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  تاريخ بغداد

  الجزء الثاني

 بھا وحدث بغداد قدم بالمالحمي المعروف بخاريال نصر أبو جعفر بن موسى بن محمد بن أحمد بن محمد -  273
 الصالة في اليدين رفع وكتاب اإلمام وراء القراءة كتاب البخاري إسماعيل بن محمد عن إسحاق بن محمود عن

 وحاتم سليمان بن قريش بن ومحمد قريش بن محمد بن وعلي البخاري يعقوب بن محمد بن هللا عبد عن أيضا وروى
 العالء أبو القاضي عنه وحدثنا الدارقطني الحسن أبو منه سمع وغيرھم الشاسي كليب بن والھيثم البخاريين عقيل بن

 حسنون بن محمد بن أحمد بن ومحمد الھاشمي المأمون بن محمد بن علي ابنا الصمد وعبد الكريم وعبد الواسطي
 سنة في ببخارى المالحمي نصر أبو توفي يعقوب بن علي بن محمد العالء أبو القاضي لي وقال آخرين في النرسي
 الثالج بن القاسم أبي كتاب في قرأت وحفاظھم الحديث أصحاب أعيان من وكان ذلك بلغني وثالثمائة وتسعين خمس
 عشرة اثنتي سنة في مولدي البخاري المالحمي جعفر بن موسى بن محمد بن أحمد بن محمد نصر أبو لنا قال

 أبو توفي قال ببخارى الحافظ سليمان بن محمد بن أحمد بن محمد أنبأنا قال ديالدربن الوليد أبو أخبرني وثالثمائة
  وثالثمائة وتسعين خمس سنة شعبان من السابع السبت يوم المالحمي نصر

 نيسابور أھل من المزكي عمرو أبو مختار بن نوح بن بجير بن محمد بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد -  274
 العراق إلى ورحل ونحوھم الحسن بن المؤمل ابني وعليا ومحمدا القاضي منصور بن ىيحي سمع بالبجيري يعرف
 انه علي بن محمد العالء أبو القاضي لي فذكر بھا فحدث بغداد ورد ثم وثالثمائة ستين سنة بعد وبالحجاز بھا وكتب
 الروياني شعيب بن أحمد بن محمدو العالء أبو عنه وحدثنا وثالثمائة ثمانين سنة في بھا منه وسمع بغداد عليھم قدم

 بنيسابور توفي البجيري عمرو أبا أن بلغني قال يعقوب بن علي بن محمد حدثنا المذاكرة في مبرزا حافظا ثقة وكان
  سنة وستين ثالث بن وھو وثالثمائة وتسعين ست سنة شعبان في

 إسماعيل بن الحسين عن حدث عباسال أبي بابن يعرف الصفار بكر أبو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد -  275
 وتسعين ست سنة في منه سمعت لي وقال الشروطي علي بن محمد بن محمد الحسين أبو عنه حدثني المحاملي
  ثقة نبيل فقال عنه فسألته منه سمع أنه األزھري القاسم أبو وحدثني وثالثمائة

 سمع األصم العباس أبي عن بھا وحدث غدادب قدم النيسابوري بكر أبو شاذان بن محمد بن أحمد بن محمد - 276
  الحربي الفتح بن علي بن محمد عنه وحدثني الدقاق طاھر بن محمد بن وحمزة األبنوسي بن هللا عبد أبو منه

 بھا وحدث حاجا وأربعمائة خمس سنة في بغداد قدم الطوسي بكر أبو حمدويه بن محمد بن أحمد بن محمد -  277
 بن سليمان بن أحمد بكر أبو عنه وحدثني الطبري منصور بن الحسن بن هللا ھبة منه سمع األصم العباس أبي عن
  بيسير وأربعمائة خمس سنة بعد مات وأحسبه صدوقا وكان الواسطي المقرئ علي

 بابن المعروف البزاز الحسن أبو خالد بن يزيد بن هللا عبد بن رزق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد - 278
 الحسن وأبا الرزاز عمرو بن ومحمد الصفار محمد بن إسماعيل وسمع ھمدان في نسبا له أن يذكر كان رزقويه
 عبد بن هللا عبد العباس وأبا الشيرزاذي بن علي بن والحسن حرب بن علي بن عمر بن يحيى بن ومحمد المصري
 المذھب جميل االعتقاد حسن ةوالكتاب السماع كثير صدوقا ثقة وكان بعدھم ومن طبقتھم في ومن العسكري الرحمن
 وفاته قبل إلى وثالثمائة ثمانين سنة بعد من المدينة جامع في يملي ومكث البدع أھل على شديدا القرآن لتالوة مديما
 ثم واحدا مجلسا إمالء عنه وكتبت وأربعمائة ثالث سنة في منه سمعت ما وأول عنه كتبت شيخ أول وھو بمديدة
 يوم في ولدت يقول وسمعته عمره آخر إلى فالزمته بصره كف قد فوجدته وعدت ست سنة أول إلى عنه انقطعت
 الحسن حديث الصفار من سمعته حديث وأول قال وثالثمائة وعشرين خمس سنة الحجة ذي من خلون لست السبت
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 الماء في الفتيا كانت إنما قال كعب بن أبي عن سعد بن سھل عن الزھري عن يونس عن المبارك بن عن عرفة بن
 في إمالء بخطي الصفار عن الحديث ھذا كتبت رزقويه بن لنا قال عنھا نھى ثم اإلسالم أول في رخصة الماء من
 سمعت منه سمعت من أول والصفار وثالثمائة وثالثين سبع سنة األولى جمادى من خلت عشرة لسبع األربعاء يوم

