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 تاريخ بغداد  

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

 الجزء التاسع

وري التاجر سمع عمر بن يونس اليماني وأبا عامر جعفر بن مكرم بن يعقوب بن إبراھيم أبو الفضل الد - 3622
العقدي وسعيد بن عامر وروح بن عبادة وأبا داود الطيالسي وأزھر بن سعد السمان وأبا أسامة حماد بن أسامة 
وقريش بن أنيس وأبا بكر الحنفي روى عنه محمد بن خلف وكيع ويحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد 

ن بن أبي حاتم كتبنا بعض حديثه فلم يقض السماع منه وھو صدوق أخبرنا أبو عمر عبد الدوري وقال عبد الرحم
الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا جعفر بن مكرم حدثنا أبو داود حدثنا شعبة 

نھى عن صوم يوم الجمعة إال عن منصور قال سمعت مجاھدا يحدث عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا عليه و سلم 
أن يصام يوم قبله أو بعده قال لنا أبو بكر البرقاني رأيت بخط الدارقطني تفرد به جعفر بن مكرم قلت يعني روايته 
عن أبي داود عن شعبة مرفوعا ووقفه غندر وعبد الرحمن بن زياد الرصافي عن شعبة قرأت في كتاب محمد بن 

 تين فيھا مات أبو الفضل جعفر بن مكرم بن يعقوب التاجر في جمادى األولى مخلد بخطه سنة أربع وستين ومائ

جعفر بن محمد بن ربال أبو عبد هللا الربالي حدث عن أبي عاصم الشيباني وحسين بن حفص األصبھاني  - 3623
ري وسعيد بن عامر ومحمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن الرومي روى عنه الحسين بن محمد بن شعبة األنصا

والقاضي أبو عبد هللا المحاملي وأخوه أبو عبيد وما علمت من حاله إال خيرا وذكر أبو عبد الرحمن السلمي عن 
الدارقطني أنه ثقة أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي حدثنا عثمان بن محمد بن القاسم اآلدمي حدثنا الحسن بن 

بن حفص قال حدثنا ھشام بن سعد عن ھشام بن عروة  محمد بن شعبة حدثنا جعفر بن محمد الربالي حدثني حسين
عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إنما أنا بشر وأنكم تختصمون 
إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فال 

 أقطع له قطعة من النار  يأخذه فانما

جعفر بن محمد بن عيسى بن الطباع نزل بسر من رأى وحدث بھا عن أبيه روى عنه صالح بن أحمد بن  - 3624
 حنبل ذكر ذلك بن أبي حاتم الرازي 

جعفر بن محمد الوراق الواسطي سكن بغداد وحدث بھا عن عبيد الطنافسي وخالد بن مخلد القطواني  - 3625
لھيثم المؤذن وعامر بن أبي الحسين ومحمد بن حماد الضرير وعون بن سالم الكوفي والمثنى بن معاذ وعثمان بن ا

العنبري روى عنه أبو بكر بن أبي داود السجستاني والقاضي المحاملي وإبراھيم بن محمد نفطويه النحوي ومحمد 
مھدي أخبرنا القاضي أبو عبد هللا بن مخلد الدوري وإسماعيل بن محمد الصفار وكان ثقة أخبرنا أبو عمر بن 

الحسين بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد الوراق حدثنا خالد يعني بن مخلد حدثني يزيد عن المقبري عن أبي 
ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أكثروا من قول ال حول وال قوة إال با فإنھا كنز من كنوز الجنة 

ن عبد هللا المعدل حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا جعفر بن محمد الواسطي الوراق أخبرنا علي بن محمد ب
حدثنا عامر بن أبي الحسين حدثني رحمة بن مصعب عن الشيباني عن جبلة بن سحيم عن بن عمر قال قال رسول 

ب محمد بن مخلد بخطه سنة هللا صلى هللا عليه و سلم من أكل مع قوم تمرا فأراد أن يقرن فليستأذنھم قرأت في كتا
 خمس وستين ومائتين فيھا مات جعفر بن محمد الوراق الواسطي المفلوج في شھر ربيع األول 

جعفر بن محمد بن عيسى بن نوح نزل أذنة وحدث بھا عن محمد بن عيسى بن الطباع روى عنه عبد هللا  - 3626
البي ويحيى بن محمد بن صاعد وأبو العباس األصم بن جابر الطرسوسي وأحمد بن ھارون البرديجي وأبو بشر الدو

النيسابوري وقال البرديجي كان ثقة أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد هللا النيسابوري الحافظ 
قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول حدثنا جعفر بن نوح البغدادي قال سمعت محمد بن عيسى بن الطباع 
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بن المبارك في المنام فقلت له كيف رأيت الحديث فذمه ذما شديدا وقال ما رأيت الحديث وال القصص  يقول رأيت
 بشيء ثم قال ما لقي فالن ولم يسمه وبكى فقلت له يا أبا عبد الرحمن فما األمر قال عليك بالقرآن 

ه محمد بن مخلد أخبرنا جعفر بن محمد أبو محمد الوراق حدث عن أبي عبيد القاسم بن سالم روى عن - 3627
علي بن محمد السمسار حدثنا عبيد هللا بن عثمان الصفار قال حدثنا عبد الباقي بن قانع أن جعفرا الوراق صاحب 

 أبي عبيد مات في سنة إحدى وسبعين ومائتين وكذلك قال بن مخلد وزاد في شعبان 

أي حدث عن أبي نع الفضل بن دكين جعفر بن محمد بن عامر أبو الفضل البزاز من أھل سر من ر -  3628
وقبيصة بن عقبة وسعد بن عبد الحميد بن جعفر وأحمد بن يونس وأبي غسان مالك بن إسماعيل وعفان بن مسلم 
روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد وأبو بكر بن أبي داود السجستاني وأحمد بن محمد بن سلم المخرمي وعبد هللا 

مد بن مخلد الدوري ومحمد بن جعفر المطيري وإسماعيل بن محمد الصفار وكان بن محمد بن أبي سعيد البزاز ومح
أحد الشھود المعدلين وقال بن أبي حاتم سمعت منه مع أبي وھو صدوق أخبرنا أبو عمر بن مھدي أخبرنا محمد بن 

رسول هللا  مخلد العطار حدثنا جعفر بن محمد بن عامر حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس أن
صلى هللا عليه و سلم جاءه أصحابه ذات ليلة فخرج إليھم فصلى بھم فخفف ثم دخل فلما أصبح قالوا جئنا البارحة يا 
رسول هللا فصليت بنا ثم دخلت بيتك فأطلت قال إنما فعلت ذلك من أجلكم قال حماد وكان حدثنا بھذا الحديث ثابت 

سمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن جعفر بن محمد بن عامر غرق في عن ثمامة فلقيت ثمامة فسألته أخبرنا ال
طريق البصرة في سنة اثنتين وسبعين ومائتين أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن 

 المنادي وأنا أسمع قال وجاءنا نعي جعفر بن محمد بن عامر البزاز في شعبان سنة ثالث وسبعين 

جعفر بن شاذان أبو الفضل ويعرف بشاذويه حدث عن أبي حذيفة موسى بن مسعود روى عنه محمد بن  -  3629
 مخلد 

جعفر بن إبراھيم بن عمر بن حبيب الخالل النھرواني حدث عن سعيد بن يعقوب الطالقاني روى عنه عبد  - 3630
بحلوان أخبرنا أبو بكر بن المقرئ  هللا بن أحمد بن أخي أبي زرعة الرازي حدثنا يحيى بن علي الدسكري

األصبھاني حدثنا عبد هللا بن أحمد بن عبد الكريم أبو القاسم بن أخي أبي زرعة أخبرنا جعفر بن إبراھيم بن عمر بن 
حبيب الخالل بالنھروان قال سمعت سعيد بن يعقوب الطالقاني يقول قال رجل البن المبارك ھل بقى من ينصح قال 

 يقبل  فقال وھل تعرف من

جعفر بن محمد بن القعقاع أبو محمد البغوي سكن سر من رأى وحدث بھا عن أب عقبة عباد بن موسى  - 3631
وأبي معمر المقعد وقيس بن حفص الدارمي وسعيد بن منصور روى عنه أبو القاسم البغوي وعبد هللا بن إسحاق 

ذر القاضي أخبرنا عبد هللا بن إسحاق الخرساني الخرساني وكان ثقة أخبرنا أبو القاسم الحسن بن الحسن بن المن
وأخبرنا جعفر بن محمد بن القعقاع حدثنا سعيد بن منصور بمكة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن 
األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يغفر هللا للوط إن كان ليأوى إلى ركن شديد أخبرنا 

ر أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان جعفر بن محمد بن القعقاع مات في شھر رمضان من سنة خمس وسبعين السمسا
 ومائتين 

جعفر بن أحمد بن العباس بن عبد هللا بن الھيثم بن سام أبو الفضل سمع إسحاق بن محمد الفروي وإبراھيم  -  3632
بن عيسى بن مرحوم العطار روى عنه محمد بن مخلد  بن حمزة الزبيري وعبيد هللا بن عبد العزيز الثقفي وبشر

وإسماعيل بن محمد الصفار وأحمد بن كامل القاضي وقال الدارقطني ھو ثقة مأمون أخبرنا علي بن محمد بن عبد 
هللا المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا جعفر بن أحمد بن سام حدثنا إسحاق الفروي حدثنا عبد هللا بن 

نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال ال يحرم الحرام الحالل أخبرنا محمد بن عبد الواحد  عمر عن
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حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال وجعفر بن سام مات بالبصرة قاضيا وذلك في ربيع 
 األول سنة ست وسبعين 

العسكري سكن بغداد في دار كعب وحدث عن مس بن إبراھيم وعباس جعفر بن ھاشم بن يحيى أبويحيى  -  3633
بن بكار وأبي الوليد الطيالسي والقعنبي وسھل بن عثمان العسكري روى عنه بن مخلد وأبو عمرو بن السماك 
وحمزة بن محمد الدھقان وعبد الصمد بن علي الطستي وكان ثقة أخبرنا الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر 

خبرنا عثمان بن أحمد بن عبد هللا حدثنا جعفر بن ھاشم حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال قرأت على منصور القاضي أ
قلت له أقول حدثني منصور قال نعم سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة سمع أبا ھريرة سمع الصادق 

لى الحسن بن أبي بكر عن عثمان بن المصدوق صلى هللا عليه و سلم يقول ال تنزع الرحمة إال من شقي قرأت ع
أحمد الدقيق وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار قال حدثنا بن قانع قاال توفي جعفر بن ھاشم في شھر ربيع األول سنة 
سبع وسبعين ومائتين أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع أن 

 لثالث خلون من ربيع األول سنة سبع وسبعين جعفر بن ھاشم مات 

جعفر بن محمد بن عبد هللا بن يزيد المنادى سمع عاصم بن علي وأحمد بن حنبل وعلي بن بحر بن بري  -  3634
وسعيد بن محمد الحرمي ووھب بن بقية الواسطي وأبا بكر وعثمان ابني أبي شيبة ومحمد بن سليمان لوينا ومحمد 

رزمة روى عنه ابنه أبو الحسن وكان ثقة أخبرني أبو طالب عمر بن إبراھيم بن سعيد الفقيه بن عبد العزيز أبي 
أخبرنا أبو عمر بن حيويه حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد هللا المنادى حدثني أبي وجدي قاال حدثنا علي بن 

بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال قام بحر القطان حدثنا ھشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزھري قال أخبرني سالم 
النبي صلى هللا عليه و سلم في الناس خطيبا فأثنى على هللا بما ھو أھله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من 
نبي إال وقد أنذر قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول فيه قوال لكم لم يقله نبي لقومه قبلي تعلمن أنه أعور وأن 

س بأعور أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال ربكم لي
وتوفى أبو جعفر بن محمد بن عبيد هللا المنادى يوم السبت بين الظھر والعصر ودفن يوم األحد إلحدى عشرة بقيت 

 وبعد ذلك  من شعبان سنة سبع وسبعين يعني ومائتين كتب الناس عنه في حياة جدي

جعفر بن أحمد وقيل جعفر بن محمد بن المبارك أبو محمد المعروف بكردان حدث عن أبي كامل  -  3635
الجحدري وشيبان بن فروخ والقاسم بن عيسى الواسطي وإبراھيم بن إسماعيل الكھيلي روى عنه محمد بن مخلد 

القاسم بن الحسن الشاھد بالبصرة حدثنا علي  وعلي بن إسحاق المادرائي وكان ثقة ينزل نھر طابق أخبرنا علي بن
بن إسحاق المادرائي حدثنا محمد بن بشر بن مطر أخو خطاب وجعفر بن محمد كردان واللفظ واحد قاال حدثنا 
القاسم بن عيسى حدثنا محمد بن ثابت العبدي أخبرنا الزبير بن ھشام عن أبيه عن سعد أنه دخل على رسول هللا 

م وھو يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه سمى المادرائي أبا كردان محمدا وسماه بن صلى هللا عليه و سل
مخلد أحمد أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال ومات 

 كردان الخلقاني أخبرنا بموته في ھذه السنة يعني سنة سبع وسبعين ومائتين 

جعفر بن محمد بن الحسن بن زياد بن صالح أبو يحيى الزعفراني من أھل الري قدم بغداد وحدث بھا عن  -  3636
إبراھيم بن المنذر الحزامي وسھل بن عثمان العسكري وإبراھيم بن موسى الفراء وعمر بن علي بن أبي بكر ومحمد 

سي وعمرو بن رافع البجلي وعبد بن مھران الجمال ومحمد بن حميد وسريج بن يونس وعلي بن محمد الطناف
الرحمن بن عمر رسته وغيرھم روى عنه محمد بن مخلد وإسماعيل بن محمد الصفار وإبراھيم بن دبيس الحداد 
وأبو عمرو بن السماك وأحمد بن عثمان اآلدمي وعبد الصمد بن علي الطستي وعبد الباقي بن قانع وأبو سھل بن 

قطني فقال صدوق وقال بن أبي حاتم سمعت منه وھو صدوق ثقة وقال أيضا زياد وأبو بكر الشافعي وذكره الدار
سألت أبا زرعة فقلت له الفضل الصايغ أحفظ أو أبو يحيى الزعفراني فقال الفضل أحفظ للمسند وأبو يحيى أحفظ 

محمد أبو يحيى للتفسير أخبرنا الحسين بن عمر بن برھان الغزال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق إمالء حدثنا جعفر بن 
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الرازي حدثنا محمد بن حميد حدثنا علي بن مجاھد الرازي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى هللا 
عليه و سلم قال خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلد وفاطمة بنت 

أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن محمد صلى هللا عليه و سلم هللا عليه وعليھن 
المنادى وأنا أسمع قال وأخبرنا أن أبا يحيى الزعفراني صاحب التفسير توفي بالري سنة تسع وسبعين وكان قد قدم 

ق عن أبي إلينا وكتب الناس عنه أخبرنا أحمد بن علي المحتسب قال قرأنا على أحمد بن الفرج بن الحجاج الورا
العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال توفي جعفر بن محمد بن الحسن أبو يحيى الزعفراني الرازي في شھر ربيع 

 اآلخر سنة تسع وسبعين ومائتين 

جعفر بن محمد بن شاكر أبو محمد الصائغ سمع محمد بن سابق وعفان بن مسلم والخليل بن زكريا  - 3637
صة بن عقبة وأبا نعيم وعمر بن حفص بن غياث وأبا غسان مالك بن إسماعيل والحسين بن محمد المروزي وقبي

ويحيى بن الحماني وفضيل بن عبد الوھاب وداود بن مھران ومعاوية بن عمرو وسعيد بن سليمان الواسطي وخنيس 
 بن بكر بن خنيس وشريح بن النعمان والوليد بن صالح روى عنه موسى بن ھارون ويحيى بن محمد بن صاعد
ومحمد بن خلف وكيع وإسماعيل بن العباس الوراق والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد ومحمد بن 
أحمد الحكيمي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبو الحسين بن المنادي ومحمد بن عمرو الرزاز وأبو عمرو بن السماك 

زياد ومحمد بن العباس بن نجيح وأحمد بن وأحمد بن سلمان النجاد وعبد الصمد بن علي الطستي وأبو سھل بن 
الفضل بن خزيمة وأبو بكر الشافعي ومحمد بن جعفر بن الھيثم البندار وكان عبدا زاھدا ثقة صادقا متقنا ضابطا 
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن الصلت األھوازي حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل 

حمد بن منصور وجعفر بن محمد قاال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن ھشام بن عروة عن المحاملي حدثنا أ
عروة عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقضي صالته من الليل فيفرغ منھا فإذا سمع النداء 

رنا أحمد بن الفضل بن العباس بن للفجر صلى سجدتين خفيفتين أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد هللا الواعظ أخب
خزيمة حدثنا جعفر بن محمد الصائغ وأخبرنا الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة حدثنا إبراھيم بن 
علي الھجيمي حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر أبو محمد الصائغ حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا يحيى بن سليم الطائفي 

وفي حديث بن خزيمة محمد بن مسلم وھو الصواب عن إبراھيم بن ميسرة عن عمرو بن  كذا في حديث الھجيمي
شعيب عن أبيه عن جده قال أراه رفعه إلى النبي صلى هللا عليه و سلم كذا في حديث الھجيمي وقال بن خزيمة عن 

ة في الزھد واليقين جده رفعه قال صالح أول ھذه األمة بالزھد واليقين وفي حديث الھجيمي قال صالح ھذه األم
ويھلك آخرھا بالبخل وطول األمل قال الھجيمي قال لي علي بن محمد بن بشار الجنابي وھو اجمع من جمع أنه ما 
سمع في الزھد أحسن من ھذا الحديث وقال أيضا الھجيمي وقد سمع ھذا الحديث معي أبو داود السجستاني وعبد هللا 

ني األزھري أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي وأخبرنا الجوھري بن أحمد بن حنبل من جعفر الصائغ أخبر
أخبرنا محمد بن العباس قاال قال أبو الحسين بن المنادي وأبو محمد جعفر بن محمد الصائغ المعروف بابن شاكر 

لعباس قال كان ذا فضل وعبادة وزھد وانتفع به خلق كثير في الحديث أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن ا
قرئ على بن المنادي وأنا أسمع قال وتوفي أبو محمد جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ يوم األحد يوم الرؤوس 
إلحدى عشرة خلت من ذي الحجة سنة تسع وسبعين ودفن في مقابر باب الكوفة صلينا عليه في الشارع الكبير وكان 

 سنة غير يسير  من الصالحين أكثر الناس عنه لثقته وصالحه بلغ تسعين

جعفر بن أحمد بن معبد الوراق حدث عن عاصم بن علي ومسدد ومحمد بن الصباح الدوالبي وعبيد هللا  - 3638
القواريري وحاجب بن الوليد روى عنه محمد بن مخلد وأبو عمرو بن السماك وعبد الصمد الطستي وأبو بكر 

نا محمد بن أحمد بن أبي طاھر الدقاق حدثنا محمد بن عبد الشافعي وربما قال الشافعي جعفر بن محمد بن معبد أخبر
هللا بن إبراھيم قال حدثني جعفر بن أحمد بن معبد الوراق حدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن 

فإنه  بكر بن خنيس عن أبي عبد هللا الشامي عن بالل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عليكم بصالة الليل
دأب الصالحين قبلكم وھي تكفير للسيئات منھاة عن األثم مطھرة للداء عن الجسد ھكذا رواه لنا بن أبي طاھر من 
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أصل كتابه عن بكر بن خنيس عن أبي عبد هللا الشامي عن بالل وروى ھذا الحديث أبو النضر ھاشم بن القاسم عن 
بي إدريس الخوالني عن بالل عن النبي صلى هللا عليه و بكر بن خنيس عن محمد القرشي عن ربيعة بن يزيد عن أ

 سلم أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن جعفر بن أحمد بن معبد مات في سنة ثمانين ومائتين 

جعفر بن ھشام حدث عن أحمد بن عبيد هللا الغداني البصري روى عنه أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد  - 3639
 بي وذكر أنه سمع منه ببغداد في دار كعب بن األعرا

جعفر بن محمد بن أبي عثمان أبو الفضل الطيالسي سمع عفان بن مسلم وإسحاق بن محمد الفروي  - 3640
وسليمان بن حرب ومسلم بن إبراھيم وعارم بن الفضل ومسددا وعبد هللا بن عبد الوھاب الحجبي وعبد الرحمن بن 

م ويحيى بن معين وإبراھيم بن محمد بن عرعرة وخلف بن سالم ومحمد بن حميد المبارك ومنصور بن أبي مزاح
الرازي وأمية بن بسطام وإبراھيم بن زياد سبالن روى عنه يحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وإسماعيل بن محمد 

الصمد  الصفار ومحمد بن أحمد الحكيمي ومحمد بن العباس بن نجيح وأبو بكر النجاد وأبو سھل بن زياد وعبد
الطستي وأبو بكر الشافعي وكان ثقة ثبتا صعب األخذ حسن الحفظ أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد 
الواحد الھاشمي بالبصرة حدثنا أبو بكر محمد بن عبيد هللا بن سفيان العمري قال قلت لجعفر بن محمد الطيالسي 

محمد الفروي أخبرنا مالك عن الزھري عن أنس أن النبي صلى  حدثني فقال أقرأ علي فقرأت عليه حدثكم إسحاق بن
هللا عليه و سلم نھى عن الدباء والحنتم أخبرني األزھري قال قال لنا أبو الحسن الدارقطني تفرد به جعفر الطيالسي 

مد بن عن الفروي حدثنا علي بن أبي علي البصري حدثنا عمر بن محمد بن إبراھيم البجلي حدثنا جدي أبو بكر أح
محمد بن عمار حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال قال لي أحمد بن حنبل بلغني أنك ناظرت أبا خيثمة زھير 
بن حرب وجماعة على تحليل النبيذ فغلبتھم فقلت فھل لك في أن أناظرك على ذلك فقال ال حدثني مكي بن إبراھيم 

نبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال سمعت جعفر بن الشيرازي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي بمصر أ
أبي عثمان الطيالسي قال سمعت يحيى بن معين يقول لو أدركت أنت زيد بن الحباب وأبا أحمد الزبيري لم تكتب 

بن عنھم يعني في شدة أخذه عن الشيوخ قلنا لجعفر لم قال إنما كانوا شيوخا أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد 
العباس قال قرئ على بن المنادي وأنا أسمع قال ومات أبو الفضل جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي صاحب 
يحيى بن نعيم بن ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة للنصف من شھر رمضان سنة اثنتين وثمانين كان مشھورا باإلتقان 

 والحفظ والصدق 

بشر بن الحارث وروى عنه وكان يذكر بالزھد حدثنا يحيى بن علي جعفر بن عبد هللا البرداني صحب  - 3641
الدسكري بحلوان أخبرنا الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي بنيسابور أخبرنا أبو الفضل العباس بن عبد هللا بن أحمد 
 بن عصام البغدادي حدثني جعفر البرداني الزاھد حدثني بشر بن الحارث حدثني المعفي بن عمرو عن سفيان

الثوري أنه قال ال يجد العبد طعم اإليمان اال بالورع الشافي وقيل لوھيب بن الورد يجد حالوة اإليمان من يعمل 
 بالمعاصي قال ال وال من ھم بمعصية 

 جعفر بن محمد بن ھاشم أبو الفضل المؤدب حدث عن عفان بن مسلم روى عنه عبد الصمد الطستي  - 3642

هللا بن بشر بن كزال أبو الفضل السمسار حدث عن عفان والحسن بن بشر بن سلم  جعفر بن محمد بن عبد - 3643
ويحيى بن عبدويه وحماد بن محمد الفزاري وسعيد بن سليمان الواسطي ويحيى بن الحماني ومنصور بن أبي مزاحم 

عنه أبو  وبشر بن ھالل وإبراھيم بن بشير المكي وخالد بن خداش وإسحاق بن إسماعيل وأحمد بن حنبل روى
مزاحم الخاقاني ومحمد بن مخلد ومحمد بن أحمد الحكيمي وأبو سھل بن زياد وعبد الصمد الطستي وأبو بكر 
الشافعي وقال الدارقطني ليس بالقوي أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا القطان 

ثنا يزيد بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر أخبرنا جعفر بن كزال حدثنا منصور بن أبي مزاحم حد
قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء أخبرنا محمد بن عبد 
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الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادي وأنا أسمع قال وتوفي بن كزال في شوال سنة اثنتين 
 انين ومائتين وثم

جعفر بن محمد بن علي أبو القاسم الوراق ثم المؤدب البلخي سكن بغداد وحدث بھا عن سھل بن عثمان  -  3644
العسكري ومحمد بن حميد الرازي روى عنه محمد بن مخلد وعبد الصمد الطستي وذكر الطستي أنه سمع منه في 

الث وثمانين ومائتين فيھا مات أبو القاسم جعفر بن محمد قنطرة البردان قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة ث
 المؤدب في شھر رمضان 

جعفر بن محمد أبو محمد الخباز المعروف بالخندقي حدث عن خالد بن خداش وسريج بن يونس وأبي  - 3645
رنا محمد بن ياسر عمار بن نصر روى عنه عبد هللا بن محمد بن ياسين ومحمد بن مخلد العطار وكان ثقة حافظا أخب

عبد الملك القرشي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا جعفر بن محمد الخندقي الخباز حدثنا 
سريج بن يونس حدثنا بشر بن السري قال حدثني سفيان بن عيينة قال لو رأيت الذين كانوا يجالسوني ابتليت بھؤالء 

كاد أن أتخلص منھم حدثني عبد هللا بن المبارك وكان عاقال عن أشياخ أھل الصبيان وأعطيتھم أسباب الفتنة فأنا ال أ
 الشام قالوا من أعطى من أسباب الفتنة من نفسه أوال لم ينج آخرا وإن كان جاھدا 

جعفر بن محمد بن عرفة أبو الفضل المعدل حدث عن أبي علي محمد بن شعبة بن جوان روى عنه عبد  -  3646
أخبرنا محمد بن عبد الواحد األكبر حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا الصمد الطستي وغيره 

أسمع قال أبو الفضل جعفر بن محمد بن عرفة كتب الناس عنه قبل موته بقليل وكان ثقة مقبوال عند الحكام أيضا 
ل جعفر بن عرفة منصرفه من أخبرنا أحمد بن محمد بن رزق أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال ومات أبو الفض

الحج بمنزل يقال له العمق يوم الجمعة لسبع بقين من ذي الحجة سنة سبع وثمانين ومائتين وأدخل إلى بغداد فدفن بھا 
 يوم األربعاء الثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة ثمان وثمانين ومائتين وصلينا عليه 

ابوري حدث عن قتيبة بن سعيد وأبي مروان العثماني وعبد هللا جعفر بن محمد بن سوار أبو محمد النيس -  3647
بن عمر بن الرماح وعلي بن حجر وأحمد بن حفص السلمي روى عنه يحيى بن منصور القاضي وأبو العباس بن 
حمدان وإسماعيل بن نجيد النيسابوريون وغيرھم من الخراسانيين وكان ثقة قدم بغداد وحدث بھا فروى عنه من 

مد بن إبراھيم بن نيزور األنماطي ومحمد بن العباس بن نجيح الحافظ أخبرنا أبو طاھر محمد بن علي بن أھلھا مح
محمد بن يوسف الواعظ قال أخبرنا عبيد هللا بن عثمان بن يحيى الدقاق حدثنا محمد بن العباس بن نجيح حدثنا جعفر 

اح حدثنا ھشيم عن المغيرة عن إبراھيم عن أم موسى بن محمد بن سوار النيسابوري أخبرنا عبد هللا بن عمر بن الرم
عن علي قال شاھد الناس بن مسعود وھو يجتني رطبا لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فجعلوا يضحكون من دقة 
ساقيه فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أتضحكون من دقة ساقيه لھما أثقل في الميزان من أحد أخبرني محمد بن 

ن يعقوب حدثنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا الفضل محمد بن إبراھيم يقول توفي جعفر بن محمد بن أحمد ب
 سوار يوم الثالثاء إلحدى عشرة ليلة مضت من ذي القعدة سنة ثمان وثمانين ومائتين 

محمد بن العباس  جعفر بن موسى أبو الفضل النحوي يعرف بابن الحداد أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا -  3648
قال قرئ علي بن المنادى وأنا أسمع قال وأبو الفضل جعفر بن موسى النحوي المعروف بابن الحداد كتب الناس عنه 
شيئا من اللغة وغريب الحديث وما كان كتب عن أبي عبيد مما سمعه من أبي عبد هللا أحمد بن يوسف التغلبي وغير 

في يوم األحد بالعشي ودفن يوم اإلثنين لثالث خلون من شعبان سنة تسع ذلك وكان من ثقات المسلمين وخيارھم تو
وثمانين صلى عليه أبو موسى األنصاري ثم الزرقي ودفن في الدويرة قرب منزله عند ساباط حسن وحسين ظھر 

 قنطرة البردان 

 ن مخلد الدوري جعفر بن نصير يعرف بالتائب حدث عن أبي األشعث أحمد بن المقدام روى عنه محمد ب - 3649
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جعفر بن محمد الخياط صاحب أبي ثور إبراھيم بن خالد الكلبي حدث عن عبد الصمد بن يزيد مردويه  -  3650
روى عنه أبو الحسن بن البراء وأبو عمرو بن السماك حدثنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا عثمان بن 

ر حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت فضيل بن عياض يقول أحمد السماك قال حدثنا جعفر الخياط صاحب أبي ثو
 سئل بن المبارك من الناس قال العلماء قال فمن الملوك قال الزھاد قال فمن السفلة قال الذي يأكل بدينه 

جعفر بن محمد بن عمران بن بريق أبو الفضل البزاز المخرمي حدث عن خلف بن ھشام والفيض بن  - 3651
محمد الجرمي روى عنه أبو ھارون موسى بن محمد الزرقي وعبد هللا بن إبراھيم بن ھرثمة وأحمد وثيق وسعيد بن 

بن كامل القاضي وأبو القاسم الطبراني إال أن الطبراني قال بن بويق بالواو ووھم في ذلك حدثنا أبو بكر عبد القاھر 
بن ھارون األنصاري الزرقي حدثنا جعفر بن محمد بن محمد بن عثيرة الموصلي حدثنا أبو ھارون موسى بن محمد 

بن بريق البزاز أخبرنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا أبو تميلة واسمه يحيى بن واضح حدثنا أبو حمزة عن جابر 
عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قال إلى الموت أو 

عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس قال قرئ علي بن المنادى وأنا أسمع قال وجعفر بن إلى مكة حدثنا محمد بن 
محمد بن عمران البزاز المعروف بابن بريق توفي يوم الخميس أليام بقيت من صفر سنة تسعين كان قد حدث قبل 

 موته بقليل ومات على ستر جميل 

حدث عن عبد هللا بن معاوية الجمحي وشاذ بن فياض وقطن جعفر بن محمد بن عبد هللا القطان النھرواني  -  3652
بن بشير وعمار بن عمر بن المختار روى عنه أبو بكر الشافعي أخبرنا علي بن المظفر بن علي المقرئ حدثنا محمد 

علي بن عبد هللا بن إبراھيم حدثني جعفر بن محمد بن عبد هللا القطان بالنھروان حدثنا عمار بن عمران كذا قال لنا 
بن المظفر قال حدثنا أبي عمران بن المختار عن غالب القطان وكان من خيار الناس قال أتيت الكوفة في تجارة 
فنزلت قريبا من األعمش فلما كان ليلة أردت أن انحدر قام فتھجد من الليل فمر بھذه اآلية شھد هللا أنه ال إله إال ھو 

إال ھو العزيز الحكيم إن الدين عند هللا اإلسالم قال األعمش وأنا أشھد بما  والمالئكة وأولو العلم قائما بالقسط ال إله
شھد هللا وأستودع هللا ھذه الشھادة وھي لي عند هللا وديعة إن الدين عند هللا اإلسالم قالھا مرارا قلت لقد سمع فيھا 

يھا قلت أنا عندك منذ سنة لم تحدثني بشيء فغدوت إليه فودعته ثم قلت يا أبا محمد سمعتك ترددھا قال وما بلغك ما ف
قال وهللا ال أحدثك بھا سنة قال وأرسلت متاعي ولبثت على بابه وأقمت سنة فلما مضت السنة قلت يا أبا محمد قد 
تمت السنة قال حدثني أبو وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يؤتى بصاحبھا يوم القيامة 

 الي وأنا أولى من وفى بالعھد أدخلوا عبدي الجنة  فيقول عبدي عھد

جعفر بن أحمد بن الخليل أبو العباس العطار وقيل القطان من أھل الري قدم بغداد وحدث بھا عن محمود  -  3653
بن غيالن المروزي ومحمد بن عمرو المعروف بزنيج ومحمد بن حميد الرازيين وصالح بن مسمار روى عنه أبو 

وعبد الباقي بن قانع وعبد الصمد بن علي الطستي وذكر أنه سمع منه في دار كعب أخبرني أحمد بن ھارون الزرقي 
علي البادا حدثنا عبد الباقي بن قانع القاضي حدثنا جعفر بن أحمد بن الخليل الرازي حدثنا أبو غسان زنيج حدثنا 

غيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال يحيى بن ضريس عن سفيان عن منصور عن ليث عن مجاھد عن الغفار بن الم
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من اكتوى أو استرقى فقد بريء من التوكل 

جعفر بن الفضل التمار المؤدب حدث عن أبي بكر بن شيبة الحزامي المديني روى عنه أبو القاسم  -  3654
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني حدثنا جعفر  الطبراني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني بھا حدثنا

بن الفضل التمار المخرمي المؤدب حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الرحمن بن إسحاق أن أبا حازم أخبره أن نافعا مولى بن عمر 

ع بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما من غادر إال له لواء يوم القيامة يعرف به قال أخبره أنه سم
سليمان لم يروه عن أبي حازم سلمة بن دينار الزاھد اال عبد الرحمن وال عنه اال موسى وال عن موسى اال بن أبي 

 فديك تفرد به عبد الرحمن 
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الفضل المؤدب الصرايي حدث عن إسماعيل بن أبي أويس وإبراھيم بن  جعفر بن محمد بن اليمان أبو - 3655
حمزة الزبيري وأحمد بن يونس اليربوعي وأبي الوليد الطيالسي وسعيد بن سليمان الواسطي وشيبان بن فروخ 
 وشريح بن النعمان وعبد الرحمن بن نافع وأحمد بن جميل المروزي ومحمود بن غيالن وأبي عبيد القاسم بن سالم

روى عنه أحمد بن عيسى بن السكين البلدي وأحمد بن عثمان بن اآلدمي وعبد الصمد الطستي وأبو سھل بن زياد 
وأبو بكر الشافعي وجعفر بن محمد بن الحكم الواسطي وغيرھم وكان ثقة حدثنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سھل 

ليمان الصراتي حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ورقاء أحمد بن محمد بن عبد هللا القطان حدثنا جعفر بن محمد بن ا
عن عمرو عن عطاء عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أقيمت الصالة فال صالة إال 

 المكتوبة 

جعفر بن محمد بن حرب العباداني حدث عن سھل بن بكار ومحمد بن كثير العبدي وطبقتھما من  - 3656
روى عنه الغرباء وقدم بغداد وحدث بھا فروى عنه من أھلھا جعفر بن محمد بن نصير الخالدي حدثنا أبو البصريين 

نعيم الحافظ حدثنا أبو بكر عبد هللا بن يحيى الطلحي حدثنا أبي حدثني جعفر بن محمد بن حرب العباداني ببغداد 
ثتني عمتي عتيبة عن عبد الملك بن يحيى عن حدثني إبراھيم بن محمد التيمي حدثنا عبد الرحمن بن عياض قال حد

الزھري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن هللا فضل قريشا بسبع خصال أني منھم 
وأن هللا أنزل فيھم سورة كاملة من كتابه لم يذكر فيھا أحدا غيرھم وأنھم عبدوا هللا عشر سنين ال يعبده أحد غيرھم 

 نصرھم يوم الفيل وأن الخالفة والسقاية والسدانة فيھم و الحمد كثيرا  وأن هللا

جعفر بن شعيب بن إبراھيم أبو محمد الشاشي سمع أبا حمة محمد بن يوسف وعيسى بن حماد زغبة  - 3657
وعبد ومحمد بن أبي عمر بن شعيب العدني وسلمة بن شبيب النيسابوري ويحيى بن أكثم القاضي وأحمد بن السميدع 

الرحمن بن عبد هللا بن عبد الحكم المصري ومحمد بن إبراھيم بن النضر بن مسعدة السمرقندي وقدم بغداد حاجا 
وحدث بھا فروى عنه إسماعيل بن علي الخطبي وعبد هللا بن إبراھيم بن ماسي أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق 

ا أبو محمد جعفر بن شعيب الشاشي زاد بن رزق قدم والحسن بن أبي بكر قاال حدثنا إسماعيل بن علي الخطبي حدثن
علينا مع الحاج ثم اتفقا قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا أبو قرة عن موسى بن عقبة عن عبيد هللا بن عمر عن سعيد 
ني المقبري عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إن هللا حرم على لساني ما بين البتي المدينة أخبر

أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى قال توفي أبو محمد 
 جعفر بن شعيب الشاشي بالشاش في سنة أربع وتسعين ومائتين 

عبد  جعفر بن محمد بن ماجد بن بجاد أبو الفضل مولى المھدي ويعرف بابن أبي القتيل حدث عن أحمد بن -  3658
الرحمن بن المفضل ومحمد بن زكريا الحرانيين ومحمد بن الحسن بن شقيق المروزي وخالد بن أسلم روى عنه 
محمد بن مخلد وأحمد بن سلمان النجاد وحامد بن محمد الھروي وأبو القاسم الطبراني وكان ثقة أخبرنا محمد بن عبد 

جعفر بن محمد بن ماجد البغدادي حدثنا محمد بن علي بن  هللا بن شھريار أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا
الحسن بن شقيق حدثنا إبراھيم بن األشعث صاحب الفضيل بن عياض عن فضيل بن عياض عن ھشام بن حسان 
عن الحسن عن عمران بن الحصين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من انقطع إلى هللا كفاه هللا كل مؤونة 

ث ال يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليھا قال سليمان لم يروه عن ھشام إال فضيل تفرد به إبراھيم ورزقه من حي
 قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة سبع وتسعين ومائتين فيھا مات بن أبي القتيل جعفر بن محمد بن ماجد 

بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي  جعفر بن محمد أبو الفضل المعروف بدبيس الثالج حدث عن محمد -  3659
 ومحمد بن يزيد اآلدمي روي عنه عبد الصمد بن علي الطستي وعبد هللا بن عدي الجرجاني 

جعفر بن محمد بن األزھر أبو أحمد البزاز ويعرف بالباوردي وبالطوسي روى عن المفضل بن غسان  -  3660
ب بن بقية ومحمد بن خالد بن عبد هللا الواسطيين روى الغالبي عن أبيه تاريخ يحيى بن معين وحدث أيضا عن وھ
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عنه أحمد بن عثمان والد أبي حفص بن شاھين وأحمد بن سلمان النجاد وأبو بكر الشافعي وأحمد بن إبراھيم 
اإلسماعيلي الجرجاني وكان ثقة أخبرنا البرقاني حدثنا أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني أبو أحمد جعفر بن محمد بن 

لطوسي ببغداد حدثنا وھب بن بقية وذكر له خبرا أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق فيما أذن أن نرويه عنه األزھر ا
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد هللا الشافعي قال توفي أبو احمد وھو جعفر بن محمد بن األزھر في رجب سنة تسع 

 وتسعين ومائتين 

ى بن معين يزيد بن موھب الرملي وعمرو بن عثمان جعفر بن محمد بن حماد البغدادي حدث عن يحي -  3661
 الحمصي روى عنه محمد بن يوسف بن بشر الھروي نزيل دمشق 

جعفر بن محمد بن بجير العطار حدث عن عبد الرحمن بن عفان الصوفي روى عنه دعلج بن احمد  - 3662
أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا السجستاني وسليمان بن أحمد الطبراني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار 

جعفر بن محمد بن بجير العطار البغدادي حدثنا عبد الرحمن بن عفان أبو بكر حدثنا حجاج بن محمد حدثنا شعبة 
عن أبي إسحاق عن أبي األحوص عن عبد هللا بن مسعود قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصلي من الليل 

يا رسول هللا أليس قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفال أكون عبدا شكورا قال حتى ترم قدماه فقيل 
سليمان لم يروه عن شعبة اال حجاج تفرد به عبد الرحمن وقد روى ھذا الحديث بعينه عبد الباقي بن قانع عن ھذا 

 الشيخ اال أنه سماه جعفر بن أحمد بن بجير ووھم في ذلك وهللا أعلم 

جعفر بن أبو الليث واسم أبي الليث عامر وكنية جعفر أبو الفضل نزل قزوين وحدث بھا عن أحمد بن  - 3663
عمار بن نصير الشامي شيخ مجھول وعن الحسن بن عرفة أحاديث منكرة روى عنه ميسرة بن علي الخفاف وعلي 

ن أخبرنا علي بن أحمد بن حماد بن أحمد بن صالح القزوينيان أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد األبھري بھمذا
المقرئ وما كتبته اال عنه حدثنا أبو الفضل جعفر بن عامر البغدادي وحدثني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد 
األرموي حدثني محمد بن الحسن الطيبي بقزوين حدثنا علي بن أحمد بن صالح المقرئ حدثنا أبو الفضل جعفر بن 

دادي الصغدي سنة تسع وتسعين ومائتين حدثنا أحمد بن عمار بن نصير الشامي حدثنا مالك عامر بن أبي الليث البغ
عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليس للدين دواء اال القضاء والوفاء والحمد أخبرنا أبو 

لقزويني وكان حافظا حدثنا أبو سعد القاسم األزھري أخبرنا علي بن العباس بن محمد بن أحمد بن جعفر العلوي ا
ميسرة بن علي الخفاف حدثنا جعفر بن أبي الليث الصغدي البغدادي حدثنا الحسن بن عرفة العبدي حدثنا عبد 
الرزاق بن ھمام حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من كتم علما 

ام من نار قال العلوي أبو الليث اسمه عامر والحديث ال أصل له ولست أعلم أن بن عرفة حدث ألجم يوم القيامة بلج
 عن عبد الرزاق 

جعفر بن محمد بن سليمان أبو الفضل الخالل الدوري حدث عن الربيع بن ثعلب ويعقوب بن حميد بن  - 3664
بن جعفر الحنبلي ومحمد بن حميد  كاسب روى عنه أبو بكر الشافعي محمد بن عمر بن الجعابي وعبد العزيز

المخرمي أخبرنا بشرى بن عبد هللا قال أخبرنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد الفقيه حدثنا جعفر بن 
محمد بن سليمان حدثنا الربيع بن ثعلب حدثنا الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال قال النبي 

و سلم إن نقدت الناس نقدوك وإن تركتھم لم يتركوك وإن ھربت منھم أدركوك قال قلت فما أصنع قال صلى هللا عليه 
ھب عرضك ليوم فقرك قال أبو بكر قد رأيته في كتاب جعفر الخالل في موضعين في موضع رفعه وفي موضع 

ت رواه نعيم بن الھيضم عن فرج موقوفا وقد حدثنا بھذا الحديث جماعة عن الربيع فمنھم من وقفه ومنھم من أسنده قل
بن فضالة موقوفا وھو الصحيح حدثناه الحسن بن علي الجوھري إمالء حدثنا عمير بن محمد بن علي بن الزيات 
حدثنا أحمد بن الحسن عن عبد الجبار حدثنا نعيم بن الھيضم حدثنا أبو فضالة الحمصي فرج بن فضالة عن لقمان 

اس نقروك وإن تقربت منھم أدركوك وإن تركتھم لم يتركوك قال فكيف أصنع قال عن أبي الدرداء قال إن نقرت الن
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ھب عرضك ليوم فقرك ھكذا أماله الجوھري بالراء وكذا كان في أصل كتابه قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه 
 سنة ثالثمائة فيھا مات جعفر بن محمد الخالل أبو الفضل جارنا يوم الثالثاء للنصف من شوال 

جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض أبو بكر الفريابي قاضي الدينور أحد أوعية العلم ومن أھل  - 3665
المعرفة والفھم طوف شرقا وغربا ولقي أعالم المحدثين في كل بلد وسمع بخراسان وما وراء النھر والعراق 

د ومحمد بن عبيد بن حساب وعبد والحجاز ومصر والشام والجزيرة ثم استوطن بغداد وحدث بھا عن ھدبة بن خال
األعلى بن حماد وأبي كامل الجحدري وعبيد هللا بن معاذ وعلي بن المديني ومحمد بن بشار بندار ومحمد بن المثنى 
وعمرو بن علي البصريين وعن منجاب بن الحارث وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة وأبي كريب محمد بن العالء 

ب الطالقاني وأبي قدامة السرخسي وقتيبة بن سعيد ومحمد بن الحسن البلخيين وعن الكوفيين وعن الھيثم بن أيو
إبراھيم بن عبد هللا الخالل ومزاحم بن سعيد وإسحاق بن راھويه المروزيين وعن محمد بن حميد وأحمد بن الفرات 

القواريري ومحمد بن عبد الرازيين ويونس بن حبيب األصبھاني وعبد الرحيم بن حبيب الفريابي وعبيد هللا بن عمر 
الملك بن زنجويه ويعقوب وأحمد ابني إبراھيم الدورقي وعبد هللا بن محمد النفيلي وحكيم بن سيف الرقي وسليمان 
بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن إبراھيم وھشام بن عمار الدمشقيين ويزيد بن موھب الرملي وإبراھيم بن العالء 

إسحاق بن موسى األنصاري وأبي مصعب المديني ومحمد بن أبي عمر الحمصي وأحمد بن عيسى المصري و
العدني ووھب بن بقية الواسطي ومحمد بن عزيز األبلي وغير ھؤالء ممن في طبقتھم وبعدھم روى عنه محمد بن 
بو مخلد الدوري وأبو الحسين بن المنادي وعبد الصمد بن علي الطستي وأحمد بن سلمان النجاد وأبو بكر الشافعي وأ

علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن مالك القطيعي وخلق يطول ذكرھم وكان ثقة أمينا حجة أخبرنا علي بن أحمد 
بن عمر المقرئ حدثنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا إبراھيم بن إسحاق الحربي حدثنا محمد بن يحيى األزدي 

بو جنادة عن األعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم حدثنا جعفر بن محمد الخرساني حدثنا عمر بن زرارة حدثنا أ
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يؤتى يوم القيامة بناس من الناس إلى الجنة حتى إذا دنوا منھا واستنشقوا 
رائحتھا ثم ذكر الحديث قال الشافعي حدثناه جعفر بن محمد الفريابي حدثنا عمرو بن زرارة النيسابوري حدثنا أبو 

ادة عن األعمش بإسناده مثله أخبرنا الحسن بن محمد الخالل وأحمد بن محمد العتيقي واللفظ له قاال حدثنا عمر بن جن
محمد بن علي الزيات قال سمعت جعفر بن محمد الفريابي يقول انصرفت من مجلس عبيد هللا بن معاذ بالبصرة فإذا 

يل لي يا فتى تؤذن في أذنه فقلت أمسكوا يديه ورجليه بحلقة وجماعة من الناس قيام فنظرت فإذا شاب مجنون فق
وأذنت في أذنه فلما بلغت أشھد أن محمدا رسول هللا قال لي على لسان المجنون بصوت سمعه الحاضرون من بشوم 
محمد مكوا يعني أنا انصرف وال تذكر محمدا حدثني محمد بن علي الصوري مذاكرة أخبرنا أبو الحسن أحمد بن 

قاسم بن مرزوق المعدل بمصر حدثنا أبو طاھر محمد بن أحمد بن عبد هللا القاضي قال سمعت جعفر بن محمد بن ال
محمد الفريابي يقول كل من لقيته بخراسان والعراق والشام ومصر وعدد عدة من األمصار لم أسمع منه إال من 

ي ال يحضرني ذكره فإنھما كانا لفظه إال ما كان من شيخين وھما أبو مصعب الزھري وذكر آخر معه قال الصور
قد كبرا وضعفا فكان يقرأ عليھما أو كما قال أخبرني الحسن بن شھاب العكبري في كتابه قال سمعت أبا علي بن 
الصواف يقول سمعت الفريابي يقول كتبت الحديث سنة أربع وعشرين ومائتين من المشرق إلى المغرب فما رأيت 

د إال على أبي مصعب الزھري بالمدينة فإنه قد كان ثقل لسانه وعلى المعلي بن أحدا يقرأ عليه وال قرأت على أح
مھدي بالموصل أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال بلغني عن شيخنا أبي حفص عمر بن محمد بن علي الزيات أنه 

الناس إلى شارع  قال لما ورد أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي إلى بغداد واستقبل بالطيارات والزبازب ووعد له
المنار بباب الكوفة ليسمعوا منه فاجتمع الناس فحزر من حضر مجلسه لسماع الحديث فقيل نحو ثالثين ألفا وكان 
المستملون ثالثمائة وستة عشر قال لنا العتيقي وسمعت شيخنا أبا الفضل الزھري يقول لما سمعت من جعفر الفريابي 

حدود عشرة آالف انسان ما بقي منھم غيري سوى من ال يكتب قرأت  كان مجلسه من أصحاب المحابر ممن يكتب
على الحسن بن أبي بكر عن احمد بن كامل القاضي قال كان جعفر الفريابي مكثرا في الحديث مأمونا موثوقا به 
ع أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي قال سمعت أبا محمد السبيعي يقول ولد الفريابي في سنة سب

ومائتين أخبرنا عبيد هللا بن عمر بن أحمد الواعظ عن أبيه قال سمعت أبا الحسن محمد بن جعفر بن محمد الفريابي 
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يقول ولد أبي سنة سبع ومائتين وتوفي ليلة األربعاء في المحرم سنة إحدى وثالثمائة وھو بن أربع وتسعين وكان قد 
س سنين وكان يمر إليه فيقف عنده ولم يقض أن يدفن فيه دفناه في حفر لنفسه قبرا في مقابر أبي أيوب قبل موته بخم

الزمشية حدثنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا إسماعيل بن علي الخطبي قال مات أبو بكر الفريابي جعفر بن محمد 
ى بن في المحرم لخمس خلون منه سنة إحدى وثالثمائة أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه قال قال لنا عيس

حامد بن بشر مات أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي يوم الثالثاء بالعشي ودفن في مقابر باب األنبار يوم األربعاء 
 ألربع بقين من المحرم سنة إحدى وثالثمائة وقول عيسى ألربع بقين ھو الصحيح ذكره كذلك غير واحد 

وري حدث عن محمد بن حميد الرازي وسويد بن جعفر بن محمد بن عيسى أبو الفضل المعروف بابن القب -  3666
سعيد روى عنه أبو بكر الشافعي وأبو علي بن الصواف وغيرھما حدثنا أبو نعيم الحافظ حدثنا محمد بن أحمد بن 
الحسن حدثنا جعفر بن محمد بن عيسى الناقد وأخبرنا البرقاني حدثنا أحمد بن إبراھيم اإلسماعيلي حدثنا جعفر بن 

األطروش القبوري بغدادي أبو الفضل حدثنا محمد بن حميد حدثنا أنس بن عبد الحميد أخو جرير  محمد بن عيسى
بن عبد الحميد حدثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من 

وسف يقول سألت الدارقطني رابط فواق ناقة وجبت له الجنة حدثنا علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن ي
عن جعفر بن محمد بن عيسى أبي الفضل القبوري فقال ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس قال 
قرئ على بن المنادي وأنا أسمع قال وجعفر بن القبوري كان بالقرب من ربضنا توفي أليام من ربيع األول سنة 

 سنين على سالمة وعدم غميزة في سماعه ثالث وثالثمائة حدث قبل وفاته ب

جعفر بن محمد بن موسى أبو محمد األعرج النيسابوري قدم بغداد وحدث بھا عن عبد الرحمن بن بشر بن  - 3667
الحكم وأحمد بن حفص بن عبد هللا وعبد هللا بن محمد الفراء النيسابوريين وعلى بن بكار بن ھارون المصيصي 

ن بالل الدمشقي روى عنه الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر بن طالب وأبو القاسم وأحمد بن محمد بن بكار ب
الطبراني وأبو محمد بن السبيعي وأبو الفتح محمد بن الحسين األزدي وكان ثقة حافظا عالما عارفا أخبرنا محمد بن 

و محمد جعفر بن محمد علي بن الفتح أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو طالب أحمد بن نصر بن طالب حدثنا أ
بن موسى النيسابوري ببغداد وساق عنه حديثا أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد هللا بن بكير 
أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين األزدي حدثنا جعفر بن محمد بن موسى النيسابوري حدثنا أحمد بن محمد بن بكار 

بشير عن إدريس عن األعمش عن شھر عن بن غنم عن أبي ذر قال قال رسول بن بالل حدثنا أبي حدثنا سعيد بن 
هللا صلى هللا عليه و سلم إن هللا يقول يا عبادي كلكم مذنب إال من عافيت فاستغفروني أغفر لكم حدثني علي بن 
ي محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سألت أبا الحسن الدارقطني عن جعفر بن محمد النيسابور

الحافظ فقال ثقة مأمون وعن مثله يسأل حدثني محمد بن علي المقبري عن محمد بن عبد هللا النيسابوري الحافظ قال 
 جعفر بن محمد بن موسى الحافظ أبو محمد النيسابوري ثقة مأمون حجة توفي بحلب سنة سبع وثالثمائة 

بابن الرواس قدم بغداد وحدث بھا عن ھشام  جعفر بن أحمد بن عاصم أبو محمد البزاز الدمشقي المعروف - 3668
بن عمار وأحمد بن أبي الحواري ومحمد بن مصفي الحمصي وأحمد بن زيد الرملي روى عنه محمد بن مخلد 
الدوري وعبد الصمد بن علي الطستي وجعفر الخالدي وأبو علي بن الصواف وأبو محمد بن ماسي أخبرنا أبو عمر 

 بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا
حدثنا محمد بن حرب عن بن جريج عن مالك بن أنس عن الزھري عن أنس أن النبي صلى هللا عليه و سلم دخل 

سألت  مكة زمن الفتح وعلى رأسه المغفر حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف السھمي قال
الدارقطني عن جعفر بن أحمد بن عاصم أبي محمد البزاز فقال ثقة حدثني عبد العزيز بن أحمد الكتاني أخبرنا مكي 
بن محمد بن الغمر المؤدب أخبرنا أبو سليمان محمد بن عبد هللا بن أحمد بن ربيعة بن زبر قال سنة سبع وثالثمائة 

 شق كانت وفاته فيھا توفي أبو محمد جعفر بن الرواس قلت وبدم
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جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد هللا  - 3669
حدث عن عمرو بن علي الفالس ومحمد بن علي بن خلف العطار وأحمد بن عبد المنعم ومحمد بن مھدي الميموني 

دريس بن زياد الكرتوني روى عنه أبو بكر الشافعي ومحمد بن علي بن حمزة العلوي وأيوب بن محمد الرقي وإ
وأبو طالب محمد بن أحمد بن إسحاق البھلول وأبو بكر بن الجعابي وعمر بن بشران السكري وأبو المفضل الشيباني 
وغيرھم أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال قرأنا على أبي حفص بن بشران حدثكم أبو عبد هللا جعفر بن 

جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب حدثنا محمد بن مھدي الميموني محمد بن 
حدثنا عبد العزيز بن الخطاب حدثني شعبة بن الحجاج أبو بسطام قال سمعت سيد الھاشميين زيد بن علي بن الحسين 

 يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه بالمدينة في الروضة قال حدثني أخي محمد بن علي أنه سمع جابر بن عبد هللا
و سلم يقول سدوا األبواب كلھا إال باب علي وأومأ بيده إلى باب علي تفرد به أبو عبد هللا العلوي الحسني بھذا 
اإلسناد أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا علي بن عمر بن محمد السكري قال وجدت في كتاب أخي 

 العلوي الحسني في سنة ثمان وثالثمائة يوم األربعاء أول يوم من ذي القعدة ودفنوه يوم الخميس مات أبو عبد هللا 

جعفر بن قدامة بن زياد أحد مشايخ الكتاب وعلمائھم وافر األدب حسن المعرفة وله مصنفات في صنعة  - 3670
بن مالك الخزاعي ونحوھم روى  الكتابة وغيرھا وحدث عن أبي العيناء الضرير وحماد بن إسحاق الموصلي ومحمد

 عنه أبو الفرج األصبھاني 

جعفر بن أحمد بن الصباح أبو الفضل المعروف بالجرجرائي حدث عن جده محمد بن الصباح عن بشر بن  -  3671
معاذ العقدي وعمران بن موسى القزاز وعبيد هللا بن عمر القواريري وأبي مصعب الزھري ومحمد بن عبد األعلى 

ويحيى بن خلف وھارون بن عبد هللا البزاز روى عنه أبو حفص بن الزيات ومحمد بن إبراھيم بن نيطرا الصنعاني 
وأبو الحسين بن المظفر ومحمد بن عبيد هللا بن قفرجل ومحمد بن عبيد هللا بن الشخير وغيرھم أخبرني أحمد بن 

رجل حدثنا أبو الفضل جعفر بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب حدثني جدي محمد بن عبيد هللا بن الفضل بن قف
محمد بن الصباح الجرجرائي حدثنا ھارون بن عبد هللا حدثنا بن أبي فديك حدثنا موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن 
بن إسحاق عن بن شھاب عن عثمان بن عبد هللا بن سراقة بن بشر بن سعيد أن الجھني أخبره أن رسول هللا صلى 

ن جھز غازيا فله مثل أجره حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول هللا عليه و سلم قال م
سألت الدارقطني عن جعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح الجرجرائي فقال ثقة أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال 

لصباح أخبرنا السمسار سمعت القاضي أبا الحسن الجراحي يقول سنة تسع وثالثمائة فيھا مات جعفر بن محمد بن ا
أخبرنا الصفار أخبرنا بن قانع أن جعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح مات في شھر ربيع اآلخر من سنة تسع 

 وثالثمائة 

جعفر بن محمد بن عتيب بن حطنطل أبو القاسم حدث عن محمد بن مرزوق البصري ومحمد بن زياد  -  3672
بن بسطام الزعفراني ومحمد بن معمر البحراني وحاتم بن بكر وعبدة بن  الزيادي وحميد بن الحسن العتكي وإبراھيم

عبد هللا الصفار ويزيد بن عمرو الغنوي روى عنه عبد هللا بن عدي الجرجاني وذكر أنه سمع منه ببغداد وعلي بن 
أخبرنا علي محمد بن لؤلؤ وأبو الحسين بن المظفر وما علمت من حاله إال خيرا أخبرني الحسن بن علي الجوھري 

بن محمد بن أحمد الوراق أخبرنا جعفر بن محمد بن عتيب حدثنا محمد بن معمر أخبرنا أبو عامر حدثنا زمعة عن 
 ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال كل امرأة تنكح من غير ولي فنكاحھا باطل 

مرو بن سواد السرحي وأبي عبيد هللا بن أخي بن وھب جعفر بن عمر أبو محمد القرشي حدث عن ع -  3673
المصريين روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى العطشي أخبرنا الحسين بن علي الطناجيري أخبرنا أبو علي محمد بن 
أحمد بن يحيى البزار المعروف بابن العطشي حدثنا أبو محمد جعفر بن عمر القرشي في كرم معرش حدثنا عمرو 

ألسود بن عبد هللا بن سعد بن عبد هللا بن أبي سرح أبو محمد القرشي أخبرني عبد هللا بن وھب قال بن بن سواد بن ا
العطشي وحدثنا جعفر بن عمر أيضا حدثنا أبو عبيد هللا أحمد بن عبد الرحمن بن وھب بن مسلم القرشي حدثني 
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بيه عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى عمي عبد هللا بن وھب قال وأخبرني يعقوب بن عبد الرحمن عن سھيل عن أ
هللا عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليھود فيقتلھم المسلمون حتى يختفي اليھودي وراء الحجر 

 أو الشجر فيقول الحجر أو الشجرة يا عبد هللا ھذا يھودي فتعال فاقتله إال الغرقدة فانھا من شجر اليھود 

حمد بن بشار بن رجاء أبو العباس المعروف بابن أبي العجوز حدث عن الحسين بن عبد جعفر بن م - 3674
الرحمن االحتياطي ومحمود بن خداش وعمر بن محمد بن الحسن األسدي وعبد هللا بن ھاشم الطوسي روى عنه 

ر أخبرنا عبد محمد بن جعفر زوج الحرة وأبو الفضل الزھري وأبو حفص بن شاھين ومحمد بن عبيد هللا بن الشخي
هللا بن أبي بكر بن شاذان حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر المعدل إمالء حدثنا أبو العباس جعفر بن محمد بن بشار بن 
أبي العجوز الضرير الخضيب حدثنا الحسين بن عبد الرحمن االحتياطي حدثنا عبد هللا بن إدريس األودي عن ھشام 

مجالسكم بالصالة على النبي صلى هللا عليه و سلم وبذكر عمر بن الخطاب بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت زينوا 
أخبرني أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد أخبرنا علي بن عمر الحربي قال وجدت في كتات أخي بخطه مات بن أبي 

 العجوز في سنة إحدى عشرة وثالثمائة 

السراج حدث عن سريج بن يونس روى عنه  جعفر بن محمد بن عبد هللا بن يعقوب بن خالد أبو الفضل -  3675
عبد هللا بن أحمد بن مالك البيع أخبرنا أحمد بن علي بن الحسين المحتسب حدثنا عبد هللا بن أحمد بن مالك البيع 
حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن عبد هللا بن يعقوب السراج حدثنا سريج بن يونس حدثني يونس بن محمد حدثنا 

عبد هللا عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  ليث عن يزيد بن
و سلم وھو يموت وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجھه بالماء ثم يقول اللھم أعني على سكرات 

 الموت 

إبراھيم الدورقي روى عنه عبد هللا جعفر بن موسى بن أبي شجاع الضرير القصري حدث عن يعقوب بن  - 3676
 بن علي الجرجاني ذكر أنه سمع منه بقصر بن ھبيرة 

جعفر بن محمد بن العباس أبو القاسم البزاز الكرخي حدث عن جبارة بن مغلس وھناد بن السري وأبي  -  3677
نى ومحمد بن بشار كريب ويعقوب وأحمد ابني إبراھيم الدورقي وسفيان بن وكيع وعمرو بن علي ومحمد بن المث

وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث والحسن بن عرفة روى عنه أبو عمرو بن السماك وأبو الحسين بن 
البواب المقرئ وأبو حفص بن شاھين وعلي بن عمر السكري وحدث عنه بن عدي الجرجاني إال أنه سمى أباه أحمد 

حمد بن محمد بن أحمد الھروي أخبرنا عبد هللا بن عدي الحافظ أخبرني أحمد بن سليمان بن علي المقيري أخبرنا أ
قال جعفر بن أحمد بن العباس البزاز يعرف بالبابيافي كتبنا عنه ببغداد وكان يسرق الحديث ويحدث عمن لم يرھم 
حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سألت الدارقطني عن جعفر بن أحمد بن العباس 

 از فقال كان ال يساوي شيئا البز

جعفر بن أحمد بن علي بن السكين وقيل السكن بن ماھان أبو القاسم العطار حدث عن الحسن بن يزيد  -  3678
الجصاص ورجاء بن سھل الصاغاني والحسين بن عبد هللا الواسطي البزاز روى عنه علي بن عمر السكري 

أخبرنا علي بن عمر الحربي حدثنا أبو القاسم جعفر بن أحمد  أخبرني محمد بن احمد بن محمد بن حسنون النرسي
بن علي بن السكين بن ماھان العطار في درب ھشام حدثنا الحسن بن يزيد الجصاص حدثنا مسلم بن عبد ربه حدثنا 
م سفيان عن أبي محمد يعني سفيان بن عيينة ولكن لم يسمه عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى هللا عليه و سل

 قال بعثت بالحنيفية السمحة أو السھلة ومن خالف سنتي فليس مني 

جعفر بن محمد بن سعيد بن حسان أبو محمد السمان ويقال السمسار حدث عن يوسف بن موسى ومحمود  - 3679
بن خداش والفضل بن سھل األعرج والحسن بن عرفة روى عنه عبد هللا بن إبراھيم الزبيبي وعلي بن عمر الحربي 

بو بكر بن المقرئ األصبھاني أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا علي بن عمر الحربي حدثنا أبو محمد وأ
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جعفر بن محمد بن سعيد بن حسان السمان في درب اآلجر نھر طابق حدثنا فضل بن سھل األعرج حدثنا سفيان بن 
 يا فليتھيأ للذل عيينة عن سفيان الثوري قال كثرة العيال شؤم فمن تھيأ لطلب الدن

جعفر بن عبد هللا بن جعفر بن مجاشع أبو محمد الختلي حدث عن محمد بن الحسين بن أشكاب ومحمد بن  - 3680
الحجاج الضبي وعبيد هللا بن جرير بن جبلة وإبراھيم بن راشد ويحيى بن ورد بن عبد هللا روى عنه أبو الفضل 

أبو حفص بن شاھين وكان ثقة حدثني عبيد هللا بن عمر الواعظ عن الزھري ومحمد بن المظفر وأبو بكر بن شاذان و
 أبيه قال ومات جعفر بن مجاشع الختلي سنة سبع عشرة يعني وثالثمائة 

جعفر بن محمد بن إبراھيم بن حبيب أبو بكر المعروف بابن أبي الصعو الصيدالني حدث عن أبي موسى  -  3681
والحسن بن عبد العزيز الجروي ويعقوب الدورقي والحسين بن مھدي محمد بن المثنى ومحمد بن منصور الطوسي 

اإلبلي روى عنه محمد بن جعفر زوج الحرة ومحمد بن عبيد هللا بن الشخير الصيرفي وأبو حفص بن شاھين وعلي 
بن عمر السكري حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سألت الدارقطني عن جعفر بن 

إبراھيم بن أبي الصعو الصيدالني كان ببغداد فقال ثقة أخبرنا علي بن محمد السمسار أخبرنا عبد هللا بن  محمد بن
 عثمان الصفار حدثنا عبد الباقي بن قانع أن بن أبي الصعو الصيدالني مات في آخر سنة سبع عشرة وثالثمائة 

البرقاني أخبرنا الحسين بن علي أبو أحمد  جعفر بن ھارون بن زياد أبو محمد النحوي أخبرنا أبو بكر - 3682
النيسابوري حدثنا أبو محمد جعفر بن ھارون بن زياد النحوي ببغداد حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي قال حدثنا 
إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الشھر تسع وعشرون فال 

 وه وال تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له تصوموا حتى تر

جعفر بن محمد بن كامل أبو القاسم البزاز حدث عن إبراھيم بن مالك روى عنه القاضي أبو الحسن  - 3683
 الجراحي 

جعفر بن محمد بن الفرج بن عون بن الحر بن عبيد هللا الخالل حدث عن أبي بدر بن عباد بن الوليد روى  - 3684
 ابنه أحمد عنه 

جعفر بن أحمد بن بحر أبو القاسم النجار حدث عن أحمد بن منصور الرمادي وحمدان بن علي بن الوراق  - 3685
 روى عنه علي بن عمر بن محمد السكري 

جعفر بن محمد بن يعقوب أبو الفضل الصندلي سمع إبراھيم بن مجشر الكاتب وإسحاق بن إبراھيم البغوي  - 3686
د الزعفراني وعلي بن حرب الطائي ومحمد بن إسماعيل الحساني ومحمد بن خلف الحدادي ومحمد والحسن بن محم

بن المثنى السمسار روى عنه عبد العزيز بن جعفر الخرقي وأبو عمر بن حيويه ويوسف بن عمر القواس وكان ثقة 
س حدثنا أبو الفضل جعفر بن صالحا دينا يسكن باب الشعير أخبرنا أحمد بن أبي جعفر حدثنا يوسف بن عمر القوا

محمد الصندلي األطروش سنة سبع عشرة ومات فيھا وكان يقال إنه من األبدال قلت ھذا القول في وفاته وھم 
والصحيح ما أخبرنا السمسار حدثنا الصفار حدثنا بن قانع أن جعفر الصندلي مات في شھر ربيع اآلخر من سنة 

 بن الثالج أن وفاته كانت في صفر من سنة ثمان عشرة كذلك قرأت بخطه ثمان عشرة وثالثمائة وذكر أبو القاسم 

جعفر بن حمدان بن يحيى أبو القاسم الشحام الموصلي سكن بغداد وحدث بھا عن عبد الرحيم بن محمد بن  - 3687
طان يزيد السكري وأبي مسلم عبد الرحمن بن واقد الواقدي وأحمد بن عبيد هللا العنبري ويوسف بن موسى الق

والحسن بن عمران بن ميسرة روى عنه محمد بن جعفر زوج الحرة ومحمد بن المظفر وأبو حفص بن شاھين وكان 
مكفوف البصر ورواياته مستقيمة أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ أخبرنا جعفر بن 

يزيد السكري حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد  حمدان الموصلي الضرير الشحام حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن
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عن أنس قال كانوا إذا طعموا جلسوا عند النبي صلى هللا عليه و سلم رجاء أن يجيء شيء فنزلت فإذا طعمتم 
 فانتشروا وال مستأنسين لحديث 

وثرة بن جعفر بن محمد بن المغلس أبو القاسم وھو أخو أبي عبد هللا أحمد وكان األصغر حدث عن ح - 3688
محمد المنقري وأبي سعيد األشج وھارون بن إسحاق الھمذاني وأحمد بن سنان القطان وعمار بن خالد التمار 
وإسحاق بن سيار النصيبي روى عنه أبو حفص بن شاھين ومحمد بن جعفر النجار ويوسف بن عمر القواس وأبو 

يقول سألت أبا الحسن الدارقطني عن  حفص الكتاني حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف
جعفر بن محمد بن المغلس فقال ثقة حدثنا عبيد هللا بن عمر بن شاھين عن أبيه وأخبرني الحسن بن محمد الخالل 
حدثنا يوسف بن عمر قاال مات أبو القاسم جعفر بن محمد المغلس في سنة تسع عشرة وثالثمائة قال بن شاھين في 

 ذي الحجة 

بن أحمد بن الفرج أبو محمد الدوري حدث عن ھارون بن إسحاق الھمذاني وعلي بن ھاشم  جعفر - 3689
الكرماني روى عنه محمد بن عبد هللا بن بخيت الدقاق ومحمد بن المظفر أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي وعلي بن 

الفرج الدوري حدثنا ھارون محمد بن الحسن الواسطي قاال حدثنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا جعفر بن أحمد بن 
بن إسحاق حدثنا عبد هللا بن نمير عن أشعث عن أبي إسحاق عن عبد هللا بن أبي بصير رجل من عبد القيس عن أبي 

 بن كعب قال صلى النبي صلى هللا عليه و سلم الفجر فقال أھاھنا فالن أھاھنا فالن وساق الحديث 

قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن محمد بن أيوب الرازي روى  جعفر بن حم بن حفص أبو محمد النخشبي - 3690
عنه علي بن عمر السكري أخبرني أبو القاسم األزھري حدثنا علي بن عمر الحربي حدثنا أبو محمد جعفر بن حم 
بن حفص التحشبي قدم علينا حاجا سنة عشرين وثالثمائة حدثنا محمد بن أيوب القعنبي حدثنا أفلح بن حميد عن 

 بن محمد عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن خياركم أحسنكم أخالقا وألطفكم بأھله القاسم 

جعفر بن إبراھيم بن نعيم حدث عن الحسن بن عرفة روى عنه علي بن محمد بن موسى البصري أخبرنا  - 3691
مار بالبصرة حدثنا جعفر بن إبراھيم أبو علي الحسين بن أحمد بن ماھان الضبي حدثنا علي بن محمد بن موسى الت

بن نعيم البغدادي حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عمار بن محمد عن إبراھيم الھجري عن أبي األحوص عن عبد هللا 
بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن هللا جعل حسنات بن آدم بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف قال 

صوم لي وأنا أجزي به إن للصائم فرحتين فرحة حين يفطر وفرحة يوم القيامة ولخلوف فم الصائم هللا إال الصوم ال
 أطيب عند هللا من ريح المسك 

جعفر أمير المؤمنين المقتدر با بن أحمد المعتضد با بن أبي أحمد الموفق بن جعفر المتوكل على هللا  - 3692
منصور يكنى أبا الفضل استخلف بعد أخيه المكتفي فأخبرنا الحسن بن أبي بن المعتصم بن الرشيد بن المھدي بن ال

بكر حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي قال وأقعد جعفر بن المعتضد وھو المقتدر با واسم أمه شغب يوم 
ن أبي الفتح أخبرنا األحد ألربع عشرة مضت من شھر ذي القعدة من سنة خمس وتسعين ومائتين وأخبرني عبيد هللا ب

أحمد بن إبراھيم بن الحسن قال حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة األزدي قال المقتدر با جعفر بن أحمد المعتضد 
با بويع له يوم مات المكتفي وھو يومئذ بن ثالث عشرة سنة ونحو من شھرين وكان مولده لثمان بقين من شھر 

وكنيته أبو الفضل أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثني أبي قال قال أبو  رمضان سنة اثنتين وثمانين ومائتين
محمد إسماعيل بن علي استخلف جعفر المقتدر با أبو الفضل وسنه يومئذ ثالث عشرة سنة وشھر وعشرون يوما 

مائة فكانت خالفته ولم يل األمر قبله أحد أصغر منه سنا وقتل يوم األربعاء لثالث بقين من شوال سنة عشرين وثالث
منذ يوم بويع له بالخالفة إلى يوم قتل أربع وعشرين سنة وأحد عشر شھرا وخمسة عشر يوما وقد خلع من خالفته 
مرتين وأعيد فأما المرة األولى فكانت بعد استخالفه بأربعة أشھر وسبعة أيام وذلك عند قتل العباس بن الحسن 

اع أكثر الناس ببغداد على البيعة ألبي العباس عبد هللا بن المعتز با ولقبوه الوزير وفاتك مولى المعتضد با واجتم
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الراضي با وخلع المقتدر واحتجوا في ذلك لصغر سنه وقصوره عن بلوغ الحلم ونصبوا عبد هللا بن المعتز لألمر 
وبايعوا له بالخالقة ثم فسد  في يوم السبت لعشر بقين من ربيع األول سنة ست وتسعين وسلموا عليه بأمرة المؤمنين

األمر وبطل من الغد في يوم األحد وثبت أمر المقتدر با وجددت له البيعة الثانية في يوم اإلثنين وظفر بعبد هللا بن 
المعتز فقتل وقتل جماعة ممن سعى في أمره والمرة الثانية في الخلع بعد إحدى وعشرين سنة وشھرين ويومين من 

واد والجند األكابر واألصاغر مع مؤنس الخادم ونازوك على خلعه فقھروه وخلعوه وطالبوه بأن خالفته اجتمع الق
كتب رقعه بخطه يخلع نفسه فيھا ففعل وأشھد على نفسه بذلك وأحضروا محمد بن المعتضد با فنصبوه لألمر 

رم سنة سبع عشرة وثالثمائة فأقام وسموه القاھر با وسلموا عليه بأمرة المؤمنين وذلك يوم السبت للنصف من المح
األمر على ذلك يوم السبت ويوم األحد فلما كان يوم اإلثنين اختلف الجند وتغير رأيھم ووثبت طائفة منھم على 
نازوك وعبد هللا بن حميدان المكنى بأبي الھيجاء فقتلوھما وأقيم القاھر من مجلس الخالفة وأعيد المقتدر با إلى 

يعة وكان قد تبرأ من األمر يومين وبعض الثالث ولم يكن وقع للقاھر بيعة في رقاب الناس وقتل داره وجددت له ب
المقتدر با بباب الشماسية وسنه ثمان وثالثون سنة وشھر وأيام قال أبو محمد وكان رجال ربعة ليس بالطويل وال 

بين المنكبين جعد الشعر مدور الوجه قد  بالقصير جميل الوجه أبيض مشربا حمرة حسن الخلق حسن العينين بعيد ما
كثر الشيب في رأسه وأخذ في عارضيه أخذا كثيرا كذا رأيته في اليوم الذي قتل فيه وأمه أم ولد يقال لھا شغب 
أدركت خالفته أخبرنا علي بن أبي علي البصري حدثنا أبو منصور القشوري شيخ من الجند المولدين قال كنت اخدم 

لنصر القشوري المرسومة بالحجبة من دار المقتدر با فركب المقتدر يوما على غفلة وعبر إلى وأنا حدث في دار 
بستان الخالفة المعروف بالزبيدية في نفر من الخدم والغلمان وأنا مشاھد لذلك وتشاغل أصحاب الموائد والطباخون 

م فقيل له لم يحمل بعد فقال أنظروا ما بحمل اآلالت والطعام وتعبيتھا في الخون فأبطأت وعجل ھو في طلب الطعا
كان قال فخرج الخدم كالمتحيرين ليس يجسرون أن يعودوا فيقولون ما جاء شيء وھم يبادرون فيما يعملون فسمعھم 
جعفر مالح طيار المقتدر والرئيس على المالحين برسم الخدمة كلھم فقال إن كان ينشط موالنا ألكل طعام المالحين 

فمضوا فقالوا له فقال ھاتوا ما معه فاخرج من تحت الطيار جونة خيازر نظيفة فيھا جدي بارد فمعي ما يكفيه 
وسكباج مبردة وبزما ورد وادام وقطعة مالح منقور طيبة وأرغفة سميد جيدة وكل ذلك نظيف وإذا ھي جونة تعمل 

ة فلما حملت إلى المقتدر استنظفھا له في منزله في كل يوم وتحمل إليه فيأكلھا في موضعه من الطيار ويالزم الخدم
فأكل منھا واستطاب المالح واألدام فكان أكثر أكله منه ولحقته األطعمة من مطبخه فقال ما آكل اليوم إال من طعام 
جعفر المالح فأتم أكله منه وأمر بتفرقة طعامه على من حضر ثم قال قولوا له ھات الحلواء قال فقال نحن ال نعرف 

المقتدر ماظننت أن في الدنيا من يأكل طعاما ال حلواء بعده قال فقال المالح حلواؤنا التمر والكسب فان الحلواء فقال 
نشط أحضرته فقال ال ھذا حلواء صعب ال أطيقه فاحضرونا من حلوائنا فاحضرت عدة جامات فأكل ثم قال لصاحب 

مائتي درھم وسلمھا إلى جعفر المالح تكون برسم المائدة اعمل في كل يوم جونة ينفق عليھا ما بين عشرة دنانير إلى 
الطيار أبدا فان ركبت يوما على غفلة كما ركبت اليوم كانت معدة وإن جاءت المغرب ولم أركب كانت لجعفر قال 
فعملت إلى أن قتل المقتدر وكان جعفر يأخذھا وربما حاسب عليھا أليام وأخذھا دراھم وما ركب المقتدر بعدھا على 

احتاج إليھا أخبرنا علي بن المحسن القاضي حدثني أبي حدثنا أبو علي الحسين بن محمد األنباري الكاتب  غفلة وال
قال سمعت دلويه الكاتب يحكي عن صافي الحرمي الخادم مولى المعتضد أنه قال مشيت يوما بين يدي المعتضد 

ع من خلل في الستر فإذا ھو بالمقتدر وله إذ وھو يريد دور الحرم فلما بلغ إلى باب شغب أم المقتدر وقف يسمع ويطل
ذاك خمس سنين أو نحوھا وھو جالس وحواليه مقدار عشر وصائف من أقرانه في السن وبين يديه طبقة فضة فيه 
عنقود عنب في وقت فيه العنب عزيز جدا والصبي يأكل عنبة واحدة ثم يطعم الجماعة عنبة عنبة على الدور حتى 

أكل واحدة مثل ما أكلوا حتى أفنى العنقود والمعتضد يتميز غيظا قال فرجع ولم يدخل الدار ورأيته إذا بلغ الدور إليه 
مھموما فقلت يا موالي ما سبب ما فعلته وما قد بان عليك فقال يا صافي وهللا لوال النار والعار لقتلت ھذا الصبي 

ل أعيذك با يا موالي العن إبليس فقال ويحك أنا اليوم فان في قتله صالحا لألمة فقلت يا موالي حاشاه أي شيء عم
أبصر بما أقوله أنا رجل قد سست األمور وأصلحت الدنيا بعد فساد شديد وال بد من موتي وأعلم أن الناس بعدي ال 
يختارون غير ولدي وسيجلسون ابني عليا يعني المكتفي وما أظن عمره يطول للعلة التي به فقال صافي يعني 

التي كانت في حلقه فيتلف عن قرب وال يرى الناس أخرجھا عن ولدي وال يجدون بعده أكبر من جعفر الخنازير 
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فيجلسونه وھو صبي وله من الطبع في السخاء ھذا الذي قد رأيت من أنه أطعم الصبيان مثل ما أكل وساوى بينه 
يه النساء لقرب عھده بھن فيقسم ما وبينھم في شيء عزيز في العالم والشح على مثله في طباع الصبيان فيحتوي عل

جمعته من األموال كما قسم العنب ويبذر ارتفاع الدنيا ويخربھا فتضيع الثغور وتنتشر األمور وتخرج الخوارج 
وتحدث األسباب التي يكون فيھا زوال الملك عن بني العباس أصال فقلت يا موالي بل يبقيك هللا حتى ينشأ في حياة 

يامك ويتأدب بآدابك ويتخلق بخلقك وال يكون ھذا الذي ظننت فقال احفظ عني ما أقوله فإنه منك ويصير كھال في أ
كما قلت قال ومكث يومه مھموما وضرب الدھر ضربته ومات المعتضد وولي المكتفي فلم يطل عمره ومات وولي 

و يشرب ورأيته قد دعا المقتدر فكانت الصورة كما قاله المعتضد بعينھا فكنت كلما وقفت على رأس المقتدر وھ
باألموال فأخرجت إليه وحلت البدر وجعل يفرقھا على الجواري والنساء ويلعب بھا ويمحقھا ويھبھا ذكرت موالي 
المعتضد وبكيت قال وقال صافي كنت يوما واقفا على رأس المعتضد فقال ھاتوا فالنا الطيبي خادم يلي خزانة 

ة فقال نيف وثالثون حبا صينيا مما عمله عدة من الخلفاء قال فأيھا أطيب الطيب فأحضر فقال له كم عندك من الغالي
قال ما عمله الواثق قال أحضرنيه فأحضره حبا عظيما يحمله خدم عدة بدھق ومثقلة ففتح فإذا بغالية قد ابيضت من 

أخذ من لطاخته التعشيب وجمدت من العتق في نھاية الذكاء فاعجبت المعتضد وأھوى بيده إلى حوالي عنق الحب ف
شيئا يسيرا من غير أن يشعث رأس الحب وجعله في لحيته وقال ما تسمح نفسي بتطريق التشعيب على الحب ھذا 
شيلوه فرفع ومضت األيام فجلس المكتفي للشرب يوما وھو خليفة وأنا قائم على رأسه فطلب غالية فاستدعى الخادم 

أباه فاستدعى غالية الواثق فجاءه بالحب بعينه ففتح فاستطابه وقال وسأله عن الفوالي فأخبره بمثل ما كان أخبر به 
أخرجوا منه قليال فأخرج منه مقدار ثالثين أو أربعين مثقاال فاستعمل منه في الحال ما أراده ودعا بعتيدة له فجعل 

لخالفة وجلس مع الباقي فيھا ليستعمله على األيام وأمر بالحب فختم بحضرته ورفع ومضت األيام وولى المقتدر ا
الجواري يشرب يوما وكنت على رأسه فأراد أن يتطيب فاستدعى الخادم وسأله فأخبره بمثل ما أخبر به أباه وأخاه 
فقال ھات الغوالي كلھا فأحضرت الحباب كلھا فجعل يخرج من كل حب مائة مثقال وخمسين وأقل وأكثر فيشمه 

واستطابه فقال ھاتم عتيدة حتى يخرج إليھا من ھذا ما يستعمل  ويفرقه على من بحضرته حتى انتھى إلى حب الواثق
فجاءوه بعتيدة وكانت عتيدة المكتفي بعينھا ورأى الحب ناقصا والعتيدة فيھا قدح الغالية ما استعمل منه كبير شيء 

فرقوا  فقال ما السبب في ھذا فأخبرته بالخبر على شرحه فأخذ يعجب من بخل الرجلين ويضع منھما بذلك ثم قال
الحب بأسره على الجواري فما زال يخرج منه أرطاال أرطاال وأنا أتمزق غيظا وأذكر حديث العنب وكالم موالي 
المعتضد إلى أن مضى قريب من نصف الحب فقلت له يا موالي إن ھذه الغالية أطيب الغوالي وأعتقھا وما ال 

ن أولى قال وجرت دموعي لما ذكرته من كالم يعتاض منه فلو تركت ما بقي فيھا لنفسك وفرقت من غيرھا كا
المعتضد فاستحي مني ورفع الحب فما مضت اال سنين من خالفته حتى فنيت تلك الغوالي واحتاج إلى عجن غالية 
بمال عظيم أخبرنا علي بن المحسن بن علي قال حدثني أبي قال أجرى في مجلس أبي يوما ذكر المقتدر با وأفعاله 

ر كان جاھال فقال أبي مه فإنه لم يكن كذلك وما كان إال جيد العقل صحيح الرأي ولكنه كان مؤثرا فقال بعض الحضا
للشھوات ولقد سمعت أبا الحسن علي بن عيسى يقول وقد جرى ذكره بحضرته في خلوة ما ھو إال أن يترك ھذا 

ضل منه وال أبصر بالرأي وال الرجل النبيذ خمسة أيام متتابعة حتى يصح ذھنه فأخاطب منه رجال ما خاطبت أف
أعرف باألمور وأسد في التدبير ولو قلت أنه إذا ترك النبيذ ھذه المدة في أصالة الرأي وصحة العقل كالمعتضد 
والمأمون ومن أشبھھما من الخلفاء ما خشيت أن أقع بعيدا حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن 

 شوال سنة عشرين وثالثمائة قتل المقتدر فوق رقة الشماسية جعفر قال ولليلتين بقيتا من 

جعفر بن محمد بن مرشد أبو القاسم البزاز حدث عن عباس بن يزيد البحراني والحسن بن عرفة العبدي  - 3693
روى عنه علي بن محمد بن لؤلؤ وأبو الحسن الدارقطني ويوسف بن عمر القواش وغيرھم أخبرنا علي بن أبي علي 

 ل لنا أبو بكر أحمد بن إبراھيم بن شاذان توفي أبو القاسم بن مرشد البزاز في سنة ثالث وعشرين وثالثمائة قال قا

جعفر بن أحمد المعروف بحمدان بن مالك بن شبيب بن عبد هللا أبو الفضل القطيعي والد أبي بكر بن مالك  -  3694
ى عنه ابنه أحمد وعمر بن إبراھيم الكتاني أخبرنا حدث عن الھيثم بن سھل التستري ومحمد بن مسلمة الواسطي رو
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أبو أحمد الحسين بن علي بن محمد بن نصر األسداباذي بھا حدثنا أحمد بن جعفر حمدان ببغداد حدثني أبي جعفر بن 
حمدان بن مالك حدثنا الھيثم بن سھل التستري حدثنا المسيب بن شريك عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنھا 

 قبل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعض نسائه وھو صائم ثم ضحكت قالت 

جعفر بن محمد بن أحمد بن الوليد القافالئي أبو الفضل حدث عن محمد بن إسحاق الصاغاني وعلي بن  -  3695
خيثمة داود القنطري وأحمد بن الوليد الفحام وعيسى بن محمد اإلسكافي وعبد هللا بن روح المدائني وأحمد بن أبي 

روى عنه أبو بكر بن مالك القطيعي وعبد العزيز بن جعفر الخرقي وأبو الفضل الزھري ومحمد بن المظفر وأبو 
بكر بن شاذان وبن شاھين ويوسف القواس حدثت عن يوسف بن عمر قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن أحمد 

ثقات يعرف شيئا من الحديث حدثني عبيد هللا بن أبي بن الوليد القافالئي سمعت منه في جامع المدينة وكان من ال
الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن جعفر بن محمد القافالئي مات 

 في سنة خمس وعشرين وثالثمائة زاد بن قانع في جمادى األولى 

روف بالبراثي مروزي األصل حدث عن حفص بن عمرو جعفر بن محمد بن عبدويه أبو عبد هللا المع - 3696
الربالي ومحمد بن الوليد البسري وإسماعيل بن أبي الحارث وزيد بن إسماعيل الصائغ وعلي بن عبدة التميمي 
وإبراھيم بن راشد اآلدمي وإبراھيم بن ھانئ النيسابوري روى عنه أبو حفص بن شاھين والمعافى بن زكريا 

صور النوشري وعبد هللا بن عثمان الصفار وكان ثقة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا الجريري وأحمد بن من
 بن قانع أن جعفر بن محمد البرائي مات يوم السبت سلخ جمادى اآلخرة من سنة خمس وعشرين وثالثمائة 

سماعيل السھمي جعفر بن محمد بن إبراھيم بن حكيم أبو الفضل القصار حدث عن أبي حذافة أحمد بن إ - 3697
 روى عنه عبد هللا بن عثمان الصفار 

جعفر بن أبي العيناء محمد بن القاسم بن خالد حدث عن أبيه روى عنه العباس العباس بن المغيرة  - 3698
 الجوھري 

جعفر بن محمد العطار أخبرنا الحسين بن الحسن الوراق حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا جعفر بن  - 3699
العطار حدثنا جدي عبد هللا بن الحكم قال سمعت عاصما أبا علي يقول سمعت حميدا الطويل قال سمعت أنس  محمد

بن مالك يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إن هللا يتجلى ألھل الجنة في مقدار كل يوم على كثيب 
 كافور أبيض 

ن أبو عبد هللا الصفار القنطري ذكر أبو القاسم بن الثالج أنه جعفر بن محمد بن الحسن بن الوليد بن السك -  3700
 حدثه في سنة ثمان وعشرين وثالثمائة عن الحسن بن عرفة 

جعفر أبو محمد المرتعش من كبار مشايخ الصوفية وھو نيسابوري كان من ذوي األحوال وأرباب األموال  -  3701
غداد إلى ان مات بھا حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق قال فتخلى منھا وصحب الفقراء وسافر كثيرا ثم استوطن ب

