور وكان أحد أصحاب عبد هللا الذين يقرئون ويفتون وكان شريح إذا أشكل عليه الشيء قال إن بن مسعود 
ھا ھنا رجال في بني سلمان فيه جراة فيرسلھم إلى عبيدة وكان بن سيرين من أروى الناس عنه وكل شيء روى 

أيت رجال كان أشد توقيا من محمد بن سيرين عن عبيدة سوي رأيه فھو عن علي ويروي عن بن سيرين قال ما ر
عبيدة وكل شيء روى إبراھيم النخعي عن عبيدة سوي رأيه فإنه عن عبد هللا إال حديثا واحدا أخبرنا محمد بن احمد 
بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد هللا حدثنا سفيان قال كان عبيدة يوازي 

ل أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن شريحا في العلم والفض
سفيان حدثني بن نمير حدثنا بن إدريس عن عمه عن الشعبي قال كان شريح أعلمھم بالقضاء وكان عبيدة يوازي 

ل أدركت الكوفة وبھا شريحا في القضاء وقال يعقوب حدثنا بن نمير حدثنا حفص عن أشعث عن محمد بن سيرين قا
أربعة ممن يعد بالفقه فمن بدأ بالحارث ثنى بعبيدة ومن بدا بعبيدة ثنى بالحارث ثم علقمة الثالث وشريح الرابع قال ثم 
يقول بن سيرين وإن أربعة اخسھم شريح لخيار قلت الحارث ھو بن قيس أخبرنا الجوھري أخبرنا عيسى بن علي 

حدثني عمي حدثني سليمان بن احمد عن أبي مسھر قال مات عبيدة بن قيس السلماني  حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي
وھو من مراد سنة اثنتين وسبعين وأسلم قبل وفاة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بسنتين أخبرنا عبيد هللا بن عمر 

ل وفي سنة اثنتين وسبعين مات الواعظ حدثني أبي حدثنا الحسين بن القاسم حدثنا علي بن داود عن سعيد بن عفير قا
عبيدة السلماني أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد هللا بن حسنويه األصبھاني أخبرنا عبد هللا بن محمد بن 
جعفر بن حيان أخبرنا عمر بن احمد بن إسحاق األھوازي وأخبرنا محمد بن الحسن بن احمد األھوازي أخبرنا محمد 

حدثنا عمر بن احمد حدثنا خليفة بن خياط قال وعبيدة السلماني بن عمرو يكنى أبا عمرو  بن احمد بن إسحاق الدقاق
مات سنة اثنتين وسبعين ويقال زمن المختار أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس أخبرنا جدي إسحاق بن محمد 

ة السلماني سنة اثنتين وسبعين أو النعالي أخبرنا عبد هللا بن إسحاق المدائني أخبرنا قعنب بن المحرر قال ومات عبيد
 ثالث 

عبيدة بن حميد بن صھيب أبو عبد الرحمن التيمي وقيل الضبي والليثي ويعرف بالحذاء وحكى عن احمد  - 5815
بن حنبل انه قال لم يكن حذاء إنما ھو الطاعني والحذاء بن أبي رائطة سمع منصور بن المعتمر وسليمان األعمش 

وعمارا الدھني ويزيد بن أبي زياد وقابوس بن أبي ظبيان واألسود بن قيس وثوير بن أبي وعبد العزيز بن رفيع 
فاختة روى عنه احمد بن حنبل وعمرو بن محمد الناقد وأبو ثور الفقيه والحسين بن أبي زيد الدباغ وأحمد بن محمد 

ان كوفيا فسكن بغداد إلى أن بن سوادة والحسن بن محمد الزعفراني ومحمد بن سعيد بن غالب العطار وغيرھم وك
توفي بھا أخبرنا ھالل بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثنا الحسن بن محمد 
الصباح وإبراھيم بن مجشر قاال حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا يزيد بن أبي زياد عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة 

 صلى هللا عليه و سلم من كان صائما فليصم من الشھر األيام البيض أو الغر ثالث عن أبي ذر قال قال رسول هللا
عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة أخبرنا األزھري وعلي بن محمد بن الحسن المالكي قاال أخبرنا عبد هللا بن عثمان 

ال سمعت أبي يقول عبيدة الصفار أخبرنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن المديني ق
بن حميد أحاديثه صحاح وما رويت عنه شيئا وضعفه قال لي المالكي في موضع آخر بھذا اإلسناد عن علي قال ما 
رأيت أصح حديثا من عبيدة الحذاء وال أصح رجاال أخبرني األزھري أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا 
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عبيدة بن حميد شيخ كتب الناس عنه ولم يكن من الحفاظ المتقنين وذكره محمد بن احمد بن يعقوب حدثنا جدي قال 
سعدويه يوما فقال كان صاحب كتاب وكان مؤدبا لمحمد بن ھارون أمير المؤمنين وكان حذاء أخبرنا أبو بكر احمد 

لدارمي بن محمد بن محمد األشناني قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد ا
يقول قلت ليحيى بن معين فعبيدة بن حميد قال ما به المسكين بأس ليس له بخت أخبرنا احمد بن عبد هللا األنماطي 
أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا علي بن احمد بن سليمان المصري حدثنا احمد بن سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن 

هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا محمد بن يونس حدثنا جعفر معين قال عبيدة بن حميد الضبي ثقة أخبرنا عبيد 
بن أبي عمر قال قال يحيى بن معين عبيدة بن حميد لم يكن به بأس وكان ينزل في درب المفضل ثم انتقل إلى قصر 

دثنا وضاح فعابوه أن كان يقعد عند أصحاب الكتب أخبرنا بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد هللا بن جعفر قال ح
يعقوب بن سفيان حدثني المفضل بن زياد قال سألت أبا عبد هللا كيف كان عبيدة فقال ما أحسن حديثه ھو أحب إلي 
من زياد بن عبد هللا البكائي أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا عبد هللا 

بن حميد أصح حديثا عن منصور من البكائي يعني زيادا أخبرنا  بن احمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول عبيدة
العتيقي أخبرنا يوسف بن احمد الصيدالني بمكة حدثنا محمد بن عمرو العقيلي حدثنا عبد هللا بن احمد قال سئل أبي 

صور عن عن عبيدة بن حميد والبكائي فقال عبيدة أحب إلي وأصلح حديثا منه قال أبي كان البكائي يحدث بحديث من
حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب في دية اليھودي والنصراني وإنما ھو عن ثابت الحذاء وأخطأ فيه أخبرنا 
البرقاني أخبرنا أبو حامد احمد بن محمد بن حسنويه أخبرني الحسين بن إدريس األنصاري حدثنا أبو داود سليمان 

ال ليس به بأس أخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا محمد بن األشعث قال سمعت احمد قيل له عبيدة بن حميد ق
بن عبد هللا بن خلف الدقاق حدثنا عمر بن محمد الجوھري حدثنا أبو بكر األثرم قال أحسن أبو عبد هللا الثناء على 

ا التصحيف عبيدة بن حميد جدا ورفع أمره وقال ما أدري ما للناس وله ثم ذكر صحة حديثه فقال كان قليل السقط وأم
فليس تجده عنده قال أبو عبد هللا أول ما كتبت عنه في مسجد عفان ثم كتبت عنه سنة ثمانين وسنة إحدى وثمانين في 
مدينة الوضاح أخبرنا البرقاني قال قرئ على أبي علي بن الصواف وأنا أسمع حدثكم جعفر بن محمد الفريابي قال 

ميد ثقة وأخبرنا البرقاني حدثني محمد بن احمد بن محمد بن عبد الملك قال محمد بن عبد هللا بن نمير وعبيدة بن ح
اآلدمي حدثنا محمد بن علي األيادي حدثنا زكريا الساجي قال عبيدة بن حميد ليس بالقوي في الحديث وھو من أھل 

رفع أمره جدا الصدق وكان احمد بن حنبل يقول عبيدة بن حميد قليل السقط وأما التصحيف فليس عنده وأثنى عليه و
وحكى عن محمد بن عبد هللا بن نمير قال قرأت عليه القرآن منذ خمسين سنة وكتبت عنه صحيفة عن عمار الدھني 
منذ خمسين سنة وكان شريك يستعين به في المسائل أخبرني األزھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا احمد بن 

عبيدة بن حميد التيمي يكنى أبا عبد الرحمن وكان ثقة صالح معروف حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال 
الحديث صاحب نحو وعربية وقراءة للقرآن وكان من أھل الكوفة فقدم بغداد أيام ھارون أمير المؤمنين فصيره مع 
ابنه محمد بن ھارون فلم يزل معه حتى مات أخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا 

ضرمي قال مات أبو عبد الرحمن عبيدة بن حميد بن صھيب التيمي سنة تسعين ومائة وأخبرت انه ولد سنة تسع الح
ومائة أخبرني أبو الفرج الطناجيري أخبرنا محمد بن يزيد بن علي بن مروان الكوفي أخبرنا محمد بن عقبة الشيباني 

يا أبا عبد الرحمن متى ولدت قال سنة سبع ومائة ومات حدثنا ھارون بن حاتم التيمي قال سألت عبيدة بن حميد فقلت 
عبيدة بن حميد سنة تسعين ومائة أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا محمد بن سليمان بن 
فارس حدثنا البخاري قال حدثني حسين بن أبي زيد قال كتبنا عن عبيدة بن حميد الضبي ببغداد سنة تسعين ومائة 

 بعد ذلك  ومات

عبد المؤمن بن عبد هللا بن خالد أبو الحسن العبسي الكوفي أخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا علي  - 5816
بن عبد العزيز البرذعي حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا صالح بن احمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبد 

لكوفي سنة اثنتين وثمانين ومائة سمعت منه قبل موت ھشيم قال المؤمن بن عبد هللا بن خالد أبو الحسن العبسي ا
محمد بن أبي حاتم ھذا شيخ روى عنه قتيبة بن سعيد قلت وببغداد سمع احمد بن حنبل منه وذلك ان أول سفرة 

 سافرھا كانت في سنة ثالث وثمانين 
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الشيباني روى عنه العباس بن عبد المؤمن بن عفان أخو عبد الرحمن الصوفي حدث عن ھارون بن محمد  - 5817
أبي طالب أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم التميمي بدمشق أخبرنا القاضي أبو بكر 
يوسف بن القاسم الماينجي أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثني العباس بن أبي طالب حدثنا عبد 

عفان عن ھارون بن محمد الشيباني عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن المؤمن بن عفان أخو أبي بكر بن 
 أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من خبب امرأة على زوجھا فليس منا 

عبد الخالق بن عبد الكريم بن يزيد أبو الحسن السرخسي قدم بغداد وحدث به عن غياث بن حمزة  -  5818
ه بن مالك القطيعي أخبرنا أبو احمد الحسين بن علي بن محمد بن نصر االسداباذي بھا أنبأنا أبو الخرساني روى عن

بكر احمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ببغداد حدثنا أبو الحسن عبد الخالق بن عبد الكريم بن يزيد السرخسي قدم 
سليمان الزيات حدثنا عبد الحكم عن أنس علينا سنة تسع وتسعين ومائتين حدثنا غياث بن حمزة حدثنا إبراھيم بن 

 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عليكم بركعتي الضحى فان فيھا الرغائب 

عبد الخالق بن الحسن بن محمد بن نصر بن مرزوق بن بزيع بن عبد الرحمن أبو محمد السقطي  -  5819
ق بن الحسن الحربي ومحمد بن غالب التمتام وأبا المعروف بابن أبي روبا سمع محمد بن سليمان الباغندي وإسحا

شعيب الحراني وجعفر بن احمد بن محمد بن الصباح الجرجرائي وعمر بن الحسين بن نصر الحلبي ومحمد بن 
محمد الباغندي وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا عنه بن رزقويه وأبو عبد هللا بن البياض وعبد هللا بن 

وعلي بن احمد الرزاز وغيالن بن محمد السمسار وطلحة بن علي الكتاني ومحمد بن طلحة النعالي  يحيى السكري
وأبو علي بن شاذان وكان ثقة وكان أحد شھود الحكام المعدلين سمعت البرقاني ذكر عبد الخالق بن الحسن وأثنى 

روف بابن أبي روبا يوم الثالثاء ألربع عليه ووثقه أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال توفي عبد الخالق بن الحسن المع
 عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وخمسين وثالثمائة ودفن من يومه 

عبد خير بن يزيد أبو عمارة وقيل ھو عبد خير بن محمد بن حولي بن عبد عمرو بن عبد يغوث بن  - 5820
خيوان بن نوف بن ھمدان بن الصائد وھو كعب بن شرحبيل بن شراحيل بن عمرو بن جشم بن حاشد بن جشم بن 

مالك بن زيد بن أوشلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كھالن بن سبأ أدرك النبي صلى هللا عليه و سلم إال 
أنه لم يلقه سكن الكوفة وحدث بھا عن علي بن أبي طالب وكان ممن شھد مع علي حرب الخوارج بالنھروان روى 

بيعي وحبيب بن أبي ثابت وخالد بن علقمة وعطاء بن السائب وأبو حية الھمداني عنه بن المسيب وأبو إسحاق الس
وإسماعيل السدى وغيرھم أخبرنا علي بن احمد الرزاز أخبرنا أبو علي بن الصواف حدثنا بشر بن موسى حدثنا 

راھيم المستملي عمرو بن علي قال عبد خير اسمه عبد الرحمن بن يزيد ھمداني أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إب
حدثنا أبو احمد بن فارس حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال لي يحيى بن موسى حدثنا مسھر بن عبد الملك 
حدثني أبي قال قلت لعبد خير كم أتى عليك قال عشرون ومائة سنة كنت غالما ببالدنا باليمن فجاءنا كتاب النبي 

جوا إلى حيز واسع فكان أبي فيمن خرج فلما ارتفع النھار جاء أبي فقالت صلى هللا عليه و سلم فنودي في الناس فخر
له أمي ما حبسك وھذه القدر قد بلغت وھؤالء عيالك يتضورون يريدون الغداء فقال يا أم فالن اسلمنا فأسلمي 

لتھراق للكالب واستصبينا فاستصبي فقلت له ما قوله استصبينا قال ھو في كالم العرب أسلمنا وامرني بھذه القدر ف
وكان ميتة فھذا ما أذكر من أمر الجاھلية أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن احمد بن إبراھيم الحكيمي 
حدثنا محمد بن احمد بن أبي العوام حدثنا موسى بن داود حدثنا أبو األحوص عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال 

ال يا أيھا الناس إن خير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر وبعد أبي بكر عمر ثم أحدثنا لما فرغنا من أھل النھر قام علي فق
أمورا يقضي هللا فيھا ما يشاء أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد األشناني قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس 

خبرنا محمد بن عبد الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد يقول قلت يعني ليحيى بن معين فعبد خير فقال ثقة أ
الواحد األكبر أخبرنا الوليد بن بكر حدثنا علي بن احمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد 

 هللا العجلي حدثني أبي قال عبد خير كوفي تابعي ثقة 
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بن عباس عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الوحاظي الشامي سكن بغداد وحدث بھا عن عكرمة مولى  - 5821
وعطاء بن أبي رباح ومجاھد بن جبر ومكحول الشامي روى عنه سفيان الثوري وإبراھيم بن طھمان وعمرو بن 
الحارث وحيوة بن شريح المصريان والعالء بن موسى الباھلي وجماعة آخرھم إسحاق بن أبي إسرائيل أخبرنا 

عقيلي حدثنا محمد بن زكريا البلخي حدثنا سعيد العتيقي أخبرنا يوسف بن احمد الصيدالني حدثنا محمد بن عمرو ال
بن يعقوب الطالقاني قال سمعت عبد هللا بن المبارك يقول اشتريت بعيرين فقدمت على عبد القدوس الشامي قال فقال 
حدثنا مجاھد عن بن عمر قلت إن أصحابنا يروون ھذا الحديث عن عبد هللا بن عباس فقال بن عباس لم يرو مجاھد 

وكان مجاھد مولى بن عمر فكان ال يروي إال عن بن عمر فقلت إنا  وفي سبيل هللا على نفقتي وبعيري  عنه شيئا
ورأيت عبد هللا يتبسم وقال العقيلي حدثنا أبو محمد عبد هللا بن محمد بن سعدويه المروزي حدثنا احمد بن عبد هللا بن 

لمبارك يقول ألن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي بشير المروزي حدثنا سفيان بن عبد الملك قال سمعت بن ا
عن عبد القدوس الشامي أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد وأبو حامد احمد بن محمد بن أبي عمرو االستوائي 
قاال أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسن بن إبراھيم بن عبد المجيد حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن 

ين يقول عبد القدوس يعني بن حبيب ضعيف قال يحيى قال حجاج األعور رأيت عبد القدوس في زمن أبي جعفر مع
على باب مدينة أبي جعفر وھو مغلق وكان ال يفتح حتى يصبح الناس جدا فجاء رجل إلى عبد القدوس وھو واقف 

حو ھذا من الكالم قاله يحيى فقال ال تتحروا بباب المدينة فقال له أصلحك هللا الحديث الذي حدثت به اعده علي أو ن
سببا فيه الروح عرضا فقال له الرجل أي شيء يعني بھذا فقال له عبد القدوس ھو الرجل يخرج من داره شبيه 
القسطرون قلت ليحيى ما يعني بھذا قال أھل الشام يسمون الروشن والكنيف مخرج إلى خارج القسطرون قلت 

تصحيفه ألن الحديث ال تتخذوا شيئا فيه الروح بضم الراء غرضا بالغين المعجمة  صحف فيه عبد القدوس وفسر
أخبرني السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال سألت 

البابسيري أخبرنا أبو  يحيى بن معين وأخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي حدثنا محمد بن احمد بن محمد بن موسى
أمية األحوص بن المفضل الغالبي قال قال أبي سألت يحيى بن معين عن عبد القدوس يحدث عن عطاء ومكحول 
فقال شيخ شامي مطروح الحديث أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا احمد بن نصر بن طالب حدثنا 

يحيى بن صالح الوحاظي قال سمعت إسماعيل بن عياش يقول ال  سليمان بن عبد الحميد البھراني بحمص حدثنا
أشھد على أحد بالكذب إال على عبد القدوس بن حبيب وعمر بن موسى الوجيھي فأما عمر بن موسى فاني قلت له 
أي سنة سمعت من خالد بن معدان قال سنة عشر ومات خالد سنة أربع وأما عبد القدوس فاني حدثته بحديث عن 

ني وطرح الذي حدثت عنه وحدث به عن الثالث أخبرنا البرقاني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خميرويه رجل فطرح
الھروي أخبرنا الحسين بن إدريس حدثنا بن عمار قال كان سفيان يروي عن أبي سعيد الشامي وإنما ھو عبد القدوس 

حمد الدقاق حدثنا سھل بن احمد الواسطي كناه ولم يسمه وھو ذاھب الحديث أخبرنا بن الفضل أخبرنا عثمان بن أ
حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال وعبد القدوس الشامي اجمع أھل العلم على ترك حديثه أخبرنا البرقاني أخبرنا 
علي بن محمد بن جعفر المالكي حدثنا عبد المؤمن بن المتوكل القاضي ببيروت أخبرنا احمد بن الحسين بن طالب 

بن احمد بن علي الكتاني حدثنا عبد الوھاب بن جعفر الميداني حدثنا أبو ھاشم عبد الجبار بن عبد وحدثنا عبد العزيز 
الصمد السلمي حدثنا القاسم بن عيسى العصار قاال حدثنا إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال عبد القدوس أبو سعيد ال 

بد هللا الجوزقي يقول قرئ على مكي بن عبدان ينفع الناس بحديثه أخبرنا أبو حازم العبدوي قال سمعت محمد بن ع
وأنا اسمع قيل له سمعت مسلم بن حجاج يقول أبو سعيد عبد القدوس الشامي ذاھب الحديث أخبرنا العتيقي أخبرنا 
محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سألت أبا داود عن عبد القدوس الشامي 

وابنه شر منه روى عنه سفيان الثوري فقال حدثنا أبو سعيد أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن  قال ليس بشيء
سعد أخبرنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الشامي متروك 

لقاسم عبيد هللا بن العباس بن احمد بن الفرات الحديث قرأت في كتاب أبي الحسن بن الفرات بخطه أخبرني أخي أبو ا
 أخبرنا علي بن سراج قال عبد القدوس بن حبيب الوحاظي مات بالعراق عند أبي جعفر وھو من أھل دمشق 
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عبد ربه بن نافع أبو شھاب الحناط المدائني أصله كوفي سمع محمد بن سوقة وأبا إسحاق الشيباني  - 5822
سماعيل بن أبي خالد وسليمان األعمش ويونس بن عبيد وداود بن أبي ھند وعاصما والحسن بن عمرو الفقيمي وإ

األحول وعوفا األعرابي ومحمد بن أبي ليلى وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج روى عنه زافر بن سليمان وأبو 
ن يونس ومحمد داود الطيالسي وأبو سلمة التبوذكي والحسن بن موسى األشيب وأبو نعيم الفضل بن دكين وأحمد ب

بن زياد بن فروة وداود بن عمرو الضبي وسليمان بن محمد المباركي ومحمد بن عبد الوھاب الحارثي أخبرنا 
الحسن بن علي الجوھري أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق أخبرنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا أبو داود 

عن أبي العالية عن بن عباس قال خرجنا مع رسول هللا صلى  المباركي حدثنا أبو شھاب الحناط عن شعبة عن أيوب
هللا عليه و سلم فھل بالحج ألربع مضين من ذي الحجة فصلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الصبح بالبطحاء فلما 

مد بن صلى قال من شاء أن يجعلھا عمرة فليجعلھا أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى البزار إجازة حدثنا مح
عمر بن سلم الحافظ حدثني إسحاق بن موسى حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن محمد المباركي حدثنا أبو شھاب عبد 
ربه بن نافع الحناط ببغداد أملى علينا إمالء قال أبو داود أصله من المدائن أخبرني األزھري حدثنا عبد الرحمن بن 

قال أبو شھاب اسمه عبد ربه بن نافع وكان ثقة كثير الحديث رجال  عمر حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب حدثنا جدي
صالحا لم يكن بالمتقن وقد تكلموا في حفظه فمن ذلك أني سمعت علي بن عبد هللا بن جعفر يقول سمعت يحيى بن 

ظ حدثنا سعيد القطان يقول لم يكن أبو شھاب الحناط بالحافظ قال علي ولم يرض يحيى بأمره أخبرنا أبو نعيم الحاف
محمد بن احمد بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا علي بن عبد هللا بن جعفر المديني قال سمعته 
يعني يحيى بن سعيد يقول لم يكن أبو شھاب الحناط بالحافظ ولم يرض يحيى أمره أخبرنا الصيمري حدثنا علي بن 

ثنا احمد بن زھير قال اسم أبي شھاب الحناط عبد ربه بن نافع الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حد
أخبرنا باسمه المدائني وأبو شھاب الذي يحدث عن سعيد بن جبير ھو أكبر من ھذا اسمه موسى بن نافع وھو من 
أھل الكوفة قال احمد بن زھير وقد سمعت يحيى بن معين يقول أبو شھاب الحناط ثقة أخبرنا احمد بن عبد هللا 

نماطي أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا علي بن احمد بن سليمان المصري حدثنا احمد بن سعد بن أبي مريم قال األ
وسألته يعني يحيى بن معين وأخبرنا علي بن الحسين أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن إسماعيل 

سئل يحيى بن معين عن أبي شھاب فقال ثقة أخبرنا الفارسي حدثنا بكر بن سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال و
أبو بكر األشناني قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سألت 
يحيى بن معين قلت فأبو شھاب أحب إليك أو أبو بكر بن عياش فقال أبو شھاب أحب إلي من أبي بكر بن عياش في 

حمزة بن محمد بن طاھر حدثنا الوليد بن بكر حدثنا علي بن احمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو  كل شيء أخبرنا
مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا العجلي حدثني أبي قال أبو شھاب عبد ربه الحناط كوفي ال بأس به وقال مرة أخرى 

بن إبراھيم الغازي أخبرنا محمد بن  أبو شھاب ثقة روى عنه سعدويه أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد
محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال أبو شھاب الحناط عبد ربه بن نافع صدوق 
كوفي أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف حدثنا عبد هللا بن احمد حدثنا أبو 

ھاب الحناط سنة إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين عبد هللا يشك قلت يعني ومائة وقيل داود المباركي قال مات أبو ش
 أنه مات بالموصل أو ببلده 

عبد الغفور أنبأنا احمد بن محمد بن عبد هللا الكاتب أخبرنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا علي بن الحسين  -  5823
يا عبد الغفور شيخ كان ھا ھنا في رحبة أبي القاسم ليس بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكر

بحديثه بشيء ألبتة قلت ال أعرف عبد الغفور ھذا اال أن يكون أبا الصباح الواسطي ويغلب على ظني انه إياه فان 
كان ھو فھو عبد الغفور بن سعيد وقيل عبد الغفور بن عبد العزيز حدث عن أبي ھاشم الرماني روى عنه خلف بن 

د الحميد بن أبي الحسناء وشجاع بن أشرس وصالح بن مالك الخوارزمي أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا عب
أبي حدثنا الحسين بن احمد يعني االصطخري قال قرئ على العباس بن محمد قال سمعت يحيى يقول أبو الصباح 

 عبد الغفور ليس بشيء 
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الزيات أخبرنا األزھري أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال عابد بن  عابد بن أبي عابد المقرئ صاحب حمزة - 5824
أبي عابد شيخ من أھل بغداد قرأ على حمزة الزيات القرآن وكان يقرئ ببغداد في طاق الحراني قرأ عليه احمد بن 

 جبير األنطاكي وروى عنه محمد بن الجھم السمري 

منبه يكنى أبا عبد هللا حدث عن أبيه بكتاب المبتدا وروى عبد المنعم بن إدريس بن سنان بن بنت وھب بن  -  5825
عن كوثر بن حكيم وزعم أنه سمع من معمر بن راشد وبن جريج روى عنه محمد بن سعيد بن زياد الجمال وعيسى 
بن إسحاق األنصاري ومحمد بن احمد بن البراء وأبو بكر بن أبي الدنيا أخبرنا ھالل بن محمد الحفار أخبرنا محمد 

جعفر بن محمد اآلدمي المعدل حدثنا محمد بن احمد بن البراء حدثنا عبد المنعم بن إدريس حدثنا كوثر بن حكيم  بن
عن نافع بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يحشر الناس يوم القيامة كما ولدتھم أمھاتھم عراة حفاة 

ضرب على منكبھا وقال يا بنت أبي قحافة شغل الناس غرال فقالت له عائشة واسوأتاه ينظر بعضھم إلى بعض ف
يومئذ عن النظر وسموا بأبصارھم إلى السماء فيوقفون أربعين سنة ال يأكلون وال يشربون وال يجلسون وال يكلمون 
سامين أبصارھم إلى السماء حتى يلجمھم العرق فمنھم من يبلغ العرق قدميه ومنھم من يبلغ العرق ساقيه ومنھم من 

غ فخذيه وبطنه ومنھم من يلجمه العرق ثم يترحم هللا بعد ذلك على العباد فيأمر المالئكة المقربين فيحملون عرش يبل
الرب عز و جل حتى يوضع في أرض بيضاء كأنھا الفضة لم يسفك فيھا دم حرام ولم تعمل فيھا خطيئة وذلك أول 

رش ثم يأمر مناديا فينادي بصوت يسمعه الثقالن الجن يوم نظرت عين إلى هللا ثم تقوم المالئكة حافين من حول الع
واإلنس فتشرئب الناس لذلك الصوت ثم يخرج الرجل من الموقف فيعرف الناس كلھم اسمه ثم يأمر بحسناته أن 
تخرج معه فيخرج بشيء لم ير الناس مثله كثرة وتعرف الناس تلك الحسنات فإذا وقف بين يدي رب العالمين قال 

مظالم فيقول له الرحمن تعالى أظلمت فالن بن فالن في يوم كذا وكذا فيقول نعم يا رب وذلك يوم أين أصحاب ال
تشھد عليھم السنتھم وأيديھم وأرجلھم بما كانوا يعملون فإذا فرغ من ذلك فيؤخذ من حسناته فيدفع إلى من ظلمه وذلك 

ا لم يبق حسنة قال من بقي يا ربنا ما بال غيرنا يوم ال دينار وال درھم اال أخذ من الحسنات وتورك من السيئات فإذ
استوفوا حقوقھم وبقينا قيل لھم ال تعجلوا فيؤخذ من سيئاتھم فتورك فإذا لم يبق أحد يطلبه قيل له ارجع إلى أمك 
الھاوية فإنه ال ظلم اليوم إن هللا سريع الحساب وال يبقى يومئذ ملك مقرب وال نبي مرسل وال صديق وال شھيد اال 
ظن أنه لن ينجو مما رأى من شدة الحساب أخبرنا البرقاني حدثنا يعقوب بن موسى األردبيلي حدثنا احمد بن طاھر 
بن النجم قال حدثنا سعيد بن عمرو البرذعي حدثنا محمد بن علي بن داود قال سمعت احمد بن حنبل يقول عبد المنعم 

ن الحسن الحربي أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار بن إدريس يكذب على وھب بن منبه أخبرنا علي بن محمد ب
أخبرنا محمد بن الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن المديني قال سمعت أبي يقول عبد المنعم الذي روى عن وھب 

ا فرواھا أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن منبه ليس بثقة أخذ كتب
بن إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن سھل قال حدثنا عبد الخالق بن منصور قال سمعت يحيى بن معين وذكر عبد 

آه في زمن أبي جعفر يطلب المنعم فقال الكذاب الخبيث فقيل له بم عرفته يا أبا زكريا قال حدثني شيخ صدوق انه ر
ھذه الكتب من الوراقين وھو اليوم يدعيھا فقيل له إنه يروي عن معمر فقال كذب قرأت على البرقاني عن محمد بن 
العباس قال حدثنا احمد بن محمد بن مسعدة حدثنا جعفر بن درستويه حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز قال 

د المنعم بن إدريس قيل له قد سمع من معمر وبن جريج فقال لم يسمع من معمر سمعت يحيى بن معين وذكر له عب
قط أخبرني قرط بن حريث أنه رآه يتلقط ھذه الكتب يشتريھا من السوق أخبرنا بن الفضل أخبرنا عثمان بن احمد 

تب أبيه فحدث حدثنا سھل بن احمد الواسطي حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال وعبد المنعم متروك الحديث أخذ ك
بھا عن أبيه ولم يكن سمع من أبيه شيئا وأخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو احمد بن 
فارس حدثنا البخاري قال عبد المنعم بن إدريس البغدادي ذاھب الحديث أخبرنا البرقاني حدثنا يعقوب بن موسى 

ثنا سعيد بن عمرو قال قلت ألبي زرعة عبد المنعم بن إدريس بن سنان األردبيلي حدثنا احمد بن طاھر بن النجم حد
قال واھي الحديث ولد بعد موت أبيه وحدث عن أبيه أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم 

حدثني محمد بن بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال عبد المنعم بن إدريس ليس بثقة أخبرني البرقاني قال 
احمد بن محمد اآلدمي حدثنا محمد بن علي األيادي حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال عبد المنعم بن إدريس كان 
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يشتري كتب السيرة فيرويھا ما سمعھا من أبيه وال بعضھا أخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي حدثنا 
نة ثمان وعشرين ومائتين فيھا مات عبد المنعم بن إدريس قرأت على محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي قال س

البرقاني عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج حدثني الجوھري قال عبد المنعم بن إدريس 
 بن سنان يكنى أبا عبد هللا رأيته يخضب بالحناء أحمر الرأس واللحية مات ببغداد في شھر رمضان سنة ثمان

وعشرين ومائتين وله نحو من تسعين سنة أخبرنا األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف حدثنا 
الحسين بن فھم قال عبد المنعم بن إدريس روى كتب وھب بن منبه عن أبيه عن وھب وذكر أنه قد لقي معمر بن 

 ضان سنة ثمان وعشرين ومائتين راشد باليمن وسمع منه مات ببغداد وقد قارب مائة سنة في شھر رم

عبد المتعالي بن طالب بن إبراھيم أبو محمد األنصاري سمع أبا إسماعيل المؤدب وأبا عوانة وأبا المليح  - 5826
الرقي وعبد هللا بن وھب ويوسف بن عطية الصفار روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه ويعقوب بن 

ي وأحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي وأحمد بن علي الخراز وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد هللا بن احمد الدورق
الدنيا أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن إسحاق البغوي حدثنا احمد بن علي الخراز حدثنا عبد المتعالي بن 

 قال أول خبر قدم المدينة عن طالب حدثني أبو المليح الرقي عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا
النبي صلى هللا عليه و سلم في مخرجه أن امرأة كان لھا تابع فجاء في صورة طائر حتى وقع على جذع لھم فقالت 
له اال تنزل فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك فقال إنه قد ظھر نبي حرم علينا الزنى ومنع منا القرار أخبرنا بن 

براھيم المستملي حدثنا أبو احمد بن فارس البخاري قال عبد المتعالي بن طالب األنصاري الفضل أخبرنا علي بن إ
بغدادي حدثني الحسن بن محمد الخالل حدثنا عمر بن احمد الواعظ حدثنا عثمان بن احمد بن عبد هللا حدثنا احمد بن 

خبرنا علي بن الحسين أخبرنا عبد محمد بن عبد الحميد الجعفي حدثني عبد المتعالي بن طالب وكان عبدا صالحا أ
الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال سئل يحيى 
بن معين عن عبد المتعالي بن طالب فقال ثقة أجاز لنا أبو عمر بن مھدي وحدثنيه الحسن بن علي بن عبد هللا 

بن احمد بن يعقوب حدثنا جدي حدثنا ھارون بن معروف وعبد المتعالي وكان ثقتين  المقرئ عنه قال أخبرنا محمد
 قاال حدثنا عبد هللا بن وھب 

عبد األحد بن عبد الواحد الكلوذاني حدث عن المعافى بن عمران روى عنه جعفر بن عبد الواحد الھاشمي  - 5827
بن سليمان الباغندي حدثنا جعفر بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن احمد بن يحيى العطشي حدثنا محمد بن محمد 

الھاشمي حدثنا عبد األحد بن عبد الواحد الكلوذاني حدثنا المعافى بن عمران عن األوزاعي عن مكحول والزھري 
 أنھما قاال القرآن كالم هللا غير مخلوق 

راھويه وعلي بن حجر  عبدان بن محمد بن عيسى أبو محمد المروزي سمع قتيبة بن سعيد وإسحاق بن -  5828
وعمار بن الحسن الرازي وأبا كريب محمد بن العالء وحوثرة بن محمد المنقري وعبد الجبار بن العالء وعبد هللا بن 
محمد الزھري المكيين ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى روى عنه أبو العباس الدغولي وغير واحد من 

سير لمقاتل بن حيان وغيره حدث عنه القاضيان احمد بن كامل وعبد الخراسانيين وقدم بغداد وروى بھا كتاب التف
الباقي بن قانع وكان ثقة حافظا صالحا زاھدا أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد الباقي بن قانع حدثنا عبدان بن 

دي قال محمد المروزي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان عن بسطام بن مسلم عن أبي رجاء العطار
سمعت عليا قرأ على المنبر ھذه اآليات ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا حتى انتھى إلى قوله ومن الناس 
من يشري نفسه ابتغاء مرضاة هللا فقال علي اقتتال ورب الكعبة أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن 

ن محمد الغفاري بمرو يقول سمعت عبدان بن محمد الحافظ يقول نعيم الضبي قال سمعت أبا نعيم عبد الرحمن ب
ولدت سنة عشرين ومائتين في ذي الحجة ليلة عرفة قال أبو نعيم وتوفي عبدان في ذي الحجة ليلة عرفة سنة ثالث 

 وتسعين ومائتين 
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من أھل حمص كان عبد الغافر بن سالمة بن احمد بن عبد الغافر بن سالمة بن أزھر أبو ھاشم الحضرمي  - 5829
جواال حدث في عدة مواضع وقدم بغداد وحدث بھا عن يحيى بن عثمان الحمصي وكثير بن عبيد الحذاء ومزداذ بن 
جميل البھراني ومحمد بن عوف الطائي روى عنه الدارقطني وبن شاھين وأبو الحسين بن حمة الخالل ومحمد بن 

ن الصلت األھوازي وھو آخر من روى عنه من البغداديين عبد هللا بن جامع الدھان ويوسف بن عمر القواس وب
والقاضي أبو عمر الھاشمي البصري وھو آخر من روى عنه في الدنيا كلھا وكان ثقة أخبرنا القاضي أبو عمر 
القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الھاشمي بالبصرة حدثنا عبد الغافر بن سالمة بن أزھر الحضرمي في سنة تسع 

مائة حدثنا يحيى بن عثمان القرشي حدثنا بن حمير وأخبرنا عبد الصمد بن علي بن محمد الھاشمي وعشرين وثالث
أخبرنا علي بن عمر الدارقطني حدثنا أبو ھاشم عبد الغافر بن سالمة بن احمد بن عبد الغافر الحمصي حدثنا يحيى 

ثنا وفي حديث الدارقطني حدثني شعيب بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا محمد بن حمير قال حد
بن أبي األشعث عن ھشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه 
قال المراء في القرآن كفر ليس في حديث الدارقطني أنه قال ھذا حديث غريب من حديث عروة بن الزبير عن أبي 

بي ھريرة تفرد به شعيب بن أبي األشعث عن ھشام عن أبيه ولم يروه عنه غير محمد بن سلمة بن عبد الرحمن عن أ
حمير أخبرني احمد بن سليمان بن علي المقرئ أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا عبد الغافر بن سالمة بن 

ي الجامع وھو أول احمد بن عبد الغافر بن سالمة بن أزھر الحمصي ببغداد في مجلس أبي إسحاق المروزي ف
مجلس قعد يوم الجمعة لست بقين من المحرم سنة تسع وعشرين وثالثمائة حدثنا كثير بن عبيد بن نمير الحذاء حدثنا 
بقية بن الوليد عن شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى عن بالل ان النبي صلى هللا عليه و سلم مسح عن الخمار 

بن الحسن بن محمد بن سھل المالكي الحمصي الذي سمعه من أبي ھاشم والموقين قرأت في كتاب أبي الفتح احمد 
عبد الغافر بن سالمة قال أبو ھاشم كنا نسمع من يحيى بن عثمان في داره بحمص وحضرت له مجالس كثيرة وكان 
عمر بن عثمان يقعد مع أخيه وأحسب أني سمعت عمرو بن عثمان وضاعت الكتب ورحلت مع عمي وجماعة من 

إلى حبلة وبانياس فسمعنا من أبي ثوبان مزداذ بن جميل مجالس كثيرة وكنا سمعنا منه قبل ذلك بحمص  أصحابنا
وكان عندھم من االبدال وكنا نسمع من أبي حميد بن سيار في دكانه في سوق العتيق وكنت أحضر مجلسه بالعشي 

عيسى بن خالد بن نافع بن أخي أبي أتعلم الفرائض من المغرب إلى العشاء اآلخرة وكنا نسمع من أبي شرحبيل 
اليمان الحكم بن نافع في مسجد الجامع وكان يقرئ الناس القرآن وكنت أقرأ عليه وسمعت من محمد بن عوف في 
مسجد الجامع قبل أن يذھب بصره وقبل أن يخضب ثم خضب وقدح فأبصر أياما ثم لم يبصر وسمعت من أبي 

أبو الحسين بن خلي وسعيد بن عمرو السكوني وصفوان بن عمرو ومحمد الجماھر وكان أمامنا وعمران بن بكار و
بن عمرو بن حنان وجماعة شيوخنا بحمص وضاعت الكتب وكنت أسمع من عمي أنا وابنه وتوفي عمي أبو جعفر 
بن ازھر سنة خمس وستين ومائتين وولد لي قبل أن يموت عمي ولدان وكنت قد قاربت األربعين وال أحفظ مولدي 

ي أبي وانا صغير وظھرت لي كتب بحمص فيھا سماعي عن عمرو بن عثمان وغيره من الشيوخ فيھا سمع أبو وتوف
سعيد بن أزھر وابنه فلم أحفظ أني سمعت مع أبي شيئا إنما سمعت مع عمي فلم أحدث بھا قلت بلغني ان عبد الغافر 

 مات بالبصرة في سنة ثالث وثالثمائة 

وھاب بن عصام بن الحكم بن عيسى بن زياد بن عبد الرحمن أبو عصمة الشيباني عبد المجيد بن عبد ال -  5830
خطيب عكبرا حدث عن قيس بن إبراھيم الطوابيقي روى عنه أبو المفضل الشيباني وأبو القاسم بن الثالج أخبرني 

لمجيد بن عبد عبد العزيز بن علي الوراق أخبرنا محمد بن عبد هللا بن محمد الشيباني حدثني أبو عصمة عبد ا
الوھاب بن عصام بن الحكم الدھقان بعكبرا حدثنا قيس بن إبراھيم بن قيس الطوابيقي الدوري نزل عكبرا حدثني 
داود بن سليمان الخواص حدثنا خازم بن جبلة بن أبي نضرة العبدي عن مطر بن طھمان الوراق عن الحسن عن 

قال من سرته حسنته وساءته سيئته فھو مؤمن حدثني محمد بن  جابر بن عبد هللا قال قلنا يا رسول هللا من المؤمن
محمد بن احمد بن الحسين العكبري قال وجدت بخط أبي الحسن علي بن احمد بن نصر المعدل توفي أبو عصمة 
 عبد المجيد بن عبد الوھاب بمدينة السالم وحمل إلى عكبرا فوافى في يوم الثالثاء لليلتين بقيتا من شھر ربيع األول

 سنة ثالثين وثالثمائة 
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عبد الدائم بن عبد الوھاب بن عصام بن الحكم بن عيسى بن زياد بن عبد الرحمن أبو معشر الشيباني  -  5831
 قاضي عكبرا حدث عن أبيه وعمه عبد السالم روى عنه بن الثالج ويوسف بن عمر القواس 

ن عيسى بن زياد بن عبد الرحمن أبو األزھر عبد السميع بن محمد بن عبد الوھاب بن عصام بن الحكم ب -  5832
الشيباني العكبري قدم بغداد وحدث بھا عن جده عبد الوھاب وعن إبراھيم بن علي العمري الموصلي حدثنا عنه أبو 
الحسن بن رزقويه أخبرنا محمد بن احمد بن رزق حدثنا أبو األزھر عبد السميع بن محمد بن عبد الوھاب بن أبي 

مالء من لفظه في مجلس بن السماك في سنة أربع وأربعين وثالثمائة حدثنا إبراھيم بن علي عصمة العكبري إ
العمري حدثنا بسطام بن جعفر حدثنا إبراھيم بن محمد عن صفوان يعني بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 

اآلخر فال يؤذي جاره حدثني  أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من كان يؤمن با واليوم
محمد بن محمد بن احمد العكبري قال ذكر أبو الحسن علي بن احمد بن نصر المعدل فيما قرأت بخطه ان أبا األزھر 
 عبد السميع بن محمد توفي بعكبرا في يوم الخميس ودفن يوم الجمعة سلخ ذي القعدة من سنة سبع وأربعين وثالثمائة 

وسى أبو القاسم األرزني قدم بغداد وحدث بھا عن عبد هللا بن حمدان بن وھب الدينوري عبد الوارث بن م - 5833
 روى عنه يوسف بن عمر القواس 

عبد الغني بن احمد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور بن كعب بن يزيد أبو رفاعة القاضي حدث  - 5834
منه الحسين بن احمد بن عبد هللا بن بكير وأبو  عن محمد بن إسماعيل بن علي البندار وصالح بن أبي مقاتل سمع

القاسم بن الثالج وقال لي احمد بن علي بن التوزي توفي القاضي أبو رفاعة عبد الغني بن احمد بن كامل يوم 
 الثالثاء الثالث عشر من صفر سنة أربع وسبعين وثالثمائة 

د الصمد بن محمد بن شيبان بن أبي صالح بن عبد القاھر بن محمد بن محمد بن عنزة واسمه احمد بن عب -  5835
يزيد بن رفاعة بن حسان بن زاھر بن سيار بن أسعد بن ھمام بن مرة بن ذھل بن شيبان أبو بكر الموصلي سكن 
بغداد وحدث بھا عن أبي ھارون موسى بن محمد الزرقي كتبت عنه وكان ثقة مات في شھر رمضان من سنة سبع 

 اب حرب وأربعمائة ودفن في مقبرة ب

عبد الغالب بن جعفر بن الحسن بن علي أبو معاذ الضراب ويعرف بابن القني سمع محمد بن إسماعيل  -  5836
الوراق وأبا حفص بن شاھين وأبا حفص الكتاني كتبت عنه وكان عبدا صالحا صدوقا أخبرنا أبو معاذ بن القني 

 بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا محمد بن إسماعيل المستملي حدثنا أبو القاسم عبد هللا
العابد حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا 

عبد عليه و سلم ال يبقى بعدي من النبوة إال المبشرات قالوا يا رسول هللا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراھا ال
أو ترى له قال أبو القاسم وال أعلم روي ھذا الحديث عن ھشام بن عروة غير سعيد الجمحي سألت أبا معاذ عن 
مولده فقال في جمادى األولى من سنة خمس وستين وثالثمائة ومات في عشية يوم اإلثنين السابع والعشرين من 

 شعبان سنة إحدى وثالثين وأربعمائة ودفن من الغد 

د الودود بن عبد المتكبر بن ھارون بن محمد بن عبيد هللا بن المھتدي با بن الواثق بن المعتصم بن عب - 5837
الرشيد بن المھدي بن المنصور أبو الحسن الھاشمي حدث عن أبي بكر الشافعي وكان جميع ما عنده مجلس واحد 

ع فقال ولدت في شھر ربيع األول من سنة عنه سمعناه منه وكان سماعه صحيحا سئل عبد الودود عن مولده وأنا أسم
أربعين وثالثمائة ومات في يوم الثالثاء سلخ رجب ودفن من الغد وھو يوم األربعاء مستھل شعبان من سنة أربع 

 وثالثين وأربعمائة في مقبرة جامع المدينة بقرب القبة الخضراء 

بغداد عن أبي الفضل بن خميرويه الھروي عبد بن احمد بن محمد أبو ذر الھروي سافر الكثير وحدث ب -  5838
وأبي العباس بن الفضل النضروي وبشر بن محمد المزني وطبقتھم وكنت لما حدث غائبا فحدثني رفيقي علي بن 
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عبد الغالب الضراب حدثنا أبو ذر عبد بن احمد الھروي ببغداد حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد هللا بن خميرويه غير 
ني أخبرنا بن خميرويه أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى الخزاعي حدثنا أبو اليمان مرة وأخبرنا البرقا

أخبرني شعيب عن الزھري حدثني أبو سلمة أن أبا ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لكل نبي دعوة 
مكة فسكنھا مدة ثم تزوج في العرب وأريد إن شاء هللا أن أختبئ دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة خرج أبو ذر إلى 

وأقام بالسروان وكان يحج في كل عام ويقيم بمكة أيام الموسم ويحدث ثم يرجع إلى أھله وكتب إلينا من مكة 
باإلجازة لجميع حديثه وكان ثقة ضابطا دينا فاضال وكان يذكر ان مولده في سنة خمس أو ست وخمسين وثالثمائة 

 خلون من ذي القعدة سنة أربع وثالثين وأربعمائة يشك في ذلك ومات بمكة لخمس 

عبد القادر بن محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف أبو القاسم سمع أبا القاسم بن حبابة وأبا طاھر  -  5839
المخلص كتبت عنه شيئا يسيرا وكان من أھل األمانة والصدق والدين والفضل حسن الصوت بالقرآن أخبرنا عبد 

القاسم عبيد هللا بن محمد بن إسحاق البزار حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز حدثنا خلف بن القادر أخبرنا أبو 
ھشام البزار حدثنا أبو األحوص عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم قالت كان 

ي أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أن أظلم أو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا خرج من بيته قال بسم هللا اللھم إن
أظلم أو أن أبغي أو أن يبغى علي مات عبد القادر ببيت المقدس لخمس خلون من ذي الحجة سنة ست وثالثين 

 وأربعمائة وكان خرج إلى الشام فقصد الحج فأدركه أجله ھناك 

 ذكر من اسمه عيسى 

سمع حذيفة روى عنه يحيى بن عبد هللا الجابري أخبرنا  عيسى البزاز المدائني مولى حذيفة بن اليمان -  5840
الحسن بن علي التميمي أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبد 
الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثني يحيى بن عبد هللا الجابري قال صليت خلف عيسى مولى لحذيفة بالمدائن 

جنازة فكبر خمسا ثم التفت إلينا فقال ما وھمت وال نسيت ولكن كبرت كما كبر موالي وولي نعمتي حذيفة بن  على
اليمان صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت إلينا فقال ما نسيت وال وھمت ولكني كبرت كما كبر رسول هللا صلى 

 هللا عليه و سلم صلى على جنازة فكبر خمسا 

ھمان بن رامة أبو بكر الجشمي بصري سكن الكوفة سمع أنس بن مالك وثابتا البناني عيسى بن ط - 5841
والمساور مولى أبي برزة روى عنه عبد هللا بن المبارك ووكيع وسلم بن قتيبة وأبو نعيم وخالد بن يحيى وزيد بن 