 من إليه وجه ممن رزقويه بن وكان العلم أھل على كثيرا ماال ففرق بغداد دخل الوزراء بعض أن يذكر األزھري
 مذھب على وعلق الفقه درس أنه يذكر رزقويه بن وكان نفس وظلف تورعا رده فإنه سواه كلھم فقبلوا المال ذلك

 الحديث عليكم ولقراءتي هللا لذكر أحبھا ولكني تجارة وال لكسب الدنيا في الحياة أحب ما وهللا يقول وسمعته الشافعي
 وكانت ثقة فقال عنه يسئل البرقاني بكر أبا وسمعت الحديث من باإلكثار فوصفه الطبري الحسن بن هللا ھبة كرهوذ

 الظھر صالة بعد يومه من ودفن وأربعمائة عشرة اثنتي سنة األولى جمادى من عشر سادس اإلثنين يوم غداة وفاته
  عليه الصالة وحضرت بكر أبو نهاب عليه وصلى الكرخي معروف من بالقرب الدير باب مقبرة في

 ولد الفوارس أبا يكنى سھل جده كان الفوارس أبي بن الفتح أبو سھل بن فارس بن محمد بن أحمد بن محمد - 279
 بن الحسن بن محمد بكر أبي من وسمع وثالثمائة وثالثين ثمان سنة شوال من بقين لثمان األحد سحر في الفتح أبو
 وسافر وبعدھم طبقتھم في ومن خالد بن يوسف بن وأحمد الصواف بن علي وأبي افعيالش بكر وأبي النقاش زياد
 مشھورا وثقة وأمانة ومعرفة حفظ ذا وكان وجمع الكثير وكتب وخراسان فارس وبلد البصرة إلى الحديث طلب في

 بن هللا وھبة رقانيالب بكر وأبو المالينى سعد أبو عنه وحدث وتخريجه الشيوخ على بانتخابه الناس وكتب بالصالح
 جامع في ويملى الشرقي بالجانب يسكن وكان حديثه من قطعة عليه وقرأت أماليه بعض منه وسمعت الطبرى الحسن

 يوم وذلك الغد من ودفن وأربعمائة عشرة اثنتى سنة القعدة ذى من عشر السادس األربعاء يوم في وتوفى الرصافة
 هللا عبيد أخبرنا الثالثة التميميين قبور بينھما أن غير حنبل بن احمد رقب جنب إلى وقبره حرب باب بمقبرة الخميس

 الحديث كتبا الفوارس أبي ببنى يعرفان الفتح أبو ومحمد على قال الدارقطني الحسن أبو أنبأنا قال الفتح أبي بن
  وغيرھما وأصبھان خراسان إلى طلبه في محمد ورحل

  يحدث أن قبل ومات صالحا عبدا الفوارس أبي بن مداح بن على أخوه وكان بكر ابو الشيخ قال

 ولد أنه أحمد الحسن أبو ابنه لي ذكر بالعتيقي ويعرف البيع جعفر بن منصور بن محمد بن أحمد بن محمد -  280
 من الحديث وسمع بھا فنشأ سنين سبع بن وھو طرسوس إلى وحمل قال وثالثمائة وثالثين إحدى سنة في برويان
 أھل فقيه العباس أبو وكان المفتاح كتاب القاص بن العباس أبي من أيضا وسمع بالخواتيمي عرفي بھا كان شيخ

 بھا مات حتى فسكنھا بغداد ورد ثم دمشق إلى عنه فانتقل البلد على الروم غلبت حتى بھا يزل ولم ومفتيھم طرسوس
 يسير بشيء حدث وقد الحسن أبو قال وأربعمائة عشرة ثالث سنة المحرم من والعشرين الثاني الجمعة يوم في