سمعت علي بن عبد هللا بن الحسن الھمذاني يقول حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عامر بن ھارون الدھان حدثنا 
اري جعفر المرتعش ببدو أمره وخروجه إلى ھذا األمر يعني التصوف قال كنت بن دھقان فبينا أنا جالس على باب د

بنيسابور إذ جاء شاب عليه مرقعة وعلى رأسه خرقة وأشار إلي متعرضا لي إشارة لطيفة فقلت في نفسي شاب جلد 
صحيح البدن ال يأنف من ھذا ولم أرد عليه جوابا فصاح في وجھي صيحة أفزعتني ووجدت من قوله رعبا شديدا ثم 

وسقطت على وجھي فخرج خادم لنا فرآني على  قال أعوذ با مما خامر في سرك واختلج به صدرك فغشي علي
تلك الحال فرفع رأسي من األرض وجعله في حجره واجتمع حولي خلق كثير فما أفقت إال بعد حين وقد مر الشاب 
وليس أراه فتحسرت عليه وندمت على ما كان مني فبت ليلتي بغم فرأيب علي بن أبي طالب في منامي ومعه ذاك 

يؤنبني ويقول إن هللا ال يجيب سؤال مانع سائليه فانتبھت ففرقت ما كان لي وخرجت إلى الشاب وعلى يشير إلي و
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السفر فسمعت بوفاة والدي بعد خمس عشرة سنة فرجعت وسألت هللا تعالى العون على خالصي مما ورثت فأعان 
ستراباذ قال سمعت المرتعش هللا تعالى أخبرنا علي بن محمود بن إبراھيم الزوزني أخبرنا علي بن المثنى التميمي بإ

وسئل أي األعمال أفضل فقال إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالحازم ذكر محمد بن مأمون البلخي أنه سمع 
أبا عبد هللا الرازي يقول حضرت وفاة أبي جعفر المرتعش في مسجد الشونيزية سنة ثمان وعشرين وثالثمائة فقال 

ضعة عشر درھما فقال انظروا خريقاتي فلما قربت منه قال اجعلوھا في ديوني وأرجو أنظروا ديوني فنظروا فقالوا ب
أن هللا يعطيني الكفن ثم قال سألت هللا ثالثا عند موتي فأعطانيھا سألته أن يميتني على الفقر رأسا برأس وسألته أن 

حبه وغمض عينيه ومات بعد يجعل موتي في المسجد فقد صحبت فيه أقواما وسألته أن يكون حولي من آنس به وأ
 ساعة رحمه هللا 

جعفر بن أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الجبار بن عبد الرحمن أبو محمد القارئ المؤذن مروزي  -  3702
األصل ويعرف بالبارد حدث عن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل مولى بني ھاشم وعن السري بن يحيى بن السري 

لسھمي وسليمان بن الربيع النھدي الكوفيين وموسى بن ھارون الطوسي روى عنه التميمي وإبراھيم بن سليمان ا
محمد بن المظفر وأبو بكر بن شاذان وأبو الحسن الدارقطني وأبو عبيد هللا المرزباني أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا 

الفتح عن طلحة بن محمد بن  علي بن عمر الحافظ قال جعفر بن أحمد بن محمد المؤذن ثقة حدثني عبيد هللا بن أبي
 جعفر أن جعفر القارئ المعروف بالبارد مات في سنة تسع وعشرين وثالثمائة 

جعفر بن محمد بن أسد أبو الطيب الصفار حدث عن إبراھيم بن الھيثم البلدي روى عنه يوسف بن عمر  -  3703
 القواس وذكر أنه كان جارھم 

قاق الدوري الحافظ حدث عن أبي إسماعيل الترمذي وعن محمد بن جعفر بن علي بن سھل أبو محمد الد - 3704
زكريا الغالبي وإبراھيم بن إسحاق الحربي ونحوھم في الطبقة روى عنه عبد هللا بن إبراھيم بن ماسي وأبو أحمد 
نا الغطريفي الجرجاني وعلي بن عمرو الحريري وأبو الحسن الدارقطني أخبرنا علي بن طلحة بن محمد المقرئ حدث

عبد هللا بن إبراھيم بن أيوب حدثنا جعفر بن علي الحافظ حدثنا محمد بن زكريا الغالبي بالبصرة حدثنا عبيد هللا بن 
عائشة أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال دخل أبو بكر الصديق على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

آه أبو بكر تزحزح له وتزعزع له فقال له النبي صلى هللا عليه فجلس عنده ثم استأذن علي بن أبي طالب فدخل فلما ر
و سلم لم فعلت ھذا يا أبا بكر فقال إكراما له وإعظاما يا رسول هللا فقال إنما يعرف الفضل ألھل الفضل ذو والفضل 
ل حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سمعت أبا زرعة محمد بن يوسف الجرجاني يقو

جعفر الدقاق الحافظ ليس بمرضى في الحديث وال في دينه كان فاسقا كذابا قرأت في كتاب أبي القاسم بن الثالج 
 بخطه توفي أبو جعفر بن علي بن سھل الدقاق الحافظ الدوري في سنة ثالثين وثالثمائة 

عن علي بن الحسين بن جعفر بن محمد بن يعقوب بن إسحاق الثقفي الوراق أبو الفضل الشيرجي حدث  -  3705
أشكاب والمغيرة بن محمد المھلبي وغيرھما روى عنه أبو الفضل الزھري وعمر بن أحمد بن شاھين وأبو القاسم بن 
الثالج وأحمد بن الفرج بن الحجاج وذكر بن الثالج أنه سمع منه في سنة إحدى وثالثين وثالثمائة أخبرنا إبراھيم بن 

بن عبد الرحمن الزھري قال سمعت أبا الفضل الشيرجي يقول سمعت أبا العباس  عمر البرمكي أخبرنا عبيد هللا
الخلقاني الوراق يقول سمعت بن ثابت يقول قال بشر بن الحارث لو علمت أن أحدا يعطي  ألخذت منه ولكن 

ل جعفر بن يعطي بالليل ويتحدث بالنھار قرأت في كتاب أبي عمر محمد بن علي بن عمر بن الفياض ولد أبو الفض
محمد بن يعقوب الوراق المعروف بالشيرجي على ما ذكر لي في جمادى األولى أو الثانية من سنة ثمان وأربعين 

 ومائتين 
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جعفر بن محمد بن علي أبو الحسين السمسار الرصافي حدث عن بكر بن محمود القزاز وحمدان بن علي  - 3706
نه أبو حفص بن شاھين وأبو القاسم بن الثالج وأحمد بن الفرج بن الوراق وعبد الكريم بن الھيثم العاقولي روى ع

 الحجاج وكان ينزل في سوق يحيى 

جعفر بن أحمد بن محمد الجراح أبو محمد الضراب حدث عن عمر بن حفص الشطوي وأبي األصبغ  -  3707
أبو الحسن الجراحي  محمد بن عبد الرحمن القرقساني ومحمد بن خلف بن عبد السالم المروزي روى عنه القاضي

 وبن الثالج 

جعفر بن أحمد أبو الفضل الشيلماني حدث عن محمد بن أبي العوام الرياحي روى عنه محمد بن عبد هللا  - 3708
 بن خلف بن بخيت الدقاق 

جعفر بن عبد هللا بن الھيثم بن خالد القصباني حدث عن إبراھيم بن الھيثم البلدي يروي عنه أبو الحسن  - 3709
 لدارقطني ا

جعفر بن عمر بن ھبيرة أبو عمر الكرميني من كرمينية وھي مدينة بين سمرقند وبخارى ذكر أبو القاسم  -  3710
 بن الثالج أنه قدم بغداد حاجا وحدثھم بھا في سنة ثمان وثالثين وثالثمائة عن محمد بن نصر المروزي 

رو البلخي أنه قدم بغداد وحدثھم بھا عن عبد هللا جعفر بن محمد بن األشعث السمرقندي ذكر كعب بن عم -  3711
بن روح المدائني أخبرني أبو سعيد الحسن بن علي بن محمد بن خلف الكتبي حدثنا أبو النضر كعب بن عمرو بن 
جعفر البلخي حدثنا جعفر بن محمد بن األشعث السمرقندي قدم علينا بغداد حاجا قال حدثنا أبو محمد عبد هللا بن 

ائني حدثنا شبابة بن سوار حدثنا محمد بن أحمد بن أبي طاھر الدقاق حدثنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا روح المد
عبد هللا بن روح حدثنا شبابة بن سوار حدثنا أبو زبر عبد هللا بن العالء الشامي قال سمعت القاسم يقول سمعت أبا 

عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم أصح جسمك ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم أن أول ما يسئل 
وأروك من الماء البارد ھذا لفظ حديث كعب وفي حديث الشافعي حدثنا أبو زبر حدثنا الضحاك بن عرزب قال 

 سمعت أبا ھريرة وھو الصواب 

بغداد وكان يؤدب بھا  جعفر بن ھارون بن إبراھيم بن الحضر بن ميدان أبو محمد النحوي الدينوري نزل -  3712
أوالد بن عبد العزيز الھاشمي وحدث عن إسحاق بن صدقة بن صبيح الدينوري وعبد هللا بن محمد بن سنان الروحي 
وعبد هللا بن محمد بن وھب الحافظ وغيرھم حدثنا عنه الحسين بن الحسن المخزومي وأبو الحسين بن الفضل القطان 

ضل أنه سمع منه في جمادى األولى من سنة أربع وأربعين وثالثمائة أخبرنا أبو وأبو علي بن شاذان وذكر لنا بن الف
عبد هللا الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم المخزومي حدثنا أبو محمد جعفر بن ھارون النحوي المؤدب حدثنا 

بن عمرو عن أبي سلمة  عبد هللا بن محمد بن سنان السعدي حدثنا عبد هللا بو رجاء حدثنا زائدة بن قدامة عن محمد
عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل األغنياء بنصف يوم خمسمائة 

 سنة 

جعفر بن محمد بن يزداد أبو محمد البغدادي حدث بمصر عن عيسى بن بشر األرموي روى عنه أبو الفتح  -  3713
 بن مسرور وقال كان ثقة 

عفر بن محمد بن أحمد بن بنت حاتم بن ميمون أبو الفضل المعدل كان ينزل في سويقة غالب وحدث عن ج - 3714
القاسم بن محمد الدالل ومحمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي وأحمد بن حماد بن سفيان القرشي الكوفيين وعن 

لسكن الواسطي ومحمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن حميد المقرئ وبشر بن موسى األسدي ومحمد بن عيسى بن ا
النضر األزدي وعبد هللا بن محمد بن عزيز الموصلي حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه وأبو بكر محمد بن عبد هللا 
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بن أبان الھيتي وكان ثقة أخبرنا أبو بكر الھيتي حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن حاتم المعدل إمالء ببغداد في 
وثالثمائة أخبرنا أبو القاسم بن محمد قراءة عليه بالكوفة حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال سنة ثالث وأربعين 

حدثنا أبي قال حدثني بن أبي ليلى عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد هللا بن بابا عن عبد هللا بن مسعود قال كان رسول 
بنا لك الحمد ملء السماوات وملء األرض وما بينھما هللا صلى هللا عليه و سلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللھم ر

وملء ما شئت من شيء بعد أھل الكبرياء وأھل المجد قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو الفضل جعفر بن محمد 
 بن أحمد بن بنت حاتم بن ميمون الشاھد يوم األربعاء ألربع عشرة ليلة خلت من شوال سنة ست وأربعين وثالثمائة 

جعفر بن محمد نصير بن القاسم أبو محمد الخواص المعروف بالخلدي شيخ الصوفية سمع الحارث بن أبي  -  3715
أسامة التميمي وبشر بن موسى األسدي وأبا شعيب الحراني وعلي بن عبد العزيز البغوي وعمر بن حفص السدوسي 

لقتات والحسن بن علويه القطان والحسن بن علي المعمري ومحمد بن الفضل بن جابر السقطي ومحمد بن جعفر ا
وخلف بن عمرو العكبري وأحمد بن محمد بن مسروق الطوسي ومحمد بن يوسف بن التركي وأحمد بن علي 
الخزاز وجعفر بن محمد بن حرب العباداني وأبا مسلم الكجي ومحمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي ومحمد بن 

المدينة ومكة ومصر وكان سافر الكثير ولقي المشايخ الكبراء من عثمان بن أبي شيبة وغيرھم من أھل الكوفة و
المحدثين والصوفية ثم عاد إلى بغداد فاستوطنھا وروى بھا علما كثيرا حدث عنه أبو عمر بن حيويه وأبو الحسن 
د الدارقطني وأبو حفص بن شاھين وحدثنا عنه أحمد بن محمد بن أحمد بن الصلت األھوازي وعبد العزيز بن محم

بن نصر الستوري والحسين بن الحسن المخزومي وأبو الحسن بن رزقويه وأبو الحسين بن بشران وبن الفضل 
القطان والحسن بن عمر بن برھان الغزال وعبد هللا بن يحيى السكري ومحمد بن أحمد بن أبي طاھر الدقاق ومحمد 

المقرئ ومحمد بن محمد بن محمد بن إبراھيم بن بن عبيد هللا الحنائي وعلي بن أحمد الرزاز وأبو الحسن الحمامي 
مخلد البزار وأبو علي بن شاذان وغيرھم وكان ثقة صادقا دينا فاضال أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا 
أبو إسحاق إبراھيم بن أحمد الطبري المقرئ قال سمعت جعفر الخلدي يقول لو تركني الصوفية لجئتكم بإسناد الدنيا 

ى عباس الدوري وأنا حدث فكتبت عنه مجلسا واحدا وخرجت من عنده فلقيني بعض من كنت أصحبه من مضيت إل
الصوفية فقال أيش ھذا معك فأريته إياه فقال ويحك تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق قال ثم خرق األوراق فدخل 

عباس بن الفرات قال مولد جعفر كالمه في قلبي فلم أعد إلى عباس حدثني أبو القاسم األزھري عن محمد بن ال
الخلدي في سنة اثنتين أو ثالث وخمسين ومائتين حدثني مسعود بن ناصر السجزي قال سمعت أبا صالح منصور بن 
عبد الوھاب الصوفي يقول سمعت أبا عبد هللا أحمد بن عبد الرحمن الھاشمي بسمرقند يقول سمعت جعفر بن محمد 

د بن محمد وعنده جماعة من أصحابه يسألونه عن مسألة فقال لي يا أبا محمد أجبھم الخلدي يقول كنت يوما عند الجني
قال فأجبتھم فقال يا خلدي من أين لك ھذه األجوبة فجرى اسم الخلدي علي إلى يومي ھذا ووهللا ما سكنت الخلد وال 

ي موضع ھو فاطلبوه فقالوا سكنه أحد من آبائي وسألته عن السؤال فقال قالوا أنطلب الرزق فقلت إن علمتم في أ
أنسأل هللا ذلك فقلت إن علمتم أنه نسيكم فذكروه فقالوا أندخل البيت ونتوكل على هللا فقلت أتجربون هللا بالتوكل فھذا 
شك قالوا فكيف الحيلة فقلت ترك الحيلة حدثنا محمد بن علي بن الفتح أخبرنا محمد بن الحسين بن موسى 

ن بن أحمد ھو بن جعفر أبو عبد هللا الرازي يقول كان أھل بغداد يقولون عجائب بغداد النيسابوري قال سمعت الحسي
ثالثة إشارات الشبلي ونكت المرتعش وحكايات جعفر حدثنا أبو نصر إبراھيم بن ھبة هللا بن إبراھيم الجرباذقاني بھا 

حسن بن سليمان يقول قال جعفر حدثنا معمر بن أحمد بن زياد األصبھاني أخبرني يحيى بن القاسم قال سمعت ال
الخلدي كنت في ابتداء أمري وارادتي ليلة نائما فإذا بھاتف يھتف بي ويقول يا جعفر امض إلى موضع كذا وكذا 
واحفر فإن لك ھناك شيئا مدفونا قال فجئت إلى الموضع وحفرت فوجدت صندوقا فيه دفاتر وإذا فيه حزمة 

ة آالف شيخ من أھلي الحقائق واألصفياء واألولياء من وقت آدم إلى زماننا ھذا فأخرجتھا وقرأتھا فإذا فيھا أسماء ست
ونعوتھم وصفتھم وكلھم كانوا يدعون ھذا يعني مذھب الصوفية قال الحسن بن سليمان وكان في تلك الكتب عجائب 

دثنا إبراھيم بن أحمد فقرأ ولم يدفع إلي أحدا ثم دفنھا ولم يظھر ذلك ألحد إلى أن مات أخبرنا علي بن أبي علي ح
الطبري حدثنا جعفر الخلدي قال ودعت في بعض حجاتي المريني الكبير الصوفي فقلت زودني شيئا فقال إن ضاع 
منك شيء أو أردت أن يجمع هللا بينك وبين إنسان فقل يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه إن هللا ال يخلف الميعاد اجمع 
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مع بينك وبين ذلك الشيء أو ذلك اإلنسان بتلك فجئت إلى الكتاني الكبير الصوفي بيني وبين كذا وكذا فإن هللا يج
فودعته وقلت زودني شيئا فأعطاني فصا عليه نقش كأنه طلسم وقال إذا اغتممت فانظر إلى ھذا فإنه يزول غمك قال 

زال غمي فأنا ذات يوم  فانصرفت فما دعوت هللا بتلك الدعوة في شيء إال استجيب وال رأيت الفص وقد اغتممت إال
قد توجھت أعبر إلى الجانب الشرقي من بغداد حتى ھاجت ريح عظيم وأنا في السميرية والفص في جيبي فأخرجته 
ألنظر إليه فال أدري كيف ذھب مني في الماء أو في السفينة أو ثيابي فاغتممت لذھابه غما عظيما فدعوت بالدعوة 

وليلتي ومن غد وأياما فلما كان بعد ذلك أخرجت صندوقا فيه ثيابي ألغير منھا وعبرت فما زلت أدعو هللا بھا يومي 
شيئا ففرغت الصندوق فإذا بالفص في أسفل الصندوق فأخذته وحمدت هللا على رجوعه أخبرنا علي بن محمود بن 

ن شريف الھمة فان إبراھيم الزوزني حدثنا علي بن المثنى التميمي بإستراباذ قال سمعت جعفرا الخلدي يقول لرجل ك
الھمم تبلغ بالرجل ال المجاھدات أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال 
سمعت أبا علي األبھري يقول سمعت جعفرا يقول ما عقدت  على نفسي عقدا فنكثته أخبرنا أبو عبيد محمد بن أبي 

حمد بن علي العلوي الھمذاني قال سمعت جعفر بن محمد الخلدي يقول دخلت نصر النيسابوري حدثنا أبو الحسن م
البرية وحدي فلما دخلت الھبير استوحشت فإذا ھاتف يھتف بي يا جعفر قد نقضت العھد لم تستوحش أليس حبيبك 

سنة من معك حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق حدثنا علي بن عبد هللا الھمذاني قال سمعت الخلدي يقول خرجت 
السنين إلى البادية فبقيت أربعة وعشرين يوما لم أطعم فيھا طعاما فلما كان بعد ذلك رأيت كوخا وفيه غالم فقصدت 
الكوخ فرأيت الغالم قائما يصلي فقلت في نفسي بالعشي يجيء إلى ھذا طعام فآكل معه فبقيت تلك الليلة والغد وبعد 

ت أحدا فقلت ھذا شيطان ليس ھذا من الناس فتركته وانصرفت فلما كان بعد غد ثالثة أيام لم يجئه أحد بطعام وال رأي
وقت أنا قاعد في منزلي أميز شيئا من الكتب إذا بداق يدق الباب فقلت من ھذا أدخل فدخل الغالم وقال لي يا جعفر 

معروف  أنت كما سميت جاع فر أخبرنا رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري قال سمعت معروف بن محمد بن
الصوفي بالري قال سمعت الخلدي يقول إني أخاف أن يوقفني المشايخ بين يدي هللا تعالى يقولون لم أخرجت 
أسرارنا إلى الناس أخبرنا علي بن المحسن القاضي غير مرة قال حدثني أبو إسحاق إبراھيم بن أحمد الطبري قال 

حدى وعشرون على المذھب فقلت ألبي إسحاق أي شيء قال لي جعفر الخلدي وقفت بعرفة ستا وخمسين وقفة منھا إ
أراد بقوله على المذھب فقال يصعد إلى قنطرة الياسرية فينفض كميه حتى يعلم أنه ليس معه زاد وال ماء ويلبي 
ويسير أخبرنا أبو حاتم أحمد بن الحسن حدثنا محمد بن عبد هللا بن حمدون يقول سمعت جعفر الخلدي يقول حججت 

ن حجة على قدمي ما حملت في شيء منھا زادا وال درھما وال دينارا وكنت إذا نزل الناس في المنزل نيفا وعشري
يكون حولي من المأكول والمشروب ما يكفي جماعة فلما كان يوم من األيام لقيتني امرأة ومعي ركوة فارغة فقالت 

صببته في أصل شجرة ثم سرت وكان ھل أصب لك فيھا ماء قلت افعلي فصبت في ركوتي الماء ومشيت فأثفلني ف
حالي في جميع الحج ما ذكرته أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال 
سمعت أبا سعيد الرازي يقول لقيت جعفرا آخر ما لقيته وكان قد حج أربعا وخمسين حجة ثم حج بعد ذلك حججا قال 

ين حجة أخبرنا علي بن محمود الصوفي قال سمعت أبا القاسم القصري في دار أبي محمد بن الحسين حج جعفر ست
مسلم بن مامكا يقول رأينا جعفر الخلدي في آخر عمره وفي فرد رجله جورب من جلود فقالوا أيھا الشيخ إيش سبب 

كنيسة فجاز  ھذا فرد رجلك مكشوفة وفرد رجلك مغطاة فقال حججت الحجة األخيرة فلما رجعت من مكة كنت في
على فقير فقال لي أيھا الشيخ أجد عندك رمانة فقلت له ھا ھنا موضع رمان أطلب مني حبة كعك أو ماء الذي يوجد 
ھا ھنا فقال أتريد أنت رمانا قلت نعم فأدخل يده في كمه فأخرج رمانة ورماھا إلى المحمل ولم يزل يرمي رمانة 

ي قال فبقيت أتعجب منه وفرقت الرمان في القافلة وحملت منه إلى رمانة حتى امتألت الكنيسة رمانا ثم غاب عن
بغداد فلما كان من الغد جاز على فرآني نائما وفرد رجلي خارج الكنيسة فقال لي أما يكفيك أن تنام بين يدي سيدك 
ما حتى تمد رجلك قال وضرب بفرد كمه على رجلي فوقع في رجلي مثل النار فكلما غطيتھا سكن الضربان وكل

كشفتھا يعود ذلك الضربان حدثنا إبراھيم بن ھبة هللا الجرباذقاني حدثنا معمر بن احمد األصبھاني قال سمعت أبا عبد 
هللا البغدادي يقول سمعت ھبة هللا الضرير ببغداد يقول دخل جعفر الخلدي بلد حمص فسألوه القيام عندھم سنة فقال 

ا وكذا ألف دينار قال فجمعوا له ما سأل فقال احملوھا إلى الجامع على شريطة قيل له وما ھي قال تجمعون لي كذ
قال فجعلت على قطع قال ففرق كل ذلك على الفقراء فلم يأخذ منھا شيئا ثم قال لم أكن أحتاج إلى الدنانير ولكن 
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في أردت أن أجرب رغبتكم في وقوفي عندكم سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد بن رزق يقول مات جعفر الخلدي 
سنة ثمان وأربعين وثالثمائة حدثنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال توفي جعفر الخلدي يوم األحد لسبع 

 خلون من شھر رمضان سنة ثمان وأربعين وثالثمائة 

جعفر بن أحمد بن إبراھيم أبو محمد المقرئ بغدادي نزل مكة فأقام بھا إلى حين وفاته وحدث بھا عن  - 3716
لھيثم بن خالد البزاز صاحب أبي نعيم وعن عياش بن محمد الجوھري وغيرھما روى عنه منير بن أحمد أحمد بن ا

المصري ذكر لي جميع ذلك محمد بن علي الصوري وقال لي عاش ھذا الشيخ إلى سنة خمسين وثالثمائة ومات 
 قريبا من ذلك 

ألصل سمع إدريس بن جعفر العطار جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم أبو محمد المؤدب واسطي ا -  3717
ومحمد بن سليمان الباغندي وموسى بن الحسن النسائي وبشر بن موسى األسدي ومحمد بن يونس الكديمي وعبد هللا 
بن أحمد بن حنبل وموسى بن إسحاق األنصاري ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وموسى بن ھارون الحافظ وجعفر 

بن علي األبار وأحمد بن سليمان الطوسي حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه بن محمد بن اليمان المؤدب وأحمد 
وعلي بن أحمد الرزاز وطلحة بن علي الكتاني وأبو علي بن شاذان وكان ثقة قال لنا بن شاذان توفي أبو محمد 
ن جعفر بن محمد الواسطي المؤدب في النصف من شھر رمضان من سنة ثالث وخمسين وثالثمائة وقال محمد ب

 أبي الفوارس توفي يوم األربعاء إلحدى عشرة من شھر رمضان وكان شيخا ثقة كثير الحديث 

 جعفر بن أحمد الضرير الفرضي حدث عن حامد بن محمد بن شعيب روى عنه إبراھيم بن مخلد الباقرحي  - 3718

محمد بن سعيد  جعفر بن علي بن فروخ الدوري البغدادي حدث عن محمد بن جرير الطبري روى عنه - 3719
 الكسائي الجرجاني 

جعفر بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن البھلول بن حسان أبو محمد التنوخي أصله من األنبار وذكر لي أبو  -  3720
القاسم التنوخي أنه ولد ببغداد في ذي القعدة من سنة ثالث وثالثمائة قال وكان أحد القراء للقرآن بحرف عاصم 

و وأخوه علي الحديث في موضع واحد قال وأصل كل واحد منھما أصل اآلخر وشيخ كل وحمزة والكسائي وكتب ھ
واحد منھما شيوخ اآلخر وحدث عن عبد هللا بن محمد البغوي وأبي بكر بن أبي داود وأبي الليث الفرائضي وأحمد 

أبي عمر محمد بن يوسف بن القاسم أخي أبي الليث وأحمد بن عبيد هللا بن عمار وجده أحمد بن إسحاق بن البھلول و
القاضي ومحمد بن ھارون بن المجدر وعبد الوھاب بن أبي حية وأحمد بن سليمان الطوسي ويحيى بن محمد بن 
صاعد وغيرھم وعرض عليه القضاء والشھادة فأباھما تورعا وتقلال وصالحا حدثنا عنه التنوخي أخبرنا علي بن 

بن إسحاق بن البھلول حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي حدثنا علي  المحسن حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن أحمد
بن الجعد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى هللا عليه و سلم اتخذ خاتما ونقش فيه محمد رسول هللا قال 

من جمادى  لي علي بن المحسن مات جعفر بن أبي طالب بن البھلول ببغداد ليلة األربعاء لثمان وعشرين ليلة خلت
اآلخرة سنة سبع وسبعين وثالثمائة ودفن من الغد إلى جانب داره بسكة أبي العباس الطوسي قلت وھو أخو علي 

 والبھلول ابني محمد بن أحمد بن إسحاق بن البھلول 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن إسماعيل بن إبراھيم بن مصعب بن رزيق بن محمد بن عبد هللا بن  - 3721
ھر بن الحسين أبو محمد الطاھري حدث عن أبي القاسم البغوي ويحيى بن صاعد وأبي بكر النيسابوري وأبي طا

عبيد بن المحاملي وعبد هللا بن العباس بن جبريل الشمعي حدثنا عنه أحمد بن محمد العتيقي ومحمد بن علي بن الفتح 
الطاھري حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل حدثنا  الحربي أخبرنا العتيقي حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن علي

زيد بن إسماعيل حدثنا معاوية ھو بن ھشام حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال صلى رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم صالة الخوف في بعض أيامه فكانت طائفة منھم صفا وطائفة بينه وبين العدو فصلى بھم 

م ذھب ھؤالء إلى مصاف ھؤالء وجاء ھؤالء فصلى بھم ركعتين قال بن عمر وإذا كان خوف أكثر من ركعتين ث
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ذلك صلوا قياما يومون إيماء سألت العتيقي عن الطاھري فقال ثقة كان ينزل شارع دار الرقيق ومات في شوال من 
 سنة ثالث وثمانين وثالثمائة 

أبو القاسم الدقاق ويعرف بابن المارستاني قدم بغداد من مصر جعفر بن محمد بن الفضل بن عبد هللا  - 3722
وحدث عن أبي بكر بن مجاھد ومحمد بن مخلد وأحمد بن عثمان بن يحيى اآلدمي حدثنا عنه الحسن بن محمد 
الخالل ومحمد بن عمر الداودي والحسن بن علي بن المذھب وعلي بن المحسن التنوخي وقال لي التنوخي قدم علينا 

ر في سنة أربع وثمانين وثالثمائة وقال ولدت ببغداد في سنة ثمان وثالثمائة قال التنوخي وكان صاحب من مص
رحلة سمع الناس منه فأكثروا وروى قراءات وكتبا مصنفة حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن 

لمعروف بابن المارستاني ھو بغدادي يوسف السھمي يقول أبو القاسم جعفر بن محمد بن الفضل بن عبد هللا الدقاق ا
قدم بغداد من مصر في سنة أربع وثمانين وثالثمائة حدث عن بن مجاھد بكتاب القراءات وحدث عن بن صاعد وأبي 
بكر النيسابوري قيل للدارقطني بحضرتي إنه يدعي عن ھؤالء المشايخ فقال يكذب ما سمع من بن مجاھد وال من 

لصوري رجع بن المارستاني إلى مصر فأقام بھا إلى أن مات وكان كذابا وحدث ھؤالء قال لي محمد بن علي ا
بمصر عن محمد بن مخلد الدوري ونحوه قال ولم يرو بمصر عن بن صاعد وال النيسابوري قلت وبلغني أنه مات 

 في شھر ربيع اآلخر من سنة سبع وثمانين وثالثمائة 

رات أبو الفضل المعروف بابن حنزابة الوزير نزل مصر وتقلد جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الف - 3723
الوزارة ألميرھا كافور وكان أبوه وزير المقتدر با حدث أبو الفضل عن محمد بن ھارون الحضرمي وطبقته من 
البغداديين وعن محمد بن سعيد الترخمي الحمصي ومحمد بن جعفر الخرائطي الحسين بن أحمد بن بسطام ومحمد 

ير األبليين والحسن بن محمد الداركي ومحمد بن عمارة بن حمزة األصبھاني وكان يذكر أنه سمع من عبد هللا بن زھ
بن محمد البغوي مجلسا ولم يكن عنده فكان يقول من جاءني به أغنيته فكان يملي الحديث بمصر وبسببه خرج أبو 

أبو الحسن إليه وأقام عنده مدة يصنف له المسند الحسن الدارقطني إلى ھناك فإنه كان يريد أن يصنف مسندا فخرج 
وحصل له من جھته مال كثير وروى عنه الدارقطني في كتاب المدبج وغيره أحاديث حدثني محمد بن أحمد بن 
محمد اللخمي باألنبار قال أنشدني أبو القاسم عمر بن عيسى المسعودي بمصر قال أنشدنا الوزير أبو الفضل جعفر 

ولم يبت طاويا منھا ... من أخمل النفس أحياھا وروحھا ... ات بن حنزابة لنفسه وال نعلم له غيره بن محمد بن الفر
قرأت في كتاب محمد ... فليس ترمي سوى العالي من الشجر ... إن الرياح إذا اشتدت عواصفھا ... ... علي ضجر 

ي الحجة لثمان ليال خلون من سنة ثمان بن علي بن عمر بن الفياض ولد أبو الفضل جعفر بن محمد بن الفرات في ذ
وثالثمائة وذكر لي محمد بن علي الصوري أن وفاته كانت قبل سنة تسعين وثالثمائة وقال لي عبد هللا بن سبعون 
القيرواني ليس كذلك إنما توفي في إحدى وتسعين وھذا القول الصحيح ذكر بعض المصريين أنه توفي يوم األحد 

 ن ربيع األول سنة إحدى وتسعين لثالث عشرة ليلة خلت م

جعفر بن إبراھيم أبو الفضل يعرف بابن البساط حدث عن إبراھيم بن علي الھجيمي البصري حدثني عنه  -  3724
 عبيد هللا بن أحمد بن عثمان الصيرفي 

 جعفر بن حمدان بن جعفر بن حمدان أبو محمد الفامي حدث عن أحمد بن سلمان النجاد روى عنه عبد - 3725
 العزيز بن علي الخياط األزجي 

جعفر بن عبد هللا بن عيسى أبو محمد الفامي حدث عن أبي بكر بن محمد بن عبد هللا الشافعي حدثني عنه  - 3726
 عبد العزيز األزجي أيضا وقال لي كان يسكن بنھر طابق 

بد هللا بن بطة العكبري ورد بغداد جعفر بن بابا أبو مسلم الجيلي سمع أبا بكر بن المقرئ األصبھاني وأبا ع - 3727
فدرس بھا فقه الشافعي علي أبي حامد اإلسفرائيني ثم نزل قرية يقال لھا بريدة وبنى بھا وكان يقدم في األوقات إلى 
بغداد فسمعنا منه في جامع المدينة وكان ثقة فاضال دينا عالما أخبرنا أبو مسلم الجيلي أخبرنا أبو بكر محمد بن 
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علي بن عاصم بن زاذان بن المقرئ بأصبھان أخبرنا أبو يعلى الموصلي حدثنا عبد هللا بن محمد بن إبراھيم بن 
أسماء حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال من حمل علينا السالح 

 نت وفاته ببريدة ودفن في تلك القرية فليس منا مات أبو مسلم في شھر رمضان من سنة سبع عشرة وأربعمائة وكا

جعفر بن محمد بن المظفر بن محمد بن أحمد بن محمد ويعرف بزبارة بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن  -  3728
بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو إبراھيم النيسابوري قدم علينا بغداد في سنة أربعين وأربعمائة 

ن محمد بن عمر الخفاف ويحيى بن إسماعيل بن يحيى الحربي ومحمد بن أحمد بن عبدوس حدث بھا عن أحمد ب
المزكي وعبد هللا بن أحمد بن محمد بن الرومي والحاكم أبي عبد هللا بن البيع وأبي عبد الرحمن السلمي النيسابوريين 

الرافضة اإلمامية ولقيته بمكة  وعن جده المظفر بن محمد العلوي كتبت عنه وكان سماعه صحيحا وكان يعتقد مذھب
في آخر سنة خمس وأربعين فسمعت منه أيضا ھناك أخبرني أبو إبراھيم العلوي ببغداد حدثنا أبو محمد عبد هللا بن 
أحمد بن محمد بن الرومي الصيرفي بنيسابور أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراھيم الثقفي حدثنا قتيبة بن 

سليمان عن ثابت عن أنس أن النبي صلى هللا عليه و سلم لم يدخر شيئا لغد سألته عن مولده  سعيد حدثنا جعفر بن
 فقال ولدت في شوال من سنة ست وثمانين وثالثمائة وبلغني أنه مات بنيسابور في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 

 ذكر من اسمه جابر 

ن أبي طالب وقعة النھراون روى عنه ابنه خالد أخبرنا جابر أبو خالد من تابعي أھل الكوفة شھد مع علي ب - 3729
أبو الصھباء والد بن علي الكوفي أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني حدثنا أحمد بن حازم أخبرنا عبيد هللا بن 
موسى أخبرنا سكين بن عبد العزيز قال حدثنا حفص بن خالد بن جابر عن أبيه عن جده قال إني لشاھد عليا يوم 

لنھروان لما أن عاين القوم قال ألصحابه كفوا فناداھم أن أقيدونا بدم عبد هللا بن خباب قال وكان عامل على على ا
النھروان قالوا كلنا قتله فقال هللا أكبر قال فقال ألصحابه ارموا فرموا قال فقال احملوا فحملوا فقتلھم ثم قال اطلبوا 

ني وهللا ما كذبت وال كذبت ثم قال يا عجالن ائتيني ببغلة رسول هللا صلى المجدع فطلبوه فلم يجدوه فقال اطلبوه فا
هللا عليه و سلم فأتاه بالبغلة فركبھا ثم سار في القتلى فقال اطلبوه ھا ھنا قال فاستخرجوه من تحت القتلى في نھر 

ر وهللا لوال أن تبطروا وطين له عضيدة مثل الثدي تمدھا فتمتد فتصير مثل الثدي وتتركھا فتنخمص قال هللا أكب
 لحدثتكم ما وعدكم هللا على لسان نبيكم لمن قاتلھم 

جابر بن نوح بن جابر أبو بشر الحماني من أھل الكوفة حدث عن إسماعيل بن خالد وعبيد هللا بن عمر  - 3730
اد الضبي العمري وسليمان األعمش ومحمد بن عمرو بن علقمة روى عنه الحسين بن علي الجعفي والحسن بن حم

ومحمد بن جعفر الفيدي ومحمد بن طريف البجلي وأبو كريب الھمداني ورد بغداد وحدث بھا أخبرنا محمد بن 
الحسين القطان أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا محمد بن إبراھيم بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر الفيدي 

بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنا حدثنا جابر بن نوح عن إسماعيل عن قيس عن عبد هللا 
فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم األمم فال تقتتلوا بعدي قرأنا على الحسن بن علي الجوھري عن محمد بن 
العباس الخزاز قال حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سألت يحيى بن معين عن 

ابر بن روح الحماني فقال قد كان ھا ھنا فقلت كتبت عنه شيئا فقال ال أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي ج
حدثنا الحسن بن أحمد قال قرئ على العباس بن محمد قال أبي وحدثنا الحسين بن صدقة حدثنا بن أبي خيثمة قاال 

ي حمان لم يكن بثقة أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن سمعنا يحيى بن معين يقول وجابر بن نوح إمام مسجد بن
العباس قراءة حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سئل يحيى بن معين وأنا أسمع 
عن جابر بن نوح الحماني فضعفه وقال ورأيت حفص بن غياث يھزأ به ثم قال يحيى ليس بشيء أخبرنا أحمد بن 

ي جعفر القطيعي أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سألت أبا أب
داود سليمان بن األشعث عن جابر بن نوح فقال ما أنكر حديثه أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا جعفر بن 
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ي قال سنة ثالث ومائتين فيھا مات جابر بن محمد بن نصير الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا بي سليمان الحضرم
 نوح بن جابر أبو بشير الحماني 

جابر بن كردي أبو العباس الواسطي حدث بسر من رأي عن يزيد بن ھارون ووھب بن جرير وسعيد بن  -  3731
 عامر وأبي سفيان الحميري ومحمد بن سابق وموسى بن داود وإسماعيل بن أبي أويس روى عنه محمد بن جرير
الطبري وأسلم بن سھل ويحيى بن محمد بن صاعد وغيرھم أخبرني الحسين بن علي الطناجيري حدثنا محمد بن 
أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي بھا حدثنا إبراھيم بن أحمد بن عبد الجبار أبو إسحاق مولى بنى ھاشم حدثنا جابر بن 

إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الكردي الواسطي بسامرا أخبرنا يزيد يعني بن ھارون حدثنا 
عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال أفضل الجھاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر أخبرنا أبو بكر البرقاني 
أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي عن أبيه ثم حدثني 
الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا قال ناولني عبد الكريم وكتب لي بخطه قال سمعت أبي يقول جابر بن كردي 

 واسطي ال بأس به 

جابر بن عيسى أبو سھل العوفي حدث عن محمد بن عبد هللا بن عمار الموصلي روى عنه عبد الصمد بن  -  3732
معدل أخبرنا عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم حدثنا أبو سھل علي الطستي أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا ال

جابر بن عيسى العوفي حدثنا محمد بن عبد هللا بن عمار الموصلي حدثنا عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى 
 الصدفي عن الزھري عن أنس قال قال رسول هللا عليه وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق ھذا الدين الحياء 

جابر بن عبد هللا بن المبارك أبو القاسم الموصلي الجالب قدم بغداد وحدث بھا عن أبي يعلى الحسين بن  - 3733
محمد الملطي روى عنه إبراھيم بن مخلد بن جعفر أخبرنا إبراھيم بن مخلد إجازة حدثنا أبو القاسم جابر بن عبد هللا 

ى الحسين بن محمد الملطي بھا حدثنا الحسن بن زيد بن المبارك الجالب الموصلي من حفظه ببغداد حدثنا أبو يعل
قال جابر سألت أبا يعلى عنه فقال كان رجال حل عندنا على جھة الجھاد وكتبنا عنه قال حدثنا حميد الطويل عن أنس 

 بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه تعالى فليقرا 

ين بن الحسن بن محمد بن أحمد بن محمويه أبو الحسن العطار سمع أبا طاھر محمد بن عبد جابر بن ياس -  3734
الرحمن المخلص وعمر بن إبراھيم الكتاني كتبت عنه وكان سماعه صحيحا أخبرني جابر بن ياسين أخبرنا محمد 

نا إسماعيل بن أبي خالد عن بن عبد الرحمن بن العباس الذھبي حدثنا بن منيع حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة حدث
قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن األرت فقال لوال أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھانا أن ندعو 
بالموت لدعوت به سألته عن مولده فقال لثمان خلون من المحرم من سنة ثالث وثمانين وثالثمائة قال وأول سماعي 

 ة في سنة تسع وثمانين وثالثمائ

 ذكر من اسمه الجھم  

الجھم بن بدر السامي أخبرني أبو القاسم األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن الحسن حدثنا أحمد بن  - 3735
سليمان الطوسي حدثنا الزبير بن بكار قال والجھم بن بدر ولي أحد جانبي بغداد والشرط أمام الواثق وولي قبل ذلك 

ليمن وطرازھا وولي له الثغر قلت وھو أبو الشاعر علي بن الجھم بن بدر الجھم بن ألمير المؤمنين المأمون بريد ا
مسعود بن أسيد بن أذينة بن كراز بن كعب بن جابر بن مالك بن عتبة بن الحارث بن قطن بن مدلج بن قطن بن 

 ك أخزم بن ذھل بن عمرو بن مالك بن عبيدة بن الحارث بن أسامة بن لؤي بن غالب بن فھر بن مال

الجھم بن البختري أحد أصحاب بشر بن الحارث حكى عن بشر روى عنه محمد بن يوسف الجوھري  - 3736
أخبرنا الحسين بن علي الطناجيري أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد قال حدثني محمد بن 
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ت له رجال فقال إذا أصبح الرجل ال يوسف الجوھري حدثني الجھم بن البختري قال قلت لبشر بن الحارث وذكر
 يھمه من أين يأتيه قرصاه فال تعبأ به 

الجھم بن أخي محمد بن الجھم بن ھارون السمري صاحب الفراء روى عن عمه حدث عنه أبو بكر بن  -  3737
 األنبار النحوي 

 ذكر من اسمه الجنيد 

أحمد بن محمد بن أيوب وإبراھيم بن محمد بن الجنيد بن حكيم بن الجنيد أبو بكر األزدي الدقاق سمع  -  3738
عرعرة وعلي بن المديني ومنجاب بن الحارث وموسى بن محمد بن حيان وحامد بن يحيى البلخي وعبادة بن زياد 
وعبيد بن عبيدة التمار وأحمد بن جناب والقاسم بن محمد بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الرحمن بن سھم األنطاكي 

صري روى عنه محمد بن مخلد ومحمد بن أحمد الحكيمي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبو وحرملة بن يحيى الم
سھل بن زياد القطان وأحمد بن كامل القاضي وأبو بكر الشافعي وذكره الدارقطني فقال ليس بالقوي أخبرنا علي بن 

ا علي بن عبد هللا حدثنا سفيان محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا جنيد بن حكيم حدثن
عن أبي الزعراء عن أبي األحوص الجشمي عن أبيه قال أتيت النبي صلى هللا عليه و سلم فقلت إالم تدعو قال إلى 
هللا تعالى والى صلة الرحم أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن جنيد بن حكيم الدقاق مات في سنة 

 ثالث وثمانين ومائتين 

الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز ويقال القواريري وقيل كان أبوه قواريريا وكان ھو خزازا  - 3739
وأصله من نھاوند إال أن مولده ومنشأه ببغداد وسمع بھا الحديث ولقي العلماء ودرس الفقه على أبي ثور وصحب 

وسرى السقطي ثم اشتغل بالعبادة والزمھا حتى علت جماعة من الصالحين واشتھر منھم بصحبة الحارث المحاسبي 
سنه وصار شيخ وقته وفريد عصره في علم األحوال والكالم على لسان الصوفية وطريقة الوعظ وله أخبار مشھورة 
وكرامات مأثورة وأسند الحديث عن الحسن بن عرفة أخبرني أبو سعد الماليني قراءة أخبرنا أبو القاسم عمر بن 

د بن مقبل البغدادي حدثنا جعفر بن محمد الخلدي حدثنا الجنيد بن محمد عن الحسن بن عرفة وأخبرني محمد بن أحم
الحسين بن علي الطناجيري أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثنا بن مخلد حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا محمد بن 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  كثير الكوفي عن عمرو بن قيس المالئي عن عطية عن أبي سعيد الخدري
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور هللا ثم قرأ إن في ذلك آليات للمتوسمين أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا 
محمد بن الحسين النيسابوري قال سألت أبا القاسم النصر آباذي قلت له الجنيد كان من أھل بغداد قال ھو بغدادي 

أ والمولد ولكني سمعت مشايخنا ببغداد يقولون كان أصله من نھاوند قديما أخبرنا األزھري أخبرنا أحمد بن المنش
موسى القرشي وأخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس قاال حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد هللا المنادي 

ن الشيوخ وشاھد الصالحين وأھل المعرفة ورزق من قال كان الجنيد بن محمد بن الجنيد قد سمع الحديث الكثير م
الذكاء وصواب الجوابات في فنون العلم ما لم ير في زمانه مثله عند أحد من قرنائه وال ممن أرفع سنا منه ممن كان 
ينسب منھم إلى العلم الباطن والعلم الظاھر في عفاف وعزوف عن الدنيا وأبنائھا لقد قيل لي إنه قال ذات يوم كنت 
أفتي في حلقة أبي ثور الكلبي الفقيه ولي عشرون سنة أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين 
النيسابوري قال سمعت أحمد بن محمد بن زكريا يقول سمعت أحمد بن عطاء الصوفي يقول كان الجنيد يتفقه ألبي 

تسب حدثنا الحسن بن الحسين الفقيه الھمذاني قال ثور ويفتي في حلقة أبي ثور بحضرته أخبرني أحمد بن علي المح
سمعت جعفر الخلدي يقول قال الجنيد ذات يوم ما أخرج هللا إلى األرض علما وجعل للخلق إليه سبيال إال وقد جعل 
لي فيه حظا ونصيبا قال وسمعت جعفر الخلدي يقول بلغني عن أبي القاسم الجنيد أنه كان في سوقه وكان ورده في 

ثالثمائة ركعة وثالثين ألف تسبيحة وكان يقول لنا لو علمت أن  علما تحت أديم السماء أشرف من ھذا  كل يوم
العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا واخواننا لسعيت إليه وقصدته حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق قال سمعت علي بن 

يد يقول ما نزعت ثوبي للفراش منذ أربعين سنة أخبرنا عبد هللا الھمذاني يقول سمعت جعفر الخلدي يقول سمعت الجن
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أبو نعيم الحافظ قال سمعت علي بن ھارون الحربي ومحمد بن أحمد بن يعقوب الوراق يقوالن سمعنا أبا القاسم 
الجنيد بن محمد غير مرة يقول علمنا مضبوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه ال يقتدي 

حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا السراج بنيسابور قال سمعت عبد هللا بن علي السراج يقول  به
سمعت عبد الواحد بن علوان الرحبي قال سمعت الجنيد بن محمد يقول علمنا ھذا يعني علم التصوف مشبك بحديث 

نا محمد بن الحسين النيسابوري قال سمعت أبا الحسين رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخبرنا إسماعيل الحيري أخبر
بن فارس يقول سمعت أبا الحسين علي بن إبراھيم الحداد يقول حضرت مجلس أبي العباس بن سريج فتكلم في 
الفروع واألصول بكالم حسن أعجبت به فلما رأى اعجابي قال لي تدري من أين ھذا قلت يقول القاضي فقال ھذا 

بي القاسم الجنيد بن محمد وأخبرنا إسماعيل أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت أبا سعيد البلخي بركة مجالستي أل
يقول سمعت أبا الحسين الفارسي يقول سمعت أبا القاسم الكعبي قال رأيت لكم شيخا ببغداد يقال له الجنيد بن محمد ما 

لدقة معانيه والمتكلمون يحضرونه لزمام علمه رأت عيناي مثله كان الكتبة يحضرونه اللفاظه والفالسفة يحضرونه 
وكالمه بائن عن فھمھم وكالمھم وعلمھم وقال محمد بن الحسين سمعت عبد هللا بن علي يقول سمعت الجنيد يقول 
رأيت في المنام كأن النبي صلى هللا عليه و سلم أخذ بعضدي من خلفي فما زال يدفعني حتى أوقفني بين يدي هللا 

ماعة من أھل العلم فقالوا إنك رجل تقود العلم إلى أن تلقى هللا تعالى أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن تعالى فسألت ج
ھوازن القشيري النيسابوري قال سمعت أبا حاتم محمد بن أحمد بن يحيى السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج 

الجنيد لكيال يتعنى إلى فسلمت عليه ثم مضيت الطوسي يقول سمعت الوجيھي يقول قال الجريري قدمت مكة فبدأت ب
إلى المنزل فلما صليت الصبح في المسجد إذا أنا به خلفي في الصف فقلت إنما جئتك أمس لئال تتعنى فقال ذاك 
فضلك وھذا حقك أخبرني أبو الفضل عبد الصمد بن محمد الخطيب حدثنا الحسن بن الحسين الشافعي قال سمعت 

يقول لم نر في شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير أبي القاسم الجنيد واال فأكثرھم كان  جعفر بن محمد الخلدي
يكون ألحدھم علم كثير وال يكون له حال وآخر يكون له حال كثير وعلم يسير وأبو القاسم الجنيد كانت له حال 

ه أخبرنا أبو نعيم الحافظ خطيرة وعلم غزير فإذا رأيت حاله رجحته على علمه وإذا رأيت علمه رجحته على حال
أخبرني جعفر الخلدي في كتابه قال سمعت الجنيد يقول مكثت مدة طويلة ال يقدم البلد أحد من الفقراء إال سلبت حالي 
ودفعت إلى حاله فاطلبه حتى إذا وجدته تكلمت بحاله ورجعت إلى حالي وكنت ال أري في النوم شيئا إال رايته في 

محمد بن الحسن الدينوري قال سمعت معروف بن محمد بن معروف بالري يقول سمعت  اليقظة أخبرنا رضوان بن
عيسى بن كاسه يقول قال الجنيد سألني سرى السقطي ما الشكر فقلت أن ال يستعان بنعمه على معاصيه فقال ھو ذاك 

ھل محمد بن سليمان يقول يا أبا القاسم أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراھيم العبدوي قال سمعت االمام أبا س
سمعت أبا محمد المرتعش يقول قال الجنيد كنت بين يدي السرى السقطي ألعب وأنا بن سبع سنين وبين يديه جماعة 
يتكلمون في الشكر فقال لي يا غالم ما الشكر فقلت أن ال يعصي هللا بنعمه فقال لي أخشى أن يكون حظك من هللا 

على ھذه الكلمة التي قالھا السرى لي وأخبرنا أبو حازم قال سمعت أبا الحسن علي  لسانك قال الجنيد فال أزال أبكي
بن عبد هللا بن جھضم يقول سمعت محمد بن علي بن حبيش يقول سئل أبو القاسم الجنيد بن محمد عن مسألة فقال 

ن قال سمعت أبا حتى أسأل معلمي ثم دخل منزله وصلى ركعتين وخرج فأجاب عنھا أخبرنا عبد الكريم بن ھواز
علي الحسن بن علي الدقاق يقول رؤى في يد الجنيد سبحة فقيل له أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة فقال طريق به 
وصلت إلى ربي ال أفارقه أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي 

سمعت أبا الحسن المحلبي يقول قيل للجنيد ممن استفدت ھذا العلم قال قال سمعت محمد بن عبد العزيز الطبري يقول 
من جلوسي بين يدي هللا ثالثين سنة تحت تلك الدرجة وأومأ إلى درجة في داره وقال أبو عبد الرحمن سمعت جدي 

عمائة ركعة إسماعيل بن نجيد يقول كان يجيء كل يوم إلى السوق فيفتح باب حانوته فيدخله ويسبل الستر ويصلي أرب
ثم يرجع إلى بيته قال وسمعت جدي يقول دخل عليه أبو العباس بن عطاء وھو في النزع فسلم عليه فلم يرد عليه ثم 
رد عليه بعد ساعة وقال اعذرني فاني كنت في وردي ثم حول وجھه إلى القبلة كبر ومات أخبرنا أبو نعيم الحافظ 

د بن محمد يقول أعال درجة الكبر وشرھا أن ترى نفسك وأدناھا أخبرنا محمد بن أحمد الوراق قال سمعت الجني
ودونھا في الشر أن تخطر ببالك أخبرني أبو القاسم بكران بن الطيب بن الحسن بن سمعون السقطي بجرجرايا حدثنا 

نظر أين محمد بن احمد بن محمد المفيد قال سمعت الجنيد وقال له رجل أوصني فقال الجنيد أرض القيامة كلھا نار فا
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تكون رجلك قال وسمعت الجنيد يقول ال تكون من الصادقين أو تصدق مكانا ال ينجيك إال الكذب فيه أخبرنا القاضي 
أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان البجلي قال سمعت جعفر بن محمد الخلدي قال حضرت شيخنا جنيدا 

سى فقال له الجنيد ال تنسى العمل به قال وسأله أيضا فقال له وسأله بن كيسان النحوي عن قوله تعالى سنقرئك فال تن
في قوله تعالى ودرسوا ما فيه فقال له الجنيد تركوا العمل به فقال بن كيسان لجنيد ال يفضض هللا فاك أخبرنا أبو 

بن أبي حازم األعرج عمر بن أحمد بن إبراھيم الحافظ بنيسابور أخبرني محمد بن نعيم الضبي أخبرني أبو بكر 
نصر المروزي قال سمعت فارسا البغدادي يقول قال الجنيد بن محمد كنت إذا سئلت عن مسألة في الحقيقة لم يكن 
لي يعني فيھا منازلة أقول قفوا على قال فارس فكان يدخل فيعامل هللا بھا ثم يخرج ويتكلم في علمھا أخبرني أحمد 

ين بن موسى الصوفي قال سمعت محمد بن عبد هللا الرازي بن علي بن الحسين المحتسب أخبرنا محمد بن الحس
يقول سمعت الحريري يقول سمعت الجنيد يقول ما أخذنا التصوف عن القال والقيل لكن عن الجوع وترك الدنيا 
وقطع المألوفات والمستحسنات ألن التصوف ھو صفاء المعاملة مع هللا وأصله التعزف عن الدنيا كما قال حارثة 

ي عن الدنيا فاسھرت ليلى وأظمأت نھاري أخبرني عبد الصمد بن محمد الخطيب حدثنا الحسن بن عزفت نفس
الحسين الشافعي قال سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول سمعت الجنيد يقول رأيت إبليس في النوم فقلت يا لص 

وصيتي شيئا أخبرنا إسماعيل إيش مقامك ھا ھنا فقال وإيش ينفعني قيامي لو أن الناس كلھم مثلك ما نفعتني لص
الحيري أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت جدي إسماعيل بن نجيد يقول كان يقال إن في الدنيا من ھذه الطبقة 
ثالثة ال رابع لھم الجنيد ببغداد وأبو عثمان بنيسابور وأبو عبد هللا بن الجال بالشام وقال محمد بن الحسين سمعت عبد 

معت عبيد هللا بن إبراھيم السوسي يقول لما حضرت سريا السقطي الوفاة قال له الجنيد يا الواحد بن علي يقول س
سري ال يرون بعدك مثلك قال وال أخلف عليھم بعدي مثلك أخبرنا أبو حازم العبدوي بنيسابور قراءة وعبد العزيز 

بن الحسن الھمذاني حدثنا علي بن بن علي الخياط لفظا قال أبو حازم أخبرني وقال اآلخر حدثنا علي بن عبد هللا 
محمد الحلواني قال حدثني خير قال كنت يوما جالسا في بيتي فخطر لي خاطر أن أبا القاسم جنيدا بالباب أخرج إليه 
فنفيت ذلك عن قلبي وقلت وسوسة فوقع لي خاطر ثاني يقتضي مني الخروج أن الجنيد على الباب فاخرج إليه فنفيت 

خاطر ثالث فعلمت أنه حق وليس بوسوسة ففتحت الباب فإذا بالجنيد قائم فسلم علي وقال يا ذلك عن سري فوقع لي 
خير أال خرجت مع الخاطر األول اللفظان متقاربان حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي أخبرنا عمار بن عبد هللا 

ول سمعت أبا عمرو بن علوان الصيرفي بالرحبة قال سمعت محمد بن حماد المعروف بالحميدي الرحبي بالرحبة يق
يقول خرجت يوما إلى سوق الرحبة في حاجة فرأيت جنازة فتبعتھا ألصلي عليھا ووقفت حتى يدفن الميت في جملة 
الناس فوقعت عيني على امرأة مسفرة من غير تعمد فلححت بالنظر واسترجعت واستغفرت هللا وعدت إلى منزلي 

جھك أسود فأخذت المرآة فنظرت فإذا وجھي أسود فرجعت إلى سري فقالت لي عجوز لي يا سيدي مالي أرى و
أنظر من أين دھيت فذكرت النظرة فانفردت في موضع أستغفر هللا وأسأله اإلقالة أربعين يوما فخطر في قلبي أن 

تذنب زر شيخك الجنيد فانحدرت إلى بغداد فلما جئت الحجرة التي ھو فيھا طرقت الباب فقال لي أدخل يا أبا عمرو 
بالرحبة ونستغفر لك ببغداد حدثنا إبراھيم بن ھبة هللا الجرباذقاني حدثنا معمر بن أحمد األصبھاني قال قال أبو 
زرعة الطبري قال لي جعفر الخلدي رأيت شابا دخل على الجنيد وھو في مرضه الذي مات فيه ووجھه قد تورم 

اعة أيضا ال تترك الصالة فلما سلم دعاه وقال ھذا شيء وبين يديه مخدة يصلى إليھا فقال له الشاب وفي ھذه الس
وصلت به إلى هللا وال أحب أن أتركه فمات بعد ساعة أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن 
الحسين السلمي قال سمعت أبا بكر البجلي يقول سمعت أبا محمد الحريري يقول كنت واقفا على رأس الجنيد في 

ه وكان يوم جمعة ويوم نيروز وھو يقرأ القرآن فقلت له يا أبا القاسم أرفق بنفسك فقال يا أبا محمد رأيت وقت وفات
أحدا أحوج إليه مني في ھذا الوقت وھو ذا تطوى صحيفتي أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت محمد بن الحسين بن 

وي يقول كنت عند الجنيد حين مات فختم القرآن ثم موسى يقول سمعت أبا عبد هللا الرازي يقول سمعت أبا بكر العط
ابتدأ من البقرة فقرأ سبعين أية ثم مات وأخبرنا أبو نعيم أخبرنا جعفر الخلدي في كتابه قال رأيت الجنيد في النوم 
نا فقلت ما فعل هللا بك قال طاحت تلك اإلشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفذت تلك الرسوم وما نفع

اال ركعات كنا نركعھا في االسحار حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق حدثنا علي بن عبد هللا الھمذاني بمكة حدثنا 
علي بن محمد بن حاتم قال لما حضر جنيد بن محمد الوفاة أوصى بدفن جميع ما ھو منسوب إليه من علمه فقيل ولم 
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نسوبا إلي وعلم الرسول صلى هللا عليه و سلم بين ظھرانيھم ذلك فقال أحببت أن ال يراني هللا وقد تركت شيئا م
أخبرنا األزھري أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى وأخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس قاال حدثنا أبو الحسين 

كر لي بن المنادي قال مات الجنيد بن محمد ليلة النيروز ودفن من الغد وكان ذلك في سنة ثمان وتسعين ومائتين فذ
أنھم حزروا الجمع يومئذ الذين صلوا عليه نحو ستين ألف انسان ثم ما زال الناس ينتابون قبره في كل يوم نحو 
الشھر أو أكثر ودفن عند قبر سري السقطي في مقابر الشونيزي أخبرنا إسماعيل الحيري حدثنا محمد بن الحسين 

قول سمعت أبا محمد الحريري يقول كان في جوار الجنيد النيسابوري قال سمعت علي بن سعيد الشيرازي بالكوفة ي
رجل مصاب في خربة فلما مات الجنيد ودفناه ورجعنا من جنازته تقدمنا ذلك المصاب وصعد موضعا رفيعا 

وا أسفي من فراق ... واستقبلني وقال يا أبا محمد أتراني أرجع إلى تلك الخربة وقد فقدت ذلك السيد ثم أنشأ يقول 
لم تتغير لنا ... ... والخير واألمن والسكون ... والمدن والمزن والرواسي ... ... ھم المصابيح والحصون ... قوم 

 وكل ماء لنا عيون ... فكل جمر لنا قلوب ... ... حتى توفتھم المنون ... الليالي 

 ذكر األسماء المفردة في ھذا الباب 

ر مع علي بن أبي طالب قتال الخوارج بالنھروان وروى جندب بن عبد هللا األزدي من أھل الكوفة حض -  3740
خبرھم حدث عنه أبو السابغة النھدي أخبرنا والد بن علي الكوفي أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني حدثنا 
أحمد بن حازم أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن يعني بن أبي ليلى حدثنا سعيد بن خثيم عن القعقاع بن عمارة عن أبي 

يل عن أبي السابغة عن جندب األزدي قال لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب قال فانتھينا إلى الخل
معسكرھم فإذا لھم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن وفيھم ذوو الثفنات وأصحاب البرانس وساق الحديث إلى أن 

ا والى فرسي فركبته وأخذت رمحي وسرت معه قال ثم قام علي فأمسكت له بالركاب ثم عدلت إلى درعي فلبستھ
حتى إذا نظر إلى رابية قال يا جندب ترى تلك الرابية قال قلت نعم يا أمير المؤمنين قال فإن رسول هللا صلى هللا 

 عليه و سلم أخبرني أنھم يقتلون عندھا وذكر بقية الحديث 

ر معه يوم النھروان روى عنه ابنه أبو جوين والد أبي ھارون العبدي سمع علي بن أبي طالب وحض - 3741
ھارون أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن إبراھيم الصيدالني بأصبھان أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراھيم الدبري أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي ھارون قال أخبرني أبي أنه كان 

الب حين قتلوا الحرورية قال فلما قتلوا أمر أن يلتمسوا الرجل فالتمسوه مرارا فلم يجدوه حتى مع علي بن أبي ط
وجدوه في مكان قال خربة أو شيء ال أدري ما ھو قال فرفع علي يديه يدعو والناس يدعون قال ثم وضع يديه ثم 

كم بما سبق من الفضل لمن قتلھم على لسان رفعھما أيضا ثم قال وهللا فالق الحبة بارئ النسمة لوال أن تبطروا ألخبرت
النبي صلى هللا عليه و سلم أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد هللا الجوزقي 

 يقول قرئ على مكي بن عبدان سمعت مسلم بن الحجاج يقول أبو ھارون العبدي عمارة بن جوين 

م البلخي كناه يحيى بن معين أخبرنا عبد هللا بن أبي الفتح حدثنا أبو الحسن جويبر بن سعيد أبو القاس - 3742
الدارقطني قال جويبر بن سعيد البلخي سكن بغداد يروي عن الضحاك بن مزاحم ومحمد بن واسع روى عنه الثوري 

ثنا أبو أحمد بن ومعمر وأبو معاوية الضرير أخبرنا محمد بن الحسين القطان حدثنا علي بن إبراھيم المستملي حد
فارس حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال لي علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان كنت أعرف جويبرا 
بحديثين يعني ثم أخرج ھذه األحاديث بعد فضعفه أخبرنا عبد هللا بن أحمد بن علي السوذرجاني بأصبھان أخبرنا أبو 

بن علي بن بحر حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال كان يحيى وعبد بكر بن المقرئ حدثنا محمد بن الحسن 
الرحمن ال يحدثان عن جويبر بن سعيد وكان سفيان يحدث عنه أخبرني محمد بن علي المقرئ أخبرنا أبو مسلم بن 
مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا علي صالح بن محمد عن حديث معمر عن جويبر عن 

عن النزال عن علي ال رضاع بعد فطام فقال جويبر ال يشتغل به والحديث عن علي غير مرفوع أخبرنا  الضحاك
أحمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سألت أبا 
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أخبرني علي بن محمد المالكي أخبرنا داود عن جويبر والكلبي فقدم جويبرا وقال جويبر على ضعفه والكلبي متھم 
عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن المديني قال وسأله 
يعني أباه عن جويبر بن سعيد فضعفه جدا قال وسمعت أبي يقول جويبر أكثر على الضحاك روى عنه أشياء مناكير 

ريع عن جويبر عن النزال بن سبرة عن علي ال وصال يعني في الصيام ثم حدث عن الضحاك قال وحدث يزيد بن ز
عن النزال بن سبرة ومسروق أراه قال عن علي وضعفه جدا أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراھيم 

مان بن سعيد الدارمي األشناني بنيسابور قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عث
يقول قلت ليحيى بن معين فجويبر كيف حديثه فقال ضعيف أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس 
أخبرنا أحمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين وأخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ 

أبي خيثمة قال سمعت يحيى يقول وجويبر ليس بشيء أخبرنا بن الفضل حدثنا الحسين بن صدقة أخبرنا أحمد بن 
القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال باب من يرغب عن الرواية عنھم فذكر 

احمد بن  جماعة منھم جويبر بن سعيد أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا أحمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن
 شعيب النسائي حدثنا أبي قال جويبر بن سعيد الخرساني متروك الحديث 

جراح بن مليح بن عدي بن فرس بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد بن رواس واسمه الحارث بن  - 3743
بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن ھوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 

عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو وكيع الرواسي وھو والد وكيع بن الجراح الكوفي حدث عن أبي 
إسحاق السبيعي وسليمان األعمش روى عنه ابنه وكيع وسھل بن حماد الدالل ومحمد بن بكار بن الريان ومنصور 

يد أخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي بن أبي مزاحم وولي الجراح بيت المال ببغداد في زمن ھارون الرش
أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان الحافظ ببخارى حدثني أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إبراھيم المعدل قال 
سمعت أبا جعفر مسبح بن سعيد الوراق يقول سمعت حنش بن حرب يقول سمعت وكيعا يقول ولد أبي بالسغد وولد 

برني األزھري حدثنا محمد بن معروف الخشاب أخبرنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال شريك ببخارى أخ
الجراح بن مليح بن عدي بن الفرس بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد بن رواس بن كالب بن ربيعة بن 

وكان ضعيفا في  عامر بن صعصعة وھو أبو وكيع بن الجراح ولي بيت المال بمدينة السالم في خالفة ھارون
الحديث وكان عسرا في الحديث ممتنعا به أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النرسي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن 
إبراھيم الشافعي حدثنا جعفر الطيالسي قال سمعت يحيى بن معين يقول ما كتبت عن وكيع عن أبيه وال من حديث 

شناني قال سمعت أحمد بن محمد بن عبدوس يقول سمعت عثمان بن قيس شيئا قط أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد األ
سعيد يقول وسألته يعني يحيى بن معين عن أبي وكيع فقال ليس به بأس أخبرني أحمد بن عبد هللا األنماطي أخبرنا 
ن محمد بن المظفر أخبرنا علي بن أحمد بن سليمان المصري حدثنا احمد بن سعد بن أبي مريم قال سمعت يحيى ب

معين يقول الجراح بن مليح ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس قال أخبرنا أحمد بن سعيد 
السوسي حدثنا عباس بن محمد قال سألت يحيى عن الجراح بن مليح بن فرس أبي وكيع فقال ثقة أخبرنا محمد بن 

سفيان حدثنا الوليد بن ھشام بن عبد الملك حدثنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن 
وكيع الجراح بن مليح وھو ثقة أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد 
محمد بن علي اآلجري قال سئل أبو داود عن أبي وكيع فقال ثقة أخبرنا البرقاني حدثنا محمد بن عبد هللا بن 

يه الھروي أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال بن عمار أبو وكيع ضعيف وأخبرنا البرقاني قال سألت أبا خميرو
الحسن الدارقطني عن الجراح أبي وكيع فقال ليس بشيء ھو كثير الوھم قلت يعتبر به قال ال أخبرنا أبو سعيد بن 

وازي قال حدثنا خليفة بن خياط قال والجراح بن حسنويه أخبرنا عبد هللا بن محمد بن جعفر حدثنا عمر بن أحمد األھ
مليح من بني رواس بن كالب مات بعد سنة خمس وسبعين ومائة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن 

 الجراح بن مليح بن عدي بن فرس الرواسي مات في سنة ست وسبعين ومائة 
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ل أبو عبد هللا الضبي الرازي وھو كوفي األصل رأى جرير بن عبد الحميد بن جرير بن قرط بن ھال -  3744
أيوب السختياني بمكة وجماعة من طبقته وسمع مغيرة بن مقسم وحصين بن عبد الرحمن وعبد الملك بن عمير 
ومنصور بن المعتمر وھشام بن عروة وسليمان األعمش وسھيل بن أبي صالح وليث بن أبي سليم روى عنه عبد هللا 

داود الطيالسي وسليمان بن حرب ومحمد بن عيسى بن الطباع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين بن المبارك وأبو 
وعلي بن المديني وأبو خيثمة زھير بن حرب وإسحاق بن إسماعيل ويعقوب الدورقي ويوسف بن موسى وإبراھيم 

الكريم بن محمد بن بن مجشر ويحيى بن السري والحسن بن عرفة وغيرھم وقدم جرير بغداد وحدث بھا حدثنا عبد 
أحمد الضبي أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال جرير بن عبد الحميد بن جرير بن قرط بن ھالل بن أبي قيس بن 
وحف بن عبد غم بن عبد هللا بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد كذا نسبه عيسى بن سليمان القرشي الوراق عن يوسف 

ين سنة أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي بن موسى القطان وقال توفي وھو بن ثمان وسبع
حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي إمالء حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن يزيد بن أبي 

لصالة كبر ورفع زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا افتتح ا
يديه إلى أذنيه حتى تكون ابھاماه قريبا من أذنية أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق في آخرين قالوا أخبرنا إسماعيل بن 
محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي 

و سلم أي الصدقة أفضل قال لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل ھريرة قال سئل رسول هللا صلى هللا عليه 
البقاء وتخاف الفقر وال تمھل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا أال وقد كان لفالن أخبرنا ھالل بن 

بن عبد  محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثنا إبراھيم بن مجشر حدثنا جرير
الحميد عن منصور عن إبراھيم قال صلى عمر في يوم شديد الحر قال فكان يطرح ثوبة ويسجد عليه أخبرنا محمد 
بن أحمد بن رزق أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد هللا قال ولد جرير بن عبد 

د الرازي قال سمعت محمد بن حميد قال سمعت جريرا الضبي الحميد سنة سبع ومائة وقال حنبل حدثنا أحمد بن محم
قال ولدت سنة عشر سنة مات الحسن قال ومات جرير سنة ثمان وثمانين ومائة أخبرني محمد بن الحسين القطان 
حدثنا دعلج بن أحمد أخبرنا أحمد بن علي األبار حدثنا أبو غسان وھو محمد بن عمرو زنيج قال سمعت جريرا يقول 

بن أبي نجيح ولم أكتب عنه شيئا ورأيت جابرا الجعفي ولم أكتب عنه شيئا ورأيت بن جريج ولم أكتب عنه رأيت 
شيئا فقال رجل ضيعت يا أبا عبد هللا فقال ال أما جابر فإنه كان يؤمن بالرجعة وأما بن أبي نجيح فكان يرى القدر 

ھن فانھن أمھاتكم وكان يرى المتعة وأخبرني محمد وأما بن جريج فإنه أوصى بنيه بستين امرأة وقال ال تزوجوا ب
أخبرنا دعلج أخبرنا األبار حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير قال رأيت لقيطا أبيض الرأس واللحية ورأيت زياد بن 
عالقة يخضب بالسواد ورأيت بن أبي نجيح أبيض الرأس واللحية ورأيت معاوية بن إسحاق يأتي الجمعة على بغل 

د هللا بن الحسن يكبر يوم عيد يرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلي ورأيته يخضب بالحمرة ورأيت عبد ورأيت عب
هللا بن الحسن يلبس السواد ورأيت الحسن بن الحسن يخضب بالحمرة ورأيت جعفر بن محمد يكبر يوم عيد ويرفع 

لحمرة ورأيت أيوب السختياني يخضب صوته بالتكبير ورأيته يلبس السواد ورأيت معن بن عبد الرحمن يخضب با
بالحمرة ورأيته بمكة عليه رداء أبيض معلم عريض العلم وقد تغلف بدھن أسود ورأيت عياشا العامري عليه عمامة 
بيضاء وھو راكب بغال ورأيت محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يخضب بالسواد ورأيت الحجاج يخضب بالسواد 

ھدا يلبس الخلقان يغسلھا ورأيت داود بن سليك وكان أمام مسجد المغيرة ورأيت بن ورأيت محمد بن جحادة وكان زا
شبرمة يخضب لحيته بالحناء ويغسله فتراه أصفر ورأيت محمد بن إسحاق يخضب بالسواد ورأيت غيالن بن جامع 

بن معن يخضب يخضب بالسواد وكان غيالن بن جامع على قضاء الكوفة وكان أحمد من بن أبي ليلى وكان القاسم 
رأسه ويصفر لحيته ورأيت موسى بن أبي عائشة ال يخضب وإذا رأيته ذكرت هللا لرؤيته وكان بين عينيه أثر 
السجود ورأيت الحصين بن عبد الرحمن السلمي يخضب بالحناء ورأيت ھشام يخضب رأسه وال يخضب لحيته 

بن رفيع يصفر لحيته ورأيت جامع بن أبي  ورأيت عاصم بن أبي النجود يخضب رأسه ولحيته ورأيت عبد العزيز
راشد أبيض الرأس واللحية ورأيت محمد بن جحادة ال يخضب نظيف الثياب ورأيت عبد هللا بن يزيد األنصاري 
أبيض الرأس واللحية أخبرني أبو الفضل عبيد هللا بن أحمد علي الصيرفي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا 

قوب حدثنا جدي قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال سمعت أبا الوليد الطيالسي قال قدمت محمد بن أحمد بن يع
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الري بعقب موت شعبة ومعي أبو داود الطيالسي قال وحملت معي أصل كتابي عن شعبة قال فكان جرير يجالسنا 
س له حفظ قال فسمعني عند رجل من التجار قال فسمعناه يذكر الحديث فيعجب بالحديث إعجاب رجل سمع العلم ولي

أتحدث بحديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن مسلمة حديث صفوان بن عسال أو حديث علي إنكما علجان 
فعالجا عن دينكما قال فقال اكتبه لي قال فكتبته له وحدثته به قال وتحدثت بحديث فضالة بن عبيد حديث القالدة 

ثته به عن ليث بن سعد قال فقال لي قد كتبت عن منصور ومغيرة وجعل فاستحسنه وقال اكتبه لي قال فكتبته وحد
يذكر الشيوخ فقلت له حدثنا فقال لست أحفظ كتبي غائبة عني وأنا أرجو أن أوتي بھا قد كتبت في ذاك فبينا نحن 

اءته كتبه كذاك إذ ذكر يوما شيئا من الحديث فقلت له أحسب أن كتبك قد جاءت قال أجل فقلت ألبي داود جليسنا ج
من الكوفة اذھب بنا ننظر فيھا قال فأتيناه ونظرت في كتبه أنا وأبو داود قال جدي وحدثني عبد الرحمن بن محمد 
قال سمعت سليمان بن حرب يقول كان جرير بن عبد الحميد وأبو عوانة يتشابھان في رأي العين ما كانا يصلحان إال 

دثنا يوما سليمان بن حرب بأحاديث عن جرير الرازي فقلت له أين أن يكونا راعيي غنم قال عبد الرحمن ولقد ح
كتبت يا أبا أيوب عن جرير الرازي قال بمكة أنا وعبد الرحمن وشاذان اخرج إلينا جرير كتابا فدفعه إلى عبد 

ن عمر الرحمن والى شاذان فھذه األحاديث انتقاؤھما وأخبرني أبو الفضل عبيد هللا بن احمد أخبرنا عبد الرحمن ب
حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب حدثنا جدي قال سمعت إبراھيم بن ھاشم يقول ما قال لنا جرير قط ببغداد حدثنا وال 
في كلمة واحدة قال إبراھيم فقلت تراه ال يغلط مرة فكان ربما نعس فنام ثم ينتبه فيقرأ من الموضع الذي انتھى إليه 

رحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدي أخبرني أبو القاسم األزھري حدثنا عبد ال
قال سمعت إبراھيم بن ھاشم يقول لما قدم جرير بن عبد الحميد يعني بغداد نزل على بني المسيب فلما عبر إلى 

كن السندي الجانب الشرقي جاء المد فقلت ألحمد بن حنبل تعبر فقال أمي ال تدعني قال فعبرت أنا فلزمته ولم ي
األمير يدع أحدا يعبر يريد لكثرة المد فمكثت عنده عشرين يوما فكتبت عنه الفا وخمسمائة حديث وكتبت عنه قبل أن 
يخرج إلى مكة حديثا بالسفينتين على دابته وأخبرني األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن 

يقول كان جرير بن عبد الحميد الرازي صاحب ليل وكان له رسن  يعقوب حدثنا جدي قال سمعت علي بن المديني
يقولون إذ أعيى تعلق به يريد أنه كان يصلي أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على بشر بن أحمد اإلسفراييني 

  :حدثكم داود بن الحسين بن علي البھقي قال سمعت إسحاق بن إبراھيم يقول

بو بكر ثم عمر ثم علي أحب الي من عثمان وألن أخر من السماء أحب الي من أن كان جرير بن عبد الحميد يقول أ
أتناول عثمان بسوء وإني إلى تصديق علي اعجب الي من تكذيبه أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن 

ان بن العباس أخبرنا أحمد بن سعيد السوسي حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول سمعت سفي
عيينة يقول قال لي بن شبرمة عجبا لھذا الرازي عرضت عليه أن أجري عليه مائة درھم في الشھر من الصدقة فقال 
يأخذ المسلمون كلھم مثل ھذا قلت ال قال فال حاجة لي فيھا يعني يحيى بن معين جرير بن عبد الحميد وقال عباس 

بالكوفة الفا درھم يعطوني مع القراء فأبيت ثم جئت سمعت يحيى يقول سمعت جريرا الرازي يقول عرضت علي 
اليوم أطلب ما عندھم أو ما في أيديھم أخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه قال حدثنا 
يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر ھو الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت بن شبرمة يقول كنت على صدقات السھمان 

رير تعال حتى أوليك ربعا من األرباع وأرزقك مائة درھم فقال أخاف أن ال يجوز لي أن آخذ من الصدقة فقلت لج
مائة درھم قلت له فتأخذ منھا ما ترى أن يجوز لك وتصدق بما بقي فقال إني أخاف أن ال تطيب نفسي إن أخذتھا 

ث األعمش يقول ديباج األعمش إال أنھا وأبى علي قال يعقوب حدثنا بشر بن األزھر قال كان جرير إذا حدث حدي
مرفوعة كنا نتذاكر بيننا ويصحح بعضنا من بعض أو نحو ھذا قال وقال جرير عرضت علي بالكوفة الفا درھم 
يعطوني مع القراء فأبيت ثم جئت اليوم أطلب ما عندھم أوما في أيديھم أخبرنا بن الفضل أخبرنا بن درستويه حدثنا 

الحميدي قال حدثنا سفيان قال رأيت جرير بن عبد الحميد يقود مغيرة فقلت لعمر بن سعد من يعقوب حدثنا أبو بكر 
ھذا الشاب قال لي عمر ھذا شاب ال بأس به أخبرنا البرقاني أخبرنا بن خميرويه أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال 

كتب إذا نظرت إليه في بزته ما بن عمار وجرير الرازي ھو بن عبد الحميد حجة كانت كتبه صحاحا وان لم يكن 
كنت ترى أنه محدث ولكنه كان إذا حدث أي كان شبه العلماء أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن التميمي 
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بدمشق قال أخبرنا يوسف بن القاسم الميانجي حدثنا أبو يعلى الموصلي قال سمعت يحيى بن معين وقيل له أيما أحب 
ير أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد األشناني قال سمعت أحمد بن محمد بن عبدوس إليك جرير أو شريك فقال جر

الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين جرير أحب إليك في منصور أو شريك 
ق قال وسئل فقال جرير أعلم به أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحا

أبو عبد هللا من أحب إليك جرير بن عبد الحميد أو شريك قال جرير أقل سقطا من شريك شريك كان يخطئ قيل له 
فأبو األحوص أو شريك قال شريك قيل له فمن في أبي إسحاق قال شريك شريك سمع قديما أخبرنا حمزة بن محمد 

علي بن أحمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد  بن طاھر الدقاق حدثنا الوليد بن بكر األندلسي حدثنا
بن عبد هللا بن صالح حدثني أبي قال وجرير بن عبد الحميد الضبي نزل الري كوفي ثقة وكان رباح إذا أتاه الرجل 

ھري فقال أريد أن اكتب حديث الكوفة قال عليك بجرير فان أخطأت فعليك بمحمد بن فضيل بن غزوان أخبرني األز
حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا جدي قال ذكر ألبي خيثمة يوما إرسال جرير 
الحديث وانه لم يكن يقول حدثنا وقيل له تراه كان يدلس فقال أبو خيثمة لم يكن يدلس ألنا كنا إذا أتيناه وھو في حديث 

قال حدثنا فالن ثم يحدث عنه مبھم في حديث واحد ثم يقول بعد ذلك األعمش أو منصور أو مغيرة ابتدأ فأخذ الكتاب ف
منصور منصور واألعمش أعمش ال يقول في كل حديث حدثنا حتى يفرغ من المجلس وقال جدي حدثني عبد 
الرحمن بن محمد قال سمعت سليمان بن داود الشاذكوني يقول قدمت على جرير فأعجب بحفظي وكان لي مكرما 

بن معين والبغداديون الذين معه وأنا ثم قال فرأوا موضعي منه فقال له بعضھم إن ھذا إنما بعثه يحيى  قال فقدم يحيى
وعبد الرحمن ليفسد حديثك عليك ويتتبع عليك األحاديث قال وكان جرير قد حدثنا عن مغيرة عن إبراھيم في طالق 

فبينا أنا عند بن أخيه يوما إذ رأيت على ظھر األخرس قال ثم حدثنا به بعد عن سفيان عن مغيرة عن إبراھيم قال 
كتاب البن أخيه عن بن المبارك عن سفيان عن مغيرة عن إبراھيم قال فقلت البن أخيه عمك ھذا مرة يحدث بھذا 
عن مغيرة مرة عن سفيان عن مغيرة ومرة عن بن المبارك عن سفيان فينبغي أن نسأله ممن سمعه قال سليمان وكان 

وعا قال فوقفت جريرا عليه فقلت له حديث طالق األخرس ممن سمعته فقال حدثنيه رجل من أھل ھذا الحديث موض
خراسان عن بن المبارك قال فقلت له فقد حدثت به مرة عن مغيرة ومرة عن سفيان عن مغيرة ومرة عن رجل عن 

ا من أصحاب الحديث بن المبارك عن سفيان عن مغيرة ولست أراك تقف على شيء فمن الرجل قال رجل كان جاءن
قال فوثبوا بي وقالوا ألم نقل لك إنما جاء ليفسد عليك حديثك قال فوثب بي البغداديون قال وتعصب لي قوم من أھل 
الري حتى كان بينھم شر شديد قال عبد الرحمن فقلت لعثمان بن أبي شيبة حديث طالق األخرس عمن ھو عندك قال 

من وكان عثمان يقول ألصحابنا إنما كتبنا عن جرير من كتبه فأتيته فقلت يا عن جرير عن مغيرة قوله قال عبد الرح
أبا الحسن كتبتم عن جرير من كتبه قال فمن أين قال وجعل يروغ قال قلت من أصوله أو من نسخ قال فجعل يحيد 

حابنا أن جريرا ويقول من كتب فقلت نعم كتبتم على األمانة من النسخ فقال كان أمره علي الصدق وانما حدثنا أص
قال لھم حين قدموا عليه وكانت كتبه تلفت ھذه نسخ أحدث بھا على األمانة ولست أدري لعل لفظا يخالف لفظا وانما 
ھي على األمانة أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن إبراھيم بن محمد بن يزيد الغازي قال أخبرنا محمد 

لرحمن بن يوسف بن خراش قال جرير بن عبد الحميد الضبي كان من أھل بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد ا
الكوفة نزل الري صدوق أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا إدريس بن عبد الكريم 

ي األبار قال سمعت إسحاق بن إسماعيل وأخبرني محمد بن الحسين القطان أخبرنا دعلج بن أحمد أخبرنا أحمد بن عل
قال سمعت بن حميد قاال ومات جرير في سنة ثمان وثمانين زاد إسحاق ومائة أخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر بن 
محمد الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي قال سنة ثمان وثمانين ومائة فيھا مات جرير بن عبد 

لري كانت وفاته أخبرني أبو الفضل عبيد هللا بن أحمد الصيرفي الحميد وبلغني أنه مات في شھر ربيع اآلخر قلت وبا
أخبرنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا جدي قال حدثني يوسف بن موسى قال مات 
جرير بن عبد الحميد عشية األربعاء ليوم خال من جمادى األولى في سنة ثمان وثمانين ومائة وتوفي وھو بن ثمان 

بعين إلى التسع والسبعين وصلى عليه عبد هللا ابنه قال يوسف وأخبرنا جرير بسنه وأخبرنا عبد هللا ابنه أنه كبر وس
 عليه أربعا 



36 

 

جارود بن يزيد أبو الضحاك النيسابوري حدث عن بھز بن حكيم وعمر بن ذر روى عنه أھل نيسابور  -  3745
عبد الجبار بن عاصم ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه  وقدم بغداد وحدث بھا فروى عنه من أھلھا أبو طالب

والحسن بن عرفة أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العالف حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي إمالء حدثنا 
 عبد هللا بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم حدثنا الجارود عن بھز بن حكيم عن أبيه عن جده قال

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اترعون عن ذكر الفاجر متى تعرفه الناس اذكروه بما فيه يعرفه الناس أخبرناه 
أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا السراج بنيسابور أخبرنا أبو منصور محمد بن القاسم الصبغي قال حدثنا 

عن بھز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم محمد بن سعيد الخالب حدثنا الجارود بن يزيد 
قال أترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس كذا قال لنا السراج محمد بن سعيد الجالب وكتبنا عنه ھذا 

بن عبد هللا  الحديث بانتخاب أبي حازم العبدوي الحافظ وتخريجه له أخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا محمد
بن خلف الدقاق حدثنا عمر بن محمد الجوھري حدثنا أبو بكر األثرم قال سمعت أبا عبد هللا يعني احمد بن حنبل 
ذكره له حديث بھز الذي يرويه الجارود وھو حديثه عن أبيه عن جده أترعون عن ذكر الفاجر قيل له رواه غيره 

ري والنضر بن شميل ويزيد بن أبي حكيم عن بھز وال يثبت عن فقال ما علمت قلت فقد روى أيضا عن سفيان الثو
واحد منھم ذلك والمحفوظ أن الجارود تفرد برواية ھذا الحديث أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا صالح بن احمد 

ريء بن محمد الھمذاني الحافظ قال حدثنا القاسم بن بندار بن أبي صالح الھمذاني قال سمعت عمر بن مدرك وأنا ب
من عھدته يقول كنا في مجلس مكي بن إبراھيم فقام رجل فقال يا أبا السكن ھا ھنا رجل يقال له الجارود روى عن 
بھز بن الحكيم عن أبيه عن جده أترعون عن ذكر الفاجر الحديث فقال ما تنكرون ھذا إن الجارود رجل غني كثير 

كيم أحاديث أنبأنا إبراھيم بن مخلد أخبرنا أبو سعيد بن الصدقة مستغن عن الكذب ھذا معمر قد تفرد عن بھز بن ح
رميح النسوي قال سمعت احمد بن محمد بن عمر بن بسطام يقول قال أحمد بن سيار روى الجارود بن يزيد 
الغامري عن بھز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أترعون عن ذكر الفاجر وأنكر 

سمعت يوسف وكان طالبة يذكر أنه رأى ھذا الحديث في كتاب مكي بن إبراھيم قال وامتنع أن يحدث به  عليه وقد
فقيل له في ذلك فقال أما ترى ما لقي فيه الجارود أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي 

اعيل البخاري يقول جارود بن يزيد أخبرني محمد بن إبراھيم بن شعيب الغازي قال سمعت محمد بن إسم
النيسابوري منكر الحديث كان أبو أسامة يرميه بالكذب أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا محمد بن 
مخلد حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول الجارود ليس بشيء أخبرنا بن الفضل أخبرنا عثمان 

أحمد الواسطي حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال الجارود بن يزيد النيسابوري فيه ضعف  بن احمد حدثنا سھل بن
حدث عن بھز بن حكيم بحديث منكر أخبرني علي بن محمد المالكي أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد 

جارود بن يزيد شيخ بن عمران بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن المديني قال سمعت أبي يقول 
خراساني روى عن بھز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا ذكره وھذا منكر وضعف الجارود أخبرنا أحمد بن 
أبي جعفر أخبرنا محمد بن عدي بن زحر البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سمعت أبا 

ا أبو بكر البرقاني أخبرنا أحمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن داود يقول الجارود النيسابوري غير ثقة أخبرن
أحمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال جارود بن يزيد نيسابوري متروك الحديث أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب 

كر الجارودي إذا حدثنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ غيرة مرة قال كان أبو ب
مر بقبر جده في مقبرة الحسين بن معاذ يقول يا أبة لو لم تحدث بحديث بھز بن حكيم لزرتك وأخبرنا بن يعقوب 
أخبرنا محمد بن نعيم قال سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد العاصمي يقول سمعت محمد بن إسحاق الثقفي يقول مات 