ى بن معين أنه قدم بغداد أبي الزرقاء وأبو النضر ھاشم بن القاسم وأبو احمد الزبيري ومحمد بن سابق وذكر يحي
وبھا سمع منه أبو النضر أخبرني السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا 
بن الغالبي قال قال أبو زكريا يحيى بن معين عيسى بن طھمان بصري يحدث عن أنس صار بالكوفة ثقة لقيه أبو 

د هللا األنماطي أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا علي بن احمد بن سليمان المصري النضر ببغداد أخبرنا احمد بن عب
حدثنا احمد بن سعد بن أبي مريم قال وسألته يعني يحيى بن معين عن عيسى بن طھمان فقال ثقة أخبرنا أبو علي 

ن شجاع الصوفي قالوا الحسن بن أبي بكر بن شاذان وأبو عمرو عثمان بن محمد بن العالف وأبو عبد هللا الحسين ب
أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي قال سئل جعفر الطيالسي عن عيسى بن طھمان الذي يحدث عن أنس 
فقال قال يحيى بن معين ليس به بأس أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال وعيسى 

قة أخبرني علي بن الحسن بن محمد الدقاق أخبرنا احمد بن إبراھيم حدثنا عمر بن طھمان حدثنا عنه أبو نعيم وھو ث
بن محمد بن شعيب الصابوني حدثنا حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد هللا بن عيسى بن طھمان فقال ليس به بأس 

ال سألت أبا داود حدثنا العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه أخبرنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري ق
عن عيسى بن طھمان فقال ال بأس به قلت بصري قال قال لي بن أبي الزرقا سمع منه أبي بالكوفة فقال أبو داود 

 أحاديثه مستقيمة وقال أبو عبيد مرة أخرى سألت أبا داود عن عيسى بن طھمان فقال ثقة 
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عمان بن بشير قال عبد الرحمن بن أبي حاتم عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الزرقي المديني من ولد الن - 5842
قدم بغداد وروى عن الزھري وعيسى بن أبي موسى روى عنه عمرو بن قيس المالئي وعبد هللا بن عياش القتباني 
ومحمد بن سابور والوليد بن مسلم سمعت أبي يقول ذلك قال وسألت أبي عنه فقال منكر الحديث ضعيف الحديث 

 روى عن الزھري حديثا صحيحا وسئل عنه أبو زرعة فقال ليس بالقوي شبيه بالمتروك ال أعلم 

عيسى بن أبي عيسى أبو جعفر التميمي واسم أبي عيسى ماھان كذا قال خلف بن الوليد ويحيى بن معين  - 5843
ن وقعنب بن المحرر وقال حاتم بن إسماعيل ھو عيسى بن ماھان بن إسماعيل وقال يونس بن بكير اسمه عبد هللا ب

ماھان وأصل أبي جعفر من مرو سكن الري فنسب إليھا ويقال إن مولده بالبصرة سمع عطاء بن أبي رباح وعمرو 
بن دينار وقتادة والربيع بن أنس ومنصور بن المعتمر وحصين بن عبد الرحمن ويونس بن عبيد حدث عنه شعبة 

إسماعيل وأبو احمد الزبيري وأبو نعيم  وجرير ووكيع ويونس بن بكير وحكام بن سلم وأحمد بن بشير وحاتم بن
وأبو النضر ھاشم بن القاسم وخلف بن الوليد وعلي بن الجعد وقدم أبو جعفر بغداد مرات وحدث بھا أخبرنا الحسن 
بن أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن إسحاق البغوي قال حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا أبو المضر حدثنا أبو جعفر الرازي 

بي مالك قال أخبرنا أبو سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة بن األسقع فلما خرجت بھا أدركنا واثلة عن يزيد بن أ
وھو يجر رداءه فقال يا عبد هللا اشتريت قلت نعم قال ھل بين لك ما فيھا قلت وما فيھا إنھا لسمينة ظاھرة الصحة 

قال فان بخفھا نقبا قال فقال صاحبھا أصلحك هللا ما  قال أردت بھا لحما أو أردت بھا سفرا قلت بل أردت عليھا الحج
تريد إلى ھذا تفسد علي قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من باع شيئا فال يحل له حتى يبين ما فيه 
 وال يحل لمن يعلم ذلك أن ال يبينه أخبرنا الصيمري حدثنا الحسين بن ھارون الضبي أخبرنا محمد بن عمر بن سلم
الحافظ حدثني إسحاق بن موسى أبو عيسى حدثنا أبو داود قال قلت ليحيى بن معين أين كتب أبو النضر ھاشم بن 
القاسم عن أبي جعفر الرازي قال كتب عنه ببغداد قدم عليھم للحج فسمع منه أبو النضر وخلف بن الوليد وجماعة 

إسحاق بن محمد النعالي حدثنا عبد هللا بن إسحاق من أصحابنا أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس أخبرنا جدي 
المدائني حدثنا قعنب بن المحرر قال أبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماھان مولى لبني تميم أخبرني األزھري 
حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال أبو جعفر الرازي 

مرو من قرية يقال لھا برز وھي القرية التي نزلھا الربيع بن أنس أوال وبھا سمع أبو جعفر من الربيع  كان أصله من
بن أنس ثم تحول أبو جعفر بعد ذلك إلى الري فمات بھا فقيل له الرازي وكان ثقة وكان يقدم بغداد والكوفة للحج 

رنا محمد بن عمر بن بھتة أخبرنا محمد بن فيسمعون منه أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي الجوھري أخب
مخلد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا عبد هللا بن أبي حماد القطان األكبر بطرسوس حدثنا عبد الرحمن بن عبد هللا 
الدشتكي قال سمعت أبا جعفر الرازي يقول لم أكتب عن الزھري ألنه كان يخضب بالسواد قال عبد الرحمن فابتلي 

لسواد وكان زميل المھدي إلى مكة أخبرنا البرقاني أخبرنا محمد بن العباس حدثنا أبو الفضل جعفر أبو جعفر فلبس ا
بن محمد الصندلي حدثنا أبو حفص عمر بن ياسر العطار عن بشر بن الحارث قال كان أبو جعفر الرازي صديقا 

اه سفيان إلى القنطرة وإذا خرج إلى مكة لسفيان الثوري وكان له معه بضاعة وكان يكثر الحج فكان إذا قدم الكوفة تلق
شيعه إلى النجف فقدم سنة من السنين مدينة السالم فاجتمع إليه االضراء فقالوا يا أبا جعفر تكلم لنا أمير المؤمنين 
فإنه قد ولى علينا رجال يقتطع أرزاقنا ويسيء فيما بيننا وبينه فلم يجبھم إلى شيء فبلغ ذلك سفيان فتلقاه أسفل 

طرة وشيعه حتى جاوز النجف وزاده في البر فلما كان في العام المقبل قدم أبو جعفر وھو يريد الحج فاجتمع إليه القن
األضراء فكلموه بما كلموه به في العام الماضي فرق لھم فأتى باب الذھب فقال للحاجب استأذن لي على أمير 

أن أدخل فدخل على المنصور فاكرمه بغاية الكرامة المؤمنين وأخبره أن بالباب أبا جعفر الرازي فاسرع الرسول 
وجعل يسأله عن أحواله وسأله ھل له حاجة فقال نعم فقص عليه قصة األضراء فقال يعزل عنھم كاتبھم ويولى عليھم 
من أحبوا ونأمر ألبي جعفر بعشرة آالف لسؤاله إيانا ھذه الحاجة فلما صارت الدراھم بيده سقط في يديه وعلم أنه قد 

خطأ فجلس بسور القصر ثم دعا بخرق فجعلھا صررا ففرقھا على قوم وقام فنفض ثوبه وليس معه منھا شيء فبلغ أ
ذلك سفيان الثوري فلما دخل أبو جعفر الرازي الكوفة توارى سفيان فطلبه فلم يقدر عليه وسأل عنه فلم يدل عليه 

ال اكتب كتابا وادفعه الي اوصله لك إليه فكتب كتابا فامتعض له بعض اخوان سفيان فقال ألك إليه حاجة فقال نعم فق
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ودفعه إليه قال فصرت بالكتاب إلى سفيان فإذا أنا به في غرفة وإذا ھو مستلق على قفاه قد وضع رجله على األخرى 
مستقبل القبلة فسلمت عليه وأظھرت الكتاب فقال لي مه فقلت كتاب أبي جعفر الرازي فقال اقراه فقرأته فقال لي 
اكتب جوابه في ظھره فكتبت بسم هللا الرحمن الرحيم قلت له ماذا أكتب قال اكتب لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
على لسان داود اآلية أردد إلينا بضاعتنا ال حاجة لنا في أرباحھا قال فأتيته بالكتاب والناس إذ ذاك متوافرون بالكوفة 

وجھون بالكتابين إلى بن أبي ليلى وال يعلمونه ممن الكتاب وال من فنظروا في الكتاب وأجمع رأيھم على أنھم ي
صاحب الجواب ليعرفوا ما عنده من الرأي فوجھوا بالكتابين فنظر فيھما فقال اما األول فكتاب رجل مداھن وأما 

ا حنبل بن الجواب فكتاب رجل يريد هللا بفعله أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق أخبرن
إسحاق قال سئل أبو عبد هللا عن أبي جعفر الرازي فقال صالح الحديث أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا موسى بن 
إبراھيم بن النضر العطار حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سمعت عليا وھو بن المديني يقول كان أبو جعفر 

أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران  الرازي عندنا ثقة أخبرني علي بن محمد المالكي
الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن المديني قال وسألته يعني أباه عن أبي جعفر الرازي فقال ھو نحو موسى بن 
عبيدة وھو يخلط فيما روى عن مغيرة ونحوه أخبرني السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن 

مد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال قال أبو زكريا أبو جعفر الرازي ثقة أخبرني احمد بن عبد هللا األنماطي مح
أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا علي بن أحمد بن سليمان المصري حدثنا احمد بن سعد بن أبي مريم قال وسألته 

أنه يخطئ أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا  يعني يحيى بن معين عن أبي جعفر الرازي فقال يكتب حديثه إال
محمد بن العباس حدثنا احمد بن سعيد السوسي حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى يقول أبو جعفر الرازي ثقة 
وھو يغلط فيما يروي عن مغيرة حدثنا الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني 

ھير قال سئل يحيى بن معين عن أبي جعفر الرازي فقال صالح أخبرنا البرقاني أخبرنا محمد بن حدثنا احمد بن ز
عبد هللا بن خميرويه الھروي أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال بن عمار أبو جعفر الرازي ثقة أخبرنا بن الفضل 

مرو بن علي قال وعبد هللا بن أبي أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا سھل بن احمد الواسطي حدثنا أبو حفص ع
جعفر الرازي كان يكون بالري وأبوه أبو جعفر فيه ضعف وھو من أھل الصدق سيء الحفظ أخبرنا البرقاني حدثنا 
يعقوب بن موسى األردبيلي حدثنا احمد بن طاھر بن النجم حدثنا سعيد بن عمر البرذعي قال قلت يعني ألبي زرعة 

ال شيخ يھم كثيرا أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا أبو الفتح محمد بن إبراھيم الرازي أبو جعفر الرازي ق
الغازي أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال أبو جعفر الرازي 

مد بن علي واسمه عيسى بن ماھان سيء الحفظ صدوق أخبرني البرقاني حدثني محمد بن احمد االدمي حدثنا مح
األيادي حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال أبو جعفر الرازي عيسى بن ماھان خراساني صدوق ليس بمتقن أخبرنا 
محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد حدثنا عباس قال سمعت يحيى يقول أبو جعفر 

 الرازي كان خراسانيا انتقل إلى الري ومات بھا 

عيسى بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب عم السفاح والمنصور حدث عن أبيه روى عنه  - 5844
شيبان بن عبد الرحمن التميمي واليه ينسب قصر عيسى وقطيعة عيسى ونھر عيسى أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم 

الصائغ حدثنا الحسين بن محمد حدثنا  النرسي أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر
شيبان عن عيسى بن علي بن عبد هللا بن عباس عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يمن الخيل 
في شقرھا أجاز لنا بن رزق قال حدثنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي أنبأنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا حاتم 

سئل يحيى بن معين عن عيسى بن علي فقال ھذا عيسى بن علي بن عبد هللا بن عباس ليس به بأس  بن الليث قال
كان له مذھب جميل معتزال للسلطان روى ھذا الحديث وھو غريب عن أبيه عن جده وليس ھو بقديم الموت وبلغني 

أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال  انه مات في السنة التي مات فيھا شعبة سنة ستين ومائة أنبأنا إبراھيم بن مخلد
وتوفي عيسى بن علي في سنة ثالث وستين ومائة وصلى عليه موسى بن المھدي ومشى في جنازته من قصر 
عيسى إلى مقابر قريش وكانت سنه ثمان وسبعين سنة قلت وقد قيل إن مولده في سنة ثالث وثمانين ومبلغ سنه وقت 

ي الحسن بن الفرات بخطه أخبرني أخي أبو القاسم عبيد هللا بن العباس أخبرنا وفاته ثمانين سنة قرأت في كتاب أب
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علي بن سراج الحرشي قال توفي عيسى بن علي بن عبد هللا بن عباس سنة أربع وستين ومائة حين عسكر المھدي 
 بالبردان يريد الشام فرجع من معسكره فصلى عليه في مقابر قريش ورجع إلى عسكره 

بن يزيد بن بكر بن داب أبو الوليد أحد بني ليث بن بكر المديني قدم بغداد واقام بھا وحدث عن عيسى  - 5845
صالح بن كيسان وھشام بن عروة وغيرھما روى عنه شبابة بن سوار وحوثرة بن أشرس ومحمد بن سالم الجمحي 

للسير وقيل إنه كان يزيد في  وكان بن داب راوية عن العرب وافر األدب عالما بالنسب عارفا بأيام الناس حافظا
األحاديث ما ليس منھا وقد ذكره محمد بن إسماعيل البخاري فقال فيما أخبرنا به بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم 
المستملي حدثنا أبو احمد بن فارس قال حدثنا البخاري قال عيسى بن يزيد الليثي المديني عن عبد الرحمن بن أخي 

إبراھيم بن سعد قال األويسي حدثنا سليمان عن عيسى بن يزيد عن عمران بن أبي حفص  زيد سمع منه يعقوب بن
عن بن عباس قال انصرفت مع النبي صلى هللا عليه و سلم ليلة بحديث طويل منكر قال البخاري ويقال ھو بن داب 

الخرقي حدثنا حامد بن فان كان بن داب فھو منكر الحديث أخبرنا العتيقي حدثنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد 
محمد بن شعيب حدثنا سريج بن يونس حدثنا شبابة بن سوار حدثنا عيسى بن يزيد المديني حدثني صالح بن كيسان 
قال لما كانت الردة قام أبو بكر فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال الحمد  الذي ھدى وكفى وأعطى فأغنى إن هللا بعث 

علم شريد واإلسالم غريب طريد وقد رث حبله وخلق عھده وضل أھله منه ومقت هللا محمدا صلى هللا عليه و سلم وال
أھل الكتاب فال يعطيھم خيرا لخير عندھم وال يصرف عنھم شرا لشر عندھم قد غيروا كتابھم وأتو عليه ما ليس فيه 

من األرض مع قلة والعرب األميون صفر من هللا ال يعبدونه وال يدعونه اجھدھم عيشا واضلھم دينا في ظلف 
السحاب فجمعھم هللا بمحمد صلى هللا عليه و سلم وجعلھم األمة الوسطى نصرھم بمن أتبعھم ونصرھم على غيرھم 
حتى قبض هللا نبيه فركب منھم الشيطان مركبه الذي انزله هللا عنه وأخذ بأيديھم وبغى ھلكتھم وما محمد إال رسول 

انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر هللا شيئا وسيجزي هللا  قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل
الشاكرين إن من حولكم من العرب منعوا شاتھم وبعيرھم ولم يكونوا في دينھم وإن رجعوا إليه أزھد منھم يومھم ھذا 

ليه و سلم ولقد وكلكم إلى ولم تكونوا في دينكم أقوى منكم يومكم ھذا على ما قد فقدتم من بركة نبيكم صلى هللا ع
الكافي الذي وجده ضاال فھداه وعائال فاغناه وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منھا وهللا ال أدع ان أقاتل على 
أمر هللا حتى ينجز هللا وعده ويوفي لنا عھده ويقتل من قتل منا شھيدا من أھل الجنة ويبقى من بقي منا خليفته 

هللا الحق وقوله الذي ال خلف له وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنھم في  وورثته في أرضه قضاء
األرض اآلية ثم نزل رحمه هللا أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب 

م بن داب عيسى بن يزيد أخبرنا األصم يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول اس
األزھري أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال بن داب االخباري ھو عيسى بن يزيد بن بكر بن داب بن كرز بن 
الحارث بن عبد هللا بن احمد بن يعمر قاله بن الكلبي قلت ويعمر ھو الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن 

بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال لم يتول الخالفة قبل الھادي بسنه  بكر أخبرنا األزھري أخبرنا احمد
أحد ألنه كان حدثا وكانت فيه شكاسة شديدة وصعوبة عرام وقلة احتمال وسوء ظن وكان يكره ان يسأل فإذا أعطى 

ان أكثر أھل الحجاز أدبا أجزل العطية وتابعھا وكان يحب األدب وأھله ويعطي عليه وكان عيسى بن داب يجالسه وك
وأعذبھم ألفاظا وكان قد حظى عند الھادي وكان يدعو له إذا جلس بتكاء وما طمع في ھذا أحد منه غيره وكان يقول 
له ما استطلت بك يوما وال ليلة قط وال غبت عن عيني إال تمنيت ان ال أرى غيرك وأمر له ذات ليلة بثالثين ألف 

قھرمانه يطالب بالمال فلقي الحاجب فابلغه رسالته فأعلمه ان ذلك ليس إليه وانه  دينار فلما أصبح بن داب وجه
يحتاج إلى توقيع فأمسك بن داب فبينا موسى يعني الھادي في مستشرف له إذا نظر إلى بن داب قد أقبل وليس معه 

ه باألمس لير أثرنا عليه فقال غالم فقال إلبراھيم الحراني أما ترى بن داب ما غير من حاله وال تزيى لنا وقد بررنا
له إبراھيم إن أمرني أمير المؤمنين عرضت له بشيء من ھذا قال ال ھو أعلم بأمره ودخل بن داب فأخذ في حديثه 
إلى أن عرض له الھادي بشيء من أمره فقال أرى ثوبك غسيال وھذا شتاء يحتاج إلى لبس الجديد واللين فقال يا 

ا أحتاج إليه فقال كيف ذاك وقد صرفنا إليك من برنا ما فيه صالح شأنك قال ما أمير المؤمنين باعي قصير عم
وصل إلى فدعا بصاحب بيت مال الخاصة فقال عجل الساعة له بثالثين ألف دينار فحملت بين يديه أخبرنا علي بن 
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لكوكبي حدثنا بن أبي الحسين صاحب العباسي أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل أخبرنا أبو علي الحسين بن القاسم ا
سعد حدثني إبراھيم بن المنذر قال حدثني أيوب بن عباية عن بن داب أنه كان ال يأكل مع ھارون أو موسى أمير 
المؤمنين قال فقيل البن داب يا أبا الوليد ما لك ال تتغدى مع أمير المؤمنين إذا أتى بالطعام فقال ما كنت ألتغدى عند 

فكان موسى قد أمر به من بينھم ان يغسل يده إذا تغدى قال فقيل البن داب يا أبا الوليد  رجل ال أغسل يدي عنده قال
ربما حملت الكتاب وأنت رجل تجد في نفسك قال ان حمل الدفاتر من المروءة أخبرني األزھري أخبرنا محمد بن 

دة حدثني خالي بن أبي شميلة عمران الكاتب إجازة حدثني أحمد بن محمد الجوھري حدثنا العنزي حدثنا عمر بن عبي
قال كان خلف األحمر ينسب بن داب إلى الكذب قال فغدوت أنا وخلف يوما على بن داب فأخذ في حديث الخاصة 
حتى انقضى فلما انصرفنا قلت لخلف يا أبا محرز اتراه كذب قال ال أدري وهللا ما أعرف مما حدث به قليال وال 

قطيعي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي كثيرا أخبرنا أحمد بن أبي جعفر ال
اآلجري قال قال أبو داود سليمان بن األشعث سمعت أبا حاتم قال سمعت األصمعي قال قال لي خلف األحمر آفتنا 

بد العزيز بين المشرق والمغرب بن داب يضع الحديث بالمدينة وبن شوكر يضع الحديث بالسند أخبرنا علي بن ع
الطاھري أخبرنا علي بن عبد هللا بن المغيرة الجوھري حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي حدثنا الزبير بن بكار قال 

خذوا عن ... ... وصاة للكھول وللشباب ... ومن يبغي الوصاة فان عندي ... أنشدني إبراھيم بن المنذر البن مناذر 
مالھي من أحاديث كذاب ... ترى الھالك ينتجعون منھا ... ... داب  وال ترووا أحاديث بن... مالك وعن بن عون 

  كما يرفض رقراق السراب ... إذا طلبت منافعھا اضمحلت ... ... 

عيسى بن أبي جعفر المنصور أخبرني الحسن بن أبي بكر قال كتب إلى محمد بن إبراھيم الجوري أن  -  5846
حمد بن يونس الضبي حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة إحدى أحمد بن حمدان بن الخضر أخبرھم قال حدثنا أ

 وثمانين ومائة فيھا مات عيسى بن أبي جعفر أمير المؤمنين ببغداد لست بقين من ذي القعدة 

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الھمداني الكوفي وأسم أبي إسحاق عمرو بن عبد هللا بن احمد بن ذي يحمد  -  5847
ن صعب بن معاوية بن كثير بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن ھمدان وعيسى بن السبيع بن سبع ب

يكنى أبا عمرو ھو أخو إسرائيل رأى جده أبا إسحاق إال انه لم يسمع منه شيئا وسمع إسماعيل بن أبي خالد وھشام 
ك بن أنس وعمر بن سعيد بن عروة وعبيد هللا بن عمر وسليمان األعمش واألوزاعي وعوفا األعرابي وشعبة ومال

بن أبي حسين وبن جريج ومحمد بن إسحاق روى عنه أبوه يونس وإسماعيل بن عياش والقعنبي وداود بن عمرو 
الضبي وأحمد بن جناب وعلي بن بحر بن بري والحكم بن موسى ويحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن 

حسن بن عرفة في آخرين وكان عيسى قد انتقل عن الكوفة إلى راھويه وأبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي وال
بعض ثغور الشام فسكنھا وقدم بغداد وحدث بھا أخبرنا أبو عمر بن مھدي حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن 
إسماعيل المحاملي إمالء حدثنا يعقوب بن إبراھيم حدثنا عيسى بن يونس حدثنا األعمش عن إبراھيم عن ھمام قال 
بال جرير ومسح على خفيه أو قال جوربيه قال عيسى أنا اشك فقيل له يا أبا عمرو أتفعل ھذا وقد بلت قال وما 
يمنعني وقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يمسح على خفيه فكان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

ھدي ومحمد بن احمد بن رزق وأبو الحسين بن الفضل يعجبھم ذلك ألن إسالمه كان بعد نزول المائدة وأخبرنا بن م
وعبد هللا بن يحيى السكري ومحمد بن محمد بن محمد بن إبراھيم بن مخلد البزاز قالوا أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن بن جريج عن أبي الزبير عن 

 األنصاري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليس على المختلس وال على المنتھب وال على جابر بن عبد هللا
الخائن قطع أخبرنا السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال 

الفضل حدثنا دعلج بن احمد أخبرنا احمد بن علي  قال أبو زكريا وقد رأى عيسى بن يونس جده أبا إسحاق أخبرنا بن
األبار حدثنا الحسن يعني بن علي الحلواني حدثنا محمد بن داود قال سمعت عيسى بن يونس يقول أربعين حديثا 
حدثنا بھا األعمش فيھا ضرب الرقاب لم يشركني فيھا غير محمد بن إسحاق المديني ربما قال األعمش يا محمد 

ول من معك فيقول عيسى بن يونس فيقول ادخال وأجيفا الباب وكان يسأله عن حديث الفتن حدثت عن فيقول لبيك فيق
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أبي الحسن بن الفرات قال أخبرني الحسن بن يوسف الصيرفي أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد بن ھارون الخالل 
بن يونس كان سنة في الغزو وسنة أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد هللا يقول الذي كنا نخبر أن عيسى 

في الحج وقد كان قدم إلى بغداد في شيء من أمر الحصون فأمر له بمال فأبى أن يقبل أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
سليمان بن علي المقرئ الواسطي أخبرنا محمد بن احمد بن محمد بن فارس البزاز أخبرنا علي بن الحسين النديم 

ي حدثنا عبد هللا بن سعيد الكندي حدثنا عمر بن أبي الرطيل عن أبي بالل األشعري عن أخبرنا الحسين بن عمر الثقف
جعفر بن يحيى بن خالد قال ما رأينا في القراء مثل عيسى بن يونس أرسلنا إليه فأتانا بالرقة فاعتل قبل أن يرجع 

ال حاجة لي فيھا فقلت ولم أما وهللا فقلت له يا أبا عمر قد أمر لك بعشرة آالف فقال ھيه فقلت ھي خمسون ألفا قال 
الھنيتكھا ھي وهللا مائة ألف قال ال وهللا ال يتحدث أھل العلم اني أكلت للسنة ثمنا أال كان ھذا قبل أن ترسلوا إلي فأما 
على الحديث فال وهللا وال شربة ماء وال ھليلجة أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا عبد الرحمن بن 

د الزھري حدثنا احمد بن سعد حدثنا الحراني قال قال بن المبارك لرجل أكتب نفس ھذا الشيخ يعني عيسى بن محم
يونس أخبرنا األزھري حدثنا احمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة حدثنا محمد بن يونس حدثنا سليمان 

با بالفقيه بن الفقيه بن الفقيه أخبرنا محمد بن احمد بن بن داود قال كنا عند بن عيينة فجاء عيسى بن يونس فقال مرح
يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا النضر الفقيه يقول سمعت إبراھيم بن إسماعيل العنبري يقول 
سمعت قيس بن حنش يقول سمعت علي بن المديني يقول جماعة من األوالد أثبت عندنا من آبائھم منھم عيسى بن 

بن أبي إسحاق السبيعي أخبرنا البرقاني أخبرنا بن خميرويه الھروي أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال بن يونس 
عمار عيسى بن يونس وإسرائيل بن يونس ويوسف بن يونس ھؤالء أخوة وأثبتھم عيسى بن يونس وھو أثبت من 

عيسى ھو حجة وھو أثبت من  إسرائيل ثم إسرائيل وقال بن عمار في موضع آخر إسرائيل وعيسى ابني يونس
إسرائيل وإسرائيل وشريك قد تركھما يحيى أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو احمد بن 
فارس قال حدثنا البخاري قال قال لي إبراھيم بن موسى سمعت الوليد يقول ما أبالي من خالفني في األوزاعي ما خال 

أخذه أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد األشناني قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس عيسى بن يونس فإني رأيت 
الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد يقول سألت يحيى بن معين قلت فعيسى بن يونس أحب إليك أو أبو معاوية 

قوب اإلسفراييني حدثنا فقال ثقة وثقة أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو احمد الحسين بن علي التميمي حدثنا أبو عوانة يع
أبو بكر احمد بن محمد بن الحجاج المروروذي قال وسئل يعني احمد بن حنبل عن عيسى بن يونس وأبي إسحاق 
الفزاري ومروان بن معاوية أيھم أثبت قال ما فيھم إال ثبت قيل له فمن تقدم قال ما فيھم إال ثقة ثبت إال ان أبا إسحاق 

زة بن محمد بن طاھر حدثنا الوليد بن بكر حدثنا علي بن احمد بن زكريا الھاشمي ومكانه من اإلسالم أخبرنا حم
حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا العجلي حدثني أبي قال عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كوفي ثقة 

محمد بن إبراھيم الغازي وكان سكن الثغر وكان ثبتا في الحديث أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا أبو الفتح 
أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال عيسى بن يونس كوفي ثقة 
أخبرني أبو الفرج الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال وفي كتاب جدي عن عبيد هللا بن عفير عن أبيه قال 

س أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد حدثنا حنبل وفي سنة إحدى وثمانين توفي عيسى بن يون
بن إسحاق قال سمعت علي بن بحر قال كنت عند عيسى بن يونس سنة ست وثمانين ومائة ومات سنة سبع وثمانين 

ثنى ومائة أخبرنا األزھري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا إبراھيم بن محمد الكندي حدثنا أبو موسى محمد بن الم
قال ومات عيسى بن يونس سنة ثمان وثمانين أخبرنا ھبة هللا بن الحسن الطبري أخبرنا احمد بن محمد بن عروة 
أخبرنا بن أبي داود قال سمعت محمد بن مصفي قال مات عيسى بن يونس في النصف من شعبان سنة ثمان وثمانين 

بد هللا الحضرمي قال وفي سنة ثمان وثمانين ومائة ومائة أخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر الخلدي حدثنا محمد بن ع
مات عيسى بن يونس وأخبرت أنه مات في النصف من شعبان أخبرنا عبد العزيز بن علي األزجي أخبرنا محمد بن 
عبد الرحمن المخلص حدثنا عبيد هللا بن عبد الرحمن السكري أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة حدثني أبي 

أبو عبيدة قال سنة إحدى وتسعين ومائة فيھا مات عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي بالثغر أخبرنا قال حدثني 
أبو سعيد بن حسنويه أخبرنا عبد هللا بن محمد بن جعفر حدثنا عمر بن احمد األھوازي حدثنا خليفة بن خياط قال 

خبرنا الجوھري حدثنا محمد بن العباس وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق مات بالحدث سنة إحدى وتسعين ومائة أ
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أخبرنا احمد بن معروف حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال عيسى بن يونس السبيعي من أھل الكوفة 
 تحول إلى الثغر فنزل بالحدث وكان ثقة ثبتا ومات بالحدث في أول سنة إحدى وتسعين ومائة في خالفة ھارون 

بي الجعد الرازي أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد هللا الكاتب أخبرنا محمد بن حميد عيسى بن سوادة بن أ - 5848
المخرمي حدثنا بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا سوادة وعمران وإبراھيم بن أبي الجعد 

روى عنه  نزلوا الري وكانوا من أھل الكوفة روى مطرف بن طريف عن سوادة وحكام عن إبراھيم وعمران
إسماعيل بن أبي خالد وعيسى بن سوادة كان ھا ھنا سمعت منه ببغداد ليس حديثه بشيء وقال في موضع آخر بن 

 سوادة كان ھا ھنا يحدث عن إسماعيل وعن ھؤالء كان كذابا قد رأيته وكتبت عنه 

رة البصرة وخرج من عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور كان من وجوه بني ھاشم وسراتھم وولي اما - 5849
بغداد يقصد ھارون الرشيد وھو إذ ذاك بخراسان فأدركه أجله بالدسكرة من طريق حلوان أخبرني الحسن بن أبي 
بكر قال كتب الي محمد بن إبراھيم الجوري أن احمد بن حمدان بن الخضر أخبرھم قال حدثنا احمد بن يونس 

سبعين ومائة فيھا مات عيسى بن جعفر بن أبي جعفر بطرازستان الضبي حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة اثنتين و
 ألربع عشرة ليلة بقيت من شھر رمضان 

عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى صحب محمد بن الحسن الشيباني وتفقه به واستخلفه يحيى بن أكثم  - 5850
على عمله إلى أن رجع يحيى ثم على القضاء بعسكر المھدي وقت خروج يحيى مع المأمون إلى فم الصلح فلم يزل 

تولى عيسى القضاء بالبصرة فلم يزل عليه حتى مات وقد أسند الحديث عن إسماعيل بن جعفر وھشيم ويحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة ومحمد بن الحسن روى عنه الحسن بن سالم السواق أخبرنا الحسين بن عمر بن برھان الغزال 

حدثنا الحسن بن سالم حدثنا عيسى بن أبان بن صدقة حدثنا محمد بن الحسن  حدثنا عثمان بن احمد الدقاق إمالء
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن الشعبي عن إبراھيم بن أبي موسى األشعري عن المغيرة بن شعبة أنه خرج مع 

وعليه جبة  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في سفر فانطلق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لقضاء حاجته ثم رجع
رومية ضيقة الكمين فرفعھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من ضيق كميھا قال المغيرة فجعلت أصب الماء عليه 
من إداوة فتوضأ وضوء الصالة ومسح على خفيه ولم ينزعھما ثم تقدم فصلى أخبرنا الحسين بن علي الصيمري 

حدثنا احمد بن محمد بن مغلس قال سمعت محمد بن سماعه قال أخبرنا عبد هللا بن محمد الشاھد حدثنا مكرم القاضي 
كان عيسى بن أبان حسن الوجه وكان يصلي معنا وكنت ادعوه أن يأتي محمد بن الحسن فيقول ھؤالء قوم يخالفون 
الحديث وكان عيسى حسن الحفظ للحديث فصلى معنا يوما الصبح وكان يوم مجلس محمد فلم أفارقه حتى جلس في 

فلما فرغ محمد أدنيته إليه وقلت ھذا بن أخيك أبان بن صدقة الكاتب ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث وأنا أدعوه المجلس 
إليك فيابى ويقول إنا نخالف الحديث فأقبل عليه وقال له يا بني ما الذي رايتنا نخالفه من الحديث ال تشھد علينا حتى 

ديث فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنھا ويخبره بما فيھا من تسمع منا فسأله يومئذ عن خمسة وعشرين بابا من الح
المنسوخ ويأتي بالشواھد والدالئل فالتفت إلي بعد ما خرجنا فقال كان بيني وبين النور ستر فارتفع عني ما ظننت أن 

لمحسن في ملك هللا مثل ھذا الرجل يظھره للناس ولزم محمد بن الحسن لزوما شديدا حتى تفقه به أخبرنا علي بن ا
أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال ولما خرج المأمون إلى فم الصلح بسبب بوران أخرج معه يحيى بن أكثم 
فاستخلف على الجانب الشرقي عيسى بن أبان أحد الفقھاء من أھل العراق وله مسائل كثيرة واحتجاج لمذھب أبي 

سنة عشر ومائتين أخبرنا األزھري أخبرنا علي حنيفة وكان خيرا فاضال قلت وكانت واليته ھذه في شھر رمضان 
بن عمر الحافظ حدثنا عبد هللا بن إسحاق المعدل أخبرنا الحارث بن محمد حدثنا محمد بن سعد قال سنة إحدى عشرة 
ومائتين فيھا عزل إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن قضاء البصرة ووليه عيسى بن أبان بن صدقة وذلك يوم 

ليال خلون من شھر ربيع األول أخبرنا الصيمري أخبرنا عبد هللا بن محمد األسدي حدثنا أبو بكر الثالثاء لسبع 
الدامغاني الفقيه حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال سمعت أبا خازم القاضي يقول ما رأيت ألھل بغداد حدثنا اذكى من 

وكان يقول وهللا لو أتيت برجل يفعل في عيسى بن أبان وبشر بن الوليد وقال أبو خازم كان عيسى رجال سخيا جدا 
ماله كفعلي في مالي لحجرت عليه قال وقدم إليه رجل محمد بن عباد المھلبي فادعى عليه أربعمائة دينار فسأله 



81 

 

عيسى عما ادعاه عليه فأقر له بذلك فقال له الرجل احبسه لي فقال له عيسى اما الحبس فواجب ولكني ال أرى حبس 
ا أقدر على فدائه من مالي فغرمھا عنه عيسى من ماله ويحكي عن عيسى أنه كان يذھب إلى القول أبي عبد هللا وأن

بخلق القرآن فأخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن رامين اإلستراباذي حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن 
نا أبو عبد هللا محمد بن داود بن جعفر الجرجاني حدثنا محمد يحيى بن جعفر البزاز حدثنا محمد بن الرومي حدث

دينار الفارسي حدثنا محمد بن الخليل الفارسي حدثنا أبي وكان أبوه صاحب سفيان الثوري قال كنت بالبصرة 
فاختصم رجل مسلم ورجل يھودي عند القاضي وكان قاضيھم يومئذ عيسى بن أبان وكان يرى رأى القوم فوقع 

ل وهللا الذي ال اله اال ھو فقال له اليھودي حلفه بالخالق ال بالمخلوق ألن ال اله اليمين على المسلم فقال له القاضي ق
اال ھو في القرآن وأنتم تزعمون أنه مخلوق قال فتحير عيسى عند ذلك وقال قوما حتى انظر في أمركما أخبرني 

أخبرھم قال حدثنا احمد الحسن بن أبي بكر قال كتب إلى محمد بن إبراھيم الجوري أن أحمد بن حمدان بن الخضر 
بن يونس الضبي قال حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة إحدى وعشرين ومائتين فيھا مات عيسى بن أبان بن صدقة 
قاضي البصرة لغرة صفر أخبرنا األزھري أخبرنا علي بن عمر الحافظ أخبرنا عبد هللا بن إسحاق أخبرنا الحارث 

ين ومائتين فيھا مات عيسى بن أبان بن صدقة قاضي أھل البصرة حدثنا محمد بن سعد قال سنة إحدى وعشر
 بالبصرة يوم األربعاء في المحرم ودفن وكان حج ثم قدم البصرة منصرفا فمات بعد قدومه بأيام 

عيسى بن خالد بن بويب حدث عن عتاب بن بشير وبقية بن الوليد روى عنه أبو إسماعيل الترمذي  -  5851
مل السراج أخبرني األزھري أخبرنا أبو الحسن الدارقطني حدثنا أبو سھل أحمد بن محمد ومحمد بن عبدوس بن كا

بن زياد حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا عيسى بن خالد بن بويب حدثنا عتاب بن بشير حدثنا أبو واصل عبد 
لي اإلسالم وأھله مسكني به الحميد عن أنس بن مالك قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول في دعائه يا و

 حتى ألقاك به قال الدارقطني عيسى بن خالد بن بويب شيخ كان ببغداد 

عيسى بن ھاشم النخاس أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن معروف حدثني الحسين  -  5852
 بل أن يحدث بن فھم قال عيسى بن ھاشم النخاس سمع سماعا كثيرا وكان صاحب حديث وتوفي ق

عيسى بن مسلم الصفار ويعرف باألحمر من أھل سر من رأى حدث عن مالك بن أنس وحماد بن زيد  -  5853
وإسماعيل بن عياش أحاديث منكرة روى عنه ابنه مسلم ومطين الكوفي أخبرنا أبو الفرج الحسين بن عبد هللا بن 

دثنا أبو بكر محمد بن أحمد القاضي البوراني حدثنا أحمد بن أبي عالنة المقرئ حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ح
مسلم بن عيسى حدثنا أبي حدثنا حماد بن زيد عن سھيل عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من مات 
من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله هللا إليھم حتى يحشر معھم أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد هللا التميمي 

كتابه إلينا من الكوفة قال حدثنا إبراھيم بن احمد بن أبي حصين حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي  في
حدثنا عيسى بن مسلم البغدادي حدثنا حماد بن زيد أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن عيسى األحمر 

 مات في المحرم من سنة تسع وعشرين ومائتين 

سى بن سالم الشاشي المعروف بعويس قدم بغداد وحدث بھا عن عبيد هللا بن عمرو الرقي وعبد هللا بن عي - 5854
المبارك روى عنه جعفر بن محمد بن كزال ومحمد بن بشر بن مطر وإدريس بن عبد الكريم المقرئ وموسى بن 

ن ثقة أخبرنا محمد بن عمر النرسي ھارون الحافظ وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وأبو القاسم البغوي وكا
أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا محمد بن بشر بن مطر حدثنا عيسى بن سالم عويس حدثنا عبيد هللا بن عمرو 
عن أيوب عن أبي قالبة قال أتيت المسجد فإذا رجل قد تكاب عليه الناس وھم يقولون صاحب رسول هللا صلى هللا 

تى وصلت إليه فسمعته يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان من بعدكم الكذاب عليه و سلم فزاحمت ح
المضل وان ذراه يعني رأسه حبك وانه سيقول أنا ربكم فمن قال كذبت لست ربنا ولكن هللا ربنا عليه توكلنا واليه 

ر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات أنبنا ونعوذ با منك فال سبيل له عليه أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن المظف
 عيسى بن سالم الشاشي بطريق حلوان سنة اثنتين وثالثين ومائتين وكتبت عنه 
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عيسى بن المساور الجوھري حدث عن الوليد بن مسلم ومروان بن معاوية وسويد بن عبد العزيز ويغنم  - 5855
بن علي الخراز ومحمد بن عبدوس السراج وقاسم بن  بن سالم بن قنبر روى عنه بن أخيه احمد بن القاسم وأحمد

زكريا المطرز وأبو حامد محمد بن ھارون الحضرمي وكان ثقة أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا سليمان بن احمد 
الطبراني حدثنا احمد بن القاسم بن المساور الجوھري حدثني عمي عيسى بن المساور حدثنا الوليد بن مسلم عن 

حيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد هللا أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان يخطب إلى األوزاعي عن ي
جذع فلما بنى المنبر حن الجذع فاحتضنه النبي صلى هللا عليه و سلم فسكن قال سليمان لم يروه عن األوزاعي إال 

الحافظ حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا عبد الوليد تفرد به عيسى بن مساور أخبرنا البرقاني أخبرنا علي بن عمر 
الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي عن أبيه ثم أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي قال ناولني عبد الكريم وكتب لي 
بخطه قال سمعت أبي يقول عيسى بن مساور بغدادي ال بأس به قرأت على البرقاني عن أبي إسحاق المزكي قال 

سحاق السراج قال سمعت محمد بن أشكاب يحسن الثناء على عيسى بن مساور قال السراج مات أخبرنا محمد بن إ
عيسى بن مساور ببغداد في رجب سنة خمس وأربعين ومائتين أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن 

 عيسى بن مساور مات في شوال من سنة أربع وأربعين ومائتين 

أخو معروف الكرخي حكى عن أخيه معروف روى عنه محمد بن سليمان بن فھرويه  عيسى بن الفيرزان - 5856
العالف أخبرني عبد العزيز بن علي األزجي حدثنا أبو محمد عبيد هللا بن محمد بن سليمان بن بأبويه بن فھرويه 

فيرزان المخرمي العالف حدثني أبي أخبرنا عيسى أخو معروف الكرخي حدثني أخي أبو محفوظ معروف بن ال
الكرخي قال إمش ميال صل جماعة إمش ميلين صل الجمعة إمش ثالثة أميال عد مريضا إمش أربعة أميال شيع 
جنازة إمش خمسة أميال شيع حاجا أو معتمرا إمش ستة أميال شيع غازيا في سبيل هللا إمش سبعة أميال تصدق 

سعة أميال صل رحما وقرابة إمش عشرة أميال بصدقة من رجل إلى رجل إمش ثمانية أميال أصلح بين الناس إمش ت
 في حاجة عيالك إمش أحد عشر ميال في معونة أخيك إمش بريدا والبريد اثنا عشر ميال زر أخا في هللا عز و جل 

عيسى بن يوسف بن عيسى أبو يحيى بن الطباع حدث عن حلبس بن محمد الكلبي وقيل الكالبي وأبي بكر  - 5857
ك وبشر بن عمر الزھراني وعن عمه إسحاق بن عيسى روى عنه أخوه محمد وأبو بكر بن بن عياش وبن أبي فدي

أبي الدنيا وعبد هللا بن محمد بن ناجية وقاسم بن زكريا المطرز ويحيى بن صاعد وعبد الوھاب بن أبي حية وراق 
بن إسحاق الخرساني حدثنا  الجاحظ أخبرنا أبو القاسم الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر القاضي أخبرنا عبد هللا

محمد بن يوسف بن عيسى بن الطباع حدثني أخي عيسى بن يوسف أبو يحيى حدثني حلبس بن محمد وأخبرنا محمد 
بن عمر النرسي واللفظ له أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم حدثنا عبد هللا بن محمد الكرخي حدثني عيسى بن 

محمد الكلبي البصري حدثنا سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراھيم عن  يوسف بن عيسى الطباع حدثنا حلبس بن
علقمة عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال سطع نور في الجنة فرفعوا رؤوسھم فإذا ھو من ثغر حوراء 

دثني ضحكت في وجه زوجھا أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه أخبرنا عيسى بن حامد بن بشر القاضي ح
 جدي يعني محمد بن الحسن القنبيطي قال ومات عيسى بن الطباع سنة أربع وأربعين ومائتين 

عيسى بن احمد بن عيسى بن وردان أبو يحيى نزل عسقالن بلخ فنسب إليھا وحدث عن عبد هللا بن وھب  -  5858
ر بن بكر التنيسي وبقية بن وإسحاق بن الفرات المصريين والنضر بن شميل ويحيى بن أبي الحجاج البصريين وبش

الوليد وضمرة بن ربيعة وزيد بن أبي الزرقاء روى عنه عامة الخراسانيين وقال بن أبي حاتم الرازي روى عنه أبي 
وسئل عنه فقال صدوق أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا أبو العباس احمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق 

بن محمد بن عيسى بن خالد بن أبي يزيد البغدادي حدثنا عيسى بن احمد بن  الرازي البصير حدثنا أبو بكر عيسى
عيسى بن وردان البلخي حدثنا يحيى بن أبي الحجاج أبو أيوب البصري حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر 

مصباحك وخمر قال أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بأربع ونھانا عن خمس قال إذا رقدت فاغلق بابك واطفئ 
إناءك وأوك سقاءك فان الشيطان ال يفتح مغلقا وال يحل وكاء وال يكشف إناء وإن الفويسقة تحرق على أھل البيت 
ونھانا عن خمس عن المشي في نعل واحد وعن اشتمال الصماء وأن تأكل بشمالك وعن االحتباء في ثوب واحد وإذا 
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ا البرقاني أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسن بن رشيق استلقيت فال تضع إحدى رجليك على األخرى أخبرن
حدثنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن عن أبيه ثم أخبرنا الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا قال ناولني عبد 

 الكريم وكتب لي بخطه قال سمعت أبي يقول عيسى بن احمد بلخي ثقة 

واني روى عن أبي داود الطيالسي ويعقوب بن إسحاق الحضرمي عيسى بن رزق هللا أبو موسى النھر - 5859
وعمر بن يونس اليمامي وقال بن أبي حاتم سمعت منه مع أبي بالنھروان وسألت عنه سليمان بن توبة النھرواني 

 فقال صدوق ال بأس به 

بري شيخ عيسى بن جعفر العكبري حدث عن نصر بن حماد الوراق روى عنه القاسم بن الفرج العك -  5860
للقاضي أبي بكر بن الجعابي وأبي جعفر احمد بن يعقوب األصبھاني المعروف ببرزويه أخبرنا محمد بن احمد بن 
رزق حدثنا احمد بن يعقوب األصبھاني حدثنا القاسم بن الفرج العكبري حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا نصر بن حماد 

األخنس عن عبد هللا بن عمرو قال إذا قرأ الرجل القرآن حدثنا حمزة الزيات عن سليمان الشيباني عن بكير بن 
 بالفارسية أو أخطأ أو تخطرف كتبه الملك على الصواب ثم رفعه 

عيسى بن إسحاق بن إبراھيم بن عزوان أبو موسى المعروف بالنرسي حدث عن يحيى بن آدم وشبابة بن  - 5861
ھارون ومحمد بن مخلد الدوري أخبرنا الحسن بن  سوار ويحيى بن السكري وزيد بن الحباب روى عنه موسى بن

محمد الخالل حدثنا احمد بن إبراھيم حدثنا محمد بن مخلد حدثنا عيسى بن إسحاق بغدادي ثقة أخبرني أبو الفرج 
الطناجيري حدثنا عمر بن احمد الواعظ قال قال محمد بن مخلد فيما قرأت عليه ومات عيسى النرسي سنة ثمان 

 ه عن بن مخلد أنه مات في ذي القعدة وخمسين ذكر غير

عيسى بن عبد هللا بن سليمان العسقالني نزل بغداد وحدث بھا عن أبيه وعن الوليد بن مسلم وضمرة بن  - 5862
ربيعة ورواد بن الجراح وآدم بن أبي إياس روى عنه محمد بن غالب التمتام وأبو عمارة محمد بن احمد بن المھدي 

ر ومحمد بن مخلد أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبيد هللا بن مھدي أخبرنا محمد ومحمد بن منير بن صغي
بن مخلد العطار حدثنا عيسى بن عبد هللا حدثنا الوليد بن مسلم عن بن المبارك عن خالد عن عكرمة عن بن عباس 

ليد متصال وخالفه ھشام بن عمار أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال البركة مع أكابركم ھكذا رواه عيسى عن الو
 فرواه عن الوليد بن مسلم وقال فيه عن عكرمة عن النبي صلى هللا عليه و سلم لم يذكر فيه بن عباس 

عيسى بن موسى بن أبي حرب أبو يحيى الصفار البصري قدم بغداد وحدث بھا عن يحيى بن أبي بكير  - 5863
مد بن محمد الباغندي وإسماعيل بن العباس الوراق والقاضي الكرماني روى عنه الحسن بن عليل العنزي ومح