  منه وسمعت

 في ولد البياض بابن يعرف الدقاق هللا عبد أبو طاھر أبي بن الفرج بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد - 281
 بن هللا وعبد الكوفي الزبير بن محمد بن وعلي النجاد سلمان بن أحمد وسمع وثالثمائة وثالثين ثالث سنة من صفر
 بن هللا ھبة بانتخاب عنه كتبنا ونحوھم الشافعي بكر وأبا الخلدي وجعفرا اآلدمي بن عثمان بن وأحمد البغوي إسحاق
 من والعشرين التاسع الخميس يوم في ومات القرآن أھل من ثقة صالحا دينا فاضال شيخا وكان الطبري الحسن
  نيسابور ىإل رحلتي في بغداد عن غائبا ذاك إذ وكنت وأربعمائة عشرة خمس سنة شعبان

 بن إبراھيم بن محمد بن موسى بن أحمد بن عيسى موسى أبي واسم موسى أبي بن محمد بن أحمد بن محمد - 282
 بن الحسين وأبا المظفر بن محمد سمع القاضي الھاشمي علي أبو المطلب عبد بن العباس بن معبد بن هللا عبد

 مذھب على تصانيف وله المدينة جامع في ويفتي يدرس نكا الحنابلة الفقھاء أحد وھو ثقة وكان عنه كتبت سمعون
 سنة من القعدة ذي في ولدت موسى أبي بن علي أبو لي قال قال التنوخي المحسن بن علي حدثني حنبل بن أحمد
 من ودفن وأربعمائة وعشرين ثمان سنة اآلخر ربيع شھر من الثالث األحد يوم في ومات وثالثمائة وأربعين خمس
  جدا وافرا الجمع وكان المنصور جامع في عليه وصليت ربح بباب الغد
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 يزيد بن محمد بن علي الحسن أبا القاضي سمع المصري الفتح أبو الرحمن عبد بن محمد بن أحمد بن محمد -  283
 عامة عن وكتب بھا فأقام أربعمائة سنة قبل بغداد وقدم بصيدا جميع بن الحسين وأبا بمصر بعده ومن الحلبي
 محمد الفتح أبو حدثني التذكرة سبيل على عنه فكتبت يسيرا شيئا وروى دفعات كتبه واحترقت كثيرا حديثا شيوخھا

 بن علي نبأنا قال بمصر الحلبي يزيد بن إسحاق بن محمد بن علي الحسن أبو القاضي نبأنا قال المصري أحمد بن
 عبد عن زيد بن وحماد سلمة بن حماد الحمادان بأنان قال الجمحي معاوية بن هللا عبد نبأنا قال الغضائري الحميد عبد

 سمعت بركة السحور في فان تسحروا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن صھيب بن العزيز
 سمعھا يكن لم التي الكتب الوراقين من يشتري كان المصري أن يذكرون وغيره الباقالني أحمد بن الحسن علي أبا

 قال الباقالني أحمد بن الحسن خالي حدثني قال خيرون بن الحسن  بن أحمد الفضل أبو وحدثني لنفسه افيھ ويسمع
 ھذا كان لو وقال سماعه عليه يكن ولم منه الشتريه سماعي عليه رزقويه بن الحسن ألبي بأصل المصري جاءني
 عليه سمع وقد بعينه األصل ذلك الي ملح كثيرة سنين بعد كان فلما عليه رددته ثم مدة عندي فمكث أبعه لم سماعي
 تسميع وعليه خالي عند األصل رأيت وأنا الفضل أبو قال عليه فرددته التسميع قبل الي حمله قد كان أنه ونسي لنفسه

 يوم في ببغداد ومات وثالثمائة وسبعين أربع سنة في فقال مولده عن المصري الفتح أبا سألت بخطه لنفسه المصري
  وأربعمائة أربعين سنة من المحرم تاسع الجمعة

 بھا وحدث بغداد سكن السمناني القاضي جعفر أبو محمود بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد - 284
 أحمد بن نصر وعن البغداديين من وغيرھم حبابة بن القاسم وأبي الدارقطني الحسن وأبي السكري عمر بن علي عن
 مذھب األصول في ويعتقد المذھب عراقي الكالم حسن سخيا فاضال عالما ثقة كانو عنه كتبت الموصلي الخليل بن

 بعد حفظه من السمناني جعفر أبو القاضي حدثنا ويتكلمون الفقھاء يحضره نظر مجلس داره في له وكان األشعري
 لقنني قال وصلبالم المرجي بابن المعروف الموصلي الخليل بن أحمد بن نصر القاسم أبو لقننا قال بصره كف أن
 مالك بن أنس لقنني قال سليم بن سعيد لقنني قال األبلي فروخ بن شيبان لقنني قال المثنى بن علي بن أحمد يعلى أبو
 ثوابا له أرض لم واحتسابا ايمانا فصبر العبد كريمتي أخذت إذا تعالى هللا يقول قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن
 في ولدت فقال مولده عن سئل السمناني سمعت واحدة كانت وان قال واحدة كانت وان هللا رسول يا قيل الجنة دون
 شھر من السادس اإلثنين يوم في وفاته وكانت بھا القضاء على وھو بالموصل ومات وثالثمائة وستين إحدى سنة
  وأربعمائة وأربعين أربع سنة من األول ربيع