نعيم قرأت بخط محمد بن سعيد الجالب مات الجارود بن يزيد سنة ست الجارود بن يزيد سنة ثالث ومائتين وقال بن 
 ومائتين 

جامع بن القاسم بن الحسن بن حيان البغدادي حدث عن أبي عمرو الدوري وعن عمرو بن ثوابة وأحمد بن  -  3746
لرحمن بن ھاشم الرملي روى عنه أحمد بن إبراھيم بن جامع المصري حدثني محمد بن علي الصوري أخبرنا عبد ا

عمر التجيبي بمصر أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن جامع السكري حدثنا جامع بن القاسم البغدادي حدثنا أحمد بن ھاشم 
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الرملي حدثنا ضمرة عن علي بن حكيم بن أخت شوذب عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس عن عمرو بن 
مكم وصيام أھل الكتاب أكلة السحر ذكر أبو سعيد بن العاص أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال فضل ما بين صيا

 يونس المصري أن جامع بن القاسم ھذا بلخي قدم مصر وحدث بھا وقال توفي بمصر في سنة ست وثمانين ومائتين 

جبريل بن الفضل بن مجاع أبو حاتم السمرقندي ورد بغداد حاجا في سنة اثنتين وتسعين ومائتين وحدث  -  3747
سعيد ويحيى بن موسى خت وإبراھيم بن يوسف البلخيين روى عنه عبد الباقي بن قانع وكان ثقة أخبرنا عن قتيبة بن 

محمد بن الحسين األزرق حدثنا عبد الباقي بن قانع القاضي حدثنا جبريل بن مجاع السمرقندي أبو حاتم حدثنا 
عن حنظلة عن طاوس عن بن عباس عن إبراھيم بن يوسف البلخي حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 

النبي صلى هللا عليه و سلم قال األكثرون ھم األسفلون قالوا يا نبي هللا إنا نراھم من صالحينا وخيارنا قال إال من قال 
 بالمال وھكذا وھكذا يمينا وشماال عاش جبريل إلى سنة ست وثالثمائة 

لرحمن أبو عيسى الواسطي قدم بغداد وحدث بھا عن عمار جبير بن محمد بن أحمد بن عبد هللا بن عبد ا -  3748
بن خالد التمار وسعدان بن نصر وعبيد هللا بن جرير بن جبلة وأحمد بن منصور زاج وشعيب بن أيوب روى عنه 
أبو حفص الزيات ومحمد بن المظفر وموسى بن محمد بن جعفر بن عرفة وأبو بكر بن شاذان وأبو حفص بن 

ثقة حدثني الحسن بن محمد الخالل حدثنا أحمد بن إبراھيم بن الحسن حدثنا جبير بن محمد بن شاھين وغيرھم وكان 
أحمد الواسطي قدم علينا حدثنا سعدان بن نصر وأخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن عبيد هللا بن أحمد الدقاق وأبو محمد 

الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا عبد هللا عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري قاال أخبرنا إسماعيل بن محمد 
بن واقد وھو أبو قتادة الحراني عن مسعر عن علي بن األقمر عن أبي جحيفة قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم يقوم حتى تتفطر قدماه فقيل له أليس قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفال أكون عبدا شكورا تفرد 

ة ھذا الحديث ھكذا عن مسعر أبو قتادة وخالفه محمد بن بشر العبدي فرواه عن مسعر عن قتادة عن أنس كذلك برواي
قال عبد هللا بن عون الحراز عنه وتابعه الحسين بن علي بن األسود العجلي عليه عن بشر وخالفھما سيف بن محمد 

عيد الخدري ورواه محمد بن إسحاق بن يسار بن أخت سفيان الثوري فرواه عن مسعر عن عطية العوفي عن أبي س
عن مسعر عن زياد بن عالقة عن عمه قطبة بن مالك عن المغيرة بن شعبة ورواه خالد بن يحيى وغيره من 
الكوفيين عن مسعر عن زياد بن عالقة عن المغيرة لم يذكروا قطبة في إسناده وھو المحفوظ وهللا تعالى أعلم باب 

 الحاء 

 سن ذكر من اسمه الح

 جعلت ترتيبھم فيه على نسق الحروف من أول أسماء آبائھم فمن ذلك 

 حرف األلف من آباء الحسنين 

الحسن بن أحمد بن أبي شعيب واسم أبي شعيب عبد هللا بن مسلم األموي مولى عمر بن عبد العزيز وكنية  - 3749
ة الباھلي ومسكين بن بكير الحرانيين الحسن أبو مسلم وھو من أھل حران سكن بغداد وحدث بھا عن محمد بن سلم

روى عنه أبو شعيب ومعاذ بن المثنى العنبري وأبو بكر بن أبي الدنيا وعبد هللا بن إسحاق المدائني وأبو بكر بن أبي 
داود ويحيى بن صاعد وعبد هللا بن جعفر بن خشيش والحسين بن إسماعيل المحاملي وكان ثقة أخبرنا أبو عمر عبد 

مد بن عبد هللا بن مھدي حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا الحسن بن الواحد بن مح
أحمد بن أبي شعيب حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزھري عن طاوس قال سمعت رجال يسأل بن 

بيت فقال قد كانت عائشة تروى عمر قبل موته بعام عن امرأة حاضت في أيام منى أترحل إلى بالدھا وقد زارت ال
رخصة في ذلك أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العالف أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي قال حدثنا عبد هللا بن 
الحسن بن أحمد بن أبي شعيب وھو أبو شعيب حدثنا جدي وأبي جميعا قاال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن 

ن أبيه عن جده قتادة بن النعمان قال كان أھل بيت يقال لھم بنو أبيرق بشير إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة ع
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وبشر ومبشر وكان بشير رجال منافقا يقول الشعر ويھجو به أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم ثم ينحله بعض 
جامع وأحمد بن العرب وذكر الحديث بطوله قال أبو شعيب قال لي أبي سمعه مني يحيى بن معين ببغداد في مسجد ال

حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن أبي إسرائيل أخبرني علي بن الحسين التغلبي بدمشق أخبرنا تمام بن محمد 
الرازي حدثنا علي بن الحسين بن عالن الحراني الحافظ قال الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني ثقة مأمون 

المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي ومات محمود بن أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي حدثنا محمد بن 
خداش في سنة ستين في شعبان وفيھا مات أبو مسلم الحسن بن أحمد بن أبي شعيب بسامرا قلت وھذا القول وھم وال 
أشك أنه من بعض النقلة ألن محمودا مات في سنة خمسين ومائتين ال يختلف في ذلك وقد ذكره جماعة من أھل العلم 
ورأيت في بعض الكتب عن موسى بن ھارون أن أبا مسلم الحسن بن أحمد بن أبي شعيب مات بسر من رأي سنة 
خمسين ومائتين وقرأت على أبي بكر البرقاني عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق 

با في الفتنة أو قبل الفتنة بقليل سنة اثنتين الثقفي قال مات أبو مسلم الحسن بن أحمد بن أبي شعيب بالعسكر وكان مكت
 وخمسين ومائتين أو نحوه 

الحسن بن أحمد بن فھد ويعرف بالنرسي حدث عن إبراھيم بن سعيد الجوھري روى عنه أبو القاسم  - 3750
ا الحسن الطبراني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني حدثن

بن أحمد بن فھد النرسي البغدادي حدثنا إبراھيم بن سعيد الجوھري حدثنا أبو احمد الزبيري حدثنا سفيان الثوري عن 
أيوب وإسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ھؤالء لھذه وھؤالء لھذه 

 طبراني ولم يروه عن سفيان اال أبو أحمد تفرد به إبراھيم بن سعيد فتفرق الناس وھم ال يختلفون في القدر قال ال

الحسن بن احمد بن حفص أبو القاسم الحلواني قدم بغداد وحدث بھا عن قطن ب إبراھيم النيسابوري روى  -  3751
مر عنه علي بن عمر السكري حدثنا القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد الھاشمي الخطيب حدثنا علي بن ع

بن محمد السكري حدثنا أبو القاسم الحسن بن أحمد بن حفص الحلواني قدم علينا لستة أيام من ذي الحجة سنة ست 
وثالثمائة حدثنا قطن بن إبراھيم النيسابوري حدثنا الجارود بن يزيد عن بھز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي 

 يعرفه الناس اذكروه بما فيه يعرفه الناس صلى هللا عليه و سلم قال أترعون عن ذكر الفاجر متى 

الحسن بن أحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي العطاردي كوفي األصل حدث عن إسحاق بن أبي إسرائيل  - 3752
ومحمد بن سليمان لوين ووھيب بن حفص الحراني روى عنه محمد بن المظفر ومحمد بن عبد هللا األبھري أخبرنا 

ي حدثنا أبو بكر األبھري حدثنا الحسن بن احمد بن إسحاق العطاردي أبو علي الكوفي علي بن عبد العزيز الطاھر
ببغداد حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل عن الفضل بن حرب البجلي حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن 

 ن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحس

الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار بن عبد الحميد بن عبد هللا بن ھانئ بن قبيصة بن  - 3753
عمرو بن عامر أبو سعيد المعروف باألصطخري قاضي قم سمع سعدان بن نصر وحفص بن عمرو الربالي وأحمد 

حمد بن سعد الزھري وأحمد بن حازم بن بن منصور الرمادي وعيسى بن جعفر الوراق وعباس بن محمد الدوري وأ
أبي غرزة وجميل بن إسحاق روى عنه محمد بن المظفر وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين ويوسف بن 
عمر القواس وأبو الحسن بن الجندي وأبو القاسم بن الثالج وھو نسبه وكان األصطخري أحد األئمة المذكورين ومن 

كان ورعا زاھدا متقلال أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الھمذاني حدثنا صالح بن احمد شيوخ الفقھاء الشافعيين و
بن محمد الحافظ قال الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد قاضي قم وعرف باألصطخري كان أحد الفقھاء مع ما رزق 

لقاضي أبو الطيب طاھر بن من الديانة والورع ويدل كتابه الذي ألفه في القضاء على سعة فھمه ومعرفته حدثني ا
عبد هللا الطبري قال حكي لي عن أبي القاسم الداركي أنه قال سمعت أبا الحسن المروزي يقول لما دخلت بغداد لم 
يكن بھا من يستحق أن أدرس عليه إال أبو العباس بن سريج وأبو سعيد األصطخري قال الطبري وھذا يدل على أن 

ھما قال أبو إسحاق المروزي فسئل يوما أبو سعيد عن المتوفى عنھا زوجھا إذا أبا علي بن خيران لم يكن يقاس ب
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كانت حامال ھل يجب لھا النفقة فقال نعم فقيل له ليس ھذا مذھب الشافعي فلم يصدق فأروه كتابه فلم يرجع وقال إن 
باس بن سريج لم يكن مذھبه فھو مذھب علي وبن عباس قال أبو إسحاق فحضر يوما مجلس النظر مع أبي الع

وتناظرا فجرى بينھما كالم فقال له أبو العباس أنت سئلت عن مسألة فأخطأت فيھا وأنت رجل كثرة أكل الباقالء قد 
ذھب بدماغك فقال له أبو سعيد في الحال وأنت فكثرة أكل الخل والمري قد ذھب بدينك قال الطبري وكان من الورع 

يله وعمامته وطيلسانه من شقة واحدة وكانت فيه حدة وله تصانيف كثيرة والزھد بمكان ويقال إنه كان قميصه وسراو
فمن ذلك كتاب أدب القضاء ليس ألحد مثله وكان قد ولي الحسبة ببغداد وأحرق طاق اللعب من أجل ما يعمل فيه من 

ن اليھود والنصارى وأنھم المالھي وكان القاھر الخليفة قد استفتاه في الصابئين فافتاه بقتلھم ألنه تبين له أنھم يخالفو
يعبدون الكواكب فعزم الخليفة على ذلك حتى جمعوا بينھم له ماال كثيرا له قدر فكف عنھم قال الطبري وحكي عن 
الداركي انه قال ما كان أبو إسحاق المروزي يفتي بحضرة أبي سعيد األصطخري إال بإذنه قال لي عبد العزيز بن 

ري في سنة أربع وأربعين ومائتين أخبرني األزھري حدثنا أحمد بن إبراھيم بن علي الوراق ولد أبو سعيد االصطخ
شاذان قال توفي أبو سعيد األصطخري في شعبان سنة ثمان وعشرين حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن 

ع وقرأت في محمد بن جعفر أن أبا سعيد مات في جمادى اآلخرة سنة ثمان وعشرين وثالثمائة وھكذا ذكر بن قان
كتاب محمد بن علي بن عمر بن الفياض توفي األصطخري يوم الخميس ودفن يوم الجمعة قبل الصالة ألربع عشرة 

 ليلة خلت من جمادى اآلخرة سنة ثمان وعشرين وثالثمائة 

الحسن بن أحمد بن صالح بن كثير أبو الحسين الزيات الواسطي حدث ببغداد عن جعفر بن عامر  - 3754
ي وأحمد بن عبيد بن ناصح روى عنه أبو بكر بن شاذان وغيره وكان ثقة أخبرنا محمد بن علي بن الفتح العسكر

أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن شاذان حدثنا أبو الحسين الحسن بن أحمد بن صالح بن كثير الزيات الواسطي ببغداد 
موسى بن داود الضبي حدثني معاوية بن حدثنا أبو الفضل جعفر بن عامر العسكري حدثنا محمد بن يزيد أخبرني 

حفص قال إنما سمع إبراھيم بن أدھم من منصور حديثا فأخذ به فساد أھل زمانه قال سمعت إبراھيم بن أدھم يقول 
حدثنا منصور عن ربعي بن خراش قال جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا دلني على عمل 

بني الناس فقال إذا أردت أن يحبك هللا فابغض الدنيا وإذا أردت أن يحبك الناس فما كان عندك يحبني هللا عليه ويح
 من فضولھا فانبذه إليھم فأخذ به فساد أھل زمانه 

الحسن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن يحيى بن خالد أبو محمد السلمي من أھل الرھا قدم بغداد وحدث بھا  -  3755
عبد هللا بن الزبير بن محمد الرھاوي وجعفر بن محمد القضاعي وإبراھيم بن عبد السالم عن جده سعيد بن محمد و

وعبد الرحمن بن عبد هللا بن مسلم الجزريين روى عنه محمد بن المظفر والدارقطني وبن شاھين وإسماعيل بن 
الحسن بن احمد بن سعيد سعيد بن سويد وغيرھم أخبرني أبو الفرج الطناجيري أخبرنا عمر بن احمد الواعظ حدثنا 

الرھاوي حدثنا إبراھيم بن عبد السالم حدثنا سعيد بن حفص حدثنا يونس بن راشد حدثنا عبيد هللا بن عمر عن نافع 
عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء أخبرنا السمسار 

ال وعرفني من أثق به أن أبا محمد الرھاوي الذي قدم علينا توفي في رجب من سنة أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ق
 تسع وعشرين وثالثمائة بالرھا وأنه عرفه ذلك رجل من أھل الناحية 

الحسن بن أحمد بن الحسن أبو علي الصيدالني أخبرنا عبيد هللا بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ السمسار حدثنا  - 3756
لوراق إمالء قال حدثني أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الصيدالني قال حدثني أبو الفضل محمد بن إسماعيل ا

بزيع بن عبيد بن بزيغ البزاز المقرئ قال قرأت على سليمان بن موسى الخمري فأخذ على خمسا يعقدھا بيده ثم قال 
ي حسبك فقلت زدني فقال لي لي حسبك فقلت زدني فقال لي قرأت على سليم بن عيسى فأخذ على خمسا ثم قال ل

قرأت على حمزة بن حبيب الزيات فأخذ على خمسا فقال لي حسبك فقلت زدني فقال لي قرأت على سليمان بن 
مھران األعمش فأخذ على خمسا ثم قال لي حسبك فقلت زدني فقال لي قرأت على يحيى بن وثاب فأخذ على خمسا 

أبي عبد الرحمن السلمي فأخذ على خمسا ثم قال لي حسبك فقلت  ثم قال لي حسبك فقلت زدني فقال إني قرأت على
زدني فقال لي قرأت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فأخذ على خمسا ثم قال لي حسبك فقلت يا أمير المؤمنين 
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زلت زدني فقال لي حسبك ھكذا أنزل القرآن خمسا خمسا ومن حفظه خمسا خمسا لم ينسه اال سورة األنعام فانھا ن
جملة في ألف يشيعھا من كل سماء سبعون ملكا حتى أدوھا إلى النبي صلى هللا عليه و سلم ما قرئت على عليل قط 

 اال شفاه هللا عز و جل 

الحسن بن احمد بن الربيع بن يحيى أبو محمد األنماطي سمع الحسن بن عرفة وعمر بن شبة وعلي بن  - 3757
وى عنه علي بن الحسن الجراحي وأبو بكر بن شاذان وأبو الحسن الدارقطني الحسين بن أشكاب وحميد بن الربيع ر

وأبو حفص بن شاھين ويوسف بن عمر القواس في آخرين وكان ثقة حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن 
ذي محمد بن جعفر أن بن الربيع األنماطي مات في سنة تسع وعشرين وثالثمائة وكذلك ذكر بن قانع وزاد في 

 القعدة 

الحسن بن أحمد الصوفي الحربي شيخ مجھول حدث عن الحسن بن عرفة حديثا منكرا أخبرناه القاضي أبو  -  3758
العالء محمد بن علي الواسطي حدثنا محمد بن علي بن عبد هللا البرتي بواسط أخبرنا الحسن بن أحمد الصوفي 

حميد عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الحربي حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن ھارون عن 
 فضل البنفسج على األدھان كفضلي على سائر الناس 

الحسن بن أحمد بن عيسى بن الحكم حدث عن محمد بن ھارون المنصوري روى عنه محمد بن إسماعيل  -  3759
إسماعيل بن العباس الوراق حدثنا  الوراق أخبرنا أبو المرجي تغلب بن محمد بن اليمان الصوفي حدثنا محمد بن

الحسن بن أحمد بن عيسى بن الحكم حدثنا محمد بن ھارون بن منصور المنصوري حدثنا سليمان بن أبي شيخ حدثنا 
أبي حدثنا حجر بن عبد الرحمن عن الفضل بن الربيع عن أبيه الربيع عن أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين عن 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اليمين الفاجرة تعقم الرحم  أبيه عن جده عن بن عباس قال

الحسن بن احمد بن صالح أبو محمد السبيعي سمع محمد بن حبان البصري وعبد هللا بن ناجية وأحمد بن  - 3760
 ھارون البرديجي ومحمد بن جرير الطبري والحسن بن محمد بن عنبر الوشاء ويموت بن المزرع العبدي وعمر بن
أيوب السقطي وقاسم بن زكريا المطرز وأبا معشر الدارمي وعمر بن محمد بن نصر الكاغدي وجماعة من الغرباء 
بحلب روى عنه الدارقطني وحدثنا عنه أبو بكر البرقاني وأبو نعيم األصبھاني وأبو طالب محمد بن الحسن بن بكير 

كان بآخرة عزم على التحديث واإلمالء في مجلس عام وغيرھم وكان ثقة حافظا مكثرا وكان عسرا في الرواية ولما 
فتھيأ لذلك ولم يبق إال تعيين يوم المجلس فمات حدثت عن أبي الحسن الدارقطني قال سمعت أبا محمد الحسن بن 
احمد بن صالح السبيعي يقول قدم علينا الوزير الفضل بن جعفر أبو الفتح إلى حلب فتلقاه الناس فكنت فيمن تلقاه 

أني من أصحاب الحديث فقال لي تعرف إسناد فيه أربعة من الصحابة كل واحد منھم عن صاحبه فقلت له نعم فعرف 
وذكرت له حديث السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن عبد هللا بن السعدي عن عمر بن الخطاب في 

رويه الزھري فرواه عن الزھري العمالة قال فعرف لي ذلك وصارت لي به عنده منزلة قلت وحديث السائب ھذا ي
معمر واختلف عنه فقال سفيان بن عيينة حدثني معمر أو غيره عن الزھري عن السائب عن حويطب بن عبد العزى 
عن عبد هللا بن السعدي عن عمر وكذلك رواه يونس بن يزيد وعقيل وعمرو بن الحارث عن الزھري ورواه عبد هللا 

السائب عن عبد هللا بن السعدي لم يذكر بينھما حويطبا وكذلك رواه أشعث  بن المبارك عن معمر عن الزھري عن
بن سوار عن الزھري قال لنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي رأيت أبا الحسن الدارقطني جالسا بين يدي 

د السبيعي يوم أبي محمد السبيعي كجلوس الصبي بين يدي المعلم ھيبة قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو محم
اإلثنين السابع عشر من ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وثالثمائة وكان ثقة قد كتب كتابا كبيرا وكان يحفظ حفظ حسنا 

 ويذاكر وكان عسرا في الحديث وكان له أخالق غير مرضية 

عنه أبو عبد هللا الحسن بن أحمد بن عبيد هللا أبو الغادي الصوفي حكى عن إبراھيم بن شيبان وغيره روى  - 3761
بن البيع النيسابوري وأبو سعد الماليني وأبو علي بن حمكان الفقيه أخبرني عبد الصمد بن محمد الخطيب قال حدثنا 
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الحسن بن الحسين الفقيه الشافعي قال سمعت أبا الغادي الحسن بن أحمد البغدادي يقول سمعت عليا الحداد البغدادي 
تدخل الجامع تعظ الناس فقال إنما يدخل الجامع جامع قال وقيل لبشر لم ال تصلي  يقول قيل لبشر بن الحارث لم ال

في الصف األول فقال أنا أعلم إيش يريد يريد القلوب القرب األجسام أخبرني محمد بن علي المقرئ أخبرنا محمد 
البغدادي يقول سمعت  بن عبد هللا بن محمد الحافظ قال سمعت أبا الغادي الحسن بن أحمد بن عبيد هللا الصوفي

إبراھيم بن شيبان يقول كان عندنا شاب عبد هللا عشرين سنة فأتاه الشيطان فقال له يا ھذا أعجلت في التوبة والعبادة 
وتركت لذات الدنيا فلو رجعت فان التوبة بين يديك قال فرجع إلى ما كان عليه من لذات الدنيا قال فكان يوما في 

ر أيامه مع هللا فحزن عليھا وقال أترى إن رجعت يقبلني قال فنودي يا ھذا عبدتنا فشكرناك منزله قاعدا في خلوة فذك
وعصيتنا فأمھلناك وإن رجعت إلينا قبلناك أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب عن محمد بن نعيم الضبي قال الحسن 

لحجاز والشام وأقام بنيسابور مدة بن احمد بن عبيد هللا أبو الغادي الصوفي المجرد كان صحب المشايخ بالعراق وا
 وخرج إلى مرو وبلغني أنه مات بھا 

الحسن بن أحمد بن علي أبو علي السقطي سمع الحسين بن محمد بن عفير األنصاري وأبا القاسم البغوي  - 3762
علي أبو  حدثني عنه عبد العزيز بن علي األزجي وذكر أنه سمع منه قديما حدثني األزجي حدثنا الحسن بن أحمد بن

علي السقطي حدثنا بن منيع حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا إبراھيم بن خالد الصنعاني حدثنا رباح بن زيد عن 
ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قبض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو بين سحرى ونحرى سألت 

 كثيرا وقال سمعت منه في أصحاب السقط األزجي عن ھذا الشيخ فقال فاضل ثقة وأثنى عليه ثناء 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان أبو علي القارسي النحوي سمع علي بن الحسين بن معدان  - 3763
صاحب إسحاق بن راھويه وكان عنده عنه جزء واحد حدثنا عنه األزھري والجوھري وأبو الحسن محمد بن عبد 

مالكي والقاضي أبو القاسم التنوخي أخبرني األزھري والجوھري والتنوخي قال الواحد وعلي بن محمد بن الحسن ال
األزھري حدثنا وقاال أخبرنا أبو علي الحسن أحمد الفارسي حدثنا علي بن الحسين بن معدان قال حدثنا إسحاق بن 

لجوني قال سمعت إبراھيم الحنظلي أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي قاال حدثنا شعبة عن أبي عمران ا
طلحة بن عبد هللا وھو بن أخي عبد الرحمن بن عوف عن عائشة قالت قلت يا رسول هللا إن لي جارين فالى أيھما 
أھدي قال إلى أقربھما منك بابا قال لي التنوخي ولد أبو علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار النحوي الفارس بفسا 

ب سنة خمس وسبعين وثالث مائة وعلت منزلته في النحو حتى قال قوم وقدم بغداد فاستوطنھا وسمعنا منه في رج
من تالمذته ھو فوق المبرد وأعلم منه وصنف كتبا عجيبة حسنة لم يسبق إلى مثلھا واشتھر ذكره في اآلفاق وبرع له 

عضد غلمان حذاق مثل عثمان بن جني وعلي بن عيسى الشيرازي وغيرھما وخدم الملوك ونفق عليھم وتقدم عند 
الدولة فسمعت أبي يقول سمعت عضد الدولة يقول أنا غالم أبي علي النحوي الفسوي في النحو وغالم أبي الحسين 
الرازي الصوفي في النجوم قلت ومن مصنفاته اإليضاح في النحو وكتاب المقصور والممدود وكتاب الحجة في علل 

ث مائة توفي أبو علي الفسوي النحوي ولم اسمع منه القرآات قال محمد بن أبي الفوارس في سنة سبع وسبعين وثال
شيئا وكان متھما باالعتزال حدثني أحمد بن علي التوزي قال توفي أبو علي الفارسي النحوي في يوم األحد السابع 

 عشر من شھر ربيع األول سنة سبع وسبعين وثالث مائة 

ماعيل بن العباس الوراق وعبد هللا بن محمد بن الحسن بن أحمد بن جعفر أبو القاسم الصوفي حدث عن إس - 3764
زياد النيسابوري وأحمد بن سليمان بن زبان الدمشقي وغيرھم حدثنا عنه األزھري ومحمد بن عمر بن بكير المقرئ 
أخبرنا بن بكير أخبرنا أبو القاسم الحسن بن احمد بن جعفر الصوفي حدثنا أبو بكر عبد هللا بن محمد بن زياد 

ال سمعت المزني يقول سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل الخرساني ق
مقداره ومن تعلم اللغة رق طبعه ومن تعلم الحساب تجزل رأيه ومن كتب الحديث قويت حجته ومن لم يصن نفسه لم 

 ينفعه علمه 
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يعرف بالمالكي سمع أحمد بن الحسن بن عبد  الحسن بن أحمد بن سعيد بن أنس بن عثمان أبو علي المؤذن - 3765
الجبار الصوفي وأبا عمر محمد بن يوسف القاضي حدثنا عنه حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق وأحمد بن محمد 
العتيقي والقاضي التنوخي أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر وأحمد بن محمد العتيقي قاال حدثنا أبو علي الحسن بن 

ي حدثنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا يحيى بن معين حدثنا قريش بن أنس عن أحمد بن سعيد المالك
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيركم خيركم ألھلي من 

عثمان المؤذن ومولده سنة  بعدي أخبرنا أبو القاسم التنوخي حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن سعيد بن أنس بن
اثنتين وتسعين ومائتين وكان ثقة حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درھم حدثنا عبد 
هللا بن أيوب المخرمي حدثنا بكر بن بكار حدثنا شعبة حدثني محمد بن عبيد هللا عن عطاء عن جابر أن رسول هللا 

ھم يوم العيد بغير أذان وال إقامة لم يصل قبلھا وال بعدھا غريب من حديث شعبة عن صلى هللا عليه و سلم صلى ب
محمد بن عبيد هللا العرزمي تفرد به بكر بن بكار سألت حمزة بن محمد بن طاھر عن ھذا الشيخ فوثقه قرأت في 

 مانين وثالثمائة كتاب أبي القاسم بن الثالج بخطه توفي الحسن بن أحمد بن سعيد المالكي في سنة ثالث وث

الحسن بن أحمد بن محمد بن عبيد هللا بن النضر بن محمد بن محم أبو علي النيسابوري المعروف  -  3766
بالمحمي قدم بغداد وحدث بھا عن علي بن محمد بن حبيب وأبي صخر محمد بن مالك المروزيين وأحمد بن سھل 

نيسابوريين حدث عنه محمد بن طلحة النعالي واألزھري البخاري الفقيه وأبي العباس األصم وأبي علي الحافظ ال
 وذكر لنا األزھري أنه سمع منه في سنة تسع وثمانين وثالثمائة وكان ثقة 

الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن إسماعيل أبو محمد المعروف بابن سمعون وھو أخو أبي  -  3767
الوراق كتاب تسمية أزواج النبي صلى هللا عليه و سلم الحسين الواعظ روى عن أحمد بن عبد هللا بن سليمان 

وأوالده ألبي عبيد معمر بن المثنى حدثناه عن أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن األبنوسي وذكر لنا 
 أنه سمعه منه في سنة تسعين وثالث مائة 

محمد بن جعفر بن شاذان وغيره حدثنا الحسن بن أحمد بن علي أبو الفرج الھماني حدث عن عبد هللا بن  - 3768
عنه العتيقي وروى عنه القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد هللا المھتدي با الخطيب أخبرنا أحمد 
بن محمد العتيقي حدثنا أبو الفرج الحسن بن أحمد بن علي الھماني في جامع المنصور حدثنا أحمد بن علي الواسطي 

 لدنيا بحديث ذكره ورأيت في كتاب عبد العزيز بن علي األزجي ھذا الحديث قد كتبه عن الھماني حدثنا بن أبي ا

الحسن بن أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت أبو عبد هللا المجبر حدث عن أحمد بن جعفر بن  - 3769
 محمد بن سلم الختلي حدثني عنه عبد العزيز بن علي األزجي 

أحمد بن محمد بن فارس بن سھل أبو الفوارس البزاز وھو أخو محمد بن أحمد بن أبي الفوارس  الحسن بن - 3770
سمع أبا بكر الشافعي وأبا علي بن الصواف وأحمد بن إبراھيم القديسي وإسحاق بن محمد النعالي ومحمد بن الحسن 

سن بن أحمد أخبرنا محمد بن أحمد بن اليقطيني كتبنا عنه وكان ثقة يسكن بالجانب الشرقي أخبرنا أبو الفوارس الح
الحسن بن الصواف حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا أبو عوانة حدثنا الحكم 
وأبو بشر عن ميمون بن مھران عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى عن كل ذي ناب من السباع 

الطير توفي أبو الفوارس يوم اإلثنين السابع عشر من صفر سنة إحدى وعشرين وأربعمائة  وعن كل ذي مخلب من
ودفن من الغد في مقبرة الخيزران وكان مولده في سحر يوم الخميس الثنتي عشر بقين من شعبان سنة أربع وأربعين 

 وثالث مائة 

بكر بن مالك القطيعي إجازة وكتبت عنه  الحسن بن أحمد أبو محمد المؤدب من أھل الحربية حدث عن أبي -  3771
 في سنة سبع عشرة وأربعمائة تفرد بقرية بشال وكان خطيبھا 
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الحسن بن إبراھيم بن أحمد بن محمد شاذان بن حرب بن مھران أبو علي البزاز ولد في ليلة الخميس  - 3772
ك قرأت بخط أبيه وسمع عثمان بن أحمد إلثنتي عشرة ليلة خلت من شھر ربيع األول سنة تسع وثالثين وثالثمائة كذل

الدقاق وأحمد بن سليمان العباداني وأحمد بن سلمان النجاد وحمزة بن محمد الدھقان وأحمد بن عثمان بن اآلدمي 
وعبد الصمد بن علي الطستي وجعفر الخلدي وعبد هللا بن إسحاق البغوي وعبد هللا بن جعفر بن درستويه النحوي 

قطان ومحمد بن الحسن بن زايد النقاش وأحمد بن كامل وعبد الباقي بن قانع القاضيين وأبا بكر وأبا سھل بن زياد ال
بن مقسم المقرئ ودعلج بن أحمد وأبا بكر الشافعي وحامد بن محمد الھروي وأبا الحسن بن الزبير وأبا الحسين بن 

نا عنه وكان صدوقا صحيح الكتاب وكان ماسي الكوفيين وأبا جعفر بن بريه الھاشمي وخلقا غيرھم يطول ذكرھم كتب
يفھم الكالم على مذھب األشعري وكان مشتھرا بشرب النبيذ إلى أن تركه بأخرة وكتب عنه جماعة من شيوخنا كأبي 
بكر البرقاني ومحمد بن طلحة النعالي وأبي محمد الخالل وأبي القاسم األزھري وعبد العزيز األزجي وغيرھم 

يه يقول أبو علي بن شاذان ثقة وسمعت األزھري يقول أبو علي بن شاذان من أوثق من سمعت أبا الحسن بن رزقو
برأ هللا في الحديث وسماعي منه أحب إلي من السماع من غيره أو كما قال حدثني محمد بن يحيى الكرماني قال كنا 

يكم أبو علي بن شاذان يوما بحضرة أبي علي بن شاذان فدخل علينا رجل شاب ال يعرفه منا أحد فسلم ثم قال أ
فأشرنا له إليه فقال أيھا الشيخ رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في المنام فقال لي سل عن أبي علي بن شاذان 
فإذا لقيته فاقرئه مني السالم ثم انصرف الشاب فبكى أبو علي وقال ما أعرف لي عمال استحق به ھذا اللھم إال أن 

يث علي وتكرير الصالة على النبي صلى هللا عليه و سلم كلما جاء ذكره قال الكرماني يكون صبري على قراءة الحد
ولم يلبث أبو علي بعد ذلك إال شھرين أو ثالثة حتى مات توفي بن شاذان في ليلة السبت مستھل المحرم من سنة 

في مقبرة باب الدير ست وعشرين وأربعمائة بعد صالة العتمة ودفن من الغد وھو يوم السبت وقت صالة العصر 
 وحضرت الصالة على جنازته 

الحسن بن أحمد بن ماھان أبو علي الصيني من أھل صينية الحوانيت وھي مدينة بين واسط والصليق قدم  - 3773
علينا في سنة ست وعشرين وأربعمائة وحدث عن علي بن محمد بن موسى التمار البصري وأحمد بن عبيد 

بأس به وسألته عن مولده فقال ولدت في سنة تسع وستين وثالثمائة وزعم أنه قاضى  الواسطي كتبنا عنه وكان ال
 أھل بلده وخطيبھا 

الحسن بن أحمد بن عبد هللا بن إبراھيم أبو علي المعروف بابن حمديه أخو عبد هللا وھو األصغر أصبھاني  - 3774
ابنا ولم أسمع منه شيئا وكان صدوقا مات األصل حدث عن أبي بكر الشافعي وكان عنده مجلس واحد كتبه عن أصح
 في يوم اإلثنين لعشر بقين من شھر رمضان سنة تسع وعشرين وأربعمائة 

الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن عبيد بن عمرو بن خالد بن الرفيل أبو محمد المعدل  -  3775
نه بعض أصحابنا وكان صدوقا ينزل بدرب المعروف بابن المسلمة حدث عن محمد بن المظفر شيئا يسيرا كتب ع

سليم من الجانب الشرقي ومات في ليلة األحد الثامن عشر من صفر سنة ثالثين وأربعمائة وكان مولده في سنة تسع 
 وستين وثالثمائة 

الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن حمزة بن الحسين أبو علي الخطيب البلخي قدم علينا بغداد حاجا  - 3776
سنة ثالث وعشرين وأربعمائة وحدثنا عن محمد بن أحمد بن شاذان الفقيه البلخي وعن محمد بن أحمد بن محمد  في

بن أبي صالح البغدادي نزيل بلخ وكان ثقة سئل عن مولده وأنا أسمع فقال ولدت في سنة أربع وثالثين وثالثمائة 
 ببلخ في سنة ثالثين وأربعمائة  وحدثني عبد العزيز بن محمد النخشبي أنا أبا علي الخطيب مات

الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن حداد أبو علي الباقالني وھو كرجي األصل كتب معنا وسمع من  -  3777
شيوخنا أبي عمر بن مھدي وأبي الحسين بن متيم وأبي عبد هللا بن دوست وبن الصلت األھوازي وأبي الحسين 

كتبت عنه وكان صدوقا دينا خيرا من أھل القرآن والسنة ومات في يوم  المحاملي ومن بعدھم وحدث بشيء يسير
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األربعاء الرابع عشر من المحرم سنة أربعين وأربعمائة ودفن من الغد في مقبرة باب حرب وكان مولده في سنة 
 اثنتين وثمانين وثالثمائة 

طي وأبي النضر ھاشم بن القاسم الحسن بن إبراھيم بن موسى البياضي حدث عن سعيد بن سليمان الواس - 3778
وأسود بن عامر شاذان وعفان بن مسلم وداود بن مھران الدباغ روى عنه أحمد بن محمد بن أسيد األصبھاني 
ومحمد بن قادن بن العباس الرازي وقال بن أبي حاتم الرازي سمعت منه بمكة وھو صدوق أخبرنا أبو نعيم الحافظ 

لكاتب حدثنا أحمد بن محمد بن أسيد حدثنا الحسن بن إبراھيم البياضي البغدادي حدثنا الخضر بن السري بن الفضل ا
حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر عن النبي صلى 

البياضي أيضا المفضل بن  هللا عليه و سلم قال لكل أمة أمين وأمين ھذه األمة أبو عبيدة بن الجراح وقد روى عن
 محمد الجندي 

الحسن بن إبراھيم بن سالم حدث عن شجاع بن أشرس روى عنه أبو عمر الزاھد محمد بن عبد الواحد  -  3779
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا محمد بن عبد الواحد الزاھد حدثنا الحسن بن إبراھيم بن سالم حدثنا شجاع بن 

باس البلخي حدثنا عبد الغفور بن الصباح عن ھمام عن كعب قال اطلبوا العلم  وتواضعوا أشرس بن ميمون أبو الع
له فان المالئكة تتواضع ألھله ثم ضعوه في أھله فإنه قال بعض األنبياء ال تلقوا دركم في أفواه الخنازير يعني بالدر 

 العلم قال كعب وطالب العلم كالغادي الرائح في سبيل هللا عز و جل 

الحسن بن إبراھيم بن توبة أبو علي الخالل حدث عن محمد بن منصور الطوسي وأبو بكر المروذي  -  3780
صاحب أحمد بن حنبل روى عنه أبو حفص بن الزيات أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا عمر بن 

معت المروذي يقول كان سفيان بن محمد بن علي الناقد حدثنا أبو علي الحسن بن إبراھيم بن توبة الخالل قال س
عيينة في مجلسه فقال لقوم من أين أنتم قالوا من أھل اليمامة قال فيكم الحكم بن أبان ذلك الرجل الذي يصلي من 

 الليل فإذا عيى نزل إلى البحر قال أسبح مع حيتان البحر 

و بن أخت أبي األذان سمع محمد بن الحسن بن إبراھيم بن عبد هللا بن عبد المجيد أبو محمد المقرئ وھ - 3781
ھارون الختلي وإبراھيم بن جبلة الباھلي وعبد الرحمن بن أزھر البلخي وأبا البختري العنبري ومحمد بن أحمد بن 
أبي المثنى الموصلي روى عنه أبو حفص بن الزيات وأبو الحسن الدارقطني وغيرھما أخبرني األزھري حدثنا علي 

حسن بن إبراھيم بن عبد المجيد حدثنا محمد بن ھارون الختلي قال حدثنا عبيد هللا بن موسى بن عمر الحافظ حدثنا ال
أخبرنا إسرائيل عن منصور عن سلمة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال كان مع النبي صلى هللا عليه و سلم 

بوه يعني طيبا وال تغطوا رجل فوقصته ناقته وھو محرم فمات فقال النبي صلى هللا عليه و سلم اغسلوه وال تقر
وجھه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي قال علي بن عمر ھذا حديث غريب من حديث سلمة بن كھيل عن سعيد بن جبير 
وھو غريب من حديث منصور عن سلمة تفرد به محمد بن ھارون عن عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل ولم يكتبه اال 

ن أبي الفتح قال سمعت أبا الحسن الدارقطني ذكر الحسن بن إبراھيم بن عبد عن بن عبد المجيد أخبرني عبيد هللا ب
المجيد المقرئ فقال ھو من الثقات قرأت في كتاب أبي القاسم بن الثالج بخطه توفي أبو محمد الحسن بن إبراھيم بن 

 ع وعشرين عبد المجيد المقرئ في صفر سنة ثمان وعشرين وثالثمائة ذكر غيره أنه توفي في آخر سنة سب

الحسن بن إبراھيم أبو القاسم المكتب حدث عن محمد بن الفضل بن سلمة الوصيفي روى عنه أبو بكر بن  - 3782
شاذان حدثنا علي بن عمر الحربي الزاھد لفظا قال قرئ على أحمد بن إبراھيم بن شاذان وأنا أسمع قال حدثني أبو 

الفضل الوصيفي حدثنا سھل بن نصر المطبخي حدثنا محمد بن القاسم الحسن بن إبراھيم المكتب حدثنا محمد بن 
الفرات قال حدثني سعيد بن لقمان عن عبد الرحمن األنصاري عن أبي ھريرة قال سمعت النبي صلى هللا عليه و 

 سلم يقول األكل في السوق دناءة 
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حدث عن الحسين بن محمد  الحسن بن إبراھيم بن مزاحم بن عبد هللا بن خالد أبو علي المزين العطشي - 3783
المطبقي وأبو طالب علي بن محمد بن الجھم الكاتب وعلي بن عبد هللا بن مبشر الواسطي سمع منه محمد بن عبد هللا 
بن أخي ميمي وأبو الحسن بن الفرات وأحمد بن محمد األبنوسي وحدثنا عنه أبو الحسن بن الحمامي المقرئ وأبو 

لمقرئ أخبرني علي بن طلحة حدثنا الحسن بن إبراھيم بن مزاحم بن عبد هللا بن القاسم األزھري وعلي بن طلحة ا
خالد المزين بسوق يحيى أخبرنا أبو عبد هللا الحسن بن محمد بن سعيد المطبقي حدثنا محمد بن عزيز حدثني سالمة 

ئشة زوج النبي صلى عن عقيل قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عا
هللا عليه و سلم قالت ما كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصوم من أشھر السنة أكثر من صيام شعبان كان 
يصومه كله حدثني األزھري عن ھذا المزين قال ثقة يسكن بسوق العطش في جوار بن الفرات وكان يحلق الرؤوس 

 قلت وكان حيا في سنة ثمانين وثالثمائة 

الحسن بن إسماعيل بن رشيد أو علي الرملي نزل بغداد وحدث بھا عن أبيه وعن ضمرة بن ربيعة ومحمد  - 3784
بن يوسف الفريابي روى عنه إسماعيل بن العباس الوراق وعبد الملك بن يحيى بن أبي ذكار وأبو بكر بن مجاھد 

برني األزھري حدثنا محمد بن العباس المقرئ ومحمد بن الحسن المعروف بالكاراتي ومحمد بن مخلد العطار أخ
الوراق حدثني أبي حدثنا الحسن بن إسماعيل بن رشيد الرملي أبو علي قال سمعت أبي إسماعيل بن رشيد يقول 
حدثنا مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال السفر قطعة من 

ه وشرابه فإذا قضى أحدكم نھمته من وجھه فليعجل إلى أھله قرأت في كتاب بن العذاب يمنع أحدكم نومه وطعام
مخلد بخطه سنة سبعين ومائتين فيھا مات الحسن بن إسماعيل بن رشيد أبو علي في شوال وكذلك أخبرنا السمسار 

 أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع 

بن درھم أبو علي األزدي حدث عن أبيه  الحسن بن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد -  3785
روى عنه علي بن إبراھيم بن حماد األھوازي القاضي وكان الحسن مألفا ألھل األدب ومعاشرا ألھل الفضل وكان 
فھما حسن المحاضرة مليح النادرة جميل األخالق سمح النفس ولم يسند من الحديث إال شيئا يسيرا حدثني األزھري 

ي حدثنا وقال اآلخر أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن الحسن قال قال لنا أبو بكر بن أبي األزھر والجوھري قال األزھر
دعاني يوما علي بن إبراھيم بن موسى كاتب مسرور البلخي فتشاغلت عن المضي إليه فلما كان في اليوم الثاني 

بن إسحاق القاضي فقال لي  بكرت إليه معتذرا فتلقاني في بعض داره وھو يريد المضي إلى الحسن بن إسماعيل
انتظرني قليال فإني أريد دخول الحمام فدخلت إلى الموضع الذي يجلس فيه وتقدم إلي غلمانه أن يغيبوا سرج الحمار 
ولجامه عني فان طلبته قالوا الحمار عري ما ندري أين سرجه وأقمت كذلك مرة أعذل الغالم ومرة أھم بضربه فلما 

... يا بن قاضي القضاة والحكام ... دعوة الحسن بن إسماعيل فكتبت إليه رقعة فيھا  انتصف النھار عرفت انه في
اقض بيني وبين خلك ... ... وتمت شرائع اإلسالم ... يا بن من بينت به سنن الدين ... ... وكريم األخوال واألعمام 

ومنعت ... ... عدى في سرجه واللجام وت... إنه كادني بأخذ حماري ... ... لك الود من جميع األنام ... والمص فى 
... غير مجد ومرة بالكالم ... مرة أثني عليه بضرب ... ... إلى الرفق صاغرا بالغالم ... الخروج ظلما وألج ئت 

كأني محالف ... وأشد األمور أني قد ج عت ... ... بأموري مزاول ارغامي ... وھو في كل حالة مستخف ... 
وإال فلم ... كل ما نالني ففيه لي الذن ب ... ... أتراه يجيز منع الطعام ... جاز أخذ حماري فتراه أ... ... للصيام 

وطلبت من يحمل الرقعة إليه فرأيت امرأة من دار القاضي إسماعيل بن إسحاق تأنس بھم فدفعت ... رددت غالمي 
نفسه فقرأھا وقلبھا ووقع عليھا بخطه يا الرقعة إليھا وقلت أوصليھا إلى أبي علي بن القاضي فأوصلتھا إلى القاضي ب

بني ھذا الرجل متظلم منكم فأنصفوه وبعث بھا إلى ابنه فلما قرأھا وجھوا إلي يسألوني المضي إليھم فوافى الرسول 
 وقد انصرفت فلم يلقني 

ي الحسن بن إسحاق بن يزيد أبو علي العطار حدث عن عمر بن شبيب المسلي وزيد بن الحباب العكل -  3786
والحسن بن موسى األشيب وعبد هللا بن صالح العجلي وإسماعيل بن أبان الوراق وعبد العزيز بن الخطاب وقبيصة 
بن عقبة وأبي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن بكير الحضرمي وسعيد بن منصور ومحمد بن كثير العبدي وأبي 
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ر وإسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن حذيفة النھدي ومعلى بن أسد وغيرھم روى عنه محمد بن مخلد العطا
يعقوب األصم وكان ثقة أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن 
إسحاق العطار الحربي حدثنا عمر بن شبيب المسلي قال رأيت أبا إسحاق السبيعي وھو شيخ كبير أعمى يسوقه 

ه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ورأيه ينور بالفجر ويبرد بالظھر ويؤخر العصر بعض إسرائيل بن يونس ويقود
التأخير ويصلي المغرب إذا وجبت الشمس ويصلي العشاء إذا غاب الشفق أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن 

قال سمعت عبد الفضل الصيرفي حدثنا أو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا الحسن بن إسحاق العطار ببغداد 
الرحمن بن ھارون يقول كنا في البحر سائرين إلى إفريقية فركدت علينا الريح فأرسينا إلى موضع يقال له البرطون 
وكان معنا صبي صقلبي يقال له أيمن وكان معه شص يصطاد به السمك قال فاصطاد سمكة نحوا من شبر أو أقل 

هللا وعلى قذالھا وصنيفة أذنھا اليسرى مكتوب محمد رسول هللا قال  فكان على صنيفة أذنھا اليمنى مكتوب ال إله إال
وكان أتقن من نقش على حجر وكانت السمكة بيضاء والكتابة كتابة سوداء كأنھا كتبت بحبر قال فقذفناھا في البحر 

ن الحسن بن ومنع الناس أن يصيدوا من ذلك الموضع حتى أوغلنا أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أ
 إسحاق العطار مات في صفر من سنة اثنتين وسبعين ومائتين 

الحسن بن أيوب المدائني حدث عن عبد هللا بن سلم األفطس وعبد الوھاب الثقفي وأبي عبد الصمد العمي  - 3787
أبو عبد هللا روى عنه القاضي المحاملي أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي حدثنا القاضي 

الحسن بن إسماعيل المحاملي حدثنا الحسن بن أيوب المدائني حدثنا عبد هللا بن سلمة حدثنا األعمش عن يزيد بن 
وھب عن قيس بن أبي غرزة قال أتانا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ونحن بالسوق ونحن نسمى السماسرة فسمانا 

 ھذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بصدقه بأحسن من أسمائنا فقال يا معشر التجار إن 

الحسن بن أيوب البغدادي حكى عن أبي عبد هللا أحمد بن حنبل روى عنه الحس بن علي بن نصر  - 3788
الطوسي أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي حدثني أبو بكر محمد بن جعفر البشتي 

حدثنا الحسن بن أيوب البغدادي قال قيل ألبي عبد هللا أحمد بن حنبل أحياك هللا يا أخبرني الحسن بن علي بن نصر 
 أبا عبد هللا على اإلسالم قال والسنة 

الحسن بن أبان أبو محمد البغدادي حدثني الحسن بن أبي طالب حدثنا يوسف بن عمر القواس قال قرئ  - 3789
دثكم محمد بن عبد هللا البصري بمكة حدثنا الحسن بن أبان أبو على أحمد بن إسحاق بن بھلول وأنا اسمع قيل له ح

محمد البغدادي حدثنا بشير بن زاذان حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قالوا كان علي بن أبي طالب في مسجد 
ا وتفحش الكوفة فسمع رجال يشتم الدنيا ويفحش في شتمھا قال له علي اجلس فجلس فقال له مالي أسمعك تشتم الدني

في شتمھا أو ليس ھو الليل والنھار والشمس والقمر سامعين مطيعين فأنشأ علي يقول إن الدنيا لمنزل صدق لمن 
صدقھا ودار بالء لمن فھم عنھا وعافية لمن تزود منھا منزل أحباء هللا ومھبط وحيه ومصلى مالئكته ومتجر أوليائه 

ام غداة الندامة وحمدھا آخرون ذكرتھم فذكروا وحدثتھم فصدقوا فمن ذا اكتسبوا الجنة وربحوا فيھا المغفرة فذمھا أقو
يذمھا وقد آذنت ببينھا ونادت بانقطاعھا راحت بفجيعة وأسكرت بعاقبة تخويف وترھيب يا أيھا الذام الدنيا المقبل 

أم ببواكر الصريخ بتغريرھا متى استدنت إليك أم متى غرتك أبمضاجع آبائك من الثرى أو بمنازل أمھاتك من البلى 
من أخوانك أم بطوارق النعي من أحبابك ھل رأيت إال ناعيا منعيا أو رأيت اال وارثا موروثا كم عللت بيديك أم كم 
مرضت بكفيك تبتغي له الشفاء وتستوصف األطباء لم ينفعه بشفاعتك ولم تنجح له بطلبتك بل مثلت لك به الدنيا 

ك بكاؤك وال ينفعك أحباؤك فھيھات أي مواعظ الدنيا لو نصت لھا وأي نفسك وبمضجعه مضجعك غداة ال يغني عن
 دار لو فھمت عنھا وأي عافية لو تزودت منھا انصرف إذا شئت 

الحسن بن أفقي أبو علي الصيرفي الفقيه من أھل سر من رأى حدث عن إسحاق بن موسى األنصاري  - 3790
اني أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا أحمد بن إبراھيم وخالد بن أسلم روى عنه أبو بكر اإلسماعيلي الجرج

اإلسماعيلي قال حدثنا الحسن بن أفقي الصيرفي أبو علي بالعسكر بسر من رأى حدثنا أبو موسى األنصاري حدثنا 
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أنس بن عياض حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم انه كان إذا طاف 
للعمرة أول ما يقدم سعى ثالث أطواف بالبيت ومشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة  للحج أو

 روى عبد هللا بن عدي الجرجاني عن ھذا الشيخ فقال حدثنا الحسن بن محمد بن أفقي 

مخرمي والفضل الحسن بن إدريس بن محمد بن شاذان أبو القاسم القافالئي حدث عن عبد هللا بن أيوب ال - 3791
بن موسى مولى بني ھاشم ومحمد بن مھاجر أخي حنيف وعبد الرزاق بن منصور البندار وعيسى بن أبي حرب 
الصفار روى عنه القاضي أبو الحسن الجراحي وأبو عمر بن حيويه وأبو الحسن الدارقطني وأبو القاسم بن الثالج 

الدارقطني حدثنا الحسن بن إدريس القافالئي من أصله أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا علي بن عمر 
حدثنا عبد هللا بن أيوب المخرمي حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن الحسن بن عمارة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن 
بريدة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم زار قبر أمه فأصلحه وبكى عليه قال الدارقطني ھكذا وقع في 

ب ھذا الشيخ شعبة عن الحسن بن عمارة وذكر شعبة فيه وھم وانما رواه شبابة عن الحسن بن عمارة حدثنا به كتا
أحمد بن العباس البغوي حدثنا الحسن بن يزيد الجصاص وحدثنا محمد بن أحمد بن أسد حدثنا عبد هللا بن أيوب وعبد 

اإلسناد مثله ليس فيه شعبة وھو الصواب أخبرنا السمسار  هللا بن روح قالوا حدثنا شبابة حدثنا الحسن بن عمارة بھذا
 أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا القاسم القافالئي مات في سنة تسع وعشرين وثالثمائة 

الحسن بن أنس بن عثمان بن علي أبو القاسم األنصاري من أھل قصر بن ھبيرة حدث عن أحمد بن  - 3792
ديث مستقيمة حدثنا عنه القاضي أو العالء الواسطي وأحمد بن أحمد بن محمد حمدان بن إسحاق العسكري بأحا

السيبي وذكر لنا أبو العالء أنه سمع منه بالقصر في سنة تسع وستين وثالثمائة أخبرنا أبو عبد هللا أحمد بن أحمد بن 
رة حدثنا أحمد بن حمدان محمد بن علي القصري حدثنا أبو القاسم الحسن بن أنس بن عثمان األنصاري بقصر بن ھبي

العسكري الخطيب حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني محل بن خليفة الطائي قال 
سمعت عدي بن حاتم يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا 

السيبي عن الحسن بن أنس فأثنى عليه خيرا وقال كان أبو الفتح بن أبي الفوارس  فبكلمة لينة سألت أبا عبد هللا بن
 يحثني على إخراج حديثه والرواية عنه 

 حرف الباء من آباء الحسنين 

الحسن بن بشر بن سالم بن المسيب البجلي أبو علي كوفي األصل سمع أباه وزھير بن معاوية وقيس بن  -  3793
لملك والمعافى بن عمران روى عنه عباس الدوري وأحمد بن مالعب وحنبل بن إسحاق الربيع والحكم بن عبد ا

محمد بن الحسين بن سعيد بن البستنبان وأبو شعيب صالح بن عمران الدعا وجعفر بن محمد بن كزال وإبراھيم 
هللا السراج الحربي ومحمد بن علي بن شعيب البزاز وغيرھم أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد 

بنيسابور حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا حسن بن بن بشر الھمداني 
حدثنا الحكم بن عبد الملك عن منصور بن زاذان عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول هللا صلى هللا 

ت بخراسان ويناح عليه ھا ھنا يعذب فقال عمران صدق عليه و سلم من يناح عليه يعذب فقال رجل يموت المي
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكذبت أخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خلف الدقاق 
حدثنا عمر بن محمد الجوھري حدثنا أبو بكر األثرم قال وسمعت أبا عبد هللا يسأل عن الحسن بن بشر بن سالم 

ي فقال ما أدري أخبرك قد روى عن زھير عن أبي الزبير عن جابر في الحنين قال أبو عبد هللا ما أرى كان به الكوف
بأس في نفسه قال أبو عبد هللا وأبوه بشر بن سالم قد رأيته كان يجيء إلى أبي النضر قال أبو عبد هللا ولم أسمع من 

ية حديثا فأسنده قال أبو عبد هللا وأنا قد سمعته من مروان بن أبيه شيئا قال أبو عبد هللا وروى عنه مروان بن معاو
معاوية عن يحيى بن العجمي عن الزھري عن ألحد حديثا في العرب قيل ألبي عبد هللا وحدث عن الحكم بن عبد 
يم الملك بأحاديث فقال ھذا اآلن من قبل الحكم بن عبد الملك أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن إبراھ

الغازي أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال الحسن بن بشر بن سالم 
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كوفي منكر الحديث أخبرنا البرقاني أخبرنا أحمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي 
السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن الحسن بن بشر  حدثنا أبي قال الحسن بن بشر بن سالم ليس بالقوي أخبرنا

 بن سالم مات في سنة إحدى وعشرين ومائتين 

الحسن بن بدر بن عبد هللا أبو محمد مولى الموفق با حدث عن أنس بن محمد بن الطحان الواسطي روى  - 3794
عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا أبو محمد عنه عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرني أبو الفرج الطناجيري أخبرنا 

الحسن بن أبي الحسن بدر بن عبد هللا مولى الموفق با حدثنا أبو القاسم أنس بن محمد بن علي الطحان بواسط 
حدثنا محمد بن بشر األرطباني حدثنا محمد بن معمر قال حدثني حميد بن حماد عن مسعر بن كدام عن عبد هللا بن 

 عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم دفن البنات من المكرمات دينار عن بن 

 حرف الثاء من آباء الحسنين  

الحسن بن ثواب أبو علي التغلبي سمع يزيد بن ھارون الواسطي وعبد الرحمن بن عمرو بن جبلة  -  3795
بن محمد بن إسحاق المروزي البصري وإبراھيم بن حمزة المديني وعمار بن عثمان الحلبي روى عنه عبد هللا 

وجعفر بن عبد هللا بن مجاشع وإسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن عمرو الرزاز أخبرنا عبد هللا بن بشران 
المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن ثواب المخرمي حدثنا عمار بن عثمان حدثنا جعفر بن 

عن بن عباس أنه كان يقرأھا فان آمنوا بالذي آمنتم به حدثت عن عبد العزيز  سليمان حدثنا أبو التياح عن أبي حمزة
بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر الخالل قال والحسن بن ثواب المخرمي شيخ كبير جليل القدر حدثنا عن يزيد 

بي بغدادي ثقة قرأت في بن ھارون ونحوه أخبرنا البرقاني قال قال لنا أبو الحسن الدارقطني الحسن بن ثواب التغل
كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة ثمان وستين ومائتين فيھا مات الحسن بن ثواب أبو علي يوم الجمعة في جمادى 

 األولى 

 حرف الجيم من آباء الحسنين  

الحسن بن الجنيد بن أبي جعفر بلخي األصل حدث عن سعيد بن مسلمة وعيسى بن يونس ووكيع بن  -  3796
ن بن عبيد ومصعب بن المقدام ومحمد بن عبد هللا األنصاري روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وعبد هللا الجراح وغسا

بن إسحاق المدائني وقاسم بن زكريا المطرز وسعيد بن محمد المعروف بأخي زبير الحافظ ومحمد بن غيالن 
جعفر البزار حدثنا محمد بن عبد هللا بن الخراز أخبرنا ھبة هللا بن الحسن الطبري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن 

غيالن الخراز حدثنا الحسن بن الجنيد حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت بن أبي أوفي يقول بشر 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خديجة ببيت من قصب ال صخب فيه وال نصب أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار 

 سن بن الجنيد البزار مات في سنة سبع وأربعين ومائتين حدثنا بن قانع أن الح

 الحسن بن جحدر أبو علي الصيدالني حدث عن ھارون بن عبد هللا الحمال روى عنه بن مالك القطيعي  - 3797

الحسن بن جعفر بن محمد بن الوضاح بن جعفر بن بشير بن عطاء بن دينار أبو سعيد السمسار الحربي  - 3798
رفي حدث عن أبي شعيب الحراني ومحمد بن يحيى المروزي ومحمد بن الحسن بن سماعه ومحمد المعروف بالح

بن جعفر القتات وجعفر بن محمد الفريابي وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا عنه محمد بن علي بن 
لكي وعبد العزيز بن علي مخلد الوراق وأبو القاسم األزھري وأبو الحسن بن سبنك وعلي بن محمد بن الحسن الما

األزجي والحسين بن جعفر السلماسي وعلي بن المحسن التنوخي حدثني األزھري حدثنا الحسن بن جعفر الحرفي 
قال سمعت أبا الحسن بن سماعه يقول سمعت أبا نعيم يقول رأيت أعرابيا وقد أقبل بجنازة فقال بخ بخ لك بخ بخ لك 

كن أعلم أنه قدم على أرحم الراحمين حدثني الحسن بن محمد الخالل أن الحرفي فقلت يا أعرابي ھل تعرفه قال ال ول
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مات في سنة خمس وسبعين وثالثمائة وحدثني أحمد بن محمد العتيقي قال سنة ست وسبعين وثالثمائة فيھا توفي أبو 
  سعيد الحرفي السمسار يوم الثالثاء ودفن يوم األربعاء الثامن عشر من رجب وكان فيه تساھل

 حرف الحاء من آباء الحسنين  

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب سمع أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب روى عنه  - 3799
عمر بن شبيب المسلي وھو من أھل المدينة قدم األنبار على السفاح أمير المؤمنين مع أخيه عبد هللا بن الحسن 

اح وأجازھم ورجعوا إلى المدينة فلما ولي المنصور حبس الحسن بن الحسن وجماعة من الطالبيين فأكرمھم السف
وأخاه عبد هللا ألجل محمد وإبراھيم ابني عبد هللا فلم يزاال في حبسه حتى ماتا أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا 

باس قد خص عبد هللا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي حدثنا جدي قال حدثنا غسان الليثي عن أبيه قال كان أبو الع
بن حسن بن حسن حتى كان يتفضل بين يديه في قميص بال سراويل فقالوا له يوما ما رأى أمير المؤمنين على ھذه 
الحال غيرك وال أعدك اال ولدا ثم سأله عن ابنيه فقال له ما خلفھما عني فلم يفدا مع من وفد علي من أھلھما ثم أعاد 

فشكى ذلك عبد هللا بن الحسن إلى أخيه الحسن بن الحسن فقال له إن أعاد المسألة عليه المسألة عنھما مرة أخرى 
عليك عنھما فقل له علمھما عند عمھما فقال له عبد هللا وھل أنت محتمل ذلك لي قال نعم فأعاد أبو العباس على عبد 

سن فسأله عنھما فقال يا أمير المؤمنين هللا المسألة فقال يا أمير المؤمنين علمھما عند عمھما فبعث أبو العباس إلى الح
أكلمك على ھيبة الخالفة أو كما يكلم الرجل بن عمه فقال له أبو العباس بل كما يكلم الرجل بن عمه فقال له الحسن 
أنشدك هللا يا أمير المؤمنين إن هللا قدر لمحمد وإبراھيم أن يليا من ھذا األمر شيئا فجھدت وجھد أھل األرض معك 

ا ما قدر لھما أتردونه قال ال قال فأنشدك هللا إن كان هللا لم يقدر لھما أن يليا من ھذا األمر شيئا فاجتمعا أن يردو
واجتمع أھل األرض جميعا معھما على أن يناال ما لم يقدر لھما أيناالنه قال ال قال فما تنغيصك على ھذا الشيخ 

ھما بعد اليوم فما ذكرھما حتى فرق الموت بينھما قال العلوي قال النعمة التي أنعمت بھا عليه قال أبو العباس ال أذكر
جدي وتوفي الحسن بن الحسن سنة خمس وأربعين ومائة في ذي القعدة بالھاشمية في حبس أبو جعفر وھو بن ثمان 

 وستين سنة 

وشعيب بن الحسن بن الحكم أبو علي القطربلي حدث عن المشمعل بن ملحان الطائي والوليد بن مسلم  -  3800
حرب روى عنه إبراھيم بن ھانئ النيسابوري ويعقوب بن شيبة السدوسي ومحمد بن أحمد بن النضر األزدي أخبرنا 
الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا القطان حدثنا محمد بن أحمد بن النضر بن بنت 

ا المشمعل الطائي عن أبيه عن ھشام بن عروة عن أبيه عن معاوية حدثنا الحسن بن الحكم أبو علي القطربلي حدثن
عائشة قالوا لھا إذا دخل النبي صلى هللا عليه و سلم البيت أو المنزل بأي شيء كان يبدأ قالت بالسواك أخبرنا أحمد 

طربل بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن المظفر البغوي مات الحسن بن حكم القطربلي بق
 سنة ثالثين ومائتين وقد سمعت منه 

الحسن بن حماد الضبي الوراق الكوفي قدم بغداد وحدث بھا عن وكيع ويحيى ب أبي غنية وعبد الرحمن  -  3801
المحاربي وإبراھيم بن عيينة ويحيى بن يمان وأبي خالد األحمر روى عنه أبو بكر بن المطوعي وھشيم بن خلف 

ن عبد الجبار الصوفي وذكر الصوفي أنه سمع منه بباب المحول في خان اليمانية سنة الدوري وأحمد بن الحسن ب
ثالثين ومائتين وقال بن أبي حاتم سألت موسى بن إسحاق عنه فقال ثقة مأمون أخبرنا الحسين بن شجاع الصوفي 

وراق حدثنا أبو خالد أخبرنا عمر بن جعفر بن سلم الختلي حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي حدثنا حسن بن حماد ال
األحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد هللا أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان يجيز شھادة اليھود بعضھم 
على بعض أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن الحسن بن حماد الوراق مات بالكوفة سنة تسع وثالثين 

 ومائتين 
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بن كسيب أبو علي الحضرمي المعرف بسجادة سمع أبا بكر بن عياش وعطاء بن مسلم الحسن بن حماد  -  3802
الخفاف وأبا خالد األحمر وعبد الرحيم بن سليمان وأبا معاوية وعلي بن ثابت الجزري روى عنه أبو بكر بن أبي 

ن أيوب السقطي الدنيا وأحمد بن محمد بن بكر القصير والحسن بن علي المعمري وأبو العباس البراثي وعمر ب
وإبراھيم بن أيوب المخرمي وأحمد بن الحسن الصوفي وكان ثقة أخبرنا محمد بن أحمد بن السري النھرواني حدثنا 
محمد بن محمد بن أحمد بن عبد هللا بن مالك اإلسكافي حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار حدثنا علي بن 

ن حماد بن كسيب قلت رجل حلف بالطالق أن ال يكلم كافرا فكلم من فيروز بن المنذر قال سألت سجادة الحسن ب
يقول القرآن مخلوق قال سجادة طلقت امرأته أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي أخبرنا عبد هللا بن 

ل ألبي عبد محمد بن عثمان المزني الحافظ حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال قي
هللا احمد بن حنبل إن سجادة سئل عن رجل قال المرأته أنت طالق ثالثا إن كلم زنديقا فكلم رجال يقول القرآن 
مخلوق فقال سجادة طلقت امرأته فقال أبو عبد هللا ما أبعد أخبرني علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن العباس 

أن عمه أبا علي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان سأل أحمد بن حنبل الخزاز حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد هللا 
عن سجادة فقال صاحب سنة وما بلغني عنه اال خير أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا جعفر بن محمد بن 
نصير الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال ومات الحسن بن حماد الحضرمي ببغداد سنة إحدى وأربعين 

 مائتين و

الحسن بن أبى حليمة رازي األصل سمع يحيى بن معين روي عنه الحسين بن أحمد بن صدقة الفرائضي  - 3803
أخبرني الحسن بن علي بن عبد هللا المقرئ حدثنا إسماعيل بن الحسن الصرصري حدثنا الحسن بن أحمد بن صدقة 

عبيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وال  حدثني الحسن بن أبي حليمة حدثنا يحيى بن معين حدثنا عمر بن
 يشرك بعبادة ربه أحدا قال ال يرائي 

الحسن بن الحسين أبو سعيد المؤدب حدث عن ھدبة بن خالد األزدي وعبد الملك بن بشير السامي روى  -  3804
 عنه محمد بن مخلد وذكر أنه سمع منه في نھر القاليين 

هللا بن عبد الرحمن بن العالء بن أبي صفرة بن المھلب أبو سعيد السكري الحسن بن الحسين بن عبد  -  3805
النحوي سمع يحيى بن معين وأبا حاتم السجستاني والعباس بن الفرج الرياشي ومحمد بن حبيب وعمر بن شبة 

بن وغيرھم وكان ثقة دينا صادقا يقرئ القرآن وانتشر عنه من كتب األدب شيء كثير وحدث عنه محمد بن أحمد 
إبراھيم الحكيمي وأبو سھل بن زياد القطان وكان عند أبي سھل عنه كتاب أخبار لصوص العرب وأشعارھم حدثناه 
أبو علي بن شاذان عنه أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا القطان حدثنا أبو سعيد 

م عن عمر بن مجاشع عن تميم بن الحارث عن أبيه عن علي السكري حدثنا الرياشي حدثنا بن أبي رجاء عن الھيث
أنه كان يكره أن يتزوج الرجل أو يسافر إذا كان القمر في محاق الشھر أو العقرب قال الھيثم والمحاق لثالث بقين 
و من الشھر أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادي وأنا أسمع قال ومات أب

سعيد الحسن بن الحسين السكري راوية عن البصريين سنة خمس وسبعين ومائتين كان ميالده فيما بلغنا سنة اثنتي 
عشرة ومائتين أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا سعيد السكري النحوي مات سنة تسعين ومائتين 

حدثنا محمد بن العباس قال قال لنا الصولي كنا عند أحمد  واألول أصح وهللا أعلم أخبرنا الحسن بن علي الجوھري
والناس بعدك إن ... ... ويموت حين يموت وحده ... المرء يخلق وحده ... بن يحيى ثعلب فنعى إليه السكري فقال 

 كمن رأيت الناس بعده ... ھلك ت 

رئ سمع موسى بن عبد الرحمن الحسن بن الحسين بن علي بن عبد هللا بن جعفر أبو علي الصواف المق -  3806
المسروقي وأبا سعيد األشج ورباح بن الجراح الموصلي وأحمد بن منصور زاج وقرأ القرآن على أبي حمدون 
اللؤلؤي روى عنه بكار بن أحمد وأبو طاھر بن أبي ھاشم المقريان وأبو القاسم بن النخاس وأحمد بن جعفر بن 

ومحمد بن المظفر ومحمد بن عبيد هللا بن الشخير وأبو الفضل الزھري محمد الخالل وعبد العزيز جعفر الحنبلي 
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وغيرھم وكان ثقة فاضال نبيال يسكن الجانب الشرقي أخبرنا بشري بن عبد هللا الرومي أخبرنا عبد العزيز بن جعفر 
أبو الوليد بن أحمد بن يزداذ الفقيه حدثنا الحسن بن الحسين الصواف حدثنا رباح بن الجراح بن عباد العبدي 

الموصلي الزاھد حدثنا سابق بن عبد هللا عن أبي خلف خادم أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم إذا مدح الفاسق اھتز لذلك العرش وغضب له الرب تعالى أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال سمعت أحمد 

أختم القرآن وأنا راكع فقلت ھذا ال يجوز فقال ما كنت أعلم بن كامل القاضي يقول قال لي أبو علي الصواف كنت 
في ذلك الوقت أنه ال يجوز أخبرنا أبو بكر محمد بن علي الخياط قال سمعت أحمد بن عبد هللا بن الخضر يقول 
سمعت أبا عيسى بن بكار بن أحمد يقول سمعت أبا بكر الجھبذ يقول سمعت بن أبي القاسم الغزال يقول رأيت في 

نوم كان قائال يقول يا ملك الموت أقبض روح الرجل الصالح يعني أبا علي الصواف قال فخرجت في السحر فإذا ال
الناس يقولون قد مات أبو علي الصواف حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر أن أبا علي 

محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس الصواف المقرئ مات في شھر رمضان من سنة عشر وثالثمائة أخبرنا 
قال قرئ على بن المنادي وأنا أسمع قال ومات في سنة عشر وثالثمائة أبو علي الحسن بن الحسين الصواف المقرئ 
يوم اإلثنين بالعشي ودفن يوم الثالثاء ليومين خلوا من شھر رمضان أخبرني أحمد بن عبد الواحد الوكيل أخبرنا 

محمد الحربي قال وجدت في كتاب أخي بخطه مات أبو علي الصواف المقرئ ليومين خلوا من  علي بن عمر بن
 شھر رمضان سنة عشر وثالثمائة ودفن في مقابر الخيزران 

الحسن بن الحسين بن محمد أبو علي التميمي من أھل الكوفة ذكر أحمد بن محمد بن عمران بن الجندي  -  3807
 نيف وعشرين وثالثمائة وحدثھم عن محمد بن تسنيم أنه قدم عليھم بغداد في سنة 

الحسن بن الحسين بن أبي ھريرة أبو علي الفقيه القاضي كان أحد شيوخ الشافعيين وله مسائل في الفروع  - 3808
محفوظة وأقواله فيھا مسطورة حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر قال سنة خمس وأربعين 

فيھا مات أبو علي بن أبي ھريرة الفقيه في رجب سمعت القاضي أبا الطيب الطبري يقول توفي أبو علي  وثالثمائة
 بن أبي ھريرة في سنة خمس وأربعين وثالثمائة 

الحسن بن الحسين بن علي بن العباس بن إسماعيل بن أبي سھل بن نوبخت أبو محمد النوبختي الكاتب  - 3809
مبشر الواسطي والقاضي المحاملي وكان سماعه صحيحا حدثني عنه أبو بكر البرقاني  حدث عن علي بن عبد هللا بن

واألزھري والطناجيري وأبو القاسم التنوخي وقال لي األزھري كان النوبختي رافضيا رديء المذھب سألت 
بشر الواسطي أقعده البرقاني عن النوبختي فقال كان معتزليا وكان يتشيع اال أنه تبين انه صدوق وكان يذكر أن بن م

في حجره لما سمع منه حدثني علي بن المحسن قال ولد النوبختي في أول سنة عشرين وثالثمائة حدثني أحمد بن 
محمد العتيقي قال سنة اثنتين وأربعمائة فيھا توفي أبو محمد الحسن بن الحسين النوبختي وكان ثقة في الحديث 

 نت يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ذي القعدة ويذھب إلى االعتزال ذكر غيره أن وفاته كا

الحسن بن الحسين بن حمكان أبو علي الھمذاني أحد فقھاء الشافعيين نزل بغداد في درب يونس بقرب دار  -  3810
القطن وحدث عن عبد الرحمن بن حمدان الجالب الھمذاني ومحمد بن ھارون الزنجاني والزبير بن عبد الواحد 

ن محمد بن نصير الخلدي ومحمد بن الحسن بن زياد النقاش وغيرھم من البغداديين والبصريين االسداباذي وجعفر ب
حدثنا عنه أبو القاسم األزھري وأحمد بن علي بن التوزي وغيرھما حدثني أبو الفضل عبد الصمد بن محمد الخطيب 

يخا قال أبو الفضل وقد كتبت قال قال لي أبو علي بن حمكان كتبت بالبصرة وحدھا عن أربعمائة ونيف وسبعين ش
بغيرھا من البلدان وكان في شبيبته عني بالحديث ثم طلب الفقه بعد ودرس علي أبي حامد المروروذي سمعت 
األزھري يقول أبو علي بن حمكان ضعيف ليس بشيء في الحديث حدثني العتيقي قال سنة خمس وأربعمائة فيھا 

وم أربعاء في جمادى األولى حدثني الحسن بن محمد الخالل قال مات أبو توفي أبو علي بن حمكان الھمذاني الفقيه ي
 علي بن حمكان الفقيه الشافعي لعشر بقين من جمادى األولى سنة خمس وأربعمائة ودفن في منزله 
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الحسن بن الحسين بن محمد بن الحسين بن رامين أبو محمد القاضي األستراباذي نزل بغداد وحدث بھا  - 3811
بن محمد الخيام البخاري ومحمد بن الحسين بن إسماعيل السراج النيسابوري وبشر بن أحمد اإلسفرائيني عن خلف 

ونعيم بن أبي نعيم األستراباذي وعبد هللا بن عدي الجرجاني وأبي بكر اإلسماعيلي وأحمد بن جعفر بن مالك 
وأحمد بن عبيد هللا النھرديري وغيرھم  القطيعي ويوسف بن القاسم الميانجي والحسن بن إبراھيم بن يزيد الفسوي

كتبت عنه وكان صدوقا فاضال صالحا سافر الكثير ولقي شيوخ الصوفية وكان يفھم الكالم على مذھب األشعري 
 والفقه على مذھب الشافعي ومات ببغداد في سنة عشرة وأربعمائة 

عروف بابن دوما النعالي من أھل الجانب الحسن بن الحسين بن العباس بن الفضل بن المغيرة أبو علي الم - 3812
الشرقي سمع أبا بكر الشافعي وأحمد بن يوسف بن خالد وأبا سعيد بن رميح النسوي وأحمد بن جعفر بن سلم الختلي 
وسعد بن محمد الصيرفي وعلي بن ھارون السمسار ومخلد بن جعفر الدقاق ومحمد بن الحسين اليقطيني وأحمد بن 

يرا من ھذه الطبقة كتبنا عنه وكان كثير السماع اال أنه أفسد أمره بأن ألحق لنفسه السماع في نصر الذارع وخلقا كث
أشياء لم تكن سماعه وسألته عن مولده فقال ولدت في سنة ست وأربعين وثالثمائة ذكرت لمحمد بن علي الصوري 

رأيت ھذا الجزء وفيه سماع بن  خبرا من الحديث الشافعي كان حدثنا به بن دوما فقال الصوري لما دخلت بغداد
دوما األكبر وليس فيه سماع أبي علي ثم سمع فيه أبو علي لنفسه وألحق اسمه مع اسم أخيه ومات بن دوما يوم 

 السبت ودفن يوم األحد الخامس من ذي الحجة سنة إحدى وثالثين وأربعمائة 

ق سمع محمد بن حميد الرازي ومحمد بن الحسن بن الحباب بن مخلد بن محبوب أبو علي المقرئ الدقا - 3813
سليمان لوينا ومحمد بن إسماعيل المباركي ومحمد بن يحيى بن أبي سمينة والعباس بن أبي طالب وأحمد بن محمد 
بن عبد هللا بن أبي بزة المقرئ ومحمد بن سھل بن عسكر البخاري وقرأ القرآن علي محمد بن غالب صاحب شجاع 

راءة أبي عمرو من ھذه الطريقة روى عنه أبو الحسين بن المنادي وأحمد بن كامل بن أبي نصر وكان يقرئ بق
القاضي ومحمد بن عبد هللا الشافعي ومحمد بن عمر بن الجعابي وأبو علي بن الصواف وغيرھم وكان ثقة يسكن 

حدثنا الحسن بن بالجانب الشرقي أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النرسي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم 
الحباب بن مخلد الدقاق حدثنا محمد بن حميد حدثنا ھارون بن المغيرة عن عمرو عن سماك عن سعيد بن جبير عن 
بن عباس أن النبي صلى هللا عليه و سلم قنت في الفجر يدعو على حي من بني سليم حدثني علي بن محمد بن نصر 

عن الحسن بن الحباب بن مخلد الدقاق المقرئ ببغداد فقال ثقة قال سمعت حمزة بن يوسف يقول وسألت الدارقطني 
أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادي وأنا أسمع قال ومات بجانبنا وناحيتنا 

رب أبو علي الحسن بن الحباب بن مخلد الدقاق المقرئ لخمس مضين من ذي الحجة سنة إحدى وثالثمائة وقد قا
التسعين وكان أصله من واسط كثير الحديث قريب األمر قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي 
قال وتوفي أبو علي الحسن بن الحباب بن مخلد الدقاق المقرئ في يوم التروية يوم جمعة ودفن يوم عرفة يوم السبت 

 من سنة إحدى وثالثمائة ولم يغير شيبة 

ن حباش بن يحيى بن محمد بن أبان بن الفيززان أبو محمد الدھقان من أھل الكوفة حدث عن ھناد الحسن ب -  3814
بن السري وجبارة بن مغلس وإسماعيل بن موسى الفزاري وعباد بن يعقوب وھارون بن موسى الفزاري والحسن 

د ومحمد بن عبد الحميد بن علي الحلواني وأبي سعيد األشج وإبراھيم بن يوسف الصيرفي والحسن بن عبد الواح
العطار الكوفيين روى عنه أبو العباس بن عقدة وأبو بكر بن أبي دارم وعبد هللا بن يحيى الطلحي والحسن بن محمد 
السكوني وقدم بغداد وحدث بھا فروى عنه من أھلھا محمد بن جعفر بن المھلب ومحمد بن مخلد وعبد الباقي بن قانع 

محمد بن عبد هللا الواعظ أخبرنا عبد الباقي بن قانع الحافظ قال حدثنا الحسن بن حباش القاضي أخبرنا عبد الملك بن 
بن يحيى الكوفي حدثنا الحسن بن عبد الواحد حدثنا حسن بن حسين حدثنا سندل عن إدريس األزدي عن أبي إسحاق 

والرقيق أخبرني أبو يعلى عن الحارث عن علي عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل 
أحمد بن عبد الواحد أخبرنا علي بن إبراھيم بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو محمد الحسن بن حباش 
الدھقان ببغداد حدثنا إبراھيم بن يوسف بحديث ذكره كتب إلى أبو طاھر محمد بن محمد بن الحسين المعدل من 
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الصوري عنه قال حدثنا محمد بن احمد بن حماد بن سفيان قال سنة ثالث الكوفة وحدثني بذلك محمد بن علي 
وثالثمائة فيھا مات الحسن بن حباش بن يحيى الدھقان وكان الكالم فيه كثيرا وكان في الظاھر يظھر األمانة وكان 

في يوم من شھر يرمي بغير ذلك في الدين بأمر عظيم وحدثني أبو الحسن محمد بن محمد بن رباح النحوي قال أتيته 
 رمضان ومعي بن ھيثم فخرج إلينا وھو بتخلل وفي يده أثر قلية صفراء وكان صاحب أدب وأخبار 

الحسن بن حمدان بن داود أبو علي األنماطي حدث عن عباس بن يزيد البحراني ومحمد بن عمرو بن  - 3815
 حنان الحمصي روى عنه محمد بن المظفر وعلي بن عمر السكري 

حسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد هللا الوراق الحنبلي قال لي أبو يعلى بن الفراء كان مدرس ال - 3816
أصحاب أحمد وفقيھھم في زمانه وكان له المصنفات العظيمة منھا كتاب الجامع أربعمائة جزء تشتمل على اختالف 

مقدما عند السلطان والعامة قلت وحدث  الفقھاء وله مصنفات في أصول السنة وأصول الفقه وكان معظما في النفوس
عن أبي بكر الشافعي وأبي بكر بن مالك القطيعي وأحمد بن جعفر بن سلم الختلي شيئا يسيرا حدثنا عنه الحسن بن 
علي األھوازي أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن إبراھيم األھوازي المقرئ بدمشق أخبرنا أبو عبد هللا الحسن بن 

مروان البغداي الحنبلي بمكة حدثنا محمد بن عبد هللا الشافعي ببغداد حدثنا أبو جعفر محمد بن حامد بن علي بن 
غالب تمتام حدثنا دينار بن عبد هللا عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كفارة اإلغتياب أن 

توفي أبو عبد هللا الحسن بن حامد في طريق مكة تستغفر لمن اغتبته حدثني أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء قال 
 سنة ثالث وأربعمائة بقرب واقصة 

الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد أبو محمد األديب سمع علي  -  3817
ه ينسب خان بن محمد بن سعيد الموصلي حدثني عنه محمد بن علي الصوري وكان صدوقا وكان تاجرا مموال والي

بن حامد الذي في درب الزعفراني ببغداد أخبرنا الصوري أخبرنا الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد بن الحسن بن 
حامد بن الحسن بن حامد البغدادي األديب واصله ديبلى سمعت منه بمصر قال حدثنا علي بن محمد بن سعيد 

ز بن مسلمة بن قعنب أخو عبد هللا بن مسلمة وما رأينا عنده الموصلي حدثنا الحسن بن عليل العنزي حدثنا عبد العزي
اال شيئا يسيرا وكان يحدث ويبكي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سعيد المقبري عن أبي 
ي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من عمره هللا ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر قال لي الصور

كتبه عبد الغني بن سعيد الحافظ عن رجل عن شيخنا أبي علي بن حامد قال وذكر لنا بن حامد أنه سمع من دعلج 
وأبي بكر محمد بن الحسن النقاش وأبي علي الطوماري اال أنه لم يكن عنده عنھم شيء أنشدنا الحسن بن علي 

شريت المعالي غير منتظر بھا ... بن حامد لنفسه الجوھري وعلي بن المحسن التنوخي قاال أنشدنا أبو محمد الحسن 
... توفرت األثمان كنت لھا أشرى ... وال أنا من أھل المكاس وكلما ... ... كسادا وال سوقا يقوم لھا أخرى ... 