المحاملي وعبد هللا بن احمد بن ثابت البزاز ومحمد بن جعفر المطيري وأبو الحسين بن المنادى وحمزة بن القاسم 
ا الھاشمي وكان ثقة أخبرنا أبو عمر بن مھدي أخبرنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي أخبرن

عيسى بن أبي حرب الصفار حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا أبو الجھم قال حدثتني عزونة أنھا سألت عائشة عن ماء 
الرجل يصيب ثوبه فقالت بثوبھا ھكذا ففركته قد كنت أفركه من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخبرنا العتيقي 

بيد محمد بن علي قال سمعت أبا داود يقول سمعت بن حساب أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو ع
يقول أكثر هللا في الناس مثله يعني عيسى بن أبي حرب أخبرني أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن 
لى العباس أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان أخبرني احمد بن سعيد القرشي قال أھدى أبو شراعة القيسي إ

إال ... لم ألقه يطأ التراب بنعله ... أبي يحيى عيسى بن أبي حرب في يوم نوروز نعال مكتوب على شراكھا بحبر 
فاشترى له ... أن كيف لم يخضر أو لم يعشب ... وعلقت أفكر في مواطئ نعله ... ... وجمت له وجوم المعجب 

بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال كان مكان النعل دارا وأخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد 
 عيسى بن موسى بن أبي حرب الصفار ماضيا إلى كرمان فأدركه الموت بايذج للنصف من صفر سنة سبع وستين 
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عيسى بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة أبو صفوان األسدي وھو أخو بشر بن موسى حدث عن  -  5864
 أبي عبيدة معمر بن المثني روى عنه أبو الحسن احمد بن محمد بن عبد هللا األسدي  ھشام المعروف بتراس صاحب

عيسى بن عفان بن مسلم أبو موسى الصفار حدث عن أبيه روى عنه محمد بن عبد الملك التاريخي وعلي  -  5865
ا علي بن القاسم بن بن إسحاق المادراني وأحمد بن الحسن والدابي علي بن الصواف وقال حدثنا في حانوتنا أخبرن

الحسن الشاھد بالبصرة حدثنا علي بن إسحاق المادراني حدثنا عيسى بن عفان بن مسلم حدثنا أبي عن شعبة عن 
يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم قال سمعت أبا ھريرة يقول قال أبو بكر يا رسول هللا قل لي شيئا أقوله 

الغيب والشھادة فاطر السماء واألرض رب كل شيء ومليكه اشھد أن ال  إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللھم عالم
إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه فأمره أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه 

ي عيسى بن أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال وجاءنا نع
عفان بن مسلم في ھذه األيام يعني في شھر ربيع اآلخر سنة سبعين ومائتين قلت كأنه مات بغير بغداد وذكر محمد 

 بن مخلد انه مات في رجب من سنة سبعين 

عيسى بن مھران أبو موسى المعروف بالمستعطف حدث عن عمرو بن جرير البجلي وحسن بن حسين  - 5866
عنه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره كتب إلى أبو الحسن علي بن إبراھيم بن سعيد العدني ونحوھما روى 

بن يوسف الحوفي من مصر وحدثني علي بن الحسن بن عمر الثمانيني بصور عنه قال أخبرنا الحسن بن رشيق 
علي بن أبي طالب  العسكري حدثنا أبو عبد هللا الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن

قال حدثنا عيسى بن مھران البغدادي أخبرنا عمرو بن جرير البجلي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم قال لما طعن عمر بن الخطاب الطعنة التي ھلك فيھا دخل عليه علي بن أبي طالب وعبد هللا بن عباس ورأسه 

منه فخرج من طعنته فقال بعضھم نبيذ وقال بعضھم دم فدعا بشربة من  في حجر عبد هللا بن عمر فدعا بنبيذ فشرب
لبن فشرب منه فخرج بياض اللبن فعرف انه ميت فقال البن عمر ضع رأسي ثكلتك أمك قال فوضع رأسه فلما 
وضع رأسه قال ثكلتك أمك يا عمر مرتين أو ثالثا لو كان لي ما بين المشرق إلى المغرب الفتديت به من ھول 

مطلع قال فقال له بن عباس ولم يا أمير المؤمنين فوهللا لقد كان أسالمك عزا وإمارتك فتحا ولقد مألت األرض ال
عدال فقال عمر تشھد لي بذلك يا بن أخي وكأنه كره الشھادة فقال له علي بن أبي طالب قل نعم وأنا معك قال محمد 

ى بن مھران المستعطف بغدادي رجل سوء ومذھب بن أبي الفوارس قرأت على أبي الحسن الدارقطني قال عيس
سوء يروي عنه بن جرير الطبري قلت كان عيسى بن مھران المستعطف من شياطين الرافضة ومردتھم ووقع إلي 
كتاب من تصنيفه في الطعن على الصحابة وتضليلھم وإكفارھم وتفسيقھم فوهللا لقد قف شعري عند نظري فيه وعظم 

كتاب من األحاديث الموضوعة واالقاصيص المختلفة واالنباء المفتعلة باألسانيد المظلمة عن تعجبي مما أودع ذلك ال
سقاط الكوفيين من المعروفين بالكذب ومن المجھولين ودلني ذلك على عمى بصيرة واضعة وخبث سريرة جامعه 

ون وسيعلم الذين ظلموا أي وخيبة سعي طالبه واحتقاب ذرار كاتبه فويل لھم مما كتبت أيديھم وويل لھم مما يكسب
 منقلب ينقلبون 

عيسى بن جعفر أبو موسى الوراق سمع شبابة بن سوار وشجاع بن الوليد ويحيى بن إسحاق السيلحيني  - 5867
وأبا نعيم ومالك بن إسماعيل وقبيصة بن عقبة وأبا الوليد الطيالسي ومسددا وأحمد بن حنبل روى عنه يحيى بن 

ومحمد بن مخلد وأبو الحسين بن المنادى وإسماعيل بن محمد الصفار والحسن بن علي  صاعد والقاضي المحاملي
الشيرازي وغيرھم أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عيسى بن جعفر الوراق 

جاء أعرابي إلى النبي  حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا عبد هللا بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال
صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا النقبة تكون بمشفر البعير أو بعجمه فتشتمل األبل كلھا جربا قال فقال النبي 
صلى هللا عليه و سلم فما أعدى األول ثم قال ال عدوى وال ھامة وال صفر خلق هللا كل نفس فخلق حياتھا ومصيباتھا 

ري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا أبو الحسين بن المنادى قال كان أبو موسى عيسى بن ورزقھا أخبرنا الجوھ
جعفر الوراق من أفاضل الناس وشجعان المجاھدين مع ورع وعقل ومعرفة وحديث كثير عال وصدق وفضل 
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فر أخبرنا محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن المظفر قال قال البغوي سنة اثنتين وسبعين فيھا مات عيسى بن جع
بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع أن عيسى بن جعفر الوراق توفي يوم 

 السبت النصف من جمادى اآلخرة سنة اثنتين وسبعين ومائتين 

بن خالد  عيسى بن محمد بن منصور أبو موسى اإلسكافي قدم بغداد وحدث بھا عن شعيب بن حرب وأمية - 5868
روى عنه القاضي المحاملي وعلي بن إسحاق المادراني ومحمد بن احمد الحكيمي وأبو عمرو بن السماك أحاديث 
مستقيمة وكان قد عمي في آخر عمره أخبرنا محمد بن احمد بن رزق حدثنا عثمان بن احمد حدثنا عيسى بن محمد 

بد هللا بن ضمير عن أبيه عن جده عن علي قال سمعت بن منصور اإلسكافي حدثنا أمية بن خالد حدثنا حسين بن ع
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول المجالس باألمانة أخبرنا إبراھيم بن مخلد المعدل حدثنا محمد بن احمد بن 
إبراھيم الحكيمي حدثنا عيسى بن محمد بن منصور اإلسكافي حدثنا شعيب بن حرب المدائني عن محمد الھمداني قال 

ا شيخ في ھذا المسجد يعني مسجد الكوفة عن النعمان بن بشير قال كنا عند علي بن أبي طالب فذكروا عثمان حدثن
فقال علي إن الذين سبقت لھم منا الحسنى أولئك عنھا مبعدون ھم عثمان وأصحاب عثمان وأنا من أصحاب عثمان 

 قال عيسى قال شعيب وانا من أصحاب عثمان 

 بن سنان بن دلويه أبو موسى الطيالسي يلقب رغاث سمع عبيد هللا بن موسى وعفان عيسى بن عبد هللا -  5869
ومحمد بن سابق وأبا عبد الرحمن المقرئ وعثمان بن سعيد المري وأسيد بن زيد وسعيد بن سليمان الواسطي وأبا 

لرزاز ومحمد بن نعيم وأحمد بن يونس والحميدي وداود بن مھران روى عنه أبو علي الصفار ومحمد بن عمرو ا
العباس بن نجيح وأحمد بن الفضل بن خزيمة وأحمد بن كامل القاضي وأبو بكر الشافعي وقال الدارقطني كان ثقة 
أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد هللا الواعظ حدثنا احمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة حدثنا عيسى بن عبد هللا 

ائيل عن جابر عن عكرمة عن بن عباس وعن أبي ھريرة وعن بن عمر رغاث حدثنا عبيد هللا بن موسى عن إسر
قالوا قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يزني الرجل وھو مؤمن وال يشرب الخمر وھو مؤمن وال ينتھب نھبة 

غمر ذات شرف وھو مؤمن فان تاب تاب هللا عليه حدثني عبد العزيز بن احمد الكتاني أخبرنا مكي بن محمد بن ال
أخبرنا أبو سليمان بن زبر أخبرنا أبي قال سمعت أبا موسى عيسى بن عبد هللا الطيالسي يقول ولدت في سنة ثالث 
وتسعين ومائة في جمادى اآلخرة بعد ما مات ھارون الرشيد بأربعين يوما أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو بكر 

سنة سبع وسبعين ومائتين أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا  الشافعي قال ومات عيسى رغاث يوم الجمعة في شوال
محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال وأبو موسى عيسى بن عبد هللا الطيالسي المعروف برغاث 

 يعني مات لسبع خلون من شوال سنة سبع وسبعين وكان يعد في الحفاظ 

اس المروزي المعروف بالطھماني قدم بغداد وحدث بھا عن عمر بن عيسى بن محمد بن عيسى أبو العب -  5870
محمد البخاري وأحمد بن بكر بن سيف التغلبي ويعقوب بن الجراح روى عنه محمد بن مخلد وأبو سعيد بن 
األعرابي وعبد الباقي بن قانع وكان ثقة وذكر بن األعرابي انه سمع منه ببغداد في سوق يحيى أخبرنا بن الفضل 

ان حدثنا عبد الباقي بن قانع القاضي حدثنا عيسى بن محمد المروزي حدثنا عمر بن محمد حدثنا أبي حدثنا القط
عيسى وھو غنجار عن أبي حمزة قال حدثنا أبو مريم عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي أنه قال له 

 خلقي وأنت من شجرتي التي أنا منھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعني جعفرا في ابنة حمزة أشبھت خلقي و

عيسى بن إسحاق بن موسى أبو العباس الخطمي األنصاري وھو أخو موسى بن إسحاق وكان أسن منه  - 5871
سمع أباه وعبد المنعم بن إدريس وخلف بن ھشام وأبا الربيع الزھراني وسعيد بن محمد الجرمي وأبا عقيل بن 

بن جعفر االدمي ومحمد بن العباس بن نجيح وأحمد بن كامل وعبد الباقي حاجب المروزي وغيرھم روى عنه محمد 
بن قانع وأبو عمر الزاھد وأبو سھل بن زياد ومكرم بن احمد القاضي وكان ثقة صادقا صالحا عابدا وذكر بن كامل 

مد بن احمد بن أنه كان يمشي حافيا ويلبس قميص بابياف تزھدا ومات قبل سنة ثمانين ومائتين حدثنا أبو الحسن مح
رزق إمالء حدثنا محمد بن جعفر اآلدمي القارئ حدثنا عيسى بن إسحاق األنصاري أخو موسى بن إسحاق 
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األنصاري حدثنا الحسن بن الحارث بن طليب الھاشمي عن أبيه عن داود بن أبي ھند عن سعيد بن جبير عن بن 
لب أخرج شطأه اخرج محمد صلى هللا عليه و عباس في قوله تعالى كزرع أخرج شطأه قال أصل الزرع عبد المط

سلم فآزره بابي بكر فاستغلظ بعمر فاستوى على سوقه بعثمان بن عفان يعجب الزراع علي بن أبي طالب ليغيظ بھم 
الكفار أخبرنا أبو العالء محمد بن الحسن بن محمد الوراق حدثنا احمد بن كامل القاضي قال سمعت عيسى بن 

سمعت مؤمنة بنت بھلول تقول ما النعيم إال في األنس با والموافقة لتدبيره أخبرنا الحسن  إسحاق األنصاري يقول
بن أبي بكر حدثنا أبو عمر الزاھد محمد بن عبد الواحد حدثنا أبو العباس األنصاري عيسى بن إسحاق بن موسى 

 وكان يقال إنه كان من االبدال في زمانه 

دث عن محمد بن عقبة السدوسي روى عنه أبو القاسم الطبراني أخبرنا عيسى بن محمد الصيدالني ح -  5872
محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن احمد الطبراني حدثنا عيسى بن محمد الصيدالني 

قتادة البغدادي حدثنا محمد بن عقبة السدوسي حدثنا محمد بن عثمان بن سيار القرشي حدثنا كعب أبو عبد هللا عن 
عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اال إن عيسى بن مريم ليس بيني وبينه 
نبي وال رسول اال إنه خليفتي في أمتي من بعدي أال إنه يقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية وتضع الحرب 

قال سليمان لم يروه عن قتادة إال كعب أبو عبد هللا البصري وال عنه اوزارھا أال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه السالم 
 إال محمد تفرد به بن عقبة 

عيسى بن فيروز أبو موسى األنباري حدث علي بن محمد بن سعيد الموصلي عنه عن عبد األعلى بن  -  5873
بن محمد بن سعيد الموصلي حماد وأحمد بن حنبل والموصلي ليس بثقة أخبرني علي بن احمد الرزاز أخبرنا علي 

حدثنا أبو موسى عيسى بن فيروز األنباري حدثنا احمد بن حنبل أخبرنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن عبد هللا بن 
ذكوان أبي الزناد قال كان فقھاء أھل المدينة أربعة سعيد بن المسيب وقبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير وعبد الملك 

 بن مروان 

ن خشنام أبو موسى المدائني يعرف باترجة حدث عن احمد بن سلمة المدائني صاحب المظالم عيسى ب - 5874
 وعن أبي مصعب الزھري عن مالك حديثا منكرا روى عنه أبو سيار عبيد هللا بن سھل المدائني 

عيسى بن القاسم أبو موسى الصيدالني حدث عن النضر بن طاھر البصري روى عن عبد هللا بن عدي  - 5875
 الجرجاني وذكر أنه سمع منه ببغداد 

عيسى بن محمد بن عبيد هللا أبو موسى حدث بدمشق عن الحسين بن إبراھيم البابي شيخ مجھول من أھل  - 5876
الباب واألبواب روى عنه بن عدي أيضا أخبرنا أبو سعد الماليني قراءة أخبرنا عبد  بن عدي الحافظ بجرجان 

د هللا أبو موسى البغدادي بدمشق حدثنا الحسين بن إبراھيم البابي حدثنا حميد الطويل حدثنا عيسى بن محمد بن عب
عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم لما عرج بي رأيت على ساق العرش مكتوبا ال إله إال هللا 

 محمد رسول هللا ايدته بعلي نصرته بعلي 

الختلي حدث عن يحيى بن إسماعيل بن عبد هللا بن حبيب بن أبي  عيسى بن موسى بن مخلد أبو موسى - 5877
 ثابت الكوفي روى عنه بن عدي أيضا وذكر أنه سمع منه ببغداد 

عيسى بن كوج أبو موسى حدثنا الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األزدي حدثنا عبد الواحد بن  -  5878
ن كوج التركي يكنى أبا موسى بغدادي قدم مصر وكتب عنه محمد بن مسرور حدثنا أبو سعيد بن يونس قال عيسى ب

 بھا توفي بمصر في جمادى اآلخرة سنة اثنتين وثالثمائة 
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عيسى بن إدريس بن عيسى أبو موسى نزل دمشق وحدث بھا عن عثمان بن أبي شيبة والحسن بن الصباح  - 5879
د بن محمد بن يحيى بن سعيد وزياد بن أيوب البزار وزھير بن محمد بن قمير ومحمد بن عبد هللا المخرمي وأحم

روى عنه عبد هللا بن عدي وأبو القاسم االبندوني الجرجانيان وجمح بن القاسم المؤذن الدمشقي وأبو جعفر محمد بن 
الحسن اليقطيني وكان صدوقا أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي أخبرنا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني 

اسم بن زكريا المطرز وعيسى بن إدريس البغدادي قاال أخبرنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا ق
حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسعر بن كدام عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال قال النبي صلى هللا عليه و 

القاعدين يخالف إلى امرأة رجل منھم إال وقف له  سلم نساء المجاھدين على القاعدين في الحرمة كأمھاتھم ما أحد من
يوم القيامة فقيل له ھذا خانك فخذ من عمله ما شئت فما ظنكم حدثني عبد العزيز بن احمد بن علي الكتاني بدمشق 
حدثنا مكي بن محمد بن الغمر المؤدب حدثنا أبو سليمان محمد بن عبد هللا بن احمد بن زبر قال توفي عيسى بن 

 لبغدادي في ربيع اآلخر سنة ست وثالثمائة إدريس ا

عيسى بن محمد أبو موسى البيطار يعرف بابن دبسان حدث عن مھنى بن يحيى الشامي روى عنه علي  -  5880
بن عمر السكري حدثني األزھري حدثنا علي بن عمر الختلي حدثنا عيسى بن يحيى المعروف بابن دبسان حدثني 

أخبرنا الكوفيون أبان وغيره يعني أبان بن تغلب عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي مھنى بن يحيى حدثنا بن عيينة 
ليلى عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يحني أحد منا ظھره حتى نراه يسجد 

ات أبو موسى أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد حدثنا علي بن عمر الحربي قال وجدت في كتاب أخي م
 عيسى بن دبسان ليوم خال من المحرم سنة عشر وثالثمائة 

عيسى بن سليمان بن عبد الملك أبو القاسم القرشي وراق داود بن رشيد حدث عن داود بن رشيد وأحمد  - 5881
موسى بن إبراھيم الموصلي وأحمد بن منيع روى عنه أبو القاسم النخاس المقرئ ومحمد بن المظفر وعبد هللا بن 

الھاشمي ومحمد بن عبيد هللا بن الشخير وعلي بن عمر السكري وكان ثقة أخبرني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة 
بن محمد بن جعفر وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن عيسى بن سليمان القرشي مات في سنة عشر 

حمد بن عبد الواحد أخبرنا علي بن عمر الحربي قال وجدت في وثالثمائة زاد بن قانع في شعبان أخبرني أبو يعلى ا
 كتاب أخي بخطه مات أبو القاسم وراق داود بن رشيد لثالث بقين من شعبان سنة عشر وثالثمائة 

عيسى بن ھارون بن برية الھاشمي حدث عن محمد بن مالك النخعي روى عنه عمر بن نوح البجلي  -  5882
ية الھاشمي حدثنا محمد بن مالك النخعي حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا شعبة عن حدثكم عيسى بن ھارون بن بر

سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال قال عن بن عباس يعني عكرمة في رجل ذبح ونسي أن 
 يسمي قال المؤمن اسم من أسماء هللا عز و جل تفرد به أبو جابر محمد بن عبد الملك عن شعبة 

عيسى بن يعقوب بن جابر أبو موسى الزجاج حدث عن دينار خادم أنس بن مالك روى عنه أبو بكر بن  - 5883
شاذان أخبرنا العتيقي أخبرنا احمد بن إبراھيم بن شاذان حدثنا أبو موسى عيسى بن يعقوب بن جابر الزجاج وقد كف 

ني صاحبي أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى بصره قال حدثنا دينار مولى أنس بن مالك في قنطرة الصراة حدث
هللا عليه و سلم من قضى ألخيه حاجة من حوائج الدنيا قضى هللا له اثنتين وسبعين حاجة أسھلھا المغفرة أخبرنا 
العتيقي حدثنا احمد حدثنا عيسى بن يعقوب بن جابر حدثنا دينار حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا 

سلم يقول هللا من بر أحدا من خلقي ضعيفا فلم يكن معه ما يكافئه عليه كافاته أنا عليه وبإسناده قال حدثنا  عليه و
صاحبي أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من توضأ للصالة واسبغ الوضوء ورفع رأسه إلى 

 هللا له ثمانية أبواب الجنة وقيل له ادخل من أي باب شئت السماء وقال اشھد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له فتح 

عيسى بن محمد بن سعيد أبو موسى مولى بني ھاشم حدث عن محمد بن الفرج األزرق والحارث بن أبي  -  5884
أسامة وإسماعيل بن محمد بن أبي كثير الفارسي وأحمد بن علي الخراز وبشر بن موسى روى عنه عبد هللا بن 
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ر وغيره أحاديث مستقيمة أخبرنا البرقاني قال سمعت أبا القاسم األبندوني يقول أخبرني عيسى بن عثمان الصفا
 محمد بن سعيد البغدادي مولى بني ھاشم حدثنا الحارث بن أبي أسامة 

عيسى بن احمد بن حماد أبو القاسم الخزاز ذكر أبو القاسم بن الثالج انه حدثه عن محمد بن يونس الكديمي  - 5885
 في سنة ثالث وعشرين وثالثمائة 

عيسى بن عبد الرحيم أبو القاسم القطان الدينوري سكن بغداد وحدث بھا عن عبد هللا بن محمد بن سنان  -  5886
الروحي روى عنه الدارقطني أخبرني الحسن بن علي التميمي حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو القاسم عيسى بن 

ان جارنا حدثنا عبد هللا بن محمد بن سنان بن الشماخ السعدي حدثنا مسلم بن إبراھيم حدثنا عبد الرحيم الدينوري القط
ھالل بن الحق عن سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن بن عبد هللا بن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقول اللھم إني 

جنة ونعيمھا وأزواجھا وأسألك القصر أعوذ بك من النار وحميمھا وغساقھا وسالسلھا وأغاللھا وانكالھا وأسألك ال
األبيض الذي عن يمين الجنة فقال يا بني إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول سيأتي قوم يعتدون في 
الدعاء وإني أعيذك با أن تكون منھم إذا أعطيت الجنة أعطيت كل ما عددت فيھا وإذا آجرت من النار أجرت مما 

 تعد  عددت فيھا ومما لم

عيسى بن محمد بن احمد بن عمر بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو علي المعروف بالطوماري  -  5887
حدث عن أبي الحارث بن أسامة والحسين بن فھم وبشر بن موسى ومحمد بن احمد بن البراء وجعفر بن أبي عثمان 

بن يونس الكديمي ومطين الكوفي وعبد هللا بن  الطيالسي وإبراھيم الحربي وأبوي العباس ثعلب والمبرد ومحمد
محمد بن ناجية حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه وعلي بن عبد هللا الھاشمي وعلي بن احمد الرزاز وأبو علي بن 
شاذان وأبو عبد هللا الخالع ومحمد بن جعفر بن عالن وأحمد بن محمد بن أبي جعفر األخرم وأبو نعيم األصبھاني 

ھري عن أبي الحسن بن الفرات قال أبو علي الطوماري من ولد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج حدثني األز
وشھر بصحبة أبي الفضل بن طومار الھاشمي وكان يذكر أن عنده تاريخ بن أبي خيثمة وكتب أبي عبيد عن علي بن 

له أصول وكان يحدث بتخريجات ما  عبد العزيز وكتب بن أبي الدنيا وغير ذلك عن ثعلب والمبرد إال أنه لم يظھر
جرى مجرى الحكايات والمذاكرات ولم يكن بذاك وخلط في آخر أمره في أشياء حدث بھا من كتب جاءوه بھا لم 
يكن له بھا أصول منھا الكامل عن المبرد والمبتدأ عن بن البراء عن عبد المنعم وغير ذلك أخبرنا احمد بن محمد بن 

لنا أبو علي الطوماري مولدي يوم عاشوراء سنة اثنتين وستين ومائتين قال لنا أبو علي  أبي جعفر األخرم قال قال
بن شاذان سئل أبو علي الطوماري عن مولده فقال ولدت يوم عاشوراء من سنة اثنتين وستين ومائتين وتوفي 

 الطوماري في المحرم من سنة ستين وثالثمائة قال محمد بن أبي الفوارس توفي في صفر 

عيسى بن احمد بن محمد بن كوھي أبو موسى النخاس حدث عن الحسين بن عمر بن أبي األحوص الثقفي  - 5888
حدثني عنه علي بن احمد الرزاز أخبرني الرزاز حدثنا أبو موسى عيسى بن احمد بن محمد بن كوھي النخاس حدثنا 

بن عبد الرحمن عن عالن بن أبي مسلم عن  أبو عبد هللا بن أبي األحوص الكوفي حدثنا احمد بن يونس حدثنا عنبسة
أبان بن عثمان عن أبيه عثمان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أول من يشفع يوم القيامة األنبياء ثم العلماء 

 ثم الشھداء 

ن عيسى بن موسى بن أبي محمد بن المتوكل على هللا أبو الفضل الھاشمي سمع محمد بن خلف بن المرزبا -  5889
وأبا بكر بن أبي داود السجستاني ومن في طبقتھما وبعدھما حدثنا عنه أبو علي بن شاذان وكان ثقة ثبتا حسن 
األخالق جميل المذھب حكى لي األزھري ان أبا الفضل بن المتوكل الزم أبا بكر بن أبي داود في سماع الحديث منه 

في أول النھار فال يتمكن من ذلك لبكوره إلى مجالس  نيفا وعشرين سنة ومكث طول تلك المدة يشتھي أكل الھريسة
السماع وقال لي علي بن احمد بن عيسى المتوكل قال لي ھالل بن محمد الحفار قال لي جدك عيسى بن موسى بن 
محمد المتوكل مكثت ثالثين سنة أشتھي أن أشارك العامة في أكل ھريسة السوق فال أقدر على ذلك ألجل البكور إلى 
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حديث قال لي علي بن احمد وجد أبو الفضل اسمه محمد وكنيته أبو محمد قال ومولد جدي أبي الفضل في سماع ال
سنة ثمانين ومائتين وأول سماعه في سنة تسعين ومائتين حدثني األزھري عن بن الفرات قال كان أبو الفضل عيسى 

الفضل بن المتوكل الھاشمي يوم السبت في  بن المتوكل سريا ثقة كثير الكتاب قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو
 شھر ربيع األول سنة ثالث وستين وثالثمائة 

عيسى بن حامد بن بشر بن عيسى بن أشعث أبو الحسين القاضي رخجي األصل ويعرف بابن بنت  - 5890
فر الفريابي القنبيطي سمع جده محمد بن الحسين القنبيطي ومحمد بن جعفر القتات وإبراھيم بن شريك األسدي وجع

والحسين بن أبي األحوص الثقفي وأحمد بن الحسين بن نصر الحذاء وقاسم بن زكريا المطرز وأحمد بن يعقوب بن 
أخي العرق وأحمد بن محمد بن خالد البراثي ومحمد بن علي بن العباس النسائي وإبراھيم بن أسباط بن السكن وعبد 

ينا والھيثم بن خلف الدوري ومحمد بن جرير الطبري وكان عيسى بن هللا بن محمد بن ناجية ومحمد بن الحسن بن بد
حامد أحد أصحاب بن جرير حدثنا عنه علي بن عبد العزيز الطاھري وأبو طالب عمر بن إبراھيم بن سعيد الفقيه 
ني ومحمد بن محمد بن عثمان السواق والقاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي وأبو علي بن دوما النعالي حدث

أبو القاسم األزھري عن أبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات قال توفي أبو الحسين عيسى بن حامد الرخجي 
المعروف بابن بنت القنبيطي في ذي الحجة سنة ثمان وستين وثالثمائة وكان ثقة جميل األمر وھكذا قال محمد بن 

 أبي الفوارس 

بن الجراح أبو القاسم سمع أبا القاسم عبد هللا بن محمد البغوي عيسى بن الوزير علي بن عيسى بن داود  - 5891
وأبا بكر بن أبي داود السجستاني ويحيى بن محمد بن صاعد وبدر بن الھيثم القاضي ومحمد بن إبراھيم بن نيروز 

ا بكر األنماطي وأبا بكر عبد هللا بن محمد بن زياد النيسابوري وأبا عمر محمد بن يوسف بن يعقوب القاضي وأب
احمد بن موسى بن العباس بن مجاھد المقرئ وإسماعيل بن العباس الوراق وأبا بكر محمد بن الحسن بن دريد 
النحوي وأباه أبا الحسن علي بن عيسى الوزير حدثنا عنه األزھري والحسن بن محمد الخالل والقاضيان أبو عبد هللا 

مقرئ وأبو محمد الجوھري وأحمد بن محمد بن النقور وأبو الصيمري وأبو القاسم التنوخي وأبو الفتح بن شيطا ال
جعفر بن المسلمة في آخرين وكان ثبت السماع صحيح الكتاب قال لي التنوخي مولد عيسى بن علي الوزير في شھر 
رمضان من سنة اثنتين وثالثمائة أنشدني أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء قال أنشدنا عيسى بن علي 

فاقتنوا العلم كي تنالوا ... ... ومبقي قد حاز جھال وغيا ... رب ميت قد صار بالعلم حيا ... عيسى الوزير لنفسه بن 
قد ... أنشدنا التنوخي قال أنشدنا عيسى بن علي بن عيسى الوزير لنفسه ... ال تعدوا الحياة في الجھل شيا ... خلودا 

... بحق من أغراك بي زيدي ... وقلت لأليام ھزءا بھا ... ... دي وجل عن وصفي وتعدي... فات ما ألقاه تحديدي 
... وجانبي الخير فتحقيقه ... ... فالبخل أمر غير محمود ... ال تبخلي بالشر مھما استوى ... زاد غير التنوخي 

من أفضى إلى ال عاش ... ... فالجود بالموت من الجود ... واستنقذي نفسي باتالفھا ... ... أعوز مطلوب وموجود 
البيتان األوالن حسب ذكر لنا التنوخي انه سمعھما من عيسى وبقية القطعة ... الموت فيھا شر مفقود ... عيشة 

ذكرھا أبو خازم محمد بن الحسين بن الفراء عنه قال لي احمد بن علي بن التوزي توفي عيسى بن علي بن عيسى 
ن وثالثمائة وحدثني األزھري والخالل قاال مات عيسى بن علي يوم الجمعة لليلة خلت من المحرم سنة إحدى وتسعي

الوزير يوم الجمعة وقال األزھري مات في ليلة الجمعة ودفن في يوم الجمعة مستھل شھر ربيع اآلخر من سنة 
إحدى وتسعين وثالثمائة قال األزھري ودفن في داره حدثني ھالل بن المحسن قال توفي عيسى بن علي بن عيسى 

م الجمعة لليلة خلت من شھر ربيع اآلخر سنة إحدى وتسعين وثالثمائة ذكر لي محمد بن أبي الفوارس ان سحر يو
 وفاته كانت يوم الجمعة مستھل شھر ربيع األول قال وكان يرمي بشيء من مذھب الفالسفة 

نصيبي حدثني عنه عيسى بن إبراھيم بن عيسى أبو القاسم بيع الدقيق حدث عن أحمد بن يوسف بن خالد ال - 5892
 عبد العزيز بن علي األزجي 

  



90 

 

 ذكر من اسمه عمر 

عمر بن محمد بن زيد بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي وھو أخو واقد وعاصم وزيد وأبي بكر بني  - 5893
محمد بن زيد من أھل مدينة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نزل عسقالن وحدث عن أبيه محمد وجده زيد وعن 
سالم بن عبد هللا بن عمر ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم روى عنه مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة ويزيد 
بن زريع وعبد هللا بن المبارك وإسماعيل بن عياش وعبد هللا بن وھب والوليد بن مسلم ومحمد بن شعيب بن شابور 

بو بدر شجاع بن الوليد وأبو عاصم الشيباني وذكر أبو والوليد بن مزيد وسفيان بن عيينة وعمر بن عبد الواحد وأ
عاصم انه قدم بغداد كذلك أخبرنا الحسين بن علي الصيمري حدثنا الحسين بن ھارون الضبي أخبرنا محمد بن عمر 
بن سلم قال حدثني عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم األنماطي حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو عاصم قال كان عمر بن 

مد بن زيد بن عبد هللا بن عمر من أفضل أھل زمانه قدم إلى بغداد وكان أكثر مقامه بالشام فانجفل الناس إليه مح
وقالوا بن عمر بن الخطاب ثم قدم الكوفة فاخذوا عنه وكان له قدر وجاللة أخبرنا ھبة هللا بن الحسن الطبري أخبرنا 

م حدثنا أبي حدثنا علي بن نصر قال سمعت بن داود يعني علي بن محمد بن عمر أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حات
عبد هللا بن داود الخريبي يقول قال سفيان الثوري لم يكن في آل عمر أفضل من عمر بن محمد بن زيد العسقالني 
ي أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج الثقف

حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان وقيل له من حدثك فقال حدثني الصدوق البر عمر بن محمد بن زيد بن عبد هللا 
بن عمر عن أبيه أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا عبد هللا بن أحمد 

ن عبد هللا بن عمر بن الخطاب شيخ ثقة ليس به بأس روى بن حنبل قال سمعت أبي يقول عمر بن محمد بن زيد ب
عنه سفيان الثوري وإسماعيل بن علية أخبرنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب أخبرنا عمر بن احمد الواعظ 

بن حدثنا عبد هللا بن سليمان ومكرم بن أحمد قاال حدثنا عبد هللا بن احمد قال سمعت أبي يقول عمر بن محمد بن زيد 
عبد هللا بن عمر بن الخطاب شيخ ثقة ليس بأس به يروي عن الزھري أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن 
العباس أخبرنا احمد بن سعيد السوسي قال حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول عمر بن محمد بن 

ات بعسقالن مرابطا أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر زيد كان صالح الحديث وكان ينزل عسقالن وكان ولده بھا وم
حدثنا الوليد بن بكر حدثنا علي بن احمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا العجلي حدثني 
أبي قال عمر بن محمد مدني ثقة أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن 
علي اآلجري قال سألت أبا داود عن عمر بن محمد بن زيد فقال ثقة حدث عنه شعبة ومالك وسفيان وكان يكون 

 بعسقالن 

عمر بن ميمون بن الرماح أبو علي قاضي بلخ يقال إنه تولى القضاء بھا أكثر من عشرين سنة وكان  - 5894
ي في آخر عمره وحدث عن سھيل بن أبي صالح محمودا في واليته مذكورا بالعلم والحلم والصالح والفھم وعم

والضحاك بن مزاحم وكثير بن زياد العتكي وخالد بن ميمون وغيرھم روى عنه جماعة من أھل خراسان وقدم بغداد 
وحدث بھا فروى عنه من العراقيين يحيى بن آدم وأبو يحيى الحماني وشبابة بن سوار وزيد بن الحباب ويحيى بن 

محمد المؤدب والحسن بن موسى األشيب وسريج بن النعمان وداود بن عمرو الضبي ومحمد أبي بكير ويونس بن 
بن عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي أخبرنا أبو سھل احمد بن محمد بن 

حدثنا عمر بن الرماح قاضي عبد هللا بن زياد القطان حدثنا محمد بن الفرج األزرق حدثنا الحسين بن موسى األشيب 
أھل بلخ حدثنا كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
انتھى إلى مضيق ھو وأصحابه وحضرت الصالة والسماء من فوقھم والبلة من أسفل منھم فأمر رسول هللا صلى هللا 

أقام قال األشيب الشك من غيري فتقدم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على  عليه و سلم المؤذن فأذن واقام أو
راحلته فصلى بھم يومئ أيماء يجعل السجود أخفض من الركوع وھكذا رواه عن بن رماح يحيى بن حسان ويحيى 

طيبة بن أبي بكير الكرماني ويحيى بن عبد الحميد الحماني ومحمد بن عبد الرحمن بن غزوان وأحمد بن أبي 
الجرجاني وغيرھم وخالف الجماعة يونس المؤدب فرواه عن عمر بن الرماح عن أبيه عن عمرو بن يعلى عن أبيه 
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عن النبي صلى هللا عليه و سلم فزاد في اإلسناد ميمون والد عمر ونقص منه كثير بن زياد ويعلى جد عمرو بن 
إسحاق بن وھب البندار حدثنا محمد بن العباس يعني  عثمان بن يعلى أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا احمد بن

المؤدب حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عمر بن ميمون بن الرماح عن خالد بن ميمون ان مقاتل بن حيان قال كتب 
عامل عمر بن عبد العزيز على الموصل إلى عمر ان رجال أحرق كدسا له فطارت شرارة فاحرقت بيادر الناس 

كتب إليه عمر انه بلغني ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال العجماء جبار أال وإن الجبار ال غرم وأكداسھم قال ف
فيه أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد السوسي حدثنا عباس بن محمد قال 

رنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو سمعت يحيى بن معين يقول عمر بن الرماح ثقة أخبرنا العتيقي أخب
عبيد محمد بن علي اآلجري قال سمعت أبا داود يقول عمر بن الرماح ثقة قرأت في كتاب أحمد بن قاج الوراق 

 بخطه حدثنا علي بن الفضل بن طاھر البلخي قال مات بن الرماح ببلخ في شھر رمضان سنة إحدى وسبعين ومائة 

المدائني حدث عن تميم بن الحارث وعبد العزيز بن صھيب روى عنه شبابة بن سوار  عمر بن مجاشع - 5895
وغيره أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد الملك بن الحسن المعدل حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن مرزوق حدثنا 

المدائني عن عبد  عمرو بن محمد حدثنا الخضر بن محمد الحراني وأثنى عليه عمرو قال حدثنا عمر بن مجاشع
العزيز بن صھيب بن أنس ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال لسعد أال أدلك على أمر قليل المرزئة عظيم األجر قال 
بلى قال اسق الماء أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد 

بن معين عن عمر بن مجاشع فقال شيخ مدائني ال بأس به قلت حدثنا إبراھيم بن هللا بن الجنيد قال سألت يحيى 
ناصح عن شبابة عن عمر بن مجاشع عن تميم بن الحارث عن أبيه قال كان علي يكره ان يتزوج الرجل أو يسافر 

بقي من الشھر يوم في المحاق أو إذا نزل العرب فلم ينكر يحيى بن معين ھذا الحديث قلت ليحيى ما المحاق قال إذا 
 أو يومان 

عمر بن الحسن المدائني حدث عن الحسن البصري وعبد هللا بن محمد بن عقيل روى عنه إسماعيل بن  - 5896
عبد هللا بن زرارة الرقي أخبرنا علي بن احمد بن عمر المقرئ بانتقاء محمد بن أبي الفوارس أخبرنا محمد بن عبد 

قال حدثنا إسماعيل بن زرارة وأخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو بكر الشافعي  هللا الشافعي حدثنا محمد بن يونس
حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثني إسماعيل بن زرارة حدثنا عمر بن الحسن المدائني حدثنا الحسن بن أبي 

ھو من الثلث فارتفعوا الحسن عن عبد هللا بن مغفل قال تزوج رجل من األنصار امرأة في مرضه فقالوا ال يجوز و
 في ذلك إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال النكاح جائز وال يجعل من الثلث 

عمر بن يزيد أبو حفص األزدي من أھل المدائن تولى القضاء بھا وحدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي  - 5897
ن أبي بكير وداود بن مھران إسحاق السبيعي ومحارب بن دثار وأبي حصين عثمان بن عاصم روى عنه يحيى ب

والبھلول بن حسان األنباري ومحمد بن معاوية بن مالج وغيرھم أخبرنا أبو الحسين احمد بن محمد بن احمد بن 
حماد الواعظ حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البھلول إمالء أخبرني جدي قراءة عليه عن أبيه قال حدثنا أبو 

رب بن دثار عن بن عمر قال طلقت امرأتي وھي حائض فذكرت ذلك إلى حفص عمر بن يزيد األزدي عن محا
والدي عمر فذكر ذلك عمر إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مره فليراجعھا 

 ولتعتد بتلك التطليقة تفرد برواية ھذا الحديث عمر بن يزيد عن محارب بن دثار 

بو حفص العبدي الموصلي كان من ذوي الھيئات كثير الكتاب حس العناية بطلب الحديث عمر بن أيوب أ -  5898
رحل فيه إلى الشام والعراق وسمع المغيرة بن زياد والمعافى بن عمران وقتادة بن عايد المواصلة ومصاد بن عقبة 

مندل بن علي وأبو عوانة وسفيان الثوري وأفلح بن حميد والحسن بن صالح وقيس بن الربيع وشريك بن عبد هللا و
وجعفر بن برقان وإبراھيم بن نافع وغيرھم وقدم بغداد وحدث بھا فروى عنه من أھلھا احمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وداود بن رشيد وإسحاق بن إبراھيم الھروي ومن الكوفيين يحيى بن الحماني وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد هللا 

حمد بن محمد بن إبراھيم بن غيالن البزاز قال حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن عمر بن أبان الجعفي أخبرنا م
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الشافعي حدثني عبد هللا بن احمد حدثني أبي حدثنا عمر بن أيوب قدم علينا من الموصل حدثنا أفلح عن أبي بكر 
يز والقاسم بن محمد وبن محمد ان سليمان بن عبد الملك عام حج جمع رجاال من أھل العلم منھم عمر بن عبد العز

شھاب وخارجة بن زيد وسالم وعبد هللا ابنا عبد هللا بن عمر فسالھم عن الطيب قبل االفاضة فكلھم امره بالطيب قال 
القاسم حدثتني عائشة انھا طيبت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قبل أن يطوف بالبيت حدثنا طلحة بن علي الكتاني 

الشافعي حدثنا محمد بن جعفر بن المھلب حدثنا صالح بن احمد بن حنبل قال قال أبي عمر  حدثنا محمد بن عبد هللا
بن أيوب ليس باللين قدم علينا من الموصل أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو حامد احمد بن محمد بن حسنويه الھروي 

ب الموصلي كان له ھيئة أخبرنا الحسين بن إدريس حدثنا سليمان بن األشعث قال سمعت احمد قال عمر بن أيو
وجعل يمدحه أخبرنا عبد الغفار المؤدب أخبرنا عمر بن احمد الواعظ حدثنا عبد هللا بن سليمان ومكرم بن احمد قاال 
حدثنا عبد هللا بن احمد قال سمعت أبي يقول عمر بن أيوب الموصلي ثقة أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو الفضل محمد 

برنا الحسين بن إدريس األنصاري قال قال بن عمار رأيت عمر بن أيوب أخرج صوفا بن عبد هللا بن خميرويه أخ
من قفته فدفعه إلى ابنه فذھب به فباعه فجاء بخبز فوضعه بين أيدينا فابينا ان نأكل قال وبات ليلته ولم يكن عنده 

ته يذكر الدنيا بواحدة شيء حتى أخرج الصوف إما قال من فراش أو من قفة حتى بيع واشترى خبزا قال وما رأي
وكان من أشد الناس حياء ويضع الناس منه كأنه على الكبر أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد 
بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال قلت ليحيى بن معين كتبت عن عمر بن أيوب شيئا قال 

را أخبرني الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين نعم وأثنى على عمر بن أيوب خي
الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال سمعت يحيى بن معين يقول عمر بن أيوب الموصلي ثقة قال وقد حدثنا يحيى 

محمد بن بن معين عن عمر بن أيوب ھذا أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد 
علي اآلجري قال سألت أبا داود عن عمر بن أيوب الموصلي فقال ثقة حدثنا عنه احمد حدثني الحسن بن محمد 
الخالل عن أبي الحسن الدارقطني قال عمر بن أيوب الموصلي ثقة حدثنا بن الفضل القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر 

عبد هللا بن عمار الموصلي قال وأخبرنا البرقاني أخبرنا  بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت محمد بن
أبو الفضل بن خميرويه وأخبرنا الحسين بن إدريس قال قال بن عمار وأخبرنا بن الفضل أخبرنا دعلج بن احمد 
أخبرنا احمد بن علي اآلبار حدثنا أيوب بن محمد الوراق قاال مات عمر بن أيوب زاد أيوب الموصلي ثم اتفقا سنة 

مان وثمانين ومائة قال الحسين بن إدريس واألبار بالرقة قلت كان عمر بن أيوب خرج إلى ھارون الرشيد وھو ث
 بالرقة يشكو قاضيا كان على الموصل فأدركه أجله ھناك 

عمر بن ھارون بن يزيد بن جابر بن سلمة أبو حفص الثقفي البلخي قدم بغداد وحدث بھا عن أيمن بن نابل  - 5899
بن وردان ومعروف بن خربوذ وحريز بن عثمان وعبد ربه بن أبي راشد وثور بن يزيد وصفوان بن عمر وسلمة 

واألوزاعي وبن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك وشعبة والثوري روى عنه عفان بن مسلم وقتيبة بن سعيد 
م أخبرنا محمد بن عبيد وأحمد بن حنبل وسريج بن يونس ومحمد بن حميد الرازي ونصر بن علي الجھضمي وغيرھ

هللا الحنائي حدثنا احمد بن سلمان النجاد إمالء حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا عمر بن ھارون عن 
ثور بن يزيد عن عبد العزيز بن ظبيان قال قال عيسى بن مريم عليه السالم من تعلم ثم عمل يدعى عظيما في 

أخبرنا دعلج بن احمد أخبرنا احمد بن علي األبار حدثنا أبو غسان يعني زنيجا قال  ملكوت السماء أخبرنا بن الفضل
قال عمر بن ھارون ألقيت من حديثي سبعين ألفا ألبي جزي عشرين ألفا ولعثمان البري كذا وكذا ألفا فقلت له يا أبا 

لزم رجال اثنى عشرة سنة ال  غسان ما كان حاله قال قال بھز أرى يحيى بن سعيد حسده قال أكثر عن بن جريج من
يريد أن يكثر عنه قال أبو غسان وبلغني أن أمه كانت تعينه على الكتاب قلت ذكر مسلم عبد الرحمن البلخي ان بن 
جريج تزوج أم عمر بن ھارون فمن ھناك أكثر السماع منه أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن إبراھيم البيضاوي 

مد بن أبي أيوب الشاھد حدثنا عبد هللا بن سليمان بن األشعث حدثنا سعيد بن زنجل أخبرنا سليمان بن محمد بن اح
قال سمعت صاحبا لنا يقال له ثور بن الفضل قال سمعت أبا عاصم وذكر عمر بن ھارون فقال كان عمر عندنا 

عوانة يعقوب بن  أحسن أخذا للحديث من بن المبارك أخبرنا البرقاني أخبرنا الحسين بن علي التميمي حدثنا أبو
إسحاق اإلسفراييني حدثنا احمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال وسئل أبو عبد هللا احمد بن حنبل عن 
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عمر بن ھارون البلخي فقال ما أقدر أن أتعلق عليه بشيء كتبت عنه حديثا كثيرا فقيل له قد كانت له قصة مع بن 
عليه وال أدري ما كانت قصته فقال له أبو جعفر إني سمعت من يحكي  مھدي قال بلغني أن عبد الرحمن كان يحمل

عن بن مھدي أنه قدم عليھم عمر بن ھارون البصرة وھو شاب فذاكره عبد الرحمن فكتب عنه ثالثة أحاديث منھا 
حديث عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عمرو بن عبد هللا الحضرمي عن عبد هللا بن عمرو في شرب العصير 
ومنھا عن عبد الملك عن عطاء في الحفار ينسى الفأس في القبر بعد ما يفرغ منه وحديث آخر فلما كان بعد زمان 
قدم عليھم البصرة فأتى رجل عبد الرحمن فقال إنك كتبت عن ھذا شيئا فأعطاه الرقعة فذھب إليه فسأله عن حديث 

إنما كان ھذا مني في الحداثة وسأله عن حديث عبد  يحيى بن أبي عمرو فقال لم أسمع من يحيى بن أبي عمرو شيئا
الملك فقال لم أسمع من عبد الملك إنما حدثنيه فالن عن عبد الملك فأتى بن مھدي فأخبره فنال منه وتكلم فيه فقال أبو 
 عبد هللا كان أكثر ما يحدثنا عن بن جريج ويروي عن األوزاعي فقيل له فتروي عنه قال قد كنت رويت عنه شيئا
قرأت على الحسن بن أبي القاسم عن أبي سعيد احمد بن محمد بن رميح النسوي قال سمعت احمد بن محمد بن عمر 
بن بسطام يقول سمعت احمد بن سيار يقول عمر بن ھارون البلخي أبو حفص الثقفي كان كثير السماع روى عنه 

مرجئة بلخ كانوا يقعون فيه وكان أبو رجاء عفان بن مسلم وقتيبة بن سعيد وغير واحد من أھل الحديث ويقال إن 
يعني قتيبة يطريه ويوثقه وذكر عن وكيع انه قال عمر بن ھارون مر بنا وبات عندنا وكان يزين بالحفظ سمعت أبا 
رجاء يقول كان عمر بن ھارون شديدا على المرجئة وكان يذكر مساويھم وبالياھم قال وإنما كانت العداوة فيما بينه 