 إسماعيل بن محمد سمع النرسي بابن المعروف الحسين أبو نحسنو بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد - 285
 ميمي أخي بن هللا عبد بن ومحمد الكتاني حفص وأبا الحربي عمر بن وعلي السراج جعفر بن وموسى الوراق
 وكان عنه كتبنا الكالبي الحسن بن الوھاب عبد بدمشق وسمع البغداديين من وغيرھم النوشري منصور بن وأحمد
 الثالثاء يوم ومات وثالثمائة وستين سبع سنة في فقال مولده عن وسألته االعتقاد حسن القرآن أھل نم ثقة صدوقا
  حرب باب مقبرة في وأربعمائة وخمسين ست سنة صفر من عشر الثالث األربعاء يوم ودفن

 شاھين بن حفص وأبا الدارقطني الحسن أبا سمع األبنوسي بن الحسين أبو علي بن محمد بن أحمد بن محمد - 286
 عنه كتبت  الواسطي عبيد بن وأحمد الكوفي النجار بن الحسن وأبا والمخلص الكتاني حفص وأبا حبابة بن وسمع
 اإلثنين ليلة ومات وثالثمائة وثمانين إحدى سنة فقال مولده عن وسألته التوثة يسكن وكان صحيحا سماعه وكان
  وأربعمائة وخمسين سبع سنة شوال من يوم ودفن

 جامع خطيب الھاشمي الحسن أبو با المھتدي بن الصمد عبد بن هللا عبد بن محمد بن أحمد بن محمد - 287
 عبد وأبي القضاة قاضي عند شھد صدوقا وكان بكير بن هللا عبد بن أحمد بن الحسين عن يسيرا شيئا حدث المنصور

 أبي على القرآن وقرأت لي قال وثالثمائة وثمانين أربع سنة فقال مولده عن وسألته عنه وكتبت وقباله شاكر بن هللا
  شيء عنه عنده يكن ولم منه وسمعت الصيدالني بن القاسم
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 محمد بن وعثمان الزھري الفضل أبا سمع المعدل جعفر أبو المسلمة بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد - 288
 بن سعيد بن وإسماعيل محمد وأبا ميمي أخي بن الحسين وأبا والمخلص طاھر وأبا الوزير علي بن وعيسى اآلدمي
 عبد بن هللا عبد الفضل أبو أنبأنا قال عمر بن محمد بن أحمد بن محمد جعفر أبو أخبرنا ثقة وكان عنه كتبت سويد

 بن عقبة عن ھاعان بن مشرع عن لھيعة بن نبأنا سعيد بن قتيبة نبأنا الفريابي محمد بن جعفر نبأنا الزھري الرحمن
 من عشر الثامن الجمعة يوم ولدت لي قال قراؤھا أمتي منافقي أكثر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عامر
 بن عبيد بن الحسن بن عمر بن محمد بن أحمد ھو أبي لي وقال وثالثمائة وسبعين خمس سنة األول ربيع شھر
  عنه هللا رضي الخطاب نب عمر يد على الرفيل أسلم الفرس من الرفيل بن جعفر أبو خالد بن عمرو

 بكار بن علي عن بھا وحدث بغداد قدم بالسوانيطي يعرف المصيصي هللا عبد أبو موسى بن أحمد بن محمد -  289
 بن أحمد بن هللا وعبيد النعالي محمد بن إسحاق عنه روى البالسي خالد بن وإسحاق مسلم بن سعيد بن ويوسف
 بن محمد بن موسى كتاب في قرأت الشيباني الفضل وأبو الصيرفي خيرالش بن هللا عبيد بن ومحمد المقرئ يعقوب
  وثالثمائة تسع سنة في العين برأس بلده إلى متوجه وھو السوانيطي مات عتاب

 عمر بن وحفص نصر بن وسعدان عرفة بن الحسن سمع العصفري بكر أبو موسى بن أحمد بن محمد - 290
 النيسابوري الحافظ إسحاق بن أحمد بن محمد بن محمد أحمد أبو هعن روى الرمادي منصور بن وأحمد الربالي
 أبو نبأنا قال الخوارزمي غالب بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا منه سمع وھناك طرسوس سكن بغدادي أنه وذكر
 بن أحمد يعني الرمادي نبأنا قال بطرسوس العصفري موسى بن أحمد بن محمد بكر أبو أخبرني قال الحافظ أحمد