حدثني الصوري قال ذكر لي الحسن بن حامد أن المتنبي لما قدم بغداد نزل عليه وأنه كان القيم بأموره وأن المتنبي 
 ال له لو كنت مادحا تاجرا لمدحتك قلت ومات بمصر في يوم األحد مستھل شوال من سنة سبع وأربعمائة ق

الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر أبو القاسم القاضي سمع إسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن عمرو  - 3818
الطستي وجعفر الخلدي وأبا محمد  الرزاز وأبا عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وعبد الصمد بن علي

الخرساني وعبد الباقي بن قانع القاضي وأبا بكر الشافعي ومحمد بن علي بن دحيم الكوفي وجماعة غيرھم من ھذه 
الطبقة كتبنا عنه وكان صدوقا ضابطا صحيح النقل كثير الكتاب حسن الفھم وذكر ابنه يحيى أنه الحسن بن الحسن 

ن بن علي بن عيسى بن الوليد بن ديمي بن المز الفارسي وكان حسن العلم بالفرائض بن علي بن المنذر بن عفا
وقسمة المواريث وخلف القاضي أبا عبد هللا الحسين بن ھارون الضبي على القضاء ببغداد ثم خرج إلى ميا فارقين 

ه ومات في يوم األربعاء فتولى القضاء ھناك سنين كثيرة ثم عاد بأخرة إلى بغداد وأقام يحدث بھا إلى حين وفات
الثامن عشر من شعبان سنة إحدى عشرة وأربعمائة ودفن من الغد في مقبرة جامع المنصور وكان مولده في يوم 

 األربعاء مستھل جمادى اآلخرة من سنة إحدى وثالثين وثالثمائة 
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 حرف الخاء من آباء الحسنين 

غداد وحدث بھا عن إسحاق بن يوسف األزرق ويزيد الحسن بن خلف بن شاذان أبو علي الواسطي قدم ب - 3819
بن ھارون ومحمد بن أبي عدي ويحيى بن سعيد القطان وأبي أسامة حماد بن أسامة روى عنه محمد بن إسماعيل 
البخاري ويحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن ھارون بن المجدر والحسين والقاسم ابنا إسماعيل المحاملي وكان 

ديثه في كتاب الصحيح أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا محمد بن المظفر حدثنا أبو ثقة أخرج البخاري ح
بكر محمد بن ھارون بن حميد حدثنا الحسن بن شاذان الواسطي حدثنا أبو أسامة حدثنا مسعر عن سعد بن إبراھيم 

ين قرأت على أبي بكر البرقاني عن مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي صلى هللا عليه و سلم ظاھر يوم أحد بين درع
عن إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال مات الحسن بن شاذان الواسطي 

 ببغداد سنة ست وأربعين ومائتين 

الحسن بن خير بن عبد هللا أبو علي الخوارزمي حدث ببغداد عن زكريا بن يحيى زحمويه الواسطي روى  -  3820
 ه محمد بن مخلد ومحمد بن العباس بن نجيح إال أن بن نجيح سماه الحسين عن

 حرف الدال من آباء الحسنين 

الحسن بن داود بن مھران أبو بكر األزدي المؤدب حدث بسر من رأي عن داود بن المحبر وشبابة بن  - 3821
بكير وعثمان بن عمر وخلف  سوار ومنصور بن سلمة الخزاعي وعاصم بن علي وموسى بن داود ويحيى بن أبي

بن تميم ويونس بن محمد وأبي بدر شجاع بن الوليد وبشر بن محمد السكري وغيرھم روى عنه عبد هللا بن إسحاق 
المدائني ومحمد بن مخلد الدوري ومحمد بن احمد األثرم وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم كتبت عنه مع أبي وكان 

سم بن جعفر بن عبد الواحد الھاشمي بالبصرة حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد صدوقا أخبرنا القاضي أبو عمر القا
بن احمد بن حماد األثرم حدثنا الحسن بن داود بن مھران األزدي أبو بكر المؤدب سنة ثمان وخمسين ومائتين حدثنا 

مذحجي من النخع عن بشر بن محمد وفي كتاب القاضي بشر بن احمد أبو أحمد السكري حدثنا عبد الملك بن وھب ال
الحر بن الصياح عن أبي معبد الخزاعي أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خرج ليلة ھاجر من مكة إلى المدينة ھو 

 وأبو بكر وعامر بن فھيرة ودليلھم عبد هللا بن أريقط الليثي فمروا بخيمة أم معبد الخزاعية وساق الحديث بطوله 

ن عيسى أبو عبد هللا العلوي الحسني أظنه من أھل خراسان قدم بغداد حاجا الحسن بن داود بن علي ب - 3822
وحدث بھا أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد هللا المقرئ الضرير حدثنا أبو عبد هللا 

ث حدثنا محمد بن الحسن بن داود بن علي بن عيسى العلوي الحسني قدم علينا حاجا حدثنا أحمد بن محمد بن حري
 يحيى األزدي بحديث ذكره 

الحسن بن داود بن بابشاد بن داود بن سليمان أبو سعيد المصري قدم بغداد ودرس فقه أبي حنيفة على  - 3823
القاضي أبي عبد هللا الصيمري وتوجه فيه حتى درس وكان مفرط الذكاء حسن الفھم يحفظ القرآن بقراآت عدة 

ب والحساب والجبر والمقابلة والنحو وكتب الحديث بمصر عن أبي محمد بن النحاس ويحفظ طرفا من علم األد
وطبقته كتبت عنه أحاديث وكتب عني وكان ثقة حسن الخلق وافر العقل وكان أبوه يھوديا ثم اسلم وحسن إسالمه 

ودفن في صبيحة تلك  وذكر بالعلم وھو فارسي األصل وأقام أبو سعيد ببغداد إلى أن أدركه أجله فتوفي ليلة السبت
الليلة في يوم السبت لعشر بقين من ذي القعدة سنة تسع وثالثين وأربعمائة ودفن في مقبرة الشونيزي ولم تكن سنه 

 بلغت األربعين 
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 حرف الراء من آباء الحسنين 

اد بن زيد الحسن بن الربيع أبو علي البجلي البوراني سمع مھدي بن ميمون وعبد الجبار بن الورد وحم - 3824
وأبا عوانة وعبثر بن القاسم وعبد هللا بن المبارك وعبد هللا بن إدريس وأبا إسحاق الفزاري روى عنه عباس الدوري 
وحنبل بن إسحاق وأحمد بن عبيد هللا النرسي وجعفر الصائغ وإسحاق بن الحسن الحربي وخلف بن عمرو العكبري 

ا عثمان بن أحمد بن يوسف العالف أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي وھو من أھل الكوفة قدم بغداد وحدث بھا أخبرن
حدثنا إسحاق بن الحسن حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا بن المبارك عن إسماعيل المكي عن الحسن عن عمران بن 

برني محمد حصين قال ما خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خطبة إال أمرنا فيھا بالصدقة ونھانا عن المثلة أخ
بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي أخبرني أبو محمد بن زياد حدثنا أبو نعيم يعني بن عدي حدثنا أحمد 
بن يوسف التجيبي بجرجان قال سمعت الحسن بن الربيع يقول قدمت بغداد فلما خرجت شيعني أصحاب الحديث فلما 

أحمد بن حنبل يجيء فتوقفت فجاء أحمد بن حنبل فقعد فأخرج برزت إلى خارج قال لي أصحاب الحديث توقف فان 
ألواحه فقال يا أبا علي أمل على وفاة عبد هللا بن المبارك في أي سنة مات فقلت سنة إحدى وثمانين فقيل له ما تريد 

محمد بن  بھذا قال أريد الكذابين أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا
إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال وسئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن الحسن 
بن الربيع فقال لو كان يتقي هللا لم يحدث بالمغازي ما كان يحسن يقرؤھا فقال له بن بنت ألبي إسامة إنه يحدث عن 

ى هللا عليه و سلم كان يقرأ ملك يوم الدين فقال يحيى كل من يحدث بن المبارك عن حميد عن أنس أن رسول هللا صل
به عن حميد فقد كذب قلت لم يعبه يحيى إال بأنه كان ال يحسن قراءة المغازي وما فيھا من األشعار وذلك ال يوجب 

ية تكون حقا ضعفه وما ذكره بن بنت أبي أسامة عنه من رواية الحديث عن حميد إنما ھو حكاية بلغته وليس كل حكا
وقد كان الحسن بن الربيع ثقة صالحا متعبدا أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق ومحمد بن عبد الواحد األكبر 
قال حمزة حدثنا وقال محمد أخبرنا الوليد بن بكر األندلسي حدثنا علي بن أحمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم 

ي أبي قال حسن بن الربيع البوراني يبيع البواري كوفي رجل صالح متعبد صالح بن أحمد بن عبد هللا العجلي حدثن
أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن إبراھيم الغازي أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد هللا 

ب أخبرنا محمد بن بن يوسف بن خراش قال الحسن بن الربيع كوفي ثقة يقال له الخشاب ويقال البوراني يبيع القص
الحسين القطان أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو احمد بن فارس حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال 

 الحسن بن الربيع أبو علي الكوفي مات سنة عشرين ومائتين أو نحوھا 

 حرف الزاي من آباء الحسنين 

أبو محمد الھاشمي المديني حدث عن أبيه وعن عكرمة  الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب - 3825
مولى بن عباس وعبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار ومالك بن 
أنس وبن أبي ذئب وعبد الرحمن بن أبي الزناد وغيرھم وكان أحد األجواد وواله أبو جعفر المنصور المدينة خمس 

عليه فعزله واستصفى كل شيء له وحبسه ببغداد فلم يزل محبوسا حتى مات المنصور وولي  سنين ثم غضب
المھدي فأخرجه من محبسه ورد عليه كل شيء ذھب له ولم يزل معه وذكر محمد بن خلف وكيع أن الحسن بن زيد 

صحبة المھدي ودفن  مات ببغداد ودفن في مقابر الخيزران وذلك خطأ إنما مات بالحاجر وھو يريد الحج وكان في
ھناك أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي حدثنا جدي قال حدثني علي بن إبراھيم بن 
الحسن قال حدثني عمي عبيد هللا بن حسن وعبد هللا بن العباس قاال كان أول ما عرف به شرف الحسن بن زيد أن 

ى أھله أربعة آالف دينار فحلف الحسن بن زيد أن ال يظل رأسه سقف بيت أباه توفي وھو غالم حدث وترك دينا عل
اال سقف مسجد أو سقف بيت رجل يكلمه في حاجة حتى يقضي دين أبيه فلم يظل رأسه سقف بيت حتى قضى دين 

الحرامي أبيه وقال جدي قال أبو يعقوب حدثنا أبو عمران النحوي عن الضحاك بن المنذر قال لزم المنذر بن عبد هللا 
دين فخرج إلى الحسن بن زيد فقعد على طريقه إلى ضيعته وقال أيھا األمير اسمع مني شيئا قلته قال الحسن الحق يا 
أبا عثمان نسمع منك على مھل فأنا عجالن فكسر ذلك المنذر بن عبد هللا حتى ھم ان يرجع ثم ذكر كال وعياال 
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حديث وحضر الغداء فجعل يناوله بيده ثم قال له أسمعنا ما قلت يا فتحامل حتى أتاه فرفعه معه على فرشه وبسطه بال
... من زمان ألح ليس بناج ... ... أنت أنت المجير من ذا الزمان ... يا بن بنت النبي وبن علي ... أبا عثمان فأنشده 

فجزاه خيرا ودعا بقرطاس  ...بيد الشيخ من بني ثوبان ... من ديون تنوبنا فادحات ... ... منه من لم يجيره الخافقان 
فكتب صكا كأذن الفأرة وختم عليه وناوله إياه إلى بن ثوبان فخرج به ال يظن به خيرا حتى دفعه فقرأه بن ثوبان 
وقال سألني األمير أن أنظر بمالي إلى ميسرتك وقد فعلت وأمر لك بمائة دينار وھذه ھي ذكر إسماعيل بن الحسن 

ثابت الزبيري ال للمنذر بن عبد هللا أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا أحمد  بن زيد أن ھذه القصة لمصعب بن
بن سلمان النجاد حدثنا عبد هللا بن محمد بن أبي الدنيا حدثني عمر بن أبي معاذ قال حدثني محمد بن يحيى بن علي 

بن ثابت بن عبد هللا بن  الكتاني أخبرني إسماعيل بن حسن بن زيد قال كان أبي يغلس بصالة الفجر فأتاه مصعب
الزبير وابنه عبد هللا بن مصعب يوما حين انصرف من صالة الغدة وھو يريد الركوب إلى ما له بالغابة فقال اسمع 
مني شعرا قال ليست ھذه ساعة ذلك أھذه ساعة شعر قال أسألك بقرابتك من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إال 

من زمان ألح ليس ... ... أنت أنت المجير من ذا الزمان ... بن بنت النبي وبن علي  يا... سمعته قال فأنشده لنفسه 
في ... ... من يد الشيخ من بني ثوبان ... من ديون حفزننا معضالت ... ... منه من لم يجرھم الخافقان ... بناج 

ضاق عيش النسوان والصبيان . ..بأبي أنت إن أخذن وأمي ... ... بمئين إذا عددن ثمان ... صكاك مكتبات علينا 
قال فأرسل إلى بن ثوبان فسأله فقال على الشيخ سبعمائة وعلي ابنه مائة فقضى عنھما وأعطاھما مائتي دينار سوى 
ذلك أخبرنا أبو القاسم األزھري حدثنا الحسين بن محمد بن سليمان الكاتب حدثنا محمد بن القاسم األنباري حدثني 

ضبي قال قال سليمان بن أبي شيخ قال راوية بن ھرمة بعث إلى بن ھرمة في وقت الھاجرة أبي حدثنا أبو عكرمة ال
صر إلي فصرت إليه فقال اكتر حمارين إلى أربعة أميال من المدينة أين شئنا فقلت ھذا وقت الھاجرة وأرض المدينة 

القائلة وضيقت على عيالي فاكتريت سبخة فامھل حتى تبرد فقال ال ألن البن جبر الحناط علي مائة دينار قد منعتني 
حمارين فركبنا فمضيت معه حتى انتھينا إلى الحمراء قصر الحسن بن زيد فصادفناه يصلي العصر فأقبل على بن 
ھرمة فقال ما جاء بك في ھذا الوقت والحر شديد فقال البن جبر الحناط على مائة دينار قد منعتني القائلة وضيقت 

نيلى الصباب التي ... أما بنو ھاشم حولي فقد رفضوا ... فاسمعه فقال قل فأنشأ يقول  على عيالي وقد قلت شعرا
هللا أعطاك فضال من ... ... اال عوائد أرجوھن من حسن ... فما بيثرب منھم من أعاتبه ... ... جمعت في قرن 

مائة دينار وأحضر بن جبر فقال يا غالم افتح باب تمرنا فبع منه ب... على ھن وھن في ما مضى وھن ... عطيته 
الحناط وليكن معه ذكر دينه وماله على بن ھرمة فحضر فأخذ منه ذكر دينه فدفعه إلى بن ھرمة وسلم إلى بن جبر 
مائة دينار وقال يا غالم بع بمائة دينار أخرى وادفعھا إلى بن ھرمة يستعين بھا على حاله فقال له بن ھرمة يا سيدي 

تمرا لعيالي قال يا غالم افعل ذلك فانصرفنا من عنده فقال لي ويحك أرأيت نفسا أكرم  مر لي بحمل ثالثين حمارا
من ھذه النفس أو راحة اندى من ھذه الراحة فإنا لنسير على السيالة إذا غامز قد غمز بن ھرمة فالتفت إليه فإذا ھو 

بن زيد فقال وهللا ما فعلت ھذا عبد هللا بن حسن بن حسن فقال يا دعى األدعياء أتفضل علي وعلى أبي الحسن 
أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباس أخبرنا علي بن الحسن الرازي أخبرنا أبو علي الكوكبي حدثنا محمد بن علي 
بن حمزة العلوي حدثني بن أبي سلمة قال حدثني أبي قال كنت ببغداد عند باب الذھب قال فقيل الحسن بن زيد يخرج 

عبد العزيز وكان على قضاء مدينة أبي جعفر الجمحي فأمر أن ينظر بينھما أمره أمير  من السجن ينازع محمد بن
المؤمنين بذلك قال فجاء الحسن بن زيد وجاء محمد بن عبد العزيز فجلس إلى جانبه في مجلس الحكم فأقبل الحسن 

بل أخ لمحمد بن عبد العزيز بن زيد على بن المولى فقال تعال فاجلس بيني وبين ھذا الرجس وكره أن يلتزق به فأق
يقال له سندلة على الحسن بن زيد فقال إيھا يا بن أم رقوق وباسور المراق يا بن عم من يزعم أن في السماء إلھا 
وفي األرض إلھا والك أمير المؤمنين فكفرت نعمته وأردت الخروج عليه يا معشر المأل ھل ترون وجه خليفة قال 

ال مثلي ومثلك كما قال الشاعر وليس بنصف ان أسب مجاشعا بآبائي الشم الكرام فأقبل عليه الحسن بن زيد فق
الخضارم ولكن نصفا لو سببت وسبني بنو عبد شمس من مناف وھاشم قال فتركھم الجمحي ساعة يتنازعون ثم إن 

ي مائة وشقق الجمحي أقبل عليھم فقال دعونا منكم ھات يا بن عبد العزيز ما تقول قال اصلح هللا القاضي جلدن
قضاياي وعلقھا في عنقي واقامني على البلس فقال ما تقول يا حسن قال أمرني أمير المؤمنين بذلك قال حجتك 
فأخرج كتابا من كمه وقال ھذا حجتي قال ھاته قال ما كنت ألدفع حجتي إلى غيري ولكن ان أردت أن تنسخه 
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 المعدل أخبرنا الحسين بن صفوان البردعي قال حدثنا عبد فانسخه ثم أعاده إلى كمه أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا
هللا بن أحمد بن أبي الدنيا حدثنا محمد بن سعد قال حسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ويكنى أبا محمد 

ن بن مات بالحاجر وھو يريد مكة من العراق في السنة التي رجع فيھا المھدي سنة ثمان وستين ومائة أخبرنا الحس
أبي بكر قال كتب إلينا محمد بن إبراھيم الجوري من شيراز يذكر أن أحمد بن حمدان بن الخضر أخبرھم قال حدثنا 
أحمد بن يونس الضبي قال حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة ثمان وستين ومائة فيھا مات الحسن بن زيد بن الحسن 

مسة أميال من المدينة وھو بن خمس وثمانين وصلى عليه بن علي بن أبي طالب ويكنى أبا محمد بالحاجر على خ
 علي بن المھدي 

الحسن بن زيد بن الحسن بن محمد بن حمزة بن إسحاق بن علي بن عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب أبو  -  3826
يد هللا محمد الجعفري من أھل وادي القرى قدم بغداد وحدث بھا عن أبيه وعن جعفر بن محمد القالنسي الرملي وعب

بن رماحس القيسي حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا أبو محمد الحسن بن زيد 
الجعفري قال حدثنا جعفر بن محمد القالنسي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا سالم بن وھب الجندي عن بن طاوس عن 

عليه و سلم عن بسم هللا الرحمن الرحيم فقال اسم هللا  طاوس عن بن عباس عن عثمان أنه سأل النبي صلى هللا
األعظم ما بينه وبين اسم هللا األكبر إال كما بين سواد العين وبياضھا حدثنا أحمد بن أبي جعفر حدثنا محمد بن 
العباس الخزاز حدثنا أبو محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن محمد بن حمزة بن إسحاق بن علي بن عبد هللا بن 

فر بن أبي طالب كان ينزل وادي القرى وسمعنا منه في سويقة أبي الورد في جمادى األولى سنة إحدى وأربعين جع
وثالثمائة قرأت في كتاب أحمد بن جعفر بن سلم حدثنا أبو محمد الحسن بن زيد بن الحسن من أھل وادي القرى قال 

بن الفرات قال اتصل بنا أن أبا محمد الحسن  مولدي سنة إحدى وخمسين ومائتين حدثني األزھري عن أبي الحسن
بن زيد الجعفري توفي في خروجه من ھا ھنا مع الحاج إلى الري في الطريق في شھر ربيع اآلخر سنة أربع 

 وأربعين وثالثمائة 

الحسن بن زياد أبو علي اللؤلؤي مولى األنصار أحد أصحاب أبي حنيفة الفقيه حدث عن أبي حنيفة روى  - 3827
محمد بن سماعه القاضي ومحمد بن شجاع الثلجي وشعيب بن أيوب الصريفيني وھو كوفي نزل بغداد وكذلك  عنه

أخبرنا القاضي أبو عبد هللا الصيمري حدثنا الحسين بن ھارون الضبي أخبرنا محمد بن عمر بن سلم الحافظ قال أبو 
األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن الحسن علي الحسن بن زياد اللؤلؤي كان ببغداد وأصله من الكوفة أخبرني 

حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال توفي حفص بن غياث في سنة أربع وتسعين ومائة فجعل مكانه يعني على 
القضاء الحسن بن زياد اللؤلؤي أخبرنا أبو بكر البرقاني حدثني محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك اآلدمي حدثنا 

يادي حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال يقال إن اللؤلؤي كان على القضاء وكان حافظا لقولھم محمد بن علي األ
يعني أصحاب الرأي وكان إذا جلس ليحكم ذھب عنه التوفيق حتى يسأل أصحابه عن الحكم في ذلك فإذا قام عن 

نا عبد هللا بن محمد الحلواني مجلس القضاء عاد إلى ما كان عليه من الحفظ أخبرنا الحسين بن علي الصيمري أخبر
حدثنا مكرم القاضي حدثنا أحمد بن عطية حدثنا أحمد بن يونس قال لما ولي الحسن بن زياد القضاء لم يوفق فيه 
وكان حافظا لقول أصحابه فبعث إليه البكائي ويحك إنك لم توفق للقضاء وأرجو أن يكون ھذا الخيرة أرادھا هللا بك 

ح وقال أحمد بن عطية سمعت محمد بن سماعه قال سمعت الحسن بن زياد قال كتبت عن فاستعف فاستعفى واسترا
بن جريج اثني عشر ألف حديث كلھا يحتاج إليھا الفقھاء أخبرنا الصيمري حدثنا العباس بن احمد الھاشمي حدثنا 

ما رأيت أحسن خلقا من أحمد بن محمد المكي حدثنا علي بن محمد النخعي حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال 
الحسن بن زياد وال أقرب مأخذا وال أسھل جانبا قال وكان الحسن يكسو مماليكه كما يكسو نفسه أخبرني علي بن 
محمد بن الحسن المالكي أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثنا محمد بن عمران الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي 

عت المعيطي قال كنا في طريق مكة ومعنا الحسن اللؤلؤي فقال حدثنا عاصم بن المديني قال سمعت أبي يقول سم
عن ذر أن عمر قال بھشتم تطليقة قال فأتيت عبد الرحمن بن مھدي فسألته فقال إنما ھذا عاصم عن ذر عن عمر 

سف بن مترس أمان قال عبد هللا وسمعت أبي يقول اللؤلؤي ضعيف الحديث أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرنا يو
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أحمد الصيدالني بمكة حدثنا محمد بن عمرو العقيلي حدثني إدريس بن عبد الكريم حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال كنا 
عند وكيع فقيل إن السنة مجدبة قال وكيف ال تجدب وحسن اللؤلؤي قاض وحماد بن أبي حنيفة أخبرنا محمد بن 

ني حدثنا أحمد بن محمد الذھبي البلخي قال سمعت الفتح بن الحسين القطان أخبرنا أحمد بن عمر بن العباس القزوي
عمرو الكشي يقول قدمت مرو وقد كنت أقمت على الحسن بن زياد حتى كتبت كتبه قال فأتيت النضر يعني بن شميل 
 فقال له رجل يا أبا الحسن إن ھذا الكشي قد حمل كتب الحسن بن زياد وأقام عليھا حتى كتبھا قال فقال لي يا كشي

لقد جلبت إلى بلدك شرا كثيرا لقد جلبت إلى بلدك شرا كثيرا أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي 
أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا علي 

يء ال ھو محمود عند أصحابنا وال عندھم فقلت بأي شيء صالح بن محمد عن الحسن بن زياد اللؤلؤي فقال ليس بش
كان يتھم قال بداء سوء وليس ھو في الحديث بشيء أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا دعلج بن أحمد حدثنا 
أحمد بن علي األبار وأخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا دعلج أخبرنا األبار حدثنا محمد بن نافع قال كان الحسن 

ي يرفع رأسه قبل اإلمام ويسجد قبل وسمعته يقول أليس قد جاء الحديث من قطع سدرة صوب رأسه في النار اللؤلؤ
قالوا جاء الحديث في السدرة قال من قطع نخلة صوب رأسه في النار مرتين أخبرنا الحسن بن محمد الخالل حدثنا 

ن زياد الحلواني قال رأيت الحسن بن زياد محمد بن العباس حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثني أبي عن الحسن ب
اللؤلؤي قبل غالما وھو ساجد أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي بن أيوب العكبري إجازة أخبرنا علي بن 
أحمد بن أبي غسان البصري حدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثني بن أبي شيبة قال سمعت أبا أسامة يسمي الحسن 

جبت أخبرنا بن رزق وبن الفضل قاال أخبرنا دعلج وفي حديث بن الفضل أخبرنا األبار وأخبرنا بن زياد اللؤلؤي ال
عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي قاال حدثنا محمود بن غيالن قال قلت ليزيد بن 

ي قال أبو أحمد محمود بن غيالن قال يعلى ھارون ما تقول في الحسن بن زياد اللؤلؤي قال أو مسلم ھو وقال البغو
بن عبيد اتق اللؤلؤي اتق اللؤلؤي أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال سمعت محمد بن 
سعد العوفي يقول سمعت يحيى بن معين يقول الحسن بن زياد اللؤلؤي كذاب خبيث أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق 

محمد بن حبش الفراء حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال وسمعت يحيى بن معين أخبرنا ھبة هللا بن 
وسئل عن الحسن بن زياد اللؤلؤي فقال كان ضعيفا في الحديث أخبرني علي بن محمد المالكي أخبرنا عبد هللا بن 

ني قال سمعت أبي يقول أسد بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن المدي
عمرو والحسن بن زياد اللؤلؤي ال يكتب حديثھما أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن 
درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال الحسن اللؤلؤي كذاب أخبرنا محمد بن أبي علي األصبھاني أخبرنا أبو علي 

عي باألھواز أخبرنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سألت أبا داود عن حسن الحسين بن محمد بن أحمد الشاف
اللؤلؤي فقال كذاب غير ثقة وال مأمون قال أبو داود قال لي أبو ثور ما رأيت أكذب من اللؤلؤي كان على طرف 

د بن شجاع لسانه بن جريج عن عطاء وسمعت بن أبي شيبة قال سمعت أبا أسامة ذكره فقال الخبيث قلت لمحم
الثلجي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة روايات كثيرة وقد حدث محمد بن مروان الكوفي والد جعفر 
وإسحاق عن الحسن بن زياد عن الحسن بن عمارة والذي يحدث عنه محمد بن مروان ليس باللؤلؤي بل ھو الحسن 

يظن أنھما واحد أخبرنا البرقاني أخبرنا أحمد بن سعيد بن زياد بن عمر الھمداني شيخ كوفي ذكرت ذلك لئال يشكل ف
بن سعد حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال الحسن بن زياد اللؤلؤي ليس بثقة وال مأمون 
وأخبرنا البرقاني قال سألت أبا الحسن الدارقطني عن الحسن بن زياد اللؤلؤي فقال كذاب كوفي متروك الحديث 

رنا الصيمري أخبرنا عبد هللا بن محمد األسدي أخبرنا أبو بكر الدامغاني الفقيه قال أخبرناه الطحاوي أن الحسن أخب
 بن زياد والحسن بن أبي مالك توفيا جميعا في سنة أربع ومائتين 

الحسن بن زكريا بن أسد أبو علي السكري حدث عن إسماعيل بن عيسى العطار وعبد هللا بن مطيع  -  3828
البكري ويحيى بن المبارك المباركي وما شاء هللا بن دينار وھاشم بن الوليد الھروي روى عنه أبو علي بن الصواف 
وأبو أحمد الحسن بن علي بن عبيد الخالل أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا الحسن 
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ار حدثنا محمد بن الفضل عن أبيه عن سالم ونافع عن بن بن زكريا بن أسد السكري حدثنا إسماعيل بن عيسى العط
 عمر قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا كانت ليلة ذات مطر وظلمة نادى مناديه أن صلوا في رحالكم 

 حرف السين من آباء الحسنين 

وسى بن علي بن رباح الحسن بن سوار أبو العالء البغوي قدم بغداد وحدث بھا عن عكرمة بن عمار وم - 3829
والليث بن سعد والمبارك بن فضالة روى عنه أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع وأبو قدامة السرخسي وأبو حاتم 
الرازي ومحمد بن إسماعيل الترمذي وإسحاق بن الحسن الحربي أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العالف أخبرنا 

سن حدثنا أبو العالء الحسن بن سوار حدثنا ليث بن سعد عن معاوية محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا إسحاق بن الح
بن صالح أن ربيعة بن مزيد حدثه عن مسلم األشجعي عن عوف بن مالك األشجعي قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم خياركم وخيار أئمتكم الذين تحبونھم ويحبونكم وتصلون عليھم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونھم ويبغضونكم وتلعنونھم ويلعنونكم قالوا أفال نقاتلھم قال ال ما أقاموا الصوات الخمس أال ومن وليه وال 
فرآه يأتي شيئا من معصية هللا فليكره ما أتى من معصية هللا أال وال تنزعوا يدا من طاعة أخبرنا الحسن بن أبي بكر 

سماعيل ھو أبو إسماعيل الترمذي حدثنا الحسن بن سوار أبو العالء أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا محمد بن إ
الثقة الرضي وقلت له الحديث الذي حدثتنا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يطوف بالبيت أعده علي وكان قد 

بن  حدثني به قبل ھذه المرة بسنتين قال نعم حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن ضمضم بن جوش عن عبد هللا
حنظلة بن الراھب قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يطوف بالبيت على ناقة ال ضرب وال طرد وال إليك 
إليك قال أبو إسماعيل سألت أحمد بن حنبل عن ھذا الحديث فقال ھذا الشيخ ثقة ثقة والحديث غريب ثم أطرق ساعة 

بن محمد الدقاق أخبرنا أحمد بن إبراھيم البزاز حدثنا عمر  وقال أكتبتموه من كتاب قلنا نعم أخبرني علي بن الحسن
بن محمد بن شعيب الصابوني حدثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد هللا يعني أحمد بن حنبل حدثنا الحسن بن سوار 

دفع حدثنا ليث بن سعد قال أبو عبد هللا وكان شيخا من أھل خراسان قدم علينا ليس به بأس يعني الحسن بن سوار 
الي محمد بن أحمد بن رزق أصل كتابه الذي سمعه من مكرم بن أحمد القاضي فنقلت منه ثم أخبرنا األزھري 
أخبرنا عبيد هللا بن عثمان بن يحيى أخبرنا مكرم حدثني يزيد بن الھيثم البادا قال سمعت يحيى بن معين يقول الحسن 

برنا محمد بن نعيم الضبي أخبرني علي بن محمد بن سوار ليس به بأس أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخ
المروزي قال وسألته يعني صالح بن محمد البغوي عن الحسن بن سوار البغوي فقال يقولون إنه صدوق وال أدري 
كيف ھو أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب حدثنا الحسين بن فھم حدثنا 

حسن بن سوار يكنى أبا العالء مروروذي كان ثقة قدم بغداد يريد الحج فروى عنه الناس وكتبوا محمد بن سعد قال ال
عنه ثم رجع إلى خراسان فمات بھا في آخر خالفة المأمون قرأت علي البرقاني عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا 

الء البغوي من أھل خراسان قدم محمد بن إسحاق السراج قال سمعت حاتم بن الليث قال الحسن بن سوار أبو الع
 بغداد للحج فكتب الناس عنه ثم رجع ومات بخراسان سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومائتين 

الحسن بن سھل بن عبد هللا أبو محمد وھو أخو ذي الرياستين الفضل بن سھل كانا من أھل بيت الرياسة  - 3830
رشيد واتصلوا بالبرامكة وكان سھل يتقھرم ليحيى بن خالد في المجوس وأسلما ھما وأبوھما سھل في أيام ھارون ال

بن برمك وضم يحيى الحسن والفضل ابني سھل إلى ابنيه الفضل وجعفر يكونان معھما فضم جعفر الفضل بن سھل 
إلى المأمون وھو ولي عھد فغلب عليه ولم يزل معه إلى أن قتل الفضل بخراسان فكتب المأمون إلى الحسن بن سھل 

غداد يعزيه بأخيه ويعلمه أنه قد استوزره ويأمره بإجراء األمر مجراه فلم يكن أحد من بني ھاشم وال من سائر وھو بب
القواد يخالف للحسن أمرا وال يخرج له عن طاعة إلى أن بايع المأمون لعلي بن موسى الرضا بالعھد فغضب بنو 

لحسن بن سھل ثم ضعف عنه فانحدر الحسن إلى فم العباس وخلعوا المأمون وبايعوا إبراھيم بن المھدي فحاربه ا
الصلح فأقام بھا وأقبل المأمون من خراسان فقوي لذلك الحسن بن سھل ووجه إلى فم الصلح من حارب إبراھيم بن 
المھدي فضعف أمر إبراھيم واستتر ثم دخل المأمون بغداد وكتب إلى الحسن بن سھل فقدم عليه فزاد المأمون في 

ه عند تسليمه عليه وذلك في سنة أربع ومائتين ثم إن المأمون تزوج بوران بنت الحسن بن سھل كرامته وتشريف
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وانحدر إلى فم الصلح للبناء على بوران بھا في شھر رمضان سنة عشر ومائتين فدخل بھا ثم انصرف وخلف 
ثني جدي أبو بكر محمد بن بوران عند أمھا إلى أن حملت إليه أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب الوزان حد

عبيد هللا بن الفضل بن قفرجل حدثنا محمد بن يحيى الصولي حدثنا عون بن محمد حدثنا عبد هللا بن أبي سھل قال 
لما بنى المأمون على بوران بنت الحسن بن سھل وانحدر إليھم إلى ناحية واسط فرش له يوم البناء حصير من ذھب 

ل بياض الدر يشرق على صفرة الذھب وما مسه أحد فوجه الحسن إلى المأمون مسفوف ونثر عليه جوھر كثير فجع
ھذا نثار يجب أن يلقط فقال المأمون لمن حوله من بنات الخلفاء شرفن أبا محمد فمدت كل واحدة منھن يدھا فأخذت 

ما رآه قط فأحسن في درة وبقي باقي الدر يلوح على الحصير الذھب فقال المأمون قاتل هللا أبا نواس لقد شبه بشيء 
حصباء در على أرض من الذھب ... كأن صغرى وكبرى من فواقعھا ... وصف الخمر والحباب الذي فوقھا فقال 

فكيف لو رأى ھذا معاينة وكان أبو نواس في ھذا الوقت قد مات قلت وقيل إن الحسن نثر على المأمون ألف حبة ... 
رطل ونثر على القواد رقاعا فيھا أسماء ضياع فمن وقعت بيده رقعة  جوھر وأشعل بين يديه شمعة عنبر وزنھا مائة

أشھد له الحسن بالضيعة التي فيھا وأنفق الحسن في وليمته أربعة آالف ألف دينار وكان يجري مدة إقامة المأمون 
الصلح وعاش عنده على ستة وثالثين ألف مالح فلما أراد المأمون أن يصعد أمر له بألف ألف دينار وأقطعه مدينة 

الحسن إلى أيام جعفر المتوكل أخبرنا أبو يعلى الوكيل أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل حدثنا الحسين بن القاسم 
الكوكبي أخبرنا أبو علي محرز الكاتب قال حضرت مجلس أبي محمد الحسن بن سھل ووردت عليه رقعة من 

ا بسم هللا الرحمن الرحيم أعز هللا األمير وأيده وأكرمه الحسن بن وھب واستأذنته في نسخھا فأذن لي وكانت نسختھ
وأتم نعمته عليه إن من اكتتم أبقى هللا األمير بحاجته وسترھا عمن ال مذھب له فيھا إال إليه وال سداد له إال عنده فقد 

ه ال أنسب أضاع حظه وظاھر على نفسه وقد أصبحت أعز هللا األمير موصول الرغبة باألمير ممدود األمل في فضل
قديما إال إليه وال أرجو حديثا إال عنده فاستوھب هللا بقاء األمير ودوام الكرامة له وقد ابتعت منزال بالحضرة جمعت 
فيه ما كان متفرقا من أمري وتوخيت أن تظھر به نعم األمير عندي ومبلغ ثمنه أربعون ألف درھم فإن رأى األمير 

مله من ھذه النائبة ويصل ذلك بما تقدم من إحسانه وانعامه ويلحقه فيه أن يتحمل عن عبده وصنيعته ما رأى تح
بنظرائه الذين شملتھم نعم األمير وتظاھرت عليھم فعل إن شاء هللا فوجه إليه بمائة ألف درھم أخبرنا أحمد بن أبي 

بن عبيد هللا بن يحيى جعفر القطيعي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن محمد بن ھمام الشيباني أخبرنا أبو مزاحم موسى 
بن خاقان المقرئ الخاقاني حدثني أبي عن أبيه قال حضرت الحسن بن سھل وجاءه رجل يستشفع به في حاجة 
فقضاھا فأقبل الرجل يشكره فقال له الحسن بن سھل عالم تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة ثم 

فإذا ملكت فجد وان ... ... وزكاة جاھي أن أعين وأشفعا ... ت يدي فرضت علي زكاة ما ملك... أنشأ الحسن يقول 
أخبرنا القاضي أبو القاسم التنوخي حدثنا محمد بن عبد الرحمن المازني ... فاجھد بوسعك كله إن تنفعا ... لم تستطع 

أبي وهللا لئن أتعب حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي حدثنا جعفر بن أبي العيناء قال لما مات الحسن بن سھل قال 
المادحين لقد أطال بكاء الباكين ولقد أصيبت به األيام وخرست بموته األقالم ولقد كان بقية وفي الناس بقية فكيف 
اليوم وقد بادت البرية أخبرني محمد بن علي الصوري أخبرنا الحسن بن حامد األديب حدثنا علي بن محمد بن سعيد 

عليل وأنا أسمع حدثكم مسعود بن بشر المازني حدثنا يانس بن عبد هللا الخادم الموصلي قال قرئ على الحسن بن 
قال سأل محمد بن عبد الملك الزيات أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي عرض رقعة على الحسن بن سھل فعرضھا 

مد بن عبد الملك عليه فقال له الحسن نحن في شغل عن ھذا فقال له أبو دلف مثلك أطال هللا بقاءك ال يشتغل عن مح
... فقال لخازنه احمل مع أبي دلف إليه عشرين ألف درھم قال فلما وصلت إلى محمد كتب إليه بھذين البيتين 

كأنما كنت ... ما شمت برقك حتى نلت ريقه ... ... عطية كافأت مدحي ولم ترني ... أعطيتني يا ولي الحق مبتديا 
لحسن بن سھل فقال يا غالم احمل إلى محمد خمسة آالف دينار أخبرني فعرضھا أبو دلف عل ا... بالجدوى تبادرني 

أبو القاسم األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن الحسن حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال سنة ست وثالثين يعني 
ولده أنه ومائتين فيھا مات الحسن بن سھل وقد أتت له سبعون سنة وكان من أسمح الناس وأكرمھم فحدثني بعض 

رأى سقاء يمر في داره فدعا به فقال ما حالتك فشكا ضيقه وذكر أن له ابنة يريد زفافھا فأخذ ليوقع له بألف درھم 
فأخطأ فوقع بألف ألف درھم فأتى بھا السقاء وكيله فأنكر ذلك وتعجب أھله منه واستعظموه وتھيبوا مراجعته فأتوا 

الكرماء فأتى الحسن بن سھل فقال له أيھا األمير إن هللا ال يحب  غسان بن عباد بن عباد وكان غسان أيضا من
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المسرفين فقال له الحسن ليس في الخير اسراف ثم ذكر أمر السقاء فقال وهللا ال رجعت عن شيء خطته يدي 
 فصولح السقاء على جملة منھا ودفعت إليه 

بن سليمان الواسطي ذكره أبو أحمد محمد  الحسن بن سھل بن سختويه أبو علي المقرئ بغدادي سمع سعيد -  3831
 بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ النيسابوري في كتاب األسماء والكني 

الحسن بن سھيل حدث عن إسحاق بن يوسف األزرق روى عنه أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي أخبرنا  -  3832
سفيان الكوفي حدثنا الحسن بن سھيل البغدادي حدثنا  أبو نعيم الحافظ حدثنا أبو بكر الطلحي حدثنا أحمد بن حماد بن

إسحاق بن يوسف األزرق قال حدثنا مسعر عن عطاء عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى أن يخلط 
 التمر والزبيب قال أبو نعيم رواه الناس عن مسعر فمنھم من رفعه ومنھم من أوقفه ومنھم من قال نھي 

لسكين بن عيسى أبو المنصور البلدي سكن بغداد وحدث عن أبي بدر شجاع بن الوليد ومحمد الحسن بن ا -  3833
بن بشر العبدي ومحمد بن عبيد الطنافسي واسود بن عامر شاذان روى عنه يحيى بن صاعد والحسين والقاسم ابنا 

حمد بن مخلد الدوري إال إسماعيل المحاملي وعمر بن يوسف الزعفراني وعبد هللا بن محمد بن إسحاق المروزي وم
 أن بن مخلد سماه الحسين وسنعيد ذكره في باب الحسين إن شاء هللا 

الحسن بن سعيد بن عبد هللا أبو محمد الفارسي البزاز ويعرف بابن البستنبان قرابة سعدان بن نصر وجاره  - 3834
بيد الطنافسي وخالد بن العوام وداود سمع سفيان بن عيينة ومعمر بن سليمان الرقي وإسماعيل بن علية ويعلى بن ع

بن المحبر وغسان بن عبيد الموصلي وعلي بن مزيد الصدائي ويونس بن محمد وأبا بدر شجاع بن الوليد روى عنه 
أبو ذر الباغندي وأحمد بن محمد بن إسماعيل اآلدمي والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد ويعقوب بن عبد الرحمن 

ن معمر الحربي وأبو سعيد بن األعرابي وقال بن أبي حاتم الرازي أتيناه فلم يقض الجصاص ومحمد بن أحمد ب
مصادفته وھو صدوق أخبرني أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه أخبرنا إسماعيل بن محمد بن زنجي الكاتب حدثنا 

حدثنا يعلى  أبو يوسف يعقوب بن عبد الرحمن الجصاص حدثنا الحسن بن سعيد بن عم سعدان بن نصر المخرمي
يعني بن عبيد عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا قرأ بن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ھذا بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فعصيت فلي 

ث وستين ومائتين فيھا مات قرابة سعدان بن نصر أبو محمد النار قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة ثال
 الحسن بن سعيد المعروف بابن البستنبان في شھر ربيع األول 

الحسن بن سعيد بن مھران أبو علي الصفار المقرئ من أھل الموصل قدم بغداد وحدث بھا عن غسان بن  -  3835
بن مخلد وعبد الصمد بن علي الطستي وأحمد بن الفضل الربيع ومعلي بن مھدي وإبراھيم بن حيان روى عنه محمد 

بن خزيمة وأبو بكر الشافعي وأبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الموصلي أخبرنا الحسن بن أبي بكر وعثمان بن 
محمد بن يوسف قاال أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا الحسن بن سعيد أبو علي الموصلي في الرصافة سنة 

انين قال حدثنا غسان بن الربيع حدثنا ثابت بن يزيد عن داود بن أبي ھند عن الشعبي عن بن عباس أنه سبع وثم
دخل على عمر حين طعن فقال أبشر يا أمير المؤمنين أسلمت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين كفر الناس 

في رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو عنك وقاتلت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين خذله يعني الناس وتو
راض ولم يختلف في خالفتك رجالن فقال عمر أعد فأعدت فقال عمر المغرور من غررتموه لو أن لي ما على 
ظھرھا من بيضاء وصفراء الفتديت به من ھول المطلع كتب إلي أبو الفرج محمد بن إدريس وحدثني بذلك أبو 

واحد األرموي عنه حدثنا المظفر بن محمد الطوسي حدثنا أبو زكريا يزيد بن محمد بن النجيب عبد الغفار بن عبد ال
إياس األزدي قال أبو علي الحسن بن سعيد بن مھران الصفار كثير الكتاب وكان متعففا وحدث وكتب الناس عنه 

 تين وانحدر لي مدينة السالم وكثر الناس عليه وكتبوا عنه وتوفي في سنة اثنتين وتسعين ومائ
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الحسن بن سعيد بن ماھان أبو علي القطان الصوفي ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في تاريخه أخبرنا  -  3836
محمد بن علي بن الفتح أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال الحسن بن سعيد بن ماھان أبو علي القطان بغدادي 

 صحب أبا جعفر الوساوسي من جلة مشايخھم وقدمائھم 

حسن بن سعيد البزوري حدث عن فوزان صاحب أحمد بن حنبل روى عنه المعافي بن زكريا الجريري ال - 3837
أخبرنا أحمد بن أبي جعفر العتيقي وأبو طاھر محمد بن عبد الواحد بن محمد البيع قاال حدثنا المعافي بن زكريا 

عبادة حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد  حدثنا الحسن بن سعيد البزوري حدثنا عبد هللا بن محمد فوزان حدثنا روح بن
عن أبي قدامة الحنفي قال قلت ألنس بأي شيء كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يھل قال سمعته سبع مرار 

 بعمرة وحجة 

الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف بن عبد الرحمن أبو القاسم الوراق يعرف بابن الھرش مروزي  -  3838
ن إبراھيم البغوي وإبراھيم بن ھانئ النيسابوري ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه روى األصل حدث عن إسحاق ب

عنه أبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين وأبو القاسم بن الثالج وكان ثقة أخبرنا علي بن أبي علي حدثنا أبو 
 بكر بن شاذان أن بن الھرش مات في سنة ثالث وعشرين وثالثمائة 

ن سالم بن حماد بن أبان بن عبد هللا أبو علي السواق سمع عبيد هللا بن موسى وأبا نعيم الفضل بن الحسن ب - 3839
دكين وأبا غسان مالك بن إسماعيل وقبيصة بن عتبة وعلي بن قادم وعفان بن مسلم وعبد العزيز األويسي وعبد هللا 

ن الواسطي وسليمان بن داود الھاشمي وعمرو بن رجاء الغداني وأبا حذيفة النھدي ومحمد بن سابق وسعيد بن سليما
بن حكام وأبا عبد الرحمن بن ھانئ النخعي روى عنه يحيى بن صاعد وإسماعيل بن محمد الصفار وأبو عمرو بن 
السماك وأحمد بن سلمان النجاد وأبو بكر الشافعي وذكره الدارقطني فقال ثقة صدوق أخبرنا الحسن بن أبي بكر 

هللا بن إبراھيم قال مات الحسن بن سالم السواق يوم الخميس لثالث خلون من صفر سنة سبع أخبرنا محمد بن عبد 
وسبعين ومائتين أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادي وأنا أسمع قال توفي 

 الحسن بن سالم السواق ألربع بقين من صفر سنة سبع وسبعين 

سليمان بن نافع أبو معشر الدارمي البصري سكن بغداد وحدث بھا عن أبي الربيع الزھراني  الحسن بن - 3840
وھدبة بن خالد والعباس بن الوليد النرسي وعمرو بن الحسين العقيلي ونصر بن علي الجھضمي روى عنه عبد 

أبو الحسين الزينبي وعلي الصمد بن علي الطستي وعبد الباقي بن قانع وأبو بكر الشافعي ومخلد بن جعفر الدقاق و
بن محمد بن لؤلؤ وغيرھم حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف السھمي يقول سألت 
الدارقطني عن أبي معشر الحسن بن سليمان الدارمي فقال ثقة أخبرنا أبو طالب محمد بن احمد بن عثمان الصيرفي 

لدارمي سنة إحدى وثالثمائة أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ قال مات أبو معشر ا
الفقيه قال قال لنا عيسى بن حامد القاضي مات أبو معشر الحسن بن سليمان الدارمي يوم األربعاء لليلتين خلتا من 

 جمادى اآلخرة سنة إحدى وثالثمائة ودفن في مقبرة باب الكوفة 

ن بن الحباب أبو علي العطار الحربي حدث عن أبي قالبة الرقاشي الحسن بن السري بن سھل بن ميمو - 3841
 حدث عنه أبو الفتح بن مسرور البلخي وذكر أنه سمع منه في جامع المنصور وقال كان ثقة 

 حرف الشين من آباء الحسنين 

ه الحسن بن شوكر أبو علي حدث عن إسماعيل بن جعفر وإسماعيل بن عياش وخلف بن خليفة روى عن - 3842
محمد بن عبيد هللا المنادي وأبو أحمد بن عبدوس السراج والقاسم بن يحيى بن نصر المخرمي ومحمد بن سليمان بن 
فھرويه العالف أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد هللا األنماطي أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا محمد بن سليمان 

نا إسماعيل بن جعفر حدثني أبو حازم عن يزيد بن رومان عن بن فھرويه المخرمي حدثنا الحسن بن شوكر قال حدث
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عروة عن عائشة أنھا قالت يا بن أختى وهللا إن كنا لننظر إلى الھالل بعد الھالل ثالثة أھلة ما يوقد في أبيات رسول 
والماء إال أنه قد هللا صلى هللا عليه و سلم نار قلت فماذا كان يعيشكم في ذلك الزمان يا خالة فقالت األسودان التمر 

كان لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم جيران من األنصار نعم الجيران كانت لھم منايح فيمنحون لرسول هللا صلى 
 هللا عليه و سلم منھا 

الحسن بن شبيب بن راشد بن مطر أبو علي المؤدب حدث عن شريك بن عبد هللا وھشيم بن بشير وأبي  - 3843
خليفة األشجعي روى عنه يعقوب بن شيبة السدوسي وعمر بن أيوب السقطي وھيثم بن يوسف القاضي وخلف بن 

خلف الدوري وأبو يعلى الموصلي وعبد هللا بن محمد بن ياسين وأحمد بن الحسن الكرخي وإسماعيل بن إبراھيم 
كري لفظا المعروف بسمعان ويحيى بن محمد بن صاعد والقاضي المحاملي حدثنا أبو طالب يحيى بن علي الدس

أخبرنا أبو بكر بن المقرئ بأصبھان حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن جعفر بن خليد المقرئ بمكة حدثنا الحسن بن شبيب 
المؤدب أبو علي األعسر حدثنا خلف بن خليفة عن أبي ھاشم يحيى بن دينار الرماني عن ثابت عن أنس بن مالك 

بط هللا تعالى آدم إلى األرض مكث فيھا ما شاء هللا أن يمكث ثم قال له قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لما أھ
بنوه يا أبانا تكلم قال فقام خطيبا في أربعين الفا من ولده وولد ولده وولد ولد ولده وولد ولد ولد ولده فقال إن هللا 

لشيخ ولم أكتبه إال عنه وكتب أمرني فقال يا آدم أقل كالمك حتى ترجع إلى جواري قال بن المقرئ ھكذا حدثنا ھذا ا
عنه جماعة أصحابنا وكان يوثق قلت خالفه القاضي المحاملي فرواه عن الحسن بن شبيب عن خلف عن أبي ھاشم 
عن سعيد بن جبير عن بن عباس قوله كذلك أخبرنا الحسن بن علي الجوھري أخبرنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي 

ن بن شبيب المعلم حدثنا خلف بن خليفة عن أبي ھاشم الرماني عن سعيد بن حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا الحس
جبير عن بن عباس قال لما أھبط هللا آدم إلى األرض أكثر ذريته فاجتمع إليه ذات يوم ولده وولد ولده ولد ولد ولده 

ال تتكلم قال يا بني إن هللا لما فجعلوا يتحدثون جوله وآدم ساكت ال يتكلم فقالوا يا أبانا ما لنا نحن نتكلم وأنت ساكت 
أھبطني من جواره إلى األرض عھد إلي فقال يا آدم أقل الكالم حتى ترجع إلى جواري ال أعلم رواه عن خلف بن 
خليفة اال الحسن بن شبيب أخبرني أحمد بن سليمان بن علي المقرئ أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا عبد هللا بن عدي 

ن شبيب المكتب بغدادي حدث عن الثقات بالبواطيل ووصل أحاديث ھي مرسلة أخبرنا البرقاني الحافظ قال الحسن ب
 قال قلت ألبي الحسن الدارقطني الحسن بن شبيب المؤدب فقال اخباري يعتبر به وليس بالقوي يحدث عنه المحاملي 

في المحرم من سنة خمس الحسن بن شھاب بن الحسن بن علي بن شھاب أبو علي العكبري ولد بعكبرا  - 3844
وثالثين وثالثمائة وسمع الحديث على كبر السن من أبي علي بن الصواف وأحمد بن يوسف بن خالد وأبي علي 
الطوماري وحبيب بن الحسن القزاز بن مالك القطيعي ومن بعدھم وكان فاضال يتفقه على مذھب أحمد بن حنبل 

بعكبرا سمعت أبا بكر البرقاني وذكر بحضرته أبو علي بن  وقرئ القرآن ويعرف األدب ويقول الشعر كتبت عنه
شھاب فقال ثقة أمين حدثني عيسى بن أحمد الھمذاني قال قال لي أبو علي بن شھاب يوما أرني خطك فقد ذكر لي 
أنك سريع الكتابة فنظر فيه لم يرضه ثم قال لي كسبت في الوراقة خمسة وعشرين ألف درھم راضية قال وكنت 

غدا بخمسة دراھم فأكتب فيه ديوان المتنبي في ثالث ليال وأبيعه بمائتي درھم وأقله بمائة وخمسين درھما أشتري كا
وكذلك كتب األدب المطلوبة سمعت األزھري يقول أخذ السلطان من تركة بن شھاب ما قدره ألف دينار سوى ما 

م يعطوا شيئا مات بن شھاب في ليلة النصف من خلفه من الكروم والعقار وكان أوصى بثلث ما له لمتفقھة الحنابلة فل
 رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة 

 حرف الصاد من أباء الحسنين 

الحسن بن الصباح بن محمد أبو علي البزار سمع سفيان بن عيينة ومعن بن عيسى وأبا معاوية الضرير  -  3845
إسماعيل بن عمر وشبابة بن سوار وأبا عبد  وروح بن عبادة وجعفر بن عون وحجاج بن محمد األعور وأبا المنذر

الرحمن المقرئ روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن إسحاق الصاغاني وإبراھيم الحربي وعبد هللا بن 
أحمد بن حنبل وأبو إسماعيل الترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا وجعفر بن محمد الفريابي وعبد هللا بن محمد بن ناجية 
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كريا المطرز وأبا القاسم البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد وآخر من حدث عنه القاضي المحاملي وقال وقاسم بن ز
بن أبي حاتم سئل أبي عنه فقال صدوق وكان له جاللة عجيبة ببغداد وكان أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويجله 

ا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن حدثني محمد بن علي الصوري أخبرني الخصيب بن عبد هللا القاضي بمصر أخبرن
النسائي أخبرني أبي قال أبو علي الحسن بن صباح بن محمد البزار ليس بالقوي ھكذا ذكره النسائي في كتاب 
األسماء والكنى وذكره في تسمية شيوخه فقال ما أخبرنا البرقاني أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسن بن 

ن أبي عبد الرحمن النسائي عن أبيه ثم أخبرني الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد رشيق بمصر حدثنا عبد الكريم ب
هللا قال ناولني عبد الكريم وكتب لي بخطه قال سمعت أبي يقول الحسن بن الصباح بغدادي صالح حدثت عن عبد 

حنبل يقول  العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر الخالل أخبرنا محمد بن خضر قال سمعت بن أحمد بن
سمعت أبي يقول ما يأتي على بن البزار يوم اال وھو يعمل فيه خيرا ولقد كنا نختلف إلى فالن المحدث وسماه قال 
فكنا نقعد نتذاكر الحديث إلى خروج الشيخ وبن البزار قائم يصلي إلى خروج الشيخ وما يأتي عليه يوم اال وھو يعمل 

ن صالح العطار حدثنا ھارون بن يعقوب الھاشمي قال سمعت أبي يقول إنه فيه الخير قال الخالل وأخبرني الحسن ب
سأل أبا عبد هللا عن الحسن بن البزار قال أكتب عنه ثقة صاحب سنة أخبرنا البرقاني قال قرئ على الحسين بن علي 

الصالحين قرأت التميمي وأنا أسمع حدثكم أبو قريش محمد بن جمعة الحافظ حدثنا الحسن بن الصباح وكان من أجل 
على البرقاني عن أبي إسحاق المزكي أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت الحسن بن الصباح يقول أدخلت 
على المأمون ثالث مرات رفع إليه أول مرة أنه يأمر بالمعروف وكان نھى أن يأمر أحد بمعروف فأخذت فأدخلت 

لمؤمنين قال وتأمر بالمعروف قلت ال ولكني أنھى عن المنكر قال عليه فقال لي أنت الحسن البزار قلت نعم يا أمير ا
فرفعني على ظھر رجل وضربني خمس درر وخلى سبيلي وأدخلت عليه المرة الثانية رفع إليه أني أشتم على بن 

لت أبي طالب قال فلما قمت بين يديه قال لي أنت الحسن قلت نعم يا أمير المؤمنين قال وتشتم علي بن أبي طالب فق
صلى هللا عليه و سلم هللا على موالي وسيدي على يا أمير المؤمنين أنا ال أشتم يزيد بن معاوية ألنه بن عمك فكيف 
أشتم موالي وسيدي قال خلوا سبيله وذھبت مرة إلى أرض الروم إلى بدندون في المحنة فدفعت إلى أشناس فلما مات 

حمد أبو علي الواسطي وكان ال يخضب من خيار الناس ببغداد خلي سبيلي قال السراج مات الحسن بن الصباح بن م
يوم اإلثنين لثمان خلون من ربيع اآلخر سنة تسع وأربعين ومائتين أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا أحمد بن 

سنة  عيسى بن الھيثم التمار حدثنا عبيد بن محمد بن خلف البزار قال مات الحسن بن الصباح البزار في ربيع األول
 تسع وأربعين ومائتين 

الحسن بن صبيح بن عبد هللا أبو علي المؤدب يعرف بأبي ھريسة حدث عن علي بن عاصم روى عنه  -  3846
علي بن محمد بن يحيى السواق ومحمد بن مخلد العطار أخبرنا الحسن بن محمد الخالل أخبرنا محمد بن جعفر بن 

بن يحيى السواق قراءة عليه قال حدثنا الحسن بن صبيح المؤدب  عباس النجار أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد
المعروف بأبي ھريسة حدثنا علي بن عاصم حدثنا عمران بن حدير عن عكرمة قال شھدت بن عباس صلى على 
جنازة رجل من األنصار فلما سوى في اللحد وحثى التراب عليه قام رجل منھم فقال اللھم رب القرآن ارحمه اللھم 

قرآن أوسع عليه مداخله فالتفت إليه بن عباس مغضبا فقال يا عبد هللا أما تتقي هللا يا عبد هللا أما تتقي هللا أما رب ال
 علمت أن القرآن منه قال فرأيت الرجل نكس رأسه ومضى استحياء مما قال له بن عباس كأنه أتى على كبيرة 

علي بن الحسين بن أشكاب ومحمد بن عبد هللا بن  الحسن بن صديق بن مسلم أبو مسلم الزجاج حدث عن -  3847
مھران الدينوري روى عنه أحمد بن جعفر بن الخالل أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
جعفر بن محمد بن الفرج الخالل حدثنا أبو مسلم الحسن بن صديق بن مسلم الزجاج حدثنا علي بن الحسين بن 

لحر بن أشكاب حدثنا أبو بدر حدثنا أبو خالد الذي كان في بني داالن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد إبراھيم بن ا
بن علي عن بن عباس قال صلى هللا عليه و سلم الركعتين قبل الفجر ثم جاء بالل فأذن والنبي صلى هللا عليه و سلم 

اللھم اجعل في سمعي نورا اللھم اجعل في بصري  جالس فقال النبي صلى هللا عليه و سلم اللھم اجعل في قلبي نورا
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نورا اللھم اجعل أمامي نورا اللھم اجعل خلفي نورا اللھم اجعل من تحتي نورا اللھم اجعل من فوقي نورا اللھم اجعل 
 عن يميني نورا اللھم اجعل عن شمالي نورا اللھم أعظم لي نورا 

د الرحالين كتب ببالد خراسان والجبال والعراق والحجاز الحسن بن صاحب بن حميد أبو علي الشاشي أح -  3848
والشام وقدم بغداد في سنة إحدى عشرة وثالثمائة وحدث بھا عن علي بن خشرم وإسحاق بن منصور وأبي زرعة 
الرازي وعمرو بن عبد هللا األودي ومحمد بن عوف الحمصي وعبدة بن سليمان البصري نزيل مصر وعيسى بن 

الحسن الزاھد ومحمد بن عبد العزيز الدينوري وغيرھم روى عنه أبو بكر محمد بن الجعابي غيالن وھبيرة بن 
ومحمد بن إسماعيل الوراق وعمر بن محمد بن سبنك ومحمد بن المظفر وكان ثقة أخبرنا محمد بن أحمد العتيقي 

فظ حدثنا الحسن بن صاحب والقاضي أبو تمام علي بن محمد بن الحسن الواسطي قاال أخبرنا محمد بن المظفر الحا
حدثنا أحمد بن مسعود الخياط حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا ھشيم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد وداود بن 
أبي ھند وعبيدة كلھم عن الشعبي عن الجعفيين سلمة وأخ له أنھما سأال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقاال يا 

لھا في الجاھلية فھل ينفعھا إن صلينا عليھا مع صالتنا أو صمنا عنھا مع صيامنا فقال  رسول هللا إن أمنا وأدت ابنة
النبي صلى هللا عليه و سلم إن الوائد والموؤدة في النار اال أن تدرك الوائدة اإلسالم فيغفر لھا أخبرنا محمد بن علي 

بندار الزاھد يقول توفي الحسن بن صاحب  المقرئ أخبرنا محمد بن عبد هللا النيسابوري الحافظ قال سمعت علي بن
 بالشاش سنة أربع عشرة وثالثمائة 

   حرف الطاء من آباء الحسنين

الحسن بن الطيب بن حمزة بن حماد أبو علي البلخي المعروف بالشجاعي قدم بغداد وحدث بھا عن ھدبة  - 3849
بن أبي شيبة وقطن بن نسير وقتيبة بن سعيد  بن خالد وأبي الربيع الزھراني ومحمد بن عبد هللا بن نمير وعثمان

والحسن بن عمر بن شقيق وأبي كامل الجحدري ومحمود بن غيالن وعلي بن حجر روى عنه إسماعيل بن علي 
الخطبي وعبد الخالق بن الحسن بن أبي روبا وأبو بكر بن مالك القطيعي وعمر بن محمد بن الزيات وأبو بكر بن 

المظفر في آخرين أخبرنا إبراھيم بن مخلد حدثني إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا إسماعيل الوراق ومحمد بن 
الحسن بن الطيب أبو علي البلخي حدثنا ھدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن يونس وحميد عن الحسن وأيوب 

تسبوا الدھر فإن هللا  وھشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال
ھو الدھر كتب إلي القاضي أبو محمد جناح بن نذير المحاربي من الكوفة وحدثنيه محمد بن علي الصوري عنه قال 
أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن إسماعيل السكوني قال سألت أبا بكر محمد بن فريان بن فرقد 

جاعي الذي كان عندنا بالكوفة فقال لي وھو باق قلت نعم قال ذاك رحله أبوه البلخي عن الحسن بن الطيب البلخي الش
إلى قتيبة بن سعيد بالنفقة الواسعة على البغل الفاره أنبأنا أبو سعد الماليني وكتبت من أصل كتابه أخبرنا عبد هللا بن 

قال له الحسن بن شجاع فادعى عدي قال الحسن بن الطيب بن شجاع أبو علي البلخي من ساكني الكوفة كان له عم ي
كتبه حيث وافق اسمه اسمه أخبرني عبدان بھذا وكان عبدان يحدث عن عمه قال بن عدي وقد حدث أيضا يعني 
الحسن بن الطيب بأحاديث سرقھا أخبرني الحسن بن محمد الخالل حدثنا أبو علي محمد بن أحمد العطشي حدثنا 

د هللا بن نمير حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق عن األعمش حدثني الحسن بن الطيب البلخي حدثنا محمد بن عب
شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصالة بالحمد 

أنس أخبرني   رب العالمين قال األعمش قلت لشعبة لو كان غير قتادة قال لم ال ترضى بقتادة حدثني ثابت عن
أحمد بن سليمان بن علي المقرئ أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الھروي أخبرنا عبد هللا بن عدي قال في كتابي عن 
الحسن بن الطيب عن محمد بن عبد هللا بن نمير عن أبي الجواب عن عمار بن رزيق عن األعمش عن شعبة عن 

بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة بالحمد  رب العالمين قال بن قتادة عن أنس أن النبي صلى هللا عليه و سلم وأبا 
عدي وكان الحسن بن الطيب قد حمل إلى بغداد ومات بھا وقرئ عليه أجزاء من فوائده وكان ھذا الحديث في وسط 

ال أعلم جزء منھا فامتنع من أن يقرأ عليه ھذا الحديث وخاف الشنعة عليه إذا رواه عن بن نمير ألن ھذا الحديث 
رواه عن بن نمير غير حميد بن الربيع الخزاز وانما روى ھذا الحديث جماعة عن أبي الجواب عن عمار بن رزيق 
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عن األعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس حدثني البرقاني قال كلمت أبا بكر اإلسماعيلي في روايته عن الحسن بن 
مستورا وكتبه صحاحا وانما أفسد أمره بأخرة أو كما قال الطيب الشجاعي فقال نحن سمعنا منه قديما وكان إذ ذاك 

سألت البرقاني عن الحسن بن الطيب فقال كان اإلسماعيلي حسن الرأي فيه فذكرت له أنه عند البغداديين ذاھب 
الحديث فقال لما سمعنا منه كان حاله صالحا قال البرقاني وھو ذاھب الحديث قلت للبرقاني مرة أخرة ھل الحسن بن 

لطيب الشجاعي ضعيف فقال نعم ضعيف ضعيف حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول ا
سألت أبا الحسن محمد بن أحمد بن سفيان الحافظ بالكوفة عن الحسن بن الطيب فقال حدثني أحمد بن علي الخراز 

ي فقال بن زيدان ما للبلخي كتبت عنه قال سمعت بن زيدان وذكر له أن بن سعيد يتكلم في الحسن بن الطيب الشجاع
قمطرا قال بن سفيان وأحسبه قال ثقة وقال بن سفيان حدثني زيد بن علي الخالل قال سمعت بن سعيد يعاتب أبا 
القاسم بن منيع في البلخي ويقول له أنزلته عليك وأفدت عنه فقال ما للبلخي ما سألته عن شيخ إال أعطاني صفته 

ل حمزة سألت الدارقطني عن الحسن بن الطيب البلخي فقال ال يساوي شيئا ألنه حدث بما لم وعالمته ومنزلته وقا
يسمع قال حمزة وسمعت بن سفيان الحافظ يقول حدثني غير واحد عن الحضرمي أنه قال ھو كذاب وهللا أعلم بما 

أبا الحسن محمد بن أحمد بن  اختلفوا فيه كتب إلي أبو طاھر محمد بن محمد بن الحسين المعدل من الكوفة يذكر أن
حماد بن سفيان القرشي حدثھم قال سنة سبع وثالثمائة فيھا مات أبو علي الحسن بن الطيب البلخي ببغداد وقيل إنه 
اجتمع عليه ببغداد من الناس ما ال يحصى عددھم إال هللا وقد كان الحضرمي فيما بلغني يكثر الكالم فيه ويكذبه 

المتقدمين يوثقونه ثم ساق عن أحمد بن علي الخراز وعن زيد بن علي الخراز نحو ما  ورأيت كثيرا من مشايخنا
قدمنا ذكره أخبرني أحمد بن عبد الواحد الوكيل أخبرنا علي بن عمر بن محمد الحربي قال وجدت في كتاب أخي 

وم الثالثاء وكان به بخطه مات الحسن بن الطيب البلخي لثالث عشرة خلت من جمادى اآلخرة سنة سبع وثالثمائة ي
وضح في يديه ورجليه وكان به ضعف البصر في عينيه جميعا وكان في أذنه ثقل وكان يسمع ما يقرأ عليه وإذا 

 أملي لقنوه وكان جيد الحفظ لحديثه 

الحسن بن أبي طيبة القاضي المصري قدم بغداد وحدث بھا عن ھشام بن عمار الدمشقي وأحمد بن صالح  - 3850
ى عنه محمد بن المظفر أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا محمد بن المظفر حدثنا الحسن بن المصري رو

أبي طيبة القاضي حدثنا ھشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس عن الزھري عن أنس ان النبي صلى هللا عليه و سلم أتى 
علي بن المحسن المعدل من أصله أخبرنا  بلبن قد شيب بماء فشرب وناول األعرابي وقال األيمن فاأليمن أخبرنا

محمد بن المظفر حدثني الحسن بن أبي طيبة المصري ببغداد حدثنا أحمد بن صالح قال قال بن وھب كنا عند مالك 
فذكرت السنة فقال مالك السنة سفينة نوح من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق وحدث أبو بكر المفيد عن أبي علي 

 ي طيبة المصري المالكي عن عمرو بن ثور وهللا أعلم الحسن بن يوسف بن أب

 حرف العين من آباء الحسنين 

الحسن بن عبد الرحمن بن عباد بن الھيثم بن الحسن بن عبد الرحمن أبو علي المعروف باإلحتياطي حدث  -  3851
يثم بن خلف الدوري عن جرير بن عبد الحميد ويوسف بن أسباط وسفيان بن عيينة وعبد هللا بن وھب روى عنه الھ

والقاسم بن يحيى بن نصر المخرمي وغيرھما أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن نصر الستوري حدثنا محمد بن عبد 
هللا الشافعي حدثنا الھيثم بن خلف حدثنا حسن بن عبد الرحمن أبو علي حدثنا جرير عن ليث عن مجاھد عن بن 

سلم ليس في الجنة شجرة اال على كل ورقة منھا مكتوب ال إله إال هللا عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 
محمد رسول هللا أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين أنبأنا أبو سعد الماليني أخبرنا عبد هللا بن عدي 

ديثه حديث أھل قال الحسن بن عبد الرحمن بن عباد يعرف باإلحتياطي يسرق الحديث منكر عن الثقات وال يشبه ح
 الصدق قلت روى عنه غير واحد فسماه الحسين ونحن نعيد ذكره في باب الحسين إن شاء هللا 
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الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن بن علي بن جبير أبو محمد البزاز النھاوندي سكن بغداد وحدث بھا عن  - 3852
الرقي وسليمان بن عبد الحميد البھراني الحمصي صالح بن علي النوفلي الحلبي وعبد الملك بن عبد الحميد الميموني 

 روى عنه القاضي أبو الحسن الجراحي 

الحسن بن عبد العزيز بن الوزير أبو علي الجذامي ويعرف بالجروي من أھل مصر قدم بغداد وحدث بھا  - 3853
سويد الرملي روى عن يحيى بن حسان وبشر بن بكر وأبي حفص التنيسين وعبد هللا بن يحيى البرلسي وأيوب بن 

عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وإبراھيم الحربي ومحمد بن عبدوس بن كامل ويحيى بن محمد بن صاعد وجماعة آخرھم 
الحسين بن إسماعيل المحاملي وھو الحسن بن عبد العزيز بن الوزير بن صابئ بن مالك بن عامر بن عدي ولعدي 

ع بن عون بن أسود بن يزيد بن حم بن جذام وذكر نسبه ھذا صحبة بن حمرس بن زفر بن نصر بن عدي بن القاط
ابنه محمد بن الحسن وقال غيره جذام اسمه عمرو بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب 
بن زيد بن كھالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وكان الجروي من أھل الدين والفضل مذكورا بالورع 

فا بالعبادة وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سئل أبي عنه فقال ثقة وذكره الدارقطني فقال لم ير مثله والثقة موصو
فضال وزھدا أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن 

يى يعني بن حسان حدثنا عبد هللا بن زيد بن إسماعيل المحاملي قال حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي حدثنا يح
أسلم عن أبيه قال سمعت بن عمر يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول أحثوا في وجوه المداحين 
التراب أخبرنا أحمد بن أبي جعفر حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن إبراھيم بن أحمد بن محمد الحداد بتنيس حدثنا 

جعفر بن محمد بن الحسن بن عبد العزيز الوزير الجروي بتنيس قال سمعت جدي الحسن بن عبد العزيز أبو القاسم 
يقول من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع أخبرني أبو القاسم األزھري أخبرنا علي بن 

بغداد أخبرني أحمد بن محمد العتيقي  عمر الدارقطني قال الحسن بن عبد العزيز أبو علي الجروي مصري سكن
حدثنا علي بن أبي سعيد بن يونس المصري حدثنا أبي قال الحسن بن عبد العزيز الجذامي ثم الجروي يكنى أبا علي 
حمل من مصر إلى العراق بعد قتل أخيه علي بن عبد العزيز فلم يزل في العراق إلى أن توفي بھا سنة سبع 

عبادة وفضل وكان من أھل الورع والثقة أخبرني الحسين بن علي الطناجيري حدثنا وخمسين ومائتين وكانت له 
عمر بن أحمد الواعظ قال وجدت في كتاب جدي سمعت بن بكر قال ورد الكتاب بموت الحسن بن عبد العزيز 

 الجروي في رجب سنة سبع وخمسين ومائتين 

لصالة في مسجد الجامع بالرصافة أنبأنا إبراھيم بن مخلد الحسن بن عبد العزيز الھاشمي اإلمام كان يتقلد ا - 3854
أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال توفي الحسن بن عبد العزيز الھاشمي وھو والى الصالة بالحرمين ومسجد 
الرصافة ببغداد يوم األحد لثالث خلون من شوال سنة ثالث وثالثين وثالثمائة وله من السن خمس وسبعون سنة 

 وشھور 

الحسن بن عبد الوھاب أبو بكر الخراز أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على  - 3855
بن المنادي وأنا أسمع قال وتوفي أبو بكر الحسن بن عبد الوھاب الخراز في شعبان سنة اثنتين وتسعين يعني 

على ثقته وديانته وقد سمعت منه حكايات يسيرة  ومائتين قد كتب عن أبيه وعن غيره ولم يتفرغ للناس للسماع منه
 قلت وذكر بن مخلد أن وفاته كانت في يوم األربعاء لثالث بقين من شعبان 

الحسن بن عبد الوھاب بن أبي العنبر أبو محمد حدث عن حفص بن عمر السياري ومحمد بن حماد  -  3856
خير بن عرفة المصريين ومحمد بن حبيب البزاز المقرئ ومحمد بن سليمان المنقري البصري ومقدام بن داود و

روى عنه أبو عمرو بن السماك وغيره وكان ثقة دينا مشھورا بالخير والسنة أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا 
محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادي وأنا أسمع أن أبا محمد بن أبي العنبر توفي في جمادى اآلخرة من سنة 

 ائتين وقال كتب الناس عنه ووثقوه ست وتسعين وم
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الحسن بن عبد هللا بن عبد الرحمن أبو علي اإلسكافي الكاتب يعرف بابن األعمى ذكر أبو القاسم بن الثالج  -  3857
 أنه حدثھم في سنة إحدى وعشرين وثالثمائة عن مجاھد بن موسى 

لشوارب أبو محمد األموي ولي قضاء مدينة الحسن بن عبد هللا بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي ا - 3858
المنصور بعد عزل أبي الحسين بن األشناني عنھا وكانت والية بن األشناني لھا ثالثة األيام حسب فأخبرنا علي بن 
المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال بعد الثالثة أيام التي تقلد فيھا بن األشناني مدينة المنصور استقضى 

ى مدينة المنصور أبا محمد الحسن بن عبد هللا بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب في يوم المقتدر عل
اإلثنين لست بقين من شھر ربيع اآلخر سنة ست عشرة وثالثمائة وھذا رجل حسن السير جميل الطريقة قريب الشبه 

المدينة إلى يوم النصف من شھر رمضان  من أبيه وجده على طريقتھم في باب الحكم والسداد ولم يزل واليا على
سنة عشرين وثالثمائة ثم صرفه المقتدر حدثني الصيمري عن محمد بن عمران المرزباني قال حدثني عبد الباقي بن 

 قانع أن الحسن بن عبد هللا بن علي بن أبي الشوارب القاضي مات يوم عاشوراء من سنة خمس وعشرين وثالثمائة 

هللا أبو القاسم يعرف بأخي عياش ذكر بن الثالج أنه حدثھم عن أحمد بن يوسف التغلبي  الحسن بن عبد - 3859
 وقال توفي في جمادى األولى من سنة ثمان وعشرين وثالثمائة 

الحسن بن عبد هللا بن حمدون أبو القاسم البزاز حدث عن العباس بن محمد الدوري ويحيى بن أبي طالب  - 3860
 مد بن نصر بن مكرم المعدل وبن الثالج روى عنه أبو العباس مح

الحسن بن عبد هللا بن محمد بن عيسى أبو محمد النسوي وقيل المروزي قدم بغداد حاجا في سنة إحدى  -  3861
وأربعين وثالثمائة وحدث عن محمد بن عبد هللا بن قھزاد ومحمد بن حمدان بن مھران المھراني النيسابوري روى 

الثالج أخبرنا علي بن أبي علي حدثنا محمد بن المظفر الحافظ لفظا حدثنا أبو محمد  عنه محمد بن المظفر وبن
الحسن بن عبد هللا بن محمد بن عيسى النسوي حدثنا أبو جابر محمد بن عبد هللا بن قھزاد حدثنا محمد بن القاسم 

ة عن عبد هللا قال قال الطايكاني حدثنا عمر بن ھارون حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراھيم عن علقم
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن لكل نبي دعوة تعجلھا في الدنيا وإني اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة 

 للمذنبين المتلطخين 

الحسن بن عبد هللا بن سقالب أبو عبد هللا حدث عن عبد هللا بن أحمد بن حنبل روى عنه أبو الفضل عبيد  - 3862
 عبد الرحمن الزھري  هللا بن

الحسن بن عبد هللا بن المرزبان أبو سعيد القاض السيرافي النحوي سكن بغداد وحدث بھا عن محمد بن  - 3863
أبي األزھر البوشنجي وأبي عبيد بن حربويه الفقيه وعبد هللا بن محمد بن زياد النيسابوري وأبي بكر بن دريد 

فر الخالع ومحمد بن عبد الواحد بن رزمة وعلي بن أيوب العمي وكان ونحوھم حدثنا عنه الحسين بن محمد بن جع
يسكن بالجانب الشرقي وولي القضاء ببغداد وكان أبوه مجوسيا اسمه بھزاد فسماه أبو سعيد عبد هللا سمعت رئيس 
آن الرؤساء شرف الوزاء جمال الوري أبا القاسم علي بن الحسن يذكر أن أبا سعيد السيرافي كان يدرس القر

والقراآت وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والكالم والشعر والعروض والقوافي والحساب وذكر علوما 
سوى ھذه وكان من أعلم الناس بنحو البصريين وينتحل في الفقه مذھب أھل العراق قال رئيس الرؤساء وقرأ على 

ودرسا عليه جميعا النحو وقرأ على أبي بكر بن السراج أبي بكر بن مجاھد القرآن وعلى أبي بكر بن دريد اللغة 
وعلى أبي بكر المبرمان النحو وقرأ عليه أحدھما القرآن ودرس عليه اآلخر الحساب قال وكان زاھدا ال يأكل إال من 
كسب يده فذكر جدي أبو الفرج عنه أنه كان ال يخرج إلى مجلس الحكم وال إلى مجلس التدريس في كل يوم إال بعد 
أن ينسخ عشر ورقات يأخذ أجرتھا عشرة دراھم يكون قدر مؤونته ثم يخرج إلى مجلسه ذكر محمد بن أبي الفوارس 
أبا سعيد فقال كان يذكر عنه االعتزال ولم يكن يظھر من ذلك شيئا وكان نزيھا عفيفا جميل األمر حسن األخالق 

عيد السيرافي عالما فاضال منقطع النظير في علم حدثت عن أبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات قال كان أبو س
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النحو خاصة وكانت سنه يوم توفي ثمانين سنة حدثني ھالل بن المحسن قال توفي القاضي أبو سعيد السيرافي يوم 
اإلثنين الثاني من رجب سنة ثمان وستين وثالثمائة عن أربع وثمانين سنة حدثني األزھري قال توفي أبو سعيد 

صالتي الظھر والعصر في يوم اإلثنين الثاني من رجب سنة ثمان وستين وثالثمائة ودفن في مقبرة  السيرافي بين
 الخيزران بعد صالة العصر من ھذا اليوم 

الحسن بن عبد هللا بن عمر أبو علي الكرميني أخبرنا أبو طاھر محمد بن الحسين بن سعدون البزاز حدثنا  - 3864
عمر الكرميني قدم علينا من بخارى حدثنا أبو حفص أحمد بن أحيد بن حمدان  أبو علي الحسن بن عبد هللا بن

البخاري حدثنا أبو عمر قيس بن أنيف حدثنا محمد بن تميم الفريابي حدثنا عبد هللا بن عيسى الجرجاني حدثنا عبد هللا 
لى هللا عليه و سلم من بن المبارك عن مسعر بن كدام عن عون عن الحسن عن أنس بن مالك قال أقبل رسول هللا ص

غزوة تبوك فاستقبله سعد بن معاذ األنصاري فصافحه النبي صلى هللا عليه و سلم ثم قال له ما ھذا الذي اكنفت يداك 
فقال يا رسول هللا اضرب بالمر والمسحاة في نفقة عيالي قال فقبل النبي صلى هللا عليه و سلم يده فقال ھذه يد ال 

لحديث باطل ألن سعد بن معاذ لم يكن حيا في وقت غزوة تبوك وكان موته بعد غزوة بني تمسھا النار أبدا ھذا ا
 قريظة من السھم الذي رمى به ومحمد بن تميم الفريابي كذاب يضع الحديث 

الحسن بن عبيد هللا بن يحيى أبو محمد بن الھماني الدقاق سمع أبا بكر الشافعي وحبيب بن الحسن القزاز  - 3865
وكان صدوقا أخبرنا الحسن بن عبيد هللا بن الھماني في دكانه بباب الشعير في سنة ثمان وأربعمائة قال  كتبت عنه

أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي حدثنا يزيد بن ھارون أخبرنا الحجاج 
 صلى هللا عليه و سلم نھى يوم خيبر عن لحوم عن أبي إسحاق وثابت بن عبيد عن البراء بن عازب أن رسول هللا

 الحمر األھلية 

الحسن بن عبيد هللا أبو علي البندنيجي الفقيه القاضي سكن بغداد ودرس بھا فقه الشافعي على أبي حامد  - 3866
يم بن علي اإلسفراييني وكان له حلقة في جامع المنصور للفتوى وكان صالحا دينا ورعا سمعت أبا عبد هللا عبد الكر

القصري يقول لم أر فيمن صحب أبا حامد أدين من أبي علي البندنيجين قلت وخرج بأخرة إلى البندجين فمات بھا 
 في جمادى األولى من سنة خمس وعشرين وأربعمائة 

 الحسن بن عبيد هللا بن محمد بن الحسين بن إبراھيم أبو علي المقرئ الصفار سمع بن مالك القطيعي وعمر -  3867
بن محمد بن سيف الكاتب وأبا العباس بن أبي غسان البصري وعبد هللا بن موسى الھاشمي ومحمد بن النضر 
الموصلي كتبنا عنه وكان ثقة يسكن نھر القاليين وسمعته سئل عن مولده فقال في سنة سبع وخمسين وثالثمائة وقال 

تاسع والعشرين من شھر ربيع األول سنة اثنتين لنا مرة أخرى ولدت في سنة ست وخمسين ومات في ليلة اإلثنين ال
 وثالثين وأربعمائة ودفن في مقبرة باب حرب 

الحسن بن عبد الواحد بن سھل بن خلف أبو محمد سمع علي بن عمر السكري وأب القاسم بن جابة  -  3868
حمد بن عبد هللا بن وموسى بن عيسى السراج وأبا الحسن الدارقطني وعيسى بن علي الوزير وأبا طاھر المخلص وم

أخي ميمي كتبت عنه وكان صدوقا أخبرنا الحسن بن عبد الواحد حدثنا عيسى بن علي بن عيسى الوزير إمالء حدثنا 
أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز حدثنا خلف بن ھشام البزار حدثنا أبو شھاب عن عاصم األحول عن بكر 

شعبة قال قلت يا رسول هللا خطبت امرأة فقال ھل رأيتھا قلت ال قال فانظر إليھا  بن عبد هللا المزني عن المغيرة بن
فإنه أحرى أن يؤدم بينكما سمعت منه في مجلس التنوخي وسألته عن مولده فقال في سنة ثمان وسبعين وثالثمائة 

 ومات في شھر ربيع اآلخر من سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 

بن عبد المتكبر بن ھارون بن محمد بن عبيد هللا بن المھتدي با بن ھارون الواثق  الحسن بن عبد الودود -  3869
بن المعتصم با بن ھارون الرشيد أبو علي الھاشمي سمع أبا القاسم الصيدالني وأبا عبد هللا بن الھرواني ومن 

برنا الحسن بن عبد الودود بعدھما كتبت عنه وكان صدوقا مقبول الشھادة عند الحكام ومسكنه بباب البصرة أخ
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أخبرنا عبيد هللا بن أحمد بن علي المقبري حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا محمد بن عمرو بن سليمان حدثنا 
النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد قال أخبرني من ھو خير 

 عليه و سلم قال لعمار ومسح التراب عن رأسه بؤسا لك يا بن سمية تقتلك الفئة مني أبو قتادة أن رسول هللا صلى هللا
الباغية قال لي الحسن بن عبد الودود سمعت بن أبي طاھر المخلص اال أني لم يحصل عندي ما سمعته منه وسألته 

 عن مولده فقال في شھر رمضان من سنة ثمانين وثالثمائة 

ضرب أبو محمد الكوفي مولى بجيلة حدث عن الزھري والحكم بن عتيبة وعدي الحسن بن عمارة بن الم - 3870
بن ثابت وأبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير المكي وعمرو بن دينار والحسن بن عبيد هللا وحبيب بن أبي ثابت روى 

بو الحسين عنه أبو يوسف القاضي ويونس بن بكير وشبابة بن سوار وأبو قطن عمرو بن الھيثم وغيرھم أخبرنا أ
أحمد بن محمد بن حماد الواعظ حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البھلول األزرق حدثنا جدي حدثنا أبو قطن 
عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاھد قال ذكرنا البن عباس ان ضباعة أمرت أن تشترط أو معنى ھذا قال قد 

د في خالفة المنصور كذلك أخبرنا علي بن محمد بن عيسى كان ھذا ولكنه نسخ ولي الحسن بن عمارة القضاء ببغدا
البزار فيما أجاز لنا حدثنا محمد بن عمر بن سالم الحافظ قال الحسن بن عمارة من بجيلة كان قاضيا ببغداد ألبي 
جعفر وأخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال كان الحسن بن عمارة على الحكم يعني ببغداد 

م بعث المنصور إلى عبيد هللا بن محمد بن صفوان إلى مكة من يقدم به عليه فلما قدم واله القضاء وضم الحسن بن ث
عمارة إلى المھدي وكان أبو جعفر يبعث بأسلم إلى المھدي ليعرف حاله وكيف ھو في مجلسه وربما وجه إليه في 

بذلك فقال له المنصور يا بني بلغني اقبالك على مقاتل  السر فرآه أسلم مقبال على مقاتل بن سليمان فأخبر المنصور
فسرني ذلك وإنك إنما تعمل غدا بما تسمع اليوم فال تقبل على مقاتل وأقبل على الحسن بن عمارة للفقه وعلى محمد 

أبو  بن إسحاق للمغازي وما جرى فيھا أخبرنا محمد بن عمر بن بكير النجار أخبرنا محمد بن إبراھيم الربيعي حدثنا
عبد هللا اليزيدي حدثنا سليمان بن أبي شيخ حدثني صلة بن سليمان قال جاء رجل إلى الحسن بن عمارة فقال إن لي 
على مسعر بن كدام سبعمائة درھم من ثمن دقيق وغير ذلك وقد مطلني ويقول ليس عندي اليوم فدفعھا إليه الحسن 

لك عليه شيء فتعال الي حتى أعطيك قال وكان مسعر والحسن بن عمارة وقال له أعط مسعرا كلما أراد وإذا اجتمع 
يجلسان جميعا في موضع واحد وكان مسعر إذا سئل عن الحديث والحسن بن عمارة حاضر لم يحدث وقال اسأل أبا 
محمد وقال سليمان بن أبي شيخ حدثني أبي أبو شيخ قال قدمت الكوفة أريد الحج فجئت الحسن بن عمارة أسلم عليه 

لي إنه ليس شيء من آلة الحج إال وعندنا منه شيء فخذ حاجتك فقلت له ما احتاج إلى شيء قد ھيأت بواسط  فقال
جميع ما احتاج إليه فھي معي فدعا غالما شاميا من أھل شاطا فقال ھذا غالم جبار قل من يسلك ھذا الطريق بمثله 

قد كان يسوى يومئذ ألف درھم أخبرنا علي بن  خذه فھو لك فأبيت وقلت ما أفعل به فجھدني فأبيت وما أشك أنه
المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر حدثني محمد بن العباس اليزيدي حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثني أبي 
قال كان بالكوفة رجل غريب يكتب الحديث وكان يختلف إلى الحسن بن عمارة يكتب عنه فجاءه فودعه ليخرج إلى 

إن في نفقتي قلة فكتب له الحسن رقعة وقال اذھب بھا إلى الفرات إلى وكيل لنا ھناك يبيع القار فادفعھا بالده وقال له 
إليه فظن الرجل أنه قد كتب له بدريھمات فإذا ھو قد كتب له بخمسمائة درھم أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا 

عتبة حدثنا بكار بن أسود العيذي حدثنا إسماعيل  المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن عبيد بن
بن أبان قال بلغ الحسن بن عمارة أن األعمش يقع فيه فبعث إليه بكسوة فلما كان بعد ذلك مدحه األعمش فقيل له 
كنت تذمه ثم مدحته فقال إن خيثمة حدثني عن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إن القلوب جبلت 

من أحسن إليھا وبغض من أساء إليھا أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي  على حب
حدثنا أبو أحمد بن فارس حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثني عبد هللا بن محمد قال قيل البن عتيبة أكان الحسن 

ي قال أحمد بن سعيد سمعت النضر بن شميل عن بن عمارة يحفظ فقال كان له فضل وغيره أحفظ منه وقال البخار
شعبة قال أفادني الحسن بن عمارة عن الحكم قال أحمد أحسبه سبعين حديثا فلم يكن لھا أصل أخبرنا عبيد هللا بن 
عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا بن أبي رزمة أخبرني عبدان 

ن شعبة قال روى الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي سبعة أحاديث فسألت أخبرني أبي ع
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الحكم عنھا فقال ما سمعت منھا شيئا أخبرني الحسين بن علي الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي أخبرنا محمد 
ة كان شعبة يشھد أنه كذاب بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال الحسن بن عمار

أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا جعفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي حدثنا محمود بن 
غيالن حدثنا أبو داود الطيالسي قال قال شعبة ائت جرير بن حازم فقل له ال يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة 

ما عالمة ذلك قال روى عن الحكم أشياء فلم نجد لھا أصال قلت للحكم صلى النبي صلى فإنه يكذب قال فقلت لشعبة و
هللا عليه و سلم على قتلى أحد قال لم يصل عليھم قال الحسن حدثني الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى 

لت من يذكره قال يروي من هللا عليه و سلم صلى عليھم ودفنھم فقلت للحكم ما تقول في أوالد الزنى قال يعتقون ق
حديث الحسن البصري عن علي قال الحسن بن عمارة حدثني الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال يعتقون 
أخبرني محمد بن الحسين بن الفضل القطان أخبرنا دعلج بن أحمد أخبرنا أحمد بن علي األبار حدثنا الحسن بن علي 

عيسى بن يونس وسئل عن الحسن بن عمارة فقال شيخ صالح وكان صديقا يعني الحلواني حدثنا الحداني قال سمعت 
ألخي إسرائيل قال فيه شعبة وأعانه عليه سفيان أخبرنا محمد بن عبد هللا بن أبان الھيتي حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه 

كنت عند سفيان حدثنا الحسن بن علي المعمري حدثنا عيسى بن يونس يعني الرملي قال سمعت أيوب بن سويد يقول 
الثوري فذكر الحسن بن عمارة فغمزه فقلت له يا أبا عبد هللا ھو عندي خير منك قال وكيف ذلك قال جلست معه غير 
مرة فيجري ذكرك فما يذكرك إال بخير قال أيوب فما سمعت سفيان ذاكرا الحسن بن عمارة بعد ذلك إال بخير حتى 

دثنا أبي حدثنا الحسين بن صدقة حدثنا بن خيثمة حدثنا بن أبي رزمة فارقته أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ ح
أخبرني أبي أخبرني بن عيينة قال كنت إذا سمعت الحسن بن عمارة يروي عن الزھري وعمرو بن دينار جعلت 
أصبعي في أذني حدثنا األزھري حدثنا محمد بن المظفر حدثنا علي بن أحمد بن سليمان حدثنا ھارون بن سعيد 

يلي قال سألت أيوب بن سويد عن الذي كان شعبة يطعن به علي الحسن بن عمارة فقال كان يقول إن الحكم بن األ
عتيبة لم يحدث عن يحيى الجزار إال ثالثة أحاديث والحسن يحدث عن الحكم عن يحيى أحاديث كثيرة قال فقلت ذلك 

ألحفظه فحفظته أخبرني بن الفضل أخبرنا دعلج للحسن بن عمارة فقال إن الحكم أعطاني حديثه عن يحيى في كتاب 
أخبرنا أحمد بن علي األبار حدثنا أبو بكر يعني الطالقاني حدثنا النضر بن شميل قال قال الحسن بن عمارة الناس 
كلھم في حل ما خال شعبة أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي أخبرنا عبد هللا بن محمد بن عثمان المزني حدثنا 

الحسين بن مكرم قال سمعت نصر بن علي يقول سمعت وھب بن جرير بن حازم يقول رأيت شعبة في محمد بن 
النوم كارھا لما قال فيه يعني الحسن بن عمارة أخبرنا محمد بن عمر الداودي أخبرنا محمد بن المظفر حدثنا 

سمعت جرير بن عبد  الطحاوي حدثنا احمد بن عبد المؤمن المروزي قال سمعت علي بن يونس المروزي يقول
الحميد يقول ما ظننت أني أعيش إلى دھر يحدث فيه عن محمد بن إسحاق ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة أخبرني 
علي بن محمد بن الحسن المالكي أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي 