ھذا السبب قال وكان من اعلم الناس بالقراءات وكان القراء يقرؤون عليه ويختلفون إليه في حروف  وبينھم من
القرآن وسمعت أبا رجاء يقول سألت عبد الرحمن بن مھدي فقلت إن عمر بن ھارون قد أكثرنا عنه وبلغنا أنك تذكره 

لعبد الرحمن بلغنا انك قلت انه روي عن فالن  فقال أعوذ با ما قلت فيه إال خيرا قال وسمعت أبا رجاء يقول قلت
ولم يسمع منه فقال يا سبحان هللا ما قلت انا ذا قط ولو روي ما كان عندنا بمتھم أنبأنا احمد بن محمد بن عبد هللا 
الكاتب أخبرنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا عمر بن 

البلخي كذاب خبيث ليس حديثه بشيء قد كتبت عنه وبت على بابه بباب الكوفة وذھبنا معه إلى النھروان ثم ھارون 
تبين لنا امره بعد ذلك فخرقت حديثه كله ما عندي عنه كلمة إال أحاديث على ظھر دفتر خرقتھا كلھا قلت ألبي 

عه منه ولكن ھذا مشھور عن عبد الرحمن قال زكريا ما تبين لكم من أمره قال قال عبد الرحمن بن مھدي ولم اسم
قدم علينا فحدثنا عن جعفر بن محمد فنظرنا إلى مولده والى خروجه إلى مكة فإذا جعفر قد مات قبل خروجه أخبرنا 
الحسن بن أبي بكر وعثمان بن محمد بن يوسف العالف والحسين بن شجاع الصوفي قالوا أخبرنا محمد بن عبد هللا 

معت جعفرا الطيالسي سئل عن عمر بن ھارون فقال سمعت يحيى بن معين يقول يكذب أخبرنا الشافعي قال س
العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي قال سألت أبا داود عن عمر بن 

دثنا محمد بن مخلد حدثنا ھارون فقال سمعت يحيى يقول ھو غير ثقة أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي ح
العباس بن محمد قال وحدثنا بن صدقة حدثنا بن أبي خيثمة قاال سمعنا يحيى بن معين يقول عمر بن ھارون البلخي 
ليس بشيء أخبرنا علي بن محمد المالكي أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثنا محمد بن عمران الصيرفي حدثنا 

المديني قال سألت أبي عن عمر بن ھارون البلخي فضعفه جدا حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا بن علي بن عبد هللا 
احمد بن علي الكتاني حدثنا عبد الوھاب بن جعفر الميداني حدثنا عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي حدثنا القاسم بن 

بحديثه أخبرنا البرقاني قال  عيسى العصار حدثنا إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال عمر بن ھارون لم يقنع الناس
قال محمد بن العباس العصم يحدثنا محمود بن إسحاق بن محمود الفقيه أخبرنا أبو علي صالح بن محمد األسدي قال 
عمر بن ھارون كان كذابا أخبرنا محمد بن علي المقرئ أخبرنا أبو مسلم بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف 

ح بن محمد يقول حديث بن أبي مليكة عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم النسفي قال سمعت أبا علي صال
الشفعة في كل شيء خطأ إنما أخطأ فيه أبو حمزة ورواه أيضا عمر بن ھارون عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن 

ديث باطل جبير عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم وعمر بن ھارون بلخي وھو متروك الحديث والح
أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال عمر بن 
ھارون البلخي متروك الحديث أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن إبراھيم الغازي أخبرنا محمد بن محمد 

بن خراش قال عمر بن ھارون البلخي قال بن المبارك ھو كذاب بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف 
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أخبرني البرقاني حدثني محمد بن احمد اآلدمي حدثنا محمد بن علي األيادي حدثنا زكريا الساجي قال عمر بن 
ھارون البلخي فيه ضعف أخبرنا محمد بن علي المقرئ أخبرنا محمد بن عبد هللا بن محمد النيسابوري قال سمعت 

علي الحافظ يقول عمر بن ھارون البلخي متروك الحديث قرأت في كتاب أحمد بن قاج الوراق بخطه أخبرنا علي أبا 
بن الفضل بن طاھر البلخي قال مات عمر بن ھارون البلخي ببلخ يوم الجمعة أول يوم من رمضان سنة أربع 

بن محمد بن عبد العزيز عن مسلم وتسعين يعني ومائة وھو بن ست وستين سنة وكان يخضب ھكذا أخبرني محمد 
 بن عبد الرحمن السلمي ورأيت في كتابه أنه توفي وھو بن ثمانين سنة 

عمر بن عبد الرحمن بن قيس أبو حفص األبار الكوفي سمع يحيى بن سعيد األنصاري ومنصور بن  - 5900
وسليمان األعمش روى عنه يحيى المعتمر ومحمد بن جحادة وليث بن أبي سليم ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

بن معين وأبو الربيع الزھراني وسريج بن يونس والحسن بن عرفة وغيرھم وكان قد انتقل عن الكوفة فسكن بغداد 
وحدث بھا إلى حين وفاته أخبرنا أبو عمر بن عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد 

مر بن عبد الرحمن أبو حفص األبار حدثنا منصور بن المعتمر عن عبد هللا بن مرة أخبرنا الحسن بن عرفة حدثنا ع
عن جابان عن عبد هللا بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال ال يدخل الجنة أربعة مدمن خمر وال عاق 

عمر الضراب حدثنا لوالديه وال منان وال ولد زنية أخبرني احمد بن محمد بن احمد الزعفراني حدثنا الحسن بن 
حامد بن محمد بن شعيب حدثنا سريج بن يونس حدثنا قريش بن إبراھيم عن حفص بن غياث قال خرج علينا 
األعمش ذات يوم فقال ليلني منكم أولو األحالم والنھى ليقم شريك وعمر بن عبد الرحمن أخبرنا أبو سعيد الحسين 

قال قال لنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن سلم الحافظ أبو بن محمد بن عبد هللا بن حسنويه الكاتب بأصبھان 
حفص األبار قال يحيى بن معين كان له غلمان يعملون االبر ويبيعونھا فنسب إلى االبر أخبرنا محمد بن عبد الواحد 

حفص أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد السوسي حدثنا عباس بن محمد قال سمعت بن معين يقول أبو 
األبار عمر بن عبد الرحمن قلت ليحيى لم سمي األبار قال كان يعمل االبر يضرب بمطرقته وكان كوفيا وعمي بعد 
وقال عباس سألت يحيى عن أبي حفص األبار فقال ثقة أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد األشناني قال سمعت احمد بن 

ارمي يقول وسألته يعني يحيى بن معين عن أبي حفص محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الد
األبار كيف حديثه فقال ثقة أخبرني الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني 
حدثنا احمد بن زھير قال سمعت يحيى يقول أبو حفص األبار ثقة وقال احمد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو 

وكان ثقة أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو حامد احمد بن محمد بن حسنويه أخبرنا الحسين بن إدريس حدثنا حفص األبار 
سليمان بن األشعث قال سمعت احمد بن حنبل قيل له أبو حفص األبار قال ما كان به بأس أخبرني األزھري حدثنا 

حمد بن سعد قال أبو حفص األبار كان ثقة محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف حدثنا الحسين بن فھم حدثنا م
من أھل الكوفة فقدم بغداد فلم يزل بھا حتى مات أخبرنا البرقاني قال سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول عمر بن عبد 

 الرحمن بن قيس األبار أبو حفص كوفي ثقة 

ي وأيوب السختياني عمر بن حفص أبو حفص العبدي البصري سكن بغداد وحدث بھا عن ثابت البنان - 5901
ويزيد الرقاشي ومالك بن دينار ومطر الوراق روى عنه احمد بن بشار الصيرفي والعالء بن سالم العبدي وغيرھما 
أخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن موسى بن ھارون بن الصلت األھوازي أخبرنا محمد بن مخلد العطار 

عبدي عن ثابت عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يد الرحمن حدثنا العالء بن سالم حدثنا أبو حفص ال
تعالى على راس المؤذن حتى يفرغ من أذانه وإنه ليغفر له مد صوته أخبرنا العتيقي أخبرنا يوسف بن احمد 

بدي فقال الصيدالني بمكة حدثنا محمد بن عمرو العقيلي حدثنا عبد هللا بن احمد قال سألت أبي عن أبي حفص الع
تركنا حديثه وخرقناه أخبرنا البرقاني حدثني محمد بن احمد اآلدمي حدثنا محمد بن علي األيادي حدثنا زكريا 
الساجي قال عمر بن حفص أبو حفص العبدي يحدث عن ثابت متروك الحديث يقال كان قدم بغداد فحدثھم عن ثابت 

ا عند أبي سلمة التبوذكي فجعل يحدث عنه فاقبل عليه يحيى ومالك بن دينار ويزيد الرقاشي وكان يحيى بن معين يوم
فقال لعله الذي قدم علينا بغداد فتبسم أبو سلمة فأخذ يحيى القلم فضرب على حديثه وقال صرت تدلس علينا يا أبا 
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يثه أخبرنا سلمة فقال أبو سلمة إنما كنا نعرفه عندنا بأحاديث فلما قدم عليكم بغداد رأى الزحام فحدث بما ليس من حد
محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين 
يقول أبو حفص العبدي ليس بشيء أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا 

ي لم يكن ثقة أخبرني علي بن محمد المالكي أخبرنا عبد هللا بن بن الجنيد قال سمعت يحيى يقول أبو حفص العبد
عثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن عبد هللا المديني قال سألت أبي 

طاھر بن  عن أبي حفص العبدي فقال ليس بثقة أخبرنا البرقاني أخبرنا يعقوب بن موسى األردبيلي حدثنا احمد بن
النجم حدثنا سعيد بن عمرو البرذعي قال قلت يعني ألبي زرعة الرازي أبو حفص العبدي فقال واھي الحديث ال 
أعلم حدث عنه كبير أحد إال من ال يدري الحديث أخبرنا أبو حازم العبدوي قال سمعت محمد بن عبد هللا الجوزقي 

لم بن الحجاج يقول أبو حفص عمر بن حفص العبدي يقول قرئ على مكي بن عبدان وأنا أسمع قال سمعت مس
ضعيف الحديث أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب حدثنا أبي قال 
عمر بن حفص أبو حفص العبدي ليس بثقة قرأت على البرقاني عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق 

الجوھري قال مات أبو حفص العبدي عمر بن حفص ببغداد سنة ثمان وتسعين ومائة أخبرنا الجوھري  السراج حدثنا
حدثنا محمد بن العباس حدثنا احمد بن معروف أخبرنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال عمر بن حفص 

ن وتسعين ومائة في أول خالفة العبدي كان ضعيفا عندھم في الحديث كتبوا عنه ثم تركوه ومات ببغداد في سنة ثما
المأمون أخبرنا بن الفضل حدثنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو احمد بن فارس حدثنا البخاري قال عمر بن 

 حفص أبو حفص العبدي ليس بقوي ويقال مات بعد المائتين 

لملك بن عمير وعثمان بن عمر بن شبيب بن عمر المسلي من أھل الكوفة قدم بغداد وحدث بھا عن عبد ا -  5902
ثوبان وذكر انه رأى أبا إسحاق السبيعي روى عنه إسحاق بن موسى األنصاري ويعقوب الدورقي وسعدان بن نصر 
والحسن بن إسحاق بن يزيد العطار وغيرھم أخبرنا أبو عمر بن مھدي حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن 

براھيم وأخبرنا ھالل بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل المحاملي إمالء حدثنا يعقوب بن إ
محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر قاال حدثنا عمر بن شبيب المسلي حدثنا عبد الملك وقال سعدان عن عبد الملك 

تشد  بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد زاد سعدان الخدري ثم اتفقا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال
الرحال إال إلى ثالثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي وإلى بيت المقدس وقال يعقوب مسجد بيت المقدس 
وال صيام في يومين يوم فطر ويوم أضحى وال صالة في ساعتين بعد صالة الفجر وقال سعدان الغداة إلى طلوع 

قال سعدان امرأة يومين إال مع زوج أو ذي رحم الشمس وبعد صالة العصر إلى غروب الشمس وال تسافر المرأة و
وقال سعدان ذي محرم أنبأنا احمد بن محمد الكاتب أخبرنا محمد بن حميد حدثنا بن حبان قال وجدت في كتاب أبي 
بخط يده قال يحيى بن معين عمر المسلي كوفي كتبنا عنه ببغداد ليس بشيء أخبرني السكري أخبرنا محمد بن عبد 

حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال قال أبو زكريا رأيت عمر بن شبيب وروى  هللا الشافعي
مروان الفزاري عن شبيب ولم يكن عمر محمودا أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم 

ال قد سمعت منه ولم يكن بثقة روى الكوكبي حدثنا إبراھيم بن الجنيد قال سألت يحيى عن عمر بن شبيب المسلي فق
مروان الفزاري عن أبيه شبيب المسلي قلت ليحيى وكان شبيب ثقة قال نعم أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا 
أبي حدثنا الحسن بن احمد قال قرئ على العباس بن محمد قال سمعت يحيى يقول عمر بن شبيب ليس بشيء أخبرنا 

موسى األردبيلي حدثنا احمد بن طاھر بن النجم حدثنا سعيد بن عمرو قال قلت يعني ألبي  البرقاني حدثنا يعقوب بن
زرعة عمر بن شبيب المسلي قال واھي الحديث أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان 

ب الكوفي وقال يعقوب في قال باب من يرغب عن الرواية عنھم وكنت أسمع أصحابنا يضعفونھم منھم عمر بن شبي
موضع آخر عمر بن شبيب كوفي حديثه ليس بشيء أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم 

 بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال عمر بن شبيب المسلي ليس بالقوي 
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حدث عن داود بن أبي ھند وخالد عمر بن حبيب العدوي من بني عدي بن عبد مناة من أھل البصرة  - 5903
الحذاء وسليمان التيمي وھشام بن عروة وعمران بن حدير وعبد الملك بن جريج وشعبة روى عنه محمد بن عبيد 
هللا بن المنادي وزكريا بن الحارث بن ميمون وعبد الرحمن بن محمد الحارثي وأبو قالبة الرقاشي وأبو العباس 

وولي بھا قضاء الشرقية وولي قضاء البصرة أيضا وذكر بن المنادى انه سمع منه  الكديمي وغيرھم وكان قدم بغداد
ببغداد أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال كان لمحمد بن عبد هللا بن عالثة أخ يسمى زياد 

في أمور الناس يالشرقية بن عبد هللا يخلف أخاه على القضاء بعسكر المھدي فاستعان بعمر بن حبيب العدوي ينظر 
فواله المھدي الشرقية رياسة وقيل واله من قبل أبي يوسف ثم واله الرشيد قضاء البصرة فقال ليحيى بن خالد إنكم 
تبعثوني إلى ملك جبار ال آمنه يعني محمد بن سليمان فبعث يحيى معه قائدا في مائة فكان إذا جلس للقضاء أقام الجند 

اطين فلم يكن قاضي اھيب منه وكان ال يكلم في طريق وقال طلحة حدثني محمد بن احمد عن يمينه وعن يساره سم
القاضي عن محمد بن خلف عن محمد بن سعد الكداني قال حدثني إبراھيم بن عمر بن حبيب قال كلم يونس بن 

نيعك في صديقك ص... وتعزل يوم تعزل ال يساوي ... حبيب أبي في حاجة فأبطأ عليه فقعد له على الطريق فقال 
فقضى أبي حاجته أخبرني األزھري حدثنا عبيد هللا بن محمد بن حمدان العكبري حدثنا أبو بكر محمد ... نصف مد 

بن القاسم النحوي حدثنا أبو العباس محمد بن يونس الكديمي حدثنا يزيد بن مرة الزارع قال حدثنا عمر بن حبيب قال 
تنازعھا الحضور وعلت أصواتھم فاحتج بعضھم بحديث يرويه أبو حضرت مجلس ھارون الرشيد فجرت مسألة ف

ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم فرفع بعضھم الحديث وزادت المدافعة والخصام حتى قال قائلون منھم ال يحل 
رشيد قد ھذا الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فإن أبا ھريرة متھم فيما يرويه وصرحوا بتكذيبه ورأيت ال

نحا نحوھم ونصر قولھم فقلت أنا الحديث صحيح عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأبو ھريرة صحيح النقل 
صدوق فيما يرويه عن نبي هللا وغيره فنظر إلي الرشيد نظر مغضب فقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلي فلم 

ير المؤمنين إجابة مقتول وتحنط وتكفن فقلت اللھم ألبث حتى قيل صاحب البريد بالباب فدخل علي فقال لي أجب أم
إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك صلى هللا عليه و سلم أن يطعن على أصحابه فسلمني منه فأدخلت 
على الرشيد وھو جالس على كرسي من ذھب حاسر عن ذراعيه بيده السيف وبين يديه النطع فلما بصر بي قال لي 

يب ما تلقاني أحد من الرد والدفع لقولي ليس بمثل ما تلقيتني به فقلت يا أمير المؤمنين إن الذي قلته يا عمر بن حب
وجادلت عليه فيه إزراء على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وعلى ما جاء به إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة 

والحدود كله مردود غير مقبول فرجع إلى نفسه ثم باطلة والفرائض واالحكام في الصيام والصالة والطالق والنكاح 
قال لي أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك هللا أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك هللا وأمر لي بعشرة آالف درھم حدثني 
عبد العزيز بن أبي طاھر الصوفي أخبرنا تمام بن احمد بن عبد هللا الرازي حدثني أبي أخبرني أبو الحسين علي بن 

مد بن أبي حسان الزيادي حدثنا أبو زيد الحارث بن احمد العبدي حدثني الحسين بن شداد قال كان عمر بن حبيب مح
على قضاء الرصافة لھارون الرشيد فاستعدى إليه رجل على عبد الصمد بن علي فاعداه عليه فأبى عبد الصمد أن 

ذلك إلى ھارون الرشيد فأرسل إليه فقال ما يحضر مجلس الحكم فختم عمر بن حبيب قمطره وقعد في بيته فرفع 
منعك أن تجلس للقضاء فقال أعدى علي رجل فلم يحضر مجلسي قال ومن ھو قال عبد الصمد بن علي فقال ھارون 
وهللا ال يأتي مجلسك إال حافيا قال وكان عبد الصمد شيخا كبيرا قال فبسطت له اللبود من باب قصره إلى مسجد 

يقول أتعبني أمير المؤمنين أتعبني أمير المؤمنين فلما صار إلى مجلس عمر بن حبيب أراد الرصافة فجعل يمشي و
أن يساويه في المجلس فصاح به عمر وقال اجلس مع خصمك قال فتوجه الحكم على عبد الصمد فحكم عليه وسجل 

بطوق ال يفكه عنك  به فقال عبد الصمد لقد حكمت علي بحكم ال يجاوز أصل أذنك فقال عمر أما إني قد طوقتك
الحدادون قم قلت كذا ذكر في ھذا الخبر انه كان على قضاء الرصافة والمحفوظ انه كان على قضاء الشرقية وهللا 
أعلم أخبرني أبو عبد هللا محمد بن احمد بن موسى الشيرازي الواعظ أخبرنا احمد بن محمد بن عمران وأخبرنا 

ازني قاال حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي حدثنا أبو العباس الكديمي حدثنا التنوخي أخبرنا محمد بن عبد الرحيم الم
عمر بن حبيب العدوي القاضي قال وفدت مع وفد من أھل البصرة حتى دخلنا على أمير المؤمنين المأمون فجلسنا 

مغلولة يده إلى  وكنت أصغرھم سنا فطلب قاضيا يولى علينا بالبصرة فبينا نحن كذلك إذ جيء برجل مقيد بالحديد
عنقه فحلت يده من عنقه ثم جيء بنطع فوضع في وسطه ومدت عنقه وقام السياف شاھر السيف واستأذن أمير 
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المؤمنين في ضرب عنقه فأذن له فرأيت أمرا فظيعا فقلت في نفسي وهللا ال تكلمن فلعله أن ينجو فقلت يا أمير 
دثني عن جدك عن بن عباس عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المؤمنين اسمع مقالتي فقال لي قل فقلت إن أباك ح

انه قال إذا كان يوم القيامة ينادي منادي من بطنان العرش ليقم من أعظم هللا أجره فال يقوم إال من عفا عن ذنب أخيه 
هللا صلى هللا فاعف عنه عفا هللا عنك يا أمير المؤمنين فقال لي آ إن أبي حدثك عن جده عن بن عباس عن رسول 

عليه و سلم فقلت آ إن أباك حدثني عن جدك عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم فقال صدقت إن أبي 
حدثني عن جدي عن بن عباس عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بھذا يا غالم أطلق سبيله فأطلق سبيله وأمر أن 

كتبت عنه داود بن أبي ھند فقال تحدث فقلت ال قال بلى فحدث فإن  أولى القضاء ثم قال لي عمن كتبت قلت أقدم من
نفسي ما طلبت مني شيئا إال وقد نالته ما خال ھذا الحديث فاني كنت أحب أن أقعد على كرسي ويقال لي من حدثك 

ناس أنبأنا احمد فأقول حدثني فالن قال فقلت يا أمير المؤمنين فلم ال تحدث قال ال يصلح الملك والخالفة مع الحديث لل
بن محمد الكاتب أخبرنا محمد بن حميد حدثنا بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا كان 
إسماعيل بن علية يثني على عمر بن حبيب القاضي ويقول اكتبوا عنه ويتعجب ممن يكتب عن معاذ ويدع عمر بن 

ل عمر بن حبيب ومعاذ بن معاذ ثقة مأمون وعمر بن حبيب حبيب قال أبو زكريا ومعاذ بن معاذ خير من مائة مث
ليس حديثه بشيء ما يسوى فلسا أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا الحسن بن احمد قال قرئ على 
العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول عمر بن حبيب ضعيف أخبرنا بشرى بن عبد هللا الرومي أخبرنا 

جعفر بن حمدان حدثنا محمد بن جعفر الراشدي حدثنا أبو بكر األثرم قال سمعت أبا عبد هللا ذكر عمر بن  احمد بن
حبيب القاضي فقال قدم علينا ھا ھنا ولم نكتب عنه وال حرفا وكأنه مستخف به جدا أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر 

ثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد هللا العجلي حدثني حدثنا الوليد بن بكر حدثنا علي بن أحمد بن زكريا الھاشمي حد
أبي قال عمر بن حبيب القاضي قاضي بغداد ليس بشيء أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن 
سفيان قال عمر بن حبيب البصري القاضي ضعيف ال يكتب حديثه أخبرنا البرقاني حدثنا يعقوب بن موسى 

ثنا احمد بن طاھر بن النجم حدثنا سعيد بن عمرو قال قلت ألبي زرعة عمر بن حبيب القاضي قال ليس األردبيلي حد
بالقوي أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال عمر بن 

ثنا محمد بن علي األيادي حدثنا زكريا حبيب القاضي ضعيف أخبرنا البرقاني حدثني محمد بن احمد اآلدمي حد
الساجي قال عمر بن حبيب العدوي يھم عن الثقات وكان قاضيا وكان من أصحاب عبيد هللا بن الحسن عنه أخذ 
فاظنھم تركوه لموضع الرأي كان صدوقا ولم يكن من فرسان الحديث أخبرنا األزھري أخبرنا محمد بن العباس 

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وأخبرنا جعفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا  حدثنا إبراھيم بن محمد الكندي
الحضرمي قاال سنة سبع ومائتين فيھا مات عمر بن حبيب أخبرنا عبد هللا بن أبي بكر بن شاذان أخبرنا أبي حدثنا 

ائتين قرأت على عثمان بن احمد السمرقندي حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال ومات عمر بن حبيب سنة سبع وم
الحسن بن أبي بكر عن احمد بن كامل القاضي قال مات عمر بن حبيب العدوي قاضي الشرقية من بغداد في سنة 

 سبع ومائتين وكانت وفاته بعد رجوعه إلى البصرة 

عمر بن سعيد بن سليمان أبو حفص القرشي الدمشقي سكن بغداد وحدث بھا عن سعيد بن بشير وسعيد بن  -  5904
العزيز التنوخي ومحمد بن شعيب بن شابور روى عنه أبو عمر الدوري المقرئ والحسن بن يزيد الجصاص  عبد

والحارث بن أبي أسامة ومحمد بن الحسين بن البستنبان وموسى بن ھارون الطوسي وأبو بكر بن أبي الدنيا وأحمد 
الشافعي حدثنا موسى بن ھارون الطوسي أبو بن علي األبار أخبرنا محمد بن عمر النرسي أخبرنا محمد بن عبد هللا 

عيسى حدثنا عمر بن سعيد أبو حفص الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن محمد بن سويد الفھري 
عن حذيفة بن اليمان قال لقيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعد العتمة فصليت معه فأقامني عن يمينه ثم قرأ 

تفتح البقرة ال يمر بآية رحمة إال سأل وال آية خوف إال استعاذ وال مثل إال فكر حتى ختمھا أخبرنا فاتحة الكتاب ثم اس
علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا أبو علي بن الصواف أخبرنا عبد هللا بن احمد إجازة ثم أخبرنا العتيقي 

ثنا عبد هللا بن احمد قال سألت أبي عن عمر بن أخبرنا يوسف بن احمد الصيدالني حدثنا محمد بن عمرو العقيلي حد
سعيد أبي حفص الدمشقي قال كتبت عنه وقد تركت حديثه وقال إني ذھبت إليه أنا وأبو خيثمة فأخرج إلينا كتابا عن 
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سعيد بن بشير وإذا ھي أحاديث سعيد بن أبي عروبة فتركناه أخبرنا البرقاني أخبرنا الحسين بن علي التميمي حدثنا 
عوانة يعقوب بن إسحاق حدثنا احمد بن محمد بن الحجاج المروروذي قال وسألته يعني احمد بن حنبل عن أبي  أبو

حفص الشامي فقال ھذا كانت عنده أحاديث كتبناھا عن سعيد بن عبد العزيز ثم تبين أمره بعد وتركوه حدث بأحاديث 
اال أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد لسعيد بن أبي عروبة أخبرني األزھري وعلي بن محمد المالكي ق

بن عمران بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن المديني قال سمعت أبي يقول عمر بن سعيد روى عن 
سعيد بن بشير شيخ ضعيف وضعفه جدا أخبرنا البرقاني أخبرنا علي بن محمد بن جعفر المالكي حدثنا القاضي أبو 

من بن المتوكل بن مشكان ببيروت أخبرنا أبو الجھم بن طالب وحدثنا عبد العزيز بن احمد الكتاني خازم عبد المؤ
حدثنا عبد الوھاب بن جعفر الميداني قال حدثنا عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي حدثنا القاسم بن عيسى العصار 

بنا عنه ببغداد سقط حديثه أخبرني الحسن قاال حدثنا إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال عمر بن سعيد أبو حفص كت
بن أبي بكر قال كتب إلينا محمد بن إبراھيم الجوري ان احمد بن حمدان بن الخضر أخبرھم قال حدثنا احمد بن 
يونس الضبي حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة خمس وعشرين ومائتين فيھا مات أبو حفص عمر بن سعيد 

عبد العزيز التنوخي في ذي القعدة لثالث عشرة خلت منه وھو بن نيف وثمانين القرشي الدمشقي راوية سعيد بن 
 سنة 

عمر بن إبراھيم بن خالد بن عبد الرحمن أبو حفص يعرف بالكردي مولى بني ھاشم حدث عن عبد الملك  - 5905
سلمة وزائدة  بن عبيد وموسى بن عبد الملك بن عمير وبن أبي ذئب وأبي معشر وسفيان الثوري وشعبة وحماد بن

ويحيى بن سلمة بن كھيل ومرحوم بن عبد العزيز روى عنه عبد هللا بن أيوب المخرمي وأحمد بن محمد بن العالء 
وابراھيم بن الوليد الجشاش وإسحاق بن سنين الختلي وغيرھم وكان غير ثقة يروي المناكير عن االثبات حدثنا محمد 

د الدقاق حدثنا إسحاق بن إبراھيم بن سنين حدثنا عمر بن إبراھيم بن بن احمد بن رزق إمالء حدثنا عثمان بن احم
خالد حدثنا مرحوم بن أرطبان بن عم عبد هللا بن عون حدثنا عاصم األحول عن زيد بن ثابت قال قال رسول هللا 

قيل فأين  صلى هللا عليه و سلم أول من يعطى كتابه بيمينه من ھذه األمة عمر بن الخطاب وله شعاع كشعاع الشمس
أبو بكر قال تزفه المالئكة إلى الجنات أخبرنا البرقاني قال قرأت على محمد بن عمر بن بھتة حدثكم احمد بن محمد 

 بن سعيد قال عمر بن إبراھيم ضعيف 

عمر بن زرارة أبو حفص الحدثي قدم بغداد وحدث بھا عن شريك بن عبد هللا وأبو المليح الرقي ومسروح  -  5906
رحمن والمسيب بن شريك وعيسى بن يونس وأبي معاوية ومحمد بن سلمة الحراني روى عنه أبو القاسم بن عبد ال

البغوي أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن محمد بن الحسن بن بيان المكبر أخبرنا أبو العباس عبد هللا بن موسى بن 
عمر بن زرارة الطرسوسي في سنة ثمان  إسحاق الھاشمي حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو حفص

وعشرين ومائتين حدثنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم من قال ألخيه جزاك هللا خيرا فقد أبلغ في الثناء أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا محمد بن عبد 

ي في كتابه قال سمعت احمد بن سھل الفقيه ببخارى يقول سمعت صالح بن محمد البغدادي أبا علي هللا النيسابور
وسئل لما لقبت بجزرة قال قدم عمر بن زرارة الحدثي بغداد واجتمع عليه خلق عظيم فلما كان عند الفراغ من 

المقرئ أخبرنا أبو مسلم  المجلس سئلت من أين سمعت فقلت من حديث الجزرة فبقيت علي أخبرني محمد بن علي
بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سمعت أبا علي صالح بن محمد يقول عمر بن زرارة الحدثي 
ببغداد ھو شيخ مغفل وذكر قصة أخبرنا البرقاني قال سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول عمر بن زرارة الحدثي ثقة 

أما عمرو بن زرارة فھو نيسابوري ثقة أيضا قال البرقاني يحدث عنھما بن منيع من مدينة في الثغر يقال لھا الحدث ف
 قلت وأخطأ في ذلك إنما بن منيع يروي عن عمر وال يروي عن عمرو شيئا 

عمر بن الفرج أبو عون الھاشمي البغدادي حدث عن ھشيم بن بشير روى عنه أبو جعفر مطين الكوفي في  - 5907
 معجم شيوخه 
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بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الھمذاني كوفي األصل حدث عن أبيه وعن يحيى بن سعيد وأخيه  عمر - 5908
محمد بن سعيد األمويين ومحمد بن فضيل بن غزوان وأبي معاوية ومسعدة بن صدقة روى عنه الحسن بن علي 

مدائني وأحمد بن الحسن بن المعمري وعبد هللا بن محمد بن ناجية وأبو بكر بن أبي الدنيا وعبد هللا بن إسحاق ال
ھارون الصباحي وأبو العباس بن سابور الدقاق ومحمد بن جرير الطبري وأبو حامد الحضرمي ومحمد بن إسماعيل 
البصالني وغيرھم أخبرني احمد بن عمر بن علي القاضي بدرزنجان أخبرنا احمد بن علي بن محمد بن الجھم 

ثني عمر بن إسماعيل بن مجالد حدثنا بن فضيل وأخبرنا محمد بن علي الكاتب حدثنا محمد بن جرير الطبري قال حد
بن الفتح أخبرنا علي بن عمر الدارقطني حدثنا أبو حامد الحضرمي حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد قال 
الدارقطني وحدثنا محمد بن احمد بن أسد الھروي حدثنا السري بن عاصم قاال حدثنا محمد بن فضيل عن بن جريج 

ن عطاء عن أبي الدرداء عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال رأيت ليلة أسري بي في العرش فريدة خضراء ع
مكتوب فيھا بنور أبيض ال إله إال هللا محمد رسول هللا أبو بكر الصديق زاد الطبري عمر الفاروق واللفظ لحديث 

ر ھذين أخبرنا علي بن أبي علي المعدل وعبيد الدارقطني وقال تفرد به بن فضيل عن بن جريج ال أعلم حدث به غي
هللا بن محمد بن عبيد هللا النجار قاال حدثنا محمد بن المظفر حدثنا احمد بن عبيد هللا بن سابور حدثنا عثمان بن 
إسماعيل بن مجالد حدثنا أبو معاوية الضرير عن األعمش عن مجاھد عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا 

م انا مدينة الحكمة وعلي بابھا فمن أراد الحكمة فليأت الباب أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن عليه و سل
الحسن بن مقسم المقرئ قال قال أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم وسألته يعني يحيى بن معين عن المجالدي فقال 

قاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن الجنيد قال سمعت كذاب أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن ال
يحيى بن معين وسئل عن عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد فقال كذاب يحدث أيضا بحديث أبي معاوية عن 
األعمش عن مجاھد عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنا مدينة العلم وعلي بابھا وھذا كذب ليس له 

احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت احمد بن محمد العنزي يقول  أصل أخبرني محمد بن
سمعت يحيى بن احمد بن زياد يقول سألت يحيى بن معين عن حديث أبي معاوية عن األعمش عن مجاھد عن بن 

بن طاھر بن النجم  عباس أنا مدينة العلم فأنكره جدا أخبرنا البرقاني حدثنا يعقوب بن موسى األردبيلي حدثنا احمد
حدثنا سعيد بن عمرو قال قال أبو زرعة حديث أبي معاوية عن األعمش عن مجاھد عن بن عباس أنا مدينة الحكمة 
وعلي بابھا كم من خلق قد افتضحوا فيه ثم قال لي أبو زرعة أتينا شيخا ببغداد يقال له عمر بن إسماعيل بن مجالد 

ث جياد عن مجالد وبيان الناس فكنا نكتب إلى العصر فيقرأ علينا فلما أردنا أن فاخرج إلينا كراسة ألبيه فيھا أحادي
نقوم قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش بھذا الحديث فقلت له وال كل ھذا بمرة فأتيت يحيى بن معين فذكرت ذلك له 

يث ببغداد أخبرنا البرقاني قال فقال قل له يا عدو هللا إنما كتبت أنت عن أبي معاوية ببغداد فمتى روى ھو ھذا الحد
أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا أبي قال عمر بن إسماعيل بن 
مجالد ليس بثقة متروك الحديث أخبرني األزھري قال سئل أبو الحسن الدارقطني عن عمر بن إسماعيل بن مجالد 

 فقال ضعيف 

الصياح بن عمر بن علي أبو حفص البغدادي نزل الرقة وحدث بھا عن سفيان بن عيينة روى  عمر بن -  5909
عنه الحسين بن عبد هللا القطان الرقي أخبرنا األزھري والحسن بن محمد بن عمر النرسي قاال أخبرنا محمد بن عبد 

اح بن عمر بن علي البغدادي كنيته هللا بن القاسم الدھان حدثنا أبو علي محمد بن سعيد الحراني قال عمر بن الصي
 أبو حفص مات بالرقة سنة سبع وثالثين ومائتين 

عمر بن أبي الحارث أبو حفص السعدي البخاري واسم أبي الحارث خنجة بن عامر سكن عمر البصرة  - 5910
د بن جبلة وقدم بغداد وحدث بھا عن معلى بن أسد العمي وعمر بن عبد الوھاب الرياحي ومحمد بن عمرو بن عبا

بن أبي رواد ومحمود بن عبد هللا النميري روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا ومحمد بن حريث البخاري وسعدان بن 
عبيد هللا التستري أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي حدثنا عبد هللا بن 

رث البخاري حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا محمد محمد بن أبي الدنيا حدثني عمر بن أبي الحا
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بن مروان قال كان عطاء األزرق إذا لقينا قال جعل هللا الھم منا ومنكم لآلخرة أخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد 
د بن حامد بن الدربندي أخبرنا محمد بن احمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى أخبرنا خلف بن محمد حدثنا محم

حفص البيكندي حدثنا سعدان بن عبيد هللا التستري أخبرنا أبو حفص عمر بن الحارث البخاري سكن البصرة ومات 
 ببغداد في سنة خمسين ومائتين 

عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير أبو حفص األسدي يعرف بابن التل كوفي قدم بغداد وحدث بھا عن  - 5911
ن إسماعيل البخاري في صحيحه وأبو حاتم الرازي وإبراھيم الحربي وموسى بن إسحاق أبيه وروى عنه محمد ب

األنصاري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة والحسن بن عليل العنزي وعبد هللا بن إسحاق المدائني وعلي بن العباس 
عبيد وغيرھم المقانعي ويحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن ھارون بن المجدر والقاضي المحاملي وأخوه أبو 

أخبرني حمدان بن سليمان الطحان حدثنا محمد بن عبد الرحمن الذھبي حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا عمر 
بن محمد بن الحسن األسدي الكوفي ببغداد حدثنا أبي حدثنا قيس عن األغر بن الصباح بن أبي نضرة عن سعيد بن 

عليه و سلم وھو بن ثالث وستين سنة وأبو بكر وھو بن ثالث المسيب عن بن عباس قال قبض رسول هللا صلى هللا 
وستين سنة وعمر وھو بن خمس وستين أخبرنا البرقاني حدثنا يعقوب بن موسى األردبيلي حدثنا احمد بن طاھر بن 
النجم حدثنا سعيد بن عمرو قال قال لي أبو حاتم يعني محمد بن إدريس كان بن التل يعني عمر بن محمد بن الحسن 
يصحف فيقول معاذ بن خيل وحجاج بن قراقصة وعلقمة بن مرتد فقلت له أبوك لم يسلمك إلى الكتاب فقال كان لنا 
ضبنة شغلتنا عن الحديث أخبرنا البرقاني أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا عبد الكريم بن 

الخصيب بن عبد هللا القاضي قال ناولني عبد الكريم احمد بن شعيب النسائي عن أبيه ثم أخبرنا الصوري أخبرنا 
وكتب لي بخطه قال سمعت أبي يقول عمر بن محمد بن التل كوفي صدوق أخبرنا البرقاني قال قلت ألبي الحسن 
الدارقطني روى المقانعي عن عمر بن محمد بن الحسن عن أبيه قال ال بأس بھما أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن 

ستملي حدثنا أبو احمد بن فارس حدثنا البخاري قال عمر بن محمد بن الحسن األسدي الكوفي مات في إبراھيم الم
 شوال سنة خمسين ومائتين 

عمر بن عبد العزيز الضرير جليس بشر بن الحارث حدث عنه بشر بن موسى األسدي أخبرنا عبد هللا بن  - 5912
حدثنا بشر بن موسى إمالء حدثني عمر بن عبد العزيز  يحيى السكري حدثنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف

الضرير جليس كان لبشر قال سمعت بشر بن الحارث يقول حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن حبيب بن أبي عمر 
قال إذا ختم الرجل القرآن قبل الملك بين عينيه قال فحدثت به أبا عبد هللا احمد بن محمد بن حنبل فاستحسنه وقال 

 ذا من مخبآت سفيان لعل ھ

عمر بن نصر أبو حفص األنصاري النھرواني روى عنه شبابة بن سوار ويزيد بن ھارون وعبد الوھاب  - 5913
بن عطاء وحدث عنه محمد بن إسحاق السراج النيسابوري وذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم وقال كتبت عنه 

 بالنھروان وھو صدوق 

يد أبو زيد النميري البصري قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن جعفر غندر عمر بن شبة بن عبيدة بن ز - 5914
وعبد الوھاب الثقفي ومحمد بن أبي عدي ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مھدي وأبي زكريا يحيى بن 
محمد بن قيس وعلي بن عاصم ويزيد بن ھارون ومؤمل بن إسماعيل وعمر بن شبيب المسلي وأبي أسامة وحسين 
الجعفي وأبي بدر السكوني ومعاوية بن ھشام وعبد الوھاب بن عطاء وأبي عاصم الشيباني وغيرھم روى عنه أبو 
بكر بن أبي الدنيا وأبو شعيب الحراني وأبو قاسم البغوي ويحيى بن صاعد وإسماعيل بن العباس الوراق ومحمد بن 

د األثرم في آخرين وكان ثقة عالما بالسير وأيام زكريا الدقاق والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد ومحمد بن احم
الناس وله تصانيف كثيرة وكان قد نزل بسر من رأى في آخر عمره وبھا توفي وذكر عمر أن اسم أبيه زيد ولقبه 

... شيخا كبيرا خبا ... ... وعاش حتى دبا ... يا بأبي وشبا ... شبة قال وإنما لقب شبة الن أمه كانت ترقصه وتقول 
أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا عمر بن شبة  ...
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حدثنا مسعود بن واصل عن نھاس بن قھم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة ذكر أن النبي صلى هللا 
ھا من أيام العشر وإن صيام يوم فيھا يعدل صيام سنة عليه و سلم قال ما من أيام الدنيا أحب إلى هللا أن يتعبد له في

وليلة فيھا بليلة القدر أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الھاشمي بالبصرة حدثنا محمد بن احمد 
ال األثرم حدثنا عمر بن شبة حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني أبو إسحاق عن أبي األحوص عن عبد هللا ق

حد الصالة التكبير وانقضاؤھا التسليم أخبرنا احمد بن علي بن الحسن التوزي أخبرنا يوسف بن عمر القواس حدثنا 
محمد بن سھل الكاتب حدثنا أبو زيد يعني عمر بن شبة قال قدم وكيع بن الجراح عبادان فمنعت من الخروج إليه 

فقلت يا أبا سفيان حدثني بحديث فقال حدثنا إسماعيل عن  لحداثتي فرأيته في النوم يتوضأ على شاطئ دجلة من كوز
قيس قال قال عبد هللا كان خير المشركين اسالما للمسلمين عمر قال أبو زيد فحفظته في النوم أخبرنا الحسن بن أبي 

حاق بن بكر أخبرنا أبو جعفر عبد هللا بن إسماعيل بن إبراھيم بن عيسى الھاشمي قال أنشدني أبو جعفر احمد بن إس
البھلول القاضي التنوخي قال كنا نمضي إلى عمر بن شبة ويجيء إلينا ثم صرنا نزوره وال يزورنا فعاتبته فأنشأ 

كأن أيام الحياة تعدو ... أيام تترى وليال بعد ... ... وقد مضت ثمانون لي تعد ... أشد من نفسي وما تشتد ... يقول 
س حدثنا محمد بن عبيد هللا الكاتب حدثنا أبو محمد األنباري حدثني أبو علي أخبرنا العتيقي حدثنا محمد بن العبا... 

العنزي قال امتحن عمر بن شبة بسر من رأى بحضرتي فقال القرآن كالم هللا ليس بمخلوق فقالوا له فتقول من وقف 
شھرا وكان ذلك حدثان  فھو كافر فقال ال أكفر أحدا فقالوا له أنت كافر ومزقوا كتبه فلزم بيته وحلف ان ال يحدث

قدومه من بغداد بعد الفتنة فكنت ألزمه أكتب عنه وما امتنع مني من جميع ما أسأله فأنشدني قصيدة له أنشدھا في 
مخاطبا خير ... لزمت بيتي معلنا ومستتر ... ... وقام بالجھل خطيب فھمر ... لما رأيت العلم ولى ودثر ... محنته 

ومن أردت من ... ... والثاني الصديق والتالي عمر ... ي النبي المصطفي على البشر أعن... ... الورى لمن غبر 
... وفي عظات جمة وفي عبر ... فانا فيھم في رياض وغدر ... ... مثل النجوم قد أطافت بالقمر ... مصابيح زھر 

فھم حوالي كنوز ... ك والسمر ومن أحاديث الملو... ... رواة أشعار قديمات غرر ... فان أردت عالمين بالخبر ... 
فذاك أولى من مقامات الحمر ... ... أحوي الذي يصفو وأرمي ما كدر ... آخذ من ھذا وھذا وأذر ... ... في الزبر 

إن ... ... مختلفين في القرآن والقدر ... أھواءھم شتى المجال والصدر ... ... من الطغام والرعاع والنشر ... 
فأصبحوا فوضى ... أحجم قوم عن سباب وھتر ... ... وكان أصحاب الحديث واألثر ... ر خولفوا قالوا تردى وكف

حمد مقر ال بشيء يعتذر ... ... فالحمد  العلي المقتدر ... بالكفر سحا مثل تسكاب المطر ... ... الشھادات الكبر 
سن الدارقطني قال عمر بن شبة أبو حدثني الحسن بن محمد الخالل عن أبي الح... ال بل بتقصير وتفريط مقر ... 