 حتى بأسا بالمزارعة نرى ال كنا قال عمر بن عن دينار بن هللا عبد عن سفيان عن عاصم أبو نبأنا قال منصور
 عن كتابه من أخبرناه ھكذا أحمد أبو وقال عنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى يقول خديج بن رافع سمعت
 بكر أبي على اشتبه أو الرمادي فيه أشاركه أدري فال النھرتيري عبيد بن يعقوب حديث إنه ويقال الرمادي
 وھو دينار بن عمرو عن الثوري عن جماعة به حدث وقد الثوري عن به حدث ممن وھم أنه ما مع العصفري
 عن رواه قد النيسابوري زياد بن محمد بن هللا عبد بكر أبا ألن العصفري على يشتبه لم بكر أبو الشيخ قال الصواب
  دينار بن هللا عبد عن سفيان عن فرواه الحفري داود أبو عاصم أبا وتابع عنه كروايته الرمادي

 حفص أبو عنه روى بديل بن المغيث عن أبيه عن بھا وحدث بغداد قدم السرخسي موسى بن أحمد بن محمد - 291
  شاھين بن

 عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفة أھل من بالدردائي المعروف الدھقان المثنى أبو موسى بن أحمد بن محمد - 292
 بالكوفة منه سمع وكان العلوي يحيى بن الحسن بن الحسين هللا عبد أبو عنه حدثنا العامري عفان بن علي بن الحسن
 الكوفي الدھقان موسى بن أحمد بن محمد المثنى أبو حدثنا مسرور بن محمد بن الواحد عبد الفتح أبي بخط وقرأت
 ثقة وكان وثالثمائة وثالثين ثالث سنة الشيباني عقبة بن الحسن أبي منزل في الءإم حفظه من وحدثنا بغداد علينا قدم
 عنه الصوري علي بن محمد وحدثنيه الكوفة من المعدل الصباغ بن الحسين بن محمد بن محمد طاھر أبو إلي كتب
 الدھقان موسى بن أحمد نب محمد المثنى أبو مات قال الحافظ سفيان بن حماد بن أحمد بن محمد الحسن أبو أنبأنا قال

 في يفتي من أحد صالحا رجال وكان قال وثالثمائة وثالثين ثمان سنة رمضان شھر من بقين لتسع الفقيه الدردائي
 ھذا في منه سمعت فما العريض الطويل جالسته وقد بالقدر يرمي وكان صدوقا ثقة والدماء والفروج والحرام الحالل
  شيئا

 خليفة أبي عن بھا وحدث بغداد سكن األھوازي الطيب أبو الصلت بن ھارون بن وسىم بن أحمد بن محمد - 293
 بن وأحمد البلخي شعيب بن وحامد الكوفيين شريك بن وإبراھيم القتات جعفر بن ومحمد البصري الحباب بن الفضل
 الحربي هللا عبيد بن الرحمن وعبد أحمد ابنه عنه حدثنا الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد البرائي محمد
 أبو نبأنا قال الحربي هللا عبد بن هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخبرني صدوقا وكان الدارقطني عنه وروى
 بن الفضل أنبأنا قال وثالثمائة وأربعين تسع سنة في إمالء الصلت بن ھارون بن موسى بن أحمد بن محمد الطيب
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 عن الشخير بن هللا عبد بن مطرف عن قتادة عن الدستوائي ھشام نبأنا قال براھيمإ بن مسلم نبأنا قال الجمحي الحباب
 مالي مالي آدم بن يقول قال ثم قال التكاثر التكاثر ألھاكم يقرأ وھو سلم و عليه هللا صلى النبي على دخلت قال أبيه
 أبو مات هللا عبد بن الرحمن بدع لي قال فأبليت لبست أو فأمضيت تصدقت أو فأفنيت أكلت ما إال مالك من لك وھل
  وثالثمائة وخمسين اثنتين سنة في الصلت بن الطيب

 روى الكوفي الحسين بن محمد حصين أبي عن حدث حنش بأبي يعرف الوزان موسى بن أحمد بن محمد -  294
  الحجاج بن محمد بن الفرج بن أحمد عنه

 بلسان الناس على يتكلم مدة بھا وأقام بغداد قدم ازيالشير الواعظ هللا عبد أبو موسى بن أحمد بن محمد -  295
 من رأوا لما به الناس فافتتن الدنيا طلب عن النفس عزوف ويظھر المرقعة ويلبس الزھد طريقة إلى ويشير الوعظ
 معه فيه وسكن فسكنه بالشونيزية خرابا كان مسجدا وعمر يحصون ال خلق وعظه مجلس يحضر كان طريقته حسن
 امتناع بعد به يوصل كان ما قبل إنه ثم الناس ويذكر الليل جوف في المسجد سطح يعلو وكان فقراءال من جماعة
 له وجرت الفاخرة الناعمة الثياب ولبس المرقعة ونزع كثير مال ببغداد له وحصل قبل من يظھره كان شديد