أبي وذكر حسن بن عمارة فقال ما أحتاج إلى شعبة فيه أمر الحسن بن حدثنا عبد هللا بن علي بن المديني قال سمعت 
عمارة أبين من ذاك قيل أكان يغلط فقال أبي كان يغلط أي شيء يغلط وذھب إلى أنه كان يضع الحديث أخبرنا 
 يوسف بن رباح البصري أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المھندس حدثنا أبو بشر الدوالبي حدثنا معاوية بن
صالح عن يحيى بن معين قال الحسن بن عمارة ضعيف أخبرنا أحمد بن عبد هللا األنماطي أخبرنا محمد بن المظفر 
أخبرنا علي بن أحمد بن سليمان المعروف بعالن المصري حدثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم قال وسألته يعني يحيى 

صيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن بن معين عن الحسن بن عمارة فقال ال يكتب حديثه أخبرنا ال
الحسين الزعفراني وأخبرنا عبيد هللا بن عمر حدثنا أبي حدثنا الحسين بن صدقة قاال حدثنا بن أبي خيثمة قال سمعت 
يحيى بن معين يقول الحسن بن عمارة ليس حديثه بشيء أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا الحسين بن علي التميمي 

نا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني حدثنا أبو بكر المروذي بطرسوس قال قلت يعني ألحمد بن حنبل حدث
فكيف الحسن بن عمارة فقال متروك الحديث حدثنا عبد العزيز بن علي بن احمد بن علي الكتاني لفظا بدمشق حدثنا 

الجبار بن عبد الصمد السلمي اإلمام حدثنا القاسم بن أبو الحسين عبد الوھاب بن جعفر الميداني حدثنا أبو ھاشم عبد 
عيسى العصار حدثنا إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال الحسن بن عمارة ساقط أخبرنا محمد بن الحسين القطان 
أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا سھل بن أبي سھل الواسطي حدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال والحسن بن 
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صدوق صالح كثير الخطأ والوھم متروك الحديث أخبرنا أبو حازم العبدوي قال سمعت محمد بن عبد عمارة رجل 
هللا الجوزقي يقول قرئ على مكي بن عبدان وأنا أسمع قيل له سمعت مسلم بن الحجاج يقول أبو محمد الحسن بن 

حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب  عمارة البجلي متروك الحديث أخبرني األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخالل
بن شيبة حدثنا جدي قال الحسن بن عمارة مولى لبجيلة يكنى أبا محمد متروك الحديث أخبرني محمد بن علي 
المقرئ أخبرنا أبو مسلم بن مھران قال أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا علي صالح بن محمد عن 

ثه أخبرنا البرقاني أخبرنا أحمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن أحمد بن الحسن بن عمارة فقال ال يكتب حدي
شعيب النسائي حدثنا أبي قال الحسن بن عمارة متروك الحديث كوفي وأخبرنا البرقاني حدثني محمد بن أحمد بن 

لحسن بن عمارة أبو محمد بن عبد الملك اآلدمي حدثنا محمد بن علي األيادي حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال ا
محمد مولى بجيلة ضعيف الحديث متروك أجمع أھل الحديث على ترك حديثه أخبرنا محمد بن الحسين القطان 
أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو أحمد بن فارس حدثنا البخاري قال قال يحيى بن بكير مات يعني الحسن 

مد بن الحسين أخبرنا جعفر الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن بن عمارة سنة ثالث وخمسين ومائة وأخبرنا مح
 سليمان الحضرمي قال وتوفي الحسن بن عمارة بن المضرب أبو محمد مولى بجيلة سنة ثالث وخمسين ومائة 

الحسن بن عياش بن سالم مولى بني أسد وھو أخو أبي بكر بن عياش القارئ من أھل الكوفة وكان وصى  - 3871
وري وسمعت أبا إسحاق الشيباني وإسماعيل بن أبي خالد وسليمان األعمش وجعفر بن محمد بن علي سفيان الث

وسفيان الثوري روى عنه يحيى بن آدم وعاصم بن يوسف وقبيصة بن عقبة وأحمد بن عبد هللا بن يونس وغيرھم 
ن عمر بن سالم الحافظ حدثني وقدم بغداد كذلك أنبأنا علي بن محمد بن عيسى بن موسى البزاز قال حدثنا محمد ب

أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا أبو بكر بن أبي سعيد عن أبيه قال قدم الحسن بن عياش بغداد أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن إبراھيم األشناني بنيسابور قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان 

ت ليحيى بن معين والحسن بن عياش أخو أبي بكر بن عياش كيف حديثه فقال ثقة قلت ھو بن سعيد الدارمي يقول قل
أحب إليك أو أبو بكر فقال ھو ثقة وأبو بكر ثقة أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق إجازة أخبرنا محمد بن العباس بن 

ي قال سمعت يحيى الحماني أبي ذھل الھروي حدثنا أحمد بن محمد بن ياسين الحافظ حدثنا عثمان بن سعيد الدارم
 يقول مات الحسن بن عياش سنة اثنتين وسبعين ومائة 

الحسن بن عنبسة النھشلي والد أبي عبيد هللا حماد بن الحسن حدث عن خلف بن خليفة األشجعي روى عنه  - 3872
 ابنه حماد بن الحسن 

وحدث بھا وكان قد سمع من أبي الحسن بن عيسى بن ماسرجس أبو علي النيسابوري قدم بغداد حاجا  - 3873
األحوص سالم بن سليم وعبد هللا بن المبارك وسفيان بن عيينة وسعيد بن الحسن وجرير بن عبد الحميد وعبد السالم 
بن حرب وأبي بكر بن عياش ووكيع وأبي معاوية الضرير سمع منه أحمد بن حنبل وروى عنه محمد بن أبي عتاب 

اري ومسلم بن الحجاج وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وعبد هللا بن احمد بن حنبل األعين ومحمد بن إسماعيل البخ
وأبو بكر بن أبي الدنيا وموسى بن ھارون وعبد هللا بن محمد بن ناجية وھارون بن يوسف بن مقراض ويحيى بن 

لم على يدي عبد محمد بن صاعد وغيرھم وكان الحسن بن عيسى من أھل بيت الثروة والقديم في النصرانية ثم أس
هللا بن المبارك ورحل في العلم ولقي المشايخ وكان دينا ورعا ثقة ولم يزل من عقبه بنيسابور فقھاء ومحدثون 
أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا علي الحسين بن محمد بن أحمد بن 

بيته قال كان الحسن والحسين ابنا عيسى بن ماسرجس أخوين الحسين الماسرجسي يحكي عن جده وغيره من أھل 
يركبان معا يتحير الناس في حسنھما وبزتھما فاتفقا على أن يسلما فقصدا حفص بن عبد الرحمن ليسلما على يده فقال 

كان  لھما حفص أنتما من أجل النصاري وعبد هللا بن المبارك خارج في ھذه السنة إلى الحج وإذا أسلمتما على يده
ذلك أعظم عند المسلمين وأرفع لكما في عزكما وجاھكما فإنه شيخ أھل المشرق وأھل المغرب يعترفون له بذلك 
فانصرفا عنه فمرض الحسين بن عيسى فمات علي نصرانيته قبل قدوم بن المبارك فلما قدم بن المبارك أسلم الحسن 

فظ يحكي عن شيوخه أن عبد هللا بن المبارك قد كان نزل على يده قال بن نعيم وسمعت أبا علي الحسين بن علي الحا
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مرة رأس سكة عيسى وكان الحسن بن عيسى يركب فيجتاز به وھو في المجلس والحسن من أحسن الشباب وجھا 
فسأل عنه عبد هللا بن المبارك فقيل إنه نصراني فقال اللھم ارزقه اإلسالم فاستجاب هللا دعوته فيه أخبرنا الحسن بن 

بن عمر النرسي وباي بن جعفر بن بأي الجيلي قاال أخبرنا عبيد هللا بن احمد بن علي المقرئ حدثنا أبو محمد  محمد
يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري في شوال سنة تسع وثالثين ومائتين في الرحبة إمالء 

زيد حدثني سعيد بن أبي ھند عن أبي مرة مولى عقيل وكتبته بخطي أخبرنا عبد هللا بن المبارك أخبرنا أسامة بن 
فيما أعلم عن أبي موسى األشعري أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من لعب بالنرد فقد عصى هللا ورسوله أخبرني 
محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم قال سمعت أبا سعيد المؤذن يقول سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق 

ل حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسرجس مولى عبد هللا بن المبارك وكان عاقال عد في مجلسه بباب الطاق اثنا يقو
عشر ألف محبرة أخبرنا محمد بن علي المعدل أخبرنا محمد بن عبد هللا النيسابوري قال سمعت أبا القاسم علي بن 

بعض إخواني في شيء فلما كان يوم مجلسه  المؤمل بن الحسن بن عيسى يقول كان أبو العباس السراج وجد على
في اإلمالء حضرت مجلسه فقال حدثنا الحسن بن عيسى المستسلم كان نصرانيا فأسلم على يدي عبد هللا بن المبارك 
فتقدمت إلى أخي حتى ركب إليه وترضاه واعتذر إليه فلما كان في المجلس الثاني حضرته فابتدأني في أول حديث 

لي الحسن بن عيسى صاحب عبد هللا بن المبارك وحزرنا في مجلسه بباب الطاق بضع عشرة ألف وقال حدثنا أبو ع
محبرة أخبرني أبو الفرج الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال وجدت في كتاب جدي سمعت أحمد بن محمد 

قرأت على البرقاني عن أبي بن بكر قال بلغني أن الحسن بن عيسى بن ماسرجس مات بالثعلبية سنة أربعين ومائتين 
إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال مات الحسن بن عيسى مولى بن المبارك في المنصرف من 
مكة بالثعلبية سنة تسع وثالثين ومائتين أخبرني بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم أخبرني محمد بن إبراھيم بن الفضل 

بن زياد قال توفي الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري أبو علي سنة تسع المزكي حدثنا الحسين بن محمد 
وثالثين ومائتين منصرفنا من الحج قال بن يعقوب حججت مع أبي بكر وأبي القاسم محمد وعلي ابني المؤمل بن 

هللا الرحمن  الحسن بن عيسى فلما بلغنا الثعلبية زرت معھما قبر جدھما الحسن بن عيسى فقرأت على لوح قبره بسم
الرحيم ومن يخرج من بيته مھاجرا إلى هللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على هللا ھذا قبر الحسن بن 
عيسى بن ماسرجس مولى عبد هللا بن المبارك توفي في صفر سنة أربعين ومائتين قال بن نعيم سمعت أبا بكر وأبا 

كته المنية عند منصرفه منھا ثالث مائة ألف درھم أخبرني بن يعقوب القاسم يقوالن أنفق جدنا في الحجة التي أدر
أخبرنا بن نعيم قال سمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى ونحن في البادية عند منصرفنا من زيارة 

فيمن قبر الحسن بن عيسى يقول سمعت أبا يحيى البزاز يقول ألبي رجاء القاضي محمد بن أحمد الجوزجاني كنت 
حج مع الحسن بن عيسى وقت وفاته بالثعلبية سنة أربعين ومائتين ودفن بھا فاشتغلت بحفظ محملي وآالتي عن 
حضور جنازته والصالة عليه لغيبة عديلي عني فحرمت الصالة عليه فأريته بعد ذلك في منامي فقلت له يا أبا علي 

ل نعم غفر لي ربي ولكل من صلى علي قلت فإني ما فعل بك ربك قال غفر لي قلت غفر لك ربك كالمستخبر قا
 فاتتني الصالة عليك لغيبة العديل عن الرحل فقال ال تجزع فقد غفر لي ربي ولمن صلى علي ولكل من يترحم علي 

الحسن بن عيسى بن أخي معروف الكرخي سمع عمه معروف بن الفيرزان روى عنه إسحاق بن إبراھيم  -  3874
محمد بن أحمد بن رزق حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا إسحاق بن سنين الختلي حدثني  بن سنين الختلي أخبرنا

الحسن بن عيسى بن أخي معروف قال سمعت عمي أبا محفوظ معروف بن الفيرزان يقول النظر في المصحف 
 عبادة والنظر إلى الوالدين عبادة والقعود في المسجد عبادة 

المقتدر با بن أحمد المعتضد با بن أبي أحمد الموفق بن جعفر المتوكل على الحسن بن عيسى بن جعفر  - 3875
هللا بن المعتصم بن الرشيد بن المھدي بن المنصور بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب أبو 

ب كتبنا عنه وكان محمد سمع مؤدبه أحمد بن منصور اليشكري وأبا األزھر عبد الوھاب بن عبد الرحمن الكات
فاضال دينا حافظا ألخبار الخلفاء عارفا بأيام الناس وسمعته يقول ولدت في يوم السبت السابع من المحرم سنة ثالث 
وأربعين وثالثمائة بمدينة السالم ومات في ليلة الخميس التاسع عشر من شعبان سنة أربعين وأربعمائة وكان قد 
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مر أمير المؤمنين القائم بأمر هللا أن يؤخر دفنه إلى يوم الجمعة ففعل ذلك أوصى أن يدفن في مقبرة باب حرب فأ
وغسله القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن عبيد هللا بن المھتدي با وكان وصيه ودفن في صبيحة يوم الجمعة 

 لعشر بقين من شعبان بقرب قبر أحمد بن حنبل 

لي الجرمي البصري كان يتجر إلى بلخ فعرف بالبلخي وقدم الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء أبو ع - 3876
بغداد وحدث بھا عن أبيه وعن عبد الوارث بن سعيد وجعفر بن سليمان وغيرھم روى عنه عبد هللا بن أحمد بن 
حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وموسى بن إسحاق األنصاري والحسن بن الطيب الشجاعي وقال بن أبي حاتم 

زرعة عنه فقال ال بأس به وسئل أبي عنه فقال صدوق أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن إسحاق سئل أبو 
بن إبراھيم البغوي ومحمد بن عبد هللا الشافعي فرقھما قاال حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنا الحسن بن عمر بن 

ل أخبرنا عبد الوارث عن يزيد زاد البغوي أبي عبيدة ثم شقيق من أھل بلخ وكان ينزل البصرة سمعت منه ببغداد قا
اتفقا عن عمار مولى بني ھاشم عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كل مولود يولد على الفطرة 
م فأبواه يھودانه وينصرانه كما تنتجون اإلبل ھل تجدون فيھا جدعاء حتى تجدعوھا قرأت على الحسن بن أبي القاس

عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن رميح النسوي قال سمعت أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام يقول سمعت أحمد بن 
سيار يقول أبو علي الحسن بن عمر بن شقيق البصري رأيته ببلخ كثير الرواية عن البصريين عن حماد بن زيد 

حسان وكان يخضب بالحمرة أخبرنا بن  وعبد الوارث بن سعيد وجعفر بن سليمان ونحوھم وله عن أبيه أحاديث
الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو أحمد بن فارس قال قال محمد بن إسماعيل البخاري الحسن يعني 
بن عمر بن شقيق صدوق أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي أخبرني علي بن محمد 

علي صالح بن محمد جزرة الحافظ عن الحسن بن عمر بن شقيق فقال شيخ صدوق  الحبيبي بمرو قال سألت أبا
 سمعت ھبة هللا بن الحسن الطبري يقول الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرمي يقال مات سنة ثالثين ومائتين 

ن صفوان الحسن بن عثمان بن حماد بن حسان بن عبد الرحمن بن يزيد أبو حسان الزيادي سمع شعيب ب - 3877
وإبراھيم بن سعد وإسماعيل بن جعفر وھشيم بن بشير وإسماعيل بن علية ومعتمر بن سليمان وعباد بن العوام 
وجرير بن عبد الحميد ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وشعيب بن إسحاق الدمشقي والوليد بن 

بن عمر الواقدي روى عنه أبو العباس الكديمي وإسحاق  مسلم وسعيد بن زكريا المدائني وأبا داود الطيالسي ومحمد
بن الحسن الحربي وأحمد بن الحسين الصوفي ومحمد بن محمد الباغندي وسليمان بن داود بن كثير الطوسي 
وغيرھم وكان أحد العلماء األفاضل ومن أھل المعرفة والثقة واألمانة وولي قضاء الشرقية بعد محمد بن عبد هللا بن 

في خالفة المتوكل أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النرسي أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا أحمد بن المؤذن 
الحسين أبو الحسن الصوفي حدثنا أبو حسان الزيادي حدثنا شعيب بن صفوان بن الربيع بن الركين عن إبراھيم بن 

د قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مھاجر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شھاب عن عبد هللا بن مسعو
تداووا بألبان البقر فإني أرجو أن يجعل هللا فيھا شفاء فإنھا تأكل من كل الشجر أخبرني أبو عبد هللا محمد بن عبد 
الواحد أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو محمد سليمان بن داود بن كثير الطوسي قال سمعت أبا حسان 

قول سمعت حسان بن زيد يقول لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ نقول للشيخ سنة كم ولدت فإذا أقر الزيادي ي
بمولده عرفنا صدقه من كذبه قال أبو حسان فأخذت في التاريخ فأنا أعلمه من ستين سنة أخبرنا علي بن المحسن 

بعد بن المؤذن فيما أخبرني محمد بن  أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال استقضى المتوكل أبا حسان الزيادي
جرير سنة إحدى وأربعين ومائتين وكان أبو حسان صالحا دينا فھما قد عمل الكتب وكانت له معرف بأيام الناس وله 
تاريخ حسن وكان كريما واسعا مفضاال وأخبرنا علي أخبرنا طلحة حدثني أبو الحسين عمر بن الحسن حدثنا بن أبي 

الجسر واقفا وقد حضر أبو حسان الزيادي القاضي وقد وجه إليه المتوكل من سر من رأي بسياط  الدنيا قال كنت في
جدد في منديل ديبقي مختومة وأمره أن يضرب عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم وقيل أحمد بن محمد بن عاصم 

قذف عائشة فلم ينكر ذلك صاحب خان عاصم ألف سوط ألنه شھد عليه الثقات وأھل الستر أنه شتم أبا بكر وعمر و
ولم يتب منه وكانت السياط بثمارھا فجعل يضرب بحضرة القاضي وأصحاب الشرط قيام فقال أيھا القاضي قتلتني 
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فقال له أبو حسان قتلك الحق لقذفك زوجة الرسول ولشتمك الخلفاء الراشدين المھديين قال طلحة وقيل لما ضرب 
أخبرنا علي بن طلحة بن محمد المقرئ أخبرنا محمد بن العباس الخزاز  ترك في الشمس حتى مات ثم رمي في دجلة

حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد هللا بن يحيى بن خاقان أن عمه عبد الرحمن بن يحيى سأل احمد بن حنبل عن 
بن  المعروف بأبي حسان الزيادي فقال كان مع بن أبي داود وكان من خاصته وال أعرف رأيه اليوم أخبرنا بشرى

عبد هللا الرومي حدثنا سعد بن محمد بن إسحاق الصيرفي حدثنا أحمد بن محمد الدقاق حدثنا بعض أصحابنا عن 
إسحاق الحربي قال بلغني أن أبا حسان الزيادي رأى رب العزة تعالى في النوم فلقيته فقلت بالذي أراك ما أراك إال 

صفه ورأيت فيه شخصا يخيل إلي أنه النبي صلى هللا عليه و حدثتني بالرؤيا قال نعم رأيت نورا عظيما ال أحسن أ
سلم وكان يشفع إلى ربه في رجل من أمته وسمعت قائال يقول ألم يكفك أني أنزلت عليك في سورة الرعد وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمھم ثم انتبھت أخبرنا الحسن بن علي الجوھري أخبرنا محمد بن عمران بن موسى 

حدثنا عبد الواحد بن محمد الخصيبي حدثنا أبو خازم القاضي وأبو علي أحمد بن إسماعيل قاال حدثنا أبو  المرزباني
سھل الرازي حدثنا أبو حسان الزيادي قال ضقت ضيقة بلغت فيھا إلى الغاية حتى ألح علي القصاب والبقال والخباز 

وأنا مفكر في الحيلة إذ دخل علي الغالم فقال حاجي وسائر المعاملين ولم تبق لي حيلة فإني ليوما على تلك الحال 
خراساني بالباب يستأذن فقلت له ائذن له فدخل الخرساني فسلم وقال ألست أبا حسان قلت نعم فما حاجتك قال أنا 
رجل غريب وأريد الحج ومعي عشرة آالف درھم واحتجت إلى أن تكون قبلك إلى أن أقضي حجي وأرجع فقلت 

خرج بعد أن وزنھا وختمھا فلما خرج فككت الخاتم على المكان ثم أحضرت المعاملين فقضيت كل ھاتھا فأحضرھا و
من كان له علي دين واتسعت وأنفقت وقلت اضمن ھذا المال للخراساني إلى أن يجيء يكون قد أتى هللا بفرج من 

لك اليوم دخل إلي الغالم عنده فكنت يومي ذلك في سعة وأنا ال أشك في خروج الخرساني فلما أصبحت من غد ذ
فقال الخرساني الحاجي بالباب يستأذن فقلت ائذن له فدخل فقال إني كنت عازما على ما أعلمتك ثم ورد علي الخبر 
بوفاة والدي وقد عزمت على الرجوع إلى بلدي فتأمر لي بالمال الذي أعطيتك أمس فورد علي أمر لم يرد علي مثله 

وفكرت فقلت ماذا أقول للرجل ثم قلت له نعم عافاك هللا منزلي ھذا ليس بالحريز ولما  قط وتحيرت فلم أدر بما أجيبه
أخذت مالك وجھت به إلى من ھو قبله فتعود في غد لتأخذه فانصرف وبقيت متحيرا ال أدري ما أعمل إن جحدته 

لظ األمر علي جدا قدمني واستحلفني وكانت الفضيحة في الدنيا واآلخرة والھتك وإن دافعته صاح وھتكني وغ
وأدركني الليل وفكرت في بكور الخرساني الي فلم يأخذني النوم وال قدرت على الغمض فقمت إلى الغالم فقلت 
اسرج البغلة فقال يا موالي ھذه العتمة بعد وما مضى من الليل شيء فإلى أين تمضي فرجعت إلى فراشي فإذا النوم 

ي حتى فعلت ذلك ثالث مرات وأنا ال يأخذني القرار وطلع الفجر وأسرج ممتنع فلم أزل أقوم إلى الغالم وھو يردن
البغلة وركبت وأنا ال أدري أين أتوجه وطرحت عنان البغلة وأقبلت أفكر وھي تسير حتى بلغت الجسر فعدلت إليه 

مضي فتركتھا فعبرت ثم قلت إلى أين أعبر وإلى أين أمضي ولكن إن رجعت وجدت الخرساني على بابي أدعھا ت
حيث شاءت ومضت البغلة فلما عبرت الجسر أخذت بي يمنة ناحية دار المأمون فتركتھا إلى أن قاربت باب المأمون 
والدنيا بعد مظلمة فإذا فارس قد تلقاني فنظر في وجھي ثم سار وتركني ثم رجع الي فقال ألست بأبي حسان الزيادي 

ي وما يريد الحسن بن سھل مني فسرت معه حتى صرنا إلى قلت بلى قال أجب األمير الحسن بن سھل فقلت في نفس
بابه واستأذن لي عليه فدخلت فقال أبا حسان ما خبرك وكيف حالك ولم انقطعت عنا فقلت ألسباب وذھبت ألعتذر 
فقال دع ھذا عنك أنت في لوثة أو في أمر فما ھو فإني رأيتك البارحة في النوم في تخليط كثير فابتدأت فشرحت له 

ي من أولھا إلى أن لقيني صاحبه ودخلت عليه فقال ال يغمك هللا يا أبا حسان قد فرج هللا عنك ھذه بدرة قصت
للخراساني في مكان بدرته وبدرة أخرى لك تتسع بھا وإذا نفذت أعلمنا فرجعت من مكاني فقضيت الخرساني 

ن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة واتسعت وفرج هللا وله الحمد أخبرني أبو القاسم األزھري أخبرنا أحمد ب
حدثني محمد بن يونس الكديمي حدثني أبو حسان الزيادي قال مطرنا يوما مطرا شديدا فأقمت في المسجد للصالة 
فإذا أنا بشخص حيالي إذا أطرقت نظر إلي وإذا رفعت رأسي أطرق فعل ھذا مرات فدعوت به وقلت ما شأنك فقال 

جاء ھذا المطر فسقط بيتي وال وهللا ما أقدر على بنيانه قال فأقبلت أفكر من له فخطر ببالي  ملھوف أنا رجل متجمل
غسان بن عباد فركبت إليه معه وذكرت له شأنه فقال قد دخلتني له رقة ھا ھنا عشرة آالف درھم قد كنت أريد 

ليه من الفرح فالمني ناس رأوه وقالوا ما تفرقتھا فأنا أدفعھا إليه فبادرت إليه وھو على الباب فأخبرته فسقط مغشيا ع
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صنعت فدخلت إلى غسان فأمر بإدخاله ورش على وجھه من ماء الورد حتى أفاق فقلت ويحك ما نالك قال ورد علي 
من الفرح ما أنزل بي ما تري ثم تحدثنا مليا فقال لي غسان قد دخلتني له رقة قلت فمه قال احمله على دابة فقلت له 

عزم في أول أمرك على شيء أفمن رأيك أن تموت إن أخبرتك قال ال قلت قد عزم على حملك على  إن األمير قد
دابة قال أحسن هللا جزاءه ثم تحدثنا مليا فقال لي قد دخلتني لھذا الرجل رقة قلت فما تصنع به قال أجري له رزقا 

أن تموت قال ال قلت إنه قد عزم على سنيا وأضمه إلي فقلت له إن األمير قد عزم في أمرك على شيء أفمن رأيك 
أن يجري لك رزقا سنيا ويضمك إليه قال أحسن هللا جزاءه ثم ركب ودفعت البدرة إلى الغالم يحملھا فلما سرنا بعض 
الطريق قال لي ادفع البدرة الي أحملھا قلت الغالم يكفيك قال آنس بمكانھا على عنقي ثم غدوت به إلى غسان فحمله 

به فكان من خير تابع قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي قال توفي أبو  وضمه إليه وخص
حسان الزيادي في رجب سنة اثنتين وأربعين ومائتين وكان من كبار أصحاب الواقدي أخبرنا علي بن المحسن 

سنة اثنتين وأربعين  أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال ومات أبو حسان الزيادي فيما أخبرني محمد بن جرير
ومائتين في رجب وله تسع وثمانون سنة وأشھر ومات ھو والحسن بن علي بن الجعد في وقت واحد وأبو حسان 

 على الشرقية والحسن بن علي على مدينة المنصور 

الحسن بن عثمان بن محمد بن عثمان أبو محمد بن بنت محمد بن غالب بن حرب التمتام ويعرف  - 3878
ي حدث ببالد خراسان وما رواء النھر عن عبد هللا بن إسحاق المدائني وطبقته روى عنه الحاكم أبو عبد هللا بالتمتام

بن البيع النيسابوري وغيره حدثني محمد بن علي المقرئ عن محمد بن عبد هللا بن محمد الحافظ قال الحسن بن 
معتمد في المذاكرة والتحديث فإنه حدث عن أبي عثمان بن محمد بن عثمان التمتامي البغدادي كان يحفظ وليس بال

القاسم البغوي وأبي بكر الباغندي وعبد هللا بن إسحاق المديني وعبد هللا بن زيدان البجلي بأحاديث ال يتابع عليھا قدم 
نيسابور سنة ثمان وثالثين وثالثمائة ثم خرج إلى ما وراء النھر وبلغني أنه توفي باسبيجاب سنة ست وأربعين 

ثالثمائة أنبأنا أبو سعد الماليني أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أبو سعد اإلدريسي قال الحسن بن عثمان التمتامي و
البغدادي كان يحفظ يروي عن جبير بن محمد الواسطي وأحمد بن محمد بن عبد الرزاق وغيرھما من أھل العراق 

ه محمد بن أبي سعيد الحافظ السرخسي وسمعت لم أرزق السماع منه وكتبت حديثه ممن ھو أسند منه حدثني عن
محمد بن أبي سعيد يقول كتب عني الحسن بن عثمان التمتامي أحاديث لبھز بن حكيم ثم ذھب فحدث بھا عن 

 مشايخي كان يخلط مات بالشاش سنة خمس وأربعين وثالثمائة 

حيى بن الحسين العمي ومحمد بن الحسن بن عثمان بن عبدويه بن عمرو أبو محمد البزاز سمع محمد بن ي -  3879
محمد بن سليمان الباغندي وإبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي حدثنا عنه محمد بن عمر بن بكير المقرئ وكان ثقة 
أخبرنا بن بكير حدثنا أبو محمد الحسن بن عثمان بن عبدويه بن عمرو البزاز حدثنا محمد بن يحيى بن الحسين 

هللا بن محمد بن عائشة التيمي بالبصرة حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب العمي البزاز قال حدثنا عبيد 
عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال الحجر األسود من الجنة كان أشد بياضا من 

 الثلج حتى سودته خطايا أھل الشرك 

د العطار سمع إسماعيل بن محمد الصفار وعبد هللا بن عبد الحسن بن عثمان بن بكران بن جابر أبو محم - 3880
الرحمن العسكري وأبا عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وأبا سھل بن زياد ومحمد بن الحسن بن زياد 
النقاش حدثنا عنه الحسن بن محمد الخالل وأبو بكر البرقاني والقاضي أبو عبد هللا الصيمري وأبو الفضل عبيد هللا 
بن أحمد الكوفي الصيرفي وكان ثقة صالحا دينا حدثني أبو محمد الخالل وأبو القاسم األزھري أن الحسن بن عثمان 
بن جابر مات في شعبان من سنة خمس وأربعمائة قال الخالل ودفن في مقبرة باب حرب قلت وكان يذكر أنه ولد في 

 سنة ثالثين وثالثمائة 

ن الحسين بن سورة أبو عمر الواعظ المعروف بابن الفلو سمع جعفر بن محمد الحسن بن عثمان بن أحمد ب -  3881
بن أحمد بن الحكم الواسطي وأبا العباس ختن الصرصري وبن مالك القطيعي وأباه عثمان بن أحمد كتبت عنه وكان 
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ر أبي الحسين بن ال بأس به ينزل الخاللين ثم سكن في دھليز دار القطن مدة ثم انتقل إلى الجانب الشرقي فنزل دا
السماك وأقام ھناك إلى أن مات وكان له لسان وعارضة وبالغة وكان سمحا كريما أنشدنا أبو عمر بن الفلو لنفسه 
دخلت على السلطان في دار عزه بفقري ولم أجلب بخيل وال رجل وقلت انظروا ما بين فقري وملككم بمقدار ما بين 

ت في عشية يوم الجمعة وقت صالة المغرب لعشر خلون من شھر ربيع الوالية والعزل سمعت بن الفلو يقول ولد
اآلخر سنة سبع وأربعين وثالثمائة ومات في ليلة األحد ودفن صبيحة تلك الليلة وذلك يوم األحد الرابع عشر من 
صفر سنة ست وعشرين وأربعمائة وصلى عليه في جامع المدينة وحضرت الصالة عليه ودفن بباب حرب إلى 

 بي الحسين بن السماك جنب أ

الحسن بن علي بن عاصم بن صھيب أبو محمد مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق وھو أخو  -  3882
عاصم بن علي واسطي األصل سكن بغداد وحدث بھا عن أيمن بن نابل وعن أبي عمرو األوزاعي وعبد الملك بن 

نا حمزة بن محمد بن طاھر أخبرنا أبو بكر بن شاذان مسلم بن سالم روى عنه أخوه عاصم وأحمد بن حنبل أخبر
حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي قال قال علي بن الجعد كان الحسن بن علي بن عاصم عند شعبة بمنزلة الولد أخبرنا 
األزھري حدثنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن 

مديني قال سمعت أبي يقول حسن بن علي بن عاصم قد رأيته سمع من األوزاعي وسعيد والناس ولم أكتب عنه ال
شيئا أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا عبد هللا بن أحمد بن 

واصل عن أبي قالبة أنه كان ال يرى بأسا أن  حنبل حدثنا أبي حدثنا حسن بن علي بن عاصم حدثنا األوزاعي عن
يستقرض الرجل الرغيف من الخبز قال أبي كان حسن بن علي بن عاصم أعقل أھل بيته أعقل من أبيه وأخيه جاء 
ذات يوم ونحن على باب ھشيم فقمت إليه فساءلته أخبرنا يوسف بن رباح البصري أخبرنا أحمد بن محمد بن 

ثنا أبو بشر الدوالبي حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال علي بن عاصم إسماعيل المھندس بمصر حد
ليس بشيء وال ابنه الحسن أخبرني األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب 

نعيم الحافظ  حدثنا جدي قال سألت يحيى بن معين عن عاصم بن علي فطعن فيه وفي أبيه وفي أخيه أخبرنا أبو
إجازة أخبرنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت الفضل بن سھل ويحيى 

 بن أبي طالب يقوالن مات الحسن بن علي بن عاصم في حياة أبيه 

لسفاح ولي الحسن بن علي بن الجعد بن عبيد الجوھري مولى أم سلمة المخزومية زوجة أبي العباس ا - 3883
قضاء مدينة المنصور بعد عبد الرحمن بن إسحاق الضبي أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر 
قال عزل الواثق عبد الرحمن بن إسحاق سنة ثمان وعشرين ومائتين واستقضى الحسن بن علي بن الجعد وكان 

أبيه وولي القضاء في حياة أبيه وأخبرني األزھري سريا ذا مروءة وكان من العلماء بمذھب أھل العراق أخذ عن 
أخبرنا أحمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال وأما الحسن بن علي بن الجعد فإنه تولى القضاء وأبوه 
حي ومات أبوه بعد توليه القضاء بسنتين أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو 

زاحم موسى بن عبيد هللا أن عمه عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان سأل أحمد بن حنبل عن الحسن بن علي بن الجعد م
فقال كان معروفا عند الناس بأنه جھمي مشھورا بذلك ثم بلغني عنه اآلن أنه قد رجع عن ذلك قرأت على الحسن بن 

قاضي مدينة المنصور في رجب سنة اثنتين وأربعين  أبي بكر عن أحمد بن كامل قال توفي الحسن بن علي بن الجعد
ومائتين أخبرنا علي بن المحسن حدثنا طلحة بن محمد بن جعفر قال وتوفي الحسن بن علي بن الجعد وأبو حسان 
الزيادي في وقت واحد وكل واحد منھما قاضي كان أحدھما على المدينة واآلخر على الشرقية في سنة ثالث 

أيام المتوكل قال محمد بن خلف فأنشدني بن أبي حكيم لنفسه سر بالكرخ والمدينة قوم مات في  وأربعين ومائتين في
جمعة لھم قاضيان لھف نفسي على الزيادي منھم ثم لھفي على فتى الفتيان قلت والصحيح أن موتھما كان في سنة 

 اثنتين وأربعين 

وف بالحلواني سمع يزيد بن ھارون وعبد الرزاق الحسن بن علي أبو محمد ويقال أبو علي الخالل المعر - 3884
بن ھمام وعبد هللا بن نمير وأبا أسامة وزيد بن الحباب وأبا عاصم النبيل وعفان بن مسلم ومحمد بن عيسى بن 
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الطباع وعبد الصمد بن عبد الوارث روى عنه محمد بن أبي عتاب األعين ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن 
أبي عثمان الطيالسي وإبراھيم الحربي وأبو داود السجستاني وأحمد بن علي األبار ومحمد بن  الحجاج وجعفر بن

ھارون بن المجدر وكان حافظا ثقة وورد بغداد أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا أبو علي بن الصواف حدثنا 
لحلواني قال ما أعرفه بطلب الحديث عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الحسن بن الخالل الذي يقال له ا

وما رأيته يطلب الحديث قلت إنه يذكر أنه كان مالزما ليزيد بن ھارون قال ما أعرفه إال أنه جاءني إلى ھنا يسلم 
علي ولم يحمده أبي ثم قال يبلغني عنه أشياء أكرھھا ولم أره يستخفه وقال أبي مرة أخرى وذكره أھل الثغر عنه 

ما ھذا معناه أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على بشر بن أحمد اإلسفراييني قال لكم أبو غير راضين أو كال
سليمان داود بن الحسين البيھقي بلغني أن الحلواني الحسن بن علي قال إني ال أكفر من وقف في القرآن فتركوا علمه 

الحش ثم قال أبو سلمة من لن يشھد بكفر  قال أبو سليمان سألت أبا سلمة بن شبيب عن علم الحلواني قال يرمى في
الكافر فھو كافر حدثنا الحسن بن علي الجوھري إمالء أخبرنا علي بن محمد بن الفتح األشناني حدثنا أحمد بن عبد 
الرحمن البزوري قال سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن فما تقول فقال 

 غير مخلوق ما نعرف غير ھذا أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي أخبرنا محمد بن عدي البصري في القرآن كالم هللا
كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سمعت أبا داود سليمان بن األشعث يقول كان الحسن بن علي 

برنا ھبة هللا بن الحسن الطبري أخبرنا الحلواني ال ينتقد الرجال ثم قال كان عالما بالرجال وكان ال يستعمل علمه أخ
محمد بن عبد هللا بن القاسم حدثنا محمد يعني بن احمد بن يعقوب بن شيبه حدثنا يعقوب قال الحسن بن علي يعني 
الخالل كان ثقة ثبتا متقنا أخبرنا األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا جدي 

لي الحلواني صاحب حديث متقن ثقة أخبرنا محمد بن علي الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا قال الحسن بن ع
 أخبرنا عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي أخبرني أبي قال أبو محمد الحسن بن علي الحلواني ثقة 

حمد بن أبي الحسن بن علي األعرج حدث عن سعيد بن سليمان الواسطي ونعيم بن حماد روى عنه أ - 3885
 خيثمة وزعم أنه كان ينزل مدينة أبي جعفر المنصور 

الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  -  3886
أبو محمد العسكري كان ينزل بسر من رأى وھو أحد من يعتقد فيه الشيعة اإلمامة وكان مولده على ما أخبرني علي 
بن أبي علي حدثنا الحسن بن الحسين النعالي أخبرنا أحمد بن عبد هللا الذارع حدثنا حرب بن محمد حدثنا الحسن بن 
محمد العمى البصري حدثنا أبو سعيد سھل بن زياد األزدي قال ولد أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 

ة قال بعض الرواة في يوم األربعاء لثمان خلون من موسى في سنة إحدى وثالثين ومائتين وتوفي في يوم الجمع
 ربيع األول سنة مائتين وستين قلت وبسر من رأى مات وبھا قبره إلى جنب أبيه 

الحسن بن علي أبو علي المسوحي أحد الكبراء من شيوخ الصوفية حكى عن بشر بن الحارث روى عنه  -  3887
المحاملي وأسند عنه محمد بن ھارون بن بريه الھاشمي حديثا الجنيد بن محمد وأبو العباس بن مسروق والقاضي 

عن بشر بن الحارث أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قيل 
حسن المسوحي كنيته أبو علي كان أستاذ أكثر البغداديين مثل أبي حمزة وأبي محمد الجريري وغيرھما وھو من 

ار أصحاب سرى وھو أول من عقدت له الحلقة ببغداد يتكلم في ھذه العلوم ولما قعد حضره جماعة أصحاب كب
السرى ولم يتخلف عن مجلسه أحد سمعت أبا نعيم الحافظ يقول بلغني عن الجنيد وبن مسروق أن حسنا المسوحي لم 

والبرد أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق  يكن له منزل يأوي إليه وكان يأوي بباب الكناس في مسجد يكنه من الحر
إجازة أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي حدثني الجنيد وأبو العباس بن مسروق وأبو أحمد المغازلي والجريري وغيرھم 
قالوا سمعنا حسنا المسوحي يقول كنت آوي باب الكناس كثيرا وكنت أقرب من مسجد ثم أتفيأ فيه من الحر واستكن 

يوما وقد كان كظني الحر واشتد علي فتفيأت فغلبتني عيني فنمت فرأيت كأن سقف المسجد قد  فيه من البرد فدخلت
انشق وكأن جارية قد تدلت على من السقف عليھا قميص فضة يتخشخش ولھا ذؤابتان قال فجلست عند رجلي 

ى ما أنت عليه أخبرنا فقبضت رجلي عنھا فمدت يدھا فنالت رجلي فقلت لھا يا جارية لمن أنت قالت أنا لمن دام عل
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محمد بن علي بن الفتح أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال سمعت أبا العباس البغدادي يقول سمعت جعفر 
الخلدي يقول سمعت أبا القاسم يعني الجنيد يقول كلمت يوما حسن المسوحي في شيء من األنس فقال لي ويحك ما 

 األنس لو مات من تحت السماء ما استوحشت 

الحسن بن علي بن مالك بن أشرس بن عبد هللا بن منجاب أبو محمد الشيباني المعروف باألشناني حدث  - 3888
عن عمرو بن عون ويحيى بن معين ومؤمل بن الفضل الحراني وسويد بن سعيد الحدثاني روى عنه ابنه عمر 

إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثنا  ومحمد بن مخلد ومحمد بن أحمد الحكيمي وأحمد بن الفضل بن خزيمة أخبرنا
محمد بن أحمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا الحسن بن علي بن مالك األشناني حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا 
عيسى بن يونس عن إسماعيل عن قيس قال قال الحسن ألبيه يا أبت أتأذن قال نعم وال تحن حنين الجارية قال ذر 

ازب عقولھا فوهللا لئن كنت في وجار ضبع ليستخرجنك منه أخبرنا أحمد بن أبي جعفر العرب حتى ترجع إليھا عو
أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات األشناني في سنة ثمان وسبعين يعني ومائتين أخبرنا 

ل والحسن بن علي بن مالك أحمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادي وأنا أسمع قا
القراطيسي المعروف باألشناني مات ليلة األربعاء ودفن يوم الخميس لثالث خلون من شعبان سنة ثمان وسبعين 

 وصلى عليه أبو بكر المعروف بابن أبي الدنيا القرشي كتب الناس عنه وكان به أدنى لين 

ي األذان الحافظ حدث عن محمد بن بكار بن الريان الحسن بن علي بن ياسر أبو علي الفقيه وھو خال أب - 3889
وعن سعيد بن يحيى بن األزھر الواسطي ومحمد بن عباد المكي ومحمد بن أبي عتاب األعين روى عنه علي بن 
محمد المصري وأبو القاسم الطبراني وغيرھما وكان ثقة أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا 

بن أيوب حدثنا الحسن بن علي بن ياسر البغدادي خال أبي األذان حدثنا سعيد بن يحيى بن األزھر  سليمان بن أحمد
الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق حدثنا شريك عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي 

ة فسماھا خضرة قال سليمان لم يروه عن صلى هللا عليه و سلم إذا سمع اسما قبيحا غيره فمر على قرية يقال لھا عقر
شريك إال إسحاق حدثني الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األزدي حدثنا عبد الواحد بن محمد بن مسرور 
حدثنا أبو سعيد بن يونس قال الحسن بن ياسر البغدادي الفقيه يكنى أبا علي قدم إلى مصر وكتب عنه بھا توفي في 

 وثمانين ومائتين  شھر ربيع اآلخر سنة تسع

الحسن بن علي بن بطحا حدث عن ھارون بن معروف روى عنه بن أخيه إبراھيم بن محمد بن علي بن  - 3890
 بطحا 

الحسن بن علي بن المتوكل بن الميمون أبو محمد عبد الصمد بن علي الھاشمي سمع أبا الحسن المدائني  -  3891
لم وخالد بن أبي يزيد القرني روى عنه محمد بن أحمد بن تميم وشريح بن النعمان وعاصم بن علي وعفان بن مس

الخياط وعبد الباقي بن قانع وإسماعيل الخطبي وجعفر بن محمد بن الحكم المؤدب وكان ثقة أخبرنا الحسن بن أبي 
ن بكر أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي حدثنا الحسن بن علي بن المتوكل مولى بني ھاشم حدثنا خالد بن بھبوذا

القرني وكان فارسيا وھو خالد بن أبي يزيد حدثنا حماد بن زيد عن ھشام بن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى 
هللا عليه و سلم أنه نھى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة قرأت في كتاب محمد بن مخلد سنة إحدى وتسعين ومائتين 

 في المحرم فيھا مات الحسن بن علي بن المتوكل أبو محمد جار المطوعي 

الحسن بن علي بن شبيب أبو علي المعمري الحافظ رحل في الحديث إلى البصرة والكوفة والشام ومصر  - 3892
وسمع ھدبة بن القيسي وسعيد بن عبد الجبار الكرابيسي وعبيد هللا بن معاذ العنبري ومحمد بن عبيد بن خساب 

ن معين وداود بن عمرو الضبي وعبد الرحمن بن صالح وحفص بن عبيد هللا الحلواني وعلي بن المديني ويحيى ب
األزدي وجبارة بن مغلس وشيبان بن فروخ والعباس بن الوليد النرسي وخلف بن سالم وزھير بن حرب ومحمد بن 
جعفر الوركاني وعبد هللا بن عون الخراز وأحمد بن عيسى المصري وعيسى بن حماد زغبة وسويد بن سعيد 
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خلف بن ھشام والمسيب بن واضح وعبد الرحمن بن إبراھيم دحيما وأحمد بن عمرو بن وشيبان بن أبي شيبة و
السرح وخلقا سواھم يطول ذكرھم حدث عنه يحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وعبد الصمد الطستي وأحمد بن 

سى بن سلمان النجاد وأبو سھل بن زياد وجعفر الخلدي وإسماعيل الخطبي وأحمد بن كامل القاضي وأحمد بن عي
الھيثم التمار وغيرھم وكان المعمري من أوعية العلم يذكر بالفھم ويوصف بالحفظ وفي حديثه غرائب وأشياء ينفرد 
بھا وذكره الدار قطني فقال صدوق حافظ جرحه موسى بن ھارون وكانت بينھما عداوة وكان انكر عليه أحاديث 

ن احمد بن محمد بن أحمد بن الصلت األھوازي أخبرنا أخرج أصوله العتق بھا ثم ترك روايتھا أخبرنا أبو الحس
محمد بن مخلد العطار حدثنا الحسن بن علي بن شبيب حدثنا سليمان بن أيوب حدثنا حماد بن زيد عن شعبة عن 
سليمان عن أبي وائل عن حذيفة فيما أرى كذا قال أن النبي صلى هللا عليه و سلم أتى سباطة قوم فبال قائما أخبرني 

بن علي المقرئ أخبرنا محمد بن عبد هللا النيسابوري قال سمعت أبا عمر بن حمدان يقول سمعت أبي يقول محمد 
قصدت الحسن بن علي المعمري من خراسان في حديث محمد بن عباد عن بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن أبي 

عن الحديث فردني فقمت وقلت ال ردك هللا بردة فامتنع علي فبينا أنا عنده ذات يوم وعبيد العجل عنده يذاكره فسألته 
كما رددتني فقال لي اقعد وذاكرني ثم قال لي سل عن غير ھذا فقلت حديث أبي أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن 
أبي موسى عن النبي صلى هللا عليه و سلم إن هللا إذا أراد رحمة أمة قال ال أعرفه فقال عبيد العجل أنا أعرفه حدثناه 

الجوھري حدثنا أبو أسامة فقلت حدثني به فقال ال أحدث بحضرة ھذا الشيخ فصبرت حتى قام ثم تبعته فقلت إبراھيم 
حديث أبي أسامة فقال ال أحدث بحديث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأنا راكب على الطريق فما زلت اعدو معه 

أخرج األصل فكتبته منه أخبرني أحمد بن حتى بلغ باب داره ونزل عن حماره فسألته فحدثني به قلت األصل ف
سليمان المقرئ أخبرنا أحمد بن محمد الھروي أخبرنا عبد هللا بن عدي الحافظ قال الحسن بن علي بن شبيب 
المعمري رفع أحاديث ھي موقوفة وزاد في المتون أشياء ليس منھا أنبأنا أبو سعد الماليني أخبرنا عبد هللا بن عدي 

ول سمعت فضلك الرازي وجعفر بن الجنيد يقوالن المعمري كذاب ثم قال لي عبدان حسداه ألنه قال سمعت عبدان يق
كان رفيقھم وأنا معه فكان المعمري إذا كتب حديثا غريبا ال يفيدھما قال لنا عبدان وما رأيت صاحب حديث في الدنيا 

سابوري قال سمعت أبا عمرو بن حمدان مثل المعمري أخبرني محمد بن علي المقرئ أخبرنا محمد بن عبد هللا الني
يقول سمعت أبا طاھر الجنابذي يقول سمعت موسى بن ھارون يقول استخرت هللا سنتين حتى تكلمت في المعمري 
وذاك أني كتبت معه عن الشيوخ وما افترقنا فلما رأيت تلك األحاديث قلت من أين أتى بھا قال أبو طاھر وكان 

اإلنتخاب فإذا مربى حديث غريب قصدت الشيخ وحدي فسألته عنه أخبرني محمد بن  المعمري يقول كنت أتولى لھم
أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت الزبير بن عبد هللا الثوري يقول سمعت أبا تراب محمد بن 

بعا في أحاديث إسحاق الموصلي بھراة يقول سمعت المعمري يقول أما تعجبون من موسى بن ھارون يطلب لي متا
خصني بھا الشيوخ وقطعتھا من كتبھم أنبأنا الماليني أخبرنا بن عدي قال سمعت بن سعيد يقول سألت عبد هللا بن 
أحمد بن حنبل عن المعمري فقال ال يتعمد الكذب ولكن أحسب أنه صحب قوما يوصلون الحديث قال بن عدي وكان 

رد المعمري بعشرين أو ثالثين حديثا أو أكثر ليست عند غيره في أحمد بن ھارون البرديجي يقول ليس بعجب أن يتف
كثرة ما كتب قال بن عدي وكان المعمري كثير الحديث صاحب حديث بحقه كما قال عبدان انه لم ير مثله وما ذكر 
عنه أنه رفع أحاديث وزاد في المتون فإن ھذا موجود في البغداديين خاصة وفي حديث ثقاتھم وأنھم يرفعون 

لموقوف ويصلون المرسل ويزيدون في األسانيد والمعمري كما قال عبد هللا بن أحمد ال يتعمد الكذب ولكنه صحب ا
قوما يصلون ويزيدون وهللا أعلم أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان وأخبرنا 

مات أبو علي المعمري سنة خمس وتسعين ومائتين  محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قاال
قال الخطبي في المحرم قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي قال مات أبو علي المعمري في 
ليلة الجمعة إلحدى عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة خمس وتسعين ومائتين ودفن في يوم الجمعة بعد صالة العصر 

مقابر البرامكة بباب البردان وكان في الحديث وجمعه وتصنيفه إماما ربانيا وكان قد شد أسنانه على الطريق عند 
بالذھب ولم يغير شيبه وقيل بلغ اثنتين وثمانين سنة وكان قديما يكنى أبا القاسم ثم اكتني بأبي علي احسب أنه كره أن 

القضاء للبرتي على القصر وأعمالھا وقيل له  يذكر بكنيته فيسب فنزه الكنية عن ذلك وهللا أعلم وقد كان ولى
 المعمري بأمه أم الحسن بنت سفيان بن أبي سفيان صاحب معمر بن راشد 



81 

 

الحسن بن علي بن الوليد أبو جعفر الفارسي الفسوي سكن بغداد وحدث بھا عن سعيد بن سليمان الواسطي  - 3893
بن وثيق البصري وعبد الرحمن بن نافع درخت  وعلي بن الجعد الجوھري وإبراھيم بن مھدي المصيصي وفيض

وإسماعيل بن عبد هللا بن زرارة الرقي وعمرو بن محمد الناقد روى عنه أبو عمرو بن السماك وعبد الصمد بن علي 
الطستي وعبد الباقي بن قانع القاضي وأبو بكر الشافعي وأبو علي بن الصواف ومحمد بن علي بن حبيش وذكره 

 بأس به أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي البزاز أخبرنا عثمان بن أحمد الدارقطني فقال ال
الدقاق إمالء حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن 

د أھدت لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم حسين عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة أن امرأة من اليھو
شاة مسمومة فقال ألصحابه أمسكوا فإنھا مسمومة فقال ما حملك على ما صنعت فقالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا 
فسيطلعك هللا علي وإن كنت كاذبا أريح الناس منك أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي حدثنا الحسن بن عثمان 

برنا علي بن إبراھيم بن حماد القاضي حدثنا أبو جعفر الحسن بن علي الفسوي قال ولدت سنة بن جابر العطار أخ
اثنتين ومائتين أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان يقول سنة تسعين ومائتين فيھا 

نا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثنا بن مات الحسن بن علي بن الوليد الفسوي أخبرنا علي بن محمد السمسار أخبر
 قانع أن الحسن بن علي الفسوي مات في سنة ست وتسعين ومائتين 

الحسن بن علي بن أحمد بن يعقوب بن يحيى بن طالب بن غراب قرابة خلف بن ھشام بن طالب بن  - 3894
 غراب البزار المقرئ حدث عن محمود بن خداش روى عنه عبد الصمد الطستي 

الحسن بن علي الحجاج األنصاري يلقب حمصة حدث عن عبد هللا بن معاوية الجمحي روى عنه أبو  -  3895
القاسم الطبراني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا الحسن 

معاوية الجمحي حدثنا حماد يعني بن زيد بن علي بن الحجاج األنصاري البغدادي يلقب حمصة حدثنا عبد هللا بن 
حدثنا أيوب عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان يصبح جنبا من غير احتالم ثم 

 يغتسل ويصوم قال سليمان لم يروه عن أيوب إال حماد تفرد به عبد هللا بن معاوية 

و علي الرقي قدم بغداد وحدث بھا عن أبيه وعن عامر بن سيار الحسن بن علي بن سعيد بن شھريار أب -  3896
الحلبي وعبد الملك بن سليمان القرقساني وعلي بن ميمون وزريق بن الورد الرقيين روى عنه محمد بن العباس بن 
نجيح الحافظ وأبو سھل بن زياد القطان وقال الدارقطني ھو ضعيف أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي 

ثنا أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان أخبرنا الحسن بن علي بن شھريار الرقي حدثنا أبي حدثنا محمد بن حد
مصعب حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال دخل النبي صلى هللا عليه و سلم على أبي وھو 

لبزاق على خده أخبرنا الحسن بن أبي بكر حدثنا محمد مريض يعوده فرقاه فتفل من قرنه إلى قدمه فرأيت رحاض ا
بن العباس بن نجيح البزاز حدثنا بن سعيد بن شھريار حدثنا عامر بن سيار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إسحاق عن شعبة بن الحجاج عن ھشام بن زيد بن أنس بن مالك قال سمعت جدي يقول رأيت 

صلى هللا عليه و سلم أتى بجارية من األنصار وقد رضھا يھودي بين حجرين فقتلھا وانتزع حليھا فقال رسول هللا 
لھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من تتھمون قالوا نتھم رجال من اليھود فأتي باليھودي ورجلين من اليھود معه 

هللا صلى هللا عليه و سلم للجارية وبھا رمق أھذا قتلك فدعا أحد الرجلين اللذين لم يكن منھما متھم بقتلھا فقال رسول 
فأشارت برأسھا أن ال ثم أتى باآلخر فقالت مثل ذلك فأتى باليھودي الذي اتھم بھا فقال ھذا قتلك فأشارت رأسھا أن 
نعم فأمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بقتل اليھودي فرض بين حجرين ونحن قعود حدثني الصوري أخبرنا 

مد بن عبد الرحمن األزدي حدثنا عبد الواحد بن محمد بن مسرور حدثنا أبو سعيد بن يونس قال الحسن بن علي مح
بن سعيد بن شھريار يكنى أبا علي رقي توفي بمصر يوم الخميس ليومين بقيا من شھر ربيع األول سنة سبع وتسعين 

 ومائتين لم يكن في الحديث بذاك تعرف وتنكر 
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علي بن محمد بن سليمان أبو محمد القطان ويعرف بابن علويه سمع عاصم بن علي وإسماعيل  الحسن بن - 3897
بن عيسى العطار وعباد بن موسى الختلي ومحمد بن الصباح الجرجرائي وإبراھيم بن المنذر ويزيد بن مروان 

ر بن الوليد ومحمد بن الخالل ونصر بن الحكم الياسري وعبيد هللا بن محمد العيشي وبشار بن موسى الخفاف وبش
حميد الرازي ويحيى بن المبارك المباركي وأبو الصلت الھوي وأبا عبيدة بن الفضل بن عياض روى عنه أبو عمرو 
بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وإسماعيل الخطبي وأبو بكر الشافعي وأحمد بن سندي الحداد وأبو علي بن 

ين الزينبي وكان ثقة حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن الصواف ومخلد بن جعفر الدقاق وأبو الحس
يوسف يقول سألت الدارقطني عن الحسن بن علي بن سليمان القطان فقال ثقة أخبرنا محمد بن رزق أخبرنا إسماعيل 

ر ربيع بن علي الخطبي قال مات أبو محمد الحسن بن علوي القطان صاحب المبتدأ يوم السبت لليلتين خلتا من شھ
 اآلخر سنة ثمان وتسعين ومائتين وأخبرني أن مولده في شوال سنة خمس ومائتين 

الحسن بن علي بن دلويه حدث عن أحمد بن ثابت الجحدري روى عن أبو القاسم الطبراني أخبرنا محمد  - 3898
بغدادي حدثنا أحمد بن ثابت بن عبد هللا بن شھريار حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب حدثنا الحسن بن علي بن دلويه ال

الجحدري حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا عبد هللا بن المنيب المدني حدثني أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول 
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول اللھم اغفر لألنصار وألزواج األنصار وذراريھم وذراري ذراريھم قال 

  بن المنيب إال محمد بن خالد بن عثمة تفرد به أحمد بن ثابت سليمان لم يروه عن عبد هللا

الحسن بن علي السرخسي قدم بغداد وحدث بھا عن حمدان بن ذي النون روى عنه الطبراني أيضا أخبرنا  -  3899
د بن بن شھريار أخبرنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسن بن علي السرخسي ببغداد حدثنا حمدان بن ذي النون حدثنا شدا

حكيم حدثنا زفر بن الھذيل عن يحيى بن سعيد األنصاري عن الزھري عن عبد هللا والحسن ابني محمد بن الحنفية 
 عن أبيھما عن علي قال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من متعة النساء قال سليمان لم يروه عن زفر إال شداد 

ل المصيصة وحدث بھا عن أحمد بن عيسى المصري وإسحاق الحسن بن علي بن عمر أبو سعيد الفقيه نز - 3900
بن أبي إسرائيل روى عنه إبراھيم بن أحمد بن الحسن القرمسيني ومحمد بن أحمد بن يعقوب الھاشمي المصيصي 
أخبرنا الحسن بن علي الجوھري أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن يعقوب الھاشمي حدثنا الحسن بن علي بن 

بالمصيصة حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عمر البغدادي 
 عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا إراد هللا بأمير خيرا جعل له وزيرا صالحا 

بن العباس قال الحسن بن علي بن إسماعيل أبو سعيد الجصاص أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد  - 3901
قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال ومات أبو سعيد الحسن بن علي بن إسماعيل الجصاص في ذي القعدة سنة 
إحدى وثالثمائة عن ستر وصدق وكان نزل بالجانب الغربي مربعة بال شوية كثير الحديث سيما عن أھل مصر 

 كالربيع بن سليمان والمذكورين معه 

أبو محمد الخفاف البغدادي روى عن يحيى بن معاذ الرازي حدث عنه أبو القاسم الحسن  الحسن بن علي -  3902
 بن محمد السكوني الكوفي 

الحسن بن علي بن موسى أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن الفضل بن نصيف الفراء في كتابه إلينا من مصر  - 3903
ء قال حدثنا الحسن بن علي بن موسى البغداي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خروف بن كامل المديني إمال

 حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة 

الحسن بن علي بن مصعب بن بدر اللخمي أحد الغرباء حدث ببغداد عن ھشام بن عمار الدمشقي وحرملة  -  3904
د هللا بن علي بن عياض بن يحيى المصري روى عنه الحسن بن سليمان بن عبد هللا األصبھاني أخبرنا أبو محمد عب

القاضي بصور أخبرنا محمد بن أحمد بن جميع قال سمعت أبا علي الحسن بن سليمان بن عبد هللا بن سليمان 
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األصبھاني يقول سمعت الحسن بن علي بن مصعب بن بدر اللخمي ببغداد يقول سمعت ھشام بن عمار يقول سمعت 
 بخير مالك بن أنس يقول ال يفلح كذاب أبدا وال يأتي 

الحسن بن علي بن سھل العاقولي حدث عن حمدان بن المختار روى عن القاضي أبو بكر بن الجعابي  - 3905
أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار قطيط أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المعدل بأصبھان حدثنا محمد 

ولي حدثنا حمدان بن المختار حدثنا حفص بن عبيد هللا بن عمر التميمي الحافظ حدثنا الحسن بن علي بن سھل العاق
بن عمر عن سفيان الثوري عن علي بن زيد عن أنس قال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول من كنت مواله 

 فعلي مواله اللھم والي من وااله وعاد من عاداه 

و سعد الماليني وكتبت من أصل كتابه قال الحسن بن علي أبو علي النخعي يعرف بأبي األشنان أجاز لي أب - 3906
أخبرنا عبد هللا بن عدي الحافظ قال الحسن بن علي أبو علي النخعي يلقب أبو األشنان رأيته ببغداد في الخلد ولم 
أكتب عنه ألنه كان يكذب كذبا فاحشا ويحدث عن قوم لم يرھم ويلزق أحاديث قوم تفردوا به على قوم ليس عندھم 

 بن يزيد الدمشقي وما أظنه رآه عن األوزاعي عن عطاء عن عبيد عن عمير عن بن عباس عن حدث عن عبد هللا
النبي صلى هللا عليه و سلم قال تجاوز هللا عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرھوا عليه وھذا إنما يروي عن بشر بن 

أبي معاوية وروى عن الوليد بن مسلم بكر عن األوزاعي ورواه عن بشر ثالثة أنفس البويطي والربيع والحسين بن 
عن األوزاعي عن عطاء عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم ولم يذكر في إسناده عبيد بن عمير قال 
وحدث أيضا أبو األشنان عن ھدبة عن جرير بن حازم عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم من أتى 

ألشنان في روايته ھذا الحديث عن ھدبة عن جرير وليس الحديث عند ھدبة عن جرير الجمعة فليغتسل وأبطل أبو ا
وإنما يروي عن محمد بن أبان الواسطي عن جرير ويروى عن وھب بن جرير عن أبيه فأما حديث محمد بن أبان 

سراج عني عن فحدث عنه إبراھيم بن إسحاق السراج ثم كان يقول من بعد إبراھيم حدثني أخي يعني أبا العباس ال
محمد بن أبان وقد حدث أبو األشنان ھذا عن عبد هللا بن يزيد الدمشقي عن األوزاعي بأشياء معضلة وعن غيره 

 بالمناكير وھو بين األمر في الضعفاء 

الحسن بن علي بن عبد الصمد بن يونس بن مھران أبو سعيد البصري يعرف باألزمي سكن بغداد وحدث  -  3907
محمد بن عباد بن صھيب وبحر بن الحكم الكسائي وغيرھما روى عنه محمد بن مخلد وبن بھا عن صھيب بن 

الجعابي ومحمد بن حميد المخرمي ومحمد بن المظفر وعلي بن عمر السكري أخبرنا القاضي أبو تمام علي بن 
دثنا بحر بن يحيى محمد بن الحسن الواسطي حدثنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا أبو سعيد الحسن بن عبد الصمد ح

حدثنا عبد الكريم بن روح حدثنا سلم بن مسلم قال سمعت الشعبي يقول إن فاطمة بنت قيس حدثت أن زوجھا طلقھا 
ثالثا فقال لھا النبي صلى هللا عليه و سلم ال سكنى وال نفقة أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا علي بن 

مات أبو سعيد األزمي سنة ثمان وثالثمائة في وسط آخر جمعة من رجب  عمر السكري قال وجدت في كتاب أخي
 ومنزله مربعة أبي عبيد هللا 

الحسن بن علي بن أحمد بن بشار بن زياد الشاعر المعروف بابن العالف حدث عن أبي عمر الدوري  - 3908
ي روى عنه عبد هللا بن المقرئ وحميد بن مسعدة البصري ونصر بن علي الجھضمي ومحمد بن إسماعيل الحسان

الحسن بن النخاس وأبو الحسن الجراحي القاضي وأبو عمر بن حيويه وأبو حفص بن شاھين وغيرھم أخبرنا أحمد 
بن محمد العتيقي وعلي بن المحسن القاضي قاال حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو بكر بن العالف حدثنا أبو 

جزري عن مجاشع بن عمرو عن ميسرة بن عبد ربه عن سعيد بن جبير عن بن عمر الدوري حدثنا علي بن قدامة ال
عباس يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوھھم فأھل البدع واألھواء وأما الذين ابيضت وجوھھم 

ثنا أبو فأھل السنة والجماعة حدثني الحسن بن أبي طالب حدثنا أحمد بن محمد بن عمران حدثني الغمر بن محمد حد
بكر الحسن بن علي بن بشار العالف الشاعر بمجلس أبي الحسن األخفش قال صك لي على علي بن يحيى برزق 

أبا حسن لما ... فأعطاني دنانير وأمر أن ال أحتسب بھا عليه فكتبت إليه بھذه األبيات وذكر أن أبا ھفان كتبھا بيده 
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وأعطيتني شيئا سوى ... فصيرت لي حقا بفضلك واجبا ... ... ق تفردت فيھا بالفضيلة في السب... سبقت إلى العلى 
ملكت قيادي يا بن ... ... خبيرا به يخبرك صدقك عن صدقي ... فقدت بھا قلبي إليك وإن تسل ... ... ذلك الحق 

ع بمثلك إذا كان لم يسم... فمن أين لي في الخلق مثلك سيد ... ... فإن زدتني أخرى ملكت بھا رقي ... يحيى بنعمة 
فإن قابلوا ... ... كجودك لما سار في الغرب والشرق ... وقد سار شعري فيك غربا ومشرقا ... ... في الخلق 

على غابر األيام ... فليتك إذا خلدت حمدك باقيا ... ... فما بين أشعاري وجودك من فرق ... شعري بجودك سائرا 
حدثني أبي قال حدثني عبد العزيز بن أبي بكر الحسن العالف  أخبرنا علي بن أبي علي المعدل... تبقى كما تبقي 

الشاعر وكان أحد ندماء المعتضد قال حدثني أبي قال كنت ذات يوم في دار المعتضد وقد أطلنا الجلوس بحضرته ثم 
 نھضنا إلى مجالسنا في حجرة كانت موسومة بالندماء فلما أخذنا مضاجعنا وھدأت العيون أحسسنا بفتح األبواب
وتفتيح األقفال بسرعة فارتاعت الجماعة لذلك وجلسنا في فرشنا فدخل إلينا خادم من خدم المعتضد فقال إن أمير 

إذا الدار قفر والمزار بعيد ... ولما انتھينا للخيال الذي سرى ... المؤمنين يقول لكم أرقت الليلة بعد انصرافكم فعملت 
بما يوافق غرضي أجزلت جائزته وفي الجماعة كل شاعر مجيد  وقد ارتج علي تمامه فاجيزوه ومن أجازه... 

فقلت لعيني عاودي النوم واھجعي ... مذكور وأديب فاضل مشھور فافحمت الجماعة وأطالوا الفكر فقلت مبتدرا لھم 
نت وما فرجع الخادم إليه بھذا الجواب ثم عاد إلي فقال أمير المؤمنين يقول لك أحس... لعل خياال طارقا سيعود ... 

قصرت وقد وقع بيتك الموقع الذي أريده وقد أمر لك بجائزة وھاھي فأخذتھا وازداد غيظ الجماعة مني حدثني أحمد 
بن علي التوزي قال مات الحسن بن علي بن العالف الشاعر في سنة ثمان عشرة وثالثمائة وله مائة سنة وقال لي 

 مائة سنة  ھالل بن المحسن مات في سنة تسع عشرة وثالثمائة عن

الحسن بن علي أبو علي المعروف بالطوابيقي حدث عن علي بن أحمد البصري شيخ له مجھول روى عنه  - 3909
يوسف القواس حدثني أحمد بن علي المحتسب والحسن بن محمد الخالل قاال حدثنا يوسف بن عمر القواس حدثنا أبو 

وسى الصنوبري إمالء ثم اتفقا قال حدثنا علي بن علي الحسن بن علي المعروف بالطوابيقي زاد أحمد صاحب م
أحمد البصري جار حميد الطويل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 صلوا علي أنبياء هللا ورسله فإن هللا بعثھم كما بعثني 

العالء بن أسلم أبو سعيد العدوي البصري سكن الحسن بن علي بن زكريا بن صالح بن عاصم بن زفر بن  - 3910
بغداد وحدث بھا عن عمرو بن مرزوق وعروة بن سعيد ومسدد بن مسرھد وھدبة بن خالد وطالوت بن عباد وكامل 
بن طلحة وجويرية بن أشرس وعبد هللا بن معاوية الجمحي وشيبان بن فروخ وجبارة بن مغلس وخراش بن عبد هللا 

بكر بن مالك القطيعي وأحمد بن جعفر بن سلم وأبو القاسم بن النخاس وأحمد بن إبراھيم بن وغيرھم روى عنه أبو 
شاذان وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص الكتاني في آخرين أخبرني التنوخي قال قال لنا أبو بكر بن شاذان سألت 

نا محمود بن عمر العكبري أبا سعيد الحسن بن علي البصري في أي سنة ولدت قال في سنة عشر ومائتين أخبر
أخبرنا أبو طالب عبد هللا بن محمد بن عبد هللا حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي بن زكريا بن صالح بن عاصم بن زفر 
البصري قال مررت بالبصرة بباب عثمان بن أبي العاص الثقفي فإذا الناس مجتمعون في منخل طحان فملت إليھم 

ھذا الشيخ فقلت من ھذا فقالوا ھذا خراش بن عبد هللا خادم أنس بن مالك قلت كم له من ألنظر كما ينظر الغلمان فإذا ب
سنة قالوا ثالثون ومائة سنة فزحمت الناس ودخلت إليه وبين يديه جمعية يكتبون عنه والباقون نظارة فأخذت قلما 

رين ومائتين وأنا بن اثنتي من يد رجل وكتبت ھذه الثالثة عشر حديثا في أسفل نعلي وذلك في سنة اثنتين وعش
عشرة سنة أنبأنا أحمد بن علي اليزدي أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ قال أبو سعيد 
الحسن بن علي العدوي البصري سكن بغداد رأيت مشايخنا وكھولنا قد كتبوا عنه لكن فيه نظر يقال حبسه إسماعيل 

فيما كان يحدث به عن مشايخه نقلت من أصل أبي سعد الماليني وأجاز لي روايته بن إسحاق القاضي إنكارا عليه 
عنه أخبرنا عبد هللا بن عدي الحافظ قال أبو سعيد الحسن بن علي العدوي يضع الحديث ويسرق الحديث ويلزقه على 

إال القليل موضوعات قوم آخرين ويحدث عن قوم ال يعرفون وھو متھم فيھم وإن هللا لم يخلقھم وعامة ما حدث به 
وكنا نتھمه بل نتيقنه أنه ھو الذي وضعھا حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سألت 
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الدارقطني عن الحسن بن علي أبي سعيد البصري فقال ذا متروك قلت كان يسمى الذئب قال نعم وقال حمزة سمعت 
ن علي بن زكريا أبو سعيد العدوي أصله بصري سكن بغداد أبا محمد الحسين بن علي الصيمري يقول الحسن ب

كذاب على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول على النبي ما لم يقل زعم لنا أن خراشا حدثه عن أنس بن مالك 
أحاديث فوق العشرة وزعم لنا أن عروة بن سعيد حدثه عن بن عون نسخة ومما حدث به ال جزاه هللا خيرا عن شيخ 

ماه لنا عن شعبة عن توبة العنبري عن أنس رفعه إلى النبي صلى هللا عليه و سلم عليكم بالوجوه المالح والحدق قد س
السود فإن هللا يستحي أن يعذب وجھا مليحا بالنار وأشياء كثيرة تبين كذبه على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

د هللا بن الحسن بن سليمان النخاس المقرئ حدثنا الحسن بن علي أخبرنا أبو سعد الماليني قراءة أخبرنا أبو القاسم عب
بن زفر حدثنا الصباح بن عبد هللا أبو بشر حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

شيخ غير  و سلم عليكم بالحدق السود فإن هللا يستحي أن يعذب الوجه الحسن بالنار رواه أبو سعد مرة أخرى عن
الصباح سماه إبراھيم بن سليمان الزيات عن شعبة أخبرناه الحسن بن الحسين بن العباس النعالي أخبرنا أحمد بن عبد 
هللا الذارع حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي وأخبرنيه أبو القاسم األزھري وأحمد بن عبد الواحد الوكيل قاال أخبرنا 

أخبرنا محمد بن طاھر القرشي حدثنا الحسن بن صالح البصري حدثنا محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري 
إبراھيم بن سليمان الزيات حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

ر الطرازي عن عليكم بالوجوه المالح والحدق السود فإن هللا يستحي أن يعذب وجھا مليحا بالنار وكذا رواه أبو بك
أبي سعيد أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق المقرئ أخبرنا عمر بن إبراھيم بن كثير حدثنا أبو سعيد العدوي حدثنا 
مسدد بن مسرھد حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبان بن تغلب حدثنا األعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود 

الدال على الخير كفاعله وھذا الحديث يرويه عارم بن الفضل عن  األنصاري قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم
حماد بن زيد ھكذا وقد سرقه العدوي فرواه عن مسدد وليس الحديث عند مسدد وإنما عارم يتفرد به وقد رواه الحسن 

أحمد  بن عمر العبدي عن حماد فقال فيه عن بن مسعود وأخطأ في ذلك ألنه عن أبي مسعود أخبرنا األزھري حدثنا
بن إبراھيم بن الحسن حدثنا الحسن بن علي العدوي حدثنا كامل بن طلحة حدثنا بن لھيعة حدثنا سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن في السماء الدنيا ثمانين ألف ملك يستغفرون هللا 

ثمانون ألف ملك يلعنون من أبغض أبا بكر وعمر وھذا الحديث وضعه  لمن أحب أبا بكر وعمر وفي السماء الثانية
العدوي عن كامل بن طلحة وإنما يرويه عبد الرزاق بن منصور البندار عن أبي عبد هللا الزاھد السمرقندي عن بن 

يعة حدثني لھيعة وأبو عبد هللا الزاھد مجھول فألزقه العدوي على كامل وكامل ثقة والحديث ليس بمحفوظ عن بن لھ
الحسن بن أبي طالب حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو القاسم الحسن بن إدريس بن محمد بن شاذان القافالئي 
حدثنا عبد الرزاق بن منصور البندار حدثنا أبو عبد هللا السمرقندي الزاھد حدثنا بن لھيعة عن سعيد بن أبي سعيد 

لى هللا عليه و سلم إن في السماء الدنيا ثمانين ألف ملك يستغفرون لمن المقبري عن أبي ھريرة قال قال النبي ص
أحب أبا بكر وعمر وفي السماء الثانية ثمانين ألف ملك يلعنون من أبغض أبا بكر وعمر ومن أحب جميع الصحابة 

مقرئ أخبرنا فقد بريء من النفاق وقد صنع العدوي لھذا الحديث إسنادا آخر أخبرناه أحمد بن محمد بن إسحاق ال
عمر بن إبراھيم بن كثير حدثنا أبو سعيد العدوي حدثنا طالوت عن عباد الجحدري حدثنا الربيع بن مسلم القرشي 
عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم ان في السماء الدنيا ثمانين ألف ملك 

الثانية ثمانين ألف ملك يلعنون من ابغض أبا بكر وعمر وھذا  يستغفرون هللا لمن أحب أبا بكر وعمر وفي السماء
اإلسناد صحيح ورجاله كلھم ثقات وقد أتى العدوي أمرا عظيما وارتكب أمرا قبيحا في الجرأة بوضعه أعظم من 
جرأته في حديث بن لھيعة قال محمد بن أبي الفوارس قرأت على أبي الحسن الدارقطني قال حسن بن علي العدوي 

سعيد متروك حدثنا علي بن أبي علي قال سمعت أبا بكر بن شاذان يقول رأيت أبا سعيد العدوي وقد اسودت  أبو
طاقات يسيرة من شعر لحيته بعد بياضھا لفرط الكبر قال لي الحسن بن محمد الخالل مات أبو سعيد العدوي سنة 

بن الثالج فيما قرأت بخطه أن أبا سعيد العدوي ثمان عشرة وثالثمائة وكان مولده سنة عشر ومائتين ذكر أبو القاسم 
مات في شھر ربيع األول من سنة تسع عشرة وثالثمائة قال غيره مات في يوم اإلثنين الثنتي عشرة ليلة خلت من 

 شھر ربيع األول سنة تسع عشرة 
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 بن العباس بن عبد الحسن بن علي بن زيد بن حميد بن عبيد هللا بن مقسم أبو محمد مولى علي بن عبد هللا - 3911
المطلب من أھل سر من رأى حدث ببغداد عن محمد بن يحيى بن عبد الكريم األزدي وعمرو بن علي الفالس وأبي 
موسى محمد بن المثنى وحجاج بن يوسف الشاعر وعباس بن يزيد البحراني وأبي ھشام الرفاعي والحسين بن علي 

بن معبد بن نوح وعلي بن حرب وعبد هللا بن عبد الصمد بن أبي  األسود العجلي وطاھر بن خالد بن نزار وعثمان
خداش الموصلي روى عنه أبو الحسن الدارقطني وأبو عبد هللا بن بطة العكبري وأبو القاسم بن الثالج وغيرھم 
نا أحاديث مستقيمة تدل على صدقه أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا محمد بن علي بن الحسن العنبري حدث

أبو محمد الحسن بن علي بن زيد بن حميد السامري قراءة عليه في سنة ثالث وعشرين وثالثمائة ببغداد حدثنا 
حجاج بن يوسف بن الشاعر حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير 

بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  عن األوزاعي عن محمد بن عمرو بن حسن عن سعيد بن المسيب عن
و سلم العائد في ھبته كالكلب يعود في قيئه كذا في أصل شيخنا وھذا الحديث إنما يرويه األوزاعي عن أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن بن المسيب كذلك رواه عنه عامة اصحابه قرأت في كتاب 

مات الحسن بن علي بن زيد بن حميد في المحرم سنة خمس وعشرين وثالثمائة وقرأت  موسى بن محمد بن عتاب
 في كتاب بن الثالج بخطه توفي الحسن بن علي بن زيد بن حميد البزاز في سنة ست وعشرين وثالثمائة 

 الحسن بن علي أبو سعيد البرذعي قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن أيوب روى عنه الدارقطني  - 3912

الحسن بن علي بن إسحاق بن يحيى بن شيرزاذ أبو علي المعروف بالشيرزاذي حدث عن العباس بن  -  3913
محمد الدوري وعلي بن داود القنطري وعيسى بن جعفر الوراق وعلي بن سھل بن المغيرة والحسن بن مكرم وعبد 

ن أحمد بن رزق إمالء في سنة ست الكريم بن الھيثم حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه وكان ثقة حدثنا محمد ب
وأربعمائة حدثنا الحسن بن علي الشيرزاذي حدثنا عباس بن محمد الدوري وعيسى بن جعفر الوراق قاال حدثنا 
قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قالبة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى هللا 

 م المسلم كان في خرفة الجنة حتى يرجع عليه و سلم قال إذا عاد المسل

الحسن بن علي بن عبد هللا بن حماد بن زكويه أبو سعيد الوراق ذكر بن الثالج أنه حدثه عن يحيى بن  - 3914
 ھارون االھوزاي 

 الحسن بن علي بن حماد الوراق حدث عن إسحاق بن داود بن سليمان روى عنه أبو حفص بن شاھين  - 3915

بن علي بن نعيم بن سھل بن أبان أبو محمد البغدادي يعرف بالنعيمي حدث بمصر عن غسان بن  الحسن - 3916
 خلف الضرير المقرئ روى عنه أبو الفتح بن مسرور وذكر أنه كان غير ثقة 

الحسن بن علي بن عبيد بن الحسن بن محمد أبو أحمد الخالل المعروف بابن الكوسج سمع الحسن بن  - 3917
ومحمد بن عبدوس بن كامل السراج وأبا شعيب الحراني وأحمد بن حماد بن سفيان وأحمد بن يحيى  علويه القطان

الحلواني والحسن بن علي المعمري ونحوھم روى عنه المعافي بن زكريا وحدثنا عنه بن رزقويه وكان صدوقا 
ا محمد بن حاضر بن حيان بن أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا أبو أحمد الحسن بن علي بن عبيد الخالل حدثن

سعيد حدثنا عمران بن عبد هللا النوري حدثنا محمد بن حفص عن ميسرة بن عبد هللا عن موسى بن جابان عن أنس 
بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم طلب العلم فريضة على كل مسلم حدثني األزھري عن أبي الحسن 

حسن بن علي بن عبيد الخالل يعرف بابن الكوسج في جمادى األولى سنة خمسين بن الفرات قال توفي أبو أحمد ال
 وثالثمائة 

الحسن بن علي أبو سعيد الرازي أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال سمعت أبا سعيد الحسن بن علي  - 3918
ل داللة والية أبي الرازي في مجلس أبي بكر الشافعي قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقو
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بكر الصديق من القرآن قول هللا تعالى قل للمخلفين من األعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونھم أو 
 يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم هللا أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما 

لخطاب بن جبير الوراق حدث عن محمد بن عثمان بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن ا - 3919
أبي شيبة وإبراھيم بن شريك الكوفيين ومحمد بن محمد الباغندي حدثنا عنه أبو بكر البرقاني وأبو نعيم األصبھاني 
وكان ثقة أخبرنا أبو نعيم حدثنا أبو علي بن الصواف ومحمد بن علي بن سھل اإلمام والحسن بن علي بن الخطاب 

البغدادي وسليمان بن أحمد الطبراني قالوا حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا  الوراق
يحيى بن سالم حدثنا أشعث بن عم حسن بن صالح وكان يفضل علي الحسن حدثنا مسعر عن عطية عن جابر قال 

هللا محمد رسول هللا على أخو رسول هللا قبل  قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مكتوب على باب الجنة ال إله إال
 أن تخلق السماوات واألرض بالفي عام 

الحسن بن علي بن عبد هللا الفرغاني حدث ببغداد عن علي بن أحمد بن مروان السامري حدثنا عنه أبو  - 3920
ول سمعت علي بن أحمد بن نعيم الحافظ أخبرنا أبو نعيم قال سمعت الحسن بن علي بن عبد هللا الفرغاني ببغداد يق

مروان يقول سمعت أبا حاتم محمد بن إدريس يقول سمعت محمد بن يزيد بن سنان يقول سمعت أبي يقول سمعت 
عطاء بن أبي رباح يقول سمعت مجاھدا يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت صھيبا يقول سمعت رسول هللا 

 ستحل محارمه صلى هللا عليه و سلم يقول ما آمن بالقرآن من ا

الحسن بن علي بن الحسن بن الھيثم بن طھمان أبو عبد هللا الشاھد المعروف بابن البادا سمع أبا شعيب  - 3921
الحراني والحسن بن علويه القطان وشعيب بن محمد الذراع حدثنا عنه بن ابنه أحمد بن علي بن الحسن والقاضي 

ني وكان ثقة أخبرنا أبو الحسين بن الحراني أخبرنا أبو عبد هللا أبو الفرج بن سميكة ومحمد بن الحسين بن الحرا
الحسن بن علي بن الحسن بن البادا حدثنا الحسن بن علويه القطان حدثنا عاصم بن علي بن عاصم حدثنا عباد بن 

ا يوم عباد حدثنا عاصم األحول عن معاذة العدوية عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يستأذنن
إحدانا بعد ما أنزلت ترجى من تشاء منھن وتؤوي إليك من تشاء قالت معاذة فما كنت تقولين لرسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم إذا استأذنك قالت أقول إن كان ذلك الي لم أوثر على نفسي أحدا أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي بن 

ومائتين ومات في سنة إحدى وسبعين وثالثمائة عمر سبعا الحسن البادا قال مولد جدي في سنة أربع وسبعين 
وتسعين سنة مكث منھا في آخر عمره خمس عشرة سنة مقعدا أعمى قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو عبد هللا 

 بن البادا الشاھد يوم السبت لثمان خلون من رجب سنة إحدى وسبعين وثالثمائة وكان ال بأس به 

بن داود بن سليمان بن خلف أبو علي المطرز المصري قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن الحسن بن علي  - 3922
محمد بن بدر الباھلي وأبي غسان القلزمي وعبد الكريم بن إبراھيم بن حبان المرادي وأبي شيبة داود بن إبراھيم بن 

بن عبد العزيز الطاھري وأبو  روزبة البغدادي وكھمس بن معمر وعالن الصيقل وأبي بشر الدوالبي حدثنا عنه علي
بكر البرقاني وأحمد بن عبد هللا المحاملي ومحمد بن عمر بن بكير المقرئ والقاضي أبو العالء الواسطي وكان ثقة 
كتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني وذكر لنا بن بكير أنه سمع منه في سنة ثالث وستين وثالثمائة أخبرنا محمد بن 

و علي الحسن بن علي بن داود بن سليمان بن خلف المصري المطرز إمالء حدثنا عبد الكريم عمر بن بكير حدثنا أب
بن إبراھيم بن حبان بن إبراھيم المرادي أبو عبد هللا بمصر حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد هللا بن وھب حدثنا 

األشعري قال قال رسول  الفضيل بن عياض عن سليمان األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى
هللا صلى هللا عليه و سلم إن هللا باسط يده لمسىء النھار ليتوب بالليل ولمسىء الليل ليتوب بالنھار حتى تطلع الشمس 
من مغربھا بلغني أن أبا علي المطرز ولد في سنة خمس وثمانين ومائتين ومات بمكة في صفر سنة خمس وسبعين 

 وثالثمائة 
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علي بن أحمد بن عون أبو محمد الحريري سمع القاضي المحاملي وعثمان بن عبدويه البزاز الحسن بن  -  3923
وعبد هللا بن عيسى الفامي الوراق وعبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن الزيات وعبد هللا بن أحمد بن إسحاق 

أخبرنا أبو محمد الحسن بن المصري وحمزة بن القاسم الھاشمي حدثنا عنه أحمد بن محمد العتيقي أخبرنا العتيقي 
علي بن أحمد بن عون الحريري قال حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي إمالء حدثنا يوسف بن 
موسى حدثنا عبد الملك بن ھارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن أبي الدرداء قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه 

بالقول ما قال عبد لشيء وهللا ال أفعله أبدا إال ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه  و سلم يقول إن البالء موكل
 حتى يؤثمه قال لي العتيقي توفي بن عون الحريري في جمادى األولى من سنة تسع وثمانين وثالثمائة وكان ثقة 

دم بغداد حاجا وحدث بھا الحسن بن علي بن عبد هللا بن محمد بن سھل أبو علي الفارسي من أھل مرو ق - 3924
عن أبي صخر محمد بن مالك السعدي حدثنا عنه محمد بن طلحة النعالي أخبرنا محمد بن طلحة حدثنا أبو علي 
الحسن بن علي بن عبد هللا بن محمد بن سھل الفارسي قدم علينا من مرو حاجا حدثنا محمد بن مالك بن الحسن بن 

أبو صخر محمد بن مالك بن الحسن بن مالك بن الحكم بن سنان السعدي مالك وأخبرنا أبو بكر البرقاني حدثنا 
المروزي من لفظه بمرو حدثنا صعصعة بن الحسين الرقي بمرو حدثنا محمد بن صدام بن ريحان بن جميل حدثنا 

نافع أبي حدثنا أبو العتاھية الشاعر إسماعيل بن القاسم حدثنا سليمان بن مھران األعمش عن أبي سفيان طلحة بن 
 عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أكثر صالته بالليل حسن وجھه بالنھار 

الحسن بن علي بن ھارون بن علي بن يحيى أبو محمد المعروف بابن المنجم روى عن أبيه حدثني عنه  - 3925
 علي بن المحسن التنوخي 

د الكاتب المقرئ قرأ على زيد بن أبي بالل الكوفي بحرف أبي عمرو الحسن بن علي بن الصقر أبو محم -  3926
بن العالء وأقرأ بتلك القراءة وكان كثير الدرس للقرآن ومات لثالث عشرة خلون من جمادى األولى سنة تسع 

 وعشرين وأربعمائة وكان مولده في سنة خمس وثالثين وثالثمائة 

مد بن وھب بن شبيل بن فروة بن واقد أبو علي التميمي الواعظ الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أح -  3927
المعروف بابن المذھب سمع أبا بكر بن مالك القطيعي وأبا محمد بن ماسي ومحمد بن إسماعيل الوراق ومحمد بن 
ان المظفر وأبا سعيد الحرقي وعلي بن محمد بن لؤلؤ الوراق وأبا حفص بن شاھين ومحمد بن عبد هللا بن أيوب القط

وأبا بكر بن شاذان وأبا الحسن الدارقطني وأبا العباس بن مكرم ومن في طبقتھم كتبنا عنه وكان يروى عن بن مالك 
القطيعي مسند احمد بن حنبل بأسره وكان سماعه صحيحا إال في أجزاء منه فإنه ألحق اسمه فيھا وكذلك فعل في 

تاب الزھد ألحمد بن حنبل ولم يكن له به أصل عتيق أجزاء من فوائد بن مالك وكان يروي عن بن مالك أيضا ك
وإنما كانت النسخة بخطه كتبھا بأخرة وليس بمحل للحجة حدثنا بن المذھب في مجلسه بالجانب الشرقي في مسجد 
بن شاھين مالء قال حدثنا بن مالك وأبو سعيد الحرقي قاال حدثنا أبو شعيب الحراني حدثنا البابلتي حدثنا األوزاعي 

نا ھارون بن رياب قال من تبرأ من نسب لدقته فھو كفر ومن ادعاه فھو كفر وجميع ما كان عند بن مالك عن حدث
أبي شعيب جزء واحد وليس ھذا الحديث فيه حدثني بن المذھب حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق وعلي بن عمر 

 بن شبيب حدثنا عبد هللا بن نافع حدثنا الحافظ وأبو عمر بن مھدي قالوا حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا عبد هللا
داود بن سعيد بن أبي زنبر عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم قال هللا أنفق أنفق عليك قال علي بن عمر تفرد به داود عن مالك بھذا اإلسناد وعند مالك فيه 

عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ھكذا حدثنيه بن المذھب من لفظه فأنكرته عليه وأعلمته أن إسناد آخر 
ھذا الحديث لم يكن عند أبي عمر بن مھدي فأخذ القلم وضرب على اسم بن مھدي وكان كثيرا يعرض علي أحاديث 