زيد النميري ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع أن عمر 
بن شبة مات بسر من رأى وذلك يوم اإلثنين لخمس بقين من جمادى اآلخرة سنة اثنتين وستين ومائتين وكان قد 

لحسن بن أبي بكر عن احمد بن كامل القاضي قال حدثني محمد بن موسى بن حماد جاوز التسعين قرأت على ا
البربري قال مولد أبي زيد عمر بن شبة يوم األحد أول يوم من رجب سنة ثالث وسبعين ومائة ومات يوم الخميس 

 يام ألربع بقين من جمادى اآلخرة سنة اثنتين وستين ومائتين فكمل له تسع وثمانين سنة إال أربعة أ

عمر بن منصور بن نصر أبو حفص الكاتب وھو بن بنت مخة أخت بشر بن الحارث روى عن بشر  - 5915
حكايات حدث عنه عبد هللا بن احمد بن حنبل ومحمد بن المثني السمسار وجعفر بن محمد الصندلي أخبرنا الجوھري 

صور بن نصر الكاتب وھو بن أخت بشر حدثنا محمد بن العباس حدثنا جعفر الصندلي أخبرنا أبو حفص عمر بن من
وھو صلى على بشر قال سمعت بشرا يقول قد جمعت مسائل سفيان الثوري وكان عنده قوم جلوس من أصحابه فقال 

 ھو ذا أدير نفسي على أن أقرأ عليكم ھذه المسائل فما أرى نفسي أھال للحديث 

ن عبد العزيز بن صادر ومحمد بن عثمان عمر بن صالح بن عيسى المدائني حدث عن عبد الرحمن ب -  5916
القصباني روى عنه أبو احمد محمد بن محمد المطرز وأبو العباس بن عقدة أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف 
العالف أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا أبو احمد المطرز حدثنا عمر بن صالح بن عيسى المدائني حدثنا عبد 
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ز بن صادرا أخبرنا بشر بن المفضل حدثنا عبد هللا بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن الرحمن بن عبد العزي
 جرير عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خلق هللا الخلق فكتب آجالھم وأعمالھم وأرزاقھم 

الحربي وعن أبي  عمر بن سليمان أبو حفص المؤدب رأى بشر بن الحارث وحدث عن يحيى بن عثمان - 5917
 حفص بن أخت بشر بن الحارث روى عنه محمد بن مخلد في أخبار بشر 

عمر بن مدرك أبو حفص القاص الرازي ويقال البلخي واراه بلخيا سكن الري وقدم بغداد وحدث بھا عن  -  5918
ومسلم بن إبراھيم وأبي  مكي بن إبراھيم وعصام بن يوسف البلخيين وعبد هللا بن مسلمة القعنبي وأبي سلمة التبوذكي

عمر الحوضي وعمرو بن مرزوق وسعيد بن منصور وعمرو بن عون وأحمد بن يونس والھيثم بن خارجة روى 
عنه موسى بن ھارون الحافظ ومحمد بن محمد الباغندي وحبشون بن موسى الخالل وأبو ذر القاسم بن داود الكاتب 

لى الصفار وغيرھم أخبرنا أبو عمر بن مھدي أخبرنا محمد بن ومحمد بن مخلد وحمزة بن القاسم الھاشمي وأبو ع
مخلد حدثنا عمر بن مدرك حدثنا عصام بن يوسف حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن 
عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى أن تستقبل االجالب حتى يھبط بھا السوق أخبرنا علي بن محمد بن 

هللا المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عمر بن مدرك الرازي حدثنا مكي بن إبراھيم عن موسى بن عبد 
عبيدة بن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال ما من مؤمن إال وله في السماء بابان 

فقداه وبكيا عليه وتال ھذه اآلية فما بكت عليھم  باب يخرج منه رزقه وباب يدخل منه كالمه وعمله فإذا مات
السماوات واألرض وما كانوا منظرين ثم ذكر أنھم لم يكونوا يعملون على األرض عمال صالحا فتبكي عليھم ولم 
يكن يصعد إلى السماء من كالمھم وال مر عليھا كالم طيب وال عمل صالح فتفقدھم فتبكي عليھم أخبرنا أبو منصور 

عيسى البزاز بھمذان حدثنا أبو الفضل صالح بن احمد الحافظ حدثنا الحسين بن علي الزعفراني حدثنا عبد محمد بن 
الرحمن بن محمد حدثنا علي بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين يقول أبو حفص الرازي كذاب قال عبد الرحمن 

ولم يدركه قال وسمعت أبا يحيى  وسمعت أبي يقول سمعت أبا حفص القاص يقول في قصصه حدثنا أبو المغيرة
جعفر بن محمد الزعفراني يقول سمعت أبا حفص عمر بن مدرك القاص يقول في قصصه في دار مقاتل حدثنا أبو 
إسحاق الطالقاني حدثنا بن المبارك عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير عن بن عباس إن األبرار 

صة طويلة فكتبته ثم اتيته من الغد فدفعته إليه فقال من يروي ھذا ما يشربون من كأس كان مزاجھا كافورا في ق
أحسنه ما طن على أذني ممن يفيدني فاستحبيت ان أقول له أنت حدثتنيه أمس حدثني عبد العزيز بن احمد الكتاني 

نة سبعين قال أخبرنا مكي بن محمد بن الغمر المؤدب أخبرنا أبو سليمان محمد بن عبد هللا بن احمد بن زبر قال س
 أبي فيھا مات عمر بن مدرك الرازي 

عمر بن سھل أبو حفص البغدادي نزل الثغر وحدث عن زيد بن الحباب وغيره روى عنه محمد بن أبي  - 5919
 مھزول ذكر ذلك محمد بن إسحاق بن منده األصبھاني في كتاب األسماء والكنى 

 عن بشر بن الحارث روى عنه جعفر الصندلي عمر بن ياسر بن الياس أبو حفص العطار حدث  - 5920

عمر بن محمد بن الحكم وقيل عبد الحكم أبو حفص يعرف بالنسائي حدث عن خليفة بن خياط وھشام بن  -  5921
عمار وعبدة بن عبد الرحيم المروزي ومحمد بن قدامة الرازي وأحمد بن إبراھيم الدورقي وأبي عمير بن النحاس 

يق األنطاكي ومحمد بن مسعود العجمي وحميد بن الربيع وكان صاحب أخبار وحكايات الرملي وعبد هللا بن خب
وأشعار روى عنه أبو العباس بن مسروق الطوسي وعبد هللا بن محمد العطشي ومحمد بن مخلد وأبو عبد هللا 

الحكم النسائي  الحكيمي أخبرني الجوھري أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا عمر بن محمد بن
حدثنا علي بن الحسن الكلبي حدثنا يحيى بن ضريس حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن علي قال قال 

 لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سألت هللا أن يقدمك ثالثا فأبى علي إال تقديم أبي بكر 
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ن زيد الجمال وعبد هللا بن صالح العجلي عمر بن محمد أبو حفص المعروف بالشطوي حدث عن سعيد ب -  5922
روى عنه عبد هللا بن محمد بن سعيد الجمال ومحمد بن مخلد وأبو بكر الشافعي أخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد بن 
احمد بن الصلت األھوازي أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا عمر بن محمد الشطوي قال حدثنا اسيد بن زيد حدثنا يحيى 

يل عن مجالد عن عطية عن أبي سعيد قال إن هللا تعالى خلق جنة عدن من ياقوتة حمراء ثم قال لھا بن سلمة بن كھ
تزيني فتزينت ثم قال لھا تكلمي فقال طوبى لمن رضيت عنه فأطبقھا وعلقھا بالعرش فلم يدخلھا بعد إال هللا ال إله 

دثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن غيره يدخلھا كل سحر فذلك برد السحر أخبرنا محمد بن عبد الواحد ح
 المنادى وأنا أسمع قال ومات بمدينتنا عمر بن محمد الشطوي من الكرخ في ربيع األول سنة تسع وسبعين 

عمر بن موسى أبو حفص الجال روى عن بشر بن الحارث أحاديث مسندة وحكايات حدث عنه أبو الحسين  -  5923
تح محمد بن الحسين العطار حدثنا عبيد هللا بن محمد بن إسحاق الكعبي حدثنا بن األشناني القاضي أخبرنا أبو الف

عمر بن الحسن االشناني حدثنا عمر بن موسى أبو حفص الجال قال سمعت بشر بن الحارث يقول حدثنا عيسى بن 
 عليه و يونس عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول هللا صلى هللا

 سلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني 

عمر بن موسى بن فيروز أبو حفص المخرمي ويعرف بالتوزي حدث عن عفان بن مسلم وعاصم بن علي  - 5924
وبشر بن الحارث ونعيم بن حماد روى عنه محمد بن مخلد وأبو بكر الشافعي وعمر بن سلم الختلي أخبرنا الحسين 

ع الصوفي أخبرنا عمر بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي حدثنا أبو حفص عمر بن فيروز حدثنا عفان حدثنا بن شجا
عبد الصمد يعني بن كيسان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

ت حماد بن سلمة سئل عن ھذا الحديث قال رأيت ربي تعالى في صورة شاب أمرد عليه حلة حمراء قال عفان فسمع
فقال دعوه حدثني به قتادة وما في البيت غيري وغير آخر أخبرنا علي بن محمد السمسار أخبرنا عبد هللا بن عثمان 

 الصفار حدثنا بن قانع أن عمر بن موسى التوزي المخرمي مات في سنة أربع وثمانين ومائتين 

ر أبو حفص حدث عن أبي الصلت عبد السالم بن صالح الھروي وعبيد عمر بن ياسين بن الجراح بن عم -  5925
هللا بن رماحس الرملي روى عنه محمد بن مخلد الدوري وأحمد بن كامل القاضي قرأت في كتاب بن مخلد بخطه 

 سنة خمس وثمانين ومائتين فيھا مات عمر بن ياسين بن الجراح يوم جمعة في جمادى اآلخرة 

يم أبو بكر الحافظ المعروف بأبي اآلذان كان يسكن سر من رأى وحدث بھا عن محمد بن عمر بن إبراھ - 5926
حاتم الزمى وأحمد بن إبراھيم القطيعي وعبد هللا بن محمد بن المسور الزھري ويحيى بن حكيم المقوم وإسماعيل بن 

ن المثنى ومحمد بن علي مسعود الجحدري وعصام بن الحكم العكبري وسليمان بن عبد الخالق وأبي موسى محمد ب
بن خلف العطار وغيرھم روى عنه أبو الحسين بن المنادى وعبد هللا بن إسحاق البغوي وعبد الباقي بن قانع ومظفر 
بن يحيى الشرابي وكان ثقة أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد هللا الواعظ أخبرنا عبد الباقي بن قانع حدثنا أبو بكر 

سليمان بن عبد الخالق حدثنا أبو شيخ عبد هللا بن مروان حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا سفيان عمر بن إبراھيم أخبرنا 
عن عبد هللا بن عيسى عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال صالة الجمعة ركعتان وصالة السفر 

أخبرنا البرقاني حدثني أبو ركعتان وصالة العيدين ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى هللا عليه و سلم 
بكر اإلسماعيلي في حديث ألبي اآلذان قال اإلسماعيلي ھو بغدادي وأثنى عليه جدا قال اإلسماعيلي يحكى انه طالت 
خصومة بينه وبين يھودي أو غيره فقال له ادخل يدك في النار وأنا كذلك فمن كان محقا لم تحترق يده فذكر أن يده 

يھودي أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا لم تحترق واحترقت يد ال
أسمع قال أبو بكر عمر بن إبراھيم الحافظ المعروف بأبي اآلذان توفي بسر من رأى في المحرم سنة تسعين أخبرنا 

أى في سنة تسعين ومائتين وله السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن عمر بن إبراھيم الحافظ مات بسر من ر
 ثالث وستون سنة 



104 

 

عمر بن محمد بن عبد الملك بن أبان بن أبي حمزة الكاتب المعروف بابن الزيات وھو أخو ھارون حدث  - 5927
 عن علي بن محمد النوفلي وعن أبي زيد عمر بن شبة النميري روى عنه محمد بن عبد الملك التاريخي 

بان الكرابيسي حدث عن القاسم بن عيسى الواسطي ومحمد بن إبراھيم بن العالء عمر بن الوليد بن أ -  5928
الشامي ومحمد بن المغيرة الشامي ومحمد بن المغيرة الشھرزوري روى عنه علي بن احمد بن نقيش السامري 

أخبرنا عبد  وسعيد بن يعقوب العطار وعبد هللا بن إسحاق البغوي وعبد الباقي بن قانع أخبرنا الحسن بن أبي بكر
الباقي بن قانع حدثنا عمر بن الوليد بن أبان الكرابيسي حدثنا القاسم بن عيسى الواسطي حدثنا ھشيم عن إسماعيل 

 عن سالم عن أبي إدريس عن علي قال مما عھد إلى النبي صلى هللا عليه و سلم أن األمة ستغدر بك من بعدي 

وري قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن يزيد السلمي روى عنه عمر بن داود بن سعدان أبو حفص النيساب -  5929
 محمد بن مخلد 

عمر بن حفص أبو بكر السدوسي سمع عاصم بن علي وكامل بن طلحة وأبا بالل األشعري وسالم بن  -  5930
عي المغيرة األزدي روى عنه أبو محمد يحيى محمد بن صاعد وأبو عمرو بن السماك وجعفر الخلدي وأبو بكر الشاف

وحبيب القزاز وغيرھم وكان ثقة وذكر حبيب بن الحسن أنه عمر بن حفص بن عمر بن يزيد بن غالب بن عبد 
الرحمن بن ربيعة بن سليم بن جبلة بن قيس بن عمرو بن سدوس بن شيبان بن ذھل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 

أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان  علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن ھنب بن أفصى بن دھمي بن جديلة بن
أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال مات أبو بكر السدوسي عمر بن حفص في 

 صفر سنة ثالث وتسعين 

عمر بن يعقوب بن يحيى أبو حفص الرقي قدم بغداد وحدث بھا عن سليمان بن عمر األقطع وعلي بن  - 5931
ين روى عنه محمد بن مخلد ومحمد بن عثمان بن ثابت الصيدالني أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد جميل الرقي

المتوثي أخبرنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدالني أخبرنا أبو حفص عمر بن يعقوب الرقي قراءة قال حدثني علي 
ال قال النبي صلى هللا عليه و سلم بن جميل الرقي حدثنا ھارون بن حيان الرقي عن محمد بن المنكدر عن جابر ق

من قتل دون ماله فھو شھيد أخبرني احمد بن سليمان بن علي المقرئ أخبرنا محمد بن عبد هللا الدھان حدثنا محمد 
 بن مخلد حدثنا أبو حفص عمر بن يعقوب بن يحيى الرقي قرب مسجد بن رغبان 

ف بابن السني سكن أصبھان وحدث بھا عن أحمد بن عمر بن احمد بن بشر بن السري أبو الحسين المعرو -  5932
عبدة الضبي وعبد الحميد بن بيان السكري ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ومحمد بن عبد األعلى الصنعاني 
وھارون بن سعيد األيلي ومحمد بن ھاشم البعلبكي ومحمد بن مرداس البصري وجعفر بن مسافر التنيسي ويعقوب 

شام الرفاعي وأبي يحيى محمد بن سعيد العطار وإسحاق بن سيار النصيبي وغيرھم روى عنه احمد الدورقي وأبي ھ
بن جعفر بن معبد وعامة األصبھانيين أحاديث مستقيمة أخبرنا أبو سعد الحسن بن محمد بن عبد هللا بن حسنويه 

سين عمر بن احمد السني البغدادي الكاتب بأصبھان حدثنا احمد بن جعفر بن احمد بن سعيد السمسار حدثنا أبو الح
حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري حدثنا عبيد بن واقد عن محمد بن عيسى الھذلي عن محمد بن المنكدر عن جابر 
بن عبد هللا عن بن عمر قال فقد عمر بن الخطاب الجراد فأرسل راكبا يضرب إلى الشام وراكبا يضرب إلى اليمن 

سأل ھل رؤي من الجراد شيء فاتاه الراكب الذي من قبل اليمن بكف من جراد فالقاه وراكبا يضرب إلى العراق ي
بين يديه فلما رآه عمر كبر ثالثا ثم قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول خلق هللا ألف أمة فستمائة في 

األمم مثل سلك النظام إذا قطع سمعت  البحر وأربعمائة في البر وأول ھذه األمة ھالكا الجراد فإذا ھلك الجراد تتابعت
أبا نعيم الحافظ يقول عمر بن احمد بن بشر بن السري البغدادي يعرف بابن السني قدم أصبھان سنة ست وتسعين 

 ومائتين 
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عمر بن محمد بن عمرويه المخرمي حدث عن احمد بن بديل الكوفي روى عنه أبو القاسم الطبراني  - 5933
بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني حدثنا عمر بن  أخبرنا أبو الفرج محمد

محمد بن عمرويه المخرمي البغدادي حدثنا احمد بن بديل القاضي أخبرنا يحيى بن عيسى الرملي عن األعمش عن 
يقول تقتل عمارا الفئة الباغية  زيد بن وھب قال سمعت عثمان بن عفان يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

 قال سليمان لم يروه عن األعمش إال يحيى بن عيسى 

عمر بن يوسف بن الضحاك بن أبان بن زياد أبو حفص المخرمي وھو أخو احمد بن يوسف حدث عن  -  5934
ر الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني والحسين بن شداد المخرمي روى عنه بن مالك القطيعي وأبو بك

اإلسماعيلي الجرجاني أخبرنا بشرى بن عبد هللا الرومي أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عمر بن يوسف بن 
الضحاك المخرمي في سنة خمس وثمانين ومائتين حدثنا الحسين بن شداد المخرمي حدثنا الحسن بن بشر حدثنا قيس 

طالب قال قال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن ليث عن محمد بن األشعث عن بن الحنفية عن علي بن أبي 
 يولد لك بن قد نحلته اسمي وكنيتي 

عمر بن أيوب بن إسماعيل بن مالك أبو حفص السقطي سمع بشر بن الوليد ومحمد بن بكار بن الريان  -  5935
ري والربيع بن ثعلب وأبا معمر القطيعي وعبد األعلى بن حماد ومحمد بن الصباح الجرجرائي وعبيد هللا القواري

ومنصور بن أبي مزاحم وسريج بن يونس ومحمود بن غيالن ومحمد بن عباد بن موسى وداود بن رشيد وعثمان بن 
أبي شيبة ويحيى بن عثمان الحربي وإسحاق بن أبي إسرائيل روى عنه إسماعيل بن علي الخطبي وعبد الخالق بن 

لصواف وعلي بن محمد بن المعلى الشونيزي وعبد العزيز بن أبي روبا وأحمد بن سندي الحداد وأبو علي بن ا
جعفر الخرقي وعلي بن محمد بن لؤلؤ ومحمد بن خلف بن جيان وغيرھم وكان ثقة أخبرنا القاضي أبو الحسن علي 
بن عبد هللا بن إبراھيم الھاشمي حدثنا عبد العزيز بن محمد بن إبراھيم بن الواثق با قال كان عمر بن أيوب 

سقطي شيخا صالحا حدثني علي بن محمد بن نصر الدينوري قال سمعت حمزة بن يوسف السھمي يقول سألت ال
الدارقطني عن أبي حفص عمر بن مالك السقطي فقال ثقة أخبرني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن 

ي مات في سنة اثنتين وثالثمائة جعفر وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن عمر بن أيوب السقط
أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال عمر السقطي من 
الصالحين مات في جمادى األولى سنة ثالث وثالثمائة قرأت في كتاب أبي عمرو بن جابر العطار توفي عمر بن 

 رة ليلة بقيت من جمادى األولى سنة ثالث وثالثمائة أيوب السقطي يوم الخميس ألحدى عش

عمر بن خالد بن يزيد بن الجارود أبو حفص الشعيري حدث عن أبي طالب ھاشم بن الوليد الھروي  - 5936
وعثمان بن أبي شيبة وعبد هللا بن مطيع البكري ومحمد بن حميد الرازي ويعقوب الدورقي وعبد هللا بن أيوب 

يزيد أخي كرخوية روى عنه محمد بن خلف بن جيان وأبو القاسم بن النخاس وغيرھما أخبرنا المخرمي ومحمد بن 
التنوخي حدثنا محمد بن خلف بن جيان الخالل حدثنا عمر بن خالد بن يزيد الشعيري سنة أربع وثالثمائة حدثنا 

عن األسود بن قيس عن أبي محمد بن حميد الرازي في دار القطن حدثنا مھران بن أبي عمر حدثنا سفيان الثوري 
حازم عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لعن المسوفات قال أبو عبد هللا يعني محمد بن حميد يدعو 
الرجل امرأته فتقول سوف سوف حدثنا يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان أخبرنا أبو بكر بن المقرئ 

خالد بن يزيد بن الجارود الشعيري المقرئ عند قبر معروف الكرخي حدثنا بأصبھان حدثنا أبو حفص عمر بن 
عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيد بن سعيد القرشي حدثنا منصور بن دينار عن يزيد الفقير قال خرجت وأصحاب لي 

الدعوة قال حجاجا فمررنا بأبي سعيد فقلنا سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول في أھل األحزاب من ھذه 
 سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

عمر بن محمد بن نصر بن الحكم أبو حفص المقرئ الكاغدي سمع عمرو بن علي وخالد بن أسلم  -  5937
روى عنه الحسن بن  ومحمود بن خداش وأحمد بن بديل ومحمد بن إسماعيل بن سمرة ومحمد بن عمرو بن حنان
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احمد السبيعي وعبد العزيز بن جعفر الخرقي وأبو حفص بن الزيات وكان ثقة حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن 
طلحة بن محمد ان أبا حفص الكاغدي مات في سنة خمس وثالثمائة وأخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن 

قال وأبو حفص عمر بن محمد بن نصر المقرئ المعروف بالكاغدي العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع 
 توفي يوم الثالثاء الثنتي عشرة خلت من ربيع اآلخر سنة خمس وثالثمائة 

عمر بن واصل أظنه بصريا سكن بغداد وروى بھا عن سھل بن عبد هللا التستري حدث عن عبيد هللا بن  - 5938
ب أخبرنا الحسن بن الحسين بن حمكان الفقيه حدثنا أبو القاسم عبيد هللا بن لؤلؤ السلمي أخبرنا احمد بن علي المحتس

لؤلؤ السلمي ببغداد حدثنا عمر بن واصل بباب المحول قال سمعت سھل بن عبد هللا التستري يقول أخبرنا محمد بن 
يس حسن السحنة ثم سوار عن داود بن أبي ھند عن الشعبي عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا عليه و سلم رأى إبل

رآه بعد ذلك ناحل الجسم متغير اللون فقال له النبي صلى هللا عليه و سلم ما الذي انحل جسمك وغير لونك من بعد 
ما رايتك أوال فقال خصال في أمتك يا محمد قال وما ھي قال صھيل فرس في سبيل هللا ورجل ينادي بالصالة في 

خائف هللا بالصحة ورع عمال  مخلصا ورجل كسب كسبا من حالل فوصل  وقتھا اناء الليل والنھار محتسبا ورجل
به ذا رحم محتاجا أو ذا فاقة مضطرا ورجل صلى الصبح فجلس في محرابه ومقعده يذكر هللا حتى طلعت عليه 

 الشمس ثم صلى الضحى  راجيا فتلك التي فعلت بي األفاعيل 

حفيص القاضي الحلبي قدم بغداد وحدث بھا عن أبي خيثمة عمر بن الحسن بن نصر بن طرخان أبو  - 5939
مصعب بن سعيد المصيصي وعامر بن سيار الحلبي ومحمد بن سليمان لوين وعبد الرحمن بن عبيد هللا االمام وأبي 
نعيم عبيد بن ھشام والمسيب بن واضح وعبد هللا بن محمد األذرمي ومؤمل بن أھاب روى عنه محمد بن مخلد وأبو 

لشافعي وعبد الخالق بن أبي روبا ومخلد بن جعفر ومحمد بن المظفر ومحمد بن إسماعيل الوراق أخبرنا بكر ا
البرقاني أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي حدثنا أبو حفيص وأخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن المظفر حدثنا أبو حفيص 

حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد حدثنا عيسى  عمر بن الحسن بن نصر الحلبي زاد اإلسماعيلي ببغداد ثم اتفقا قال
بن يونس عن عبيد هللا العمري عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت اتى جبريل النبي صلى هللا عليه و سلم بسرقة من 
حرير فيھا صورة عائشة فقال ھذه زوجتك في الدنيا واآلخرة حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن 

لدارقطني عن أبي حفيص الحلبي فقال ثقة حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن يوسف يقول سألت ا
جعفر وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان أبا حفيص عمر بن الحسن مات في سنة ست وثالثمائة في 

 رجوعه من بغداد إلى حلب وقيل إنه مات بھيت في رجب 

أبي قرة الوراق حدث عن محمد بن عمرو بن أبي مذعور ومحمود بن خداش روى  عمر بن طاھر بن - 5940
عنه أبو بكر اإلسماعيلي الجرجاني ويوسف بن القاسم الميانجي أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن إبراھيم اإلسماعيلي 

فضيل بن عياض عن حدثنا عمر بن طاھر بن أبي قرة الوراق ببغداد حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور حدثنا 
منصور عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من حج ھذا البيت فلم يرفث ولم 

 يفسق فرجع كان كما ولدته أمه 

عمر بن محمد بن حفص بن محمد المخرمي حدث عن حاجب بن سليمان ومحمد بن أبي الوليد الفحام  - 5941
  روى عنه محمد بن المظفر

عمر بن محمد بن عثمان بن معارك أبو حفص حدث عن محمد بن الحسين بن أشكاب روى عنه بن مظفر  - 5942
 أيضا 

عمر بن الفضل بن عبد الملك الھاشمي كان يتولى الصالة في جامع الرصافة إلى أن مات في يوم الخميس  - 5943
بن علي الخطبي وقال كان من أھل الستر لسبع بقين من شھر رمضان سنة سبع وثالثمائة ذكر ذلك إسماعيل 

 والبالغة والخطابة 
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عمر بن محمد بن بكار أبو حفص القافالئي سمع علي بن مسلم الطوسي ويعقوب الدورقي وأبا يحيى  - 5944
محمد بن سعيد العطار والحسن بن أبي الربيع الجرجاني روى عنه أبو الحسين بن المنادى ومحمد بن إبراھيم بن 

عاقولي ومحمد بن المظفر وكان ثقة أخبرني محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن نيطرا ال
المنادى وأنا أسمع وأخبرني أبو يعلى احمد بن عبد الواحد الوكيل أخبرنا علي بن عمر الحربي قال وجدت في كتاب 

 ال بن المنادى في شوال وقال اآلخر سلخ شوال أخي بخطه ان عمر بن محمد بن بكار مات في سنة ثمان وثالثمائة ق

عمر بن رزق هللا بن الحجاج حدث عن سوار بن عبد هللا العنبري وإبراھيم ب سعيد الجوھري روى عنه  - 5945
أبو القاسم بن النخاس المقرئ وعبد هللا بن موسى الھاشمي أخبرني الحسن بن محمد الخالل حدثنا أبو العباس عبد هللا 

الھاشمي حدثنا عمر بن رزق هللا سنة ثمان وثالثمائة حدثنا إبراھيم بن سعيد الجوھري حدثنا محمد بن بن موسى 
بكر البرساني عن سفيان الثوري عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن سعيد بن المسيب قال قضى 

 عمر وعثمان في الملطاة بنصف الموضحة 

القاسم الوراق التستري سكن بغداد وحدث بھا عن إبراھيم بن المستمر العروقي  عمر بن سھل بن يزيد أبو -  5946
روى عنه أبو بكر اإلسماعيلي أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي حدثنا عمر بن سھل بن يزيد أبو القاسم 

سعيد بن بشير عن قتادة عن  التستري الدقاق ببغداد حدثنا إبراھيم بن المستمر حدثنا محمد بن بكار بن بالل حدثنا
الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يكره سورة الدم ثالثا ثم يباشر بعد الثالث 

 بغير إزار قال سعيد يعني الحائض 

 عمر بن سھل بن مخلد أبو حفص البزاز حدث عن الحسن بن عبد العزيز الجروي روى عنه عبد هللا بن - 5947
 عدي الجرجاني وذكر أنه سمع منه ببغداد 

عمر بن إسماعيل بن سلمة المعروف بابن أبي غيالن الثقفي سمع علي بن الجعد وداود بن عمرو الضبي  - 5948
وأبا إبراھيم الترجماني روى عنه إسحاق بن محمد النعالي وأبو حفص بن الزيات ومحمد بن إسماعيل الوراق 

ان ثقة حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر وأخبرنا السمسار وطلحة بن محمد بن جعفر وك
 أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن عمر بن أبي غيالن الثقفي مات في ذي الحجة من سنة تسع وثالثمائة 

سم المعروف عمر بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن حماد بن حسان بن عبد الرحمن بن يزداذ أبو القا -  5949
بابن أبي حسان الزيادي سمع المفضل بن غسان الغالبي وأبا مسلم عبد الرحمن بن واقد وإسحاق بن أبي إسرائيل 
وزيد بن أخزم وعلي بن مسلم الطوسي وأحمد بن محمد بن عمر اليمامي روى عنه محمد بن جعفر زوج الحرة 

لمظفر وعبد هللا بن موسى الھاشمي وأبو حفص بن ومحمد بن إسحاق القطيعي وأبو الحسن بن لؤلؤ ومحمد بن ا
شاھين وكان ثقة أخبرني الحسن بن علي التميمي ومحمد بن عبد الملك القرشي قاال أخبرنا عمر بن احمد الواعظ 
حدثنا عمر بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن حماد بن حسان بن عبد الرحمن ويعرف بابن أبي حسان الزيادي 

أبي إسرائيل حدثنا محمد بن جابر حدثنا حماد عن إبراھيم عن علقمة عن عبد هللا قال صليت خلف حدثنا إسحاق بن 
النبي صلى هللا عليه و سلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديھم إال عند افتتاح الصالة حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح 

سنة أربع عشرة وثالثمائة أخبرنا السمسار  عن طلحة بن محمد بن جعفر أن بن أبي حسان الزيادي مات في المحرم
 أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن بن أبي حسان الزيادي مات في المحرم سنة أربع عشرة وثالثمائة 

عمر بن العالء بن مالك أبو بكر المقرئ حدث بمكة عن عباس الترقفي روى عنه أبو بكر بن المقرئ  - 5950
ن علي الدسكري أخبرنا أبو بكر بن المقرئ حدثني أبو بكر عمر بن العالء بن األصبھاني حدثنا أبو طالب يحيى ب

مالك المقرئ البغدادي في المسجد الحرام حدثنا الترقفي حدثنا رواد وأخبرنا الحسين بن عمر بن برھان الغزال قال 
حدثنا سفيان عن منصور  أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن عبد هللا الترقفي حدثنا رواد بن الجراح
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عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيركم في المائتين كل خفيف الحاذ قيل يا رسول هللا 
 وما خفيف الحاذ قال الذي ال أھل له وال ولد 

لمة عمر بن محمد بن عيسى بن سعيد أبو حفص الجوھري المعروف بالسذابي حدث عن العالء بن مس - 5951
الرواس ومحمود بن خداش وأبي بكر األثرم والحسن بن عرفة وحمدون بن عباد الفرغاني ومحمد بن أبي العوام 
الرياحي روى عنه عمر بن جعفر بن سلم وأبو بكر الشافعي وأحمد بن عبد العزيز الصيرفيني وعبد هللا بن موسى 

هللا بن الشخير الصيرفي وغيرھم وفي بعض حديثه الھاشمي ومحمد بن عبد هللا بن بخيت الدقاق ومحمد بن عبيد 
نكرة حدثني عبد العزيز بن علي األزجي حدثنا احمد بن عبد العزيز الصيرفيني حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن 
عيسى السذابي حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن ھارون حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن بن 

ى هللا عليه و سلم عن جبريل عن هللا تعالى قال يقول هللا أنا هللا ال إله إال أنا كلمتي من قالھا عباس عن النبي صل
 أدخلته جنتي ومن أدخلته جنتي فقد أمن والقرآن كالمي ومني خرج 

عمر بن محمد بن شعيب أبو حفص الصابوني حدث عن عبد هللا بن شبيب الربعي وعبد هللا بن أيوب  - 5952
إبراھيم بن مالك البزاز وعبد هللا بن أبي عبد هللا المقرئ وحنبل بن إسحاق وأبي بكر بن أبي خيثمة روى المخرمي و

عنه عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري وأبو الحسين بن البواب المقرئ وعبد هللا بن الحسن بن النخاس ومحمد بن 
 المظفر وأبو بكر بن شاذان وكان ثقة 

شبويه بن مقرن بن الربيع أبو احمد المروزي قدم بغداد وحدث بھا عن يحيى بن عمر بن محمد بن  -  5953
 ساسوية المروزي روى عنه علي بن عمر السكري 

عمر بن محمد بن المسيب بن ضريس أبو حفص يعرف بالنيسابوري حدث عن الحسن بن عرفة وإبراھيم  -  5954
نه محمد بن المظفر والقاضي الجراحي والدارقطني بن مجشر وأبي عتبة احمد بن الفرج وجعفر بن ھاشم روى ع

وبن شاھين وقال الدارقطني كان ثقة أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ عن أبيه قال مات عمر بن محمد بن المسيب 
 الزمن سنة إحدى وعشرين 

ن زيد بن عمر بن الحسن بن علي بن الجعد بن عبيد أبو عاصم الجوھري وھو أخو سليمان وعلي حدث ع - 5955
أخزم وأبي األشعث العجلي ويحيى بن محمد بن السكن البزار وعباس الدوري روى عنه أبو بكر بن شاذان وبن 
شاھين والمعافى بن زكريا وبن الثالج وكان ثقة حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد وأخبرنا السمسار 

سن بن علي بن الجعد مات في جمادى األولى من سنة ثالث أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا عاصم بن الح
 وعشرين وثالثمائة وذكر غيرھما أنه مات يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى األولى 

عمر بن محمد بن عباد بن القاسم الحناط وقيل الخياط حدث عن علي بن حرب ومحمد بن بكر الموصليين  -  5956
علي التميمي ومحمد بن عبد الملك القرشي قاال أخبرنا عمر بن احمد روى عنه بن شاھين أخبرني الحسن بن 

الواعظ حدثنا عمر بن محمد بن عباد بن القاسم الحناط حدثنا علي بن حرب حدثنا بن فضيل حدثنا عبد الرحمن بن 
ى الصراط إسحاق عن النعمان بن سعد عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم شعار المسلمين عل

 يوم القيامة اللھم سلم سلم 

عمر بن الحسين بن سورين أبو حفص القطان من أھل دير العاقول حدث عن يحيى بن محمد بن أعين  - 5957
وشعيب بن أيوب ومحمد بن سعيد بن غالب العطار وعباس الدوري روى عنه بن نيطرا العاقولي ومحمد بن المظفر 

 والدارقطني وكان صدوقا 
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عمر بن جعفر بن احمد بن الفرج أبو حفص الوشاء حدث عن محمد بن حسان األزرق والحسن بن عرفة  - 5958
وعلي بن حرب روى عنه يوسف القواس حدثني الحسن بن أبي طالب حدثنا يوسف بن عمر القواس حدثنا عمر بن 

ن قتادة عن أنس قال قال جعفر بن احمد الوشاء حدثنا محمد بن حسان األزرق حدثنا شعيب بن حرب حدثنا شعبة ع
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصالة 

عمر بن إسماعيل بن إبراھيم بن سليمان الصفار حدث عن حميد بن الربيع وعبدوس بن بشر الرازي  -  5959
رشي قاال أخبرنا عمر بن احمد روى عنه بن شاھين أخبرني الحسن بن علي التميمي ومحمد بن عبد الملك الق

الواعظ حدثنا عمر بن إسماعيل بن إبراھيم بن سليمان الصفار حدثنا عبد هللا بن بشر الرازي حدثنا عمران بن عيينة 
وإسماعيل بن علية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال 

 المرء مع من أحب 

عمر بن احمد بن علي بن عبد الرحمن أبو حفص الجوھري المعروف بابن علك المروزي قدم بغداد حاجا  - 5960
في سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة وحدث بھا عن أحمد بن سيار وعبد العزيز بن حاتم المعدل وسعيد بن مسعود 

لمروزيين ومحمد بن عمران بن وأبي الموجه محمد بن عمرو ومحمد بن الليث ومحمد بن معاذ ونصر بن احمد ا
حبيب الھمذاني وعباس الدوري وأبي قالبة الرقاشي روى عنه بن المظفر والقاضي الجراحي والدارقطني وبن 
شاھين أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى البزاز بھمذان حدثنا أبو الفضل صالح بن احمد بن محمد الحافظ قال 

رأ علينا منصرفا من الحج سنة ثالث وعشرين وثالثمائة وحضر عمر بن احمد بن علي أبو حفص المروزي ط
مجلسه عامة مشايخ أھل العلم ببلدنا والكھولة وكان ثقة صدوقا يحسن الحديث فقيھا بمتون االخبار متقنا متيقظا 
أخبرني محمد بن علي المقرئ عن محمد بن عبد هللا بن محمد النيسابوري قال عمر بن احمد بن علي بن عبد 

حمن المعروف بابن علك المروزي مشھور بطلب الحديث وكان من الناسكين وبلغني انه توفي بمرو سنة خمس الر
 وعشرين وثالثمائة 

عمر بن إبراھيم بن القاسم بن بشار أبو حفص حدث بتنيس عن محمد بن حفص بن عمر البصري روى  -  5961
الحسين بن احمد الصفار بھراة حدثنا عمر بن إبراھيم بن  عنه أبو عبد هللا الشماخي الھروي أخبرنا البرقاني أخبرنا

القاسم بن بشار أبو حفص البغدادي بتنيس حدثنا أبو عبد هللا محمد بن حفص بن عمر إمالء حدثنا محمد بن كثير 
ري الكوفي حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما بين قبري ومنب

روضة من رياض الجنة قال البرقاني قال الدارقطني تفرد به محمد بن كثير ولم يحدث به غير محمد بن حفص 
 البصري 

عمر بن يوسف بن عمر بن عيسى أبو حفص الزعفراني حدث عن الحسن بن محمد الزعفراني وأبي  - 5962
لبندار وبنان بن يحيى المغازلي وسعدان يحيى محمد بن سعيد الضرير والحسن بن عرفة وعبد الرزاق بن منصور ا

بن نصر ومحمد بن سنان القزاز روى عنه بن الزيات ومحمد بن عبيد هللا بن قفرجل الكيال ويوسف القواس وأبو 
القاسم بن الثالج وأحمد بن الفرج بن الحجاج وذكر بن الثالج انه سمع منه في سنة خمس وعشرين وثالثمائة وكان 

ن أبي طالب حدثنا يوسف بن عمر القواس قال قرئ على عمر بن يوسف الميداني الزعفراني ثقة أخبرني الحسن ب
وأنا أسمع قيل له حدثكم سعدان بن نصر حدثنا خالد بن إسماعيل حدثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

هللا فانھا قلما يكشف عن  دخل علي النبي صلى هللا عليه و سلم فرأى كسرة ملقاة فقال يا عائشة اكرمي جوار نعم
 أھل بيت فكادت تعود فيھم 

عمر بن احمد بن علي بن إسماعيل أبو حفص القطان المعروف بالدري سمع محمد بن إسماعيل الحساني  -  5963
ومحمد بن الوليد البسري ومحمد بن عثمان بن كرامة والحسن بن عرفة روى عنه إبراھيم بن احمد بن جعفر 

لمظفر والدارقطني وبن شاھين وكان ثقة حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن الخرقي ومحمد بن ا
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جعفر وأخبرنا السمسار حدثنا الصفار حدثنا بن قانع أن الدري مات في سنة سبع وعشرين وثالثمائة زاد غيرھما في 
 ذي الحجة 

محمد القابوسي الكوفي روى عنه بن عمر بن عصام بن الجراح أبو حفص الحافظ حدث عن احمد بن  - 5964
الثالج وذكر انه توفي في سنة ثمان وعشرين وثالثمائة وقال لي عبد العزيز بن علي الوراق توفي عمر بن عصام 

 الحافظ في يوم الثالثاء لثمان خلون من شعبان سنة ثمان وعشرين وثالثمائة 

بن حماد بن زيد بن درھم أبو الحسين األزدي  عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل - 5965
ولي القضاء بمدينة السالم في حياة أبيه نيابة عنه ثم مات أبوه فاقر على القضاء إلى آخر عمره وكانت المدة من 
ابتداء خالفته ألبيه إلى يوم توفي سبع عشرة سنة وعشرين يوما أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن 

واستقضى المقتدر با في يوم النصف من سنة عشر وثالثمائة أبا الحسين عمر بن أبي عمر محمد بن  جعفر قال
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد وكان قبل ھذا يخلف أباه على القضاء بالجانب الشرقي والشرقية 

ثم استقضى بعد استخالف أبيه له  وسائر ما كان إلى قاضي القضاة أبي عمر وذلك أنه استخلفه وله عشرون سنة
على أعمال كثيرة من غير الحضرة رياسة ثم قلد مدينة السالم في حياة أبيه أبي عمر وھذا رجل يستغني باشتھار 
فضله عن اإلطناب في وصفه ألنا وجدنا البلغاء قد وصفوه فقصروا والشعراء قد مدحوه فأكثروا وكل يطلبون أمده 

لى جعله نسيج وحده ومفردا في عصره ووقته حفظ القرآن والعلم بالحالل والحرام فيعجزون إذ كان هللا تعا
والفرائض والكتاب والحساب والعلم باللغة والنحو والشعر والحديث واالخبار والنسب وأكثر ما يتعاطاه الناس من 

نجابة والفھم واالصابة العلوم وأعطاه من شرف األخالق وكرم األعراق والمجد المؤثل والرأي المحصل والفضل وال
والقريحة الصافية والمعرفة الثاقبة والتفرد بكل فضل وفضيلة والسمو إلى كل درجة رفيعة نبيلة من محمود الخصال 
والفضل والكالم ما يطول شرحه وكان فقيھا على مذھب مالك وأھل المدينة مع معرفته بكثير من االختالف في الفقه 

كان في نھاية الحسن وكان يذاكر به وكان يحفظ عن جده يوسف أحاديث ولم وكان صنف مسندا ورأيت بعضه و
يزل على قضاء القضاة إلى يوم توفي رحمه هللا أخبرنا التنوخي حدثنا محمد بن عبيد هللا النصيبي أن جعفر بن 

أبو الحسين ورقاء حدثھم قال عدت من الحج أنا وأخي فتأخر عن تھنيئتنا القاضي أبو عمر محمد بن يوسف وابنه 
ألحا ... بأي قضية وبأي حكم ... ... أو أستجفي فتاه أبا الحسين ... أأستجفي أبا عمر وأشكو ... عمر فكتبت إليھما 

... فان نمسك وال نعتب تمادي ... ... وال كانا لحقي موجبيين ... في قطيعة واصلين فما جاءا وال بعثا بعذر 
فوصلت ھذه األبيات ... نجل عن العتاب القاضيين ... ب فحق غير أنا فان نعت... ... جفاؤھما ألخلص مخلصين 

... تجن واظلم فلست منتقال ... إلى أبي عمر وھو على شغل فانفذھا إلى أبي الحسين وأمره بالجواب عنھا فكتب إلي 
كمت بالظن ح... ... فخلت أني لحبكم صارم ... ظننت بي جفوة عتبت لھا ... ... عن خالص الود أيھا الظالم 

... ... وجئت تبغي زيارة القادم ... تركت حق الوداع مطرحا ... ... يحكم بالظن والھوى حاكم ... والشكوك وال 
... وقلبه من جفائه سالم ... وكان ھذا مقال ذي ثقة ... ... وأنت بالحكم فيھما عالم ... أمران لم يذھبا على فطن 

نصر بن مكرم قال قال لنا إسماعيل بن سعيد المعدل كان أبو عمر القاضي أخبرنا عبد الصمد بن محمد بن محمد بن 
يقول ما زلت مروعا من مسألة تجيئني من السلطان حتى نشأ أبو الحسين أخبرني أبو الفتح عبد الرزاق بن محمد 

الخرساني عن أبي الشيخ عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان األصبھاني بھا حدثنا جدي حدثنا حمزة بن مسافر 
إن آن أن ... حدثنا محمد بن محمد بن عمر النيسابوري قال كتب علي بن عيسى إلى بعض أخوانه في بعض نكباته 

وترك ... قال فوجه إليه أبو الحسين بن أبي عمر بمال ورقعة وكتب إليه ... من من من أھلنا علينا ... نتلقى درينا 
بعين اتساع ... وإني ألستحيي من هللا ان أرى ... ... م وعقوق تنال يدي ظلم لھ... مواساتي أخالي في الذي 

أخبرني علي بن أبي علي حدثنا أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي حدثنا أبو عمر ... والصديق مضيق 
 محمد بن عبد الواحد الزاھد قال دخلت على أبي الحسين بن أبي عمر القاضي معزيا له عن أبيه فلما وقع طرفي

قال فكتبه في الوقت ولم يشغله ... وال غاب من أمسى له منك شاھد ... وما مات من تبقى له بعد موته ... عليه قلت 
الحال أخبرنا القاضي أبو الطيب طاھر بن عبد هللا بن طاھر الطبري قال سمعت القاضي أبا الفرج المعافى بن 



111 

 

عمر يوم النظر فحضرت يوما أنا وجماعة من أھل  زكريا الجريري يقول كنت أحضر مجلس أبي الحسين بن أبي
العلم في الموضع الذي جرت العادة بجلوسنا فيه ننتظره حتى يخرج قال فدخل أعرابي لعله له حاجة إليه فجلس 
بقربنا فجاء غراب فقعد على نخلة في الدار وصاح ثم طار فقال األعرابي ھذا الغراب يقول إن صاحب ھذه الدار 

أيام قال فصحنا عليه وزبرناه فقام وانصرف واحتبس خروج أبي الحسين وإذا قد خرج إلينا الغالم  يموت بعد سبعة
وقال القاضي يستدعيكم قال فقمنا ودخلنا إليه وإذا به متغير اللون منكسر البال مغتم فقال اعلموا أني أحدثكم بشيء 

على أھليك والنعم ... منازل آل حماد بن زيد . ..قد شغل قلبي وھو أني رأيت البارحة في المنام شخصا وھو يقول 
وقد ضاق لذلك صدري قال فدعونا له فانصرفنا فلما كان في اليوم السابع من ذلك اليوم دفن رحمه هللا ... السالم 

أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال توفي قاضي القضاة يعني أبي الحسين عمر بن محمد 
يوم الخميس لثالث عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة ثمان وعشرين وثالثمائة وصلى عليه ابنه أبو  بن يوسف في

 نصر ودفن إلى جنب أبي عمر محمد بن يوسف في دار إلى جنب داره 

عمر بن يوسف أبو حفص يعرف بالباقالني حدث عن الھيثم بن سھل التستري وأبي حمزة محمد بن  -  5966
 نه المرزباني وبن الثالج وأحمد بن الفرج بن الحجاج إبراھيم الصوفي روى ع

عمر بن إبراھيم الشوكي الدعاء من أھل سر من رأى حدث عن احمد بن إسحاق بن صالح الوزان روى  -  5967
 عنه علي بن احمد بن محمد بن يوسف السامري وذكر انه سمع منه في سنة ثمان وعشرين وثالثمائة 

ھيم بن منصور أبو بكر حدث عن أبي إبراھيم احمد بن سعد الزھري وأبي قالبة عمر بن احمد بن إبرا -  5968
 الرقاشي روى عنه محمد بن المظفر 

عمر بن احمد بن أبي اليمان أبو بكر وقيل أبو حفص التمار من أھل الجانب الشرقي حدث عن احمد بن  -  5969
بن الثالج فكناه أبا بكر وأحمد بن الفرج بن الحجاج  الوليد الفحام والفضل بن الحسن األھوازي روى عنه أبو القاسم

وكناه أبا حفص قرأت عليه في كتاب موسى بن محمد بن عتاب مات أبو بكر عمر بن أبي اليمان ليلة الجمعة ودفن 
 يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شعبان سنة تسع وعشرين وثالثمائة 

العطار العسكري حدث عن علي بن داود القنطري ومحمد  عمر بن محمد بن احمد بن ھارون أبو القاسم - 5970
بن ھبيرة الغاضري وعبد هللا بن الحسن الھاشمي والعباس بن الفضل بن رشيد الطبري وعبد الكريم بن الھيثم 
العاقولي ويوسف بن الضحاك الفقيه وأحمد بن الھيثم المعدل وعبيد بن محمد بن قضاء الجوھري روى عنه 

ھين والحسن بن علي بن احمد بن عون الحريري وعبد هللا بن احمد بن طالب البغدادي نزيل الدارقطني وبن شا
 مصر وإسماعيل بن الحسين بن ھشام الصرصري وكان ثقة ولد بسر من رأى وسكن بغداد 

عمر بن سعد بن عبد الرحمن أبو بكر القراطيسي حدث عن أبي بكر بن أبي الدنيا روى عنه أبو بكر  -  5971
بن الحسين اآلجري وأبو الفتح محمد بن الحسين األزدي وأبو عمر بن حيويه وأبو عبيد هللا المرزباني وكان محمد 

 ثقة 

عمر بن داود بن سليمان بن عنبسة أبو حفص األنماطي مروزي األصل ويعرف بالعماني حدث عن  - 5972
حمد بن أبي خيثمة وحمدان بن علي وبشر عباس الدوري وأحمد بن عبيد بن ناصح وعبد هللا بن أبي سعد الوراق وأ

بن موسى وعبد هللا بن احمد بن حنبل روى عنه المرزباني أحاديث مستقيمة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا 
 بن قانع ان أبا حفص بن داود المروزي مات في شھر ربيع اآلخر من سنة إحدى وثالثين وثالثمائة 

 أبو القاسم الخرقي صاحب الكتاب المختصر في الفقه على مذھب احمد بن عمر بن الحسين بن عبد هللا -  5973
حنبل قال لي القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء كانت له مصنفات كثيرة وتخريجات على المذھب لم تظھر 
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ه قال كانت ألنه خرج عن مدينة السالم لما ظھر سب الصحابة وأودع كتبه قال فحكى لي عن أبي الحسن التميمي أن
كتبه مودعة في درب سليمان فاحترقت الدار التي كانت فيھا واحترقت الكتب أيضا ولم تكن قد انتشرت لبعده عن 
البلد أخبرني الحسن بن علي الطناجيري أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثني أبو القاسم عمر بن الحسين 

يع الھاشمي جئنا يوما إلى الفتح بن شخرف فقال أكتبوا رؤيا رأيتھا الخرقي الفقيه قال قال لي أبو الفضل بن عبد السم
البارحة فقلنا ما ھي فقال رأيت علي بن أبي طالب فقلت جعلت فداك يا أمير المؤمنين حدثني فقال ما أحسن تواضع 

األغنياء قال فقلت األغنياء للفقراء قال قلت زدني جعلت فداك يا أمير المؤمنين قال وأحسن من ذلك تيه الفقراء على 
وعن قليل ... قد كنت ميتا فصرت حيا ... زدني جعلت فداك يا أمير المؤمنين قال فاراني كفه فإذا فيه أسطر تلوح 

حدثت عن أبي عبد هللا بن بطة العكبري قال مات ... ودع بدار الفناء بيتا ... فابن بدار البقاء بيتا ... ... تعود ميتا 
 سنة أربع وثالثين وثالثمائة ودفن بدمشق وزرت قبره أبو القاسم الخرقي في 

عمر بن محمد طاھر بن منصور أبو حفص يعرف بابن أبي خيثمة حدث في الغربة عن محمد بن عبيد هللا  -  5974
المنادى وأبي البختري عبد هللا بن محمد بن شاكر والحسن بن مكرم ومحمد بن الحسين الحنيني وحمدان بن علي 

بن عبد الجبار العطاردي ومحمد بن سليمان الباغندي ومحمد بن أبي العوام الرياحي روى عنه أبو  الوراق وأحمد
القاسم بن أبي أسامة الحلبي وأبو الفتح محمد بن إبراھيم بن البصري وذكر بن البصري انه سمع منه بطرسوس 

ا أبو القاسم الحسين بن علي بن عبيد هللا وكان قدمھا للغزا أخبرنا أبو الفتح احمد بن علي بن محمد الحلبي بھا حدثن
األشناني حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن طاھر المعروف بابن أبي خيثمة البغدادي في سنة أربع وثالثين 
وثالثمائة حدثنا أبو البختري عبد هللا بن محمد بن شاكر حدثنا يزيد بن ھارون أخبرنا عمرو بن ميمون بن مھران 

ار قال حدثتني عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان إذا أصاب ثوبه المني أو المذي حدثنا سليمان بن يس
غسله قالت فكأني أنظر إلى البقع في ثوبه من الغسل أخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا احمد بن الفضل بن خزيمة 

ون بن مھران مثله سواء إال أنه قال المني حدثنا احمد بن عبيد هللا النرسي حدثنا يزيد بن ھارون أنبانا عمرو بن ميم
  ولم يشك 

عمر بن محمد بن أبي سعيد أبو حفص الخياط الدوري وھو أخو أبي بكر عبد هللا بن محمد بن أبي سعيد  -  5975
خال بن الجعابي حدث عن عباس بن محمد الدوري ومحمد بن يوسف بن الطباع روى عنه أبو الفضل عبيد هللا بن 

لزھري وأبو القاسم بن الثالج وأبو الفتح بن مسرور البلخي قرأت في كتاب بن مسرور بخطه توفي عبد الرحمن ا
 أبو حفص عمر بن محمد بن أبي سعيد ببغداد سنة خمس وثالثين وثالثمائة وكان ثقة 

عمر بن أبي شيخ أبو حفص الخرقي حدث عن احمد بن القاسم بن مساور الجوھري روى عنه محمد بن  -  5976
 مظفر ال