 كبير عسكر أتباعه من همع وصار إليه الناس فحشد الغزو يريد أنه أظھر ثم وأصحاب تبع له وصار أقاصيص
 من جماعة رجع ثم الموصل إلى ورحل الصلوات أوقات في بالطبل له يضرب وكان أعاله من البلد بظاھر ونزل
 ببغداد حدث كان وقد الناحية تلك أمير وضاھى جمع أيضا له واجتمع أذربيجان نواحي إلى صار أنه وبلغني أتباعه
 بن أحمد بن محمد بن وإسماعيل الھمداني خزر بن عمر بن محمدو الرازي القصار عمر بن محمد بن علي عن

 عشر سنة في وذلك يسيرة أحاديث عنه وكتبت وغيرھم الجندي بن عمران بن محمد بن وأحمد الكشاني حاجب
...  لبعضھم الشيرازي هللا عبد أبو أنشدني الحديث في ضعفه على يدل بشيء أصحابنا بعض عنه وحدثني وأربعمائة

 دعتك...  دعوة كل في النفس أجبت ما إذا... ...  والتكرم الحجا غير إلى نسبت...  لذة كل في النفس أطعت ما إذا
 في أذربيجان بنواحي مات الشيرازي هللا عبد أبا أن الصوفي أحمد بن المعمر حدثني...  المحرم القبيح األمر إلى
  وأربعمائة وثالثين تسع سنة

 بن وعيسى لوين سليمان بن ومحمد شيبة أبي بن بكر أبي عن حدث عمارة أبو يالمھد بن أحمد بن محمد - 296
 مناكير حديثه وفي السمسار المثنى بن ومحمد الموفق بن وعلي العطار مالك بن وعبدوس العسقالني سليمان
 أبو رناأخب الشافعي بكر وأبو أحمد بن ودعلج القطان زياد بن سھل وأبو السماك بن عمرو أبو عنه روى وغرائب
 بن أحمد بن محمد نبأنا قال الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد نبأنا قال الكتاني الصقر بن علي بن طلحة القاسم
 عن األعمى يعقوب أبو نبأنا قال العابد محمد بن جعفر نبأنا قال كثير بن أحمد نافع أبو نبأنا قال عمارة أبو المھدي
 مسروقا سمعت يقول سعيد بن مجالد سمعت قال اليمن من قبيل الدغشي هللا عبد بن محمد عن معمر بن إسماعيل

 وال بخالق ليس هللا كالم القرآن يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول مسعود بن هللا عبد سمعت يقول
 إسناده وفي جدا كرمن الحديث ھذا سلم و عليه هللا صلى محمد على هللا أنزل بما كفر فقد ذلك غير زعم فمن مخلوق
 األزھري القاسم أبو أخبرني كذلك موقوفان وھما عنه مجالد عن الكوفي بشير بن أحمد رواه وقد المجھولين من كثير
 بن هللا عبد بن علي نبأنا قال زيدان بن هللا عبد نبأنا قال بالكوفة البكائي السري أبي بن الرحمن عبد بن علي نبأنا قال

 عبد قال قال مسروق عن الشعبي عن مجالد نبأنا قال بشير بن أحمد نبأنا قال ضرار نبأنا القا علي بن ومحمد مسعد
 عمارة أبو الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال الطبري هللا عبد بن طاھر الطيب أبو القاضي أخبرنا هللا كالم القرآن هللا

  جدا ضعيف

 السمسار ھاشم بن والقاسم أباه سمع الصيرفي عبيد أبو زاذخر بن تمام بن أبان بن المؤمل بن أحمد بن محمد -  297
 عنه روى الرخامي يعقوب بن والفضل القطان سعيد بن يحيى بن محمد بن وأحمد العطار سعيد بن محمد يحيى وأبا
 عمر نبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا وغيرھم حيويه بن عمر وأبو السكري بشران بن وعمر الجعابي بن بكر أبو
 سمعت قال القطيعي جعفر أبي بن أحمد أنا يفھم ثقة كان الصيرفي المؤمل بن أحمد بن محمد عبيد أبو قال بشران بن

 األزھري أخبرني وثالثمائة عشرة اثنتي سنة مات ثقة المؤمل بن أحمد بن محمد يقول الجراحي الحسن أبا القاضي
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 الصفار أنا قال السمسار وأنا أبيه عن الواعظ أحمد بن عمر نب هللا عبيد وأنا جعفر بن محمد بن طلحة عن القاسم أبو
 جمادى في قانع بن زاد وثالثمائة عشرة ثالث سنة في الصيرفي المؤمل بن هللا عبيد أبو مات قالوا قانع بن ثنا قال

  األولى

 بن أحمد بن ومحمد أشكاب بن الحسين بن علي سمع الحربي الشداد عيسى أبو معمر بن أحمد بن محمد - 298
 أحاديث شاھين بن حفص أبو عنه روى النيسابوري ھانئ بن وإبراھيم الصاغاني إسحاق بن ومحمد الدقاق الجنيد