قھا في تلك األحاديث ويزيدھا في أصوله في أسانيدھا أسماء قوم غير منسوبين ويسألني عنھم فاذكر له أنسابھم فيلح
موصولة باألسماء وكنت انكر عليه ھذا الفعل فال ينثني عنه وسألته عن مولده فقال في سنة خمس وخمسين 
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وثالثمائة وكان مسكنه بدار القطن ومات في ليلة الجمعة سلخ شھر ربيع اآلخر من سنة أربع وأربعين وأربعمائة 
 مقبرة باب حرب  ودفن صبيحة تلك الليلة في

الحسن بن علي بن عبد هللا أبو علي المقرئ المؤدب األقرع سمع أبا حفص الكتاني وأبا طاھر المخلص  - 3928
وعيسى بن علي بن عيسى الوزير وأبا القاسم بن الصيدالني ومحمد بن جعفر بن النجار الكوفي ومحمد بن بكران 

م كتبت عنه ولم يكن به بأس أخبرنا الحسن بن علي األقرع بن الرازي وإسماعيل بن ھشام الصرصري ومن بعدھ
حدثنا أبو حفص عمر بن إبراھيم بن أحمد المقرئ الكتاني وأبو طاھر محمد بن عبد الرحمن بن العباس الذھبي 

بن واللفظ له قاال حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن محمد البغوي حدثنا طالوت بن عباد أبو عثمان الصيرفي حدثنا فضال 
جبير قال سمعت أبا أمامة الباھلي يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول أكفلوا لي ستا أكفل لكم الجنة 
إذا حدث أحدكم فال يكذب وإذا أؤتمن فال يخن وإذا وعد فال يخلف غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم 

الحديث وقد سمعت منه أشياء غيره مات أبو علي األقرع قال الحسن ليس عندي عن أبي حفص الكتاني سوى ھذا 
 في ليلة السبت التاسع عشر من صفر سنة سبع وأربعين وأربعمائة ودفن في مقبرة باب حرب 

الحسن بن علي بن محمد بن خلف بن سليمان أبو سعيد الكتبي بن أخت أبي علي بن الرومي سمع أبا  -  3929
ر وكعب بن عمرو البلخي وأسد بن رستم الھروي كتبت عنه وكان صدوقا حفص بن شاھين وعيسى بن علي الوزي

أخبرني أبو سعيد الحسن بن علي حدثنا عيسى بن علي بن عيسى الوزير حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي حدثنا عبد 
ى هللا األعلى بن حماد حدثنا يعقوب القمي عن ليث عن مجاھد عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صل

عليه و سلم فقال يا رسول هللا أوصني قال عليك بتقوى هللا فإنه جماع كل خير عليك بالجھاد فإنه رھبانية المسلمين 
عليك بذكر هللا وتالوة كتابه فإنه نور لك وذكر في السماء واخزن لسانك إال من خير فإنك تغلب الشيطان سألته عن 

 ثمائة ومات في ذي الحجة من سنة إحدى وخمسين وأربعمائة مولده فقال في آخر سنة خمس وسبعين وثال

الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد هللا أبو محمد الجوھري سمع أبا بكر بن مالك القطيعي  - 3930
والحسين بن محمد بن عبيد العسكري ومحمد بن أحمد بن المتيم وعلي بن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي وأبا 

وإبراھيم بن أحمد الخرقي وعبد العزيز بن جعفر الخرقي وعلي بن محمد بن الفتح الملحي ومحمد بن  سعيد الحرقي
أحمد بن يحيى العطشي وأبا حفص بن الزيات وعلي بن محمد بن لؤلؤ ومحمد بن المظفر وأبا عمرو بن حيويه 

ومسكنه بدرب الزعفراني وسمعته  وخلقا كثيرا نحوھم كتبنا عنه وكان ثقة أمينا كثير السماع وھو شيرازي األصل
سئل عن مولده فقال في شعبان من سنة ثالث وستين وثالثمائة ومات في ليلة الثالثاء السابع من ذي القعدة سنة أربع 

 وخمسين وأربعمائة ودفن في يوم الثالثاء بالجانب الشرقي في مقبرة باب مبرز 

الكاتب الواسطي سكن بغداد دھرا طويال وعلقت عنه الحسن بن علي بن محمد بن باري أبو الجوائز  -  3931
أخبارا وحكايات وأناشيد رواھا لي عن بن سكرة الھاشمي وغيره ولم يكن ثقة فإنه ذكر لي أنه سمع من بن سكرة 
وكان يصغر عن ذلك وكان أديبا شاعرا حسن الشعر في المديح واألوصاف والغزل وغير ذلك ومما أنشدني لنفسه 

... وال تبغ من دھر تظاھر رنقه ... ... إذا كنت في أخالقھم ال تسامح ... طرا واصرف الود عنھم دع الناس ... 
سمعت ... حالل وخل في الحقيقة ناصح ... وشيئان معدومان في األرض درھم ... ... صفاء بنيه فالطباع جوامح 

 بعد ستين وأربعمائة  أبا الجوائز يقول ولدت في سنة اثنتين وثمانين وثالثمائة وغاب عني خبره

الحسن بن عرفة بن يزيد أبو علي العبدي سمع إسماعيل بن عياش وعبد هللا بن المبارك والمبارك بن  - 3932
سعيد وعيسى بن يونس ومروان بن شجاع وھشيم بن بشير وإسماعيل بن علية وأبا حفص األبار وخلف بن خليفة 

ن سالم البلخي وخالد بن الحارث ويزيد بن ھارون ومعتمر بن وعباد بن عباد المھلبي وبشر بن المفضل وسلم ب
سليمان وعبد السالم بن حرب وجرير بن عبد الحميد وأبا بكر بن عياش وحفص بن غياث ويحيى بن سليم الطابقي 
وعلي بن ثابت الجزري وشبابة بن سوار روى عنه معاذ بن المثنى العنبري وصالح جزرة وعبد هللا بن أحمد بن 
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وعبد هللا بن ناجية وقاسم بن زكريا المطرز ومحمد بن محمد الباغندي وأبو القاسم البغوي ويحيى بن صاعد حنبل 
والحسن بن احمد بن الربيع األنماطي والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد ويوسف بن يعقوب األزرق والحسين بن 

ي وإسماعيل بن محمد الصفار وغيرھم يحيى بن عياش القطان ومحمد بن أحمد األثرم ومحمد بن جعفر المطير
أخبرنا ھالل بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن األعرج عن أبي ھريرة قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

نكبيه حين يفتتح الصالة وحين يركع وحين يسجد وبإسناده عن صالح عن نافع عن بن يرفع يديه في الصالة حذو م
عمر مثل ذلك أخبرنا محمد بن جعفر بن عالن الوراق أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الحافظ حدثني موسى بن 

لغد سألته عنھا فقال محمد األزدي قال سمعت الحسن بن عرفة يقول حدثني وكيع بن الجراح بأحاديث فلما كان من ا
لي ألم أحدثك بھا أمس قلت بلى ولكني شككت قال ال تشك فإن الشك من الشيطان حدثت عن يوسف بن عمر القواس 
قال حدثنا أحمد بن عيسى الخواص قال قال يعني عبد هللا بن أحمد وجاءنا يحيى بن معين إلى منزلنا فقال لي اذھب 

ينزل حوض ھيالنه عنده عن مبارك بن سعيد وغيره ليس به بأس فقال له أبي  إلى ھذا الشيخ المعلم الحسن بن عرفة
إن عبد هللا قد كتب عنه منذ نحو من سنتين قال وأثنى عليه يحيى بن معين خيرا أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن 

لطوسي يقول محمد بن أحمد بن محمد بن فضالة النيسابوري الحافظ بالري قال سمعت أبا أحمد يوسف بن محمد ا
سمعت محمد بن المسيب يقول سمعت الحسن بن عرفة يقول كتبت عن خمسة قرون أجاز لي محمد بن مكي 
المصري وحدثني نصر بن إبراھيم الفقيه ببيت المقدس عنه قال أخبرنا أحمد بن عبد هللا بن رزيق المخزومي حدثنا 

ت الحسن بن عرفة وسئل كم تعد من السنين فقال الحسن بن رشيق حدثنا أحمد بن محمد بن حكيم الصدفي قال سمع
مائة سنة وعشر سنين لم يبلغ أحد من أھل العلم ھذا السن غيري سمعت أبا القاسم ھبة هللا بن الحسن بن منصور 
الطبري يقول سمعت المري علي بن محمد بن يعقوب يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول عاش الحسن بن 

ين وكان له عشرة أوالد سماھم بأسامي الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير عرفة مائة وعشر سن
وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة قال عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال لي يحيى بن معين كتبت عن ذلك الشيخ 

ن مبارك بن سعيد وھو ثقة قال المعلم في الشھار سوك يعني المربعة قلت نعم ھو الحسن بن عرفة قال نعم يروي ع
عبد هللا وكان يختلف إلى أبي حدثت عن أبي الحسن الدارقطني قال حدثني محمد بن عبد هللا بن زكريا أخبرني احمد 
بن محمد بن أبي حاتم قال سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول الحسن بن عرفة ال بأس به أخبرنا محمد بن أحمد 

ن علي الخطبي حدثني الحسين بن فھم أن الحسن بن عرفة ولد في سنة ثمان وخمسين بن رزق أخبرنا إسماعيل ب
ومائة وھي السنة التي ولد فيھا يحيى بن معين سمعت الحسن بن محمد الخالل يقول ولد الشافعي وبشر بن الحارث 

سنة سبع  وخلف بن ھشام والحسن بن عرفة سنة مائة وخمسين ومات الشافعي سنة أربع ومائتين ومات بشر
وعشرين ومائتين ومات خلف سنة تسع وعشرين ومائتين ومات الحسن بن عرفة سنة سبع وخمسين ومائتين أخبرنا 
أحمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات الحسن بن عرفة بسامرا سنة 

 سبع وخمسين 

ن الشيعي وقيل السبيعي حدث عن علي بن المديني وروى عن بشر الحسن بن عمرو بن الجھم أبو الحسي -  3933
بن الحارث حكايات روى عنه أبو عمرو بن السماك وأبو بكر الشافعي أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل 
ء أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا الحسن بن عمرو السبيعي حدثنا علي بن المديني قال حدثنا الفضل بن العال

حدثنا بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول كيف تقدس أمة ال يؤخذ من 
شديدھا لضعيفھا أخبرني األزھري قال قال أبو الحسن الدارقطني الحسن بن عمرو الشيعي أبو الحسين ثقة وكان أبو 

المنصور أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع  عمرو بن السماك يقول السبيعي وانما ھو الشيعي من شيعة
 أن الحسن بن عمرو بن الجھم مات في سنة ثمان وثمانين ومائتين 

الحسن بن العالء األنباري حدث عن وضاح بن حسان األنباري روى أبو العباس بن عقدة عن جعفر بن  -  3934
 محمد بن نوح عنه حديثا لمحمد بن سوقة 
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بن العباس بن أبي مھران أبو علي المقرئ الرازي ويعرف بالجمال سكن بغداد وحدث بھا عن الحسن  - 3935
سھل بن عثمان العسكري وعبد المؤمن بن علي الزعفراني وعبد هللا بن ھارون الفروي ويعقوب بن حميد بن كاسب 

علي الطستي وأبو  روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد وأبو عمرو بن السماك وعبد الصمد بن
سھل بن زياد ومحمد بن الحسن النقاش المقرئ وعبد الباقي بن قانع وغيرھم وكان ثقة أخبرنا الحسن بن أبي بكر 
أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد هللا القطان حدثنا الحسن بن العباس الجمال حدثنا عبد هللا بن ھارون بن موسى الفروي 

عن بكير بن األشج عن بن شھاب عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و  قال حدثني قدامة بن خشرم عن أبيه
سلم من عزى أخاه المؤمن من مصيبة كساه هللا حلة خضراء يحبر بھا يوم القيامة قيل يا رسول هللا ما يحبر قال 

لمنادى وأنا أسمع قال يغبط بھا يوم القيامة أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن ا
والحسن بن العباس بن أبي مھران الجمال الرازي المقرئ يعني مات في شھر رمضان أليام خلت منه سنة تسع 

 وثمانين وكان بالجانب الغربي في دار القطن ثم انتقل إلى كرخايا وھناك مات 

إبراھيم بن إسحاق وإسحاق بن  الحسن بن العباس بن عبد هللا بن المغيرة أبو علي الجوھري حدث عن -  3936
الحسن الحربيين وأبي العباس الكديمي وأبي شعيب الحراني وعباد بن علي السيريني روى عنه عبد الرحمن بن 

 عمر بن النخاس المصري وذكر أنه سمع منه بمكة في سنة أربعين وثالثمائة 

بھا عن محمد بن علي بن مھران  الحسن بن العباس بن الفضل أبو علي الشيرازي قدم بغداد وحدث - 3937
الصيدالني والحسن بن إبراھيم بن يزيد القطان الفسوي ومحمد بن إبراھيم بن عمران الجوري حدثنا عنه الحسن بن 
محمد الخالل أخبرنا أبو محمد الخالل حدثنا الحسن بن العباس بن الفضل الشيرازي الداودي قدم علينا حدثنا محمد 

الني بأصطخر حدثنا إسماعيل بن يحيى حدثنا الليث عن حماد عن غورك بن الحضرمي بن على بن مھران الصيد
أبي عبد هللا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في الخيل 

 السائمة في كل فرس دينار 

بو على العنزي حدث عن أبي نصر التمار ويحيى الحسن بن عليل بن الحسين بن على بن حبيش بن سعد أ - 3938
بن معين وأحمد بن إبراھيم الموصلي وھدبة بن خالد وأبي خيثمة زھير بن حرب وعبد هللا بن مروان بن معاوية 
وقعنب بن المحرر الباھلي وأبي الفضل الرياشي وأبي كريب محمد بن العالء وعمر بن محمد بن الحسن األسدي 

مد األنباري والحسين بن القاسم الكوكبي وأحمد بن محمد الجوھري وعبد هللا بن إسحاق روى عنه قاسم بن مح
الخرساني وعبد الباقي بن قانع وغيرھم وكان صاحب أدب وأخبار وكان صدوقا واسم أبيه علي ولقبه عليل وھو 

العنزي الحسن بن علي قال الغالب عليه أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا عبد الباقي بن قانع القاضي حدثنا 
حدثنا عمر بن محمد حدثنا أبي حدثنا سفيان عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نھى رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم أن تباع صبرة الطعام بصبرة الطعام ال يدري ما كيل ھذا وال كيل ھذا أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا 

يم البغلي حدثنا الحسن بن علي العنزي حدثنا أبو عمرو الباھلي قعنب والرياشي قاال عبد هللا بن إسحاق بن إبراھ
حدثنا األصمعي عن بن أبي طرفة قال مجالسة الثقيل حمى الروح أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي أخبرنا أحمد بن 

... كل المحبين قد ذموا السھاد وقد ... نصر بن عبد هللا الذارع بالنھروان قال أنشدنا الحسن بن عليل وذكر أنھا له 
إن ... ... ألھو بشيء سوى ذكري له أبدا ... وقلت يا رب ال أبغي الرقاد وال ... ... قالوا بأجمعھم طوبى لمن رقدا 

أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن ... وإن سھرت شكا قلب الذي وجدا ... نمت نام فؤادي عن تذكره 
لى بن المنادى وأنا أسمع قال وأبو علي الحسن بن عليل العنزي يعني مات سلخ المحرم أو غرة العباس قال قرئ ع

 صفر سنة تسعين ومائتين قلت وبسر من رأى كانت وفاته 

الحسن بن عالن أبو علي الخراط قرأت في كتاب أبي القاسم بن الثالج بخطه حدثنا أبو علي الحسن بن  -  3939
الء من حفظه قال سمعت الدقيقي يقول حدثنا يزيد بن ھارون عن حميد الطويل عن أنس عالن الخراط في الكرخ إم
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قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أجيبوا صاحب الوليمة فإنه ملھوف قال أبو علي ما سمعت من الحديث غير 
 ھذا قلت وھو باطل والحمل فيه على الخراط إن كان بن الثالج صدق في روايته عنه 

الحسن بن عالن بن إبراھيم بن مروان بن يحيى أبو علي الخطاب الفامي حدث عن أبي خليفة الفضل بن  - 3940
الحباب الجمحي وجعفر الفريابي وأحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي وأحمد بن محمد بن عبيدة النيسابوري وعبد 

بن عمر بن البقال الفقيه وأبو نعيم الحافظ وسألته عنه  هللا بن محمد بن أسيد األصبھاني حدثنا عنه أبو القاسم عبيد هللا
فقال ثقة يعرف بالوراق سمعنا منه ببغداد أخبرنا أبو القاسم عبيد هللا بن عمر بن علي الفقيه حدثنا أبو علي الحسن بن 

بن سعد قال عالن بن إبراھيم الفامي حدثنا أبو خليفة إمالء حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن أبي حازم عن سھل 
كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو علي الحسن بن عالن الفامي يوم الخميس لثالث 
بقين من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وثالثمائة وكان ثقة مستورا كثير الحديث كتبت عنه أشياء كثيرة مولده سنة 

 أربع وثمانين 

 حرف الغين من آباء الحسنين 

الحسن بن غالب بن علي أبو علي المقرئ يعرف بابن المبارك كان زوج بنت إبراھيم بن عمر البرمكي  -  3941
وحدث عن عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري ومحمد بن عبد هللا بن أخي ميمي وإدريس بن علي المؤدب ومحمد بن 

عن أبي الحسين بن سمعون كتبنا عنه وكان له  جعفر بن النجاد الكوفي وعبد هللا بن محمد بن جعفر بن راذان وحكى
سمت وھيبة وظاھر وصالح وكان يقرئ القرآن فاقرأ بحروف خرق بھا اإلجماع وادعى فيھا رواية عن بعض 
األئمة المتقدمين وجعل لھا أسانيد باطلة مستحيلة فأنكر أھل العلم عليه ذلك إلى أن استتيب منھا وذكر أيضا أنه قرأ 

دب وأن إدريس قرأ على أبي الحسن بن شنبوذ وأن بن شنبوذ قرأ على أبي خالد سليمان بن خالد على إدريس المؤ
وكل ذلك باطل الن بن شنبوذ لم يدرك أبا خالد وكان يروي عن قاسم األنباري عنه وإدريس لم يقرأ على بن شنبوذ 

برنا الحسن بن غالب أخبرنا أبو الفضل وادعى بن غالب أشياء غير ما ذكرناه تبين فيھا كذبه وظھر فيھا اختالقه أخ
عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري حدثنا جعفر بن محمد الفريابي أخبرنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو عوانة عن 
خالد بن علقمة عن عبد خير قال سألت عائشة عن اآلنية التي ينتبذ فيھا فقالت نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

والحنتم والمزفت سألت بن غالب عن مولده فقال في آخر سنة ست وستين وثالثمائة ومات في ليلة السبت عن الدباء 
 العاشر من شھر رمضان سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ودفن صبيحة تلك الليلة عند قبر إبراھيم الحربي 

 حرف الفاء من آباء الحسنين 

اديين عاصر سريا السقطي وكان سرى يحسن ذكره وفخم أمره الحسن بن الفالس أحد المتعبدين من البغد - 3942
وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق إجازة أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي قال حدثني الجنيد قال سمعت سريا السقطي 

 يقول يعجبني طريقة حسن الفالس وكان حسن الفالس ال يأكل اال القمام 

لزعفراني المعروف بالبوصراني حدث عن مسلم بن إبراھيم وأبي الحسن بن الفضل بن السمح أبو علي ا -  3943
معمر المنقري ومحمد بن أبان الواسطي ومنصور بن أبي مزاحم وعبد الحميد بن صالح وأحمد بن أبي سريج 
الرازي روى عنه محمد بن محمد الباغندي ويحيى بن صاعد وأبو عبد هللا الحكيمي وإسماعيل بن محمد الصفار 

ثمان بن اآلدمي وغيرھم أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار وأحمد بن ع
حدثنا الحسن بن الفضل بن السمح حدثنا أبو ھارون الرازي محمد بن خالد بن يزيد حدثنا عبد الصمد بن عبد العزيز 

ح عن أبي ھريرة أنه قال أشھد على عن عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد الرازي عن األعمش عن أبي صال
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال من أدرك ركعتين من العصر ثم غربت الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك 
ركعة من صالة الغداة ثم طلعت الشمس فقد أدرك الصالة أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن احمد بن 

الحسن بن الفضل الزعفراني وجعفر بن أبي عثمان الطيالسي قاال حدثنا عبد الحميد بن صالح  إبراھيم الحكيمي حدثنا
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حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن السدي عن أبي عبد هللا الجدلي عن أم سلمة قالت يا أبا عبد هللا أيسب رسول هللا 
لت أليس يسب علي ومن يحبه فأنا أشھد صلى هللا عليه و سلم فيكم على المنابر قال سبحان هللا وأنى يكون ھذا قا

على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه كان يحبه أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن عباس قال قرئ على 
بن المنادى وأنا أسمع قال ومات البوصراني في أول جمادى اآلخرة سنة ثمانين وكان ينزل بالجانب الشرقي قرب 

اس عنه ثم انكشف ستره فتركوه وخرق أخي كل شيء كتب عنه ألنه تبين له أمره وكذلك تبين له المزوقين أكثر الن
 محمد بن خزر الحلواني وكان ھذا أحد اإلثبات فرمى كل حديث كتبه عنه 

الحسن بن فھد بن حماد أبو علي حدث عن يحيى بن عثمان الحربي وداود بن رشيد روى عنه أبو علي بن  - 3944
رنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا أبو علي الحسن بن فھد بن حماد حدثنا الصواف أخب

يحيى بن عثمان الحربي حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن سليمان عن أبي سعد عن معاوية بن إسحاق 
و سلم من مشى إلى غريم بحقه عن سعيد بن المسيب قال سمعت بن عباس يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 صلت عليه دواب األرض ونون الماء وتكتب له بكل خطوة شجرة تغرس في الجنة وذنب يغفر 

الحسن بن فھد أبو علي النھرواني صاحب أبي الحسين بن روح ذكر لي أبو الحسين أنه كان معه بالكوفة  -  3945
شيئا يسيرا أخبرنا الحسن بن فھد في سنة سبع وعشرين وسمع من محمد بن إبراھيم الكھيلي كتبت عنه بالنھروان 

وأربعمائة أخبرنا أبو الحسين محمد بن إبراھيم بن سلمة الكھيلي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي 
 حدثنا وھب بن بقية أخبرنا خالد عن األجلح عن أبي الزبير عن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم انتجى عليا

 في غزوة الطائف يوما فقالوا لقد طالت مناجاتك مع علي ھذا اليوم فقال ما أنا انتجيته ولكن هللا انتجاه 

الحسن بن الفضل أبو علي الشرمقاني المؤدب نزل بغداد وكان أحد حفاظ القرآن ومن العالمين باختالف  -  3946
د الطبري وأبي القاسم بن الصيدالني ومحمد بن القراءات ووجوھھا وحدث عن أبي إسحاق إبراھيم بن أحمد بن محم

بكران بن الرازي كتبت عنه وكان صدوقا وقال لي سمعت من زاھر بن أحمد السرخسي قال وشرمقان قرية من 
قرى نسأ أخبرنا الشرمقاني حدثنا إبراھيم بن أحمد بن محمد المعدل حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن نوح القطان 

زيد بن محمد الرھاوي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا سالم المرادي عن عبد الملك بن عمير عن مولى حدثنا أبو فروة ي
لربعي بن خراش عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان قال بينما نحن جلوس عند رسول هللا صلى هللا عليه و 

إلى أبي بكر وعمر واھتدوا بھدي عمار سلم إذ قال إني ال أدري كم قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار 
وتمسكوا بعھد بن أم عبد تفرد به أبو فروة عن يعلى بن عبيد عن سالم وغيره يرويه عن يعلى عن سالم المرادي عن 

 عمرو بن ھرم مات الشرمقاني في يوم الخميس ثامن صفر من سنة إحدى وخمسين وأربعمائة 

 حرف القاف من آباء الحسنين 

بن قحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان بن شمس بن قيس بن أكلف بن سعد بن عمرو بن الصامت  الحسن -  3947
بن عمرو بن غنم بن مالك بن سعد بن نبھان بن عمرو بن الغوث بن طيء أبو الحسين الطائي أحد قواد الدولة 

جاالت الناس وقد روى العباسية وھو أخو حميد بن قحطبة الذي ينسب إليه ربض حميد ببغداد وكان الحسن من ر
عنه حديث مسند أخبرناه أبو نعيم الحافظ حدثنا الحسن بن عبد الحميد الكناسي بالكوفة حدثنا محمد بن ھارون 
الھاشمي حدثنا محمد بن علي أبو علي القزويني حدثنا إسماعيل بن ثوبة القزويني قال حدثنا الحسن بن قطحبة بن 

ر المنصور عن أبيه عن جده عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا شبيب صاحب الدولة قال حدثني أبو جعف
عليه و سلم الجبن داء فإذا أكل بالجوز فھو شفاء وھو حديث منكر والقزويني المذكور في إسناده محمد بن علي 

إبراھيم مجھول والھاشمي يعرف بابن برية ذاھب الحديث يتھم بالوضع أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن 
الجوري في كتابه إلينا أخبرنا أحمد بن حمدان بن الخضر حدثنا أحمد بن يونس الضبي قال حدثني أبو حسان 
الزيادي قال سنة أحدى وثمانين ومائة فيھا مات الحسن بن قطحبة الطائي القائد ويكنى أبا الحسين أخبرني األزھري 
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إحدى وثمانين فيھا توفي الحسن بن قحطبة وھو بن أربع أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن محمد بن عرفة قال سنة 
 وثمانين سنة 

 ذكر من اسمه أيوب 

الحسن بن قتيبة الخزاعي المدائني حدث عن مسعر بن كدام وعكرمة بن عمار وموسى بن عبيدة وحسين  -  3948
لرازي وإسرائيل بن المعلم وحجاج بن أرطأة ويونس بن أبي إسحاق وعباد بن راشد وفرج بن فضالة وأبي جعفر ا

يونس وحمزة الزيات وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد روى عنه سنيد بن داود والحسن بن عرفة وأبو 
أمية الطرسوسي ومحمد بن عيسى بن حيان المدائني والحسن بن مكرم والحارث بن أبي أسامة وأحمد بن حازم بن 

ير المقرئ حدثنا أحمد بن يوسف بن خالد حدثنا الحارث بن محمد أبي غرزة وغيرھم أخبرنا محمد بن عمر بن بك
حدثنا الحسن بن قتيبة حدثنا مسعر عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

يينة وهللا ألغزون قريشا ثالثا ثم سكت ساعة ثم قال إن شاء هللا ھكذا رواه الحسن بن قتيبة عن مسعر وخالفه بن ع
فرواه عن مسعر عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى هللا عليه و سلم لم يذكر فيه بن عباس وقد رواه سفيان 
الثوري وشريك بن عبد هللا عن سماك عن عكرمة عن بن عباس أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سھل أحمد 

ا الحسن بن قتيبة حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان حدثنا الحسن بن مكرم حدثن
بن كعب القرظي قال سمعت بن عباس يقول ما آسي على شيء إال أني لم أكن حججت راجال ألني سمعت هللا تعالى 
يقول يأتوك رجاال وھكذا كان يقرؤھا حدثني أحمد بن محمد المستملي أخبرنا محمد بن جعفر الشروطي أخبرنا أبو 

ن الحسين األزدي الحافظ قال حسن بن قتيبة المدائني واھي الحديث أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا الفتح محمد ب
 علي بن عمر الحافظ قال الحسن بن قتيبة متروك الحديث 

الحسن بن القاسم جار أحمد بن حنبل حدث عن مسلم بن إبراھيم روى عنه أبو شعيب عبد هللا بن الحسن  -  3949
محمد بن عمر بن القاسم النرسي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم حدثنا أبو شعيب الحراني حدثنا الحراني أخبرنا 

الحسن بن القاسم جار ألحمد بن حنبل حدثنا مسلم بن إبراھيم حدثنا أبو الحتروش شملة بن ھزال عن سعد األسكاف 
سكتني وقال إنك لمنقر فألححت عليه فقال عن بن أشوع قال سألته عن حديثه لعائشة في الواصلة والمستوصلة فأ

قالت عائشة ليست الواصلة بالتي تعنون وما بأس أن تكون المرأة زعراء الشعر فتصل قرنا من قرونھا بصوف 
 أسود ولكن الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتھا فإذا أسنت وصلته بالقيادة 

عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي روى عنه الحسن بن القاسم أبو علي الشعيري البغدادي حدث  -  3950
 أبو الفتح بن مسرور وقال كان ثقة 

الحسن بن القاسم بن الحسن بن العالء بن خسرو أبو علي الدباس سمع أحمد بن عبد هللا وكيل أبي صخرة  - 3951
ثقة حدثني األزھري قال  حدثنا عنه أبو القاسم األزھري وأبو محمد الخالل وأحمد بن محمد العتيقي وغيرھم وكان

توفي أبو علي الحسن بن القاسم الدباس في صفر من سنة اثنتين وأربعمائة وذكر لي ان مولده في سنة إحدى عشرة 
 وثالثمائة وأصله من شھرزور 

 حرف الكاف من آباء الحسنين 

العدني وإسحاق بن الحسن بن كليب بن معلى أبو علي األنصاري الخزرجي حدث عن يزيد بن أبي حكيم  - 3952
يوسف األزرق وعبيد هللا بن موسى ومصعب بن المقدام ويونس بن محمد المؤدب وعمر بن يونس اليمامي وأبي 
عبد الرحمن المقرئ روى عنه محمد بن إسحاق السراج النيسابوري ومحمد بن جعفر بن محمد الفريابي ومحمد بن 

بن داود الكاتب أخبرنا أبو بكر البرقاني حدثنا إبراھيم بن محمد الحسن العجلي المعروف بالكاراتي وأبو ذر القاسم 
بن يحيى المزكي أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا الحسن بن كليب حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا 
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توضأ سفيان عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال من 
فليتمضمض وليستنثر واألذنان من الرأس قال لنا البرقاني قال أبو الحسن الدارقطني ھذا حديث منكر بھذا اإلسناد 
متصال تفرد به الحسن بن كليب وھو ضعيف الحديث والمحفوظ عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي 

بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا علي بن محمد بن صلى هللا عليه و سلم هللا عليه وسل مرسال قلت أخبرناه علي 
أحمد المصري أخبرنا عبد هللا بن محمد بن أبي مريم حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان عن بن جريج 
أخبرني سليمان بن موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من توضأ فليتمضمض وليستنثر واألذنان من 

نا أبو منصور احمد بن علي بن يحيى األسداباذي حدثنا أبو زرعة عبيد هللا بن عثمان بن علي البنا حدثنا الرأس أخبر
أبو ذر القاسم بن داود الكاتب حدثنا حسن بن كليب بن معلى حدثنا يونس بن محمد حدثنا أبو عوانة عن عبد األعلى 

ليه و سلم من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا ع
 ملجما بلجام من نار 

 حرف الميم من آباء الحسنين 

الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني سمع سفيان بن عيينة وعبيدة بن حميد وإسماعيل بن علية  - 3953
و بن الھيثم ويزيد بن ھارون وعبد الوھاب وأبا بحر البكراوي ومحمد بن أبي عدي ووكيع بن الجراح وأبا قطن عمر

بن عطاء وعبد هللا بن بكر السھمي وأبا عباد يحيى بن عباد وشبابة بن سوار وعفان بن مسلم وسعيد بن سليمان 
الواسطي وروى عن محمد بن إدريس الشافعي كتابه القديم حدث عنه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه 

ماعيل بن العباس الوراق ويحيى بن محمد بن صاعد وأبو عبيد بن حربويه والقاضي وقاسم بن زكريا المطرز وإس
المحاملي ومحمد بن مخلد والحسين بن يحيى بن عياش القطان وغيرھم ودرب الزعفراني المسلوك فيه من باب 

لقاضي أبو عبد هللا الشعير إلى الكرخ إليه ينسب أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي حدثنا ا
الحسين بن إسماعيل المحاملي إمالء حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة بن سوار حدثنا الليث عن يزيد 
عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة ھل كان رسول هللا صلى 

يجامعھا فيه قالت نعم إذا لم ير فيه أذى أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن هللا عليه و سلم يصلي في الثوب الذي 
أحمد بن موسى بن ھارون بن الصلت األھوازي أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح 

ن جابر قال لما أبو علي الزعفراني حدثنا أبو بحر البكراوي عن إسماعيل بن مسلم قال حدثنا محمد بن المنكدر ع
قبض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قام أبو بكر فقال من كان له على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم دين أو عدة 
فليقم فقمت فقلت أنا أتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فسألته فقال ليس عندي فإذا كان عندي أعطيتك ھكذا 

اني فإذا ھي ألف وخمسمائة والذي نفسي بيده ما زادت درھما وال نقصت وھكذا وھكذا فأتى أبا بكر مال فأعط
أخبرنا ھالل بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثنا الحسن بن محمد يعني 
 الزعفراني حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن الحكم ومنصور عن إبراھيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد

هللا بن مسعود الجمرة سبع حصيات فجعل الكعبة عن يساره وعرفة عن يمينه وقال ھذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا عياش بن الحسن البندار حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني 

عفراني قال قدم علينا الشافعي واجتمعنا إليه فقال أخبرني زكريا بن يحيى الساجي قال سمعت الحسن بن محمد الز
التمسوا من يقرأ لكم فلم يجترئ أحد يقرأ عليه غيري وكنت أحدث القوم سنا ما كان في وجھي شعرة وإني ألتعجب 
اليوم من انطالق لساني بين يدي الشافعي وأتعجب من جسارتي يومئذ فقرأت عليه الكتب كلھا إال كتابين فإنه قرأھما 

لينا كتاب المناسك وكتاب الصالة ولقد كتبنا كتب الشافعي يوم كتبناھا وقرأناھا عليه وإنا لنحسب أنا في اللعب وما ع
يحصل في أيدينا شيء وأنه ضرب من اللعب وال نصدق أنه يكون آخر أمره إلى ھذا وذلك أنه قد كان غلب علينا 

الحسن الجراحي حدثنا أحمد بن محمد بن الجراح قال قول الكوفيين حدثني الحسن بن أبي طالب حدثنا علي بن 
سمعت الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال لما قرأت كتاب الرسالة على الشافعي قال لي من أي العرب أنت 
فقلت ما أنا بعربي وما أنا اال من قرية يقال لھا الزعفرانية قال لي فأنت سيد ھذه القرية أخبرنا أحمد بن محمد بن 
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لحسين المحتسب حدثنا الحسن بن الحسين الھمذاني حدثنا جعفر الخلدي أخبرنا بن مسروق قال كنت يوما في مجلس ا
الزعفراني الحسن بن الصباح فجاء أبو ثور فسلم على الزعفراني وتساءال وتكلما فتخاصما ثم سلم عليه أبو ثور 

... فإذا ما عريا من ... ... جدال وقتال ... المحبي ن  أبدا بين... وانصرف فقال لنا الزعفراني خذوا فاملي علينا 
... عنده عز الوصال ... وامتناع من حبيب ... ... لم يكن فيه جدال ... ال يطب حب إذا ما ... ... ذاك فالحب محال 

طوي أخبرني علي بن أيوب القمي حدثنا محمد بن عمران الكاتب حدثني إبراھيم بن شھاب حدثنا أحمد بن محمد الش
وعبيد هللا بن محمد بن علي بن شھاب قاال سمعنا أبا علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ينشد وقد اجتمع 
إليه الناس ليحدثھم ال والذي تسجد الجباه له مالي بما دون ثوبھا خبر وال بفيھا وال ھممت به ما كان اال الحديث 

فقال ثكلتك أمك وھل يغنى اال بالشعر الجيد أخبرنا علي بن طلحة  والنظر فقال له رجل يا أبا علي إن ھذا يغنى به
المقرئ أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد هللا قال قال لي عمي وسألته يعني احمد بن 

ر أخبرنا محمد بن حنبل عن الزعفران أو بن الزعفراني الذي ينزل بقرب أبي ثور فقال ما بلغني عنه اال الخي
البرقاني أخبرنا علي بن عمر الدارقطني حدثنا الحسن بن رشيق المصري حدثنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن 
النسائي عن أبيه ثم أخبرني الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي قال ناولني عبد الكريم وكتب لي بخطه 

لي ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن قال سمعت أبي يقول الحسن بن محمد الزعفراني أبو ع
العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أحد الثقات 
بالجانب الغربي من مدينة السالم يعني مات سنة ستين ومائتين أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا جعفر الخلدي 

رنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي قال مات الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني في آخر يوم من أخب
شعبان سنة ستين ومائتين أخبرني الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا محمد بن مخلد قال ومات الحسن 

 بن محمد الزعفراني في رمضان سنة ستين 

بد الملك بن أبي الشوارب القرشي ثم األموي ولي القضاء بسر من رأى في أيام الحسن بن محمد بن ع -  3954
جعفر المتوكل وبعده فأخبرني األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن محمد بن عرفة قال سنة أربع ومائتين فيھا ولي 

اة واستخلف على القضاء جعفر بن عبد الواحد بن سليمان بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب قضاء القض
بسر من رأى الحسن بن محمد بن أبي الشوارب وكان أفتى فقيه وقاض وكان من السخاء وإظھار المروءة والكرم 
على حالة لم ير عليھا حاكم قط ولم يزل في أھل ھذا البيت امارة وقيادة ورياسة منھم عتاب بن أسيد واله رسول هللا 

ع وعشرون سنة ومنھم خالد بن أسيد وھو جد أبي الشوارب قال بن عرفة وأخبرني صلى هللا عليه و سلم مكة وله سب
من حضر محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وقد ورد عليه كتاب ابنه الحسن بواليته القضاء فكتب إليه وصل 

حدثنا الحسين  الي كتابك بتوليتك القضاء وحاشا لوجھك الحسن يا حسن من النار أخبرنا الحسين بن علي الصيمري
بن ھارون القاضي أخبرنا محمد بن عمر بن سالم حدثني محمد بن أحمد أبو عبد هللا الكاتب حدثنا أبو توبة صالح بن 
دراج الكاتب قال كان المعتز يقول ما رأيت أفضل من الحسن بن محمد بن أبي الشوارب وال أحسن وفاء ما حدثني 

ر أو غيره فخانني فيه وإني ألرى حسن بن محمد يستوحش من ذكر قط فكذبني وال ائتمنته قط على شيء من س
القبيح قال ويحسن عليه الثناء أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا 

لسالم أسمع قال ودخل إلى مدينة السالم الحسن بن محمد بن أبي الشوارب قاضي القضاة للمعتمد فتوفي بمدينة ا
لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة إحدى وستين وصلى عليه في مدينة أبي جعفر صلى عليه يوسف بن يعقوب 

 قلت وبلغني أن مولده كان في سنة سبع ومائتين وذكر محمد بن جرير الطبري أنه توفي بمكة بعد ان قضى حجه 

ن يزيد بن سنان روى عنه أحمد بن عمرو الحسن بن محمد بن عباد أبو علي البغدادي حدث عن محمد ب - 3955
 البزاز ذكر ذلك محمد بن إسحاق بن منده األصبھاني في كتاب األسماء والكنى 

الحسن بن محمد أبو العباس الفريابي حدث ببغداد عن أحمد بن صالح المصري وسفيان بن وكيع بن  - 3956
 الجراح روى عنه محمد بن مخلد الدوري 
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أبو عبد هللا الفريابي حدث ببغداد عن سليمان بن داود الصيدالني الھروي روى عنه بن  الحسن بن محمد - 3957
 مخلد أيضا 

الحسن بن محمد بن نصر أبو سعيد النخاس حدث عن عبد الواحد بن غياث وقرة بن العالء البصريين  -  3958
بن عبد هللا بن أحمد بن شھريار  روى عنه محمد بن مخلد وعبد الصمد الطستي وأبو القاسم الطبراني أخبرنا محمد

األصبھاني أخبرنا سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني حدثنا الحسن بن محمد بن نصر أبو سعيد النخاس البغدادي 
حدثنا قرة بن العالء بن قرة السعدي حدثنا أبو يونس الخصاف حدثنا داود بن أبي ھند أنه سمع سعيد بن جبير يقول 

رأى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يشرب من ماء زمزم قائما قال سليمان لم يروه عن داود حدثني أبو ھريرة أنه 
 إال أبو يونس الخصاف وال عن أبي يونس إال قرة تفرد به أبو سعيد النخاس 

الحسن بن محمد بن الحسن أبو محمد األزرق الرازي قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن مقاتل وعبد  - 3959
سلمة الرازيين روى عنه محمد بن مخلد وذكر أنه سمع منه في مجلس أبي علي المعمري أخبرنا أبو  الرحمن بن

الحسن أحمد بن محمد بن الصلت األھوازي أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا الحسن بن محمد األزرق قال حدثنا 
الحسن بن عمارة عن األعمش عن  عبد الرحمن بن سلمة بن عمر الرازي حدثنا سلمة بن الفضل عن بن إسحاق عن

أبي الضحى عن مسروق عن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم أنھا كانت تقول من زعم أن محمدا رأى ربه 
 وذكر الحديث 

 الحسن بن محمد أبو علي القطان القطيعي حدث عن العباس بن أبي طالب روى عنه بن مخلد أيضا  - 3960

لجنيد أبو علي الختلي حدث عن أبي معمر القطيعي ومحمد بن إبراھيم العباداني الحسن بن محمد بن ا - 3961
روى عنه أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة وأبو بكر الشافعي أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن عبد 

عن أبي أسامة قال كنت  هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا الحسن بن محمد بن الجنيد الختلي أبو علي حدثنا أبو معمر
عند سفيان الثوري فحدثنا زائدة عن شعبة عن سلمة بن كھيل عن سعيد بن جبير في قول هللا تعالى فصعق من في 
السماوات ومن في األرض فقال سفيان يا أبا الصلت إنك لثقة وإنك لتحدث عن ثقة ولكن قلبي ال يحتمل أن ذا من 

شعبة بن الحجاج إنك قد حدث عنك رجل ثقة عن سلمة بن كھيل عن سعيد حديث سلمة فكتب سفيان من سفيان إلى 
بن جبير فصعق من في السماوات ومن في األرض فكتب إليه من شعبة إلى سفيان إن ھذا الرجل قد غلط علي إنما 

 حدثني عمارة بن أبي حفصة عن حجر عن سعيد بن جبير 

عبد هللا أحمد بن محمد بن علي القصري لفظا حدثنا محمد الحسن بن محمد بن الحسين العطار حدثني أبو  - 3962
بن حماد بن سفيان الكوفي بھا حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثني الحسن بن محمد بن الحسن العطار البغدادي 
د حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا حدثني يحيى بن نصر عن أبي حنيفة عن المنھال عن ثمامة عن أبي القعقاع عن عب

 هللا بن مسعود قال حرام أن يؤتى النساء في المحاش 

الحسن بن محمد بن يزيد أبو علي حدث عن أزھر بن مروان الرقاشي روى عنه محمد بن يوسف بن  - 3963
يعقوب المقرئ الواسطي أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن المظفر الدقاق أخبرنا موسى بن محمد بن جعفر بن 

ثنا أبو عمرو محمد بن يوسف بن يعقوب المقرئ بواسط من لفظه حدثنا أبو علي الحسن بن محمد عرفة السمسار حد
بن يزيد البغدادي حدثنا أزھر بن مروان حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح عن أبي مخلد عن بن عمر قال قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الوتر ركعة من آخر الليل 

محمد بن أبي حازم أبو سعيد حدث عن كامل بن طلحة الحجدري روى عنه دعلج بن أحمد الحسن بن  - 3964
السجستاني حدثنا دعلج قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن أبي دارم ببغداد في مسجد الجامع قال سمعت كامل 
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بالتحية وتعمه  بن طلحة يقول سمعت أبا معمر الخراز قال سمعت الحسن يقول يجب للعالم ثالث خصال تخصه
 بالسالم مع الجماعة وال تقول حدثنا فالن تقول حدثنا أبو فالن وإذا قرأ فمل ال تضجر 

الحسن بن محمد بن سليمان بن ھشام أبو علي الخراز المعروف بابن بنت مطر حدث عن أبيه وعن علي  - 3965
اقي بن قانع وأبو علي بن الصواف بن المديني وأبي معمر القطيعي وھشام بن عمار وغيرھم روى عنه عبد الب

وسليمان بن أحمد الطبراني أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف حدثنا أبو علي 
الحسن بن محمد بن سليمان الخراز بن بنت مطر حدثنا المسيب بن واضح حدثنا سويد بن عبد العزيز عن يزيد بن 

 بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لعمار تقتلك الفئة الباغية حدثني أبي زياد عن مجاھد عن عبد هللا
علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سألت الدارقطني عن أبي علي الحسن بن محمد بن 

ن محمد أخي ھشام سليمان الشطوي فقال ثقة ليس به بأس أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن الحسن ب
 مات في سنة سبع وتسعين ومائتين 

الحسن بن محمد بن الفرج بن محمود أبو علي بن األزرق حدث عن أبي األشعث أحمد بن المقدام وزياد  -  3966
بن أيوب ويعقوب بن إبراھيم الدورقي ومحمد بن عبد هللا بن المبارك المخرمي روى عنه الحسن بن الحسن بن 

نا أبو علي الحسن بن محمد أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي حدثنا أبو زيد بن عامر الكوفي حدث
عامر الكوفي حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن الفرج األزرق من كتابه إمالء في سنة سبع وثالثمائة حدثنا زياد بن 

ن أبي جحيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه أيوب حدثنا زياد بن عبد هللا البكائي حدثنا منصور بن علي األقمر ع
 و سلم أما أنا فال آكل متكئا 

الحسن بن محمد بن عنبر بن شاكر بن سعيد وقيل سعيد بن قيس أبو علي الوشاء حدث عن علي بن الجعد  -  3967
ر بن أبي مزاحم وعبد هللا بن عون الخراز والحكم بن موسى ويحيى بن أيوب العابد وأبي الربيع الزھراني ومنصو

وسريج بن يونس وسويد بن سعيد ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن المديني ومحمد بن سماعه روى 
عنه محمد بن العباس بن نجيج وأحمد بن جعفر بن سلم وأبو القاسم بن النخاس وأبو العباس عبد هللا بن موسى 

 بن أبي أيوب البغوي وعلي بن عمر الحربي وغيرھم أنبأنا أبو سعد الھاشمي ومحمد بن عبد هللا بن الشخير وعبد هللا
الماليني أخبرنا عبد هللا بن عدي الحافظ قال الحسن بن محمد بن عنبر أبو علي ليس بذاك حدث بأحاديث أنكرتھا 

نع قال بن عليه حدثني القاضي أبو عبد هللا الصيمري عن محمد بن عمران المرزباني قال حدثني عبد الباقي بن قا
عنبر الوشاء ضعيف حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول وسألت الدارقطني عن 
الحسن بن محمد بن عنبر قال تكلموا فيه قلت من جھة سماعه قال نعم ذكرت بن عنبر ألبي بكر البرقاني فوثقه 

ء مات في سنة ثمان وثالثمائة وقال غيره في أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن بن عنبر الوشا
 جمادى األولى 

الحسن بن محمد بن عبد هللا بن شعبة بن امرئ القيس بن رفاعة بن رافع بن خديج أبو علي األنصاري  - 3968
سمع حوثرة بن محمد المنقري وإبراھيم بن بسطام األيلي ومحمد بن الوليد القالنسي ويحيى بن حكيم المقوم وأبا 

يد األشج وعمرو بن عبد هللا األودي وعلي بن المنذر الطريقي وإسحاق بن شاھين وعمار بن خالد الواسطيين سع
ويعقوب الدورقي وحرمي بن يونس بن محمد ومحمد بن عبد هللا المخرمي وإسحاق بن إبراھيم الشھيدي والحسن بن 

سھل األعرج روى عنه محمد بن عبد هللا بن محمد بن الصباح الزعفراني وأبا السائب سلم بن جنادة والفضل بن 
الشخير وإبراھيم بن أحمد بن بشران الصيرفي ومحمد بن المظفر وأبو عمر بن حيويه وعثمان بن محمد اآلدمي وأبا 
الفضل الزھري وأبو حفص بن شاھين وكان ثقة أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي أخبرنا محمد بن 

ا الحسن بن محمد بن شعبة وما سمعناه اال منه وسمعه منه بن عقدة حدثنا علي بن المنذر حدثنا المظفر قال حدثن
وكيع عن سفيان عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تجوزوا في 

ظفر سمعت بن عقدة وذكرت له ھذا الصالة فإن خلفكم الضعيف والمريض وذا الحاجة قال أبو العالء قال لنا بن الم
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الحديث فقال حدثناه بن شعبة عن علي بن المنذر وذاك أن علي بن المنذر ھكذا حدث به مرة قلت رواه يعقوب 
الدورقي عن وكيع عن األعمش نفسه لم يذكر بينھما سفيان كذلك أخبرنا أبو العالء الواسطي حدثنا محمد بن المظفر 

د حدثنا يعقوب بن إبراھيم حدثنا وكيع عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة حدثنا يحيى بن محمد بن صاع
عن النبي صلى هللا عليه و سلم بالحديث حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سألت 

ن رافع بن الدارقطني عن أبي علي الحسن بن محمد بن عبيد هللا بن سعيد كذا قال وإنما ھو بن شعبة بن رفاعة ب
خديج األنصاري فقال ال بأس به حدثني عبد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر أن أبا علي بن شعبة 

 مات في ذي القعدة من سنة ثالث عشرة وثالث مائة 

الحسن بن محمد بن صالح بن شيخ بن عميرة أبو الحسين األسدي حدث عن علي بن خشرم المروزي  -  3969
حمد العسقالني وعثمان بن سعيد الدارمي والعباس بن يزيد البحراني وعلي بن الحسين بن أشكاب وعيسى بن أ

وأحمد بن منصور الرمادي وأبي زرعة الرازي روى عنه عمر بن محمد بن سبنك وأبو حفص بن شاھين وعلي بن 
حدثنا الحسن بن محمد بن عمر السكري وكان ثقة أخبرنا الحسين بن علي الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ 

الحسن بن صالح بن شيخ بن عميرة حدثنا علي بن خشرم حدثنا ھشيم عن مغيرة عن إبراھيم قال النظر في مرآة 
الحجام دناءة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا الحسين الشيخي بن عم بشر بن موسى مات في 

 سنة خمسة عشرة وثالثمائة 

حسن بن محمد بن يحيى أبو أحمد العقيلي قاضي شمشاط حدث عن حميد بن الربيع اللخمي والحسن بن ال - 3970
السكين البلدي وإبراھيم بن راشد اآلدمي وإبراھيم بن الھيثم البادا روى عنه أبو بكر بن شاذان وأبو حفص بن شاھين 

حدثنا يوسف بن عمر القواس حدثنا أبو وعلي بن معروف البزاز ويوسف القواس أخبرني الحسن بن محمد الخالل 
 أحمد الحسن بن محمد العقيلي قاضي شمشاط قدم علينا سنة سبع عشرة حدثنا حميد وھو بن الربيع بحديث ذكره 

الحسن بن محمد بن عمر بن جعفر بن سنان أبو علي النيسابوري قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن محمد بن  -  3971
السلمي ومحمد بن عبد الوھاب الفراء ومحمد بن أشرس ومحمد بن إسماعيل  يحيى الذھلي وأحمد بن يوسف

اإلسماعيلي والفضل بن محمد البيھقي ومحمد بن إبراھيم البوشنجي ومحمد بن عمرو شمر روى عنه أبو الحسين بن 
بي طالب البواب المقرئ والقاضي أبو الحسين الجراحي ويوسف القواس وغيرھم وكان غير ثقة حدثني الحسن بن أ

حدثنا عبيد هللا بن أحمد بن يعقوب المقرئ أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عمر النيسابوري حدثنا محمد بن 
أشرس حدثنا الحسين بن الوليد حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى 

النار فأبعده هللا واسحقه قال لي الحسن بن أبي طالب في حديثه عن  هللا عليه و سلم من أدرك والديه أو أحدھما فدخل
زرارة بن أوفى عن أنس بن مالك وانما ھو أبي بن مالك أخبرني الحسن بن محمد الخالل حدثنا يوسف بن عمر 
داد القواس قال قدم علينا الحسن بن محمد بن جعفر بن عمر النيسابوري للحج سنة تسع عشرة وثالثمائة ومات ببغ

 سنة عشرين وثالثمائة 

الحسن بن محمد بن أحمد بن الھيثم األموي عم أبي الفرج علي بن الحسن المعروف باألصبھاني حدث عن  - 3972
 عمر بن شبة وعبد هللا بن أبي سعد الوراق روى عنه بن أخيه أبو الفرج 

لي الكوفي قدم بغداد وحدث بھا عن الحسن بن محمد بن بشر بن داود بن يحيى بن سالم أبو القاسم البج -  3973
أحمد بن موسى بن إسحاق الحمار وعلي بن الحسين بن عبيد بن كعب وعبد السالم بن الحسين بن مالك الكوفيين 
روى عنه محمد بن المظفر والدارقطني وأبو القاسم بن الثالج وذكر بن الثالج أنه نزل باب المحول وسمع منه في 

 ائة سنة اثنتين وعشرين وثالثم

الحسن بن محمد أبو محمد البلخي قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن علي بن طرخان البلخي روى عنه  - 3974
 علي بن عمر السكري 
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الحسن بن محمد بن سعدان بن عبيد هللا أبو علي العرزمي الكوفي قدم بغداد وحدث بھا عن يحيى بن  -  3975
بن عبيد هللا بن المبارك الصنعاني وابرھيم بن الھيثم البلدي  إسحاق بن سافري والحسن بن علي بن عفان وعلي

ومحمد بن عبيد بن ھارون الفراء وغيرھم روى عنه علي بن عمر والحريري وأبو حفص الكتاني وأحمد بن محمد 
اھيم بن عمران بن الجندي وأبو القاسم بن الثالج في آخرين أخبرنا علي بن أبي علي المعدل حدثنا عبد الملك بن إبر

بن أحمد القرميسي حدثنا الحسن بن محمد بن سعدان العرزمي الكوفي ببغداد حدثنا حميد بن علي بن الخالل حدثنا 
جعفر بن عون عن قدامة بن موسى عن سالم عن أبيه أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من كذب علي متعمدا 

 فليتبوأ مقعده من النار 

أبو علي الواسطي الضرير ذكر بن الثالج أنه كان شيخا يسأل الناس ببغداد عند الحسن بن محمد بن ھالل  - 3976
السجن من الجانب الغربي وروى عنه الحسن بن عرفة حديثا ذكر أنه حدثھم به من حفظه في سنة أربع وعشرين 

 وثالثمائة 

راھيم البوشنجي الحسن بن محمد بن يحيى بن مھران أبو علي السواق الضرير حدث عن محمد بن إب - 3977
 روى عنه الدارقطني وأحمد بن الفرج بن الحجاج وما علمت من حاله اال خيرا 

الحسن بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو محمد  - 3978
قاضي كتاب مولد علي العلوي حدث عن حجر بن محمد السامي عن رجاء بن سھل الصنعاني عن أبي البحتري ال

 بن أبي طالب ومنشئه وبدء ايمانه وتزويجه فاطمة رواه عنه أبو بكر أحمد بن إبراھيم بن شاذان وقال كان أسود 

الحسن بن محمد بن أحمد بن أبي الشوك أبو محمد الزيات سمع أبا فروة يزيد بن محمد الرھاوي وعبد  - 3979
العالء الرقي وأحمد بن عبد الجبار العطاردي وعبد الرحمن بن محمد بن الملك بن عبد الحميد الميموني وھالل بن 

منصور الحارثي ومحمد بن عيسى بن حيان المدائني والحسن بن مكرم البزار وأحمد بن األسود الحنفي روى عنه 
لم محمد بن إسماعيل الوراق والدارقطني وبن شاھين وجماعة آخرھم أبو أحمد عبيد هللا بن محمد بن أبي مس

الفرضي وكان ثقة أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا الحسن بن محمد بن 
أحمد يعرف بابن أبي الشوك حدثنا أحمد بن األسود الحنفي بالرقة حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا مالك عن زيد 

أتي قباء راكبا وماشيا حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن بن أسلم عن بن عمر أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان ي
 طلحة بن محمد بن جعفر أن بن أبي الشوك مات في سنة تسع وعشرين وثالثمائة 

الحسن بن محمد بن موسى بن إسحاق بن موسى أبو علي األنصاري سمع جده موسى بن إسحاق وأبا  -  3980
عثمان بن أبي شيبة وأبا العباس محمد بن يزيد المبرد حدثنا عنه  مسلم الكجي وأبا بكر بن أبي الدنيا ومحمد بن

القاضي أبو القاسم بن أبي عمرو ومحمد بن أحمد بن أبي عون النھرواني وكان ثقة أخبرنا بن أبي عمر وأخبرنا أبو 
 علي الحسن بن محمد بن موسى األنصاري في ذي الحجه سنة اثنين وأربعين وثالثمائة 

محمد بن الحسن أبو على السرخسي قدم بغداد وحدث بھا عن أبي لبي محمد بن إدريس  الحسن بن -  3981
المخرمي روى عنه محمد بن إسماعيل الوراق وأبو القاسم بن الثالج وذكر بن الثالج انه سمع منه في قطيعة الربيع 

 في سنة خمس وأربعين وثالثمائة 

محمد بن عبد هللا بن أبان الھيتي حدثنا أبو الفتح الحسن بن الحسن بن محمد أبو الفتح البغدادي أخبرنا  -  3982
محمد البغدادي ببالس حدثنا بن بنت منيع حدثنا عيسى بن سالم عن عبد هللا بن المبارك عن شعبة عن عمرو بن مرة 

تمرة فان أنه قال سمعت خيثمة يحدث عن عدي بن حاتم عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق 
 لم تجدوا فبكلمة طيبة 
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الحسن بن محمد بن محمد بن شيظم الشيظمي أبو علي الفامي البلخي قدم بغداد حاجا في سنة ثمان  - 3983
وأربعين وثالثمائة وحدث بھا عن نصر بن مكي البلخي ومحمد بن عمران بن عصمة الجوزجاني وغيرھما روى 

بن رزقويه وما علمت من حاله اال خيرا أخبرنا محمد بن أحمد بن عنه الدارقطني ويوسف القواس وأبو الحسن 
رزق قراءة حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن محمد بن شيظم الفامي قدم للحج أخبرنا نصر بن مكي ببلخ حدثنا 
أنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم قال قال لي محمد بن إدريس الشافعي ولدت بغزة سنة خمسين وحملت إلى مكة و

بن سنتين قال وأخبرني غيره عن الشافعي قال لم يكن لي مال فكنت اطلب العلم في الحداثة أوھب واستوھب الظھور 
 أكتب فيھا 

الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد هللا بن الحسين بن علي الحسين بن علي بن أبي  - 3984
مدني األصل سكن بغداد في مربعة الخرسي وحدث بھا عن جده طالب أبو محمد المعروف بابن أخي طاھر العلوي 

يحيى بن الحسن وعن إسحاق بن إبراھيم الدبري وغيره من أھل اليمن حدثنا عنه بن رزقويه وبن الفضل القطان 
وأبو الفرج أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة ومحمد بن أبي الفوارس وأبو علي بن شاذان أخبرنا الحسن بن أبي 

حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد القطيعي حدثني أبو محمد العلوي الحسن بن محمد بن يحيى صاحب كتاب  طالب
النسب حدثنا إسحاق بن إبراھيم الصنعاني حدثنا عبد الرزاق بن ھمام أخبرنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر 

امترى فقد كفر ھذا حديث منكر ال أعلم رواه  عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم علي خير البشر فمن
سوى العلوي بھذا اإلسناد وليس بثابت قال لنا أبو علي بن شاذان مات أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى العلوي 

 في يوم اإلثنين الثنتي عشرة ليلة بقيت من شھر ربيع األول سنة ثمان وخمسين وثالثمائة 

بن جبير أبو سعيد الصيرفي المخرمي حدثنا عباس بن عمر الكرداني عنه عن الحسن بن محمد بن الحسن  - 3985
محمد بن عثمان بن أبي شيبة وعباس غير ثقة أخبرنا عباس بن عمر أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن الحسن 

عن أبي  بن جبير الصيرفي المخرمي حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا علي بن حكم األودي أخبرنا شريك
ربيعة عن أبي بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن هللا يكافئ من يسعى ألخيه المؤمن في 
حوائجه في نفسه وولده إلى سبعة أبناء فال تملوا نعم هللا عليكم وقد جعلكم لھا أھال فان مللتموھا حرمكم فضله باطل 

 س وهللا أعلم بھذا اإلسناد والحمل فيه عندي على عبا

الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان أبو محمد الحربي وھو أخو علي بن محمد وكان األكبر روى عن  -  3986
إسماعيل بن إسحاق القاضي كتاب النوادر وروى أيضا عن بشر بن موسى ويوسف القاضي وموسى بن ھارون 

نعيم األصبھاني أخبرنا القاضي أبو الفرج محمد حدثنا عنه القاضي أبو الفرج بن سميكة وأبو علي بن شاذان وأبو 
بن أحمد بن الحسن الشافعي أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن كيسان الحربي حدثنا بشر بن موسى حدثنا خلف 
بن الوليد عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن أبي ميسرة عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يباشرني 

أنا حائض ويدخل معي في اللحاف ولكنه كان أملككم الربه صلى هللا عليه و سلم سألت أبا نعيم الحافظ في لحافي و
عن أبي محمد بن كيسان فقال كان ثقة قال لنا بن شاذان توفي الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي أليام 

 خلون من شوال من سنة ثمان وخمسين وثالثمائة 

بن إسحاق أبو القاسم الدقاق روى عن الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثني عنه عبد  الحسن بن محمد -  3987
العزيز بن علي اآلزجي وسألته عنه فقال كان جارنا بباب األزج وكان من أھل القرآن والخير وصحيح السماع 

 وأثنى عليه ثناء كثيرا 

حمد بن ھارون الحضرمي ومن بعده حدثني الحسن بن محمد بن الحباب أبو علي المقرئ سمع أبا حامد م - 3988
عنه أحمد بن علي التوزي وكان ثقة فھما بعلم القرآن حسن التصنيف فيه وكان يسكن بباب الطاق أخبرني بن 
التوزي أخبرنا الحسن بن محمد بن الحباب المقرئ بباب الطاق وكان ثقة حدثنا أبو حامد محمد بن ھارون 
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مشاور الجوھري حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا األوزاعي حدثنا الزھري عن أبي  الحضرمي حدثنا أبو محمد عيسى بن
سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما من شيء وال وال إال له بطانتان بطانه تأمره 

 لب عليه منھما بالمعروف وتنھاه عن المنكر وبطانة ال تألوه خباال فمن وقى شرھما فقد وقي وھو من التي يغ

الحسن بن محمد بن بشران أبو محمد روى عنه القاضي المحاملي ومحمد بن مخل الدوري حدثنا عنه  - 3989
 أحمد بن محمد العتيقي وسألته عنه فقال ھو من بني بشران وكان ثقة 

العباس  الحسن بن محمد بن أحمد بن شعبة أبو علي المروزي السبخي سكن بغداد وحدث بھا عن أبي - 3990
محمد بن أحمد المحبوبي كتاب الجامع عن أبي عيسى الترمذي وروى أيضا عن إسماعيل بن محمد الصفار ومحمد 
بن علي بن حبيش الناقد وأبي بحز بن كوثر البربھاري حدثنا عنه العتيقي وأبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل 

كتاب الجامع ألبي عيسى وكان شيخا فھما ثقة له ھيبة وقال لي أبو القاسم األزھري سمعت من ھذا الشيخ بعض 
قرأت في كتاب أبي بكر أحمد بن عمر بن البقال بخطه توفي أبو علي الحسن بن محمد المروزي ليلة األربعاء ودفن 

 يوم األربعاء النصف من ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وثالثمائة 

بن حلبس بن عبد هللا بن يحيى بن عبد هللا بن الحارث بن الحسن بن محمد بن القاسم بن محمد بن يحيى  -  3991
عبد هللا بن الوليد بن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم بن نقطة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب أبو علي 
و المخزومي المؤدب حدث عن أبي بكر بن أبي داود وأبي بكر النيسابوري وأبي بكر بن مجاھد المقرئ حدثنا عنه أب

محمد الخالل وأبو القاسم األزھري وجماعة غيرھما وكان ثقة أخبرنا العتيقي قال سنة اثنتي وتسعين وثالثمائة فيھا 
توفي أبو علي الحسن بن القاسم المخزومي المؤدب حدثني أبو الفضل محمد بن عبد العزيز بن العباس بن المھدي 

مؤدب في سنة ثالث وتسعين وثالثمائة وكان يسكن باب الخطيب قال مات أبو علي الحسن بن محمد المخزومي ال
الشام أخبرنا الحسين بن محمد بن طاھر الدقاق قال توفي أبو علي الحسن بن محمد بن القاسم المؤدب المخزومي في 

 شھر ربيع األول من سنة ثالث وتسعين وثالثمائة ودفن في مقبرة باب حرب وكان مولده في سنة إحدى وثالثمائة 

الحسين بن محمد بن يحيى أبو محمد المعروف بابن الفحام من أھل سر من رأى حدث عن أحمد بن علي  -  3992
بن يحيى بن حسان السامري وإسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن عمرو الرزاز ومحمد بن الفرخان الدوري ومن 

أبو سعد السمان الرازي ومحمد بن بعدھم وقرأ القرآن على أبي بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش حدثني عنه 
محمد بن عبد العزيز العكبري وغيرھما وكان ثقة على مذھب الشافعي وكان يرمى بالتشيع ومات بسر من رأى 

 سمعت أبا الفضل بن السامري يقول مات بن الفحام في سنة ثمان وأربعمائة 

د بن جعفر بن الھيثم األنباري حدثني عنه الحسن بن محمد بن غانم أبو علي الفقيه الشافعي روى عن محم - 3993
 أحمد بن علي بن التوزي وكان ينزل في ناحية الرصافة وسألته عنه فقال صدوق 

الحسن بن محمد بن عبد هللا أبو القاسم اليشكري البغال من أھل الكوفة سكن بغداد وحدث بھا عن علي بن  - 3994
عمائة وكان جميل الطريقة حسن االعتقاد من أھل القرآن وسكن عبد الرحمن البكائي كتبت عنه في سنة ثمان وأرب

سوق الطعام أخبرنا الحسن بن محمد بن عبد هللا اليشكري أخبرنا علي بن عبد الرحمن بن أبي السري أخبرنا محمد 
عن بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن خالد بن العباس عن الحارث 

علي قال لعن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عشرة من الناس آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاھديه والواشمة 
 والمؤتشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له وكان ينھى عن النوح 

ن عبيد الحسن بن محمد بن جعفر بن داود أبو محمد عم أبي عبد هللا السلماني حدث عن الحسن بن محمد ب -  3995
العسكري سمع منه علي بن أحمد بن الشعيري ومات في ليلة الخميس الرابع عشر من صفر سنة تسع عشرة 

 وأربعمائة ودفن يوم الخميس في مقبرة جامع المدينة 
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الحسن بن محمد بن عمر بن القاسم أبو علي النرسي البزار المعروف بابن عديسه سمع أبا حفص بن  -  3996
م بن الصيدالني ومحمد بن عبد هللا بن جامع الدھان ومن بعدھم كتبت عنه وكان صدوقا من أھل شاھين وأبا القاس

القرآن والمعرفة بالقرآت وانتقل بأخرة إلى مكة فسكنھا وسمعته سئل عن مولده فقال ذكر لي أبي أني ولدت في سنة 
 وثالثين وأربعمائة  ثمانين وثالثمائة وبلغنا أنه توفي بمكة في ليلة النصف من رجب سنة ثمان

الحسن بن محمد بن الحسن بن علي أبو محمد الخالل وھو الحسن بن أبي طالب سمع أبا بكر بن مالك  -  3997
القطيعي ومحمد بن إسماعيل الوراق وأبا سعيد الحرقي وأبا عبد هللا بن العسكري وعلي بن محمد بن لؤلؤ وأبا 

حيويه والقاضي الجراحي وأبا بكر بن شاذان ومحمد بن عبد هللا  حفص بن الزيات ومحمد بن المظفر وأبا عمر بن
األبھري ومن في طبقتھم ومن بعدھم كتبنا عنه وكان ثقة له معرفة وتنبه وخرج المسند على الصحيحين وجمع أبوابا 

ليلة  وتراجم كثيرة وسألته عن مولده فقال في صفر غداة يوم السبت من سنة اثنتين وخمسين وثالثمائة ومات في
الثالثاء الخامس والعشرين من جمادى األولى سنة تسع وثالثين وأربعمائة ودفن يوم الثالثاء في مقبرة باب حرب 

 حضرة الصالة عليه في جامع المدينة وكان يسكن بنھر القاليين ثم انتقل بأخرة إلى باب البصرة 

يكنى أبا علي ويعرف بابن الحمامي البزار الحسن بن محمد بن إسماعيل بن أشناس مولى جعفر المتوكل و - 3998
سمع الحسن بن محمد بن عبيد العسكري وعمر بن محمد بن سبنك وعبيد هللا بن محمد بن عابد الخالل وأبا الحسن 
بن لؤلؤ وخلقا من ھذه الطبقة كتبت عنه شيئا يسيرا وكان سماعه صحيحا إال أنه كان رافضيا خبيث المذھب وكان 

بالكرخ بحضره الشيعة ويقرأ عليھم مثالب الصحابة والطعن على السلف وسألته عن مولده فقال له مجلس في داره 
في شوال من سنة تسع وخمسين وثالثمائة ومات في ليلة األربعاء الثالث من ذي القعدة سنة تسع وثالثين وأربعمائة 

 ودفن صبيحة تلك الليلة في مقربة باب الكناس 

لحسن بن فاقة أبو يعلى الرزاز سمع أبا بكر بن مالك القطيعي وأبا محمد بن ماسي الحسن بن محمد بن ا - 3999
والقاضي أبا الحسن الجراحي كتبت عنه وكان يتشيع وسماعه صحيح وسألته عن مولده فقال لي ولدت ألربع خلون 

نا أبو شعيب عبد من صفر سنة ست وخمسين وثالثمائة أخبرني بن فاقة حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان إمالء حدث
هللا بن الحسن الحراني حدثنا يحيى بن عبد هللا حدثنا األوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة 
قالت إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يقبل وھو صائم مات بن فاقة في شھر ربيع اآلخر من سنة اثنتين 

 وأربعين وأربعمائة 

وسى أبو علي األشيب سمع محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وعبد الرحمن بن عبد هللا بن الحسن بن م -  4000
دينار وشيبان بن عبد الرحمن المؤدب وورقاء بن عمرو وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة وأبا ھالل الراسبي 

زھير بن حرب وأحمد بن  وزھير بن معاوية وعبد هللا بن لھيعة ويعقوب القمي روى عنه أحمد بن حنبل وأبو خيثمة
منيع وأحمد بن منصور الرمادي ومحمد بن أحمد بن الجنيد وعباس الدوري وأحمد بن الخليل البرجالني والحارث 
بن أبي أسامة وبشر بن موسى األسدي وكان أصله خراسانيا وأقام ببغداد وحدث بھا حديثا كثيرا وولي القضاء 

حد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا الحسين بن إسماعيل المحاملي بالموصل وبحمص أخبرنا أبو عمر عبد الوا
حدثنا أحمد بن منصور حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زھير حدثنا أبو بلج أن عمر بن ميمون حدثه قال قال لي أبو 

نعم فداك أبي  ھريرة قال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا أبا ھريرة أال أدلك على كلمة من كنز الجنة قلت
وأمي قال تقول ال حول وال قوة إال با أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا 
جعفر بن محمد بن األزھر قال قال لي بن الغالبي سألت يحيى بن معين عن األشيب فقال ھو الحسن بن موسى واله 

في أصحاب الرأي كتب إلى عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر أن خيثمة  أبو يوسف القضاء لخبث لسانه كان يقع
بن سليمان القرشي أخبرھم قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البھراني قال سمعت أبا اليمان يقول قدم الحسن بن 

رف أحدا موسى األشيب علينا قاضيا بحمص فقال دلني على رجل ثقة موسر أستعين به في بعض أمري فقلت ال أع
أوثق من يحيى بن صالح قلت يعني الوحاظي أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي أخبرنا الحسن محمد بن العباس بن 
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أحمد بن الفرات حدثنا علي بن محمد بن سعيد الموصلي حدثنا أبو أيوب سليمان بن أيوب الحناط حدثنا أبو جعفر 
وصل بيعة للنصارى قد خربت فاجتمع النصارى على الحسن بن محمد بن عبد هللا بن عمار الموصلي قال كان بالم

موسى األشيب وجمعوا له مائة ألف درھم على أن يحكم بھا حتى تبني فقال ادفعوا المال إلى بعض الشھود ثم قال 
لھم إذا كان غد فاغدوا علي إلى الجامع ووعد الشھود فلما حضروا الجامع قال للشھود اشھدوا على أني قد حكمت 

ن ال تبني ھذه البيعة فتفرق النصارى ورد عليھم مالھم ولم يقبل منه درھما واحدا والبيعة خراب قلت وإنما فعل أ
األشيب ذلك لثبوت البينة عنده أن البيعة حدثة بنيت في اإلسالم أخبرني علي بن محمد بن الحسن المالكي أخبرنا عبد 

رفي حدثنا عبد هللا بن علي بن المديني قال سمعت أبي يقول هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران الصي
حسن بن موسى األشيب كان ببغداد كأنه وضعفه قلت ال أعلم علة تضعيفه إياه وقد وثقه يحيى بن معين وغيره 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد األشناني قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول 

عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين فاألشيب أعني الحسن بن موسى فقال ثقة أخبرني  سمعت
السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي عن يحيى بن معين قال 

هللا الكاتب أخبرنا الحسن بن أحمد الھروي الحسن بن موسى األشيب لم يكن به بأس أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد 
الصفار حدثنا أبو الفضل يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه قال قلت يعني لصالح بن محمد البغدادي الحافظ 
فاألشيب الحسن بن موسى فقال صدوق أراه قال ثقة أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا أبو الفتح محمد بن إبراھيم 

حمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال الحسن بن موسى الفازي أخبرنا م
األشيب بغدادي كان من أبناء الجند صدوق أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا 

ن سعد قال عارضني بحديث عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا حسن األشيب قال جاءني سعد بن إبراھيم ب
شعبة قال وكان األشيب ضابطا لحديث شعبة وغيره فلذلك طلب إليه سعد أن يعارضه أخبرنا محمد بن الحسين 
القطان أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال سنة تسع ومائتين فيھا مات 

خبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق قال ومات حسن بن الحسن بن موسى األشيب أخبرنا بن رزق أ
موسى األشيب سنة تسع أو عشر ومائتين أخبرنا األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب 
حدثنا الحسن بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال الحسن بن موسى األشيب من أبناء خراسان ولي قضاء حمص 

موصل لھارون أمير المؤمنين ثم قدم بغداد في خالفة المأمون فلم يزل ببغداد إلى أن واله المأمون قضاء وال
 طبرستان فتوجه إليھا فمات بالري في شھر ربيع سنة تسع ومائتين 

الحسن بن موسى بن ناصح بن يزيد أبو سعيد الخفاف الرسعني قدم بغداد وحدث بھا عن بن سليمان  - 4001
ن عبد الملك الجراني والحسن بن عمر بن شقيق البلخي وعقبة بن مكرم الضبي روى عنه محمد بن خلف وسعيد ب

ووكيع ويحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد وعبيد هللا بن عبد الرحمن السكري وأبو ذر القراطيسي أخبرنا 
بن أحمد الواعظ قاال حدثنا محمد بن القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي أخبرنا علي بن عمر الحافظ وعمر 

مخلد بن حفص حدثنا الحسن بن موسى بن ناصح بن يزيد الخفاف قدم من رأس العين حدثنا سعيد بن عبد الملك 
الحراني حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي إسحاق الفزاري عن بن جريج عن عطاء عن بن عمر قال خرج رسول هللا 

ل يا بالل ناد في الناس أن الخليفة من بعد عمر عثمان قال فرفع رأسه إلى السماء ثم صلى هللا عليه و سلم وبالل فقا
 قال يا بالل امض أبى هللا إال ذلك ثالث مرات 

الحسن بن موسى بن الحسن بن عباد بن أبي عباد يعرف بابن أبي السري الجالجلي حدث عن أبي  - 4002
رنا الحسين بن علي الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا األشعث أحمد بن المقدام روى عنه بن شاھين أخب

الحسن بن موسى بن الحسن النسائي ويعرف بابن أبي السرى الجالجلي حدثنا أحمد بن المقدام وأخبرنا إبراھيم بن 
ان حدثنا مخلد المعدل وھالل بن محمد الحفار قال إبراھيم حدثنا وقال ھالل أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القط

أبو األشعث أحمد بن المقدام حدثنا محمد بن بكر البرقاني حدثنا حميد أبو عبد هللا الكندي حدثنا خالد الربعي عن أبي 
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ھريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى هللا عليه و سلم بثالث ال أدعھن أبدا أوصاني بالوتر قبل النوم وأوصاني 
 ة أيام في كل شھر واللفظ لحديث الطناجيري بالغسل في كل جمعة وأوصاني بثالث

الحسن بن موسى بن بندار بن حرشاد أبو محمد الديلمي قدم بغداد وحدث بھا عن أحمد بن محمد بن  -  4003
سليمان المالكي وعبد الحميد بن موسى اليشكري وأحمد بن محمد الجارودي وأحمد بن الحسين بن شعبة البصري 

ھوازي وغيرھم حدثنا عنه البرقاني أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا الحسن بن موسى ومحمد بن إسحاق بن داد األ
بن بندار الديلمي ببغداد وحدثني الحسن بن سعيد بن الفضل اآلدمي حدثنا أبو نصر أحمد بن حمدون الخفاف وأخبرنا 

دثنا عفيف بن سالم حدثنا سفيان أبو بكر الحافظ حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا أحمد بن حمدون الموصلي ح
الثوري عن ليث عن طاوس عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ائتدموا ولو بالماء زاد 
اآلدمي قال وحدثنا عفيف عن محمد بن عبيد هللا العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا 

برقاني قدم ھذا الديلمي بغداد حاجا وسمعت منه في سنة ثالث وستين وثالثمائة وكان شابا عليه و سلم نحوه قال ال
 حافظا 

الحسن بن المبارك أبو علي األنماطي المقرئ المعروف باليتيم روى عن عمرو بن الصباح الضرير عن  - 4004
بن عبد هللا المروروذي  أبي عمر حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي النجود حروفه في القرآن حدث عنه وھب

 ينزل بغداد وذكر أنه كان يقرئ القرآن في مسجد الصحابة عند قنطرة العتيقة 

الحسن بن منصور بن إبراھيم أبو علي الشطوي يعرف بابن علويه الصوفي حدث عن سفيان بن عيينة  -  4005
ل البخاري في صحيحه والعباس وحجاج بن محمد األعور والحارث بن النعمان البزاز روى عنه محمد بن إسماعي

بن علي النسائي ويحيى بن صاعد ومحمد بن خلف ووكيع وصالح بن أحمد القيراطي والقاضي المحاملي ومحمد بن 
مخلد الدوري أخبرنا عيالن بن محمد السمسار حدثنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا العباس بن علي بن العباس 

ثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال حدثنا الحسن بن منصور الشطوي حد
النبي صلى هللا عليه و سلم انطلقوا بنا إلى البصير نعوده الذي في بني واقف قال وكان رجال أعمى ھكذا رواه 

الدارقطني حدثنا  العباس بن علي عن بن علويه وخالفه محمد بن مخلد فقال ما أخبرنا األزھري حدثنا علي بن عمر
محمد بن مخلد ولم نسمعه اال منه حدثنا بن علويه الصوفي الحسن بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مروا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده وكان 

بن علويه عن بن عيينة وھو معروف برواية حسين الجعفي عن بن ضريرا قال الدارقطني تفرد به بن مخلد عن 
عيينة وقال إبراھيم بن بشار ومحمد بن يونس الجمال عن بن عيينة عن عمرو عن محمد بن جبير عن أبيه 
والمحفوظ عن محمد بن جبير فقط قلت رواه كذلك عن بن عيينة مرسال عبد الجبار بن العالء وأبو عبد هللا بن 

وكل من ذكرنا انه روى عن بن علويه سماه الحسن اال بن مخلد فإنه سماه الحسين وسنعيد ذكره في باب المخزومي 
 الحسين إن شاء هللا 

الحسن بن محبوب بن أبي أمية أبو علي نزل أنطاكية وحدث بھا عن إبراھيم بن عيينة وحجاج بن محمد  -  4006
مة روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وال أشك أنه سمع منه ببغداد األعور وعبد هللا بن نمير وأبي أسامة حماد بن أسا

قبل انتقاله عنھا وعبد هللا بن محمد بن مسلم الإلسفراييني وغيرھما أخبر أبو عبد هللا الحسين بن علي بن محمد بن 
بكر عبد هللا بن  يعقوب الرازي بالري حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد بن كيسان القزويني المعدل حدثنا أبو

محمد بن مسلم اإلسفراييني حدثنا الحسن بن محبوب بن أبي أمية البغدادي بأنطاكية حدثنا إبراھيم بن عيينة قال 
سمعت بن حيان التيمي يذكر عن أبي زرعة عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال الغنم من دواب 

خبرنا أبو القاسم بن عبد العزيز بن بندار الشيرازي بمكة أخبرنا أبو الجنة فامسحوا رغامھا وصلوا في مرابضھا أ
نذار احمد بن عبد القوي بن جعفر بمصر حدثنا أبو الفضل جعفر بن احمد بن عبد السالم البزاز حدثنا أبو علي 

أسامة عن  الحسن بن محبوب بن أبي أمية البغدادي بأنطاكية سنة إحدى وستين ومائتين حدثنا أبو أسامة حماد بن



106 

 

ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يحب الحلواء والعسل أخبرنا علي بن 
محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا أبو أسامة بإسناده 

 اء والعسل كان النبي صلى هللا عليه و سلم يحب الحلو

الحسن بن مكرم بن حسان أبو علي البزار سمع علي بن عاصم ويزيد بن ھارون وشبابة بن سوار  - 4007
وعثمان بن عمر بن فارس وروح بن عبادة وأبا النضر ھاشم بن القاسم وعفان بن مسلم روى عنه القاضي المحاملي 

صفار وأبو عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان ومحمد بن مخلد ومحمد بن احمد الحكيمي وإسماعيل بن محمد ال
النجاد وأبو سھل بن زياد وغيرھم وكان ثقة أخبرنا أبو عمر بن مھدي أخبرنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن 
إسماعيل المحاملي حدثنا الحسن بن مكرم البزار حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طلق بن حبيب عن 

ي ذر ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال اال أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى قال ال حول بشر بن كعب عن أب
وال قوة اال با أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن أحمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا الحسن بن مكرم 

ن هللا تعالى حي كريم يستحي إذا رفع العبد حدثنا علي بن عاصم أخبرنا الجريري عن أبي عثمان عن سليمان قال إ
يديه إليه أن يرجعھما خائبتين ليس فيھما خير قرأت بخط الدارقطني قال لنا أبو الحسن علي بن عبد هللا بن مبشر 
الواسطي سألت الحسن بن مكرم متى ولدت قال ولدت في جمادى األولى سنة اثنتين وثمانين ومائة أخبرنا القاضي 

د بن الحسن الحيري أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم قال سمعت أبا علي الحسن بن مكرم أبو بكر أحم
البزاز يقول مات علي بن عاصم سنة ست وتسعين ومائة أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت عبد هللا بن محمد بن 

تين فيھا مات الحسن بن مكرم جعفر بن حيان يقول سمعت احمد بن محمد بن صبيح يقول سنة أربع وسبعين ومائ
أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادي وأنا أسمع قال والحسن بن مكرم 
البزاز توفي لخمس بقين من شھر رمضان سنة أربع وسبعين وقد بلغ ثالثا وتسعين سنة وذكر محمد بن مخلد فيما 

 اء لخمس خلون من شھر رمضان وهللا أعلم قرأت بخطه أنه مات في يوم الثالث

الحسن بن ماھان أبو الزبير النيسابوري سكن بغداد وحدث بھا عن أسباط بن محمد والمعافى بن سليمان  - 4008
روى عنه موسى بن ھارون الحافظ وأبو احمد علي بن محمد بن عبد هللا المروزي أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب 

الضبي حدثنا أبو أحمد علي بن محمد بن عبد هللا المروزي حدثنا أبو الزبير الحسن بن ماھان  أخبرنا محمد بن نعيم
 النيسابوري ببغداد حدثنا المعافى بن سليمان 

الحسن بن مروان السكري حدث عن محمد بن حميد الرازي وبشار بن موسى الخفاف روى عنه محمد بن  - 4009
 وقال حدثني الحسن بن مروان السكري ببغداد عبد هللا بن ميمون نزيل اإلسكندرية 

الحسن بن مھران أبو علي حدث عن دھثم بن الفضل وأبي الخطاب زياد بن يحيى الحساني روى عنه  - 4010
محمد بن مخلد الدوري قرأت في كتاب بن مخلد بخطه سنة ثمان وسبعين ومائتين فيھا مات أبو علي الحسن بن 

 مھران في شھر رمضان 

الحسن بن معلى بن عبد السالم أبو بكر كان إمام جامع المنصور فيما سوى الجماعات وحدث عن نصر  -  4011
 بن علي الجھضمي روى عنه عبد الصمد بن علي الطستي 

الحسن بن محمى بن بھرام أبو علي البزاز المخرمي حدث عن عبد األعلى بن حماد النرسي وسويد بن  - 4012
د هللا بن عمر القواريري وإبراھيم بن عبد هللا الھروي وإسحاق بن أبي إسرائيل روى سعيد وعلي بن المديني وعبي

عنه محمد بن حميد المخرمي ومحمد بن جعفر المعروف بزوج الحرة وعمر بن محمد بن سبنك وأبو الفتح محمد بن 
نا عبد هللا بن أبي بكر بن الحسين األزدي وعبد هللا بن موسى الھاشمي ومحمد بن عبيد هللا بن الشخير وغيرھم أخبر

شاذان حدثنا محمد بن جعفر بن أحمد المعدل حدثنا أبو علي الحسن بن محمى بن بھرام البزاز المخرمي حدثنا سويد 
بن سعيد حدثنا ھارون بن مسلم عن القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا 
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وضوء وإن شق عليك وال تأكل الصدقة وال تنز الخيل على الحمر وال تجالس أصحاب عليه و سلم يا علي أسبغ ال
النجوم أنبأنا أبو سعد الماليني أخبرنا عبد هللا بن عدي قال الحسن بن محمى بن بھرام أبو علي البزاز كان ينزل 

رته عليه ورأيت له ابنا ببغداد بقرب دار الخليفة كتبنا عنه رأيتھم مجمعين على ضعفه وقد حدث بغير حديث أنك
 أعور كھال ذكر البغداديون أنه يلقن أباه ما ليس من حديثه 

الحسن بن مھدي بن عبدة أبو علي الكيساني المروزي قدم بغداد حاجا في سنة ثمان عشرة وثالثمائة  - 4013
ومحمد بن عمير وحدث عن أبي الموجه محمد بن عمرو ويحيى بن ساسويه المروزيين وأحمد بن محمد بن مقاتل 

الرازيين ومحمد بن إبراھيم البوشنجي وأحمد بن محمد بن المنكدر روى عنه عمر بن محمد بن سبنك ومحمد بن 
المظفر وأبو حفص بن شاھين وأبو القاسم بن الثالج أخبرنا بشرى بن عبد هللا الرومي حدثنا عمر بن محمد بن 

عبدة المروزي حدثنا محمد بن عمير الرازي حدثنا عبيد بن إبراھيم البجلي حدثنا أبو على الحسن بن مھدى بن 
فراس البصري حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن بن عباس قال قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الشاة من دواب الجنة 

 حرف النون من آباء الحسنين  

المخرمي نزيل كرخ سر من رأى حدث عن اسود بن عامر شاذان وأبي  الحسن بن ناصح أبو علي الخالل - 4014
النضر ھاشم بن القاسم ومكي بن إبراھيم ويونس بن محمد المؤدب ومنصور بن سلمة الخزاعي ومحمد بن نابن 
وإسحاق بن منصور السلولي ويعقوب بن محمد الزھري وعبد العزيز بن أبان القرشي روى عنه عبد هللا بن الھيثم 

خالد الخياط ويحيى بن صاعد وعبد هللا بن إسحاق المروزي ومحمد بن جعفر الخرائطي ومحمد بن مخلد  بن
 الدوري وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي أدركته ولم أكتب عنه وكان صدوقا 

بن الحسن بن ناصح السراج حدث عن الحسن بن قتيبة المدائني روى عنه محمد بن مخلد أخبرنا عمر  - 4015
محمد بن علي الحارثي ويعرف بابن أبي طالب المكي حدثنا يوسف بن عمر القواس قال قرئ على محمد بن مخلد 
وأنا أسمع قيل له حدثكم الحسن بن ناصح السراج حدثنا الحسن بن قتيبة حدثنا عبد هللا بن زياد عن عمرو بن دينار 

 عليه و سلم ال نموت حتى نسمع بقوم يكذبون بالقدر عن عبد الرحمن بن سابط عن بن عباس قال قال النبي صلى هللا
ويحملون الذنوب على العباد اشتقوا قولھم من قول النصارى فابرأ إلى هللا منھم قال وكان بن عباس إذا حدث بھذا 

 الحديث رفع يديه وقال اللھم إني أبرأ إليك منھم كما بريء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

نصر بن الحسن أبو علي الحنبلي الخرقي يعرف بابن الشريكي سمع موسى بن عيسى السراج  الحسن بن - 4016
 ومحمد بن محمد بن معاذ الھذلي ومحمد بن عبد هللا بن أخي ميمي كتبت عنه شيئا يسيرا وكان صدوقا 

 حرف الھاء من آباء الحسنين  

اس ولد باألھواز ونشأ بالبصرة واختلف في الحسن بن ھانئ أبو علي الحكمي الشاعر المعروف بأبي نو - 4017
طلب الحديث فسمع من حماد بن زيد وعبد الواحد بن زياد ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان وأزھر بن 
سعد السمان وقرأ القرآن على يعقوب الحضرمي واختلف إلى أبي زيد النحوي فكتب عنه الغريب واأللفاظ وحفظ 

لمثنى أيام الناس ونظر في نحو سيبويه وانتقل إلى بغداد فسكنھا إلى حين وفاته وھو الحسن عن أبي عبيدة معمر بن ا
بن ھانئ بن صباح بن عبد هللا بن الجراح بن ھنب بن ددة بن غنم بن سليم بن حكم بن سعد العشيرة بن مالك بن 

ي بن عوف بن زيد بن عمرو بن الغوث بن طي بن أدد بن شبيب بن عمر بن سبيع بن الحارث بن زيد بن عد
ھميسع بن عمر بن يشجب بن عريب بن زيد بن كھالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عامر بن شالخ 
بن أرفخشد بن سام بن نوح ذكر نسبه ھكذا عبد هللا بن أبي سعد الوراق وحدثني أبو القاسم األزھري أخبرنا أحمد بن 

د الرحمن السكري حدثنا بن أبي سعد بذلك وقيل ھو الحسن بن ھانئ بن إبراھيم بن الحسن حدثنا عبيد هللا بن عب
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الصباح مولى الجراح بن عبد هللا الحكمي والي خراسان حدثني األزھري أخبرنا عبد هللا بن عثمان بن يحيى حدثنا 
ال أبو عبيدة محمد بن أحمد بن إبراھيم الكاتب أخبرنا ميمون بن ھارون الكاتب حدثني عمر بن شبة أبو زيد قال ق

كان أبو نواس للمحدثين مثل امرئ القيس للمتقدمين قال ميمون وحدثني الجريري عن إسحاق بن إسماعيل قال قال 
أبو نواس ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة من العرب منھم الخنساء وليلى فما ظنك بالرجال وقال ميمون 

شعار الشعراء فقال إذا رويت من الجاھليين المرئ القيس سألت يعقوب بن السكيت عما يختار لي روايته من أ
واألعشى ومن اإلسالميين لجرير والفررذق ومن المحدثين ألبي النواس فحسبك أخبرني الحسين بن علي الصيمري 
حدثنا أبو عبيد هللا محمد بن عمران المرزباني حدثني الحكيمي حدثني ميمون بن ھارون الكاتب عن أبي عثمان 

قال ما رأيت أحدا كان أعلم باللغة من أبي نواس وال أفصح لھجة مع حالوة ومجانبة لالستكراه وأخبرني الجاحظ 
الصيمري حدثنا المرزباني أخبرني محمد بن العباس حدثنا محمد بن يزيد النحوي حدثنا الجاحظ قال سمعت النظام 

فاختار احسنه حدثني األزھري أخبرنا أحمد بن يقول وقد أنشد شعرا ألبي نواس في الجبر ھذا الذي جمع له الكالم 
إبراھيم بن الحسن حدثنا عبيد هللا بن عبد الرحمن السكري حدثنا عبد هللا بن أبي سعد حدثنا أبو ثابت حبيب بن 
النعمان الحميري قال سمعت كلثوم بن عمرو العتابي يقول لرجل وتناظرا في شعر أبي نواس فقال لو أدرك الخبيث 

ا فضل عليه أحد وقال بن أبي سعد حدثني أحمد بن العباس بن الحكم حدثني محمد بن يزيد النحوي حدثني الجاھلية م
عبد هللا بن يعقوب بن داود قال كنا عند سفيان بن عيينة فجاءه بن مناذر فحدث وأنشد فقال له سفيان يا أبا عبد هللا 

ال يا أبا محمد فيم استشعرته قال في شعره في ھذه ظريفكم ھذا أشعر الناس قال كأنك عنيت أبا نواس قال نعم ق
برغم دايات ... أبرزه المأتم لي كارھا ... ... يندب شجوا بين أتراب ... يا قمرا أبصرت في مأتم ... القصيدة 
ته ولم تزل رؤي... ال زال موتا دأب أحبابه ... ... ويلطم الورد بعناب ... يبكي فيذري الدر من عينه ... ... وحجاب 

أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا محمد بن خلف بن ... دابي 
المرزبان إجازة وحدثناه محمد بن عبيد هللا بن حريث الكاتب عنه قال حدثني أبو عبد هللا اليمامي حدثنا محمد بن 

ما ھوى إال ... بي نواس فقال بن عيينة انشدوني شعرا فأنشدوه مسعر قال كنا عند سفيان بن عيينة فتذاكروا شعر أ
... تركت والحسن تأخذه ... ... وجھھا بالحسن منتقب ... فتنت قلبي محببة ... ... يبتدي منه وينشعب ... له سبب 

ذي خلقھا فقال بن عيينة آمنت بال... واستزادت بعض ما تھب ... فاكتست منه طرائقة ... ... تنتقي منه وتنتخب 
أخبرني الحسن بن أبي بكر أخبرنا أحمد بن يعقوب بن يوسف األصبھاني حدثنا مسبح بن حاتم عن بن عائشة قال 

ولقد ... كنا على باب عبد الواحد بن زياد ومعنا أبو نواس فقال ليسأل كل واحد منكم ثم قال سل يا فتى فأنشأ يقول 
فله ... قال من مات محبا ... ... أن سعد بن عباده ... سعيد بن المسيب عن ... ... عن سعيد عن قتادة ... كنا روينا 

فالتفت إليه عبد الواحد بن زياد وقال أغرب عني يا خبيث وهللا ألحدثنك بشيء وأنا أعرفك أخبرنا ... أجر الشھاده 
ثنا مسعود بن بشر الحسن بن الحسين بن العباس النعالي أخبرنا أحمد بن نصر الذارع حدثنا الحسين بن عليل حد

... المازني حدثني رجل عن غندر محمد بن جعفر قال لقي شعبة أبا نواس فقال له يا حسن حدثنا من طرفك فقال 
... يرفعه الشيخ إلى عامر ... ومسعر عن بعض أصحابه ... ... وخالد الحذاء عن جابر ... حدثنا الخفاف عن وائل 

... ... على وصال الحافظ الذاكر ... فواصلته ثم دامت له ... ... و خلق طاھر علقھا ذ... قالوا جميعا أيما طفلة ... 
... ... بعد وصال دائم ناضر ... وأي معشوق جفا عاشقا ... ... ترتع في مرتعھا الزاھر ... كانت لھا الجنة مفتوحة 
وإني ألرجو لك أخبرنا علي بن فقال له شعبة إنك لجميل األخالق ... وسحق دائم داحر ... ففي عذاب هللا بعدا له 

أحمد بن عمر المقرئ أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم حدثنا أبو العباس بن عمار حدثني الحسن بن علي بن المديني 
عن سليم بن منصور قال رأيت أبا نواس في مجلس أبي بكى بكاء شديدا فقلت إني ألرجو أال يعذبك هللا بعد ھذا 

وال ... وال من القبر وأھواله ... ... شوقا إلى الجنة والحور ... لم أبك في مجلس منصور  ...البكاء أبدا فأنشأ يقول 
ثم قال أما ترى األمرد الذي عن يمين ... تقيه نفسي كل محذور ... لكن بكائي لبكا شادن ... ... من النفخة والصور 

الطبري حدثنا المعافى بن زكريا الجريري حدثنا أبيك إنما بكيت لبكائه أخبرنا القاضي أبو الطيب ھارون بن عبد هللا 
 يعقوب بن محمد بن صالح الكريزي حدثنا محمد بن زكريا بن دينار الغالبي 
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حدثنا عبيد هللا بن محمد بن عائشة أبو عبد الرحمن قال جنى أبو نواس بالبصرة جناية فخرج منھا ثم رأيته بعد ذلك 
ن يكون صلح ثم نظرت فإذا إلى جنبه غالم وھو يقرص خده قال فنظر في مجلس عبد الواحد بن زياد فقال أرجو أ

... لوال غزال كغصن بان ... إلي وقد نظرت إليه فانصرفت إلى منزلي وإذا قد سبقت ببطاقة وإذا فيھا مكتوب 
صوال أسمع من لفظه ف... ... مباعد الدار غير دان ... ما كنت أسعى إلى فقيه ... ... يجري مع الشمس في عنان 

حدثنا ... أحذق مني بأن أنادي ... ... من األباريق والقنان ... أنا بوصفي مقدمات ... ... عنھا قد اغنيت بالقرآن ... 
أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أحمد بن يعقوب األصبھاني حدثنا الضبعي حدثنا أحمد بن حمزة ... ثابت البناني 

ئ فيما حدثني علي أمير المؤمنين األمين فقال يا حسن بن ھانئ قلت نعم يا بن زياد الربعي قال دخل الحسن بن ھان
أصلي صالة الخمس في حين ... أمير المؤمنين قال إنك زنديق فقلت يا أمير المؤمنين وأنا أقول مثل ھذا الشعر 

... كين لم أك مانعا وإن جاءني المس... وأحسن غسال إن ركبت جنابة ... ... وأشھد بالتوحيد  خاضعا ... وقتھا 
... وأشربھا صرفا على لحم ماعز ... ... إلى بيعة الساقي أجبت مسارعا ... وإني وإن حانت من الكأس دعوة ... 