عمر بن بنان األنماطي حدث عن عباس بن محمد الدوري وجعفر بن محمد الصائغ والحارث بن أبي  - 5977
 أسامة ومحمد بن زكريا الغالبي وأبي العباس ثعلب وعبد هللا بن احمد بن حنبل روى عنه المزرباني 

لحسن بن محمد بن عنبر الوشاء عمر بن عمران بن حبيش الضراب والد أبي عبد هللا بن الضرير سمع ا -  5978
 وطبقته روى عنه ابنه الحسين 

عمر بن الحسين بن الخطاب بن الريان أبو بكر البزاز يعرف بغالم الزندوردي والد حيدرة بن عمر ذكر  - 5979
 بن الثالج أنه حدثه عن علي بن داود القنطري وقرأت بخط أبي الحسن بن الفرات توفي أبو بكر عمر بن الحسين بن

 الخطاب البزاز يوم الجمعة لليلتين بقيتا من رجب سنة تسع وثالثين وثالثمائة 

عمر بن الحسن بن علي بن مالك بن أشرس بن عبد هللا بن منجاب أبو الحسين الشيباني المعروف بابن  - 5980
داد المسمعي األشناني حدث عن أبيه وعن محمد بن عيسى بن حيان المدائني وموسى بن سھل الوشاء ومحمد بن ش
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ومحمد بن عبدك القزاز والحارث بن أبي أسامة ومحمد بن مسلمة الواسطي وأبي إسماعيل الترمذي وإبراھيم 
الحربي وأبي بكر بن أبي الدنيا ونحوھم من البغداديين والكوفيين روى عنه أبو العباس بن عقدة وأبو عمرو بن 

القاسم بن حبابة والمعافى بن زكريا وغيرھم من المتقدمين  السماك ومحمد بن المظفر والدارقطني وبن شاھين وأبو
وحدثنا عنه أبو الحسين بن بشران وأبو الحسن بن مخلد وكان يتولى القضاء بنواحي الشام ووليه ببغداد ثالثة أيام 
مد حسب ثم عزل وقيل ان مولده كان ببغداد في سنة تسع وخمسين أو في سنة ستين ومائتين أخبرنا أبو الحسن مح

بن محمد بن محمد بن إبراھيم بن مخلد البزاز حدثنا القاضي أبو الحسين عمر بن الحسن بن علي بن مالك الشيباني 
المعروف باالشناني إمالء في منزله في رجب سنة تسع وثالثين وثالثمائة أخبرنا محمد بن عيسى بن حيان المدائني 

م عن حذيفة قال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول ال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراھيم عن ھما
يدخل الجنة قتات أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا أبو الحسن عمر بن 
وم حماد الفقيه حدثنا أبو بكر محمد بن الجھم المالكي قال حضرت إبراھيم الحربي فسمعته يقول لرجل حضرت الي

فقال نعم فقال أبو إسحاق بن جابر أين فقال عند أبي الحسين بن األشناني ثم أقبل إبراھيم الحربي على الرجل فقال له 
فمن حضر فقال له ھيثم الدوري والباغندي وعبيدة بن سراج وبن سفيان وبن القربى ومخول المستملي فقال له فعمن 

وعن إسماعيل بن إسحاق وعن إدريس الحداد وقد حدث عنك  حدث فقال عن محمد بن مسلمة الواسطي وعن ابنه
فسكت إبراھيم الحربي قلت تحديث بن األشناني في حياة إبراھيم الحربي له فيه أعظم الفخر وأكبر الشرف وفيه دليل 
على أنه كان في أعين الناس عظيما ومحله كان عندھم جليال أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن 

فر قال صرف المقتدر با أبا جعفر احمد بن إسحاق بن البھلول يوم الخميس لعشر بقين من شھر ربيع اآلخر جع
سنة ست عشرة وثالثمائة عن القضاء بمدينة المنصور واستقضى في ھذا اليوم أبا الحسين عمر بن الحسن بن علي 

األشناني وخلع عليه ثم جلس يوم السبت لثمان بن مالك بن أشرس بن عبد هللا بن منجاب الشيباني المعروف بابن 
بقين من ھذا الشھر للحكم وصرف من غد في يوم األحد لسبع بقين منه فكانت واليته ثالثة أيام وھذا رجل من جلة 
الناس ومن أصحاب الحديث الموجودين وأحد الحفاظ له وحسن المذاكرة باألخبار وكان قبل ھذا يتولى القضاء 

ستخلف الكفاة ولم يخرج عن الحضرة وتقلد الحسبة ببغداد وقد حدث حديثا كثيرا وحمل الناس عنه بنواحي الشام وي
قديما وحديثا أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا علي الھروي يحدث عن 

ا ببغداد يتكلمون فيه فقال ما سمعنا عمر بن الحسن الشيباني القاضي فسألته عنه فقال صدوق قلت إني رأيت أصحابن
أحدا يقول فيه أكثر من أنه يرى اإلجازة سماعا وكان ال يحدث إال من أصوله ذكر أبو عبد الرحمن السلمي انه سأل 
أبا الحسن الدارقطني عن عمر بن األشناني فقال ضعيف سألت الحسن بن محمد الخالل عن بن األشناني فقال 

عن الحاكم أبي عبد هللا بن البيع النيسابوري قال سمعت أبا الحسن الدارقطني يذكر بن ضعيف تكلموا فيه بلغني 
األشناني فقلت سألت عنه أبا علي الحافظ فذكر أنه ثقة فقال بئس ما قال شيخنا أبو علي دخلت عليه وبين يديه كتاب 

عن الزھري عن سعيد وأبي سلمة الشفعة فنظرت فيه فإذا فيه عن عبد العزيز بن معاوية عن أبي عاصم عن مالك 
عن أبي ھريرة في الشفعة وبجنبه عن أبي إسماعيل الترمذي عن أبي صالح عن عبد العزيز بن عبد هللا الماجشون 
عن مالك عن الزھري وذلك أنه بلغه أن الماجشون جوده فتوھم انه عبد العزيز قال فقلت له قطع هللا يد من كتب ھذا 

بو إسماعيل وال أبو صالح وال الماجشون فما زال يداريني حتى أخذه من يدي وانصرفت ومن يحدث به ما حدث به أ
إلى المنزل فلما أصبحت دق غالمه الباب فخرجت إليه فقال القاضي على الباب فما زال يتالفى ذاك بأنواع من البر 

ر عن نافع عن بن عمر نھى ورأيت في كتابه عن احمد بن سعيد الجمال عن قبيصة عن الثوري عن عبيد هللا بن عم
عن بيع الوالء وكان يكذب حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر قال مات القاضي أبو الحسين 

 بن األشناني في سنة تسع وثالثين وثالثمائة قال غيره في يوم الخميس إلحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة 

حفص العكبري حدث عن عبد هللا بن احمد بن حنبل وقيس بن إبراھيم عمر بن محمد بن رجاء أبو  - 5981
الطوابيقي وموسى بن حمدون العكبري روى عنه بن بطة العكبري وكان عبدا صالحا دينا صدوقا أخبرنا األزھري 

سنة  قال قال لنا أبو عبد هللا بن بطة إذا رأيت العكبري يحب أبا حفص بن رجاء فاعلم أنه صاحب سنة قلت مات في
 تسع وعشرين وثالثمائة 
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عمر بن احمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد هللا والد أبي الحسن الدارقطني حدث عن  - 5982
جعفر الفريابي وإبراھيم بن شريك وعبد هللا بن ناجية وھارون بن يوسف بن زياد وجعفر بن احمد بن محمد بن 

الباغندي روى عنه ابنه أبو الحسن وكان ثقة قرأت نسبه بخط أبي عبد هللا بن الصباح الجرجرائي ومحمد بن محمد 
 بكير 

عمر بن يحيى بن داود أبو القاسم البزاز السامري يعرف بابن الفحام حدث عن عبد هللا بن الحسن الھاشمي  -  5983
يه الحسن بن محمد بن وأحمد بن مالعب روى عنه بن الثالج وعلي بن احمد بن محمد بن يوسف السامري وبن أخ

 يحيى بن الفحام وكان ثقة 

عمر بن إبراھيم بن حماد أبو الحسن الفقيه حدث عن عبد الجبار بن محمد بن كثير الصوري وغيره روى  - 5984
 عنه أبو عمرو بن السماك وأبو القاسم بن الثالج 

سمع محمد بن أبي العوام الرياحي  عمر بن عبد العزيز بن محمد بن دينار أبو القاسم الفارسي البزار - 5985
ومحمد بن رمح البزاز والحسين بن السميدع األنطاكي وجبرون بن عيسى البلوي وأبا يزيد القراطيسي ومحمد بن 
عمرو بن خالد المصريين روى عنه محمد بن المظفر والدارقطني وبن شاھين وحدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه 

برنا محمد بن احمد بن رزق حدثنا أبو القاسم عمر بن عبد العزيز بن دينار إمالء وكان ثقة يسكن بين السورين أخ
حدثنا محمد بن احمد بن أبي العوام الرياحي حدثنا أبي أبو العوام حدثنا حفص بن عمر أبو عمر العمري حدثنا 

ي وبين رسول هللا صلى مبارك بن فضالة قال حدثني عبيد هللا بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان بين
هللا عليه و سلم كالم فقال بمن ترضين أن يكون بيني وبينك أترضين بابي عبيدة بن الجراح قلت ال ذاك رجل لين 
يقضي لك علي قال أترضين بعمر بن الخطاب قلت ال إني ألفرق من عمر فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

كر قلت نعم فبعث إليه فجاء فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أقض والشيطان يفرق منه فقال أترضين بابي ب
بيني وبين ھذه قال أنا يا رسول هللا قال نعم فتكلم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلت له اقصد يا رسول هللا قالت 

إذا لم يقصد رسول هللا فرفع أبو بكر يده فلطم وجھي لطمة بدر منھا أنفي ومنخراي دما وقال ال أم لك فمن يقصد 
صلى هللا عليه و سلم فقال صلى هللا عليه و سلم ما أردنا ھذا وقام فغسل الدم عن وجھي وثوبي بيده حدثني عبيد هللا 
بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان عمر بن عبد العزيز 

 نة إحدى وأربعين وثالثمائة زاد بن قانع في جمادى األولى قال غيره لسبع خلون منه بن دينار البزار مات في س

عمر بن احمد بن عبد هللا بن شھاب أبو حفص العكبري حدث عن أبي األحوص محمد بن الھيثم القاضي  - 5986
 وغيره روى عنه أبو عبد هللا بن بطة ومحمد بن عمر العكبريان وكان ثقة 

ريا بن بيان أبو حفص البزاز ويعرف بصاحب بن المدائني روى عنه يوسف بن يعقوب عمر بن زك - 5987
القاضي حدثنا عنه أبو الحسين بن رزقويه وكان ثقة أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا أبو حفص عمر بن 

بن عروة عن زكريا بن بيان البزاز حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن ھشام 
أبيه قال سمعت عبد هللا بن عمرو يحدث عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إن هللا ال يقبض العلم أو ال يرفع العلم 
انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء بعلمھم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جھاال فافتوا بغير علم 

يه توفي أبو حفص عمر بن زكريا بن بيان البزاز يوم الخميس ودفن يوم الجمعة فضلوا وأضلوا قرأت بخط بن رزقو
 ألربع خلون من رجب سنة ست وأربعين وثالثمائة 

 عمر بن محمد بن يوسف أبو بكر الخشاب ذكر بن الثالج أنه حدثه عن عبد هللا بن احمد بن حنبل  - 5988

رز ذكر بن الثالج أيضا انه حدثه عن احمد بن الحسن عمر بن احمد بن عمر بن حفص أبو الطيب المط -  5989
 بن عبد الجبار الصوفي 



115 

 

عمر بن محمد بن احمد بن سليمان أبو حفص العطار المعروف بابن حداد سكن مصر وحدث بھا عن  -  5990
باغندي محمد بن أبي العوام الرياحي وأحمد بن محمد بن عيسى البرتي ومحمد بن غالب التمتام ومحمد بن سليمان ال

وإسحاق بن الحسن الحربي ومحمد بن يونس الكديمي روى عنه عامة المصريين وكان ثقة أخبرني أبو الفرج 
الطناجيري حدثنا أبو طاھر محمد بن علي بن عبد هللا بن مھدي األنباري أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن احمد 

ثالثمائة قال حدثنا محمد بن يونس بلغني أن أبا حفص بن سليمان بن الحداد البغدادي بمصر في سنة ثمان وثالثين و
 بن الحداد مات في يوم الثالثاء لسبع بقين من ذي القعدة سنة ست وأربعين وثالثمائة بمصر 

عمر بن محمد أبو حفص التلعكبري الخطيب حدث بعكبرا عن ھالل بن العالء الرقي والحسين بن  -  5991
كبري وكان غير ثقة وكان ضريرا أخبرنا أبو سھل محمود بن عمر العكبري السميذع األنطاكي روى عنه محمد الع

إجازة وأخبرناه أبو الفتح محمد بن الحسين بن محمد الشيباني العطار قراءة عليه قال حدثنا عمر بن محمد الخطيب 
عن أبيه عن سفيان بن التلي قدم عكبرا أخبرنا الحسين بن السميذع األنطاكي حدثنا عبد الكبير بن المعافى بن عمران 

سعيد الثوري قال حدثني حماد التنوخي عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه 
و سلم تجاوز هللا تعالى لي عن أمتي ما حدثت بھا أنفسھا ما لم تعمل به أو تتكلم به بلغني عن الدارقطني انه ذكر ھذا 

ھشام بن عروة عن أبيه وحماد التنوخي مجھول والحمل في ھذا الحديث على ھذا  الحديث فقال باطل من رواية
 الخطيب فإنه مشھور بوضع الحديث 

عمر بن احمد بن أبي معمر واسمه محمد بن حزر بن سھل بن الھيثم أبو بكر األودي الصفار كان له دكان  - 5992
شعري ومحمد بن عبيد هللا بن مرزوق الخالل بباب الطاق في الصفارين وحدث عن يوسف بن احمد بن حرب األ

وأحمد بن يحيى الحلواني ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن نصر الصائغ وجعفر بن محمد الفريابي ومفضل 
بن محمد الجندي حدثنا عنه أبو الحسن بن الحمامي المقرئ وعلي بن الحسين بن دوما النعالي أخبرنا علي بن احمد 

قال حدثني أبو بكر بن أبي معمر الصفار حدثنا أبو بكر محمد بن عبيد هللا الخالل حدثنا عفان بن بن عمر المقرئ 
مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رأيت في السماء 

ت األحمر حوافرھا من الزبرجد خيال موقوفة مسرجة ملجمة ال تروث وال تبول وال تعرق رؤوسھا من الياقو
األخضر ابدانھا من العقيان األصفر ذوات أجنحة فقلت لمن ھذه فقال جبريل ھذه لمحبي أبي بكر وعمر يزورون هللا 
عليھا يوم القيامة أخبرنا علي بن الحسين بن دوما حدثنا أبو بكر بن أبي معمر الصفار إمالء حدثنا يوسف بن حرب 

سى حدثنا روح بن عبادة عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن رسول هللا صلى هللا األشعري من ولد أبي مو
عليه و سلم أنه كان يمسح رأسه بفاضل ذراعيه قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو بكر عمر بن احمد الصفار 

 وثالثمائة يعرف بابن أبي معمر ليلة الخميس ودفن يوم الخميس لسبع خلون من ربيع األول سنة خمسين 

عمر بن احمد بن علي بن إبراھيم أبو حفص البغدادي روى علي بن عبد هللا بن جھضم الھمذاني عنه عن  - 5993
 احمد بن حرب المعدل صاحب القعنبي وعن يوسف بن يعقوب القاضي حديثين منكرين 

الب الباھلي وموسى بن عمر بن محمد بن علي بن الصباح أبو بكر المقرئ حدث عن احمد بن محمد بن غ - 5994
إسحاق األنصاري وعباس بن محمد الجوھري وإبراھيم بن عبد هللا بن أيوب المخرمي روى عنه يوسف بن عمر 
 القواس قال بن أبي الفوارس توفي عمر بن الصباح في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثالثمائة وقد حدث بشيء يسير 

د أبو الفتح الختلي أخو احمد بن جعفر وكان األكبر سمع الحارث عمر بن جعفر بن محمد بن سلم بن راش -  5995
بن أبي أسامة وبشر بن موسى وأبا العباس الكديمي وإبراھيم الحربي ويعقوب بن يوسف المطوعي وعمر بن فيروز 
 التوري وعلي بن محمد بن أبي الشوارب ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ومعاذ بن المثنى ومحمد بن ھشام بن أبي
الدميك وأحمد بن علي األبار حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه وأحمد بن محمد بن حسنون النرسي وعبد العزيز بن 
محمد الستوري وأبو الفرج بن المسلمة ومحمد بن أبي الفوارس ومحمد بن إبراھيم بن حوران والحسين بن شجاع 
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وكان ثقة أخبرنا األزھري أخبرنا أبو الحسن الصوفي وعلي بن احمد الرزاز وطلحة بن علي الكتاني وغيرھم 
الدارقطني قال عمر بن جعفر بن سلم الختلي كتبنا عنه وكان شيخا صالحا قال بن أبي الفوارس توفي عمر بن جعفر 
بن محمد بن سلم الختلي يوم الخميس لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وثالثمائة وكان ثقة ثبتا صالحا 

 صف من جمادى األولى سنة إحدى وسبعين ومائتين ودفن في مقبرة الخيزران ومولده في الن

عمر بن جعفر بن عبد هللا بن أبي السري أبو حفص الوراق البصري الحافظ كان الناس يكتبون بإفادته  -  5996
ل بن الحباب ويسمعون بانتخابه على الشيوخ وقدم بغداد قديما فسكنھا إلى آخر عمره وحدث بھا عن أبي خليفة الفض

والحسن بن المثنى وأبي عثمان بن أبي سويد وزكريا الساجي وبكر بن عبد الوھاب البصريين وحامد بن شعيب 
البلخي وعبدان األھوازي وعبد هللا بن إسحاق المدائني وموسى بن سھل الجوني والحسن بن سھل العسكري ومحمد 

د هللا بن سابور الدقاق وإسماعيل بن موسى الحاسب بن جرير الطبري ومحمد بن محمد الباغندي وأحمد بن عب
ومحمد بن الحسين بن حفص األشناني وأبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود ويحيى بن صاعد وغيرھم حدثنا 
عنه أبو الحسن بن رزقويه وعلي بن احمد الرزاز وقد كان أبو الحسن الدارقطني يتتبع خطأ عمر البصري فيما 

بي بكر الشافعي خاصة وعمل فيه رسالة إلى طاھر بن محمد الخاركي ونظرت في الرسالة واعتبرتھا انتقاه على أ
فرأيت جميع ما ذكره أبو الحسن من األوھام يلزم عمر غير موضعين أو ثالثة وجمع أبو بكر بن الجعابي أوھام 

الف ما حكى عنه بن الجعابي عمر فيما حدث به ونظرت في ذلك فرأيت أكثرھا قد حدث بھا عمر على الصواب بخ
وسمعت أبا بكر البرقاني وذاكرته بخطأ عمر البصري وتتبع الحفاظ عليه فقال لم أزل أسمع الناس يقولون إن عمر 
ممن وفق في االنتخاب وكان الناس يكتبون بانتخابه كثيرا وسمعته أيضا يقول كان عمر قد انتخب علي بن الصواف 

ا فقال الدارقطني ينتخب على بن الصواف ھذا القدر حسب ھو ذا انتخب عليه تمام أحسبه قال نحوا من عشرين جزء
المائة جزء وال يكون فيما انتخبه حديث واحد مما انتخبه عمر ففعل ذلك وسمعت غير البرقاني يذكر أن ھذه القصة 

و بكر أحمد بن محمد بن كانت في االنتخاب على أبي بكر الشافعي ال بن الصواف وذلك أشبه وهللا أعلم أخبرني أب
احمد الغزال قال قرانا على محمد بن أبي الفوارس عن القاضي أبي بكر محمد بن عمر الجعابي فيما رده على عمر 
البصري من الخطا في األحاديث التي حدث بھا قال وذكر ھذا الرجل يعني عمر في ھذا الحديث الذي أنا ذاكره ما 

ه كتاب ذكر الصواب وذلك أنه قال حدثنا أبو خليفة حدثنا محمد بن كثير عن دل على أنه لو ذكر ما حدث به وعند
شعبة عن مشاش عن عطاء عن بن عباس ان النبي صلى هللا عليه و سلم أمر ضعفة بني ھاشم أن يرتحلوا من جمع 

طريف فليته  بليل ثم قال بعقبه ھكذا قال أبو خليفة ولم يذكر الفضل بن عباس قال محمد بن عمر وھذا القول منه
سكت عنه فكان عند العالمين بما أتاه أجمل قال محمد بن عمر حدثنا أبو خليفة غير مرة حدثنا محمد بن كثير عن 
شعبة عن مشاش عن عطاء عن بن عباس عن الفضل عن النبي صلى هللا عليه و سلم انه أمر ضعفة بني ھاشم 

لى الصواب فاما إن يكون ما حكاه بن الجعابي انتھى إليه وساقه قلت وقد حدثنا بن رزقويه عن عمر بھذا الحديث ع
من وجه غير موثوق به أو يكون عمر أخطا فرواه على ما ذكر ثم تنبه إذ نبه على الصواب فعاد إليه أخبرناه بن 
رزقويه من أصل كتابه أخبرنا أبو حفص عمر بن جعفر بن أبي السري الحافظ البصري قراءة عليه حدثنا الفضل 

رو يعني أبا خليفة حدثنا محمد بن كثير حدثنا شعبة عن مشاش السليمي عن عطاء عن بن عباس عن الفضل بن عم
بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمر ضعفة بني ھاشم وصبيانھم أن يرتحلوا من جمع بليل أخبرني 

عن عمر أيضا ذكر أن أبا خليفة حدثھم قال الغزال قال قرأنا على محمد بن أبي الفوارس قال قال بن الجعابي حاكيا 
حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن أبي إسحاق ومھاجر عن البراء ان النبي صلى هللا عليه و سلم أوصى رجال إذا أخذ 
مضجعه وساق الحديث قال محمد بن عمر فقوله ومھاجر غير الذي قيل له ثم لم يكتف بذلك حتى قال بعقبه ھكذا 

غندر قال بن الجعابي حدثناه أبو خليفة حدثنا محمد بن كثير وأبو الوليد عن شعبة عن أبي إسحاق يقول أبو الوليد و
زاد أبو الوليد وأبو الحسن قاال سمعنا البراء بن عازب يقول ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمر رجال إذا أخذ 

العلم ان أبا الحسن ھو مھاجر وكذلك يقول مضجعه وساق الحديث قال محمد بن عمر وإنما ذكر مھاجر بقوله أھل 
غندر قلت والحكم في الحديث كالحكم في الذي قبله سواء أخبرنا بن رزقويه أخبرنا عمر بن جعفر حدثنا الفضل بن 
عمرو حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وأبي الحسن عن البراء أن النبي صلى هللا عليه و سلم أوصى 
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ضجعه ان يقول أسلمت نفسي إليك ووجھت وجھي إليك قال لنا بن رزقويه قال عمر أبو الحسن الذي رجال إذا أخذ م
حدث عنه شعبة ھو عندي مھاجر لم يحدث به عن شعبة إال أبو الوليد وغندر أخبرني الغزال قال قرانا على بن أبي 

عن النبي صلى هللا عليه و سلم ما لم الفوارس عن بن الجعابي أن عمر روى حديثا غير فيه لفظ المتن وقول راوية 
يقله من ھذه الرواية التي ذكرھا وھو أن قال حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الحكم عن القاسم بن 
مخيمرة عن شريح بن ھانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت إئت عليا قال فأتيت عليا فسألته فقال كنا 

ع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سفرا أو مسافرين أمرنا أن ال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليھن قال محمد إذا كنا م
بن عمر ھذا نسق ما ذكر وحدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح 

ت عليا فإنه كان مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في بن ھانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت إئ
أسفاره فأتيت عليا فسألته فقال كنا إذا كنا مسافرين مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم ننزع خفافنا ثالثة أيام 

ا قد أتاه وليالھن من غائط أو بول أو نوم قال محمد بن عمر فتأملوا ھذه األلفاظ والذي ذكره حتى تتبينوا عظيم م
ولعله إذا وقف على الفاحش الذي أتاه يستغفر هللا ويرجع عنه قلت وقد أخبرنا بن رزقويه أخبرنا عمر البصري بھذا 
الحديث على ما حكاه بن الجعابي عنه من الخطا وقال عمر في آخره ال أعلم أحدا أسند ھذا الحديث عن شعبة إال 

لموضع الذي أنكره بن الجعابي على عمر قوله أمرنا أن ال ننزع وقد يحيى بن سعيد وأبو خليفة عن أبي الوليد وا
رواه نحو ذلك مرفوعا يحيى بن سعيد عن شعبة كما ذكر عمر ووقفه روح بن عبادة وبشر بن عمر عن شعبة 
ن ورواه غير واحد عن الحكم مرفوعا أخبرنا البرقاني قال قال لي أبو بكر احمد بن عمر البقال ذكر لي أبو محمد ب

السبيعي قوما يكذبون في الحديث فقال عمر البصري كذاب فقلت له كذاب فقال كذاب كذاب وحلف أنه كذاب ثم قال 
لي انصرفت يوما من مجلس بن ناجية وقد قرا علينا مسند فاطمة بنت قيس والمخزومي فدخلت على الباغندي فقال 

قلت مسند فاطمة بنت قيس فقال لي مر فيه عن إسماعيل لي من أين فقلت كنا عند بن ناجية فقال إيش مر لكم اليوم ف
بن رجاء الزبيدي عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس حديث الجساسة فتصفحت الجزء فلم يكن فيه فقلت له ال ليس فيه 
فقال اكتب فقلت من ذكره فقال ذكره أبو بكر بن أبي شيبة عن فالن عن آخر عن إسماعيل بن رجاء فلما كتبت 

له سمعته من أبي بكر فقال لي ذكره فراجعته ثالث مرات فقال حدثنا فالن حدثنا فالن حدثنا أبو بكر بن  الحديث قلت
أبي شيبة فكتبت ما ذكره وانصرفت فذاكرت عمر البصري بعد ذلك به فقال لي عندي عن الباغندي مائة ألف حديث 

دثني به فحدثته به ثم لما كان بعد مدة جاءني وهللا ما ھذا عندي أحب ان أراه في األصل فأخرجت له األصل فقال ح
فتذاكرنا بشيء وقضى أنا تذاكرنا بحديث من حديث فاطمة بنت قيس فقال لي عمر البصري إسماعيل بن رجاء 
الزبيدي عن الشعبي عن فاطمة فقلت قاله إسماعيل بن رجاء عن الشعبي وأخذت أريه أني ما سمعت بھذا فقال نعم 

ولي قصة في ھذا قلت إيش ھو حدثني فقال جئت يوما إلى الباغندي فقال لي ذكر أبو بكر بن  ھذا حديثي في الدنيا
أبي شيبة إلى أن أتى على الحديث كما حدثته به ونسي الميشوم اني أنا حدثته به فعلمت أنه كذاب وسقط من عيني 

رئ حدثنا محمد بن محمد بن سليمان وقد حدثنا بالحديث أبو نعيم الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن إبراھيم بن المق
الباغندي حدثنا محمد بن عبيدة الحافظ حدثنا أبو بكر األثرم وأخبرناه أبو القاسم األزھري واللفظ له حدثنا علي بن 
محمد بن احمد الوراق حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي إمالء حدثنا محمد بن عبيد كذا كان في كتاب 

بكر األثرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي عن مالك بن مغول عن  األزھري حدثنا أبو
إسماعيل بن رجاء عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثالثا فلم يجعل لي رسول هللا صلى هللا عليه 

عي عن الباغندي فقال سمعه مني و سلم سكنى وال نفقة قال لنا أبو نعيم كان ھذا الحديث عند أبي محمد بن السبي
بحلب انسان من أھل بغداد من الحفاظ يعرف بابن سھل فحدث به أبا العباس بن عقدة عني عن الباغندي قلت 
والصواب محمد بن عبيدة كما رواه لنا أبو نعيم وأبو بكر األثرم ليس بصاحب احمد بن حنبل المسمى احمد بن محمد 

لى بين ذلك الحاكم أبو عبد هللا بن عبد هللا بن البيع الحافظ النيسابوري في روايته بن ھانئ وإنما ھو محمد بن المع
عن السبيعي فقال حدثني محمد بن عبيدة الحافظ قال حدثني محمد بن المعلى األثرم قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة 

ي الحافظ يوم الجمعة لليلتين وساق الحديث قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو حفص عمر بن أبي السري البصر
خلتا من جمادى األولى سنة سبع وخمسين وثالثمائة ومولده سنة ثمانين ومائتين وحدث بشيء يسير وكانت كتبه 

 رديئة 
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عمر بن أكثم بن احمد بن حبان بن بشر أبو بشر األسدي ولي القضاء ببغداد في أيام المطيع  من قبل أبي  -  5997
د هللا ثم ولي القضاء القضاة بعد ذلك وكان ينتحل مذھب الشافعي ولم يل قضاء القضاة من السائب عتبة بن عبي

الشافعيين قبله غير أبي السائب فقط أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال لما افتتح المطيع 
الثين وثالثمائة خرج القاضي أبو  واألمير معز الدوله احمد بن بويه البصرة في شھر ربيع اآلخر سنة ست وث

السائب عتبة بن عبيد هللا إلى البصرة مھنئا لھما وكان يكتب له على الحكم أبو بشر عمر بن أكثم بن أحمد بن حبان 
بن بشر األسدي وحبان رجل من جلة المسلمين تقلد القضاء في نواح كثيرة وتقلد أصبھان ثم قلد الشرقية وأبو بشر 

جال فنشأ نشوءا حسنا على حال صيانة تامة ومعرفة ثاقبة فقبل الحكام شھادته ثم كتب للقضاة رجل من سروات الر
فاستخلفه القاضي أبو السائب عند خروجه على الجانب الشرقي ثم جمع البلد ألبي السائب وھو بالبصرة مع المطيع 

رى األمور مجاريھا واصدرھا فكتب بذلك إلى الحضرة واستخلفه على بغداد بأسرھا فتحمل القضاء بوضعه وأج
مصادرھا وواصل الجلوس ولم يحتجب عن الخصوم وأجھد نفسه في الصبر على كبار األمور غير برم وال ضجر 
فظھر منه خشونة فانحسم عنه الطمع واعتقد أھل االقدار مودته وبثوا في الناس شكره وذكره ثم أصعد القاضي أبو 

فسه وعاد أبو بشر إلى كتابته قال طلحة نظرت في التاريخ فإذا القاضي أبو السائب إلى الحضرة ونظر في األمور بن
بشر عمر بن أكثم بن احمد بن حبان قد جلس في الشرقية في الموضع الذي جلس فيه حبان بن بشر جد أبيه بعد مائة 

ع اآلخر من سنة سنة قلت لم يزل عمر بن أكثم على كتابة أبي السائب إلى ان مات أبو السائب وذلك في شھر ربي
خمسين وثالثمائة فاقر عمر بن أكثم على خالفته إلى ان قلد القضاء أبو العباس بن أبي الشوارب في شعبان من ھذه 
السنة ثم عزل في سنة اثنتين وخمسين وقلد أبو بشر قضاء القضاة في رجب من سنة اثنتين وخمسين وثالثمائة فلم 

ن سنة ست وخمسين والزم منزله إلى أن توفي فكانت مدة تقلده قضاء يزل يتواله إلى ان صرف عنه في شعبان م
القضاة إلى أن صرف عنه أربع سنين واياما ذكر ذلك لي التنوخي وقال لي ھالل بن المحسن مات القاضي أبو بشر 
عمر بن أكثم يوم األربعاء لخمس خلون من جمادى اآلخرة سنة سبع وخمسين وثالثمائة ومولده في سنة أربع 

 وثمانين ومائتين 

عمر بن محمد بن عبد هللا بن الحسين أبو القاسم الصوفي البغدادي ويعرف بمقلة سكن مصر وحدث بھا  -  5998
 عن ھيثم بن خلف الدوري كتب عنه أبو الفتح بن مسرور البلخي 

ين بن عمر عمر بن احمد بن محمد بن حمة أبو حفص الخالل كان أحد الشھود المعدلين وحدث عن الحس - 5999
بن أبي األحوص الثقفي ومحمد بن يحيى المروزي وحامد بن شعيب البلخي وزيد بن عبد العزيز الموصلي حدثنا 
عنه أبو الحسن بن رزقويه ومحمد بن طلحة النعالي وكان ثقة أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا أبو حفص 

ر بن أبي األحوص حدثنا محمد بن يحيى الحجري حدثنا عمر بن احمد بن محمد الخالل المعدل حدثنا الحسين بن عم
عبد هللا بن األجلح عن أبيه عن عكرمة عن بن عباس قال جاء النبي صلى هللا عليه و سلم يعود العباس فأخذ بيده 
العباس حتى صعد به على السرير فاقعده في مجلسه فقال رفعك هللا يا عم قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو 

ر بن احمد الخالل المعروف بابن حمة المعدل آخر يوم من ذي الحجة سنة ستين وثالثمائة ودفن أول يوم حفص عم
 من المحرم 

عمر بن إبراھيم بن احمد بن أبي غرة العطار أخو علي بن إبراھيم المعروف بالمزكيان حدث عن عبد هللا  -  6000
ون بن الحسين النجاد حدثنا عنه محمد بن عمر بن بكير بن حيان بن مقير وأحمد بن عيسى بن السكين البلدي وھار

النجار أحاديث مستقيمة أخبرنا بن بكير حدثنا عمر بن إبراھيم بن احمد بن أبي غرة العطار أخو المزكيان حدثنا 
ھارون بن الحسين النجاد حدثنا محمود بن خداش الطالقاني حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن ھشام بن عروة عن 

يه عن عائشة قالت قال رسول هللا لصلى هللا عليه و سلم تختموا بالعقيق فإنه مبارك قال لي بن بكير مات عمر بن أب
 إبراھيم أخو المزكيان في يوم الخميس سلخ رجب من سنة اثنتين وستين وثالثمائة 
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ق القصباني حدث عن عمر بن احمد بن عمر بن محمد بن الحارث أبو عبد هللا القاضي المعروف بابن ش -  6001
علي بن العباس المقانعي الكوفي ومحمد بن إبراھيم بن المنذر النيسابوري ساكن مكة وأبي حامد احمد بن زكريا 
النيسابوري وجعفر بن محمد الحسنى وعلي بن سراج المصري وعبد الرحمن بن محمد بن المغيرة التميمي وعلي 

مد بن مسلم بن واره الرازي حدثنا عنه بن بكير أيضا وأبو نعيم بن محمد بن مھرويه القزويني وإبراھيم بن مح
األصبھاني وأبو بكر البرقاني وروى عنه الدارقطني وكان ثقة أخبرنا محمد بن عمر بن بكير أخبرنا عمر بن احمد 

الحسن  بن عمر بن محمد بن الحارث القاضي المعروف بابن القصباني في سنة اثنتين وستين وثالثمائة بانتقاء أبي
الدارقطني حدثنا محمد بن إبراھيم بن المنذر الفقيه بمكة حدثنا قطن بن إبراھيم حدثنا الجارود بن يزيد حدثنا شعبة 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ألن أطأ على جمرة أحب 

 القصباني فقال ال بأس به  إلي من أن أطأ على قبر سألت البرقاني عن بن

عمر بن محمد بن عبد هللا بن احمد بن جعفر أبو حفص البندار المعروف بابن قيوما النھرواني حدث عن  -  6002
أبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود وأحمد بن عيسى بن السكين البلدي وسعيد بن سھل بن جمعة الرازي 

وأبي نصر محمد بن إبراھيم السمرقندي حدثنا عنه البرقاني وأبو علي بن  ومحمد بن حمدان بن بغداذ الصيدالني
دوما النعالي وكان أحد الشھود المعدلين أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي أخبرنا أبو حفص عمر بن 

ثمائة حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن احمد المعروف بابن قيوما المعدل النھرواني بھا في سنة اثنتين وستين وثال
بن محمد بن حمدان بن بغداذ الصيدالني ببغداد حدثنا إسحاق بن محمد بن المثنى حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن 
سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن مھدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال لما أنزل على النبي 

ال قال لنا وما ذاكم قلنا هللا ورسوله أعلم قال لتنصروه قال النعالي ھكذا في أصل بن صلى هللا عليه و سلم لتعزروه ق
 قيوما ھذا الحديث بھذا اإلسناد 

عمر بن عبد هللا بن محمد بن ھارون أبو بكر البزاز من أھل سر من رأى سكن بغداد في رحبة طيفور  -  6003
ندي أخبرنا عنه بن رزقويه أخبرنا محمد بن احمد بن وحدث عن محمد بن منير بن صغير ومحمد بن محمد الباغ

رزق حدثنا أبو بكر عمر بن عبد هللا بن محمد بن ھارون البزاز السامري حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي 
 حدثنا إسحاق بن إبراھيم بن سنين الختلي حدثني محمد بن صالح بن النطاح حدثنا محمد بن داود بن علي بن عبد هللا

بن عباس قال حدثني جدي داود بن علي عن علي بن عبد هللا بن عباس وحدثني أبو إسماعيل مولى داود بن علي 
وكان فاضال قال سمعت علي بن عبد هللا بن عباس يحدث به عن أبيه ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال للعباس 

أحد من ولدك قرأت في كتاب أبي القاسم بن الثالج  وعلي عنده يكون الملك في ولدك ثم التفت إلي علي فقال ال يملك
 بخطه توفي أبو بكر عمر بن عبد هللا بن محمد السامري البزاز في المحرم سنة ثالث وستين وثالثمائة 

عمر بن أنس بن حامد أبو بكر الموصلي سكن بغداد وحدث بھا عن جعفر بن محمد بن الحسن العتكي  - 6004
صلي حدثنا عنه بشرى بن عبد هللا الرومي أخبرنا بشرى حدثنا أبو بكر عمر بن أنس بن وعبد الرحمن بن بشر المو

حامد الموصلي ببغداد حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن بشر المؤذن بالموصل حدثنا محمد بن احمد بن أبي المثنى 
ل رسول هللا صلى هللا عليه حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قا

و سلم إن أول من يكسى حلة من النار إبليس حلة يضعھا على حاجبه فيسحبھا من خلفه وھو ينادي يا ثبوراه وذريته 
من خلفه وھم ينادون يا ثبوراه فيقال لھم ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قال بن أبي الفوارس توفي 

الحداد الموصلي في جمادى األولى سنة ثالث وستين وثالثمائة وكان شيخا ثقة جميل األمر  أبو بكر عمر بن أنس
 كتبنا عنه وكان يسمع معنا 

عمر بن محمد بن احمد أبو الحسين القاضي المالكي حدث عن الحسن بن احمد بن المبارك الطوسي ساكن  - 6005
ثير من الغرباء وروى عنه أبو الحسن الدارقطني تستر وعن أبي جزي محمد بن احمد القشيري البصري وخلق ك

 وكان ثقة 
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عمر بن إدريس أبو عبد هللا الصلحي ثم الفامي سكن بغداد وحدث بھا عن أبي مسلم الكجي حدثني عنه  -  6006
القاضي أبو العالء الواسطي أخبرني أبو العالء محمد بن علي الواسطي من أصل كتابه العتيق حدثنا أبو عبد هللا 

ر بن إدريس الفامي الصلحي ببغداد وكان يسكن قطيعة بني جدار حدثنا أبو مسلم إبراھيم بن عبد هللا البصري عم
إمالء يوم الخميس سلخ جمادى اآلخرة من سنة تسع وثمانين ومائتين في الجانب الشرقي من مدينة السالم حدثنا أبو 

بن عباس قال إنما نھى رسول هللا صلى هللا عاصم حدثنا بن جريج عن خصيف عن عكرمة وسعيد بن جبير عن 
عليه و سلم عن الحرير المصمت فاما أن يكون سداه أو لحمته حريرا فال بأس بلبسه ونھى عن إناء الفضة قال لي 

 أبو العالء الفامي ھذا منسوب إلى قرية من قرى واسط ناحية فم الصلح تعرف بفامية 

روجردي حدث ببغداد عن محمد بن محمد بن عبد هللا النفاح عمر بن يوسف بن عبدك أبو حفص الب -  6007
الباھلي روى عنه احمد بن محمد بن مالك الجرجاني بھا حدثنا يحيى بن علي الدسكري أخبرنا أبو العباس احمد بن 
محمد بن الحسن بن مالك الجرجاني بھا حدثنا أبو حفص عمر بن يوسف بن عبدك البروجردي الحناط ببغداد حدثنا 

 و الحسن محمد بن محمد بن عبد هللا بن النفاح بمصر حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل أب

عمر بن محمد بن عبد هللا بن حاتم أبو القاسم البزاز يعرف بابن الترمذي حدث عن جده ألمه محمد بن  -  6008
عقوب القاضي والعباس عبيد هللا بن مرزوق الخالل وعن خاله احمد بن محمد بن عبيد هللا الخالل وعن يوسف بن ي

بن يوسف الشكلي حدثنا عنه أبو نعيم الحافظ وبشرى بن عبد هللا ومحمد بن عمر بن بكير النجار ومحمد بن عمر بن 
درھم أخبرنا محمد بن عمر بن جعفر الخرقي أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد هللا الترمذي حدثنا عباس 

أبو معاوية عن األعمش عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا الشكلي حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا 
عليه و سلم ألبي بكر يا أبا بكر أال أبشرك قال بلى يا رسول هللا قال ان هللا يتجلى للخالئق عامة ولك خاصة أخبرناه 

لبزاز حدثنا خالي أبو سعد محمد بن عمر بن بكير من أصل كتابه أخبرنا عمر بن محمد بن عبد هللا بن الترمذي ا
احمد بن محمد بن عبيد هللا الخالل حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي الزبير عن جابر 
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ألبي بكر أال أبشرك قال بلى يا رسول هللا قال ان هللا يتجلى للخالئق عامة 

 الفوارس توفي أبو القاسم الترمذي في أول سنة أربع وستين وثالثمائة وكان فيه نظر ولك خاصة قال بن أبي 

عمر بن نوح بن خلف بن محمد بن الخصيب بن نوح بن عيسى بن بريق بن مالك بن غوث أبو القاسم  - 6009
من السلمي وزكريا البجلي البندار سمع أبا خليفة الجمحي ومحمد بن عثمان بن أبي سويد الذارع وعمر بن عبد الرح

الساجي البصريين وسھل بن احمد ومحمود بن محمد الواسطيين وجعفر الفريابي وعبد هللا بن محمد بن ياسين 
ومحمد بن طاھر بن أبي الدميك وموسى بن سھل الجوني ومحمد بن صالح بن ذريح ومحمد بن احمد بن خالد 

كر البرقاني وأبو الفرج بن سميكة القاضي وعلي بن عبد البوراني وإسحاق بن خالويه البابسيري حدثنا عنه أبو ب
العزيز الطاھري وعلي بن احمد الرزاز وبشرى بن عبد هللا ومحمد بن عمر بن بكير النجار أخبرنا البرقاني قال 
سألت عمر بن نوح البجلي عن مولده فقال سنة سبع وسبعين يعني ومائتين سمعت البرقاني يقول عمر بن نوح 

حب كتاب مثبت جدا وسمعته مرة أخرى ذكره فقال ما رأيت في شيوخنا بعد أبي علي بن الصواف أفضل البجلي صا
منه قرأت في كتاب صاحبنا محمد بن محمد بن زيد العلوي بخطه سألت أبا بكر البرقاني عن عمر بن نوح البجلي 

اني حضرت يوما عنده ألسمع منه فقال ذاك في قياس أبي علي بن الصواف في الفضل والثقة وقال لي يعني البرق
وقد قرأ عليه بعض جزء فسمعت باقيه فلما كان بعد ذلك أخذته من أبي منصور بن الكرخي ألقرأ فواتي منه فجئت 
إليه وكان قد أضر فقلت له يا سيدي أريد أن أقرا فواتي من الجزء الفالني ومعي نسخة أبي منصور بن الكرخي 

قال اقرأ فقرات فبلغت إلى حديث فقال ليس ھذا الحديث كذا فقلت ما أشك فيه وھذا لعلمي انه كان يثق إلى ضبطه ف
نقل أبي منصور بن الكرخي فقال يا جارية امضي إلى السفط الفالني فجيئيني بالرزمة الفالنية فجاءت بھا فلم يزل 

جدنا الجزء فقال أخرج يخرج جزءا جزءا ويتأمل قدودھا إلى أن قال أقرأ ھذه الترجمة فقرأت تراجم إلى أن و
الحديث فأخرجته فإذا ھو كما قال فقلت يا سيدي من أين لك ھذا مع طول العھد فقال إني خرجت في بعض السنين 

 إلى بعض القرى فاخذت سماعاتي فنظرت فيھا فحفظت منھا شيئا 
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ن الحسين بن عمر بن بشران بن محمد بن بشر بن مھران بن عبد هللا أبو حفص السكري سمع علي ب -  6010
حبان وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وعمر بن أيوب السقطي وعلي بن العباس المقانعي وعبد هللا بن 
زيدان الكوفي وأحمد بن يوسف بن الضحاك الفقيه وأبا القاسم البغوي وجعفر بن محمد بن جعفر العلوي وأبا عبيد 

البرقاني سألته عنه فقلت أكان ثقة فقال ثقة ثقة قال وكان حافظا  بن المؤمل الناقد وجماعة من أمثالھم حدثنا عنه
عارفا كثير الحديث وھو عم والد أبي القاسم بن بشران ومات قبل بن النخاس قلت ومات بن النخاس في سنة ثمان 

 وستين وثالثمائة 

بد الكريم البصري عمر بن محمد بن عمر بن الفياض أبو بكر حدث عن أبي طلحة احمد بن محمد بن ع - 6011
وأبي بكر بن األنباري حدثنا عنه بن أبي عمرو القاضي أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان 
البجلي حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن الفياض أخبرنا أبو طلحة احمد بن عبد الكريم الوساوسي حدثنا عبد هللا بن 

ن الزيات عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن النبي صلى خبيق حدثنا يوسف بن أسباط عن ياسي
 هللا عليه و سلم قال من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليھا أخرى ومن أدركھم في التشھد صلى أربعا 

عمر بن محمد بن حميد بن بھتة أبو حفص المناشر سمع أبا مسلم الكجي وجعفر الفريابي ومحمد بن  - 6012
أبي العوام الصائغ حدثنا عنه محمد بن عمر بن بكير وقد ذكرنا له حديثا فيما تقدم قال محمد بن عمر بن صالح بن 

بكير قال لنا عمر بن محمد بن حميد بن بھتة ولدت في سنة خمس وستين ومائتين وقال بن أبي الفوارس توفي عمر 
ه عن الفريابي وجزء آخر عن شيخ آخر كل شيء بن بھتة فيما ذكر لي ابنه في سنة سبع وستين وثالثمائة وكان عند
 عنده وكان ثقة ال بأس به وكان يحفظ عن أبي مسلم الكجي حديثا 

عمر بن احمد بن يوسف أبو حفص وكيل المتقي  يعرف بابي نعيم ويقال بن نعيم سمع علي بن الحسين  - 6013
ر الصوفي وأحمد بن محمد بن نصر الضبعي بن حبان وھارون بن يوسف بن زياد وأحمد بن الحسن بن عبد الجبا

ومحمد بن القاسم بن ھاشم السمسار والعباس بن علي النسائي وإسماعيل بن إسحاق بن الحصين المعمري وسليمان 
بن عيسى الجوھري والمفضل بن محمد الجندي حدثنا عنه محمد بن أبي الفوارس ومحمد بن جعفر بن عالن الوراق 

لنجار وبشرى بن عبد هللا الرومي وقال لنا بشرى كان من معادن الصدق حدثني األزھري ومحمد بن عمر بن بكير ا
عن أبي الحسن بن الفرات قال توفي أبو حفص عمر بن احمد بن نعيم وكيل المتقي  في صفر سنة تسع وستين 

 وثالثمائة وكان مستورا جميل األمر 

بن أبي الفوارس توفي أبو حفص عمر بن احمد بن  عمر بن احمد بن السراج أبو حفص الشاھد قال - 6014
 السراج الشاھد في سنة تسع وستين وثالثمائة وكان ثقة مستورا عنده عن أبي بكر بن األنباري ولم أسمع منه شيئا 

عمر بن احمد بن الحسن بن شھاب أبو حفص العكبري حدث عن محمد بن محمد الباغندي ومن بعده  - 6015
عكبري أخبرنا محمود بن عمر حدثنا أبو حفص عمر بن احمد بن الحسن بن شھاب أخبرنا أبو حدثنا عنه محمود ال

بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي حدثني عبد هللا بن عبد السالم حدثني عبد الجبار بن كثير الرقي عن أبي 
عش ... أبياتا من الشعر  عاصم عن بن جريج قال خرجت في بعض الغلس فإذا أنا برقعة فلما أصبحت نظرت فيھا

كذا ... زاد الذي زاد لك الھم ... وكلما زادتك من نعمة ... ... ال بد في الدنيا من الغم ... معسرا إن شئت أو موسرا 
ال ... اني رأيت الناس في دھرنا ... وقع وصوابه زاد الذي زادك في الھم وكذا جاءت الرواية بھا في موضع آخر 