  وثالثمائة عشرة ثمان سنة رجب في الشداد عيسى أبو مات قال أبيه عن الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا مستقيمة

 بن الحسن بن هللا عبد عنه روى الكوفي عفان بن ليع بن الحسين عن حدث مسرور بن أحمد بن محمد -  299
  أمه خال كان أنه وذكر المقرئ النخاس

 وعشرين ست سنة في حدثه أنه الثالج بن القاسم أبو ذكر العاجي األزدي الحسن أبو مالك بن أحمد بن محمد -  300
  حمدان أباه فسمى غيره عنه وروى المدني معشر أبي بن محمد بن الحسين عن وثالثمائة

 بن محمد بن وأحمد البلدي الھيثم بن إبراھيم عن حدث المقرئ الحسين أبو مخزوم بن أحمد بن محمد - 301
 هللا عبيد وأبو الكتاني حفص وأبو الفقيه األبھري بكر أبو عنه روى الختلي سنين بن وإسحاق الطوسي مسروق

 أنبأنا قال األبھري صالح بن محمد بن هللا عبد بن محمد أنبأنا قال المالكي الحسن بن محمد بن علي أخبرنا المرزباني
 البلدي الھيثم بن إبراھيم نبأنا قال وثالثمائة وعشرين ثالث سنة ببغداد المقرئ الحسين أبو مخزوم بن أحمد بن محمد
 عالم بن محمد أبا سألت يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت قال الدينوري نصر بن محمد بن علي حدثني
 إلى خرج مخزوم بن الحسين أبا أن بلغني ضعيف فقال المقرئ مخزوم بن أحمد بن محمد الحسين أبي عن يالزھر
  ومائتين وستين ثمان سنة في مولده وكان ھناك مات وأحسبه وثالثمائة ثالثين سنة بعد ببغداد الغالء اشتد لما البصرة

 أحمد أبو المنصور بن المھدي بن الرشيد بن لمعتصما بن الواثق بن هللا عبد بن المطلب بن أحمد بن محمد -  302
 بن ھارون بن ومحمد داود أبي بن بكر وأبي الباغندي محمد بن ومحمد البغوي محمد بن هللا عبد عن حدث الھاشمي
 روى الصابوني شعيب بن محمد بن وعمر صاعد بن محمد بن ويحيى الكوفي مروان بن محمد بن وإسحاق المجدر
 وخمسين سبع سنة في إمالء المدينة جامع في منه سمع أنه وذكر الحصري عثمان بن هللا عبد القاسم أبو عنه

  وثالثمائة

 األزھري القاسم أبو عنه حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد سمع الجوھري بكر أبو محمى بن أحمد بن محمد - 303
 فقال عنه األزھري سألت الحربي الفتح بن يعل بن ومحمد الصيمري هللا عبد أبو والقاضي العتيقي محمد بن وأحمد
 أبو قال العتيقي محمد بن أحمد أخبرنا وثالثمائة إحدى سنة في ومولده وثالثمائة وثمانين سبع سنة في منه سمعت ثقة
  وثالثمائة وثمانين ثمانية سنة شعبان في توفي مأمون ثقة اللؤلؤي محمى بن أحمد بن محمد بكر

 القارئ اآلدمي جعفر بن ومحمد السماك بن عمرو أبي عن حدث المؤدب بكر أبو ممشاد بن أحمد بن محمد - 304
  العتيقي محمد بن أحمد عنه حدثني النجاد سلمان بن وأحمد

 وكيع بن وسفيان شبيب بن سلمة عن بھا وحدث بغداد نزل النيسابوري هللا عبد أبو نعيم بن أحمد بن محمد - 305
 بن محمد أخبرني نيسابور ساكن األصبھاني الصفار هللا عبد بن محمد عنه روى جاجالح بن ومسلم رافع بن ومحمد
 عبد أبا سمعت يقول الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبا سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أنبأنا قال يعقوب بن أحمد
 محمد سمعت يقول الحجاج بن سلمم سمعت يقول ومائتين ثمانين سنة ببغداد النيسابوري نعيم بن أحمد بن محمد هللا
 تصلي أن البر بعد البر من إن سلم و عليه هللا صلى النبي عن جاء الذي الحديث ألبي قلت يقول قھزاذ بن هللا عبد بن

 قلت عمن ثقة قال خراش بن شھاب قلت الحديث بھذا حدث من فقال صيامك مع لھما وتصوم صالتك مع ألبويك
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 النبي وبين دينار بن الحجاج بين إن قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن قلت عمن ثقة قال دينار بن الحجاج عن
  اختالف الصدقة في ليس ولكن المطي أعناق فيھا تنقطع مفازة سلم و عليه هللا صلى