... ... وما زال للمخمور مذ كان نافعا ... بجوذاب جودي وجوز وسكر ... ... وجدي كثير الشحم أصبح راضعا 
فقال لي كيف وقعت على فقحة بختيشوع ويلك ... ختيشوع في النار طابعا لفقحة ب... واجعل تخليط الروافض كلھم 

قلت بھا تمت القافية فضحك وأمر لي بجائزة وانصرفت أخبرنا علي بن أبي علي البصري حدثنا محمد بن العباس 
ثنا بن أبي الخزاز حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم األنباري حدثنا أبو عمر احمد بن محمد السوسنجردي العسكري حد

الذيال المحدث بسر من رأى قال حضرت وليمة حضرھا الجاحظ فسمعته يقول حضرت وليمة حضرھا أبو نواس 
جريت مع الصبا طلق الجموح ... وعبد الصمد بن المعدل فسمعت عبد الصمد يقول ألبي نواس لقد أبدعت في قولك 

جريت مع الصبا طلق الجموح ... نشدني أي ألبي نواس قال أبو بكر بن األنباري أ... وھان على مأثور القبيح ... 
ومسمعة إذا ما شئت ... ... قران العود بالنغم الفصيح ... رأيت ألذ عافية الليالي ... ... وھان على مأثور القبيح ... 

...  ...وصل بعرى الغبوق عرى الصبوح ... تزود من شباب ليس يبقى ... ... متى كان الخيام بذي طلوح ... غنت 
لھا حظان من طعم وريح ... تخيرھا لكسرى رائداه ... ... تتزل درة الرجل الشحيح ... وخذھا من مشعشعة كميت 

مسافة ... وأيقن رائدي أن سوف تنأى ... ... وعض مراشف الظبي المليح ... ألم ترني أبحت اللھو عيني ... ... 
لواحد الوكيل أخبرنا عبيد هللا بن عثمان الدقاق حدثنا محمد أخبرني أبو يعلى أحمد بن عبد ا... بين جسماني ورحي 

بن أحمد الحكيمي حدثنا ميمون بن ھارون الكاتب حدثنا الحسن بن أبي المنذر قال كان أبو نواس يشرب عند عبيد 
غالم قد كان بن المنذر فبات ليلة ثم قال ال بد لي من عمى فقوموا بنا فأتيناھا ودخلنا حانة خمار قد كان يعرفه ومعه 

أفسده على أبويه وغيبه عنھما زمانا ونحن في أطيب موضع فذكرنا الجنة وطيبھا والمعاصي وما يحول عنه منھا 
وھو ساكت فقال يا ناظرا في الدين ما األمر ال قدر صح وال جبر ما صح عندي من جميع الذي تذكره اال الموت 

أنا نتخوف صحبته فقال ويلكم وهللا إن ألعلم بما تقولون ولك  والقبر فامتعضنا من قوله وأطلنا توبيخه وأعلمناه
 در ... ... وأي جد بلغ المازح ... أية نار قدح القادح ... المجون يفرط علي وأرجو أن أتوب ويرحمني هللا ثم قال 

... ... له واضح ومنھج الحق ... يأبى الفتى إال اتباع الھوى ... ... وناصح لو حذر الناصح ... الشيب من واعظ 
إال امرؤ ميزانه راجح ... ال يجتلي العذراء من خدرھا ... ... مھورھن العمل الصالح ... فاعمد بعينيك إلى نسوة 

ورح بما أنت له ... فاغد فما في الدين أغلوطة ... ... سيق إليه المتجر الرابح ... من اتقى هللا فذاك الذي ... ... 
لشيطان ألقى أكثر ھذا الكالم ليفسد نومكم فلم نزل في اطيب موضع فلما أردنا االنصراف ثم قال ھذا عمل ا... رائح 

نسف صافية من ... ... والليل مستحلس في ثوب ظلماء ... يا رب مجلس فتيان لھوت به ... قال أمھلوا ثم أنشدنا 
ھيم بن المنذر قال الجاحظ ال قال ميمون بن ھارون قال لي إبرا... تعشى عيون نداماھا بألالء ... صدر خابية 

أعرف من كالم الشعر كالما ما ھو أوقع وال أحسن من كالم أبي نواس أية نار قدح القادح وأنشد ھذا الشعر أخبرنا 
علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثني محمد بن 

ب البصري حدثني أبو عمر السلمي قال مررت بأبي نواس فقال لي تعال اكتب فقلت أنشدك محمد بن سليمان صاح
األرب رأس في ... هللا أن تسمعني اليوم مكروھا فقال أنا اعرف طريقتك اكتب فكتبت األرب وجه في التراب عتيق 

فقل لمقيم الدار إنك ...  ...وذا حسب في الھالكين عريق ... أرى كل حي ھالك وبن ھالك ... ... التراب زنيق 
... له عن عدو في ثياب صديق ... إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ... ... إلى سفر يائي المحل سحيق ... ظاعن 
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أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي أخبرنا أحمد بن نصر الذارع حدثنا منصور بن اليمان الضرير حدثنا أبو سفيان 
قال لقيت أبا العتاھية فقلت من أشعر الناس فقال جاھليا أم اسالميا أم مولدا فقلت قال حدثني خالي مسلمة بن مھدي 

وإن جرت ... ... فأنت كما نثني وفوق الذي نثني ... إذا نحن أثنينا عليك بصالح ... كل قال الذي يقول في المديح 
... وما الناس إال ھالك وبن ھالك ... د والذي يقول في الزھ... لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني ... األلفاظ منا بمدحة 

قال مسلمة ... له عن عدو في ثياب صديق ... إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ... ... وذو نسب في الھالكين عريق 
ولقيت العتابي فسألته عن ذلك فرد علي مثل ذلك أخبرني أبو العباس بن مكرم بن عبد الصمد بن محمد بن محمد بن 

مكرم البزاز أخبرنا أبو محمد الحسن بن الحسين بن إسماعيل النوبختي حدثنا أبو العباس أحمد بن  نصر بن أحمد بن
محمد بن سام الضبعي النحوي حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار األنباري قال حدثنا مسعود بن بشر قال 

قلت له من اشعر الناس فقال من إذ شبب لعب لقيت بن مناذر بمكة وكان عالما بالشعر زادا في الدنيا قد أقام بمكة ف
... وشال بعينك ال يزال معينا ... وإذا أخذ فيما قصد جد قلت مثل من قال جرير إذ يقول إن الذين غدوا بلبك غادروا 

إن الذي جرم الخالفة تغلبا ... ثم قال حين جد ... ماذا لقيت من الھوى ولقينا ... غيضن من عبراتھن وقلن لي ... 
ھذا بن ... ... يا جرو تغلب من أب كأبينا ... مضر أبي وأب الملوك فھل لكم ... ... جعل الخالفة والنبوة فينا . ..

ومن ھؤالء المحدثين ھذا الحبيب الذي يتناول الشعر من كمه ... لو شئت ساقكم الي قطينا ... عمي في دمشق خليفة 
منحتھا مھجتي وخالصتي ... ... أبدت لي الصد والمالالت ... والتي هللا بيني وبين م... يعنى أبا العتاھية إذ يقول 

أقلقني حبھا ... ... تقبل عذري وال مالماتي ... ال تغفر الذنب إن أسأت وال ... ... وكان ھجرانھا مكافاتي ... 
ھول قفر على ال... ومھمه قد قطعت طامسه ... ثم قال حين جد ... أحدوثة في جميع جاراتي ... وصيرني 
بالسير تبغي ... تبادر الشمس كلما طلعت ... ... حوصاء عيرانة علندات ... بحرة جسرة عذافرة ... ... والمخافات 

توجه ... حتى تنيخي بنا إلى ملك ... ... نفسك مما ترين واحات ... يا ناق حثي بنا وال تعدي ... ... بذاك مرضاتي 
ھل لك يا ... يقول للريح كلما نسمت ... ... تاج جالل وتاج اخبات ... رقه عليه تاجان فوق مف... ... هللا بالمھابات 

خاله أكرم الخؤوالت فقلت البن مناذر انا أنشدك أحسن مما ... من مثل عمه الرسول ومن ... ... ريح في مباراتي 
زعمتم بأن ... ... بعضنا  فلو قد فعلتم صبح الموت... ذكرتم من الترحال أمرا فغمنا ... أنشدتني فقال ھات فأنشدته 

أمض قلوبا أم من أسخن ... تعالوا نقارعكم لنعلم أينا ... ... سيحزنكم عندي وال مثل حزننا ... البين يحزنكم نعم 
وما يعرف الليل الطويل ... ... فإن قصير الليل قد طال عندنا ... أطال قصير الليل يا رحم عندكم ... ... أعينا 
فلو ... ... يقولون لم تھوون قلنا بذنبنا ... خليون من أوجاعنا يعذلوننا ... ... ال من يحم أو أنا من الناس إ... وھمه 

صفاقة ... يقومون في األقوام يحكون فعلنا ... ... اب تالنا فكانوا ال علينا وال لنا ... شاء ربي البتالھم بمثل ما 
أمير رأيت ... ... ھواكم لعل الفضل يجمع بيننا ... خالد  سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن... ... أبشار وسخرية بنا 
إذا لبس الدرع ... وللفضل أجرأ مقدما من ضيارم ... ... مھانا مذل النفس بالضيم قد فنا ... المال في نعماته 
ئص لم قال... ... عليھا امتطينا الحضرمي الملسنا ... إليك أبا العباس من بين من مشى ... ... الحصينة واكتنى 

فقال أحسن وهللا صاحبك في التشبيب وأغرب علينا في ... ولم تدر ما قرع الفنيق وال الھنا ... تحمل حنينا على طلى 
صفة النعال وتصييره إياھا مطايا من ھذا قلت أبو نواس قال لعن هللا أبا نواس وندم على ما مدح من شعره أخبرني 

بن عمران الكاتب حدثنا صالح بن محمد عن أخيه صدقة بن محمد بن  الحسن بن محمد الخالل حدثنا احمد بن محمد
نرى قمرا ... فلما تحساھا وقفنا كأننا ... صالح قال اجتمع عند المأمون ذات يوم عدة من الشعراء فقال أيكم القائل 

ھمه عن صدره برحيل دعا ... إذا نزلت دون اللھاة من الفتى ... في األرض يبلع كوكبا قالوا أبو نواس قال فالقائل 
قالوا أبو نواس قال ھو ... كتمشي البرء في السقم ... فتمشت في مفاصلھم ... قالوا أبو نواس قال فالقائل ... 

أشعركم إذا أخبرنا ھبة هللا الحسن بن منصور الطبري أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران حدثنا الحسين بن إسماعيل 
ل قال لنا أبو العتاھية لقيت أبا نواس في مسجد المحاملي حدثنا وقلت له أما آن المحاملي حدثنا علي بن األعرابي قا

... ... تاركا تلك المالھي ... أتراني يا عتاھي ... لك أن ترعوى أما آن لك أن تزجر فرفع رأسه إلى وھو يقول 
ول لن ترجع األنفس عن غيھا ما قال فلما ألححت عليه بالعذل أنشأ يق... بين الناس جاھي ... اتراني مفسدا بالن سك 

لم يكن منھا لھا زاجر قال فوددت أني قلت ھذا البيت بكل شيء قلته أخبرنا أحمد بن عمر بن روح النھرواني حدثنا 
المعافي بن زكريا الجريري حدثنا محمد بن القاسم األنباري حدثنا أبي حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الربعي حدثنا 
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مد بن مطھر الكوفي قال قال أبو العتاھية قد قلت عشرين ألف بيت في الزھد ووددت أن لي محمد بن إسحاق عن اح
إن ... إن يكن ساءك دھر ... ... وتعزى وتصبر ... يا نواسي توقر ... مكانھا األبيات الثالثة التي قالھا أبو نواس 

سن بن عبد الرحمن قال أبو مسلم كانت ھذه قال الح... يا كبير الذنب عف وهللا من ذنبك أكبر ... ... ما سرك أكثر 
... أصغر عفو هللا يصغر ... األبيات مكتوبة على قبر أبي نواس فزادني أي فيھا بغير ھذا اإلسناد أعظم األشياء في 

أخبرني أحمد بن عبد ... بل هللا المدبر ... ليس للمخلوق تدبير ... ... ما قضى هللا وقدر ... ليس لإلنسان إال ... 
لواحد الوكيل أخبرنا عبيد هللا بن عثمان حدثنا يعقوب بن زيد الفارسي قال رأيت أبا نواس بالبصرة فقلت أنشدني في ا

ونھتني ... ... إذ رمى الشيب مفرقي بالدواھي ... انقضت شرتي فعفت المالھي ... الشيب شيئا يزجرني فأنشدني 
وال عذر في المعاد ... أيھا الغافل المقيم على الل ھو .. ... .واشفقت من مقالة ناھي ... النھى فملت إلى العذ ل 

... غير انا على اإلساءة والتفريط ... ... يوم تبدو السمات فوق الجباه ... ال باعمالنا نطيق خالصا ... ... لساھي 
يثم أحمد بن عمر أخبرنا القاضي أبو زرعة روح بن محمد بن أحمد الرازي أخبرنا أبو الھ... نرجو لحسن عفو اآلله 

بن محمد بن شبرمة المروزي حدثنا القاسم بن عبد هللا بن مھدي قال حدثنا محمد بن ھشام الرازي حدثنا محمد بن 
أحمد بن سلمة األنصاري قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول دخلنا على أبي نواس وھو يجود 

فما زلت ... ... بعفوك ربي كان عفوك أعظما ... تعاظمني ذنبي فلما قرنته . ..بنفسه فقلنا ما أعددت لھذا اليوم فقال 
وكيف وقد أغوى ... ولوالك لم يغوى بابليس عابد ... ... تجود وتعفو منة وتكرما ... ذا عفو عن الذنب لم تزل 

رنا محمد بن أحمد بن أخبرني علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق أخب... صفيك آدما 
البراء حدثنا علي بن محمد بن زكريا قال دخلت على أبي نواس وھو يكيد بنفسه قال فقال تكتب قلت نعم فأنشأ يقول 

فتذكرت طاعة هللا ... ذھبت شرتي بحدة نفسي ... ... وأراني اموت عضوا فعضوا ... دب في الفناء علوا وسفال 
... لھف نفسي على ليال وأيا م ... ... نقصتني بمرھا بي حذوا ... اال ليس من ساعة مضت بي ... ... نضوا 

حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح ... فصفحا عنا إلھي وعفوا ... وأسأنا كل اإلساءة يا رب ... ... سلبتھن لعبا ولھوا 
سعد حدثني إبراھيم بن أخبرنا احمد بن إبراھيم حدثنا عبيد هللا بن عبد الرحمن السكري حدثنا عبد هللا بن أبي 

إسماعيل أبي أخي أبي نواس حدثني أبو جعفر الصائغ اآلدمي قال لما حضر أبو نواس الموت قال اكتبوا ھذه 
تبلى وعن صور ... وتكلمت عن أوجه ... ... ونعتك أزمنة خفت ... وعظتك أجداث صمت ... األبيات على قبري 

قال أبو سعد مات أبو نواس في سنة ثمان وتسعين ... حي لم تمت وأنت ... وأرتك قبرك في القبور ... ... سبت 
يعني ومائة أخبرني أحمد بن عبد الواحد أخبرنا عبيد هللا بن عثمان حدثني الحكيمي أخبرنا ميمون بن ھارون بن 

قوب مخلد بن أبان الكاتب قال قال محمد بن حفص الفأفاء مولى جعفر بن سليمان وقطن بن كبير النھشلي وأبو يع
العنبري ومحمد بن الحسن األنصاري سلف أبي نواس ولد يعنون أبا نواس في سنة خمس وأربعين ومائة ومات سنة 
ست وتسعين ومائة وقال أبو ھفان حدثني محمد بن حرب بن خلف بن مھزوم وھو عم أبي ھفان وأخبرنا سليمان 

حاضنة وأبو دعامة البغداديون أن أبا نواس سخطة والبربري والجماز البصريون ويوسف بن الداية وعلي بن أبي 
ولد باألھواز بالقرب من الحبل المقطوع سنة ست وثالثين ومائة ومات ببغداد في سنة خمس وتسعين ومائة وكان 
عمره تسع وخمسين سنة ودفن في مقابر الشونيزية في تل اليھود أخبرنا علي بن محمد بن المعدل أخبرنا عثمان بن 

بن أحمد بن البراء حدثنا عمر بن مدرك حدثني أحمد بن يحيى عن محمد بن نافع قال كان أبو  أحمد حدثنا محمد
نواس لي صديقا فوقعت بيني وبينه ھجرة في آخر عمره ثم بلغني وفاته فتضاعف علي الحزن فبينا أنا بين النائم 

ل نعم قلت ما فعل هللا بك قال غفر لي واليقظان إذا أنا به فقلت أبا نواس قال الت حين كنية قلت الحسن بن ھانئ قا
بأبيات قلتھا ھي تحت ثني الوسادة فاتيت أھله فلما أحسوا بي أجھشوا بالبكاء فقلت لھم ھل قال أخي شعرا قبل موته 
قالوا ال نعلم اال أنه دعا بدواة وقرطاس وكتب شيئا ال ندري ما ھو فقلت أتأذنوا لي فادخل قال فدخلت إلى مرقده فإذا 

يا رب إن عظمت ذنوبي ... ه لم تحرك بعد فرفعت وسادة فلم أر شيئا فرفعت أخرى فإذا برقعة فيھا مكتوب ثياب
... ... فمن الذي يدعو ويرجو المجرم ... إن كان ال يرجوك اال محسن ... ... فلقد علمت بأن عفوك أعظم ... كثرة 

وجميل عفوك ... مالي إليك وسيلة اال الرجا . ... ..فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ... أدعوك رب كما أمرت تضرعا 
 ثم إني مسلم 
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الحسن بن ھارون بن عفان بن أخي سلمة بن عفان حدث عن جرير بن عبد الحميد وإسماعيل بن علية  - 4018
وأبي خالد األحمر روى عنه أحمد بن علي الخراز وأبو العباس بن مسروق الطوسي وأحمد بن محمد بن بشار بن 

عجوز أخبرنا محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي وعلي بن أبي علي المعدل قاال أخبرنا محمد بن المظفر أبي ال
الحافظ حدثنا أحمد بن محمد بن بشار حدثنا الحسن بن ھارون بن عفان بن أخي سلمة بن عفان حدثنا جرير بن عبد 

صلى هللا عليه و سلم ال يملين مصاحفنا اال الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال رسول هللا 
غلمان قريش وثقيف ھكذا رواه الحسن بن ھارون عن جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة مرفوعا 
ورواه سعيد بن منصور عن جرير عن عبد الملك عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب قوله وخالفه جرير بن 

عمير عن عبد هللا بن معقل عن عمر بن الخطاب اما حديث سعيد فأخبرناه محمد بن حازم فرواه عن عبد الملك بن 
الحسين القطان أخبرنا دعلج بن أحمد أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ أن سعيد بن منصور حدثھم قال حدثنا 

لين مصاحفنا اال جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال عمر بن الخطاب ال يم
غلمان قريش وثقيف وأما حديث جرير بن حازم فاخبرنيه أبو القاسم األزھري أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن 
لؤلؤ الوراق أخبرنا أبو بكر عبد هللا بن سليمان بن األشعث حدثنا عبد هللا بن محمد الزھري حدثنا وھب بن جرير 

ن عمير يحدث عن عبد هللا بن معقل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و بن حازم حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك ب
 سلم ال يملين مصاحفنا اال غلمان قريش وثقيف 

الحسن بن الھيثم أبو علي المزني البغدادي حدث عن إبراھيم بن أبي بكر الشيباني روى عنه محمد بن  - 4019
 عبد بن حميد الكعبي 

الل بن توبة حدث عن محمد بن موسى بن مشيش صاحب أحمد بن حنبل روى الحسن بن الھيثم بن الخ - 4020
 عنه إبراھيم بن علي بن الحسن القطيعي 

 حرف الياء من آباء الحسنين 

الحسن بن يزيد أبو علي األصم الكوفي سكن بغداد وحدث بھا عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي روى  -  4021
العباس السامري ومحمد بن بكار بن الريان وأبو ھمام الوليد بن شجاع وقال عنه سعيد بن منصور وإبراھيم بن أبي 

بن أبي حاتم سمعت أبا زرعة يقول سألت يحيى بن معين عن الحسن بن يزيد األصم فقال ال بأس به كان ينزل 
لمظفر حدثنا الرصافة أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي وعلي بن محمد بن الحسن الواسطي قاال أخبرنا محمد بن ا

أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا محمد بن بكار حدثنا الحسن بن يزيد الكوفي عن السدي عن أوس بن ضمعج 
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو األنصاري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا فان 

كانوا في العلم سواء فاقدمھم ھجرة فان كانوا في الھجرة سواء فاقدمھم كانوا في القراءة سواء فاعلمھم بالسنة فان 
سنا وال يؤم الرجل الرجل في سلطانه إال بأذنه وال يقعد على تكرمته في بيته اال بإذنه أخبرنا محمد بن أحمد بن 

بن يزيد األصم  رزق أخبرنا محمد بن أحمد بن الصواف حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال سئل أبي عن الحسن
الذي يحدث عن السدي فقال ثقة ليس به بأس إال أنه حدث عن السدي عن أوس بن ضمعج كذا كان يقول قلت فأوس 
بن ضمعج من يحدث عنه قال إسماعيل بن رجاء الزبيدي وإسحاق الھمذاني والسدي وبن أبي خالد دفع إلى محمد 

القاضي فنقلت منه ثم أخبرنا األزھري أخبرنا عبيد هللا بن بن أحمد بن رزق كتابه الذي سمعه من مكرم بن أحمد 
عثمان أخبرنا مكرم حدثني يزيد بن الھيثم البادا قال سمعت يحيى بن معين يقول الحسن بن يزيد يروى عن السدي 

به ثقة أخبرنا البرقاني قال سألت أبا الحسن الدارقطني عن الحسن بن يزيد األصم صاحب السدي فقال كوفي ال بأس 
 ثقة مستقيم الحديث 

الحسن بن يزيد المؤذن وھو الحسن بن أبي الحسن حدث عن سفيان بن عيينة ومحمد بن إسماعيل بن أبي  -  4022
يزيد وحماد بن خالد الخياط وعصمة بن محمد األنصاري وإسحاق بن عيسى الطباع روى عنه قاسم بن زكريا 
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ق المدائني وصالح بن أبي مقاتل وأبو بكر بن عبد الخالق الوراق المطرز وھيثم بن خلف الدوري وعبد هللا بن إسحا
أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق ببغداد حدثنا الحسن بن يزيد حدثنا 

لى هللا إسحاق بن عيسى عن سالم بن أبي مطيع عن ھشام عن أبيه عن عائشة قالت حفظت من دعاء رسول هللا ص
عليه و سلم أنه كان يقول اللھم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب النار الحديث بطوله قال البرقاني قال لي أبو الفتح 
بن أبي الفوارس الحسن بن يزيد يعرف بالمؤذن ھو بغدادي ضعيف أخبرنا أبو الفرج عبد الوھاب بن الحسين بن 

ن المظفر حدثنا الھيثم بن خلف الدوري حدثنا الحسن بن يزيد ويعرف عمر بن برھان الغزال بصور أخبرنا محمد ب
بأبي الحسن حدثنا عصمة بن محمد األنصاري أخبرنا أبو سعد الماليني إجازة أخبرنا عبد هللا بن عدي الحافظ قال 

 ل الصدق الحسن بن أبي الحسن المؤذن بغدادي منكر الحديث عن الثقات يقلب األسانيد وال يشبه حديثه حديث أھ

الحسن بن يزيد بن معاوية بن صالح أبو علي الحنظلي الجصاص المخرمي سكن سر من رأى وحدث بھا  - 4023
عن علي بن عاصم وخلف بن تميم وشبابة بن سوار وداود بن المحبر وعبد الوھاب بن عطاء وروح بن عبادة 

أبان وعمر بن سعيد الدمشقي ويونس بن ومحمد بن عمر الواقدي وإسماعيل بن يحيى التميمي وعبد العزيز بن 
محمد المؤدب والحسن بن بشر بن سالم وعثمان بن أبي شيبة روى عنه احمد بن العباس البغوي وصالح بن أبي 
مقاتل وعلي بن أحمد بن مروان بن نقيش ومحمد بن مخلد ومحمد بن أحمد األثرم وغيرھم وكان ثقة أخبرنا القاضي 

ن عبد الواحد الھاشمي بالبصرة حدثنا أبو العباس محمد بن احمد بن حماد األثرم حدثنا أبو عمر القاسم بن جعفر ب
الحسن بن يزيد الجصاص حدثنا الحسن بن بشر بن سالم بن المسيب البجلي حدثنا قيس بن الربيع عن سھيل بن أبي 

ه فھي نعمة جحدھا أخبرنا صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من علم الرمي ونسي
أحمد بن محمد القطيعي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن محمد الكوفي حدثني علي بن احمد بن مروان أبو الحسن 
المقرئ من كتابه حدثنا الحسن بن يزيد الجصاص المخرمي سكن سر من رأى وحدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبيد 

ئب الثقفي من أھل الكوفة عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب أنه هللا التميمي عن بن جريج عن عطاء بن السا
رأى رجال يسب عليا فقال إني أظنك منافقا سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إنما علي مني بمنزلة 

 ھارون من موسى اال أنه ال نبي بعدي 

وحدث بھا عن إسماعيل بن توبة القزويني الحسن بن يزيد بن ماجة بن محمد القزويني قدم بغداد حاجا  - 4024
روى عنه أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ أخبرنا محمد بن علي بن الفتح أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو 
طالب أحمد بن نصر حدثنا أبو محمد الحسن بن يزيد بن ماجة القزويني قدم علينا حاجا حدثنا إسماعيل بن توبة 

ن خليفة عن رجل عن أبي إسحاق الشيباني عن صلة بن نحيم عن عبد هللا بن عمر قال جاء القزويني حدثنا خلف ب
الزبير إلى عمر وكان رجال شجاعا مھيبا قد كان يخاف منه الذي كان فقال لعمر ائذن لي أن أخرج فأقاتل في سبيل 

يتذمر فقال عمر من يعذرني من هللا قال حسبك قد قاتلت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فانطلق الزبير وھو 
 أصحاب محمد صلى هللا عليه و سلم لوال أني امسك بفم ھذا الشغب الھلك امة محمد صلى هللا عليه و سلم 

الحسن بن أبي الربيع أبو علي الجرجاني وھو الحسن بن يحيى بن الجعد بن نشيط سكن بغداد وحدث بھا  - 4025
الحكم بن أبان ويزيد بن ھارون وشبابة بن سوار وأبي عامر العقدي ووھب عن عبد الرزاق بن ھمام وأبي نعيم بن 

بن جرير وعبد الصمد بن عبد الوارث روى عنه عبد هللا بن أحمد بن حنبل وقاسم بن زكريا المطرز وأبو القاسم 
ن يحيى البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد وعبد هللا بن محمد بن إسحاق المروزي والقاضي المحاملي والحسين ب

بن عياش القطان وقال بن أبي حاتم الرازي سمعت منه مع أبي وھو صدوق أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد 
بن عبيد هللا بن مھدي أخبرنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا الحسن بن أبي الربيع 

عبيد عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الجرجاني حدثنا أبو عامر حدثنا عكرمة عن عبد هللا بن
يسلت المنى عن ثوبه باألذخر قالت وكان يبصره في ثوبه يابسا فيحته بيده ثم يصلي فيه أخبرنا ھالل بن محمد 
الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج 
أخبرني بن شھاب عن سالم بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال من جاء 
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منكم الجمعة فليغتسل أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع أن 
سالم يوم اإلثنين سلخ جمادى األولى من سنة ثالث وستين الحسن بن أبي الربيع الجرجاني مات بالكرخ في مدينة ال

 ومائتين قال وكان قد بلغ فيما قيل لي ثالثا وثمانين سنة وقيل لنا أيضا إنه مات وله خمس وثمانون سنة 

الحسن بن يحيى بن الحسين بن زھير بن عثمان بن راشد بن يزيد بن كعب بن زھير بن عمرو الربعي أبو  - 4026
رئ حدث عن عباس بن محمد الدوري والحسن بن مكرم البزاز روى عنه محمد بن إسماعيل الوراق عيسى المق

أخبرنا أبو بكر البرقاني حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق حدثنا أبي وأبو عيسى الحسن بن يحيى بن زھير 
حب البوادي حدثنا شعبة مثل حديث المقرئ قاال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم حدثنا عيسى بن يزيد الواسطي صا

قبله عن محارب بن دثار قال سمعت بن عمر يحدث عن النبي صلى هللا عليه و سلم انه قال مثل الرجل المؤمن أو 
المسلم مثل شجرة خضراء ال يسقط ورقھا وال يتحات فقال القوم كلھم ھي كذا ھي كذا قال فقال بن عمر فأردت أن 

نخلة فاستحييت فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھي النخلة ذكر أبو الفتح بن مسرور أقول وأنا غالم شاب ھي ال
 أنه سمع من ھذا الشيخ بالكرخ بين السورين في سنة ثالث وثالثمائة وكان ثقة 

الحسن بن يونس بن مھران أبو علي الزيات حدث عن محمد بن كثير الكوفي ومحمد بن بشر العبدي  -  4027
امر شاذان وأبي قطن عمر بن الھيثم وأبي المنذر إسماعيل بن عمر وإسحاق بن يوسف األزرق وأسود بن ع

وإسحاق بن منصور السلولي وسالم بن سليمان المدائني روى عنه قاسم بن زكريا المطرز ومحمد بن إسحاق بن 
أخبرنا أحمد بن عبد هللا بن خزيمة النيسابوري ويحيى بن محمد بن صاعد والقاضي أبو عبد هللا المحاملي وكان ثقة 

الحسن المحاملي قال ھذا كتاب جدي الحسن بن إسماعيل ودفعه إلينا فكان فيه حدثنا حسين بن يونس الزيات أبو علي 
وأخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا بن صاعد حدثنا الحسن بن يونس الزيات 

ا ھريم بن سفيان البجلي عن الشيباني عن الشعبي عن بن عباس أن رسول هللا صلى حدثنا إسحاق بن منصور حدثن
 هللا عليه و سلم صلى على ميت بعد موته بثالث 

الحسن بن يوسف بن عبد الرحمن أبو علي المعروف بأخي الھرش حدث عن بقية بن الوليد روى عنه  - 4028
برنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري وأبو سعيد محمد العباس بن محمد الدوري وأبو بكر بن أبي الدنيا أخ

بن موسى الصيرفي قاال حدثنا العباس بن محمد بن يعقوب األصم حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري حدثنا أبو 
 علي الحسن بن يوسف أخبرنا الھرش جار أحمد بن حنبل حدثنا بقية بن الوليد حدثني الضحاك بن حمزة عن حميد
الطويل عن أنس بن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ما من مسلم يموت فيشھد له رجالن من جيرته 

 األدنين فيقوالن اللھم ال نعلم اال خيرا اال قال هللا للمالئكة أشھدوا أني قد قبلت شھادتھما وغفرت ما ال يعلمان 

عن ھشام بن عمار الدمشقي روى عنه علي بن عمر  الحسن بن يوسف أبو علي المديني حدث ببغداد - 4029
السكري أخبرنا محمد بن علي بن الفتح أخبرنا علي بن عمر الحربي حدثنا أبو علي الحسن بن يوسف المديني إمالء 
من لفظه بباب دار البطيخ في الصيارف حدثنا ھشام بن عمار بن نصير الدمشقي عن مالك بن أنس عن الزھري 

 أن النبي صلى هللا عليه و سلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر عن أنس بن مالك 

الحسن بن يوسف بن علي أبو علي الصيرفي حدث عن أحمد بن محمد بن ھارون الخالل الحنبلي سمع  -  4030
منه محمد بن العباس بن الفرات وعبيد هللا بن عثمان بن يحيى الدقاق وذكر محمد بن أبي الفوارس أنه مات في يوم 

ثاء لليلتين بقيتا من شھر رمضان سنة اثنتين وخمسين وثالثمائة ومولده في سنة ثمانين ومائتين وقال سمعه بن الثال
 الفرات وبن حنيف ولم يكتب عنه كبير أحد غير ھؤالء 

الحسن بن يوسف بن يحيى أبو معاذ البستي سكن بغداد وحدث بھا عن محمد بن مخلد والحسين بن يحيى  -  4031
بي ذر القاسم بن داود الكاتب ولم يكن سماعه على قدر سنه ألنه سمع الحديث على الكبر حدثنا عنه أبو بن عياش وأ

بكر البرقاني محمد بن طلحة النعالي وكان ثقة أخبرني محمد بن طلحة حدثنا أبو معاذ الحسن بن يوسف البستي 
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حدثنا ھشام بن منصور أبو سعيد قال  والقاضي أبو محمد عبد هللا بن محمد األسدي قاال حدثنا محمد بن حفص
سمعت أحمد بن حنبل يقول تدري ما قال لي يحيى بن آدم قلت ال قال يجيئني الرجل الذي أبغضه وأكره مجيئه فاقرأ 
عليه كل شيء معه حتى استريح منه وال أراه ويجىء الرجل الذي أوده فارده حتى يرجع إلي قال محمد بن أبي 

البستي يوم الخميس السابع والعشرين من ذي القعدة سنة إحدى وسبعين وثالثمائة قال وكان الفوارس توفي أبو معاذ 
 ثقة مستورا جميل المذھب ولم أسمع منه شيئا 

 ذكر من اسمه الحسين وابتداء اسم أبيه حرف األلف 

ن عبد الحسين بن أحمد بن أبي بشر أبو علي المقرئ السراج من أھل سر من رأى حدث عن محمد ب -  4032
الرحمن بن سھم األنطاكي وبشر بن الوليد الكندي وأبي الصلت المروزي ومحمد بن يحيى األزدي روى عنه أبو 
الحسين بن المنادي وأبو محمد بن الخرساني وعبد الباقي بن قانع القاضي أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد هللا 

ن بن أحمد السراج حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سھم األنطاكي بن إسحاق بن إبراھيم المعدل حدثنا أبو علي الحسي
أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن مالك بن أنس أخبره عن سالم أنه أخبره عن عبيد هللا بن أبي رافع عن أبي رافع قال 

ما ندري ما قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ألعرفن الرجل يأتيه األمر من أمري أمرت به أو نھيت عنه فيقول 
ھذا كتاب هللا عندنا ليس فيه ھذا أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادي وأنا 
أسمع وأبو علي الحسين بن أبي بشر السراج المقرئ توفي بسر من رأى وبھا كان منزله في الحرامية مات ليلة 

 لغد وكان من أفاضل الناس كتب الناس عنه عرفة يعني من سنة تسعين ومائتين ودفن من ا

الحسين بن أحمد بن منصور أبو عبد هللا المعروف بسجادة حدث عن إبراھيم الترجماني وعبيد هللا بن  -  4033
عمر القواريري وأبي معمر الھذلي وعبد هللا بن داھر الرازي روى عنه أبو القاسم الطبراني وأحمد بن محمد بن 

أحمد بن عدي وأبو بكر اإلسماعيلي الجرجانيان وكان ال بأس به أخبرنا البرقاني قال قرئ يوسف الصرصري وأبو 
على أبي العباس أحمد بن محمد بن يوسف الصرصري وأنا أسمع حدثكم الحسين بن أحمد سجادة حدثنا عبيد هللا بن 

هللا بن مغفل أن رسول هللا عمر حدثنا يحيى وغندر جميعا عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن أبي الصھباء عن عبد 
 صلى هللا عليه و سلم نھى عن الخذف وقال إنھا ال تنكأ العدو وال تقتل الصيد ولكنھا تكسر السن وتفقأ العين 

الحسين بن أحمد بن عبد هللا بن وھب بن علي المالكي من بني مالك بن حبيب ويعرف باألسدي حدث عن  -  4034
اكي وعبيد بن ھشام الحلي ومحمد بن وھب بن أبي كريمة الحراني ويحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن سھم األنط

أكثم القاضي وعبد الوھاب بن الضحاك العرضي وبشر بن ھالل البصري وعامر بن سيار وھشام بن عمار وھشام 
 بن خالد األزرق الدمشقيين ومحمد بن أحمد الرازي وحامد بن يحيى البلخي والمسيب بن واضح روى عنه عبد
الصمد بن على الطستي وأبو بكر الشافعي حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد هللا بن وھب األسدي حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن بن سھم حدثنا عيسى بن يونس عن مالك عن الزھري عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لكل 

أبو بكر اإلسماعيلي حدثنا الحسين بن أحمد المالكي أبو علي دين خلق وخلق ھذا الدين الحياء أخبرنا البرقاني أخبرنا 
 ببغداد حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سھم فذكر بإسناده نحوه 

الحسين بن أحمد النسائي حدث بسر من رأى عن يحيى بن أكثم القاضي روى عنه الطبراني أخبرنا محمد  -  4035
ليمان بن أحمد الطبراني حدثنا الحسن بن أحمد النسائي بسر من بن عبد هللا بن شھريار التاجر بأصبھان أخبرنا س

رأى حدثنا يحيى بن أكثم القاضي حدثنا الفضل بن موسى النسائي حدثنا الحسين بن واقد حدثني يحيى بن عقيل قال 
الة سمعت عبد هللا بن أبي أوفى يقول كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الص

ويقصر الخطبة وال يأنف أن يمشي مع األرملة والمسكين يقضي لھما حوائجھما قال سليمان ال يروى عن بن أبي 
 أوفى اال بھذا اإلسناد تفرد به الفضل 
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الحسين بن أحمد بن عصمة أبو علي الوكيل حدث عن محمد بن سھل الرباطي وحجاج بن يوسف الشاعر  -  4036
محمد بن جعفر لقلوق ومحمد بن يوسف الجوھري وعلي بن الحسين بن الجنيد الرازي وأحمد بن منصور الرمادي و

وغيرھم روى عنه ابنه أحمد والقاضي أبو بكر بن الجعابي وأبو محمد بن السقا الواسطي ومحمد بن المظفر الحافظ 
بن أحمد بن عصمة  أخبرنا محمد بن طلحة النعالي حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن سالم الحافظ حدثنا الحسين

الوكيل من أصل كتابه حدثنا محمد بن سھل الرباطي حدثنا حبيب كاتب مالك حدثنا مالك عن سھيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم ألعطين الراية رجال يحب هللا ورسوله ويحبه هللا 

فإن هللا يفتح عليك ففتح هللا عليه أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن ورسوله فدعا عليا فأعطاه إياھا وقال اذھب 
محمد بن حبيب البصري حدثنا الحسن بن علي بن محمد البجلي إمالء بالبصرة حدثنا الحسين بن أحمد بن عصمة 

بن  البغدادي حدثنا محمد بن مسلم بن المبارك أخبرنا أبو عاصم حدثنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك
يخامر أن معاذ بن جبل حدثه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ما من رجل مسلم قاتل في سبيل هللا فواق ناقة 

 إال وجبت له الجنة 

الحسين بن أحمد أبو الحسن الزيات الواسطي قدم بغداد وحدث بھا عن خلف بن محمد المعروف بكردوس  - 4037
المؤمل بن أحمد الشيباني وأبو القاسم بن الثالج أخبرنا يوسف بن رباح  ومحمد بن سلمة الواسطيين روى عنه

البصري ببغداد ومحمد بن مكي األزدي المصري بصور قال أخبرنا المؤمل بن أحمد الشيباني البغدادي بمصر 
يزيد حدثنا الحسين بن أحمد الزيات الواسطي في مجلس أبي داود حدثنا أبو الحسين خلف بن محمد كردوس حدثنا 

بن ھارون أخبرنا العوام بن حوشب قال سألت أبا مخلد عن الرجل يجلس فيضع إحدى رجليه على األخرى فقال ال 
بأس به قال إنما كره ذلك اليھود زعموا أن هللا خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استراح في يوم السبت فجلس 

 واألرض وما بينھما في ستة أيام وما مسنا من لغوب تلك الھيئة فانزل هللا تعالى ولقد خلقنا السماوات 

الحسين بن أحمد بن شيبان أبو عبد هللا القزويني قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن مسعود الفزاري وسھل  -  4038
بن سعد القزويني روى عنه محمد بن إسماعيل الوراق حدثني الحسين بن إسماعيل بن شيبان القزويني قدم علينا 

 حمد بن مسعود بن الحارث الفزاري بحديث ذكره حدثنا م

الحسين بن أحمد بن صدقة بن الھيثم بن موسى بن مھار وحشيش الفارسي أبو القاسم األزرق الفرائضي  - 4039
البزاز سمع محمد بن نصر بن زياد الطوسي ومحمد بن عبد النور المقرئ وزكريا بن يحيى المروزي وعباس بن 

ن عباد الفرغاني وأحمد بن الوليد الفحام وسلمة بن أحمد بن مجاشع وأبا عوف البزوري محمد الدوري وحمدون ب
وأحمد بن أبي خيثمة النسائي وكان عنده عنه كتاب التاريخ روى عنه أبو حفص بن شاھين وجماعة آخرھم شيخنا 

سنة ثالثين وثالثمائة فيھا  أبو الحسن بن الصلت األھوازي وكان ثقة أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ عن أبيه قال
 مات الحسين بن صدقة السمسار وكان قد ذھب بصره وكتب عنه كتاب احمد بن أبي خيثمة الكبير 

الحسين بن أحمد الناصر بن يحيى الھادي بن الحسين بن القاسم بن إبراھيم بن إسماعيل بن إبراھيم بن  -  4040
 الكوفي قدم بغداد وحدث بھا عن أبيه وعن أبي إسحاق بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد هللا

إبراھيم الحميري روى عنه أبو عمر بن حيويه وأبو القاسم بن الثالج أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه حدثنا 
بن إسماعيل  محمد بن العباس الخزاز أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن احمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراھيم

بن إبراھيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه حدثنا أبي أحمد الناصر وإسماعيل بن 
إبراھيم الفقيه قاال حدثنا يحيى الھادي بن الحسين حدثني أبي الحسن حدثني أبي الحسين عن أبيه القاسم عن أبي بكر 

ن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال قال بن أبي أويس عن حسين بن عبد هللا بن ضمرة ع
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال نكاح اال بولي وشاھدين كتب إلى أبو طاھر محمد بن محمد بن الحسين المعدل 
من الكوفة وحدثني محمد بن علي الصوري عنه قال حدثنا محمد بن أحمد بن سفيان الحافظ قال سنة تسع وثالثين 

ثالثمائة فيھا مات الحسين بن محمد بن القاسم العلوي الحسني وكان أحد وجوه بني ھاشم وعظمائھم وكبرائھم و
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وحلمائھم وكان من شھود الحاكم ثم ترك الشھادة وكان ورعا خيرا فاضال فقيھا ثقة صدوقا وكنا سألناه أن يحدثنا 
 فأبى علينا ثم حدث بالكوفة بشيء يسير ولم أسمع منه شيئا 

الحسين بن أحمد بن محمد أبو علي القطربلي حدث عن أبي العباس ثعلب وأحمد بن الحسن بن شقير حدثنا  - 4041
عنه علي بن أحمد بن عمر المقرئ وذكر أنه سمع منه في سنة أربع وخمسين وثالثمائة بمكة أخبرنا علي بن أحمد 

ن يحيى ثعلب قال قال بن السماك من لم يتحرز من بن عمر حدثنا أبو علي الحسين بن أحمد القطربلي حدثنا أحمد ب
 عقله بعقله ھلك من قبل عقله 

الحسين بن أحمد بن عتاب أبو عبد هللا السقطي سمع الحسين بن عبد هللا القطان الرقي ومحمد بن الحسن  -  4042
نة روى عنه أبو الحسن بن قتيبة العسقالني والحسين بن إبراھيم بن أبي عجرم األنطاكي ويحيى بن علي بن أبي سكي

الدارقطني وبن الثالج وإبراھيم بن مخلد الباقرحي قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن 
 عتاب السقطي يوم السبت لعشر خلون من جمادى األولى سنة سبع وخمسين وثالثمائة وكان ثقة ال يقرأ إال من كتابه 

محمد بن عبد الرحمن بن أسد بن عبد الرحيم بن شماخ أبو عبد هللا الصفار الھروي  الحسين بن أحمد بن -  4043
المعروف بالشماخي قدم بغداد غير مرة وحدث بھا عن أحمد بن محمد بن ياسين الھروي وأحمد بن عبد الوارث 

محمد بن  المصري وعبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي وأبي الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل وسليمان بن
إسماعيل الدمشقيين وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرزي ومحمد بن المنذر الباساني وأحمد بن سعيد المقدامي الھروي 
وغيرھم حدثنا عنه محمد بن أبي الفوارس وعلي بن عبد الصمد الطاھري وأبو بكر البرقاني ومحمد بن جعفر بن 

هللا مولى القاضي الطيني وعبد الوھاب بن الحسن الحربي  عالن ومحمد بن عمير بن بكير النجار وصبيح بن عبد
وغيرھم سألت البرقاني عن الشماخي فقال كتبت عنه حديثا كثيرا ثم بان لي في آخر عمره أنه ليس بحجة وحدثني 
البرقاني قال جاريت أبا علي زاھر بن أحمد السرخسي ذكر الحسين بن أحمد الصفار الشماخي فحكى حكاية طويلة 

لھا قال كنت عند بن منيع سنة دخلوا بغداد فاتفق أنھم تواعدوا أن فالنا ذكر زاھر اسمه بن وزير أو رئيس محصو
يريد أن يجيء ليقرأ له على بن منيع فحضرت وحضر انسان معنا يقال له أبو سھل الصفار ولم يكن معنا حسين 

أ لھم شيئا فقرأ لھم عليه ثالثة أحاديث أو أربعة فبعد ذلك بيوم أو يومين جاؤوا ومعھم حسين فسألوا بن منيع أن يقر
فحسب وكان ثقيال في علة الموت ولقن بعض الشيء فلفظ لھم به ھذا ھذا وما سمع حسين حسب قال زاھر وبلغني 
أنه يحدث عنه بشيء كثير فكتبت إليه وقلت شھدت أمرك ولم تسمع منه اال ثالثة أو أربعة فان أمسكت واال شھرتك 

أنه اقصر قال البرقاني فقلت له لم يقصر قال البرقاني عندي عن الشماخي رزمة وكان قد أخرج كتابا  قال فبلغني
على صحيح مسلم وال أخرج عنه في الصحيح حرفا واحدا حدثني محمد بن علي المقرئ عن أبي عبد هللا محمد بن 

سع وخمسين وثالثمائة فانتقينا عليه وكتبنا عبد هللا النيسابوري قال قدم علينا الحسين بن أحمد الشماخي حاجا سنة ت
عنه العجائب ثم اجتمعت تلك السنة بأبي عبد هللا بن أبي ذھل وذاكرته بما كتبنا عنه فافحش القول فيه وقال لي دخلنا 
معا بغداد ومات أبو القاسم بن منيع وھو ذا يحدث عنه وال يحتشمني وأنا معه في البلد ثم إن الشماخي انصرف من 

ج إلى وطنه بھراة ورفض الحشمة وحدث بالمناكير عن أھل العراق والشام ومصر وجاءنا نعيه من ھراة يوم الح
الجمعة التاسع عشر من جمادى اآلخرة سنة اثنتين وسبعين وثالثمائة أنه توفي في ھذا الشھر أخبرنا البرقاني قال 

 توفي الشماخي في سنة اثنتين وسبعين وثالثمائة 

بن أحمد بن فھد بن أحمد بن فھد بن العرباض بن العراھم بن المختار بن جابر أبو عبد هللا األزدي  الحسين -  4044
القاضي الموصلي قدم بغداد وحدث بھا عن أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى وأحمد بن الحسين الجرادي حدثنا عنه 

 بن أبي بكر بن شاذان ومحمد وأحمد ابنا عبد أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخالل وأبو القاسم األزھري وعبد هللا
الواحد بن محمد بن جعفر وأحمد بن محمد العتيقي وعلي بن المحسن السرخسي أخبرنا عبد هللا بن أبي بكر وعلي 
بن المحسن قاال أخبرنا القاضي أبو عبد هللا الحسن بن أحمد بن فھد الموصلي قال علي في جمادى اآلخرة من سنة 

وثالثمائة حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى حدثنا غسان بن الربيع عن حمادة عن حميد عن خمس وسبعين 
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أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال خير ما تداويتم به الحجامة وال تدغروا أبناءكم بالغمز من 
ألولى من سنة ست وتسعين ومائتين وتوفي العذرة أخبرنا العتيقي قال قال لنا بن فھد الموصلي ولدت في جمادى ا

أبو يعلى الموصلي سنة سبع وثالثمائة سألت البرقاني عن بن فھد فقال ما علمت منه اال خيرا وسألت عنه مرة 
 أخرى فقال ليس به بأس قد كان يوثق 

بھرام مولى  الحسين بن أحمد بن محمد بن دينار بن موسى بن دينار بن بيان بن اردويه بن ذادنوش بن -  4045
عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أبو القاسم الدقاق المعدل سمع جده محمد بن دينار والحسين بن محمد بن عفير 
وعبد هللا بن محمد البغوي وأبا بكر بن أبي داود وأبا حامد محمد بن ھارون الحضرمي وعبد الملك بن أحمد بن 

عيسى الرملي وعبد هللا بن محمد بن سعيد الجمال والحسين بن نصر الدقاق وأبا ذر أحمد بن محمد الباغندي وأبا 
محمد بن سعيد المطبقي ومحمد بن عبد هللا المستعيني وغيرھم من ھذه الطبقة حدثنا عنه أبو محمد الخالل ومحمد 
 بن إسماعيل بن سبنك وعلي بن محمد بن الحسن المالكي وعبد العزيز بن علي األزجي ذكر محمد بن أبي الفوارس
الحسين بن أحمد بن محمد بن دينار فقال كان ثقة جميل األمر قال لي أبو محمد الخالل وأبو القاسم األزھري توفي 
أبو القاسم بن دينار الدقاق في سنة تسع وسبعين وثالثمائة قال األزھري في ذي القعدة وقال الخالل في ذي الحجة 

ات أنه سمعه يقول ولدت في يوم الثالثاء سلخ شھر ربيع األول قال األزھري وكان ثقة قلت وذكر أبو الحسن بن الفر
 سنة أربع وثالثمائة 

الحسين بن أحمد بن سلمة أبو عبد هللا األسدي القاضي قرأت في كتاب علي بن محمد النعيمي بخطه  - 4046
سين أحمد بن عبد هللا بن حدثني القاضي أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن سلمة األسدي المالكي ببغداد حدثنا أبو الح

محمد الزيني البصري بجيالن من كورة اسفيجاب حدثنا الصديق بن سعيد الصوناخي بصوناخ من كورة أسفيجاب 
حدثنا محمد بن نصر المروزي المقيم بسمرقند عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول 

 مة ألھل الكبائر من أمتي هللا صلى هللا عليه و سلم شفاعتي يوم القيا

الحسين بن أحمد بن محمد أبو عبد هللا الريحاني البصري سكن بغداد وحدث بھا عن عبد هللا بن محمد  - 4047
البغوي وأحمد بن إسحاق البھلول ويحيى بن محمد بن صاعد وأحمد بن عيسى الخواص والقاضي المحاملي وعلي 

مد بن الزبير الكوفي حدثنا عنه الخالل ومحمد بن أحمد بن شعيب بن عبد هللا بن مبشر الواسطي وعلي بن مح
الروياني وأحمد بن محمد العتيقي ومحمد بن علي بن الفتح الحربي أخبرنا الحسن بن محمد الخالل حدثنا أبو عبد هللا 

حدثنا أبو عبيدة  الحسين بن أحمد بن محمد الريحاني البصري حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي حدثنا عبد هللا بن عون
الحداد حدثنا خلف بن مھران أبو الربيع وكان ثقة حدثنا عامر األحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال 
سمعت الشريد يعني بن سويد يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج إلى هللا 

ثا ولم يقتلني لمنفعة سمعت العتيقي ذكر الحسين بن أحمد الريحاني فقال كان يوم القيامة فقال يا رب ھذا قتلني عب
شيخا أمينا سمعه أبوه من البغوي وغيره وكان له أصول صحاح جياد بخطوط الوراقين فخرج له أبو بكر بن 

يھا توفي أبو عبد إسماعيل عشرة أجزاء قلت له أكان ثقة قال نعم وقال لي العتيقي أيضا سنة سبع وثمانين وثالثمائة ف
 هللا الحسين بن أحمد الريحاني في شھر رمضان 

الحسين بن أحمد بن حامد بن محمد بن ثابت بن فرغان أبو عبد هللا الذھبي حدث عن عبد الرحمن بن عبد  -  4048
رنا أبو عبد هللا بن ھارون األنباري حدثنا عنه محمد بن علي بن الفتح وسألته عنه فأثنى خيرا أخبرنا أبو الفتح أخب

هللا الحسين بن أحمد بن حامد بن محمد بن ثابت بن فرغان الذھبي حدثنا أبو عيسى عبد الرحمن بن عبد هللا بن 
ھارون األنباري حدثنا إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي حدثنا خصيف بن 

هللا عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال أيما مال اديت زكاته فليس  عبد الرحمن عن أبي الزبير عن جابر بن عبد
 بكنز 
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الحسين بن أحمد بن سھل المشتري األھوازي حدث عن محمد بن إسحاق القاضي المعروف بابن دارا  - 4049
شتري حدثنا عنه أبو الفتح محمد بن الحسن العطار أخبرنا أبو الفتح قطيط حدثنا الحسين بن أحمد بن سھل الم

األھوازي حدثنا محمد بن إسحاق القاضي حدثنا إبراھيم بن محمد الناقد حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك عن شعبة 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليس الخبر كالمعاينة قال 

 ا بغداد وسمعت منه بھا إال أنه لم يحصل عندي عنه شيء الشيخ بن دارا غير ثقة قال األزھري قدم المشتري ھذ

الحسين بن احمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الخطاب بن عمر بن الخطاب بن زياد بن الحارث بن زيد  -  4050
بن عبد هللا مولى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يكنى أبا عبد هللا ويعرف بالعمري روى عن أبي زيد محمد بن 

مروزي الفقيه عن محمد بن يوسف الفربري عن البخاري كتاب الصحيح حدثني عنه الحسن بن علي بن أحمد ال
 المذھب وقال كان يسكن في جوار أبي حامد اإلسفراييني بقطيعة الربيع 

الحسين بن أحمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن بكير أبو عبد هللا الصيرفي سمع إسماعيل بن محمد  - 4051
أبو عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وحمزة بن محمد الدھقان ومكرم بن أحمد القاضي وجعفر الصفار و

الخلدي ومحمد بن عبد هللا بن علم الصفار وأبا سھل بن زياد القطان وأبا بكر الشافعي ومن بعدھم روى عنه أبو 
زھري وعلي بن المحسن التنوخي وكان حفص بن شاھين وحدثنا عنه القاضي أبو العالء الواسطي وأبو القاسم األ

ثقة أخبرني عبيد هللا بن أبي الفتح أخبرني الحسين بن أحمد بن عبد هللا بن بكير الحافظ حدثني حامد بن حماد قرأته 
عليه فأقر به حدثكم إسحاق بن يسار النصيبي حدثنا عبد الجبار بن سعيد حدثنا يحيى يعني بن محمد بن عباد بن 

حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن شھاب الزھري حدثني أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك ان ھانئ الشخيري 
النبي صلى هللا عليه و سلم أمر مناديا ينادي يوم خيبر بتحريم لحوم الحمر األھلية قال بن بكير كتبه عني علي بن 

نا أبو الفرج الطناجيري حدثنا عمر بن عمر الدارقطني وعمر بن شاھين وأبو بكر بن إسماعيل الوراق وغيرھم أخبر
أحمد بن شاھين حدثنا أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن عبد هللا بن بكير حدثني حامد بن حماد بنصيبين حدثنا إسحاق 
بن يسار النصيبي فذكر مثله قال لي أبو القاسم األزھري كنت أحضر عند عبد هللا بن بكير وبين يديه أجزاء كبار قد 

ا أحاديث فأنظر في بعضھا فيقول لي أيما أحب إليك تذكر لي متن ما تريد من ھذه األحاديث حتى أخبرك خرج فيھ
بإسناده أو تذكر إسناده حتى أخبرك بمتنه فكنت أذكر له المتون فيحدثني باألسانيد من حفظه كما ھي في كتابه 

بكير ثقة فحسدوه فتكلموا فيه قلت وممن تكلم فيه وفعلت ھذا معه مرارا كثيرة وقال لي األزھري كان أبو عبد هللا بن 
محمد بن أبي الفوارس فإنه ذكر انه كان يتساھل في الحديث ويلحق في أصول الشيوخ ما ليس فيھا ويوصل 
المقاطيع ويزيد األسماء في األسانيد حدثني أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن بكير قال مولد أبي في سنة سبع 

مائة وتوفي وله ثالث وستون سنة أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال سنة ثالث وثمانين وثالثمائة فيھا وعشرين وثالث
توفي أبو عبد هللا بن بكير الحافظ أخبرنا علي بن أبي علي وأحمد بن علي بن التوري وھالل بن المحسن قالوا مات 

 ر سنة ثمان وثمانين وثالثمائة أبو عبد هللا بن بكير في ليلة األحد السابع عشر من شھر ربيع اآلخ

الحسين بن أحمد بن الحجاج أبو عبد هللا الشاعر أكثر قوله في الفحش والسخف وقد سرد أبو الحسن  -  4052
الموسوي المعروف بالرضي من شعره في المديح والغزل وغيرھما ما جانب السخف فكان شعرا حسنا متخيرا جيدا 

نمت بسرى في ... أنشدنا أبو عبد هللا الحسن بن أحمد بن الحجاج الكاتب لنفسه  أنشدنا ھالل بن المحسن التنوخي قال
... مثلي وفي حالي فموتوا معي ... يا معشر العشاق إن كنتم ... ... ودلت الواشي على موضعي ... الھوى أدمعي 

ردي فؤادي قل ... ظلمھا الھرب يا من إليھا من ... وأنشدنا التنوخي أيضا قال أنشدنا أبو عبد هللا بن الحجاج لنفسه 
سبحان ... ملكت قلبي فلم أفتك به ... ... ثم إليك الرضاء والغضب ... ردي حياتي إن كنت منصفة ... ... ما يجب 

حدثني ھالل بن المحسن الكاتب قال توفي أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن الحجاج الشاعر ... من ال يفوته طلب 
 سبع بقين من جمادى اآلخرة سنة إحدى وتسعين وثالثمائة بالفيل يوم الثالثاء ل
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الحسين بن أحمد المعروف بابن الصلحي حدث عن أبي سھل بن زياد روى عنه عبد العزيز بن علي  -  4053
 األزجي 

الحسين بن أحمد بن جعفر أبو عبد هللا المعروف بابن البغدادي سمع أبا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم  - 4054
غوي وطبقته وحدث بشيء يسير كتب عنه صاحبنا أبو يعلى محمد بن الحسن بن العباس الكرخي وكان صدوقا الب

دينا عابدا زاھدا ورعا سمعت بعض الشيوخ الصالحين يقول كان أبو عبد هللا بن البغدادي ال يزال يخرج إلينا وقد 
عن غلبة ولم يخل ان يكون بين يديه محبرة أو  انشق رأسه وانفتحت جبھته فقيل له وكيف ذاك قال كان ال ينام اال

قدح أو شيء من األشياء موضوعا فإذا غلبه النوم سقط على ما يكون بين يديه فيؤثر في وجھه أثرا قال وكان ال 
يدخل الحمام وال يحلق رأسه لكن يقص شعره إذا طال بالجلم وكان يغسل ثيابه بالماء حسب من غير صابون وكان 

ير فقيل له في ذلك فقال الشعير والحنطة عندي سواء حدثني أبو محمد الخالل قال مات أبو عبد هللا يأكل خبز الشع
الحسين بن أحمد بن جعفر البغدادي يوم الثالثاء الثالث عشر من شعبان سنة أربع وأربعمائة ودفن في مقبرة باب 

 حرب 

كان يسكن في شھار سوج الفرس عند دار أبي  الحسين بن أحمد بن السالل أو عبد هللا المؤدب الحنبلي - 4055
الحسين بن سمعون بشارع العتابين وحدث عن عبد الباقي بن قانع سمع منه أبو الفضل محمد بن عبد العزيز المھدي 

 الخطيب وقال مات في شوال من سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة 
 

حدث عن علي بن محمد بن المعلي الشونيزي  الحسين بن أحمد بن عثمان بن نشيطا أبو القاسم البزار - 4056
وأحمد بن جعفر بن سلم الختلي والقاسم بن علي الدوري كتبت عنه وكان ثقة يسكن بالجانب الشرقي ناحية الرصافة 
وسمعته يقول كتبت عن أبي بكر الشافعي إمالء بخطي وعن بن الصواف أيضا قال وسمعت من أبي بكر بن خالد 

ؤالء وسألته عن مولده فقال ولدت قبل سنة خمس وأربعين وثالثمائة فقال له بعض وذكر شيوخا أخر غير ھ
الحاضرين في سنة أربع وأربعين فقال نحو ذلك وكانت وفاته يوم األحد مستھل صفر من سنة ست وعشرين 

 وأربعمائة 

عطار كتبت عنه الحسين بن أحمد بن سفيان أبو علي العطار حدث عن علي بن إبراھيم بن أبي غرة ال - 4057
وكان صدوقا أخبرنا بن سفيان في سوق العطارين أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراھيم بن أحمد بن يزيد بن أبي غرة 
العطار حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عقبة بن خالد السكري حدثنا عبيد هللا بن 

 صلى هللا عليه و سلم سابق بين الخيل واإلبل وفضل القرح في الغاية مات عمر عن نافع عن بن عمر ان رسول هللا
 أبو علي بن سفيان في سنة تسع وعشرين وأربعمائة 

الحسين بن أحمد بن محمد بن سعيد أبو القاسم الشيرازي الصيرفي يعرف بالصامت سكن بغداد وحدث بھا  -  4058
 عنه عبد العزيز األزجي وكان صدوقا  عن عبد الوھاب بن الحسن الكالبي الدمشقي كتب

الحسين بن أحمد بن محمد بن حبيب أبو عبد هللا البزار يعرف بابن القادسي سمعته في جامع المدينة يقول  - 4059
حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك إمالء حدثنا محمد بن يونس بن موسى حدثنا أيوب بن عمر أبو سلمة 

عبد الملك النوفلي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال قال الغفاري حدثنا يزيد بن 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا رأى أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أھله فان البضع واحد ومعھا مثل الذي 

وراق وأبي بكر بن شاذان وأبي معھا وكان قد مكث يملي في جامع المنصور مدة عن بن مالك ومحمد بن إسماعيل ال
الفضل الزھري وأبي الفضل الشيباني فحضرته يوم جمعة بعد اإلمالء وطالبته بأن يريني أصوله فدفع الي عن بن 
شاذان وغيره أصوال كان سماعه فيھا صحيحا ولم يدفع الي عن بن مالك شيئا فقلت له أرني أصلك عن بن مالك 

مالك اسمعني منه خالي ھبة هللا بن سالمة المفسر المسند كله فقلت له ال تروين فقال أنا ال يشك في سماعي من بن 
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ھا ھنا شيئا اال بعد أن تحضر أصولك وتوقف عليھا أصحاب الحديث فانقطع عن حضور الجامع بعد ھذا القول 
ي في جامع ومضى إلى مسجد براثا فأملى فيه وكانت الرافضة تجتمع ھناك وقال لھم قد منعني النواصب أن أرو

المنصور فضائل أھل البيت ثم جلس في مسجد الشرقية واجتمعت إليه الرافضة ولھم إذ ذاك قوة وكلمتھم ظاھرة 
فأملى عليھم العجائب من األحاديث الموضوعة في الطعن على السلف وقال لي يحيى بن الحسين العلوي أخرج الي 

نھا له سماعا صحيحا اال في جزء واحد قال وكانت أجزاء بن القادسي أجزاء كثيرة عن بن مالك فلم أر في شيء م
عتق وقد غير أول كل جزء منھا وكتب بخط طري وأثبت فيه سماعه وكان بن القادسي قد حكى عنه أنه روى 
للشيعة أحاديث عن بن الجعابي حدثني أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون قال اجتمعت مع بن القادسي وقلت له 

نك حدثت عن بن الجعابي فمتى سمعت منه فقال ما سمعت منه شيئا ولكني رأيته قال فقلت له في أي ويحك بلغنا أ
سنة ولدت فقال في سنة ست وخمسين وثالثمائة فقلت إن بن الجعابي مات في سنة خمس وخمسين قبل أن تولد بسنة 

ي ھذا بن الجعابي وذلك في سنة اثنتين فقال ال أدري كيف ھذا اال أن خالي أراني شيخا في سكة بباب البصرة وقال ل
وستين وثالثمائة فلعله كان رجال آخر مات بن القادسي في يوم األحد الرابع عشر من ذي القعدة سنة سبع وأربعين 

 وأربعمائة 

الحسين بن إبراھيم بن الحر بن رعالن أبو علي يلقب أشكاب وھو والد محمد وعلي ابني أشكاب سمع  - 4060
د المكحولي وفليح بن سليمان وعبد الرحمن بن أبي الزناد وحماد بن زيد وعدي بن الفضل وشريك بن محمد بن راش

عبد هللا روى عنه ابنه محمد ومحمد بن عبد هللا بن المبارك المخرمي ومحمد بن إسحاق الصاغاني وعباس بن 
و سعيد محمد بن موسى الصيرفي محمد الدوري ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رجاء التميمي وكان ثقة أخبرنا أب

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أشكاب أبو علي حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان التبان عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

أحدكم طعامه فكفاه حره ومؤنته فقربه إليه فليجلسه فليأكل معه أو ليأخذ إكلة قال وأشار عليه و سلم إذا صنع خادم 
النبي صلى هللا عليه و سلم بيده وليردعنھا في الودك فليضعھا بيده فليقل كل ھذه أخبرنا األزھري حدثنا محمد بن 

سعد قال الحسين بن إبراھيم بن الحر  العباس أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن
بن رعالن ويكنى أبا علي ويلقب أشكاب وھو من أبناء أھل خراسان من أھل نسا وكان أبوه ممن خرج في دعوة 
أبي العباس مع أسد بن عبد الرحمن الذي ظھر بنسا وسود وولي أسد أصبھان سنة خمس وأربعين ومائة ونشأ 

أبا يوسف القاضي فاتصل بالوالي ثم بعد عنھم فلم يدخل في شيء من القضاء الحسين ببغداد وطلب الحديث ولزم 
وال غيره ولم يزل ببغداد يقرىء في الحديث والفقه إلى أن مات سنة ست عشر ومائتين في خالفة المأمون وھو بن 

 إحدى وسبعين سنة 

حدثنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا  الحسين بن إبراھيم أبو علي البغدادي أخبرني عبد هللا بن أبي الفتح -  4061
احمد بن سعيد بن يزيد عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن من 

 الشعر لحكمة 

الحسين بن إبراھيم بن صالح بن يحيى أبو عبد هللا الجزري يعرف بابن برصيص ذكر أبو القاسم بن  - 4062
ه في جامع المدينة في سنة إحدى وثالثين وثالثمائة عن أبيه إبراھيم بن صالح عن الوليد بن عمرو الثالج أنه حدث

 البصري وذكر أبو الفتح بن مندور أنه حدثه ببغداد عن محمد بن علي بن يزيد المكي 

بي يكنى أبا علي الحسين بن إبراھيم بن أحمد بن محمد بن عطية بن زياد بن مزيد بن بالل بن عبد هللا النھ -  4063
ويعرف بابن الحداد وھو أخو أبي بكر أحمد وأبي يعقوب إسحاق سكن الرملة وحدث بھا عن أحمد بن الحسن بن 
عبد الجبار الصوفي وإسحاق بن إبراھيم المنجنيقي روى عنه شيخ يعرف بابي علي المقدسي وتمام بن محمد 

 الرازي 
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ي الجواب أحوص بن جواب روى عنه علي بن إسماعيل بن الحسين بن إسماعيل المخرمي حدث عن أب - 4064
حماد البزار أخبرنا أحمد بن عبد هللا األنماطي أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا علي بن إسماعيل بن حماد حدثنا 
الحسين بن إسماعيل المخرمي حدثنا األحوص بن جواب حدثنا عمار بن زريق عن األعمش عن شعبة عن ثابت عن 

يت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يجھروا ببسم هللا الرحمن أنس قال صل
 الرحيم 

الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد هللا الضبي القاضي المحاملي سمع  -  4065
قي والحسن بن الصباح البزار وعمرو بن يوسف بن موسى القطان وأبا ھشام الرفاعي ويعقوب بن إبراھيم الدور

علي الفالس ومحمد بن المثنى العنبري وأبا األشعث العجلي وإسحاق بن بھلول التنوخي وحفص بن عمرو الربالي 
والحسن بن خلف والحسن بن شاذان الواسطي وإسحاق بن حاتم المدائني وعبد الرحمن بن يونس السراج وأبا حذافة 

األعرج ومحمد بن عبد هللا المخرمي ومحمد بن أشكاب ومحمد بن عمرو بن أبي مذعور السھمي والفضل بن سھل 
ومحمد بن إسماعيل المحاربي وزياد بن أيوب وخلقا من ھذه الطبقة ومن بعدھا روى عنه دعلج بن أحمد ومحمد بن 

طني وأبو حفص بن عمر الجعابي ومحمد بن المظفر وأبو الفضل الزھري وأبو بكر بن شاذان وأبو الحسن الدارق
شاھين وأبو حفص الكتاني وغيرھم وحدثنا عنه أبو عمر بن مھدي وأبو الحسن بن الصلت األھوازي وأبو الحسن 
بن متيم وكان فاضال صادقا دينا وأول سماعه الحديث في سنة أربع وأربعين ومائتين وله عشر سنين وشھد عند 

ة حدثني محمد بن علي الصوري قال سمعت محمد بن أحمد القضاة وله عشرون سنة وولي قضاء الكوفة ستين سن
بن جميع يقول سمعت الحسين بن إسماعيل المحاملي يقول ولدت في سنة خمس وثالثين ومائتين قال ومات في سنة 
ثالثين وثالثمائة وكان بن مخلد أكبر منه بسنة قلت وذكر محمد بن علي بن الفياض عن المحاملي أنه أخبر أنه ولد 

ل المحرم من سنة خمس وثالثين حدثني الصوري قال قال لي بن جميع كان عند المحاملي سبعون رجال من في أو
أصحاب بن عيينة أخبرني األزھري حدثنا أحمد بن إبراھيم بن شاذان عن أبي عبيد المحاملي قال قال الشاعر بن 

ذكر حمزة بن محمد بن طاھر أنه سمع  حجاج يوما ألخي ما اسمك قال حسين قال زادني اسمك لك حبا أو قال قربا
أبا حفص بن شاھين يقول حضر معنا محمد بن المظفر يوما مجلس القاضي أبي عبد هللا المحاملي وذلك بعد رجوعه 
من سفره إلى الشام فلما أملى المحاملي المجلس التفت إلي بن المظفر وقال لي يا أبا حفص ما عدمنا من أبي محمد 

ينيه قلت أراد بذلك أن شيوخ المحاملي ھم شيوخ بن صاعد حدثني عبيد هللا بن أحمد بن عثمان يعني بن صاعد إال ع
قال سمعت أبا بكر الداودي يقول كان يحضر مجلس المحاملي عشرة آالف رجل أخبرني األزھري قال ذكر محمد 

لبا عند محمد بن طاھر أمير بن جعفر النجار عن أحمد بن محمد شيخ له قال اجتمع المبرد وأحمد بن يحيى يعني ثع
بغداد فتناظرا في مسألة من أصول النحو عقلية ودققا وكان الحسين بن إسماعيل المحاملي جالسا فقاال إن رأى 
القاضي أن يحكم بيننا فقال ال يسعني الحكومة بينكما ألنكما تجاوزتما ما أعرفه وال يجوز حكمي إال بعد معرفة 

حدثنا أبو الفضل عبيد هللا بن عمر الزھري حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل  أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي
المحاملي قال كنت عند أبي الحسن بن عبدون وھو يكتب لبدر وعنده جمع فيھم أبو بكر الداودي وأحمد بن خالد 

ر نذكر مقامات على مع المادرائي فذكر قصة مناظرته مع الداودي في التفضيل إلى أن قال فقال الداودي وهللا ما نقد
ھذه العامة قلت أنا وهللا اعرفھا مقامه ببدر وأحد والخندق ويوم حنين ويوم خيبر قال فان عرفتھا ينفعني أن تقدمه 
على أبي بكر وعمر قلت قد عرفتھا ومنه قدمت أبا بكر وعمر عليه قال من أين قلت أبو بكر كان مع النبي صلى هللا 

م بدر مقامه مقام الرئيس والرئيس ينھزم به الجيش وعلى مقامه مقام مبارز والمبارز ال عليه و سلم على العريش يو
ينھزم به الجيش وجعل يذكر فضائله وأذكر فضائل أبي بكر قلت كم تكثر ھذه الفضائل لھما حق ولكن الذين اخذنا 

اه لتقديمھم فالتفت أحمد بن خالد عنھم القرآن والسنن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قدموا أبا بكر قفدمن
وقال ما أدري لم فعلوا ھذا فقلت إن لم تدر فانا أدري قال لم فعلوا فقلت إن السؤدد والرياسة في الجاھلية كانت ال 
تعدوا منزلين إما رجل كانت له عشيرة تحميه وإما رجل كان له مال يفضل به ثم جاء اإلسالم فجاء باب الدين فمات 

 عليه و سلم وليس ألبي بكر مال وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما نفعني مال قط ما نفعني النبي صلى هللا
مال أبي بكر ولم تكن تيم لھا مع عبد مناف ومخزوم تلك الحال وإذا بطل اليسار الذي به كان رئيس أھل الجاھلية لم 
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كريم بن محمد بن أحمد الضبي أخبرنا أبو الحسن الدارقطني يبق إال باب الدين فقدموه له فأفحم بن خالد أخبرنا عبد ال
قال القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي من ضبة 
سمعت أبا نصر الحسين بن محمد الشاھد يقول وذكر القاضي أبا عبد هللا الحسين بن إسماعيل وكان به عالما قديم 

لصحبة له فأثنى عليه بأحسن الثناء وقال القاضي أبو عبد هللا تجر فحمد وأتمن فحمد وشھد فحمد وولي القضاء ا
فحمد وأفتى فحمد وحدث فحمد قال أبو الحسن ولي قضاء الكوفة فحمد آثاره في واليته وولي قضاء فارس وأعمالھا 

طان يستعفي قبل سنة عشرين وثالثمائة إلى أن أجيب مضافا إلى الكوفة فلم يزل على القضاء إلى ان لزم دار السل
إلى ذلك وكان مولده في سنة خمس وثالثين ومائتين وكانت وفاته في سنة ثالثين وثالثمائة وعمر داره مجلسا للفقه 
في سنة سبعين ومائتين فلم يزل أھل العلم والنظر يختلفون إليه ويتناظرون بحضرته في كل اسبوع في يوم األربعاء 

لى أن توفي حدثت عن أبي الفضل نصر بن أبي نصر الطوسي قال سمعت أبا بكر محمد بن الحسين بن األسكاف إ
الفقيه يقول كنت ببغداد محتارا في أمر أبي عبد هللا المحاملي وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي فكنت انا أفضل بن 

كأن قائال يقول لي استغفر في أمر المحاملي فان هللا ليدفع أبي حاتم على المحاملي فرأيت تلك الليلة فيما يرى النائم 
البالء عن أھل بغداد به فال تستصغر أمره حدثني احمد بن أبي جعفر قال سمعت أبا الحسن أحمد بن الفرج بن 
منصور بن الحجاج يقول توفي الحسين بن إسماعيل المحاملي يوم الخميس لثمان بقين من ربيع اآلخر سنة ثالثين 

الثمائة حدثني احمد بن الحسن بن العباس الكرخي أخبرنا عبد هللا بن عبد هللا الكاتب قال أملى علينا أبو عبد هللا وث
المحاملي في يوم األحد الثنى عشر خلون من شھر ربيع اآلخر سنة ثالثين وثالثمائة وھو آخر مجلس أماله ومرض 

وتوفي يوم األربعاء قبل المغرب ودفناه يوم الخميس وقت العصر أبو عبد هللا بعد ان حدث بھذا اليوم أحد عشر يوما 
 لثمان بقين من شھر ربيع اآلخر سنة ثالثين وثالثمائة 

الحسين بن أيوب بن عبد العزيز بن عبد هللا بن العباس أخي المنصور وھو العباس بن محمد بن علي بن  - 4066
 حدث عن إسماعيل بن نميل الخالل وصالح بن عمران الدعاء عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب يكنى أبا عبد هللا

ومحمد بن األزھر القطان البصري والحسن بن أحمد بن فيل والفضل بن محمد العطار األنطاكيين ومحمد بن عثمان 
 بن أبي شيبة النحوي وأحمد بن زيد بن ھارون القزاز المكي روى عنه الدارقطني وبن الثالج وأبو إسحاق إبراھيم

بن أحمد الطبري وأبو الحسن بن رزقويه وكان ثقة حدثنا محمد بن أحمد بن رزق إمالء حدثنا الحسين بن أيوب 
الھاشمي حدثنا أبو بكر محمد بن األزھر القطان بالبصرة حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن زياد بن فياض 

 صلى هللا عليه و سلم صم يوما من الشھر ولك عن أبي عياض عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول هللا
أجر ما بقى قرأت في كتاب بن رزقويه بخطه توفي الحسين بن أيوب الھاشمي يوم اإلثنين لتسع بقين من رجب سنة 

 ست وأربعين وثالثمائة وكان ينزل في الجانب الشرقي ودفن في داره في قطيعة العباس 

 حرف الباء من آباء الحسينين  

الحسين بن بيان البغدادي نزيل سر من رأى روى عن وكيع بن الجراح وعبد هللا بن قانع الصائغ ذكره  -  4067
 عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وقال روى عنه أبي وسئل عنه فقال شيخ 

الحسين بن بحر بن يزيد أبو عبد هللا البيروذي من نواحي األھواز قدم بغداد وحدث بھا عن أبي زيد  - 4068
الھروي وغالب بن حلبس الكلبي وعون بن عمارة وعمرو بن عاصم وحجاج بن نصير وجبارة بن مغلس روى عنه 
أبو عروبة الحراني ويحيى بن محمد بن صاعد وأبو بكر بن أبي داود وأحمد بن محمد بن إسماعيل الھيتي وعبد هللا 

وكان ثقة أخبرنا أبو عمر بن مھدي أخبرنا  بن محمد بن إسحاق المروزي ومحمد بن مخلد وأبو عبد هللا بن عياش
محمد بن مخلد العطار حدثنا الحسين بن بحر البيروذي حدثنا عون بن عمارة حدثنا ھشام بن حسان عن ثابت البناني 
عن أبي بردة عن األغر أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إن هللا ليغان على قلبي فاستغفر هللا في كل يوم مائة مرة 

نا ھالل بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثنا الحسين بن بحر البيروذي أخبر
حدثنا أبو زيد صاحب الھروي حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال قال عبد هللا 
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فاما أن يجدد هللا لھم توبة واما أن يكفيھم نظر  ألصحاب بن النواحة الجعلنھم جزر الشيطان نبعث بھم إلى الشام
أعين الشيطان قلت خرج أبو عبد هللا البيروذي إلى الغزو فأدركه أجله بملطية كذلك أخبرنا أبو بكر البرقاني 
وإسحاق بن إبراھيم بن مخلد قاال أخبرنا محمد بن عبد هللا األبھري أخبرنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن مودود 

الحسين بن بحر األھوازي أبو عبد هللا مات في النفير بملطية في شھر رمضان سنة إحدى وستين ومائتين ال قال 
 يخضب 

الحسين بن البحتري بن موسى أبو علي الحربي المؤدب حدث عن الحكم بن موسى روى عنه عبد الصمد  - 4069
 الطستي 

بالل األشعري ونصر بن جرير بن الكاتب روى عنه  الحسين بن بشار بن موسى أبو علي الخياط سمع أبا - 4070
عبد الصمد بن علي الطستي وأبو بكر الشافعي وكان ثقة أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الصمد بن علي 
بن محمد بن مكرم البزاز حدثنا أبو علي الحسين بن بشار الخياط حدثنا أبو بالل حدثنا قيس بن أبي سعيد الجزري 

بيع عن أبي ھاشم الرماني عن أبي مجلز السدوسي عن قيس بن أبي حازم البجلي عن أبي سعيد الخدري قال عن الر
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه سبحانك اللھم وبحمدك اشھد أن ال اله اال 

ه قال إلى يوم القيامة أخبرنا أبو بكر أحمد بن أنت استغفرك وأتوب إليك طبع عليھا طابع وجعلت تحت العرش أحسب
محمد بن أبي جعفر األخرم أخبرنا أبو علي عيسى بن محمد الطوماري قال سمعت أبا عمر محمد بن يوسف 
القاضي يقول اعتل أبي علة شھورا فأتيته ذات يوم ودعا بي وبإخوتي أبي بكر وأبي عبد هللا فقال لنا رأيت في المنام 