قال بن جريج فوهللا لقد منعتني ھذه ... وعزة للخصم والظلم ... اال مباھاة الصحابھم ... ... يطلبون العلم للعلم 
 األبيات عن أشياء كثيرة من طلب العلم 

عمر بن محمد بن موسى بن السوسي أبو حفص وقيل أبو القاسم حدث عن أبي حامد محمد بن ھارون  - 6016
ا عنه علي بن عبد العزيز الطاھري وكناه لنا أبا القاسم وبن بكير الحضرمي ومحمد بن أبي األزھر الخزاعي حدثن

النجار أخبرنا محمد بن عمر بن بكير حدثنا أبو حفص عمر بن السوسي حدثنا محمد بن ھارون الحضرمي حدثنا 
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سلم  محمد بن سھل بن عسكر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و
ليلة أسري بي أتاني جبريل بالبراق مسرجا ملجما فذھبت ألركبه فاستصعب علي فقال جبريل ابمحمد تفعل ھذا وهللا 

 ما ركبك نبي أكرم منه على هللا قال فارفض البراق عرقا 

 عمر بن علي بن إبراھيم أبو حفص الكاتب روى عن الحسين بن محمد بن عفير حدثنا عنه بشرى الرومي - 6017
أخبرنا بشرى بن عبد هللا حدثنا أبو حفص عمر بن إبراھيم الكاتب حدثنا أبو عبد هللا بن عفير حدثنا أبو ھمام الوليد 
بن شجاع حدثنا عبد هللا بن وھب أخبرنا مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن شھاب عن سعيد بن 

عليه و سلم من قل ماله وكثر عياله وحسنت صالته ولم  المسيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا
 يغتب المسلمين جاء يوم القيامة وھو معي كھاتين 

عمر بن محمد بن سيف بن محمد بن جعفر بن إبراھيم بن عبد هللا بن سليمان أبو القاسم الكاتب سمع محمد  - 6018
باغندي وعبد هللا بن إسحاق المدائني وحامد بن بن العباس اليزيدي والحسن بن الطيب الشجاعي ومحمد بن محمد ال

شعيب البلخي وأبا القاسم البغوي وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ومحمد بن ھارون بن المجدر وأبا 
حفيص عمر بن الحسن الحلبي وأبا بكر بن أبي داود حدثنا عنه محمد بن عبد الواحد بن رزمة البزاز وكان بن سيف 

البصرة في آخر عمره فسكنھا حتى توفي بھا وحدثنا عنه غير واحد من البصريين قال بن أبي الفوارس قد انتقل إلى 
ورد علينا نعي أبي القاسم عمر بن محمد بن سيف من البصرة أنه توفي لسبع بقين من جمادى األولى سنة أربع 

 وسبعين وثالثمائة وكان ثقة 

بن بيان بن خداش أبو محمد المقرئ كان أحد عباد هللا الصالحين عمر بن محمد بن عبد الصمد بن الليث  - 6019
وحدث عن جعفر بن محمد بن العباس البزاز والحسين بن محمد بن عفير وأبي القاسم البغوي ومحمد بن سليمان 
ن المالكي البصري وإبراھيم بن حماد القاضي وأبي ذر بن الباغندي حدثنا عنه بشرى بن عبد هللا ومحمد بن عمر ب

بكير وعبد العزيز األزجي وأبو محمد الجوھري حدثني عبد العزيز بن علي حدثنا أبو محمد عمر بن محمد بن عبد 
الصمد المقرئ بغدادي ثقة أخبرنا أبو علي محمد بن سليمان بن علي بن أبي أيوب بالبصرة حدثنا محمد بن عبد 

ل قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من زرع زرعا الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قا
أو غرس غرسا فاكل منه إنسان أو بھيمة فھو له صدقة قال لنا الحسن بن علي الجوھري توفي عمر بن محمد بن 

 عبد الصمد المقرئ في يوم السبت التاسع من رجب من سنة أربع وسبعين وثالثمائة ودفن في مقبرة باب حرب 

حمد بن علي بن يحيى بن موسى بن يونس بن انانوش أبو حفص الناقد المعروف بابن الزيات عمر بن م - 6020
سمع جعفر الفريابي وإبراھيم بن شريك األسدي وقاسم بن زكريا المطرز وعبد هللا بن ناجية وأحمد بن الحسن 

الجرجرائي وعمر بن وأحمد بن الحسين الصوفيين وعمر بن محمد الكاغدي وجعفر بن احمد بن محمد بن الصباح 
أبي غيالن الثقفي ومن بعدھم حدثنا عنه البرقاني واألزھري والخالل والعتيقي واالزجي والجوھري والتنوخي 
وخلق يطول ذكرھم أخبرنا الجوھري أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال عمر بن محمد بن علي أبو حفص المعروف 

رقاني عن بن الزيات قلت أكان ثقة قال إي وهللا كان ثقة قديم السماع بابن الزيات الناقد كان صدوقا مكثرا سألت الب
مصنفا أخبرني احمد بن علي المحتسب أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال كان أبو حفص بن الزيات شيخا ثقة متقنا 

ات أبو حفص أمينا وقد جمع أبوابا وشيوخا حدثنا الحسن بن محمد الخالل قال سنة خمس وسبعين وثالثمائة فيھا م
بن الزيات وكان مولده سنة ست وثمانين ومائتين حدثنا عبد العزيز بن علي األزجي قال توفي أبو حفص بن الزيات 
في يوم األحد النصف من جمادى اآلخرة سنة خمس وسبعين وثالثمائة أخبرنا العتيقي قال سنة خمس وسبعين 

ليلة األحد ودفن يوم األحد ألربع عشرة ليلة خلت من جمادى وثالثمائة فيھا توفي عمر بن محمد بن علي بن الزيات 
اآلخرة وكان ثقة أمينا صاحب حديث يحفظ ودفن في الشونيزي وكان مولده في شھر ربيع األول من سنة ست 

 وثمانين ومائتين 
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زھري عمر بن علي بن يونس أبو حفص القطان من أھل دار القطن سمع أبا عروة الحراني حدثنا عنه األ - 6021
والجوھري وكان سماع الجوھري منه في سنة ست وسبعين وثالثمائة وكان صدوقا حدثني أبو القاسم األزھري 
حدثنا عمر بن علي بن يونس حدثنا أبو عروبة ھو الحسين بن محمد بن مودود الحراني حدثنا عبد الجبار يعني بن 

صلى هللا عليه و سلم عن لحوم الحمر واطعمنا لحوم العالء قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال نھانا النبي 
 الخيل 

عمر بن محمد بن احمد بن مقبل أبو القاسم المعروف بابن الثالج كان جواال حدث في الغربة عن احمد بن  -  6022
يوسف الطائي المنبجي والفضل بن وھب الكوفي والقاضي المحاملي ومحمد بن محمد بن داود الكرجي ومحمد بن 

الدوري حدثنا عنه أبو سعيد المالكي وأبو الطيب المطھر بن محمد الخاقاني البغوي وحدثني الحسين بن محمد مخلد 
أخو الخالل عن أبي سعد عبد الرحمن بن محمد اإلدريسي قال عمر بن محمد بن احمد بن مقبل أبو القاسم البغدادي 

ة وانا بھا وكان متھما بالكذب والرواية عمن لم يرھم يعرف بابن الثالج قدم علينا سمرقند سنة ست وسبعين وثالثمائ
 غير معتمد على روايته بوجه من الوجوه حدثنا أحاديث مناكير 

عمر بن محمد بن إبراھيم بن محمد بن خالد أبو القاسم البجلي يعرف بابن سبنك سمع محمد بن حبان  - 6023
دائني وأحمد بن عبيد هللا بن عمار الثقفي وإسحاق بن الباھلي والحسن بن محمي المخرمي وعبد هللا بن إسحاق الم

إبراھيم بن الخليل الجالب ومحمد بن محمد الباغندي وعبد هللا بن محمد الكواز وأبا القاسم البغوي ومن في طبقتھم 
حدثنا عنه بن ابنه محمد بن إسماعيل بن عمر وعبد الوھاب بن علي بن نصر المالكي واألزھري والتنوخي وعبد 

عزيز األزجي وخلق كثير سواھم وكان ثقة يسكن باب األزج وقبل أبو السائب قاضي القضاة شھادته ثم استخلفه أبو ال
محمد بن معروف على الحكم بسوق الثالثاء وحريم دار الخالفة حدثنا التنوخي حدثنا أبو القاسم بن سبنك قال سمعت 

نسبتنا متصلة إلى جرير عند بن عم لنا يقال له بن إدريس أبي يقول انه من ولد جرير بن عبد هللا البجلي وكانت 
وكان يضن بإخراجھا ويتبغض فمات فلم أجدھا إنما عرفت بابن سبنك ألن جدي ألبي احمد بن محمد بن عمار وكان 
يلقب سبنك لسمرة كانت ظاھرة عليه فلما نشأت أدخلني الدواوين ألداء الخراج وامر الضيعة فعرفت به فقيل بن 

قلت وبن سبنك ھو بن عم شيخنا القاضي أبي القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان بن إبراھيم المعروف بابن  سبنك
أبي عمرو وعثمان جده ومحمد والد بن سبنك اخوان وقد ذكرنا نسب أبي عمرو متصال إلى جرير فغنينا عن إعادته 

ھيم بن سبنك يقول ولدت ببغداد في شھر ربيع ھا ھنا أخبرنا علي بن أبي علي قال سمعت عمر بن محمد بن إبرا
األول سنة إحدى وتسعين ومائتين وأول ما كتبت الحديث في سنة ثالثمائة من بن حبان حدثني األزھري قال مات 
أبو القاسم بن سبنك في سنة سبع وسبعين وثالثمائة وقال لي مرة أخرى توفي في رجب من سنة ست وسبعين 

حدثنا التنوخي قال مات بن سبنك يوم الثالثاء السادس عشر من رجب سنة ست وسبعين  وثالثمائة وكان ثقة عدال
 وثالثمائة 

عمر بن محمد بن السري بن سھل بن خالد بن البختري أبو بكر الوراق يعرف بابن أبي طاھر كان يذكر  - 6024
لباغندي وحامد بن شعيب ان مولده في سنة تسعين ومائتين روى عن محمد بن جرير الطبري ومحمد بن محمد ا

البلخي والحسن بن محمي المخرمي وأيوب بن محمد الخطيب وأبو القاسم البغوي حدثنا عنه أبو نعيم األصبھاني 
ومحمد بن عمر بن بكير وعبد العزيز األزجي حدثنا أبو نعيم إمالء حدثنا أبو بكر عمر بن محمد بن السري بن سھل 

فھم قال حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز حدثنا إسحاق بن إسماعيل يعرف بالجنديسابوري ببغداد وكان ي
الطالقاني حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الزبير بن العوام 

احمد بن علي  عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من استطاع منكم أن يكون له خبئ من عمل صالح فليفعل أخبرني
المحتسب أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال كان عمر بن أبي طاھر الوراق مخلطا في الحديث جدا يدعي ما لم 
يسمع ويركب حدثني األزھري عن أبي الحسن بن الفرات قال توفي أبو بكر عمر بن أبي طاھر الوراق في شھر 

لحديث قطعة حسنة وكتب شيئا كثيرا ببغداد والشام ومصر ربيع اآلخر سنة ثمان وسبعين وثالثمائة وكان يحفظ من ا
 ثم ذھبت كتبه إال شيئا يسيرا وحدث عن الباغندي بأحاديث ال أصل لھا وكان رديء المذھب 
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عمر بن عبد العزيز بن احمد بن محمد بن العباس أبو حفص الھمذاني وھو والد أبي غانم عبد الكريم بن  -  6025
وحدث عن احمد بن حمدان المعدل الشيرازي وإبراھيم بن محمد بن الحسن السيرافي عمر الشيرازي سكن بغداد 

ومحمد بن يعقوب النوبندجاني حدثنا عنه أبو طالب محمد بن علي البيضاوي وأبو محمد الجوھري أخبرنا الحسن بن 
شيرازي ببغداد في علي الجوھري أخبرنا أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن احمد بن محمد بن العباس الھمذاني ال

جامع المنصور حدثنا أبو بكر احمد بن حمدان المعدل حدثنا أبو بكر بن شاذان الفارسي حدثنا سعد يعني بن الصلت 
عن األعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تسموا باسمي وال 

م بينكم قال لنا أبو طالب محمد بن علي بن إبراھيم البيضاوي توفي أبو حفص عمر تكنوا بكنيتي فانما أنا قاسم أقس
 بن عبد العزيز المؤدب الشيرازي الھمذاني في آخر رجب سنة تسع وسبعين وثالثمائة 

عمر بن احمد بن ھارون بن الفرج بن الربيع أبو حفص المقرئ المعروف بابن اآلجري سمع أبا عمر  - 6026
القاضي وأبا بكر النيسابوري ومحمد بن إبراھيم بن شاھين وعبيد هللا بن عبد الصمد بن المھتدي  محمد بن يوسف

با وأحمد بن علي الجوزجاني ومحمد بن حمدويه المروزي وأبا القاسم بن بكير وإسماعيل بن العباس الوراق 
د بن الحسين السمسار وعبد العزيز والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد حدثنا عنه األزھري والخالل وعلي بن محم

بن أبي الحسين بن بشران والتنوخي وغيرھم وكان دينا صالحا ثقة أمينا قال لي الخالل مات أبو حفص بن اآلجري 
في سنة اثنتين وثمانين وثالثمائة وأخبرنا العتيقي قال سنة اثنتين وثمانين وثالثمائة فيھا توفي أبو حفص بن اآلجري 

ح ثقة في جمادى اآلخرة قال لي ھالل بن المحسن توفي بن اآلجري في ليلة األحد الثالث من رجب المقرئ شيخ صال
 سنة اثنتين وثمانين وثالثمائة 

عمر بن عبد هللا بن زاذان بن عبد هللا بن زاذان أبو حفص القاضي القزويني قدم بغداد حاجا وحدث بھا  - 6027
الرحمن بن أبي حاتم ومحمد بن قارن بن العباس وعلي بن محمد بن  عن محمد بن ھارون بن الحجاج المقرئ وعبد

أبي سھل الرازيين وعلي بن عمر بن محمد الصيدالني وعلي بن إبراھيم بن سلمة القطان حدثنا عنه محمد بن 
إسماعيل بن عمر بن سبنك والعتيقي ومحمد بن علي بن الفتح الحربي أخبرنا احمد بن محمد العتيقي حدثنا أبو 

فص عمر بن عبد هللا بن زاذان القزويني قدم علينا حاجا في سنة أربع وثمانين وثالثمائة حدثنا أبو بكر محمد بن ح
ھارون بن الحجاج المقرئ قال حدثنا إسماعيل بن توبة الثقفي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد هللا بن دينار عن بن 

ناج اثنان دون واحد قال لي محمد بن علي بن الفتح كان عمر بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يت
 عبد هللا من ولد زاذان أبي عمر الكندي 

عمر بن احمد بن عثمان بن احمد بن محمد بن أيوب بن ازداذ بن سراج بن عبد الرحمن أبو حفص  -  6028
وأحمد بن محمد بن الھيثم الدقاق  الواعظ المعروف بابن شاھين سمع شعيب بن محمد الذارع وأبا خبيب بن البرتي

وأبا عبد هللا بن عفير ومحمد بن ھارون بن المجدر ومحمد بن محمد الباغندي وأحمد بن محمد بن ھانئ الشطوي 
وأحمد بن محمد بن الحسن الربعي وأبا القاسم البغوي وأبا بكر بن أبي داود وأحمد بن محمد بن المغلس وأحمد بن 

ثالھم من يتسع ذكرھم أخبرنا عنه ابنه عبيد هللا ومحمد بن أبي الفوارس وھالل الحفار محمد بن أبي شيبة في أم
والبرقاني واألزھري والخالل واألزجي والعتيقي والتنوخي والجوھري وخلق كثير غيرھم كان ثقة أمينا يسكن 

املي قال ذكر لنا أبو حفص الجانب الشرقي في ناحية المعترض أخبرنا أبو الفتح عبد الكريم بن محمد بن احمد المح
بن شاھين أنه عمر بن احمد بن عثمان بن احمد بن أيوب بن ازداد بن سراج بن عبد الرحمن وقال كذا وجدت نسبي 
في كتب أبي وأصلنا من مروروذ من كور خراسان وجدي ألمي اسمه احمد بن محمد بن يوسف بن شاھين الشيباني 

ب حدثه بما فيه محمد بن علي بن عبد هللا الوراق عن أبي نعيم عن ومولدي وجدته في كتب أبي علي ظھر كتا
مسعر فقرات مولدي على كتابه ولد ابني عمر في صفر سنة سبع وتسعين ومائتين وأول ما كتبت الحديث مما عقلته 

ركت وكتبت بيدي في سنة ثمان وثالثمائة وكان لي إحدى عشرة سنة وكذا كتب ثالثة من شيوخنا في ھذا السن فتب
بھم فاما شيخنا أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز فأملى علينا إمالء قال وجدت في كتاب جدي احمد بن 
منيع ولد ابني أبو القاسم عبد هللا بن محمد يوم اإلثنين في شھر رمضان سنة أربع عشرة ومائتين ومات يوم الفطر 
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التبن وأول ما كتب سنة خمس وعشرين عن إسحاق الطالقاني سنة سبع عشرة وثالثمائة وصليت عليه ودفن بباب 
وغيره فكان ابتداء كتبه للحديث يعني وله إحدى عشرة سنة وأما أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد فإنه بلغني أنه 
ولد في سنة ثمان وعشرين ومائتين ومات في آخر سنة ثمان عشرة وثالثمائة فكان عمره تسعين سنة وأول ما كتب 

ما بلغني عن الحسن بن عيسى بن ماسرجس الخرساني سنة تسع وثالثين وصليت عليه ودفن بباب الكوفة وأما في
عبد هللا بن سليمان بن األشعث فإنه ذكر أنه قال ولدت سنة ثالثين ومائتين وسمعته يقول رأيت جنازة إسحاق بن 

مرادي بمصر سنة إحدى وأربعين ومائتين قال راھويه وكنت مع ابنه في الكتاب وأول ما كتب عن محمد بن سلمة ال
فقال لي أبي يا بني أول ما كتبت كتبت عن رجل صالح ومات في آخر سنة عشرة وثالثمائة في أيام التشريق 
وصليت عليه ودفن بباب البستان قلت في قوله أول ما كتب عبد هللا بن سليمان عن محمد بن سلمة وھم وإنما ھو عن 

ي وقد ذكره أبو حفص في مواضع أخر على الصواب وأوردناه في أخبار أبي بكر بن أبي داود محمد بن أسلم الطوس
حدثنا التنوخي قال قال لنا بن شاھين ولدت في صفر سنة سبع وتسعين ومائتين وأول سماعي في سنة ثمان وثالثمائة 

معت الحديث وقد بلغت إحدى فتفاءلت في ذلك بشيوخي النبالء ورجوت ان أكون مثلھم قلت وكذلك انا أول ما س
عشرة سنة ألني ولدت في يوم الخميس لست بقين من جمادى اآلخرة سنة اثنتين وتسعين وثالثمائة وأول ما سمعت 
في المحرم سنة ثالث وأربعمائة أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن محمد الھاشمي قال قال لنا أبو حفص 

تسعين ومائتين وأول ما كتبت الحديث سنة ثمان وثالثمائة وصنفت ثالثمائة بن شاھين ولدت في صفر سنة سبع و
مصنف وثالثين مصنفا أحدھا التفسير الكبير ألف جزء والمسند ألف جزء وخمسمائة جزء والتاريخ مائة وخمسين 

ص يقول جزءا والزھد مائة جزء وأول ما حدثت بالبصرة سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة سمعت بن الساجي القا
سمعت من بن شاھين شيئا كثيرا وكان يقول كتبت بأربعمائة رطل حبرا حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن 
إسماعيل الداودي قال سمعت أبا حفص بن شاھين يقول يوما حسبت ما اشتريت به الحبر إلى ھذا الوقت فكان 

رھم قال وقد مكث بن شاھين بعد ذلك يكتب زمانا سبعمائة درھم قال الداودي وكنا نشتري الحبر أربعة أرطال بد
أخبرنا احمد بن علي المحتسب أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال كان بن شاھين ثقة مأمونا قد جمع وصنف ما لم 
يصنف أحد وسمعت محمد بن عمر الداودي يقول كان بن شاھين شيخا ثقة يشبه الشيوخ إال انه كان لحانا وكان 

الفقه ال قليال وال كثيرا وكان إذا ذكر له مذاھب الفقھاء كالشافعي وغيره يقول أنا محمدي المذھب  أيضا ال يعرف من
ورأيته يوما اجتمع مع أبي الحسن الدارقطني فلم ينبس أبو حفص بكلمة ھيبة وخوفا ان يخطئ بحضرة أبي الحسن 

كتابه الذي صنفه في التفسير وسالني ان قال الداودي وقال لي الدارقطني يوما ما أعمى قلب بن شاھين حمل إلي 
أصلح ما أجد فيه من الخطا فرأيته قد نقل تفسير أبي الجارود وفرقه في الكتاب وجعله عن أبي الجارود عن زياد بن 
المنذر وإنما ھو عن أبي الجارود وزياد بن المنذر أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عمر بن يزداذ إمام جامع الكرخ بھا 

ل لي أبو بكر البقال كان بن شاھين يسألني عن كالم الدارقطني على األحاديث فأخبره فيعلقه ثم يذكره بعد ذلك قال قا
في أثناء تصانيفه قال لي بن يزداذ وكان بن شاھين عند بن البقال ضعيفا وذكر بن البقال عنه أنه قال رجعت من 

حديث أو قال ثالثين ألف حديث استدراكا مما بعض سفري فوجدت كتبي قد ذھبت فكتبت من حفظي عشرين ألف 
ذھب سمعت محمد بن عمر الدوري يقول سمعت بن شاھين يقول انا أكتب وال أعارض وحدثنا البرقاني قال قال بن 
شاھين جميع ما خرجته وصنفته من حديثي لم أعارضه باألصول يعني ثقة بنفسه فيما ينقله قال البرقاني فلذلك لم 

فيه سمعت األزھري ذكر بن شاھين فقال كان ثقة وكان عنده عن البغوي سبعمائة أو ثمانمائة جزء  استكثر منه زھدا
الشك من األزھري قال وذكرت ألبي مسعود الدمشقي أن بن شاھين ال يخرج إلينا أصوله وإنما يحدث من فروع 

د بن نصر الدينوري قال سمعت فقال إن أخرج إليك بن شاھين حديثا مكتوبا على خزفة فاكتبه حدثني علي بن محم
حمزة بن يوسف السھمي يقول سمعت الدارقطني يقول أبو حفص عمر بن احمد بن شاھين يلج على الخطأ وھو ثقة 
سمعت أبا نعيم الحافظ بأصبھان يقول توفي أبو حفص بن شاھين يوم األحد الحادي عشر من ذي الحجة سنة خمس 

قبر احمد بن حنبل أخبرنا العتيقي قال توفي أبو حفص بن شاھين فذكر مثل وثمانين وثالثمائة ودفن بباب حرب عند 
قول أبي نعيم غير أنه قال الثني عشرة خلون من ذي الحجة قال وكان صاحب حديث ثقة مأمونا أخبرنا عبد العزيز 

 ائة بن علي األزجي قال توفي أبن شاھين يوم األحد الثاني عشر من ذي الحجة سنة خمس وثمانين وثالثم
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عمر بن محمد أبو القاسم الصوفي المناخلي نزل دمشق وروى بھا حكايات عن أبي الحسين المالكي  -  6029
 وغيره حدث عنه عبد الوھاب بن عبد هللا المري الدمشقي 

عمر بن احمد بن إبراھيم بن إسماعيل أبو حفص البرمكي سمع احمد بن عثمان بن يحيى اآلدمي  -  6030
الخطبي ونحوھما حدثنا عنه ابنه علي وكان ثقة صالحا دينا سألت إبراھيم بن عمر البرمكي عن وإسماعيل بن علي 

 وفاة أبيه فقال في جمادى األولى من سنة تسع وثمانين وثالثمائة 

عمر بن إبراھيم بن احمد بن كثير بن ھارون بن مھران أبو حفص المقرئ المعروف بالكتاني سمع أبا  -  6031
وأحمد بن إسحاق بن البھلول التنوخي ويحيى بن محمد بن صاعد وأبا سعيد العدوي وأبا حامد محمد القاسم البغوي 

بن ھارون الحضرمي والفضل بن منصور الزبيدي وأحمد بن القاسم أخا أبي الليث الفرائضي وإبراھيم بن عبد 
زھري والخالل وعبد العزيز الصمد الھاشمي وأبا بكر النيسابوري وأبا بكر بن مجاھد وغيرھم حدثنا عنه األ

األزجي والتنوخي وأبو الفضل بن الكوفي في آخرين وكان ثقة ينزل ناحية نھر الدجاج وذكره محمد بن أبي 
الفوارس فقال كان ال بأس به وكان كتابه بقراءة عاصم عن بن مجاھد فيه بعض النظر أخبرنا العتيقي واألزجي قال 

ين لم يسم العتيقي اليوم وقاال جميعا الحادي عشر من رجب سنة تسعين توفي أبو حفص الكتاني في يوم اإلثن
 وثالثمائة وقال لي األزھري ولد الكتاني في سنة ثالثمائة 

عمر بن القاسم بن محمد أبو الحسين المقرئ صاحب أبي بكر بن مجاھد يلقب وبرة ويعرف بابن الحداد  -  6032
اسم بن إبراھيم الملطي ويعقوب بن محمد بن عبد الوھاب الدوري حدث عن علي بن عبد هللا بن بشر الواسطي وق

ومحمد بن أيوب بن المعافى العكبري وعبد هللا بن احمد بن ثابت البزاز ومحمد بن مخلد العطار وبن عياش القطان 
يقي وأبو وأبي عبد هللا الحكيمي وأبي الحسين بن المنادى وعلي بن محمد المصري حدثنا عنه الخالل واألزجي والعت

الفرج الطناجيري وأحمد بن علي بن التوزي وكان صدوقا قال لي الخالل سمعت منه في جامع الرصافة وكان ثقة 
 وقال لي الطناجيري كان ينزل بسوق يحيى 

عمر بن زكار بن احمد بن زكار بن يحيى بن ميمون بن عبد هللا بن دينار أبو حفص التمار سمع الحسين  - 6033
لمحاملي وعثمان بن جعفر بن اللبان وحمزة بن القاسم الھاشمي وأبا الحسين بن األشناني وإسماعيل بن بن إسماعيل ا

محمد الصفار أخبرنا عنه األزھري واألزجي وھبة هللا بن الحسن الطبري وغيرھم أخبرنا العتيقي قال سنة ثالث 
 وتسعين وثالثمائة فيھا توفي أبو حفص عمر بن زكار ثقة مأمون 

عمر بن محمد بن محمد بن داود أبو سعيد السجستاني نزيل نيسابور قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن  -  6034
يعقوب األصم ومحمد بن جيكان التاجر ومحمد بن عمر بن الجعابي حدثنا عنه البرقاني والخالل واألزجي وقال لي 

األزجي حدثنا عمر بن محمد بن محمد بن  البرقاني سمعت منه ببغداد وكان قدم حاجا أخبرني عبد العزيز بن علي
داود السجزي حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف األصم وأخبرنا علي بن أبي بكر الطرازي حدثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب األصم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد هللا بن محمد بن المغيرة حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد 

قال رجل البن عمرو وقال الطرازي لعبد هللا بن عمرو بن العاص أخبرني بشيء سمعته من رسول  عن الشعبي قال
هللا صلى هللا عليه و سلم قال سمعته يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمھاجر من ھجر ما نھى هللا 

 عنه قال لي الخالل قدم علينا أبو سعيد حاجا ومات بمكة 

ثابت أبو القاسم الحنبلي الصوفي يلقب كتلة حدث عن احمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة  عمر بن - 6035
ومحمد بن فارس المعبدي حدثنا عنه محمد بن الحسين العطار قطيط وأحمد بن علي بن التوزي أخبرنا أبو الفتح 

محمد بن فارس الصوفي حدثنا سالم قطيط حدثنا عمر بن ثابت بن القاسم أبو القاسم الحنبلي يلقب كتلة ببغداد حدثنا 
بن ناھض المقدسي حدثنا محمد بن القاسم الطالقاني حدثنا أبو مقاتل السمرقندي حدثنا مالك عن محمد بن عمر عن 
أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان الميت ليسمع خفق نعالھم إذا ولوا مدبرين في 
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بو نعيم الحافظ حدثنا محمد بن فارس بن حمدان بن عبد الرحمن أبو بكر المعبدي ببغداد حدثنا حديث ذكره أخبرنا أ
 سالمة بن محمد بن ناھض حدثنا مخلد بن القاسم حدثنا أبو مقاتل السمرقندي مثله 

لي عمر بن محمد بن عبد هللا بن خلف بن بخيت أبو القاسم الدقاق حدث عن الحسين بن إسماعيل المحام - 6036
 وإسماعيل بن محمد الصفار حدثني عنه العتيقي وسألته عنه فقال ثقة كان عنده شيء يسير 

عمر بن روح بن علي بن عباد أبو بكر النھرواني يعرف بابن البابنائي سمع محمد بن حمدويه المروزي  - 6037
ا عنه ابنه احمد وكان صدوقا والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد وعلي بن محمد بن عبيد الحافظ حدثن

يذھب إلى االعتزال حدثني احمد بن عمر بن روح ان أباه كان يعتقد مذھب الحنبلية حتى وقع إليه مصنف في الكالم 
لبعض المعتزلة فنظر فيه فاستصوبه وانتقل عن اعتقاده إلى االعتزال قال لي بن روح ولد أبي في المحرم من سنة 

 في جمادى األولى من سنة أربع وأربعمائة  خمس عشرة وثالثمائة وتوفي

عمر بن محمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن احمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن  - 6038
الحسين بن علي بن أبي طالب أبو علي العلوي الكوفي سكن بغداد وحدث بھا عن علي بن عبد الرحمن البكاء ونحوه 

 نت وفاته في يوم األربعاء لثالث خلون من رجب سنة ثالث عشرة وأربعمائة حدثني عنه األزھري وكا

عمر بن عبد هللا بن عمر بن تعويذ أبو حفص الدالل رأى أبا بكر الشبلي وحكى عنه حدثني أبو الفرج بن  - 6039
اس بن المھدي الواسطية الصوفي وأبو الفضل بن المھدي الخطيب أخبرني أبو الفضل محمد بن عبد العزيز بن العب

الھاشمي حدثنا أبو حفص عمر بن عبد هللا بن عمر بن تعويذ الدالل قال رأيت الشبلي يوما وھو ينفض بيده في كمه 
على ما ... خليلي إن دام ھم النفو س ... ... قديما سمعنا به ما فعل ... وقد كان شيء يسمى السرو ر ... ويقول 

قال لي بن المھدي مات عمر بن تعويذ في ... فمات المؤمل قبل األمل ... قى له مؤمل دنيا لتب... ... نراه قليال قتل 
 سنة خمس عشرة وأربعمائة 

عمر بن احمد بن إبراھيم بن عبدوية بن سدوس بن علي بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن  - 6040
إسماعيل بن نجيد السلمي ومحمد بن عبد هللا مسعود أبو حازم الھذلي العبدوي األعرج من أھل نيسابور سمع 

السليطي ومحمد بن جعفر بن مطر وأبا بكر اإلسماعيلي ومحمد بن الحسن بن إسماعيل المقرئ وأبا بكر محمد بن 
علي القفال وإبراھيم بن محمد النصراباذي وعلي بن بندار الصيرفي وإسماعيل بن عبد هللا بن ميكال ومحمد بن عبد 

السمذي وعلي بن احمد بن عبد العزيز الجرجاني وبشر بن احمد اإلسفراييني وعبد هللا بن محمد بن هللا بن علي 
علي بن زياد وخلق يتسع ذكرھم من أھل نيسابور وھراة وغيرھما وقدم بغداد قديما وحدث بھا فسمع منه أبو إسحاق 

د هللا بن الكاتب في آخرين حدثنا عنه الطبري المقرئ ومحمد بن أبي الفوارس وأحمد بن محمد االبنوسي وأبو عب
التنوخي وأبو يعلى احمد بن عبد الواحد الوكيل وبقي أبو حازم حيا حتى لقيته بنيسابور وكتبت عنه الكثير وكان ثقة 
صادقا عارفا حافظا يسمع الناس بإفادته ويكتبون بانتخابه حدثنا التنوخي وأبو يعلى احمد بن عبد الواحد الوكيل قاال 

ا أبو حازم عمر بن احمد العبدوي النيسابوري قدم علينا في سنة تسع وثمانين وثالثمائة أخبرنا علي بن احمد بن حدثن
عبد العزيز الجرجاني أخبرنا أبو بشر احمد بن محمد بن عمرو المروزي حدثنا أبي وعمي قاال حدثنا أبي عن 

يب عن أنس بن مالك عن النبي صلى هللا عليه فيروز بن كعب عن أبيه عن عروة بن ثابت عن عبد العزيز بن صھ
و سلم أنه كان يقرا في الوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل يا أيھا الكافرون وقل ھو هللا أحد أخبرنا القاضي أبو محمد 
الحسن بن الحسين بن رامين اإلستراباذي أخبرنا علي بن احمد بن عبد العزيز الجرجاني بإسناده مثله كتب إلى أبو 

 الحسن بن علي الوخشي من نيسابور يذكر بان أبا حازم مات في يوم عيد الفطر من سنة سبع عشرة وأربعمائة  علي

عمر بن احمد بن عثمان أبو حفص البزاز المعروف بابن أبي عمرو من أھل عكبرا سمع محمد بن يحيى  - 6041
بن محمد بن علي بن حرب كتبت عنه  بن عمر بن علي بن حرب ومحمد بن الحسن بن زياد النقاش وعلي بن صدقة

بعكبرا في سنة عشر وأربعمائة وكان ثقة أمينا مقبول الشھادة عند الحكام حدثنا أبو حفص بن أبي عمرو المعدل 
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حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي إمالء بعكبرا في سنة تسع وثالثين وثالثمائة 
باط بن محمد عن سليمان التيمي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن ھشام عن حدثنا علي بن حرب حدثنا أس

عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الركعتان قبل صالة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيھا حدثني محمد 
ئة قال وسمعته يذكر أن بن محمد بن عبد العزيز العكبري أن عمر بن أبي عمرو مات في سنة سبع عشرة وأربعما

 مولده في سنة عشرين وثالثمائة 

عمر بن إبراھيم بن إسماعيل بن محمد بن احمد بن عبد هللا أبو الفضل بن أبي سعد الزاھد من أھل ھراة  - 6042
قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن أبي الفضل بن خميرويه وأبي حاتم محمد بن يعقوب الفقيه ومحمد بن أبي بكر 

وبشر بن محمد المزني ومحمد بن احمد بن محمد بن حمزة الخياط وأحمد بن إسحاق بن احمد الضرير  الجوھري
وأبي منصور األزھري الھرويين وعن أبي بكر اإلسماعيلي وأبي احمد الغطريفي الجرجانيين وعن محمد بن 

حمد بن محمد بن جعفر محمود المحمودي وأبي الحارث علي بن القاسم المروزيين وعن أبي عمرو بن حمدان وأ
البحيري النيسابوريين وعلي بن عيسى الماليني وعلي بن عبد الرحمن البكائي الكوفي والحسين بن محمد بن عبيد 
العسكري وعبد العزيز بن جعفر الخرقي ومحمد بن النضر الموصلي وسھل الديباجي وغيرھم من البغداديين 

لده وأنا اسمع فقال ولدت في سنة ثمان وأربعين وثالثمائة وبلغني أنه والخراسانيين كتبنا عنه وكان ثقة وسئل عن مو
 توفي بھراة في سنة ست وعشرين وأربعمائة 

عمر بن إبراھيم بن سعيد بن إبراھيم بن محمد بن بجاد بن موسى بن سعد بن أبي وقاص أبو طالب  - 6043
ي وأبا محمد بن ماسي ومحمد بن غريب صاحب الزھري الفقيه الشافعي المعروف بابن حمامة سمع بن مالك القطيع

بن مجاھد وأبا الحسن بن لؤلؤ ومحمد بن حميد المخرمي وعيسى بن حامد الرخجي وأبا حفص بن الزيات وعبيد هللا 
بن أبي سمرة البغوي وعبد هللا بن إبراھيم الزبيبي وأبا بكر األبھري وأبا القاسم الداركي وأبا عمر بن حيويه وأبا 

اذان وطلحة بن محمد بن جعفر كتبنا عنه وكان ثقة قال لنا أبو طالب أھل المعرفة بالنسب يقولون في بكر بن ش
نسبي نجاد بن موسى بالنون وأصحاب الحديث يقولون بجاد بالباء سمعت األزھري يقول مولد أبي طالب الفقيه في 

ماع الحديث سألت أبا طالب عن مولده فقال سنة ثمان وأربعين وثالثمائة وھو أكبر مني بسبع سنين وبكروا به في س
ولدت في النصف من ذي القعدة سنة سبع وأربعين وثالثمائة ومات في ليلة اإلثنين تاسع جمادى اآلخرة من سنة 

 أربع وثالثين وأربعمائة ودفن في صبيحة يوم الثالثاء العاشر من الشھر في مقبرة باب الدير وصليت على جنازته 

حمد بن العباس بن عيسى بن الفضل بن العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن عمر بن م -  6044
علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب أبو القاسم الھاشمي المعروف بابن بكران وھو أخو أبي العباس احمد 

أبو القاسم بن بكران أخبرنا وكان األكبر سمع أبا الحسن بن كيسان كتبنا عنه وكان صدوقا يسكن باب الشام أخبرنا 
علي بن محمد بن احمد بن كيسان النحوي حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا زھير عن 
أبي إسحاق عن األسود عن عائشة قالت رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يخرج إلى الصالة ورأسه تقطر قد 

ولده فقال في سنة أربع وخمسين وثالثمائة ومات في يوم األحد السابع من اغتسل وھو يريد أن يصوم سألته عن م
 ذي القعدة سنة تسع وثالثين وأربعمائة 

عمر بن محمد بن علي بن عطية أبو حفص المعروف والده بأبي طالب المكي سمع أباه وأبا حفص بن  - 6045
أخبرنا عمر بن أبي طالب حدثنا يوسف بن  شاھين ويوسف القواس كتبت عنه وكان صدوقا يسكن ناحية باب الطاق

عمر القواس حدثنا محمد بن منصور الشيعي حدثنا نصر يعني بن علي الجھضمي حدثنا أبو احمد حدثنا إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد هللا أن النبي صلى هللا عليه و سلم تزوج عائشة وھي ابنة ست سنين وبنى 

وقبض النبي صلى هللا عليه و سلم وھي ابنة ثمان عشرة سنة سألته عن مولده فقال في سنة  بھا وھي ابنة تسع سنين
 ثالث وستين وثالثمائة ومات في شھر ربيع اآلخر من سنة خمس وأربعين وأربعمائة 
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ن عمر بن محمد بن عبيد هللا بن محمد بن قزعة أبو طالب المؤدب ويعرف بابن الدلو وھو أخو عبيد هللا ب -  6046
محمد النجار سمع أبا عمر بن حيويه وأبا بكر بن شاذان والدارقطني وبن شاھين وأبا القاسم بن حبابة وأبا حفص 
الكتاني وأبا طاھر المخلص كتبنا عنه وكان صدوقا ينزل ببستان أم جعفر ومات في ليلة السبت السادس من شوال 

 شوال في مقبرة باب الدير  سنة ست وأربعين وأربعمائة ودفن في بكرة يوم األحد سابع

عمر بن الحسين بن إبراھيم بن محمد أبو القاسم أخو محمد بن الحسين الخفاف سمع أبا حفص بن الزيات  - 6047
ومحمد بن المظفر وأبا الفضل الزھري كتبت عنه وكان صدوقا وسمعته يقول ولدت في سنة ثالث وستين وثالثمائة 

 خمسين وأربعمائة  ومات عند انتصاف ذي القعدة من سنة

عمر بن احمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراھيم بن الواثق با أبو محمد الھاشمي سمع محمد  -  6048
بن يوسف بن دوست العالف وأبا طاھر المخلص كتبت عنه وكان صدوقا يسكن باب البصرة وكان يذكر أن مولده 

 حد لعشر خلون من شوال سنة ثالث وخمسين وأربعمائة في سنة خمس وسبعين وثالثمائة ومات في يوم األ

 ذكر من اسمه عثمان 

عثمان بن طلحة بن عمر بن عبيد هللا بن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب التيمي من أھل مدينة رسول  - 6049
المھدي وقد  هللا صلى هللا عليه و سلم ولي قضاء المدينة وكان محمود السيرة جميل الذكر وورد بغداد في خالفة

روي عنه الحديث عن محمد بن المنكدر أخبرنا التنوخي حدثنا محمد بن يوسف األزرق أخبرنا أبو بكر احمد بن عبد 
هللا الوكيل حدثنا عباد بن الوليد حدثني محمد بن سليمان القرشي حدثنا عثمان بن طلحة القرشي عن محمد بن 

إن ناسا يتناولون أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى إنھم المنكدر عن جابر بن عبد هللا قال قيل لعائشة 
ليتناولون أبا بكر وعمر قالت ما تعجبون من ھذا انقطع عنھم العمل فلم يحب هللا أن يقطع عنھم األجر أخبرنا أبو 

قال حدثنا الخطاب عبد الصمد بن محمد بن محمد بن نصر بن مكرم أخبرنا إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل المعدل 
الحسين بن القاسم الكوكبي حدثنا أبو الفضل الربعي حدثني أبي قال استقضى بعض أمراء المدينة عثمان بن طلحة 
بن عمر بن عبيد هللا بن معمر فامتنع عليه من ذلك فاشرف عليه بضرب السياط فلما رأى ذلك قضى بين الناس حتى 

حاجا فدخل عليه عثمان بن طلحة فسأله أن يعزله عن القضاء  استوجب رزق عشرة أشھر قال وقدم المھدي المدينة
فقال ليس إلى ذلك سبيل قال له عثمان يا أمير المؤمنين وهللا لو علمت أن ملك الروم يجيرني وال يمنعني من الصالة 

لك عندنا  الستجرت به قال له المھدي وإنك لعلي ما قلت قال وهللا إني لعلي ما قلت قال فإني قد عزلتك فاقبض ما
من الرزق قال وهللا ما لي عنه غنى ولكنه كان لي نظراء وأشباه يكرھون من ھذا العمل ما أكره ثم أكرھوا عليه 
فدخلوا فيه فلما عزلوا كرھوا العزل فلم أجد معناھم في كراھتھم العزل إال ھذا الرزق فلذلك كرھت أخذه أخبرنا علي 

لذھبي وأحمد بن عبد هللا الوراق قاال حدثنا احمد بن سليمان الطوسي بن أبي علي حدثنا محمد بن عبد الرحمن ا
حدثنا الزبير بن بكار قال وعثمان بن طلحة كان من أھل الھيئة والنعمة والقدر واله أمير المؤمنين المھدي قضاء 

اء ثم استعفى أمير المدينة فلم يكن يأخذ عليه رزقا فقيل له في ذلك فقال أكره أن أرتزق فيضريني ذلك بوالية القض
المؤمنين من القضاء فأعفاه قال الزبيري وحدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال جلس يوما عثمان بن طلحة مع العباس 
بن محمد ببغداد فقال له العباس دلني على خيف بنخله أشتريه وأعتمله قال قد وقعت عليه قال عند من قال عندي قال 

 شتراه منه وما سأل عنه غيره وأعطاه الثمن على ما قال وبكم ھو قال بخمسة آالف دينار فا

عثمان بن مطر أبو الفضل الشيباني البصري قدم بغداد وحدث بھا عن ثابت البناني وعامر األحول ومعمر  - 6050
بن راشد وصخر بن جويرية وأبي حريز عبد هللا بن الحسين روى عنه مسلم بن إبراھيم وسعد بن عبد الحميد بن 

سعيد بن سليمان الواسطي ومحمد بن الصباح الدوالبي وعبد هللا بن عون الخراز وبشر بن الوليد الكندي جعفر و
وغيرھم أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا أبو 

بن مطر حدثني أبو حريز عن عامر الشعبي  أمية محمد بن إبراھيم الطرسوسي حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عثمان
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قال كان النعمان بن بشير بن سعد األنصاري عامال على الكوفة فكان إذا خطب وقال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
و سلم القيت العمامة والكمة عن أذني حتى أسمع فسمعته يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن هللا أحل حالال 

حرم حراما وبينه وبينھما مشتبھات فمن يدع ما تشابه عليه توفر له دينه وعرضه ومن يخالط الحمى يوشك وبينه و
ان يرعى فيه اال إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة اال وإني أنھاكم عن كل مسكر 

دثنا عبد هللا بن محمد بن ناجية حدثنا بشر بن أخبرنا احمد بن محمد العتيقي حدثنا علي بن محمد بن احمد الوراق ح
الوليد الكندي حدثنا عثمان بن مطر المقرئ ويكنى أبا الفضل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال جاء جبريل إلى 
النبي صلى هللا عليه و سلم فقال إن كفارة المجلس ان تقول سبحانك اللھم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك أخبرنا 

ن احمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد هللا يقول عثمان بن محمد ب
مطر بصري قدم بغداد قلت له فكيف ھو قال ال أدري قلت من روى عنه قال ال أعلمه ولم يعرف حديثه أخبرنا بن 

مان بن أبي شيبة قال وسئل يحيى بن معين عن رزق أخبرنا ھبة هللا بن محمد بن حبش الفراء أخبرنا محمد بن عث
عثمان بن مطر فقال كان ضعيفا ضعيفا أخبرنا احمد بن عبد هللا األنماطي أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا علي بن 
احمد بن سليمان المصري حدثنا احمد بن سعيد بن أبي مريم قال وسألته يعني يحيى بن معين عن عثمان بن مطر 

كتب حديثه أخبرني علي بن محمد المالكي أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن فقال ضعيف ال ي
عمران الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن المديني قال وسألته يعني أباه عن عثمان بن مطر فضعفه جدا أخبرنا 

آلجري قال سئل أبو داود عن عثمان العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي ا
بن مطر فقال عثمان ضعيف أخبرنا محمد بن علي المقرئ أخبرنا أبو مسلم بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف 
النسفي قال سألت أبا علي صالح بن محمد عن حديث لعثمان بن مطر عن ثابت فقال عثمان ال يكتب حديثه أخبرنا 

يد بن سعد قال حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال عثمان بن البرقاني أخبرنا أحمد بن سع
 مطر ضعيف 

عثمان بن عبد الرحمن أبو عمر الزھري من ولد سعد بن أبي وقاص يعرف بالوقاصي وبالمالكي ألن  -  6051
وبن شھاب الزھري وسابق سعدا ھو بن مالك حدث عن عطاء بن أبي رباح ونافع مولى بن عمر ومحمد بن المنكدر 

البربري روى عنه صالح بن مالك الخوارزمي وأبو عمر الدوري المقرئ وذكره بن الجعابي في جملة البغداديين 
وھو حجازي األصل قدم بغداد وحدث بھا أخبرنا أبو نعيم الحافظ إمالء حدثنا أبو الطيب عبد الواحد بن الحسن بن 

ن فرح بن جبريل حدثنا أبو عمر حفص بن عمر المقرئ حدثنا عثمان بن عبد علي االدالئي بالكوفة حدثنا احمد ب
الرحمن الوقاصي عن الزھري عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن أحب ما يقول العبد 

عن الزھري إال إذا استيقظ من نومه سبحان الذي يحيي الموتى وھو على كل شيء قدير قال أبو نعيم ال أعلم رواه 
الوقاصي أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن الجنيد قال 
سألت يحيى بن معين عن الوقاصي فقال ال يكتب حديثه كان يكذب ثم قال كان من ولد سعد بن أبي وقاص أخبرنا 

حسن بن احمد قال قرئ على العباس بن محمد قال قال يحيى الوقاصي عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا ال
اسمه عثمان بن عبد الرحمن وھو ضعيف أخبرني علي بن محمد المالكي أخبرنا عبد هللا بن عثمان أخبرنا محمد بن 
فه عمران الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن المديني قال وسألت أبي عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي فضع

جدا حدثنا عبد العزيز بن احمد الكتاني حدثنا عبد الوھاب بن جعفر الميداني حدثنا عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي 
حدثنا القاسم بن عيسى العصار حدثنا إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال الوقاصي عثمان بن عبد الرحمن ساقط 

حدثنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا البخاري قال عثمان بن أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي 
عبد الرحمن الوقاصي تركوه وأخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال 

عرفة وعثمان بن عبد الرحمن القرشي من ولد سعد بن أبي وقاص يقال له الوقاصي ال يكتب حديثه أھل العلم اال للم
وال يحتج بروايته أخبرنا العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي قال سألت 
أبا داود عن الوقاصي فقال ليس بشيء أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب 

ك الحديث أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي أخبرنا محمد حديث أبي قال عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي مترو
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بن احمد بن محمد المفيد حدثنا أبو جعفر محمد بن معاذ الھروي حدثنا أبو داود السنجي حدثنا الھيثم بن عدي قال 
 وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي توفي في خالفة ھارون 