ول كل ال واشرب ال فإنك تبرأ فقال له أخي أبو بكر إن ال كلمة وليست بجسم وال ندري ما معنى ذلك كان قائال يق
وكان بباب الشام رجل يعرف بأبي علي الخياط حسن الدراية بعبارة الرؤيا فجئنا به فقص عليه المنام فقال ما أعرف 

ى أقرأ رسمى من القرآن وافكر في ذلك فلما كان تفسير ذلك ولكني اقرأ في كل ليلة نصف القرآن فاخلوني الليلة حت
من الغد جاءنا فقال مررت البارحة وأنا أقرأ على ھذه اآلية شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية فنظرت إلى 
ال وھي شجرة الزيتون اسقوه زيتا وأطعموه زيتونا قال ففعلنا فكان سبب عافيته أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا 

د بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع ان الحسين بن بشار الخياط مات في سنة ست وثمانين ومائتين محم
 وكان جار المرثدي يعني أحمد بن بشر 

الحسين بن أبي النجم بدر بن ھالل المؤدب روى عن أبي مزاحم الخاقاني حدثنا عنه القاضي أبو العالء  - 4071
عالء محمد بن علي بن علي بن يعقوب أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن أبي النجم بدر بن ھالل الواسطي أخبرنا أبو ال

في سنة ست وستين وثالثمائة حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبد هللا بن يحيى بن خاقان حدثني علي بن داود القنطري 
لي بن أبي طالب ال تدخلوا عليھم حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي حدثنا ضمرة عن االصبغ بن زيد قال قال ع

كنائسھم في أيام اعيادھم فان السخطة تنزل عليھم فتصيبكم معھم حدثني األزھري عن محمد بن العباس بن الفرات 
قال توفي أبو عبد هللا الحسين بن بدر بن ھالل مؤدب الخليفة الطائع في خروجه معه إلى األھواز في آخر سنة ست 

 ثقة جميل األمر وستين وثالثمائة وكان 

الحسين بن بكر بن عبيد هللا بن محمد بن عبيد أبو القاسم سمع أبا بكر بن مالك القطيعي وعبد العزيز بن  - 4072
أحمد بن محمد بن الحطاب الرزاز ومحمد بن خلف بن جيان الخالل وأبا بكر بن إسماعيل الوراق وأبا القاسم 

الشھادة عند القضاة وخلف القاضي أبا محمد بن األكفاني على عمله بالكرخ  الداركي الفقيه كتبنا عنه وكان ثقة مقبول
أخبرنا الحسين بن بكر حدثنا أحمد بن جعفر بن جعفر إمالء حدثنا أبو مسلم إبراھيم بن عبد هللا بن مسلم البصري 

ال رسول هللا صلى هللا حدثنا يحيى بن كثير حدثنا بن لھيعة عن دراج أبي السمح عن أبي الھيثم عن أبي سعيد قال ق
عليه و سلم اصدق الرؤيا باألسحار سمعت بن بكر يقول ولدت في سنة خمسين وثالثمائة ومات في يوم األحد ثاني 

 شھر رمضان من سنة ثالث وثالثين وأربعمائة 
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سكري الحسين بن بشر بن عبد هللا بن بشر أبو طاھر الدينوري نزل بغداد وحدث بھا عن علي بن عمر ال -  4073
كتبنا عنه في مجلس القاضي أبي جعفر السماني وكان سماعه معه في كتابه أخبرنا أبو طاھر الحسين بن بشر 
ومحمد بن أحمد بن محمد السمناني قاال أخبرنا علي بن عمر بن محمد الختلي أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار 

عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول  الصوفي حدثنا يحيى بن معين حدثنا يحيى بن سعيد األموي
 هللا صلى هللا عليه و سلم للحسن إن ابني ھذا سيد يصلح هللا به بين فئتين من المسلمين 

 حرف الجيم من آباء الحسينين 

الحسين بن جعفر بن محمد أبو علي الوراق حدث عن الھيثم بن سھل التستري روى عنه يوسف بن عمر  -  4074
أخبرني الحسن بن محمد الخالل حدثنا يوسف بن عمر حدثنا أبو علي الحسين بن جعفر بن محمد الوراق  القواس

ومحمد بن القاسم بن بنت كعب واللفظ للحسن قال حدثنا أبو بشر الھيثم بن سھل التستري قال رأيت حماد بن زيد 
رة القرشي ليأخذ من كتابه فقال له مه قال راكبا على حمار فلما جاء إلى مار مارويدا قام إليه شاب يقال له عما

سبحان هللا تنفس علي باألجر قال الحدثنك فقال عمارة حدثني والدي قال حدثني والدي عن جدي عن النبي صلى هللا 
 عليه و سلم قال ثالثة ال يستخف بھم إال منافق بين نفاقه ذو شيبة في اإلسالم ومعلم الخير وامام عادل 

جعفر بن محمد بن احمد بن إسحاق بن البھلول أبو عبد هللا التنوخي القارئ حدث عن جده  الحسين بن - 4075
محمد بن أحمد بن إسحاق وعن عمه علي بن محمد حدثنا عنه علي بن المحسن التنوخي وذكر لنا أنه سمع منه في 

مائة وھو المشھور باأللحان سنة اثنتين وسبعين وثالثمائة قال وولد ببغداد في شوال من سنة إحدى وثالثين وثالث
 وطيب القراءة 

الحسين بن جعفر بن محمد بن حمدان بن المھلب أبو عبد هللا العنبري الفقيه الوراق الجرجاني قدم بغداد  - 4076
وحدث بھا عن أحمد بن محمد بن مالك ومحمد بن الحسن بن سيرونه ومحمد بن حمدون المستملي وإسحاق بن 

بن محمد الصارم الجرجانيين ومحمد بن يعقوب األخرم ومحمد بن القاسم العتكي  إبراھيم البحتري وأحمد
النيسابوريين وعن غيرھم من الخراسانيين ومن أھل الشام ومصر فإنه قد كان رحل إلى ھناك حدثھا عنه التنوخي 

أبو عبد هللا الحسين بن  وذكر لنا أنه سمع منه ببغداد في سنة أربع وسبعين وثالثمائة أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا
جعفر بن محمد بن حمدان بن محمد بن المھلب الجرجاني حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مملك الجرجاني حدثنا 
عمار بن رجاء الجرجاني حدثنا أحمد بن أبي طيبة الجرجاني حدثنا مالك بن أنس عن الزھري عن سعيد بن المسيب 

 عليه و سلم قال ليس الخبر كالمعاينة  عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا

الحسين بن جعفر بن محمد أبو القاسم الواعظ المعروف بالوزان سمع أبا القاسم البغوي ومحمد بن ھارون  - 4077
الحضرمي وأبا عمر محمد بن يوسف القاضي وأبا بكر بن أبي داود ويحيى بن محمد بن صاعد وأحمد بن محمد بن 

 صاحب أبي صخرة وأبا بكر النيسابوري والقاضي المحاملي وعبد الغافر بن سالم الجراح وأحمد بن عبد هللا
الحمصي وأبا العباس بن عقدة حدثنا عنه عبيد هللا بن عمر البقال الفقيه وأبو القاسم األزھري وعبد العزيز بن علي 

بن محمد الواعظ المعروف  األزجي وكان يسكن سوق العطش أخبرني األزھري أخبرنا أبو القاسم الحسين بن جعفر
بالوزان حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي حدثنا محمد بن كثير الفھري حدثني عبد هللا بن لھيعة عن أبي قبيل عن عبد 
هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من عطس وتجشأ فقال الحمد  على كل حال من األحوال 

ونھا الجذام حدثني األزھري والعتيقي قاال توفي أبو القاسم الوزان الواعظ في يوم األحد دفع عنه بھا سبعون داء أھ
وقال العتيقي يوم اإلثنين ثم اتفقا لثمان خلون من شھر ربيع األول سنة ست وسبعين وثالثمائة قال األزھري وكان 

 ثقة مستورا صالحا وقال العتيقي وكان ثقة أمينا 

ن محمد بن جعفر بن داود بن الحسن أبو عبد هللا بن السلماسي سمع علي بن محمد بن الحسين بن جعفر ب -  4078
أحمد بن كيسان النحوي وعبد العزيز بن جعفر الخرقي وأبا سعيد الحرقي وأبا حفص بن الزيات وعلي بن محمد بن 
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من بعدھم كتبنا عنه وكان لؤلؤ وأبا بكر األبھري وأبا عمر بن حيويه وأبا الحسن الدارقطني وأبا حفص بن شاھين و
ثقة أمينا مشھورا باصطناع البر وفعل الخير وافتقاد الفقراء وكثرة الصدقة وكان قد أريد للشھادة فامتنع من ذلك 
ومات في ليلة الثالثاء ودفن في يوم الثالثاء الثاني من جمادى األولى سنة ست وأربعين وأربعمائة وكنت إذ ذاك 

 بالشام راجعا من الحج 

 ف الحاء من آباء الحسينين  حر

الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة أبو عبد هللا العوفي من أھل الكوفة ولي ببغداد قضاء  - 4079
الشرقية بعد حفص بن غياث ثم نقل إلى قضاء عسكر المھدي وحدث عن أبيه وعن سليمان األعمش ومسعر بن كدام 

األشجعي روى عنه ابنه الحسن وبن أخيه سعد بن محمد وعمر بن شبة وعبد الملك بن أبي سليمان وأبي مالك 
النمري وإسحاق بن بھلول التنوخي أخبرنا أبو عمر بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا عمر بن شبة 
ى حدثنا حسين بن حسن بن عطية حدثنا األعمش عن عطية عن أبي سعيد أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا صل

افترش يسراه ونصب يمنھا إذا قعد أخبرنا محمد بن عبد الواحد األكبر أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن سعيد 
بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال قال يحيى بن معين قال العوفي في حديث له جوز من جوز اليھود يريد خرز من 

رقاني حدثنا يعقوب بن موسى األردبيلي حدثنا أحمد بن طاھر بن خرز اليھود قيل ليحيى كتبت عنه قال ال أخبرنا الب
النجم حدثنا سعيد بن عمرو البردعي قال سمعت أبا زرعة يقول سمعت إبراھيم بن موسى يقول كنا عند العوفي 
قاضي بغداد حدث بحديث الزھري حديث الضحاك بن سفيان عن قصة أشيم الضبابي فقال كتب إلي النبي صلى هللا 

و سلم ان أورث امرأة وبقي ساعة ثم قال أتيم الصنعاني أخبرنا الحسن بن علي الجوھري أخبرنا محمد بن  عليه
العباس الخزاز حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال قال رجل ليحيى بن معين 

لبرقاني أخبرنا أحمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد فالعوفي قال كان ضعيفا في القضاء ضعيفا في الحديث أخبرنا ا
الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال حسين بن الحسن العوفي ضعيف أخبرنا علي بن القاسم بن الحسن 
بن الشاھد بالبصرة حدثنا علي بن إسحاق المادرائي وأخبرنا محمد بن عمر النرسي أخبرنا محمد بن عبد هللا 

فظ للمادرائي قاال حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثني بعض أصحابنا قال جاءت امرأة إلى العوفي الشافعي والل
قاضي ھارون ومعھا صبي ومعھا رجل فقالت ھذا زوجي وھذا ابني منه فقال له ھذه زوجتك قال نعم قال وھذا الولد 

رقبته وانصرف فاستقبله صديق له منك قال أصلح هللا القاضي أنا خصي فالزمه الولد فأخذ الصبي ووضعه على 
خصي والصبي على عنقه فقال له من ھذا الصبي معك فقال القاضي يفرق أوالد الزنى على الناس وقال الشافعي 
على الخصيان أخبرني القاضي أبو الطيب طاھر بن عبد هللا الطبري أخبرنا المعافي بن زكريا حدثنا أحمد بن 

قالبة حدثني أبو صفوان نصر بن قديد بن نصر بن سيار حدثني أو عمرو  الحسن بن منصور السائح حدثني أبو
الشغافي قال صلينا مع المھدي المغرب ومعنا العوفي وكان على مظالم المھدي فلما انصرف المھدي من المغرب 

وما ذاك قال جاء العوفي حتى قعد في قبلته فقام يتنفل فجذب ثوبه فقال ما شأنك فقال شيء أولى بك من النافلة قال 
سالم موالك قال وھو قائم على رأسه أوطأ قوما الخيل وغصبھم على ضيعتھم وقد صح ذلك عندي تأمر بردھا 
وتبعث من يخرجھم فقال المھدي يصح إن شاء هللا فقال العوفي ال اال الساعة فقال المھدي فالن القائد اذھب الساعة 

إلى فالن قال فما أصبحوا حتى ردت الضيعة على صاحبھا قلت إلى موضع كذا وكذا فاخرج من فيھا وسلم الضيعة 
وكان العوفي طويل اللحية جدا وله في أمر لحيته أخبار ظريفة أخبرنا علي بن أبي علي أخبرنا طلحة بن محمد 
و المعدل حدثني أحمد بن كامل حدثنا حسين بن فھم قال كانت لحية العوفي تبلغ إلى ركبته أخبرنا األزھري حدثنا أب

الفضل جعفر بن إبراھيم بن البساط حدثنا إبراھيم بن علي السحيمي بالبصرة حدثنا أبو العيناء حدثنا بن أبي داود قال 
قامت امرأة إلى العوفي فقالت عظمت لحيتك فافسدت عقلك وما رأيت ميتا يحكم بين األحياء قبلك قال فتريدين ماذا 

ا ثم قال تكلمي يرحمك هللا أخبرني محمد بن الحسين القطان أخبرنا قالت وتدعك لحيتك تفھم عني فقال بلحيته ھكذ
محمد بن الحسن بن زياد النقاش أن زكريا بن يحيى الساجي أخبره بالبصرة قال اشترى رجل من أصحاب القاضي 

ا يا عروب العوفي جارية فغاضبته ولم تطعه فشكى ذلك إلى العوفي فقال أنفذھا إلي حتى أكلمھا فانفذھا إليه فقال لھ
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يا لعوب يا ذات الجالبيب ما ھذا التمنع المجانب للخيرات واالختيار لالخالق المشنوءات فقالت له أيد هللا القاضي 
ليس لي فيه حاجة فمره يبعني فقال لھا يا منية كل حكيم وبحاث على اللطائف عليم أما علمت أن فرط اإلعتياصات 

لين لكرائم المصونات مؤديات إلى عدم المفھومات فقالت له الجارية ليس من الموموقات على طالبي المودات والباذ
في الدنيا أصلح لھذه العثنونات المنتشرات على صدور أھل الركاكات من المواسي الحالقات وضحكت وضحك أھل 

بو بكر محمد المجلس وكان العوفي عظيم اللحية أخبرنا علي بن أبي علي حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال أنشدنا أ
ما اختفى من حسن شعري ... لحية العوفي أبدت ... بن خلف بن المرزبان قال أنشدني أبو عبد هللا التميمي لبعضھم 

ھي ... ... إلينا نصف شھر ... جعل السير من الصي ن ... ... لذوي متجر بحري ... ھي لو كانت شراعا ... ... 
أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال الحسين  ...تعدت كل قدر ... في الطول وفي الع رض 

بن الحسن العوفي رجل جليل من أصحاب أبي حنيفة وكان سليما مغفال واله الرشيد أياما ثم صرفه وكان يجتمع في 
ن الدفتر مجلسه قوم فيتناظرون فيدعو بدفتر فينظر فيه ثم يلقي من المسائل ويقول لمن يلقي عليه أخطأت وأصبت م

وتوفي سنة إحدى ومائتين أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه أخبرنا عبد هللا بن محمد بن جعفر حدثنا عمر بن أحمد 
األھوازي حدثنا خليفة بن خياط قال الحسين بن الحسن بن عطية العوفي مات سنة إحدى ومائتين أخبرني األزھري 

الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال الحسين بن الحسن حدثنا محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن معروف حدثنا 
بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي يكنى أبا عبد هللا وكان من أھل الكوفة وقد سمع سماعا كثيرا وكان ضعيفا في 
الحديث ثم قدم بغداد فولوه قضاء الشرقية بعد حفص بن غياث ثم نقل من الشرقية فولي قضاء عسكر المھدي في 

 ة ھارون ثم عزل فلم يزل ببغداد إلى أن توفي بھا سنة إحدى أو اثنتين ومائتين خالف

الحسين بن الحسن بن بشار أبو علي وقيل أبو عبد هللا الشيلماني من آل مالك بن يسار حدث عن خالد بن  - 4080
موصلي وغيرھما إسماعيل المخزومي ووضاح بن حسان األنباري روى عنه موسى بن إسحاق القاضي وأبو يعلى ال

وذكره بن أبي حاتم الرازي فقال بغدادي سمعت أبي يقول ھو مجھول أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي 
الواسطي أخبرنا عبد هللا بن محمد بن عثمان المدني بواسط وأخبرنا الحسين بن علي الطناجيري والحسن بن علي 

محمد أخبرنا وقال اآلخر حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن  الجوھري قاال أخبرنا محمد بن النضر الموصلي قال
المثنى حدثنا الحسين بن الحسن أبو علي الشيلماني حدثنا خالد بن إسماعيل المخزومي حدثنا عبيد هللا بن عمر بن 
 صالح بن أبي صالح مولى التوءمة عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أيما شاب تزوج في حداثة
سنه عج شيطانه ياويله عصم مني دينه أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا محمد بن عمر بن غالب أخبرنا موسى 
بن ھارون قال مات الحسين بن الحسن الشيلماني ببغداد يوم الجمعة ليومين مضيا من سنة خمس وثالثين ومائتين 

 وكان أبيض الرأس واللحية 

الء الكاتب حدث عن يحيى بن أكثم القاضي روى عنه أبو بكر اإلسماعيلي الحسين بن الحسن أبو الع -  4081
الجرجاني أخبرنا البرقاني أخبرنا أحمد بن إبراھيم اإلسماعيلي أخبرني أبو العالء الحسين بن الحسن الكاتب بغدادي 

ابر بن عبد هللا أن بھا حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا حفص بن غياث حدثنا حجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن ج
رجال سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال أخبرني عن الصالة أفريضة ھي قال نعم قال فالحج أفريضة ھو 

 قال نعم قال فالعمرة أفريضة ھي قال ال وإن تعتمر خير لك 

دث عن محمد بن الحسين بن الحسن بن احمد بن محمد أبو عبد هللا الجواليقي المعروف بابن العريف ح -  4082
مخلد وعلي بن محمد المصري ومحمد بن يحيى الصولي ومحمد بن عمرو الرزاز وأحمد بن سلمان النجاد وأبي 
عمرو بن السماك وجعفر الخلدي وأحمد بن عثمان االدمي وأحمد بن كامل ومحمد بن الحسن النقاش كتبنا عنه وكان 

سوق باب الشام ودفع إليه بعض أصحابنا شيئا من الفضة وقرأ شيخا فقيرا يسأل الناس في الطرقات فلقيناه ناحية 
عليه أوراقا من كتاب لبعض أصحابنا كان كتبه عنه وذلك في سنة ثمان وأربعمائة أخبرنا الحسين بن الحسن 
الجواليقي حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن يوسف يعني بن أبي معمر حدثنا حبيب وھو كاتب مالك بن أنس 

د هللا بن عامر عن عبد هللا بن دينار عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إذا حدثنا عب
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عطس أحدكم فليقل الحمد  فإذا قال الحمد  فليقل له يرحمك هللا فإذا قيل له يرحمك هللا فليقل يھديكم هللا ويصلح 
 بالكم 

م بن محمد بن يحيى بن حلبس بن عبد هللا أبو عبد هللا المخزومي الحسين بن الحسن بن محمد بن القاس - 4083
المعروف بالغضائري سمع محمد بن يحيى الصولي وإسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن عمرو الرزاز وأبا 
عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد جعفر الخلدي ومن في طبقتھم كتبنا عنه وكان ثقة فاضال ومات في ليلة 

 الثاء النصف من محرم سنة أربع عشرة وأربعمائة ودفن في مقابر باب حرب بقرب أحمد بن حنبل الث

الحسين بن الحسن بن يحيى بن الحسين بن أحمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين  - 4084
مثنى محمد بن أحمد بن موسى بن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أبو عبد هللا ويعرف بالنھرسابسي سمع أبا ال

الدھقان كتبنا عنه وكان صدوقا وذكر لي عنه حسن االعتقاد وصحة المذھب أخبرنا الحسين بن الحسن بن يحيى 
العلوي أخبرنا أبو المثنى محمد بن أحمد بن موسى الدھقان بالكوفة حدثنا الحسن بن علي بن عفان البزاز حدثنا أبو 

بن بريدة عن أبي حرب بن أبي األسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول هللا صلى هللا  أسامة عن األجلح بن عبد هللا
عليه و سلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم سألته عن مولده فقال ولدت بالكوفة في سنة تسع وعشرين 

 ة وأربعمائة وثالثمائة ومات بواسط في يوم الثالثاء الثالث عشر من جمادى اآلخرة سنة تسع عشر

الحسين بن الحسن بن علي بن بندار بن باد بن بويه أبو عبد هللا األنماطي المعروف بابن أحما الصمصامي  -  4085
حدث عن عبد هللا بن إبراھيم بن ماسي والحسين بن علي التميمي النيسابوري وأبي حامد أحمد بن الحسين المروزي 

البواب المقرئ وأبي الحسن الدارقطني كتبت عنه وكان يسكن بالجانب  ومحمد بن إسماعيل الوراق وأبي الحسين بن
الشرقي في ناحية مربعة أبي عبيد هللا وكان ينتحل االعتزال والتشيع وكان ظاھر الحمق بادي الجھل فيما ينتحله 

وخمسين  ويدعو إليه ويناظر عليه وسمعته يقول ولدت في يوم األحد لثالث خلون من شھر ربيع اآلخر سنة إحدى
وثالثمائة وكان أبي قميا حدثنا الحسين بن الحسن األنماطي من حفظه حدثنا أبو محمد عبد هللا بن إبراھيم بن أيوب 
بن ماسي حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا مصعب الزبيري عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سھل بن 

ائلھم في الصالة وجد أبو عبد هللا األنماطي في منزله ميتا يوم سعد قال كانوا يؤمرون أن يضعوا أيمانھم على شم
اإلثنين الثالث عشر من شعبان سنة تسع وثالثين وأربعمائة ولم يشعر أحد بموته حتى وجد في ھذا اليوم وقد أكل 

 الفأر أنفه وأذنيه 

المھدي أمير المؤمنين وامتدحه الحسين بن أبي الحكم السلولي أحد الشعراء من أھل الكوفة قدم بغداد على  -  4086
كذلك أخبرني أبو القاسم األزھري حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا عبيد هللا بن عبد الرحمن السكري حدثنا عبد 
هللا بن عبد الرحمن البلخي حدثنا الحكم بن موسى بن الحسين بن يزيد السلولي قال حدثني سعد بن أخي العوفي قال 

بيعته لموسى الھادي وھارون الرشيد الحسين بن أبي الحكم السلولي والمؤمل بن أميل المحاملي  قدم على المھدي في
فھاك بياعنا يا خير ... وقد أوفدھما ھاشم بن سعيد الحميري من الكوفة فقدما على المھدي في عسكره فأنشده الحسين 

وعدلك يا بن ... ... بحلمك يا بن خير الناس فينا .. .وإن تفعل فأنت لذاك أھل ... ... فقد جئنا به لك طائعينا ... وال 
أبان به ... ... ھو العباس وارثه يقينا ... فان أبا أبيك وأنت منه ... ... نبي هللا خير المرسلينا ... وارث خير خلق 

... ... ينا لھا بالعدل أكرم خاتم... بكم فتحت وأنتم غير شك ... ... ولسنا للكتاب مكذبينا ... الكتاب وذاك حق 
فأمر لھما بثالثين الفا فجيء بالمال فألقي بينھما فأخذ كل واحد ... حباك بھا إله العالمينا ... فدونكھا فأنت لھا محل 

 منھما بدرة وصدعا األخرى فأخذ ھذا نصفا وھذا نصفا ولم يحفظ ما قال المؤمل 

علي صاحب يحيى بن معين كان من أھل الحسين بن حبان بن عمار بن الحكم بن عمار بن واقد أبو  - 4087
الفضل والتقدم في العلم وله عن يحيى كتاب غزير الفائدة روى عنه ابنه علي بن الحسين ذلك الكتاب عن أبيه وجادة 
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والحسين بن حبان قديم الموت توفي فيما ذكر ابنه سنة اثنتين وثالثين ومائتين بالعسيلة وھو ذاھب إلى الحج وذلك 
 بن معين بسنة  قبل وفاة يحيى

الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة أبو عمار مولى عمران بن حصين الخزاعي مروزي قدم  - 4088
بغداد حاجا وحدث بھا عن عبد العزيز بن أبي حازم وعبد هللا بن المبارك والفضل بن موسى السيناني وأوس بن 

البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وأحمد بن علي  عبد هللا بن بريدة األسلمي روى عنه محمد بن إسماعيل
األبار وإسحاق بن بنان األنماطي وأبو القاسم البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد أخبرنا علي بن أبي علي حدثنا 
محمد بن علي بن الفضل البيع حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قدم علينا للحج 

وأربعين ومائتين أخبرني محمد بن علي الصوري أخبرنا عبيد هللا بن القاسم الھمداني بأطرابلس أخبرنا  سنة ثالث
عبد الرحمن بن إسماعيل الخشاب بمصر حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال الحسين بن حريث مروزي ثقة قرأت 

سحاق السراج قال مات أبو عمار الحسين على البرقاني عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إ
بن حريث مولى بني سعد بقصر اللصوص منصرفه من الحج سنة أربع وأربعين ومائتين أخبرنا عبد هللا بن علي بن 
حمويه الھمذاني بھا أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال سمعت أبا بكر احمد بن يعقوب بن عبد الجبار 

م محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول رأيت أبا عمار الحسين بن حريث في المنام بعد وفاته األموي يقول سمعت اإلما
كأنه على منبر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكان عليه ثياب بيض وفي رأسه عمامة خضراء وھو يقرأ أم 

حقا حقا قلت يا زين  يحسبون أنا ال نسمع سرھم ونجواھم بلى ورسلنا لديھم يكتبون فأجابه مجيب من موضع القبر
 أركان الجنان 

الحسين بن حرب والد أبي عبيد بن حربويه القاضي سمع أبا عبيد القاسم بن سالم ومحمد بن عمران بن  - 4089
 أبي ليلى وعمر بن زرارة الحدثي روى عنه ابنه أبو عبيد 

ن بن بشر بن سلم البجلي الحسين بن حاتم أبو علي المزوق حدث عن العالء بن عمرو الحنفي والحس - 4090
وثابت بن موسى الضبي روى عنه محمد بن أحمد الحكيمي أخبرنا إبراھيم بن مخلد حدثنا محمد بن أحمد بن إبراھيم 
الحكيمي حدثنا الحسين بن حاتم المزوق حدثنا العالء بن عمرو حدثنا األشجعي عن مسعر عن األعمش عن ذكوان 

برنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادي قال سمع صرير الباب فقال تسبيحه أخ
 وأنا أسمع قال وأبو علي الحسين بن حاتم المزوق توفي أليام بقيت من ذي القعدة سنة أربع وسبعين 

الخزاز  الحسين بن حميد بن الربيع بن حميد بن مالك بن سحيم بن مالك بن عائذ هللا أبو عبيد هللا اللخمي -  4091
الكوفي قدم بغداد وحدث بھا عن أبي نعيم الفضل بن دكين ومسلم بن إبراھيم وعيسى بن عبد الرحمن الھمذاني 
ومحمد بن حفص بن راشد وعلي بن بھرام العطار ومحمد بن طريف البجلي وجعفر بن محمد بن الحسن األسدي 

عمر بن محمد بن نصر الكاغدي ومحمد بن عبد  ومخول بن إبراھيم النھدي وأحمد بن عبد هللا بن يونس روى عنه
هللا بن أحمد بن عتاب وأبو عمرو بن السماك وكان فھما عارفا وله كتاب مصنف في التاريخ أخبرنا الحسن بن أبي 
بكر أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق وحدثنا حسين بن حميد بن الربيع أبو عبيد هللا الخزاز ببغداد حدثنا محمد بن 

شد الجعفي حدثنا أبي حدثنا مفضل بن فضالة عن بھز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا حفص بن را
صلى هللا عليه و سلم إن الصدقة ال تحل لمحمد وال آلل محمد أخبرني أحمد بن سليمان المقرئ الواسطي أخبرنا 

محمد بن سعيد قال سمعت مطينا ومر أحمد بن محمد بن أحمد الھروي أخبرنا عبد هللا بن عدي قال سمعت أحمد بن 
عليه بن الحسين بن حميد بن الربيع فقال ھذا كذاب بن كذاب بن كذاب وقد ذكرنا ھذه الحكاية فيما تقدم من باب 
محمد بن الحسين اال انھا عن بن عدي عن محمد بن ثابت عن بن سعيد وفي بعض األلفاظ خالف وھي عندي عن 

ى ما ذكرت أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على أبي بكر الواسطي في موضعين عل
بن المنادي وأنا أسمع قال وجاءنا الخبر بموت الحسين بن حميد بن الربيع الخزاز من الكوفة يعني في سنة ثالث 

حيان يقول سنة اثنتين وثمانين ومائتين أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت أبا محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن 
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وثمانين ومائتين فيھا مات الحسين بن حميد بن الربيع أخبرنا أحمد بن علي المحتسب قال قرأنا على أحمد بن الفرج 
الوراق عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال توفي الحسين بن حميد بن الربيع يوم الجمعة لست بقين من ذي 

 ئتين الحجة سنة اثنتين وثمانين وما

الحسين بن حميد بن عبد الرحمن أبو علي الخطيب النحوي حدث عن أبي خيثمة زھير بن حرب وغيره  -  4092
 روى عنه أحمد بن كامل القاضي وكان عنده أخبار المأمون من تصنيف أبي على ھذا 

لة بن يحيى الحسين بن حميد بن أبي علي السمرقندي شيخ حدث ببغداد كنيته أبو علي يروى عن حرم -  4093
المصري والعباس بن عبد العظيم العنبري روى عنه عبد الرحمن بن الفتح السراج السمرقندي وذكر أنه كتب عنه 

 ببغداد 

الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن أبو عبد هللا األنطاكي قاضي ثغور الشام ويعرف بابن الصابوني قدم  -  4094
د بن المغيرة الحمصي وحميد بن عياش الرملي ومحمد بن سليمان بن بغداد وحدث بھا عن أبي حميد أحمد بن محم

أبي فاطمة ومحمد بن اصبغ بن الفرج روى عنه أبي بكر الشافعي ومحمد بن عبيد هللا بن الشخير وأبو الحسن 
الدارقطني وأبو حفص بن شاھين ويوسف بن عمر القواس وغيرھم وكان ثقة أخبرنا أبو الحسن محمد بن إسماعيل 

عمر البجلي وأبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي قاال سمعنا أبا الحسن الدارقطني ذكر القاضي أبا عبد هللا  بن
الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن األنطاكي فقال كان من الثقات حدثني الخالل أن يوسف بن عمر القواس ذكر 

ت ألبي بكر البرقاني الحسين بن الحسين األنطاكي الحسين بن الحسين قاضي الثغور في جملة شيوخه الثقات ذكر
فقال ثقة حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر ان الحسين بن الحسين بن الصابوني مات في 

 سنة تسع عشرة وثالثمائة قلت وببغداد توفي 

اب الداودي الشاھد كان ينزل الحسين بن حيدرة بن عمر بن الحسين بن الخطاب بن الريان أبو الخط - 4095
بالجانب الشرقي وحدث عن الحسين بن إسماعيل المحاملي ويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البھلول وعبد هللا بن 
أحمد بن ثابت البزاز والحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثنا عنه الحسن بن الخالل وأحمد بن علي بن التوزي 

بن التوزي قال توفي أبو الخطاب حسين بن حيدرة الداودي الشاھد في يوم  وعبد العزيز بن علي األزجي حدثني
 الجمعة الثالث من شھر ربيع اآلخر سنة تسع وتسعين وثالثمائة وكان ثقة 

الحسين بن حريش بن أحمد بن علي بن يعقوب أبو عبد هللا الكاتب كان يذكر أن أصله من الكرج وأنه من  -  4096
أبا طاھر المخلص ويوسف بن عمر القواس وعيسى بن علي بن عيسى الوزير كتبت عنه  ولد أبى دلف العجلي سمع

وكان سماعه صحيحا أخبرنا الحسين بن حريش في جامع المنصور أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس البزاز 
مسلم الطائفي عن  أخبرنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عبد الواھب الحارثي حدثنا محمد بن

عمرو بن دينار عن جابر قال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يستلقي الرجل ويضع إحدى رجليه على 
األخرى سألت بن حريش عن مولده فقال في سنة تسع وستين وثالثمائة ومات في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 

 حرف الخاء من آباء الحسينين 

لد أبو الجنيد الضرير حدث عن عبد الحكم الذي يروي عن أنس بن مالك وعن شعبة بن الحسين بن خا - 4097
الحجاج ومقاتل بن سليمان وعباد بن راشد وإسرائيل بن يونس وأبي جعفر الرازي وسفيان الثوري وحماد بن سلمة 

رواني والحسن بن وحماد بن زيد وعثمان البتي روى عنه احمد بن يحيى بن مالك السوسي وسلمان بن توبة النھ
يزيد الجصاص والحسن بن مكرم والحارث بن أبي أسامة أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد 
الھاشمي حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد األثرم حدثنا أحمد بن يحيى السوسي حدثنا أبو الجنيد حسين بن خالد 

الك عن أبي طلحة قال دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المكفوف عن عبد الحكم قال أخبرني أنس بن م
ذات يوم فلم أره قط فرحا وال أطيب نفسا منه يومئذ فقلت يا رسول هللا بأبي أنت وأمي لم أرك قط أشد فرحا وال 
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قال يا محمد إن أطيب نفسا منك يعني اليوم فقال يا أبا طلحة وما يمنعني أن ال أكون كذلك وإنما فارقني جبريل آنفا ف
ربك بعثني إليك وھو يقول إنه ليس أحد من أمتك يصلي عليك صالة اال رد هللا مثل صالته عليك واال كتب له بھا 
عشر حسنات وحط عنه بھا عشر سيئات ورفع له بھا عشر درجات وال يكون لصالته منتھى دون العرش ال تمر 

صلى هللا عليه و سلم قال وحدثنا أبو الجنيد قال حدثني كثير  بملك اال وقال صلوا على قائلھا كما صلى على محمد
بن فايد أخبرني أبو عبيدة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة عن النبي صلى هللا عليه و سلم بھذا الحديث تفرد بروايته 

بن موسى  أبو الجنيد عن عبد الحكم وعن كثير بن فايد أيضا قرأت في نسخة الكتاب الذي ذكر لنا أبو سعيد محمد
الصيرفي أنه سمع من أبي العباس محمد بن يعقوب األصم وذھب أصله به ثم حدثني أحمد بن محمد العتيقي أخبرنا 
عثمان بن محمد المخرمي أخبرني األصم أن العباس بن محمد الدوري حدثھم قال سمعت يحيى بن معين يقول أبو 

لعباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد الجنيد الضرير ليس بثقة أخبرنا علي بن الحسين صاحب ا
بن إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن سھل قال حدثنا عبد الخالق بن منصور قال وسئل يحيى بن معين عن أبي الجنيد 
مة فقال لم يكن ثقة أخبرنا أبو سعد الماليني إجازة أخبرنا عبد هللا بن عدي قال أبو الجنيد الضرير كان ببغداد عا

 حديثه عن الضعفاء أو قوم ال يعرفون 

الحسين بن خير بن عبد هللا أبو علي الخوارزمي حدث ببغداد عن زكريا بن يحيى زحمويه وغيره روى  - 4098
عنه محمد بن مخلد ومحمد بن العباس بن نجيح إال أن بن مخلد سماه الحسن وقد ذكرناه فيما تقدم أخبرنا محمد بن 

ا محمد بن العباس بن نجيح حدثنا الحسين بن خير حدثنا حفص بن عمر حدثنا عصمة بن الحسين القطان أخبرن
المتوكل قال سمعت شعبة يحدث عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة قال قال علي اقضوا ما 

 كنتم تقضون فاني أكره االختالف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي 

 من آباء الحسينين  حرف الدال

الحسين بن داود أبو علي يلقب سنيدا سمع الفرج بن فضالة ويوسف بن محمد بن المنكدر وأبا معاوية  - 4099
الضرير وحجاج بن محمد األعور وأبا تميلة يحيى بن واضح روى عنه الحسن بن الصباح البزار والفضل بن سھل 

ازي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الكريم بن الھيثم العاقولي وأحمد األعرج ويعقوب بن شيبة السدوسي وأبو حاتم الر
بن سعيد الجمال أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سھل احمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان حدثنا عبد 

مع بن عمر  الكريم بن الھيثم حدثنا سنيد بن داود حدثنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع قال سافرت
فلما كان آخر الليل قال يا نافع طلعت الحمراء قلت ال مرتين أو ثالثة ثم قلت قد طلعت قال ال مرحبا بھا وال أھال 
قلت سبحان هللا نجم سامع مطيع قال ما قلت لك إال ما سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال لي رسول هللا 

لى بني آدم في الخطايا والذنوب قال إني ابتليتھم وعافيتكم قالوا لو كنا إن المالئكة قالت يا رب كيف صبرك ع
مكانھم ما عصيناك قال فاختاروا ملكين منكم فلم يألوا أن يختاروا فاختاروا ھاروت وماروت فنزال فألقى هللا تعالى 

ت في قلوبھما فجعل كل واحد عليھما الشبق قلت وما الشبق قال الشھوة قال فنزال فجاءت امرأة يقال لھا الزھرة فوقع
منھما يخفي عن صاحبه ما في نفسه فرجع إليھا ثم جاء اآلخر فقال ھل وقع في نفسك ما وقع في قلبي قال نعم 
فطلباھا نفسھا فقالت ال أمكنكما حتى تعلماني االسم الذي تعرجان به إلى السماء وتھبطان فأبيا ثم سأالھا أيضا فأبت 

ا هللا كوكبا وقطع اجنحتھا ثم سأال التوبة من ربھما فخيرھما فقال إن شئتما رددتكما إلى ففعال فلما استطيرت طمسھ
ما كنتما عليه فإذا كان يوم القيامة عذبتكما وإن شئتما عذبتكما في الدنيا فإذا كان يوم القيامة رددتكما إلى ما كنتما 

عذاب الدنيا على عذاب اآلخرة فاوحى هللا إليھما أن عليه فقال أحدھما لصاحبه إن عذاب الدنيا ينقطع ويزول فاختارا 
ائتيا بابل فانطلقا إلى بابل فخسف بھما فھما منكوسان بين السماء واألرض معذبان إلى يوم القيامة أخبرنا أحمد بن 
أبي جعفر أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سألت أبا داود عن 

نيد بن داود فقال لم يكن بذاك كان ينزل الثغر حدثنا محمد بن علي الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي س
بمصر أخبرنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي أخبرني أبي قال الحسين بن داود يعني سنيدا ليس بثقة قلت ال 

ھل العلم رووا عنه واحتجوا به ولم أسمع عنھم فيه اال أعلم أي شيء غمصوا على سنيد وقد رأيت األكابر من أ
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الخير وقد كان سنيد له معرفة بالحديث وضبط له فا اعلم وذكره أبو حاتم الرازي في جملة شيوخه الذين روى 
 عنھم وقال بغدادي صدوق 

عبد هللا بن الحسين بن داود بن معاذ أبو علي البلخي سكن نيسابور وحدث عن الفضيل بن عياض و - 4100
المبارك وأبي بكر بن عياش وشقيق البلخي والنضر بن شميل ومكي بن إبراھيم وعبد الرزاق بن ھمام ويزيد بن 
ھارون وأبي ھدبة إبراھيم بن ھدبة روى عنه غير واحد من الخراسانيين قدم بغداد وحدث بھا فروى عنه من أھلھا 

لحافظ وعبد هللا بن إبراھيم بن ھرثمة وأبو بكر الشافعي ولم محمد بن العباس بن شجاع وعلي بن محمد بن عبيد ا
يكن الحسين بن داود ثقة فإنه روى نسخة عن يزيد بن ھارون عن حميد عن أنس أكثرھا موضوع وروى أيضا عن 
 مكي بن إبراھيم عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد هللا بن عمار ستة أحاديث أخبرنا أحمد بن عبد هللا بن الحسين

بن إسماعيل المحاملي أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا الحسين بن داود البلخي حدثنا 
شقيق بن إبراھيم البلخي حدثنا أبو ھاشم اإلبلي عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا بن آدم 

تسأل عن أربع عمرك فيما أفنيته وجسدك فيما أبليته ومالك من أين  ال تزول قدماك يوم القيامة بين يدي هللا حتى
اكتسبته وفيما أنفقته أخبرني الحسن بن محمد الخالل حدثنا يوسف بن عمر القواس حدثنا أبو مقاتل محمد بن العباس 

ة عن عبد بن شجاع حدثنا الحسين بن داود يعني البلخي حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن إبراھيم عن علقم
هللا عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال أوحى هللا إلى الدنيا أن اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك تفرد بروايته 
الحسين عن الفضيل وھو موضوع ورجاله كلھم ثقات سوى الحسين بن داود أخبرنا محمد بن طلحة النعالي حدثنا 

دثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر في قول هللا تعالى وجوه يومئذ أبو بكر الشافعي حدثنا الحسين بن داود البلخي ح
ناضرة إلى ربھا ناظرة قال تنظر في وجه الرحمن عز و جل أخبرني احمد بن سليمان المقرئ حدثنا عبيد هللا بن 
ي محمد بن أحمد البزاز أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن إبراھيم بن محمد بن عمرو الھروي المعروف بابن ھرثمة ف

منزله بسوق العطش حدثنا الحسين بن داود بن معاذ البلخي الفزاري قدم حاجا قال رأيت وكيعا في الطواف مع أمير 
المؤمنين ھارون فقالوا قد حج وكيع بن الجراح سبعين قرأت على محمد بن علي المقرئ عن محمد بن عبد هللا بن 

لخي لم ينكر تقدمه في األدب والزھد اال أنه روى عن محمد النيسابوري الحافظ قال حسين بن داود بن معاذ الب
إبراھيم بن ھدبة عن أنس بن مالك عن جماعة ال يحتمل سنه السماع منھم مثل بن المبارك والنضر بن شميل 
والفضيل بن عياض وأبي بكر بن عياش وشقيق البلخي وأكثر من المناكير في رواياته اخبرونا أنه توفي بنيسابور 

 وثمانين ومائتين سنة اثنتين 

الحسين بن داود بن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي  -  4101
طالب أبو عبد هللا النيسابوري قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن إسحاق بن بحر النيسابوري وأحمد بن محمد بن 

إسماعيل الوراق ومحمد بن المظفر وذكر بن الثالج أنه سمع حريث وأحمد بن سلمة اإلستوائي روى عنه محمد بن 
 منه ببغداد وقد قدمھا حاجا في سنة تسع وثالثين وثالثمائة 

 حرف الراء من أباء الحسينين  

الحسين بن الرماس العبدي كان بالمدائن حدث عن عبد الرحمن بن مسعود وغيره من أصحاب عمر بن  - 4102
محمد المروذي ويونس بن محمد المؤدب والوليد بن صالح النخاس أخبرنا علي بن  الخطاب روى عنه الحسين بن

محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا عبد هللا بن أبي سعد األنصاري الوراق حدثنا الحسين 
حدثنا حسين بن محمد حدثنا  بن محمد وأخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أحمد بن كامل القاضي حدثنا جعفر الصائغ

حسين بن الرماس العبدي قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود يقول سمعت سلمان يقول أمرنا رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم أن ال نتكلف للضيف ما ليس عندنا وأن نقدم زاد بن سعد إليه ثم اتفقا ما كان حاضرا حدثت عن أبي 

بن يوسف الصيرفي أخبرنا أبو بكر الخالل أخبرني محمد بن علي حدثنا  الحسن بن الفرات قال أخبرني الحسن
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مھني قال سألت أحمد عن الحسين بن الرماح فقال إنما ھو الحسين بن الرماس قلت من أين ھو قال من أھل المدائن 
 قلت كيف ھو قال ما أرى به بأسا 

لي الجوھري عن أبي عبيد هللا المرزباني قال الحسين بن الرواس أبو نبقة الشاعر قرأت على الحسن بن ع -  4103
حدثني محمد بن إبراھيم حدثنا أحمد بن أبي خيثمة حدثني دعبل بن علي قال كان أبو ھشام الباھلي يھجو روح بن 
حاتم بن قبيصة بن المھلب فبينا ھو يعبر الجسر على دجلة بمدينة السالم إذ لقيه أبو نبقة واسمه الحسين بن الرواس 

زاعة وكان شاعرا متكلما وعاتبه أبو نبقة على ھجائه آل المھلب ثم تدافعا وتالطما فدفع أبو نبقة أبا ھشام مولى خ
فرمى به إلى دجلة فعلق بحبل الجسر وبادر إليه قوم من المالحين فأخرجوه وتشبث به أبو ھشام وكان على أحد 

قال نصر بن مالك الخزاعي فأراد الناس أن الجانبين المسيب بن زھير الضبي وعلى اآلخر حمزة بن مالك أو 
يرفعوھما إلى السلطان فقال أبو نبقة ارفعونا إلى نصر أو قال حمزة وقال أبو ھشام ارفعونا إلى المسيب ففرق الناس 

قذفت به كي يغرق ... ... قذفت بعبد الباھليين في الجسر ... فمن مبلغ عليا خزاعة أنني ... بينھما فقال أبو نبقة 
 ... فجاش به من لؤمه زبد البحر ... بد عنوة الع

 حرف السين من آباء الحسينين 

الحسين بن سعيد بن عبد هللا المخرمي يعرف بابن البستنبان وھو أخو الحسن بن أبي سعيد حدث عن  - 4104
محمد بن إسماعيل بن علية وأبي بدر شجاع بن الوليد روى عنه محمد بن إسحاق السراج النيسابوري والحسن بن 

شعبة األنصاري ومحمد بن مخلد الدوري أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي 
أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا الحسين بن سعيد المخرمي حدثنا إسماعيل بن علية عن عيينة بن عبد الرحمن 

بنوه أن يأتوه بطبيب فأبى فلما نزل به الموت وعرف الموت قال حدثني أبي قال لما اشتكى أبو بكرة عرض عليه 
من نفسه وعرفوه منه قال إن طبيبكم ليردھا إن كان صادقا فقالوا وما يغني اآلن قال وقبل اآلن فجاءته ابنته أمة هللا 

كي فوالذي نفسي فلما رأت ما به بكت فقال أي بنية ال تبكي قالت يا أبة فإذا لم أبك عليك فعلى من أبكي فقال ال تب
بيده ما على األرض نفس أحب الي من أن تكون قد خرجت من نفسي ھذه وال نفس ھذا الذباب الطائر فأقبل على 
حمران بن أبان وھو عند رأسه فقال أال أخبرك مم ذاك قال خشيت وهللا ان يوشك أن يجيء أمر يحول بيني وبين 

بيده وقال إن بن أمك زيادا أرسلني إليك يقرئك السالم وقد بلغه  اإلسالم ثم جاء أنس بن مالك فقعد بين يديه وأخذ
الذي نزل بك من قضاء هللا فأحب ان يحدث بك عھدا وأن يسلم عليك ويفارقك عن رضاء فقال أمبلغه أنت عني قال 

واصال  نعم قال فاني أحرج عليه أن يدخل لي بيتا ويحضر لي جنازة قال لم يرحمك هللا وقد كان لك معظما ولبنيك
قال في ذاك غضبت عليه قال ففي خاصة نفسك فما علمته اال مجتھدا قال فأجلسوني فأجلس قال نشدتك با لما 
حدثتني عن أھل النھر اكانوا مجتھدين قال نعم قال فأصابوا أم أخطأوا قال بل أخطأوا ثم قال ھو ذاك قال 

ا إلى الكوفة فتوفي وھو بالجلحاء فقدم بنوه أبا برزة فاضجعوني فرجع أنس إلى زياد فأبلغه فركب من مكانه متوجھ
 فصلى عليه 

الحسين بن سعيد بن بسطام بن عبد هللا بن عبد الحميد أبو علي الجوھري حدث عن يحيى بن حكيم المقوم  - 4105
لفظا البصري روى عنه أبو بكر محمد بن إبراھيم بن المقرئ األصبھاني حدثنا يحيى بن علي بن الطيب الدسكري 

بحلوان أخبرنا أبو بكر بن المقرئ بأصبھان حدثنا أبو علي الحسين بن سعيد بن بسطام بن عبد هللا بن عبد الحميد 
البغدادي الجوھري حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا الحسن بن حبيب بن ندبة حدثنا روح بن القاسم عن العالء عن أبيه 

 إذا كان النصف من شعبان فأفطروا حتى يجيء رمضان  عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال

الحسين بن سعيد بن سابور أبو موسى النجاد حدث عن محمد بن عبد هللا المخرمي روى عنه أبو الفضل  - 4106
عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري أخبرنا القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن الطيب وأبو الحسين أحمد 

روح النھرواني قاال أخبرنا عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري حدثنا الحسين بن سعيد بن سابور النجاد بن عمر بن 
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أبو موسى حدثنا محمد بن عبد هللا المخرمي حدثنا روح بن عبادة عن شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن 
فاطمة مالي ال اسمعك بالغداة والعشي تقولين يا  أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم البنته فاطمة يا

 حي يا قيوم برحمتك استغيثك أصلح لي شأني كله وال تكلني إلى نفسي 

الحسين بن سعيد بن غندر بن عمر أبو عبد هللا المقرئ القرشي الكوفي سكن بغداد وحدث بھا عن ھارون  -  4107
نه أبو عمر بن حيويه وأبو بكر بن شاذان حدثني األزھري بن إسحاق الھمداني ومحمد بن إسماعيل البخاري روى ع

حدثنا أحمد بن إبراھيم بن الحسن حدثنا أبو عبد هللا الحسين بن سعيد بن غندر بن عمر القرشي حدثني محمد بن 
ال إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل حدثنا أخي عن سليمان عن عبد هللا بن دينار عن نافع عن عبد هللا بن عمر ق

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أھل الجنة أو 
من أھل النار يقال ھذا مقعدك حتى يبعثك هللا يوم القيامة حدثني األزھري قال قال لنا أبو بكر بن شاذان توفي 

وثالثمائة حدثني عبد العزيز بن أحمد بن علي الكتاني  الحسين بن سعيد بن غندر في شوال من سنة خمس عشرة
بدمشق أخبرنا مكي بن محمد بن الغمر المؤدب أخبرنا أبو سليمان محمد بن عبد هللا بن أحمد بن زبر قال توفي أبو 
عبد هللا الحسين بن سعيد بن غندر المقرئ ببغداد يوم الثالثاء الثنتي عشرة خلت من شوال سنة خمس عشرة 

 مائة وثالث

الحسين بن سيار أبو علي نزل حران وحدث بھا عن إبراھيم بن سعد الزھري وعبد هللا بن أبي حازم  -  4108
وعمرو بن األزھر الواسطي روى عنه أبو سعد محمد بن يحيى الرھاوي ومحمد بن المسيب األرغياني وغيرھما 

ا أبو سعد محمد بن يحيى بن محمد الرھاوي حدثنا أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثن
الحسين بن سيار حدثنا إبراھيم بن سعد عن الزھري عن سالم عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمر 
بالشفار ان تحد وأن توارى عن البھائم وإذا ذبح أحدكم فليجھز أخبرنا أبو بكر البرقاني وأحمد بن علي البادا وإسحاق 

إبراھيم بن محمد الفارسي وعلي بن أبي علي البصري قالوا أخبرنا محمد بن عبد هللا األزھري أخبرنا الحسين بن 
بن محمد بن مودود أبو عروبة قال الحسين بن سيار يكنى أبا علي ال يخضب وھو بغدادي نزل حران كتبنا عنه ثم 

حديثه ومات بعد الخمسين ومائتين قلت ذكر غير  اختلط علينا امره وظھرت من كتبه أحاديث مناكير فترك أصحابنا
 أبي عروبة أنه مات في سنة إحدى وخمسين 

الحسين بن السكن بن أبي السكن القرشي بصري سكن بغداد وحدث بھا عن أبي زيد سعيد بن الربيع  - 4109
ود روى عنه أبو وعباد بن صھيب وعبد هللا بن رجاء ومعلى بن أسد ومحمد بن سابق وأبي حذيفة موسى بن مسع

بكر بن أبي الدنيا وأبو جعفر مطين الكوفي وأبو عبيد محمد بن أحمد بن المؤمل الناقد ومحمد بن مخلد الدوري وقال 
بن أبي حاتم سمعت منه مع أبي ببغداد وسئل أبي عنه فقال شيخ أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن مھدي 

سين بن السكن القرشي حدثنا أبو بكر يعني عباد بن صھيب أخبرنا عبد هللا أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا الح
وأبو بكر أنبأنا نافع وعثمان بن مقسم عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن امامكم 

الصالحي حوضا كما بين جرباء وأذرح أخبرنا علي بن أبي علي أخبرنا أبو الفرج محمد بن جعفر بن الحسن 
وأخبرني أبو الفرج الطناجيري حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق قاال حدثنا محمد بن أحمد بن المؤمل أبو عبيد 
الصيرفي حدثنا الحسين بن السكن امام مسجد بن رغبان حدثنا العباس بن بكار الضبي حدثنا عبد هللا بن المثنى عن 

الك أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال الغالء والرخص جندان من عمه ثمامة بن عبد هللا بن أنس عن أنس بن م
جنود هللا يسمى أحدھما الرغبة واآلخر الرھبة فإذا أراد هللا أن يغليه قذف الرغبة في صدور التجار فرغبوا فيه 

رنا الصفار فحبسوه وإذا أراد أن يرخصه قذف الرھبة في صدور التجار فأخرجوه من أيديھم أخبرنا السمسار أخب
 حدثنا بن قانع أن الحسين بن السكن القرشي البصري مات في سنة ثمان وخمسين ومائتين 

الحسين بن السكين بن عيسى أبو منصور البلدي سكن بغداد وحدث بھا عن أسود بن عامر شاذان ومحمد  -  4110
مد بن عبيد الطنافسي روى عنه بن بشير العبدي وإبراھيم بن إسحاق الطالقاني وأبي بدر شجاع بن الوليد ومح



135 

 

الحسين والقاسم ابنا إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد الدوري إال أن ابني المحاملي سمياه الحسن وقد ذكرناه فيما 
تقدم أخبرني الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال قرأت على محمد بن مخلد قال ومات أبو منصور بن 

 ين ومائتين السكين البلدي سنة إحدى وست

الحسين بن السميدع بن إبراھيم أبو بكر البجلي من أھل أنطاكية قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن  - 4111
المبارك الصوري ومحبوب بن موسى الفراء وعبيد بن جناد الحلبي وموسى بن أيوب النصيبي وخالد بن عبد السالم 

عد والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد وإسماعيل بن ومحمد بن رمح المصريين روى عنه يحيى بن محمد بن صا
محمد الصفار وغيرھم وكان ثقة أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصلت األھوازي أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا 
الحسين بن السميدع أخبرنا عبيد بن جناد حدثنا عبيد هللا بن عمرو عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزھري في قيام 

أن عروة بن الزبير حدثنا أن عبد الرحمن بن عبد القارئ أخبره أن عمر بن الخطاب خرج ذات ليلة في  رمضان
رمضان ومعه عبد الرحمن بن عبد القارئ فرأى الناس يصلون متفرقين اوزاعا في المسجد فقال عمر لو جمعناھم 

بي بن كعب جميعا فقال نعمت على رجل واحد كان أمثل فجمعھم على أبي بن كعب ثم خرج وھم يصلون خلف أ
البدعة والتي تنامون عنھا أفضل ھي آخر الليل وكتب بھا إلى األمصار أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن 

 قانع أن الحسين بن السميدع األنطاكي مات في سنة سبع وثمانين ومائتين 

بو القاسم بن الثالج أنه حدثه في سنة اثنتين الحسين بن سعد بن الحسين بن سعد أبو محمد القطربلي ذكر أ -  4112
 وخمسين وثالثمائة عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي 

الحسين بن سليمان بن عيسى يعرف بابن أبي أيوب الجوھري حدث عن الحارث بن أبي أسامة روى عنه  - 4113
 علي بن عمر التمار 

   حرف الشين من آباء الحسينين

أبو علي اآلجري حدث عن أبي حمزة األسلمي روى عنه أبو بكر المروذي صاحب الحسين بن شبيب  - 4114
أحمد بن حنبل أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ أخبرنا إسماعيل بن علي بن محمد بن عبد هللا الفحام حدثنا أبو 

ين بن شبيب اآلجري بكر أحمد بن محمد الصيدالني حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي حدثنا الحس
وكان ھذا من النساك المذكورين أخبرنا أبو حمزة األسلمي بطرسوس حدثنا وكيع حدثنا أبو إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن عبد هللا بن خليفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الكرسي الذي يجلس عليه الرب عز و جل وما يفضل 

طا كاطيط الرحل الجديد قال أبو بكر المروذي قال لي أبو علي الحسين بن شبيب منه إال قدر أربع أصابع وإن له أطي
قال لي أبو بكر بن سلم العابد حين قدمنا إلى بغداد اخرج ذلك الحديث الذي كتبناه عن أبي حمزة فكتبه أبو بكر بن 

عليه و سلم ليجلسه عليه سلم بخطه وسمعناه جميعا وقال أبو بكر بن سلم إن الموضع الذي يفضل لمحمد صلى هللا 
 قال أبو بكر الصيدالني من رد ھذا فانما أراد الطعن على أبي بكر المروذي وعلى أبي بكر بن سلم العابد 

الحسين بن شداد بن داود أبو علي القطان المخرمي حدث عن سعيد بن داود الزبيري والحسن بن بشر بن  - 4115
المطبخي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي روى عنه  مسلم البجلي والحكم بن موسى وسھل بن نصر

عمر بن يوسف الضحاك المخرمي ومحمد بن مخلد الدوري وعلي بن إسحاق المادرائي وغيرھم وما علمت من 
حاله إال خيرا أخبرنا علي بن القاسم بن الحسن الشاھد بالبصرة حدثنا علي بن إسحاق بن محمد البختري المادرائي 

ا حسين بن شداد حدثنا سھل بن نصر حدثنا المطلب بن زياد عن ليث عن الحكم عن عائشة بنت سعد عن سعد حدثن
أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال لعلي في غزوة تبوك أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي 

بن العباس الجويني حدثنا الحسين بن شداد أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني موسى يعني 
المخرمي ببغداد فذكر عنه حديثا قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة ثمان وستين ومائتين فيھا مات أبو علي 

 حسين بن شداد 
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الحسين بن شھريار حدث عن روح بن قرة وإبراھيم العروقي وبشر بن ھالل الصواف وأحمد بن منصور  - 4116
عنه عبد العزيز بن جعفر الخرقي أخبرنا الحسين بن محمد الجوھري أخبرنا عبد العزيز بن جعفر بن زاج روى 

محمد الخرقي حدثنا الحسين بن شھريار حدثنا بشر بن ھالل الصواف حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن 
 بد الدرھم أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تعس عبد الدينار وتعس ع

الحسين بن شجاع بن الحسن بن موسى أبو عبد هللا الصوفي يعرف بابن الموصلي سمع أبا بكر الشافعي  - 4117
وأبا علي بن الصواف ومحمد بن احمد بن المخرم وأبا بكر بن مقسم المقرئ وأحمد بن يوسف بن خالد ومحمد بن 

 بن محمد بن أبي سمرة البغوي وأبا بكر بن مالك القطيعي جعفر بن الھيثم وعمر بن جعفر بن سلم الختلي وعبيد هللا
وعبد الخالق بن الحسن بن أبي روبا كتبنا عنه وكان صدوقا وتوفي في شھر ربيع اآلخر من سنة ثالث وعشرين 

 وأربعمائة 

 حرف الصاد من آباء الحسينين 

ل الشيوخ وأماثل الفقھاء مع حسن الحسين بن صالح بن خيران أبو علي الفقيه الشافعي كان من أفاض - 4118
المذھب وقوة الورع وأراده السلطان أن يلي القضاء وصعب عليه في ذلك فلم يفعل أخبرنا القاضي أبو العالء محمد 
بن علي الواسطي حدثنا أبو عبد هللا الحسين بن محمد بن عبيد العسكري قال توفي أبو علي بن خيران الشافعي يوم 

ليلة بقيت من ذي الحجة سنة عشرين وثالثمائة وأريد للقضاء فامتنع فوكل أبو الحسن علي بن  الثالثاء لثالث عشرة
عيسى الوزير ببابه فشاھدت الموكلين على بابه حتى كلم فاعفاه قال أبو العالء وسمعت بن العسكري يقول إن الباب 

فعل به ھذا ليلي القضاء فامتنع  ختم بضعة عشر يوما فقال لي أبي يا بني انظر حتى تحدث إن عشت أن انسانا
أخبرنا األزھري أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال أبو علي بن خيران الفقيه الشافعي توفي في حدود سنة عشر 
وثالثمائة وأظن أبا العالء وھم في تاريخ وفاته علي بن العسكري وأراد أن يقول سنة عشر فقال سنة عشرين وهللا 

 أعلم 

صفوان بن إسحاق بن إبراھيم أبو علي البرذعي سمع محمد بن الفرج األزرق ومحمد بن شداد الحسين بن  - 4119
المسمعي وأبا العباس البرتي وجعفر بن أبي عثمان الطيالسي وطبقتھم وروى عن أبي بكر بن أبي الدنيا مصنفاته 

الحسين بن بشران وكان صدوقا حدث عنه محمد بن عبد هللا بن أخي ميمي وأبو عبد هللا بن دوست وحدثنا عنه أبو 
حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر ان الحسين بن صفوان البرذعي مات في سنة أربعين 
وثالثمائة وذكر أبو الحسن بن الفرات فيما قرأت بخطه أنه مات في عشي يوم السبت ألربع عشرة ليلة بقيت من 

 شعبان ودفن يوم األحد 

 من آباء الحسينين  حرف الضاد 

الحسين بن الضحاك بن ياسر أبو علي البصري الشاعر المعروف بالخليع مولى باھلة خراساني األصل  - 4120
أقام ببغداد ينادم الخلفاء دھرا طويال وله مع أبي نواس أخبار معروفة حدثني علي بن أبي علي عن أبي عبيد هللا 

بن ياسر الخليع الباھلي البصري مولى لولد سليمان بن ربيعة الباھلي  المرزباني قال أبو علي الحسين بن الضحاك
وھو شاعر ماجن مطبوع حسن اإلفتنان في ضروب الشعر وأنواعه وبلغ سنا عالية يقال إنه ولد في سنة اثنتين 

إبراھيم  وستين ومائة ومات في سنة خمسين ومائتين واتصل له من مجالسة الخلفاء ما لم يتصل الحد اال إلسحاق بن
الموصلي فإنه قاربه في ذلك أو ساواه صحب الحسين األمين في سنة ثمان وثمانين ومائة ولم يزل مع الخلفاء بعده 

 إلى أيام المستعين 
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الحسين بن الضحاك بن محمد بن جعفر أبو عبد هللا األنماطي ويعرف بابن الطيبي حدث عن أبي بكر  -  4121
عنه وكان ثقة يسكن نھر الدجاج ومات في يوم الجمعة لتسع بقين من شعبان سنة  محمد بن عبد هللا الشافعي كتبنا

 اثنتين وعشرين وأربعمائة ودفن في مقبرة باب حرب 

 حرف الطاء من آباء الحسينين  

الحسين بن طاھر أبو عبد هللا المعروف بابن درك المؤدب حدث عن إسماعيل بن محمد الصفار وأبي  - 4122
وأحمد بن سلمان النجاد وأبي بكر الشافعي وحبيب بن الحسن القزاز حدثني عنه أبو الفرج عبد عمر بن السماك 

الوھاب بن الحسين بن عمر بن برھان الغزال بصور وأبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسي 
 وقاال لي جميعا كان مؤدبنا قاال وسمعنا منه في سنة ثمانين وثالثمائة 

 من آباء الحسينين حرف العين 

الحسين بن عبيد هللا أبو علي العجلي حدث عن مالك بن أنس وعطاف بن خالد وعبد العزيز بن أبي سلمة  - 4123
الماجشون وعبد العزيز بن أبي حازم وأبي معاوية الضرير روى عنه إسحاق بن إبراھيم بن سنين الختلي ومحمد بن 

وعبيد هللا بن عثمان العثماني وكان غير ثقة أخبرنا علي بن محمد بن  ھشام بن البختري والفضل بن صالح الھاشمي
عبد هللا المعدل حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا إسحاق بن إبراھيم الختلي أخبرنا الحسين بن عبيد هللا العجلي أبو 

في المنام انه يتصدق  علي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر أنه رأى
بماله كله فذكر ذلك لعمر فقال أي بني تصدق وأمسك أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد هللا بن حسنويه 
الكاتب بأصبھان حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن سالم حدثني أبو العباس الفضل بن صالح الھاشمي قال 

ا أبو معاوية عن األعمش عن أبي وائل قال قلت لعبد هللا بن مسعود كنت مع حدثنا الحسين بن عبيد هللا العجلي حدثن
النبي ليلة الجن حين أتاھم فقرأ عليھم القرآن قال نعم أخبرني أبو القاسم األزھري حدثنا علي بن عمر الحافظ قال 

قال لنا أبو الحسن الحسين بن عبيد هللا العجلي بغدادي ضعيف أخبرني أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه قال 
 الدارقطني الحسين بن عبيد هللا العجلي ھذا يضع األحاديث على الثقات 

الحسين بن عبيد هللا بن الخصيب أبو عبد هللا األبزاري يلقب منقارا حدث عن داود بن رشيد الخوارزمي  -  4124
قرئ وسليم بن منصور بن عمار وعبيد هللا بن عمر القواريري وھناد بن السري التميمي وأبي بكر بن حماد الم

وأحمد بن إبراھيم الموصلي وإبراھيم بن سعيد الجوھري روى عنه جعفر الخلدي وإسماعيل بن علي الخطبي 
وجعفر بن محمد بن الحكم المؤدب أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر قال حدثني إسماعيل بن علي الخطبي حدثنا أبو 

السلعة حدثنا إبراھيم بن سعيد الجوھري حدثني المأمون قال حدثني الرشيد أمير  عبد هللا الحسين بن عبيد هللا صاحب
المؤمنين عن المھدي أنه أسر إليه شيئا قال ال تطلعن عليه أحد فان أمير المؤمنين يعني المنصور حدثني عن أبيه 

مانھا وحدث الحسين بن عبيد عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم استعينوا على نجاح الحوائج بكت
هللا بھذا اإلسناد عدة أحاديث قرأت في كتاب أبي الفتح عبيد هللا بن احمد النحوي الذي سمعه من أحمد بن كامل 
القاضي قال كان الحسين بن عبيد هللا األبزاري ماجنا نادرا كذابا في تلك األحاديث التي حدث بھا من األحاديث 

لم اكتبھا عنه لھذه العلة أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على المسندة عن الخلفاء قال و
بن المنادى وأنا أسمع قال وأبو عبد هللا بن اإلبزاري المعروف بمنقار مات في جمادى األولى سنة خمس وتسعين 

خطه أن بن األبزاري مات في يوم ومائتين كتب عنه فريق من الناس وأبى ذلك األكثرون ذكر بن مخلد فيما قرأت ب
 الخميس لخمس خلون من شھر ربيع األول 

الحسين بن عبيد هللا بن أحمد بن عبدك أبو عبد هللا البزار حدث عن عثمان بن جعفر الدينوري روى عنه  - 4125
 أبو الفتح بن مسرور البلخي وذكر أنه سمع منه ببغداد وقال ما علمته اال ثقة 
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عبيد هللا بن يحيى بن محمد أبو الطيب العسكري ذكر أبو القاسم بن الثالج أنه حدثه في جامع  الحسين بن - 4126
 الرصافة عن أحمد بن محمد بن الجعد 

الحسين بن عبيد هللا بن محمد بن عبد هللا بن أبي داود بن محمد أبي الوليد بن أحمد بن أبي داود أبو القاسم  -  4127
سنة ست وأربعين وثالثمائة وقدم بغداد وحدث بھا عن أبيه عن الحسن بن المثنى  االيادي القاضي ولد بالبصرة

 العنبري حدثني عنه القاضي أبو القاسم التنوخي وقال لي سمعت منه ببغداد في سنة تسع وأربعمائة 

طي الحسين بن عبد الرحمن بن عباد بن الھيثم بن الحسن بن عبد الرحمن أبو علي المعروف باإلحتيا -  4128
وبعض الناس يسميه الحسن وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم حدث عن سفيان بن عيينة وعبد هللا بن إدريس وجرير بن عبد 
الحميد وعبد هللا بن وھب ويوسف بن أسباط روى عنه الھيثم بن خلف الدوري وجعفر بن محمد بن أبي العجوز 

النحوي وغيرھم أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد والقاسم بن يحيى بن أخي سعدان بن نصر ومحمد بن أبي األزھر 
بن جعفر العطار بأصبھان أخبرنا زاھر بن أحمد السرخسي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن مزيد بن منصور بن أبي 
األزھر الكاتب ببغداد حدثنا الحسين بن عبد الرحمن االحتياطي قدم علينا حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري 

ن المنكدر عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مداراة الناس صدقة حدثت عن أبي الحسن عن محمد ب
بن الفرات قال أخبرني الحسن بن يوسف الصيرفي أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن ھارون الخالل أخبرنا أبو بكر 

رفه قال يقال له حسين أعرفه بالتخليط وذكر أنه المروذي قال سألت أبا عبد هللا أحمد بن حنبل عن االحتياطي قلت تع
 دخل مع انسان في شيء من أمر السلطان 

الحسين بن عبد الرحمن بن القاسم األنماطي البغدادي روى عن محمد بن القاسم األسدي وأبي النضر  -  4129
 ھاشم بن القاسم وذكره بن أبي حاتم الرازي وقال روى عنه أبي وسألته عنه فقال شيخ 

الحسين بن عبد الرحمن بن الحسين أبو محمد الھروي قدم بغداد وحدث بھا عن أبيه عن كنانة بن جبلة  - 4130
 روى عنه محمد بن مخلد 

الحسين بن عبد هللا بن شاكر أبو علي السمرقندي سكن بغداد وحدث بھا عن إبراھيم بن المنذر الحزامي  -  4131
مصري وأحمد بن محمد بن عون القواس المقرئ المكي ومحمد بن ومحمد بن مھران الجمال ومحمد بن رمح ال

يحيى بن أبي عمر العدني وأبي حمة محمد بن يوسف اليماني وأحمد بن حفص بن عبد هللا النيسابوري روى عنه 
محمد بن محمد بن سليمان الباغندي ومحمد بن مخلد الدوري وأبو بكر الشافعي وذكره الدارقطني فقال ضعيف 

لحسين بن أبي بكر وعثمان بن محمد بن يوسف العالف قاال أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم حدثنا أخبرنا ا
حسين بن عبد هللا بن شاكر حدثنا محمد بن مھران أبو جعفر الجمال حدثنا عمر بن أيوب عن مصاد بن عقبة عن 

ل هللا صلى هللا عليه و سلم مستلقيا على زياد بن سعد عن الزھري قال حدثني عباد بن تميم عن أبيه قال رأيت رسو
ظھره رافعا إحدى رجليه على األخرى أخبرنا الحسين بن محمد أخو الخالل عن أبي سعد عبد الرحمن بن محمد 
اإلدريسي قال الحسين بن عبد هللا بن شاكر السمرقندي كان وراق داود بن علي األصبھاني وكان فاضال ثقة كثير 

خبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن الحسين بن عبد هللا بن شاكر مات في سنة الحديث حسن الرواية أ
اثنتين وثمانين ومائتين أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال 

األيام يعني في شوال سنة ثالث وثمانين  وتوفي الحسين بن عبد هللا بن شاكر وراق داود بن علي األصبھاني في ھذه
 ومائتين 

 الحسين بن أبي عبد هللا المغازلي حدث عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي روى عنه محمد بن مخلد  - 4132

الحسين بن عبد هللا بن أحمد أبو علي الخرقي الحنبلي والد عمر بن الحسين صاحب المختصر في الفقه  - 4133
مد بن حنبل حدث عن أبي عمر الدوري المقرئ وعمرو بن علي البصري والمنذر بن الوليد على مذھب أح
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الجارودي الكوفي ومحمد بن مرداس األنصاري روى عنه أبو بكر الشافعي وأبو علي بن الصواف وعبد العزيز بن 
بن إبراھيم حدثنا أبو علي جعفر الحنبلي وغيرھم أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النرسي أخبرنا محمد بن عبد هللا 

الحسين بن عبد هللا الخرقي حدثنا أبو عمر حفص بن عمر الدوري حدثنا عمرو بن جميع عن يحيى بن سعيد 
األنصاري عن محمد بن إبراھيم التيمي عن أبيه عن عائشة قالت قال النبي صلى هللا عليه و سلم إن لكل مسيء توبة 

ذنب إال وقع في شر منه أخبرنا عمر بن إبراھيم الفقيه قال قال لنا عيسى  إال صاحب سوء الخلق فإنه ال يتوب من
بن حامد ومات أبو علي الخرقي يوم الفطر سنة تسع وتسعين ومائتين أخبرنا الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل 

الفطر من سنة تسع  القاضي قال ومات أبو علي الحسين بن عبد هللا الخرقي الحنبلي خليفة المروذي يوم الخميس يوم
 وتسعين ومائتين قلت ودفن بباب حرب عند قبر أحمد بن حنبل 

الحسين بن عبد هللا بن أحمد بن الحسن بن أبي عالنة أبو الفرج المقرئ حدث عن أبي بكر الشافعي  - 4134
ومحمد بن المظفر وحبيب بن الحسن القزاز وبن مالك القطيعي وأبي القاسم بن النخاس ومحمد بن عبد هللا األبھري 

وأبي بكر بن شاذان كتبت عنه وكان صدوقا وسماعه صحيحا اال أنه كان ساقط المروءة شحيحا بخيال يفعل أمورا ال 
تليق بأھل الدين وهللا يعفو عنا وعنه أخبرني بن أبي عالنة حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان إمالء حدثنا أبو علي بشر 

حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ھبيرة بن مريم عن عبد هللا قال من أتى ساحرا أو بن موسى األسدي حدثنا أبو نعيم 
كاھنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى هللا عليه و سلم مات بن أبي عالنة في يوم األحد 

 ثامن جمادى األولى من سنة عشرين وأربعمائة 

د أبو علي السدوسي الخرقي الموصلي سكن الموصل سمع من معلى بن الحسين بن عبد الحميد بن سعي - 4135
مھدي ورحل إلى الكوفة والبصرة وغيرھما فسمع من ھناد بن السرى وعبد هللا بن معاوية الجمحي ومحمد بن عبد 
األعلى الصنعاني ويعقوب بن حميد بن كاسب ونصر بن علي الجھضمي في آخرين روى عنه عامة المواصلة وقدم 

اد وحدث بھا فروى عنه من أھلھا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدالني وعبد الباقي بن قانع القاضي أخبرنا بغد
محمد بن أحمد بن رزق إمالء حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدالني حدثنا الحسين بن عبد الحميد الموصلي 

ة عن شھر بن حوشب عن أبي أمامة حدثنا معلى بن مھدي أخبرنا حفص بن غياث عن األعمش عن شمر بن عطي
وعمرو بن عبسة قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما من مسلم ينام على طھارة يتعار من الليل يسأل هللا 

 خيرا من الدنيا واآلخرة اال أعطاه 

جعفر بن الحسين بن عبد الواحد بن الحسين الحذاء المقرئ من أھل الجانب الشرقي حدث عن أحمد بن  - 4136
سلم الختلي سمع منه أبو الفضل محمد بن عبد العزيز بن المھدي الخطيب قال وكان من القراء المحققين ومات في 

 المحرم من سنة خمس عشرة وأربعمائة 

الحسين بن عبد العزيز بن محمد أبو يعلى الشاعر المعروف بالشالوسي حدث عن عبيد هللا بن محمد بن  - 4137
كتبت عنه وكان سماعه صحيحا وقال لي سمعت أيضا من علي بن عمر السكري وأبي الحسين بن إسحاق بن حبابة 

سمعون أخبرنا الحسين بن عبد العزيز الشالوسي أخبرنا عبيد هللا بن محمد بن إسحاق البزاز حدثنا عبد هللا بن محمد 
مد بن المنكدر عن جابر بن عبد بن عبد العزيز حدثنا محمد بن بكار حدثنا أبو معشر عن مصعب بن ثابت عن مح

هللا قال كان الرجال والنساء يتوضؤون على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من إناء واحد يذھب ھؤالء 
ويجيء ھؤالء ذكر لي الشالوسي أنه الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن زيد بن 

تيم الرباب وقال لي ولدت في يوم األحد السادس من ذي الحجة سنة أربع مسعود بن عدي بن الحزن التيمي من 
وسبعين وثالثمائة ومات في يوم الخميس ثامن المحرم من سنة أربعين وأربعمائة وكان يسكن قطيعة الربيع وسمعت 

 من يقول لم يكن في دينه بذاك 
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د وحدث بھا عن ھشام بن عروة ومحمد بن الحسين بن علوان بن قدامة أبو علي الكوفي األصل سكن بغدا -  4138
عجالن وسليمان األعمش وعمرو بن خالد وأبي نعيم عمر بن الصبح والمنكدر بن محمد بن المنكدر أحاديث منكرة 
روى عنه أبو إبراھيم الترجماني وإسماعيل بن عيسى العطار وزيد بن إسماعيل الصائغ وأحمد بن عبيد بن ناصح 

حمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ وغيرھم أخبرنا علي بن م
حدثنا الحسين بن علوان حدثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى هللا عليه و سلم إذا دخل 

جسادنا نبتت على أرواح أھل الغائط دخلت على أثره فال أرى شيئا فذكرت ذلك له فقال يا عائشة أما علمت أن أ
الجنة فما خرج منا من شيء ابتلعته األرض أخبرنا الحسين بن أبي بكر حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد 
اآلدمي القارئ حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح حدثنا الحسين بن علوان حدثني المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر 

صلى هللا عليه و سلم كل معروف صدقة أخبرنا محمد بن عمر النرسي أخبرنا أبو بن عبد هللا قال قال رسول هللا 
بكر الشافعي حدثنا إسحاق بن الحسن حدثنا أبو إبراھيم الترجماني حدثنا حسين بن علوان عن ھشام بن عروة عن 

ارورة والمشط أبيه عن عائشة قالت سبع لم يكن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يتركھن في سفر وال حضر الق
والمرآة والمكحلة والسواك والمقصان والمدرى قلت لھشام المدرى ما باله قال حدثني أبي عن عائشة أن رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم كانت له وفرة إلى شحمة أذنه فكان يحركھا بالمدرى أخبرنا أبو طاھر إبراھيم بن محمد بن 

بد هللا الشيباني حدثنا إبراھيم بن حفص بن عمر العسكري بالمصيصة عمر العلوي أخبرنا أبو المفضل محمد بن ع
من أصل كتابه حدثنا عبيد بن الھيثم بن عبيد هللا األنماطي البغدادي من ساكني حلب سنة ست وخمسين ومائتين 

علي عن  حدثنا الحسين بن علوان الكلبي ببغداد في سنة مائتين حدثني عمرو بن خالد الواسطي عن محمد وزيد ابني
أبيھما عن أبيه الحسين قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يرفع يديه إذا ابتھل ودعا كما يستطعم المسكين 
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا ھبة هللا بن محمد بن حبش الفراء حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي 

دثون عن معلى بن ھالل وحسين بن علوان فقال ما ينبغي أن يحدث شيبة قال قلت ليحيى بن معين إن عندنا قوما يح
عن ھذين كانا كذابين أخبرني أحمد بن عبد هللا األنماطي أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا علي بن احمد بن سليمان 

أخبرنا  المصري حدثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم قال وسألته يعني يحيى بن معين عن الحسين بن علوان فقال كذاب
عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال 
الحسين بن علوان ليس بثقة أخبرني علي بن محمد بن الحسن المالكي أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا 

ي بن المديني قال وسألته يعني أباه عن الحسين بن علوان فضعفه محمد بن عمران الصيرفي حدثنا عبد هللا بن عل
جدا قرأت علي البرقاني عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت أبا يحيى يعني 
محمد بن عبد الرحيم يقول كان الحسين بن علوان يحدث عن ھشام بن عروة وعن بن عجالن أحاديث موضوعة 

لقاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا بن مھران أخبرني ا
أخبرنا عبد المؤمن بن خلف قال سمعت أبا علي صالح بن محمد البغدادي يقول الحسين بن علوان كان يضع الحديث 

شعيب النسائي حدثنا أبي قال حسين بن علوان  أخبرنا البرقاني أخبرنا أحمد بن سعيد حدثنا عبد الكريم بن أحمد بن
متروك الحديث حدثني احمد بن محمد المستملي أخبرنا محمد بن جعفر الشروطي أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين 
األزدي الحافظ قال حسين بن علوان كذاب خبيث رجل سوء ال يكتب حديثه أخبرنا األزھري قال قال لنا أبو الحسن 

 ين بن علوان متروك الحديث الدارقطني حس

الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي سمع أبا قطن عمرو بن الھيثم وشبابة بن سوار ومحمد بن  -  4139
إدريس الشافعي ويزيد بن ھارون ويعقوب بن إبراھيم بن سعد ومعن بن عيسى وإسحاق بن يوسف األزرق ويعلى 

بن علي المعروف بفستقة وعبيد بن محمد بن خلف البزار وكان فھما  ومحمد ابني عبيد الطنافسي روى عنه محمد
عالما وله تصانيف كثيرة في الفقه وفي األصول تدل على حسن فھمه وغزارة علمه أخبرني علي بن أيوب القمي 
ي أخبرنا محمد بن عمران بن موسى حدثني عمر بن داود العماني حدثني محمد بن علي بن الفضل المديني قال حدثن

الحسين بن علي المھلبي مولى لھم يعني الكرابيسي أخبرني مسدد حدثني عبد الوھاب فيما أحفظ أو غيره قال كان 
زياد بن مخراق يجلس إلى إياس بن معاوية قال ففقده يومين أو ثالثة فأرسل إليه فوجدوه عليال قال فأتاه فقال ما بك 
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ك حمى وما بك علة أعرفھا فأخبرني ما الذي تجد فقال يا أبا واثلة فقال له زياد علة أجدھا قال له إياس وهللا ما ب
تقدمت إليك امرأة فنظرت إليھا في نقابھا حين قامت من عندك فوقعت في قلبي فھذه العلة منھا وحديث الكرابيسي 

الناس األخذ  يعز جدا وذلك أن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ وكان ھو أيضا يتكلم في أحمد فتجنب
عنه لھذا السبب أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان حدثنا جعفر 
الطيالسي قال قال يحيى بن معين وقيل له إن حسينا الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل قال ما أحوجه أن يضرب 

سھل بن زياد حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال سمعت يحيى بن  أخبرنا محمد بن الحسين القطان حدثنا أبو
معين وقيل له إن حسينا الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل فقال ومن حسين الكرابيسي لعنه هللا إنما يتكلم في الناس 

برنا عبد الكريم اشكالھم ينطل حسين ويرتفع احمد قال جعفر ينطل يعني ينزل وھو الدردي الذي في أسفل الدن أخ
بن محمد بن احمد الضبي حدثنا احمد بن إبراھيم بن شاذان حدثنا أبو بكر عبد هللا بن إسماعيل بن برھان حدثني أبو 
الطيب الماوردي قال جاء رجل إلى أبي علي الحسين بن علي الكرابيسي فقال ما تقول في القرآن فقال حسين 

الرجل فما تقول في لفظي بالقرآن فقال له حسين لفظك بالقرآن مخلوق الكرابيسي كالم هللا غير مخلوق فقال له 
فمضى الرجل إلى أبي عبد هللا أحمد بن حنبل فعرفه أن حسينا قال له إن لفظه بالقرآن مخلوق فأنكر ذلك وقال ھي 

عة فقال له حسين بدعة فرجع الرجل إلى حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد هللا احمد بن حنبل لذلك وقوله ھذا بد
تلفظك بالقرآن غير مخلوق فرجع إلى أحمد بن حنبل فعرفه رجوع حسين وانه قال تلفظك بالقرآن غير مخلوق فأنكر 
أحمد بن حنبل ذلك أيضا وقال ھذا أيضا بدعة فرجع الرجل إلى أبي علي حسين الكرابيسي فعرفه إنكار أبي عبد هللا 

ال حسين أيش نعمل بھذا الصبي إن قلنا مخلوق قال بدعة وإن قلنا غير أحمد بن حنبل وقوله ھذا أيضا بدعة فق
مخلوق قال بدعة فبلغ ذلك أبا عبد هللا فغضب له أصحابه فتكلموا في حسين وكان ذلك سبب الكالم في حسين والغمز 

جعفر محمد بن عليه بذلك أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ أخبرنا حمزة بن أحمد بن مخلد القطان حدثنا أبو 
الحسن بن ھارون الموصلي قال سألت أبا عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل وقلت يا أبا عبد هللا أنا رجل من أھل 
الموصل والغالب على أھل بلدنا الجھمية وفيھم أھل سنة نفر يسير يحبونك وقد وقعت مسألة الكرابيسي نطقي 

وھذا الكرابيسي ال تكلمه وال تكلم من يكلمه أربع مرات أو خمس  بالقرآن مخلوق فقال لي أبو عبد هللا إياك إياك
مرات قلت يا أبا عبد هللا فھذا القول عندك وما تشعب منه يرجع إلى قول جھم قال ھذا كله من قول جھم أخبرنا علي 

فيان حدثنا بن أحمد بن محمد بن بكران الفوي بالبصرة حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي حدثنا يعقوب بن س
الفضل بن زياد قال وسألت أبا عبد هللا عن الكرابيسي وما أظھره فكلح وجھه ثم أطرق ثم قال ھذا قد أظھر رأي 
جھم قال هللا تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا فممن يسمع وقال النبي صلى هللا 

نما جاء بالؤھم من ھذه الكتب التي وضعوھا تركوا آثار رسول هللا صلى عليه و سلم فله األمان حتى يسمع كالم هللا إ
هللا عليه و سلم وأصحابه وأقبلوا على ھذه الكتب أخبرنا محمد بن عمر النرسي أخبرنا أبو بكر الشافعي حدثنا أحمد 

شر المريسي وخلفه بن محمد بن مظفر قال حدثني أبو طالب قال سمعت أبا عبد هللا يعني احمد بن حنبل يقول مات ب
حسين الكرابيسي أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد هللا 
بن يحيى بن خاقان قال قال لي عمي وسألته يعني احمد بن حنبل عن الكرابيسي فقال مبتدع أخبرنا علي بن أبي علي 

ثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت قال سمعت أبا البختري عبد هللا حدثنا أحمد بن عبد هللا الدوري حد
بن محمد بن شاكر يقول سمعت حسينا الكرابيسي يقول ما خص النبي صلى هللا عليه و سلم عليا بفضيلة إال وقد 

ل كذب ما ھو كھم وال شركه فيھا فالن وفالن وجليبيب قال فرأيت النبي صلى هللا عليه و سلم في النوم فسمعته يقو
محله كمحلھم وال منزلته كمنزلتھم أخبرني أحمد بن سليمان بن علي المقرئ أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الھروي 
أخبرنا عبد هللا بن عدي الحافظ قال سمعت محمد بن عبد هللا الشافعي وھو الفقيه الصيرفي صاحب األصول يخاطب 

م اعتبروا بھذين حسين الكرابيسي وأبو ثور والحسين في علمه وحفظه وأبو ثور المتعلمين لمذھب الشافعي ويقول لھ
ال يعشره في علمه فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب اللفظ فسقط وأثنى على أبي ثور فارتفع للزومه السنة أخبرنا 

عين ومائتين قال بن السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن الحسين بن علي الكرابيسي مات في سنة خمس وأرب
 قانع وقيل سنة ثمان وأربعين وھو أشبه بالصواب 
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الحسين بن علي بن يزيد بن سليم الصدائي سمع أباه وأبا إبراھيم محمد بن القاسم األسدي والوليد بن القاسم  -  4140
 بن نمير الخارفي الھمداني والحسين بن علي الجعفي وعلي بن ذكوان القشيري وعبد هللا بن داود الخريبي وعبد هللا

ومحمد بن عبيد الطنافسي والحكم بن الجارود روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وإسحاق بن إبراھيم بن سنين الختلي 
وإدريس بن عبد الكريم المقرئ وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش وعبيد العجل ويحيى بن صاعد والقاضي 

أحمد بن الصلت األھوازي حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن المحاملي أنبأنا أبو الحسن احمد بن محمد بن 
إسماعيل المحاملي حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي أخبرنا محمد بن القاسم األسدي حدثني جرير بن أيوب 

ا الوتر البجلي عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال حفظت من حبيبي أبي القاسم نبي التوبة صلى هللا عليه و سلم ثالث
وركعتي الفجر في السفر والحضر وصوم ثالثة أيام من الشھر وھو صوم سنة حدثنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا 
أبو الفتح محمد بن إبراھيم الفازي أخبرنا محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال حسين 

يقول من االبدال حدثنا الحسين بن محمد بن عثمان النصيبي بن علي بن يزيد الصدائي كان حجاج بن الشاعر يمدحه 
حدثنا الحسين بن ھارون الضبي حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثني عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال 
حسين بن علي بن يزيد الصدائي عدل ثقة أنبأنا أحمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن 

البغوي سنة ست وأربعين فيھا مات الحسين بن علي بن يزيد الصدائي في رمضان أخبرني الحسين بن علي  محمد
أبو الفرج الطناجيري حدثنا عمر بن احمد الواعظ قال وجدت في كتاب جدي سمعت أحمد بن محمد بن بكر يقول 

 .مات الحسين بن علي الصدائي سنة ثمان وأربعين ومائتين 
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