حمد وقيل أبو عدي البصري قدم بغداد وحدث بھا عن عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط بن قيس أبو م - 6052
عمران بن حدير وعبد هللا بن عون ويونس بن يزيد وعلي بن المبارك وھشام بن حسان وسلم بن رزين وصخر بن 
جويرية ومالك بن أنس وشعبة وإسرائيل وفليح بن سليمان والمسعودي وكھمس بن الحسن وكثير بن زيد وأبي 

ن حنبل وإسحاق بن راھويه ومحمد بن بشار وأحمد بن منصور الرمادي وأحمد بن محمد عوانة روى عنه احمد ب
بن يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إسحاق الصاغاني وعباس الدوري ويعقوب الدورقي والحسن بن مكرم وعبد 

محمد الثقفي حدثنا  هللا بن روح المدائني في آخرين حدثني أبو سعيد الحسين بن عثمان الشيرازي أخبرنا الحسين بن
ھارون بن محمد بن ھارون الدينوري األصم العطار حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن عيسى السيسري حدثنا 
عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط بن قيس بالمدائن حدثنا أبو خازم بن الفراء أخبرنا الحسين بن علي الحلبي حدثنا 

علم يقول عثمان بن عمر بن فارس يكنى أبا عدي حدثني الصوري أبو عمران بن األشيب قال سمعت بعض أھل ال
أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المصري أخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي حدثنا محمد بن يونس حدثنا عثمان بن 
عمر بن فارس حدثنا المسعودي قال عمار المستملي لعثمان بن عمر يا أبا محمد حدثنا عن بن عون وعن ھشام بن 

ان وعن يونس األيلي أحاديث المسعودي ما نصنع بھا كتبناھا عن أبي داود أربعمائة فقال يا أبا بشر أخذتھا من حس
واد مالح كتبت ھذه أنا وبشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن المسعودي وأبو داود جرو يلعب بالتراب أخبرنا 

عبد هللا بن احمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا عثمان محمد بن احمد بن رزق أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي حدثنا 
بن عمر رجل صالح ثقة أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو حامد احمد بن محمد بن حسنويه أخبرنا الحسين بن إدريس 
األنصاري حدثنا أبو داود سليمان بن األشعث قال سمعت احمد بن حنبل ذكر عثمان بن عمر الذي روى عنه فقال 

ا أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد األشناني قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول كان رجال صالح
سمعت عثمان بن سعيد يقول قلت يعني ليحيى بن معين فعثمان بن عمر كيف حديثه فقال ثقة أخبرنا محمد بن عبد 

د قال سمعت يحيى بن معين يقول الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن سعيد الخزاز حدثنا عباس بن محم
وعثمان بن عمر البصري ثقة أخبرنا الجوھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف حدثنا الحسين بن 
فھم حدثنا محمد بن سعد قال كان عثمان بن عمر بن فارس ثقة أخبرنا أبو طاھر حمزة بن محمد بن طاھر حدثنا 

ي بن احمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا العجلي الوليد بن بكر األندلسي حدثنا عل
حدثني أبي قال عثمان بن عمر بن فارس بصري ثقة ثبت في الحديث أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه أخبرنا عبد هللا بن 

ن فارس يكنى أبا محمد محمد بن جعفر حدثنا عمر بن احمد األھوازي حدثنا خليفة بن خياط قال وعثمان بن عمر ب
مات سنة سبع ومائتين أخبرنا ھبة هللا بن الحسن الطبري أخبرنا محمد بن عثمان المعدل أخبرنا عثمان بن محمد 
يعني السمرقندي حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال مات عثمان بن عمر سنة ثمان ومائتين أخبرنا األزھري أخبرنا 

مد الكندي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وأخبرنا الجوھري أخبرنا أحمد محمد بن العباس أخبرنا إبراھيم بن مح
بن جعفر بن حمدان حدثنا محمد بن يونس القرشي قاال سنة تسع ومائتين فيھا مات عثمان بن عمر أخبرنا بن الفضل 

ومائتين أخبرنا  أخبرنا جعفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال مات عثمان بن عمر بن فارس سنة تسع
علي بن احمد الرزاز أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا بشر بن موسى حدثنا عمرو بن علي قال مات عثمان 

 بن عمر لثالث وعشرين خلون من ربيع األول سنة تسع ومائتين 

القرشي  عثمان بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص أبو عمرو - 6053
األموي ھكذا نسبه الحاكم أبو عبد هللا بن البيع النيسابوري ونسبه غيره إلى عثمان بن عفان وقال ھو عثمان بن عبد 
هللا بن عمرو بن عثمان بن محمد بن عبد الملك بن سليمان بن عبد الملك بن عبد هللا بن عنبسة بن عمرو بن عثمان 

حجاز وبغداد والكوفة والبصرة وخراسان عن مالك بن أنس وحماد بن بن عفان كان جواال حدث بمصر والشام وال
سلمة وأبي المليح الرقي ويحيى بن أيوب المصري والليث بن سعد وعبد هللا بن لھيعة ورشدين بن سعد ومسلم بن 
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فامي خالد وإسماعيل بن عياش وكان ضعيفا والغالب على حديثه المناكير روى عنه من العراقيين احمد بن حاتم ال
وعبد هللا بن محمد بن ناجية وأحمد بن عمر بن زنجويه وعلي بن إسحاق بن زاطيا وذكر الحاكم أبو عبد هللا بن 
البيع أنه سكن نيسابور وبھا مات أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن إسحاق البغوي حدثنا احمد بن حاتم 

و بن عثمان بن عفان في خان أبي زياد ببغداد حدثنا حماد بن سلمة الفامي المعدل حدثنا عثمان بن عبد هللا بن عمر
عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يرسل على أھل النار البكاء فيبكون حتى تغيض 

علي بن  الدموع حتى يبكوا الدم حتى يرى في وجوھھم كھيئة االخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت أخبرنا محمد بن
مخلد الوراق حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي الناقد أخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطيا قراءة عليه 
سنة إحدى وثالثمائة حدثنا عثمان بن عبد هللا العثماني حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن رسول هللا صلى 

 ه إال هللا وصلوا على من مات من أھل ال إله إال هللا هللا عليه و سلم قال صلوا خلف من قال ال إل

عثمان بن محمد بن إبراھيم بن عثمان أبو الحسن العبسي الكوفي المعروف بابن أبي شيبة أخو أبي بكر  - 6054
والقاسم وكان عثمان األكبر وقال يعقوب بن شيبة عثمان بن أبي شيبة من ولد أبي مسعدة الذي دعى عليه سعد بن 

وقاص رحل عثمان إلى مكة والى الري وكتب الكثير وصنف المسند والتفسير ونزل بغداد وحدث بھا عن أبي 
شريك بن عبد هللا وأبي األحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وھشيم وعمرو بن عبيد وعبيد هللا 

ن سھل بن المغيرة ومحمد بن األشجعي وعبد هللا بن إدريس وحميد بن عبد الرحمن روى عنه ابنه محمد وعلي ب
سعد كاتب الواقدي وحمدان بن علي الوراق وإبراھيم الحربي وعلي بن احمد بن النضر ومحمد بن احمد بن البراء 
والحسن بن علي المعمري وإبراھيم بن أسباط ومحمد بن محمد الباغندي وأبو القاسم البغوي وغيرھم أخبرنا علي 

عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا 
سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال سئل يحيى بن معين عن بن أبي شيبة فقال رحل إلى جرير فقال رجل فلما 

د بن إبراھيم قدمنا على جرير كان ھو يريد الخروج إلى الكوفة أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد حدثنا احم
بن شاذان حدثنا محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع اللخمي قال سمعت أبي يقول سألت عثمان بن أبي شيبة كم 
أقمت على جرير فقال أحد عشر شھرا حتى نعوني بالكوفة قال وسمعت أبي يقول عثمان بن أبي شيبة يقول جاء 

فاخذوا معي من حيث بلغت ثم رجعوا نقلت من أصل  يحيى بن معين وأصحابه إلى جرير وقد كتبت نصف الكتب
أبي الحسن بن رزقويه قال أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل قال عرضت 
على أبي حديث عثمان يعني بن أبي شيبة عن جرير عن شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة الكبرى 

 عليه و سلم في العصبة وحديث جرير عن الثوري عن بن عقيل عن جابر أن النبي صلى هللا عن النبي صلى هللا
عليه و سلم شھد عيدا للمشركين وعدة أحاديث من ھذا النحو فانكرھا جدا وقال ھذه أحاديث موضوعة أو كأنھا 

األحاديث ثم قال نسأل هللا موضوعة ثم قال ما كان أخوه يعني عبد هللا بن أبي شيبة تتطنف نفسه بشيء من ھذه 
السالمة في الدين والدنيا تراه يتوھم ھذه األحاديث نسال هللا السالمة قلت اما حديث شيبة فقد رواه عن جرير غير 
عثمان أخبرناه الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن أبي إسحاق البغوي أخبرنا بن أبي العوام حدثنا أبي حدثنا جرير 

ن شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كل بن عبد الحميد ع
بني آدم ينتمون إلى عصبتھم إال ولد فاطمة فإني أنا أبوھم وأنا عصبتھم وأخبرناه علي بن محمد بن عبد هللا المعدل 

عفراني حدثنا محمد بن حميد حدثنا محمد بن أخبرنا عثمان بن احمد بن عبد هللا الدقاق حدثنا جعفر بن محمد الز
عمرو الرازي عن حسين األشقر عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت الحسين عن 
فاطمة الكبرى قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كل بني آدم ينتمون إلى عصبة غير ولد فاطمة فانا أبوھم 

حديث الثوري فال أعلم رواه عن جرير غير عثمان أخبرناه علي بن محمد بن عبد هللا المعدل وأنا عصبتھم وأما 
أخبرنا علي بن محمد بن احمد المصري حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا زياد بن أيوب دلويه حدثنا عثمان بن أبي 

ال كان النبي صلى هللا عليه و سلم شيبة أخبرنا جرير عن سفيان الثوري عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن جابر ق
في أول األمر يشھد مع المشركين أعيادھم حتى نھى عنه وأخبرناه الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سھل احمد بن 
محمد بن عبد هللا بن زياد القطان حدثنا محمد بن غالب وأخبرناه علي بن يحيى بن جعفر االمام أخبرنا سليمان بن 
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ي حدثنا الحسن بن علي المعمري وأخبرناه البرقاني أخبرنا أبو علي بن الصواف حدثنا احمد بن أيوب الطبران
إبراھيم بن أسباط وأخبرناه البرقاني أيضا أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خميرويه الھروي حدثنا الحسن بن إدريس 

ألزدي حدثنا أبو يعلى الموصلي وأخبرناه عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين ا
قالوا أخبرنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سفيان الثوري عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن جابر قال كان 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يشھد مع المشركين مشاھدھم فسمع ملكين من خلفه وأحدھما يقول لصاحبه اذھب 

صلى هللا عليه و سلم فقال كيف نقوم خلفه وإنما عھده باستالم األصنام قبل فلم يعد  بنا حتى نقوم خلف رسول هللا
يشھد مع المشركين مشاھدھم ھذا لفظ حديث الطبراني وقال تفسير قول جابر وإنما عھده باستالم األصنام يعني أنه 

ه جرير الرازي ان كان عثمان بن يشھد مع من استلم األصنام وذلك قبل أن يوحى إليه قال أبو الفتح األزدي تفرد ب
أبي شيبة حفظه فإنه لم يتابع عليه قلت قد رواه أبو زرعة الرازي عن عثمان فخالف الجماعة في إسناده أخبرنيه أبو 
الحسن محمد بن عبد الواحد حدثنا أبو العباس احمد بن محمد بن الحسين الرازي حدثنا محمد بن قارن حدثنا أبو 

بد الكريم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سفيان بن عبد هللا بن زياد بن حدير عن بن زرعة عبيد هللا بن ع
عقيل عن جابر قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يشھد مع المشركين مشاھدھم فسمع ملكين خلفه وأحدھما 

شھد مع المشركين مشاھدھم كذا قال عن يقول لصاحبه أال نقوم خلف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال فلم يعد ي
سفيان بن عبد هللا بن زياد بن حدير بدل سفيان الثوري وعندي أن ھذا أشبه بالصواب وهللا أعلم أخبرني األزھري 
أخبرنا محمد بن المظفر حدثنا عبد هللا بن محمد بن جعفر القزويني قال سمعت أبا حاتم يقول سمعت رجال يسأل 

ن نمير عن عثمان بن أبي شيبة قال فقال محمد بن عبيد هللا سبحان هللا ومثله يسأل عنه إنما يسأل محمد بن عبد هللا ب
ھو عنا أنبأنا احمد بن محمد الكاتب أخبرنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط 

ين ليس فيھما شك حدثني علي بن الحسين يده عن يحيى بن معين قال ابني أبي شيبة عثمان وعبد هللا ثقتين صدوق
التغلبي أخبرنا تمام بن محمد الرازي حدثنا جعفر بن محمد بن جعفر الكندي حدثنا علي بن حميد الجرجاني بأنطاكية 
قال قال لي فضلك الرازي سألت يحيى بن معين عن محمد بن حميد الرازي فقال ثقة وسألته عن عثمان بن أبي شيبة 

ه عن بن أبي شيبة فقال ثقة فقلت من أحب إليك بن حميد أو عثمان فقال ثقتين أمينين مأمونين أخبرنا فقال ثقة وسألت
إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خلف الدقاق حدثنا عمر بن محمد الجوھري حدثنا أبو بكر 

بكر فقال ما علمت إال خيرا وكأنه أنكر المسألة عنه األثرم قال قلت ألبي عبد هللا بن أبي شيبة ما تقول فيه أعني أبا 
قلت ألبي عبد هللا فاخوه عثمان فقال وأخوه عثمان ما علمت إال خيرا وأثنى عليه وقال عثمان رجل سليم أخبرنا 
ي حمزة بن طاھر حدثنا الوليد بن بكر حدثنا علي بن احمد بن زكريا حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد هللا العجل

حدثني أبي قال عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة كوفي ثقة وأخوه عثمان كوفي ثقة أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب 
أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا زكريا العنبري يقول سمعت إبراھيم بن أبي طالب يقول دخلت على 

شيخ مثلك يتمنى موت شيخ مثله فقال دعني لو مات  عثمان بن أبي شيبة فقال لي إلى متى ال يموت إسحاق فقلت له
إسحاق لصفى لي جرير فإنه لم يبق لجرير صاحب غيري إن مات إسحاق فان محمد بن حميد ال شيء قال إبراھيم 
فرجعت من مكة ودخلت على عثمان وھو في النزع أخبرنا بن مرزوق أخبرنا احمد بن عيسى بن الھيثم التمار 

بن خلف البزار قال مات عثمان بن أبي شيبة في سنة تسع وثالثين ومائتين أخبرنا بن الفضل حدثنا عبيد بن محمد 
أخبرنا جعفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال مات أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة لثالث مضين من 

 المحرم سنة تسع وثالثين ومائتين ال يخضب 

األنباري حدث عن سفيان بن عيينة ومحمد بن فضيل بن غزوان وعبد المجيد عثمان بن المبارك أبو سعيد  - 6055
بن عبد العزيز بن أبي رواد وأبي أسامة وعبيد هللا بن موسى وأبي النضر ھاشم بن القاسم وأسود بن عامر روى 

مد بن احمد بن عنه يعقوب بن شيبة وكان ثقة أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا مح
يعقوب بن شيبة حدثنا جدي حدثنا أبو سعيد عثمان بن المبارك األنباري حدثنا عبيد هللا يعني بن موسى عن عبد 
العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول 

 ما خير عمار بين أمرين اال اختار أيسرھما 
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عثمان بن ھشام بن الفضل بن دلھم حدث عن محمد بن كثير الكوفي وأبي قطن عمرو بن الھيثم وعلي بن  - 6056
عاصم ويحيى بن السكن روى عنه أبو عمر محمد بن يوسف القاضي وعلي بن محمد بن يحيى السواق ومحمد بن 

د هللا بن جامع الدھان أخبرنا محمد بن مخلد العطار أخبرني احمد بن سليمان بن علي المقرئ أخبرنا محمد بن عب
مخلد العطار حدثنا عثمان بن ھشام بن الفضل بن دلھم حدثنا محمد بن كثير الكوفي حدثنا ليث عن مجاھد عن بن 

 عمر قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من جر إزاره من الخيالء لم ينظر هللا إليه 

أبي زھير أخو صاعقة حدث عن عمرو بن مرزوق روى عنه احمد بن إبراھيم  عثمان بن عبد الرحيم بن -  6057
الصخري األنطاكي وأحسب عثمان تغرب فاني لم ار للبغداديين عنه رواية أخبرنا البرقاني قال قرأنا على أبي بكر 

بن عبد الرحيم  اإلسماعيلي حدثك بن عمير حدثنا احمد بن إبراھيم يعني الصخري بأنطاكية أخبرنا عثمان أخو محمد
صاعقة حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن الحسن عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال 

 عمار تقتله الفئة الباغية 

عثمان بن صالح بن سعد بن يحيى أبو القاسم الخياط الخلقاني حدث عن محمد بكر البرساني وأبي زكريا  - 6058
ر العقدي ويزيد بن ھارون وعثمان بن عمر ووھب بن جرير وعبد هللا بن بكر والواقدي وسعيد السيلحيني وأبي عام

بن عامر ويحيى بن السكن روى عنه أبو عبيدة محمد بن احمد بن المؤمل الناقد وأحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني 
بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا أبو وأبو عبيد المحاملي ومحمد بن مخلد وبن عياش القطان وكان ثقة أخبرنا ھالل 

عبد هللا الحسين بن يحيى بن يحيى بن عياش القطان حدثنا عثمان بن صالح الحذاء أخبرنا وھب بن جرير حدثنا أبي 
قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن البراء بن عازب قال لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم األحزاب نقل 

وال تصدقنا وال ... اللھم لوال أنت ما اھتدينا ... أرى بياض بطنه مما غطاه التراب وھو يقول  معنا التراب حتى ما
وإن أرادوا فتنة أبينا ... إن األولى قد بغوا علينا ... ... وثبت االقدام إن القينا ... فانزلن سكينة علينا ... ... صلينا 

الحذاء وروى ھذا الحديث أبو عبد هللا بن دوست عن بن ورفع بھا صوته كذا في كتاب ھالل عثمان بن صالح ... 
عياش عن عثمان بن صالح الخياط حدثنا عبد العزيز بن علي األزجي حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو عبيد 
الضبي حدثنا عثمان بن صالح بن سعد البغدادي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني أبو الفرج الطناجيري حدثنا عمر بن 

الواعظ قال وجدت في كتاب جدي سمعت احمد بن محمد بن بكر قال مات عثمان بن صالح الخياط سنة ست احمد 
 وخمسين ومائتين 

عثمان بن معبد بن نوح المقرئ سمع عمر بن أبي سلمة التنيسي وحفص بن عمر العدني وعبد الغفار بن  - 6059
لي بن ثابت الدھان وأبا نعيم الفضل بن دكين داود الحراني وحبيبا كاتب مالك وإسحاق بن محمد الفروي وع

وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ومحمد بن عمران بن أبي ليلى الكوفي روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وعبد هللا 
بن الصقر السكري وقاسم بن زكريا المطرز ويحيى بن محمد بن صاعد وعثمان بن إسماعيل بن بكر السكري 

بد الشعيري ومحمد بن مخلد وكان ثقة أصابه طرش في آخر عمره أخبرنا أبو عمر عبد وأحمد بن علي بن مع
الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا عثمان بن معبد حدثنا إسحاق بن محمد 

هللا عليه و سلم قال ما بين  الفروي قال حدثتنا عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد عن أبيھا سعد أن رسول هللا صلى
قبري ومنبري روضة من رياض الجنة أخبرنا الطناجيري حدثنا عمر بن احمد قال قرأت على محمد بن مخلد قال 
مات عثمان بن معبد في صفر سنة إحدى وستين وأخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على 

لجانب الغربي من مدينة السالم عثمان بن معبد بن نوح المقرئ ليلة األربعاء بن المنادى وأنا اسمع قال ومات با
 ودفن يوم األربعاء ألربع وعشرين من صفر سنة إحدى وستين يعني ومائتين 

عثمان بن سعيد البغدادي حدث عن محمد بن سماعه القاضي روى عنه احمد بن سعيد الحديثي أخبرني  -  6060
مظفر حدثنا احمد بن سعيد بن يزيد بن عروة الحديثي حدثنا عثمان بن سعيد البغدادي األزھري حدثنا محمد بن ال

حدثنا محمد بن سماعه عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراھيم عن علقمة عن بن مسعود ان عمر 
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قس من تلك القسوس بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال في خطبته إن هللا يضل من يشاء ويھدي من يشاء فقال 
ما يقول أميركم ھذا قالوا يقول ان هللا يضل من يشاء ويھدي من يشاء فقال القس برقست هللا اعدل أن يضل أحدا 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فبعث إليه فقال بل هللا اضلك ولوال عھدك لضربت عنقك ولمحمد بن مخلد شيخ يقال له 

از المخرمي فان كان صاحب بن سماعه ھذا فإنه مات في سنة خمس عثمان بن سعيد بن ذكوان أبو الحسن البز
 وستين ومائتين وكذلك قرأت بخط بن مخلد 

عثمان بن علي بن محمد بن الصباح وھو بن أخي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ذكره لي أبو  - 6061
 د الوھاب بن الضحاك نعيم الحافظ وقال لي ھو بغدادي قدم أصبھان سنة ست ومائتين وحدث عن عب

عثمان بن عبد هللا بن محمد بن بلج أبو عمرو البرجمي البصري المعروف بالضايع قدم بغداد وحدث بھا  -  6062
عن محمد بن عبد هللا األنصاري وأبي الوليد الطيالسي وعمرو بن مرزوق ومحمد بن حفص العطار وإبراھيم بن 

صوفي وأبو طالب احمد بن نصر بن طالب الحافظ وغيرھما أخبرني بشار روى عنه أبو الحسن احمد بن الحسين ال
أبو يعلى احمد بن عبد الواحد الوكيل أخبرنا علي بن عمر الدارقطني حدثنا أبو طالب الحافظ حدثنا أبو عمر وعثمان 

عن سويد بن محمد بن بلج البصري ببغداد حدثنا إبراھيم بن بشار الرمادي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين 
بن غفلة قال كان عمر بن الخطاب يغلس بالفجر وينور ويصلي بين ذلك ويقرأ بسورة ھود وسورة يوسف ومن 

 قصار المثاني من المفصل 

عثمان بن يحيى بن عمرو بن بيان بن فروخ اآلدمي سمع محمد بن بكار بن الريان وعثمان بن أبي شيبة  - 6063
محمود بن عمر العكبري حدثنا احمد بن عثمان بن يحيى اآلدمي حدثني أبي  روى عنه ابنه احمد وكان ثقة أخبرني

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك بن عبد هللا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا أحسن من 
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مترجال في حلة حمراء 

مرو الحراني قدم بغداد وحدث بھا عن الوليد بن عبد الملك بن مسرح عثمان بن محمد بن عثمان أبو ع - 6064
الحراني روى عنه القاضي أبو عبد هللا المحاملي وعبد الباقي بن قانع أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان 

لملك بن مسرح أخبرنا عبد الباقي بن قانع القاضي حدثنا عثمان بن محمد بن عثمان الحراني حدثنا الوليد بن عبد ا
حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا مسعر عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة 

 قام إليه النبي صلى هللا عليه و سلم فقبل بين عينيه 

مع أبي  عثمان بن علي بن محمد بن شعيب أبو عمرو البغدادي قال عبد الرحمن بن أبي حاتم كتب الحديث -  6065
 بالشام وكان حافظا ولقي ھدبة سمع منه أبي في المذاكرة وھو صدوق 

عثمان بن علي بن شعيب بن عدي بن ھمام أبو بكر السمسار وھو أخو محمد بن علي سمع خالد بن خداش  -  6066
سماعيل بن المھلبي روى عنه إسماعيل بن علي الخطبي وذكر انه سمع منه في سنة خمس وثمانين ومائتين أخبرنا إ

علي الخطبي حدثنا أبو بكر عثمان بن علي بن شعيب حدثنا خالد بن خداش حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن صالح 
عن حماد عن إبراھيم عن أبي عبد هللا الجدلي عن خزيمة بن ثابت ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال المسح 

 ثالثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم 

ن بن سعيد بن بشار أبو القاسم األحول األنماطي كان أحد الفقھاء على مذھب الشافعي وحدث عن أبي عثما - 6067
إبراھيم المزني والربيع بن سليمان المرادي روى عنه أبو بكر الشافعي أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن 

بن سعيد بن بشار األنماطي األحول كان للناس  العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال وأبو القاسم عثمان
 فيه منفعة مات في شوال سنة ثمان وثمانين 



136 

 

عثمان بن سعيد بن أخي علي بن داود القنطري حدث عن يحيى بن الحسن القالنسي روى عنه أبو الحسن  -  6068
 علي بن محمد بن احمد المنقري 

اء حدث عن أبي ھمام الوليد بن شجاع السكوني روى عنه عثمان بن نصر البغدادي وقع حديثه إلى الغرب - 6069
إبراھيم بن محمد بن أبي حماد األبھري أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم بن محمد الريحاني بھمذان حدثنا أبو 
إسحاق إبراھيم بن محمد بن أبي حماد األبھري الفقيه حدثنا عثمان بن نصر البغدادي حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا 

بد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و ع
 سلم يسدل عمامته بين كتفيه 

عثمان بن نصر أبو عبد هللا الطائي تغرب وحدث ببرذعة ونواحيھا عن عبد هللا بن حمزة الزبيري أخي  - 6070
اسم بن الفضل بن بزيع روى عنه القاضي أبو بكر الميانجي وأبو علي بن حبش إبراھيم وعن العالء بن سالم والق

الدينوري وأخشى أن يكون الذي ذكرناه آنفا وسقنا حديثه عن أبي ھمام وهللا أعلم أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد 
عثمان بن نصر الطائي الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق أخبرنا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم الميانجي حدثنا 

البغدادي بالميانج سنة خمس وتسعين ومائتين حدثنا العالء بن مسلم الواسطي أخبرنا أبو الوليد المخزومي عن عبيد 
هللا عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صلوا على من قال ال إله إال هللا وصلوا وراء من 

 قال ال إله إال هللا 

عثمان بن سعيد أبو عمرو التمار حدث عن احمد بن منصور زاج روى عنه أبو بكر بن بخيت أخبرنا أبو  -  6071
الفرج عبد الوھاب بن الحسين بن عمر بن برھان البغدادي بصور أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خلف بن بخيت 

روزي زاج سنة ست وخمسين ومائتين الدقاق حدثنا أبو عمرو عثمان بن سعيد التمار حدثنا احمد بن منصور الم
حدثنا محمد بن مصعب القرقساني عن عمر بن إبراھيم بن خالد القرشي عن عيسى بن علي عن أبيه عن جده عبد 
هللا بن عباس لما نزلت إذا جاء نصر هللا والفتح جاء العباس إلى علي فقال قم بنا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 صلى هللا عليه و سلم فسأاله عن ذلك فقال يا عباس يا عم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن فصارا إلى رسول هللا
هللا جعل أبي بكر خليفتي على دين هللا ووحيه فاسمعوا له تفلحوا وأطيعوا ترشدوا قال العباس فاطاعوه وهللا فرشدوا 

عبد هللا الدقاق حدثنا إسحاق بن إبراھيم الختلي أخبرناه محمد بن احمد بن رزق حدثنا أبو عمرو عثمان بن احمد بن 
حدثنا عمر بن إبراھيم بن خالد بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن علي بن عبد هللا بن العباس عن أبيه عن جده العباس 

تدوا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا عم إن هللا جعل أبا بكر خليفتي على دين هللا ووحيه فأطيعوه بعدي تھ
 واقتدوا به ترشدوا قال قال بن عباس ففعلوا فرشدوا 

عثمان بن سھل بن مخلد البزاز ويقال اآلدمي حدث عن يحيى بن معلى بن منصور الرازي والحسن بن  - 6072
محمد بن الصباح الزعفراني وإبراھيم بن راشد اآلدمي روى عنه أبو عمر بن حيويه وعبد هللا بن موسى الھاشمي 

أخبرنا محمد بن احمد بن شعيب الروياني أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا عثمان بن سھل بن مخلد  وكان ثقة
اآلدمي حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا بھلول بن عبيد الكندي عن حماد عن إبراھيم عن علقمة عن بن 

خبرنا السمسار حدثنا الصفار حدثنا بن قانع مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الفطرة على كل مسلم أ
 أن عثمان بن سھل بن مخلد البزاز مات في شھر رمضان سنة ثالث عشرة وثالثمائة 

عثمان بن عبد هللا بن مسلم بن يونس بن يزيد بن خالد أبو عمرو البغدادي حدث عن الحسن بن مكرم  -  6073
العاقولي وأبي العباس الكديمي وأحمد بن محمد بن غالب الباھلي ومحمد بن يوسف بن الطباع وعبد الكريم بن الھيثم 

روى عنه أبو زيد بن عامر الكوفي أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي أخبرنا أبو زيد الحسين بن الحسن بن عامر 
وثالثمائة  الكوفي حدثنا أبو عمرو عثمان بن عبد هللا بن مسلم بن يونس بن يزيد بن خالد البغدادي سنة ثالث عشرة

 حدثنا عبد الكريم بن الھيثم 
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عثمان بن محمد بن سعيد أبو سعيد البغوي ذكر أبو القاسم بن الثالج أنه قدم بغداد حاجا في سنة اثنتين  -  6074
 وعشرين وثالثمائة وحدثھم عن عبد الرحمن بن قريش بن خزيمة الجالب 

ن يحيى بن عبدك روى عنه عمر بن بشران السكري عثمان بن الطيب القزويني قدم بغداد وحدث بھا ع - 6075
أخبرنا البرقاني أخبرنا عمر بن بشران حدثنا عثمان بن الطيب القزويني حدثنا يحيى بن عبد األعظم حدثنا أبو 
حفص عمر بن سھل المازني حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين أن النبي صلى 

 ل الحياء ال يأتي إال بخير هللا عليه و سلم قا

عثمان بن احمد بن الحسين بن سليمان بن عبد الرحمن أبو عمرو المعروف بابن الخضيب البزاز كان  - 6076
يسكن بالجانب الشرقي وحدث عن الھيثم بن سھل التستري والحسن بن علي بن المبارك وكردوس الواسطي وحنبل 

أبي العوام وإبراھيم بن دنوقا روى عنه أبو الفتح محمد بن الحسين بن إسحاق وموسى بن سھل الوشاء ومحمد بن 
األزدي ومحمد بن جعفر بن العباس النجار وبن الثالج أخبرني األزھري حدثنا محمد بن جعفر النجار حدثنا أبو 
 عمرو عثمان بن احمد الخضيب في جامع الرصافة حدثنا خلف بن محمد بن كردوس حدثنا يزيد بن ھارون حدثنا

محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا سألتم الخير 
فسلوا حسان الوجوه حدثنا علي بن أبي علي قال لنا أبو بكر بن شاذان توفي بن الخضيب البزاز سنة ثالث وعشرين 

 وثالثمائة 

السكري سمع يعيش بن الجھم الحديثي وعبد هللا بن محمد بن عبد  عثمان بن إسماعيل بن بكر أبو القاسم -  6077
هللا بن ثمامة األنصاري وزيد بن إسماعيل الصائغ ونصر بن داود بن طوق وأحمد بن منصور الرمادي ومحمد بن 
ھم احمد بن الجنيد الدقاق ومحمد بن عبد الملك الدقيقي روى عنه الدارقطني وبن شاھين وأبو الفتح القواس وغير

وكان ثقة يسكن درب الضفادع أخبرنا البرقاني حدثنا علي بن عمر الحافظ قال عثمان بن إسماعيل بن بكر السكري 
ثقة مأمون فاضل أخبرنا محمد بن علي بن الفتح حدثنا أبو الحسن الدارقطني حدثنا عثمان بن إسماعيل بن بكر 

راھيم بن شاذان وحدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة السكري وكان من الثقات أخبرنا التنوخي حدثنا احمد بن إب
بن محمد بن جعفر وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن عثمان بن بكر السكري مات في سنة ثالث 

 وعشرين وثالثمائة 

لمراوزة عثمان بن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن موسى بن عمرو السبيعي الكوفي كان يسكن محلة ا - 6078
ناحية باب حرب وحدث عن أبي قرصافة العسقالني وھالل بن العالء الرقي وعثمان بن خرزاذ األنطاكي روى عنه 
علي بن عمر السكري وبن شاھين وبن الثالج أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا عمر بن احمد الواعظ 

حمد بن عبد الوھاب العسقالني حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا عثمان بن جعفر بن محمد الصوفي حدثنا أبو قرصافة م
حدثنا شعبة عن موسى بن عقبة عن الزھري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا عليه و 
سلم هللا عليه وسلم قال من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنھا شيئا فھي له فان كان قد قبض من ثمنھا شيئا فھو أسوة 

 لغرماء ا

عثمان بن زكريا بن يحيى المروزي حدثنا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري حدثنا أبو احمد محمد بن  -  6079
احمد الغطريفي بجرجان حدثنا عثمان بن زكريا بن يحيى المروزي ببغداد حدثنا محمد بن زكريا المروزي حدثنا 

مجاھد عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا  سويد بن سعيد أخبرنا علي بن مسھر عن أبي يحيى القتات عن
 عليه و سلم من عشق فكتم وعف فمات فھو شھيد 

عثمان بن جعفر بن محمد بن محمد بن حاتم أبو عمرو المعروف بابن اللبان األحول سمع محمد بن الوليد  -  6080
للؤلؤي ومحمد بن الحجاج بن البسري وحفص بن عمرو الربالي ومحمد بن إسماعيل األحمسي ويعقوب بن يوسف ا

نذير الكوفي وأبا بدر عباد بن الوليد الغبري وعمر بن شبة النميري ومحمد بن إبراھيم السمرقندي ومحمد بن نصر 
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المروزي روى عنه القاضي الجراحي وأبو الحسين بن البواب المقرئ وبن حيويه والدارقطني وبن شاھين وأبو 
المازني وأبو الحسين بن الجندي وكان ثقة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار  حفص الكتاني ومحمد بن عبد الرحيم

 حدثنا بن قانع أن بن اللبان مات سنة أربع وعشرين وثالثمائة 

عثمان بن الخطاب بن عبد هللا بن العوام أبو عمرو البلوي األشج المغربي المعروف بابي الدنيا كان يروي  - 6081
ھرا طويال وقدم بغداد بعد سنة ثالثمائة بعدة سنين روى عنه الحسن بن محمد بن عن علي بن أبي طالب وعاش د

يحيى بن أخي طاھر العلوي وأبو بكر المفيد وغيرھما والعلماء من أھل النقل ال يثبتون قوله وال يحتجون بحديثه 
مد بن محمد بن يعقوب المفيد أخبرنا العبد الصالح أبو بكر احمد بن موسى بن عبد هللا الروشنائي أخبرنا محمد بن اح

قال سمعت أبا عمرو عثمان بن الخطاب بن عبد هللا البلوي من مدينة بالمغرب يقال لھا رندة وھو المعمر ويعرف 
بأبي الدنيا يقول ولدت في أول خالفة أبي بكر الصديق فلما كان في زمن علي بن أبي طالب خرجت أنا وأبي نريد 

كوفة أو من األرض التي ھو فيھا لحقنا عطش شديد في طريقنا أشفينا منه على الھلكة لقاءه فلما صرنا قريبا من ال
وكان أبي شيخا كبيرا فقلت له اجلس حتى ادور انا الصحراء والبرية لعلي أقدر على ماء أو من يدلني على ماء أو 

ا بعين ماء وبين يديھا شبيه ماء المطر فجلس ومضيت أطلب فلما كنت منه غير بعيد الح لي ماء فصرت إليه فإذا أن
بالبركة أو الوادي من مائھا فنزعت ثيابي واغتسلت من ذلك الماء وشربت حتى رويت ثم قلت أمضي فأجيء بأبي 
فھو غير بعيد فجئت إليه فقلت له قم فقد فرج هللا وھذا عين ماء قريب منا فقام ومضينا نحو العين الماء فلم نر شيئا 

م نقدر على شيء حتى اجھد أبي جھدا شديدا فلم يقدر على النھوض لشدة ما لحقه فجلست فدرنا نطلب فلم نقدر فل
معه فلم يزل يضطرب حتى مات فاحتلت حتى واريته ثم جئت حتى لقيت أمير المؤمنين عليا وھو خارج إلى صفين 

في وجھي شجة قال  وقد أسرجت له بغلة فجئت فمسكت بالركاب ليركب وانكببت أقبل فخذه فنفحني بالركاب فشجني
المفيد ورأيت الشجة في وجھي واضحة قال ثم سألني عن خبري فأخبرته بقصتي وقصة أبي وقصة العين فقال ھذه 
عين لم يشرب منھا أحد إال عمر عمرا طويال فابشر فإنك معمر ما كنت لتجدھا بعد شربك منھا قال المفيد ثم سالناه 

لم أزل أتتبعه في األوقات وألح عليه حتى يملي علي حديثا بعد حديث ثم فحدثنا عن علي بن أبي طالب بأحاديث ثم 
أعود حتى جمعت عنه خمسة عشرة حديثا لم تجتمع عنه لغيري لتتبعي له وإلحاحي عليه وكان معه شيوخ من بلده 

في لقيه علي بن  فسألتھم عنه فقالوا ھو مشھور عندنا بطول العمر حدثنا بذلك آباؤنا عن آبائھم عن أجدادھم وأن قوله
أبي طالب معلوم عندھم انه كذلك حدثني أبو القاسم عبيد هللا يوسف بن احمد بن عبد األعلى بن محمد بن مروان 
الرقي الفقيه حدثنا أبو القاسم يوسف بن أحمد بن محمد البغدادي التمار وكان بالرقة يعرف بالبنا وكان شاھدا بالرقة 

عن علي بن أبي طالب فقال إن األشج دخل بغداد واجتمع الناس عليه في دار  فقلت له إن المفيد حدث عن األشج
إسحاق واحدقوا به وضايقوه وكنت حاضره فقال ال تؤذوني فإني سمعت علي بن أبي طالب يقول قال رسول هللا 

لمت أن أحدا صلى هللا عليه و سلم كل مؤذ في النار وحدث ببغداد خمسة أحاديث حفظت منھا ثالثة ھذا أحدھا وما ع
ببغداد كتب عنه حرفا واحدا ولم يكن عندي بذاك الثقة قلت وقد روى بعض الناس عن المفيد قال بلغني أن األشج 
مات في سنة سبع وعشرين وثالثمائة وھو راجع إلى بلده فقال وأخبرني بعض أصحابنا أنھم كانوا يكنونه بعد ذلك 

 بابي الحسن ويسمونه عليا 

بدويه بن عمرو أبو عمرو البزاز الكبشي سمع علي بن شعيب السمسار وعلي بن سھل البزاز عثمان بن ع - 6082
وعبد هللا بن أبي سعد الوراق ومحمد بن عبيد هللا بن المنادى والحسن بن علي بن عفان العامري وعبد الرحمن بن 

بكر بن أبي موسى القاضي محمد بن منصور الحارثي وكثير بن شھاب القزويني وإبراھيم الحربي روى عنه أبو 
وأحمد بن الفرج بن الحجاج والحسن بن علي بن احمد بن عون الحريري وغيرھم وكان ثقة أخبرنا العتيقي حدثنا 
الحسن بن علي بن احمد بن عون الحريري قال ومات عثمان بن عبدويه بن عمرو يوم األربعاء غرة شھر رمضان 

  سنة ثمان وعشرين وثالثمائة ودفن من يومه

عثمان بن الحسن بن علي بن زيد أبو عمرو حدث عن عمر بن إبراھيم المعروف بأبي األذان الحافظ  - 6083
 روى عنه محمد بن إسحاق بن محمد القطيعي 
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عثمان بن احمد بن أيوب بن حمدان أبو عبد هللا حدث بتنيس أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن علي بن عياض  - 6084
حمد بن احمد بن جميع الغساني حدثنا عثمان بن أحمد بن أيوب بن حمدان أبو عبد هللا القاضي بصور أخبرنا م

البغدادي بتنيس حدثنا أبو محمد عمران بن الخطاب أخبرنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا األوزاعي حدثنا الزھري قال 
صلى هللا عليه و سلم إذا قام حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا ھريرة قال قال رسول هللا 

 أحدكم من الليل فال يدخل يده في اإلناء حتى يفرغ عليھا مرتين أو ثالثا فان أحدكم ال يدري أين باتت يده 

عثمان بن جعفر بن محمد بن الھيثم بن عبد هللا أبو عمرو يعرف بالدينوري حدث عن محمد بن علي بن  - 6085
 ماعيل الوراق حمدان الوراق روى عنه محمد بن إس

عثمان بن جعفر بن محمد بن عبدك أبو عمرو الدينوري ذكر بن الثالج انه حدثه في سنة تسع وعشرين  - 6086
وثالثمائة في مجلس القاضي المحاملي عن محمد بن سھل بن حماد التستري وذكر أبو الفتح بن مسرور انه حدثه 

 علمت من أمره إال خيرا  ببغداد عن عبد هللا بن محمد بن وھب الحافظ وقال ما

عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو أخبرنا عبد هللا بن علي بن عياض القاضي بصور أخبرنا محمد بن احمد  -  6087
بن جميع حدثنا عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو ببغداد حدثنا أبو العباس بن الفضل السقطي حدثنا وھب بن جرير 

الوراق قال سمعت عبد هللا بن بريدة يقول كان الوھط لرجل من ثقيف يقال  بن حازم الجھضمي حدثنا أبي عن مطر
 له عبد هللا بن خباب وكان رجال رقوبا ال يولد له فباع الوھط من عبد المطلب بن ھاشم وذكر الحديث بتمامه 

بن وھب  عثمان بن احمد بن أبي شملة الدينوري الوراق قدم بغداد وحدث بھا عن عبد هللا بن حمدان - 6088
 الدينوري روى عنه احمد بن الفرج بن الحجاج 

عثمان بن احمد أبو عمرو العثماني حدث عن جعفر بن ھاشم المؤدب روى عنه أبو الفضل عبيد هللا بن  - 6089
عبد الرحمن الزھري أخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا أبو الفضل الزھري حدثني أبو عمرو وعثمان بن 

ي حدثنا جعفر بن ھاشم المؤدب قال سمعت بشر بن الحارث يقول الحالل ال يحتمل السرف قال وسمعت احمد العثمان
بشرا يقول األخذ من الناس مذلة قال وسمعت بشرا يقول ليس ھذا زمان اتخاذ إخوان إنما ھو زمان خمول ولزوم 

 البيوت 

بالشمعي حدث عن أبي األحوص محمد  عثمان بن محمد بن العباس بن جبريل أبو عمرو الوراق ويعرف - 6090
بن الھيثم القاضي روى عنه بن الثالج أخبرني العتيقي وكتب لي بخطه قال سمعت أبا الحسن أحمد بن الفرج بن 
منصور بن الحجاج يقول توفي أبو عمرو عثمان بن العباس بن جبريل الوراق يوم الخميس بعد الظھر لعشر خلون 

 ثين وثالثمائة من ربيع اآلخر سنة أربع وثال

عثمان بن محمد بن علي بن احمد بن جعفر بن دينار بن عبد هللا أبو الحسين المعروف بابن عالن الذھبي  -  6091
حدث بالشام وبمصر عن عبد هللا بن روح المدائني ومحمد بن عيسى بن أبي قماش الواسطي ومحمد بن غالب 

اذ بن المثنى وعلي بن عبد العزيز البغوي وأبي حصين الوادعي التمتام وأبي العباس الكديمي وإبراھيم الحربي ومع
ومطين الكوفيين وغيرھم روى عنه احمد بن محمد بن عمرو الجيزي وعبد الوھاب بن الحسن الدمشقي وكان ثقة 
 أخبرنا أبو الخطاب محمد بن علي بن محمد الجبلي الشاعر أخبرنا عبد الوھاب بن الحسين بن الوليد الكالبي بدمشق

حدثنا أبو الحسين عثمان بن محمد بن عالن الذھبي البغدادي قدم علينا في سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة حدثنا محمد 
بن عيسى الواسطي حدثنا محمد بن علي الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األزدي حدثنا أبو الفتح عبد الواحد 

مان بن محمد بن علي بن احمد بن جعفر الذھبي يكنى أبا بن محمد بن مسرور حدثنا أبو سعيد بن يونس قال عث
الحسين البغدادي قدم مصر وكتب عنه عن إبراھيم الحربي والحارث بن أبي أسامة وطبقة نحوھما وخرج فتوفي 
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بدمشق قال بن مسرور توفي بحلب قال لي الصوري توفي نحو سنة أربعين وثالثمائة قال غيره توفي سنة أربع 
 مائة بحلب وثالثين وثالث

عثمان بن احمد بن عبد هللا بن يزيد أبو عمرو الدقاق المعروف بابن السماك سمع محمد بن عبيد هللا بن  - 6092
المنادى والحسن بن مكرم ويحيى بن أبي طالب وحنبل بن إسحاق وعبد هللا بن أبي سعد الوراق وإبراھيم بن الوليد 

الرقاشي وعبد الرحمن بن محمد الحارثي وأبا األحوص القاضي  الجشاش وعيسى بن محمد اإلسكافي وأبا قالبة
وأحمد بن محمد البرتي ومحمد بن غالب التمتام وإسماعيل بن إسحاق القاضي وجعفر الصائغ ومحمد بن الحسين 
الحنيني والحسين بن محمد بن أبي معشر وغيرھم من ھذه الطبقة روى عنه الدارقطني وبن شاھين وحدثنا عنه أبو 

بن مھدي والحسين بن الحسن المخزومي وبن المنذر القاضي وعبد العزيز بن محمد الستوري وأبو نصر بن  عمر
حسنويه النرسي والحسين بن عمر بن برھان الغزال وأبو الحسن بن رزقويه وأبو الحسين بن بشران وبن الفضل 

سمعت بن رزقويه روى عنه فتبجح به القطان وأبو علي بن شاذان في آخرين وكان ثقة ثبتا يسكن درب الضفادع و
وقال حدثنا الباز األبيض أبو عمرو بن السماك أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حضرت عند أبي عمرو بن السماك 
اسمع منه في سنة أربع وأربعين وثالثمائة فنظر إلى صغر سني فبكى وقال حضرت مع أبي وانا صبي في سنه عند 

قال ألبي تزوجت ولم تطعمنا شيئا ثم زففت ولم تطعمنا شيئا ورزقت ولدا وسمعته الحسن بن الصباح الزعفراني ف
الحديث ولم تطعمنا شيئا فلما رجع إلى منزله اصلح حلواء ووجه بھا إلى الحسن بن الصباح أخبرنا األزھري وعبد 

الدقاق شيخنا أبو عمرو الكريم بن محمد الضبي قاال أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال عثمان بن احمد بن السماك 
كتب عن العطاردي والحسن بن مكرم وعبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي ومن بعدھم من الشيوخ وأكثر 
الكتاب وكتب الكتب الطوال والمصنفات بخطه وكان من الثقات سمعت األزھري يقول سمعت أبا عبد هللا بن بكير 

تبت شيئا قط غير جزء واحد قال األزھري وكان كل ما عنده بخطه يقول سمعت أبا عمرو بن السماك يقول ما استك
حدثنا الجوھري أخبرنا عمر بن احمد الواعظ حدثنا عثمان بن احمد بن عبد هللا الدقاق الثقة المأمون أخبرنا ھالل بن 

ن احمد بن محمد بن جعفر الحفار قال مات أبو عمرو بن السماك في سنة أربع وأربعين وثالثمائة أخبرنا محمد ب
رزق قال توفي أبو عمرو بن السماك يوم الجمعة العصر ألربع بقين من ربيع األول سنة أربع وأربعين وثالثمائة 
واخرج يوم السبت حدثنا بن الفضل القطان قال توفي أبو عمرو بن السماك في يوم الجمعة بعد الصالة ودفن في يوم 

ة أربع وأربعين وثالثمائة وصلى عليه ابنه محمد وحزر من حضر السبت لثالث ليال بقين من شھر ربيع األول سن
 جنازته بخمسين ألف انسان ودفن في مقابر باب الدير وكان ثقة صدوقا صالحا 

عثمان بن محمد بن الحسين أبو بكر البغدادي يعرف بغالم الكتاني سكن مكة وحدث بھا عن إسماعيل بن  - 6093
از وطبقتھما روى عنه بن الثالج ومنير بن احمد المصري وذكرا جميعا أنھما إسحاق القاضي وعبيد بن شريك البز

 سمعا منه بمكة في سنة خمس وأربعين وثالثمائة 

عثمان بن علي بن إبراھيم بن صالح بن برية أبو عمرو الوكيل على أبواب القضاة يلقب طيرة حدث عن  - 6094
يا الغالبي وموسى بن زكريا والحسين بن إسحاق بشر بن موسى ومحمد بن موسى البربري ومحمد بن زكر

التستريين روى عنه الدارقطني وحدث عنه بن رزقويه وما علمت من حاله إال خيرا قرأت في كتاب محمد بن علي 
بن عمر بن الفياض توفي أبو عمرو عثمان بن علي الوكيل الملقب بطيرة في آخر شوال من سنة ست وأربعين 

 .وثالثمائة 
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