 سمع األزدي عمرو بنت معاوية بنت بن المعني بكر أبو مصعب بن هللا عبد بن النضر بن أحمد بن محمد -  306
 صاعد بن محمد بن يحيى عنه روى القعنبي مسلمة بن هللا وعبد إسماعيل بن مالك غسان وأبا عمرو بن ويةمعا جده

 كامل بن وأحمد الشافعي بكر وأبو زياد بن سھل وأبو النجاد بكر وأبو السماك بن عمرو وأبو مخلد بن ومحمد
 قال علي بن إسماعيل حدثنا بخطه راتالف بن العباس بن محمد كتاب في قرأت الخطبي علي بن وإسماعيل القاضي
 أنبأنا قال رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا ومائة وتسعين ست سنة ولدت يقول النضر بن أحمد بن محمد سمعت

 الصالة قبل الجمعة يوم عمرو بن معاوية بنت بن النضر بن أحمد بن محمد بكر أبو مات قال علي بن إسماعيل
 وصلى الشام باب مقابر في ودفن ومائتين وتسعين إحدى سنة صفر من خلون ليال لخمس وذلك العصر وقت ودفن
 المنادى بن الحسين أبي على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا غالب أبو أخوه عليه
 وكذلك سعينوت إحدى سنة األول ربيع من خلون لخمس الجمعة يوم النضر بن أحمد بن محمد توفي قال أسمع وأنا
 بن علي منصور أبو أخبرنا األول ربيع شھر من خلون لست قال أنه غير بخطه مخلد بن محمد كتاب في قرأت
 قال سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبي عن الضبي ھارون بن الحسين على قرأنا قال الدقاق الحسين بن محمد
 بن ومحمد أحمد بن هللا عبد سمعت بغداد إلى انتقل كوفي أصله األزدي المعني بكر أبو النضر بن أحمد بن محمد

  به بأس ال ثقة يقوالن عبدوس

 بكير بن يحيى عن بھا وحدث بغداد سكن الترمذي الشافعي الفقيه جعفر أبو نصر بن أحمد بن محمد - 307
 ملكا بن أحمد عنه روى كاسب بن حميد بن ويعقوب الحزامي المنذر بن وإبراھيم عدي بن ويوسف المصري
 ثقة وكان النصيبي خالد بن يوسف بن وأحمد المجبر سيما بن الرحمن وعبد القاضي قانع بن الباقي وعبد القاضي

 محمد نبأنا قال قانع بن الباقي عبد نبأنا قال القطان الحسين بن محمد أخبرنا الدنيا في والزھد والفضل العلم أھل من
 بن محمد نبأنا قال ھاشم بني مولى محمد بن سعيد نبأنا قال المنذر بن إبراھيم نبأنا قال الترمذي نصر بن أحمد بن

 بن الحسن حدثني يتزوج أن فأمره الفاقة إليه يشكو سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء قال جابر عن المنكدر
 قال ومائتين وتسعين سبع سنة مولده أن وذكر القزاز منصور بن محمد بن منصور الحسن أبو نبأنا قال طالب أبي

 فسأله الترمذي جعفر أبي عند حضرت يقول شاھين بن حفص أبي والد السمسار عثمان بن أحمد الطيب أبا سمعت
 علو فوقه يبقى يكون كيف فالنزول الدنيا سماء إلى ينزل تعالى هللا إن سلم و عليه هللا صلى النبي حديث عن سائل
 الحافظ نعيم أبو أخبرنا بدعة عنه والسؤال واجب به واإليمان جھولم والكيف معقول النزول الترمذي جعفر أبو فقال
 نصر بن محمد سمعت قال الرحمن عبد بن محمد جعفر أبو نبأنا قال حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد نبأنا قال

 فبينا يالشافع في رأي حسن لي يكن ولم وقوله مالك مسائل وسمعت سنة وعشرين تسعا الحديث كتبت يقول الترمذي
 المنام في سلم و عليه هللا صلى النبي فرأيت غفوة غفوت إذ بالمدينة سلم و عليه هللا صلى النبي مسجد في قاعد أنا

 الشافعي رأى أكتب له قلت حديثي وافق ما قال مالك رأى أكتب قلت ال قال حنيفة أبي رأى أكتب هللا رسول يا فقلت
 الرؤيا ھذه أثر على فخرجت سنتي خالف من على رد ھذا بالرأي ھذا ليس وقال لقولي الغضبان شبه رأسه فطأطأ
 أبو مات قال الخطبي علي بن إسماعيل أنبأنا قال رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا الشافعي كتب فكتبت مصر إلى

 كامل بن أحمد عن بكر أبي بن الحسن على قرأت ومائتين وتسعين خمس سنة المحرم في الفقيه الترمذي جعفر
 خمس سنة المحرم من خلت ليلة عشرة إلحدى الترمذي نصر بن أحمد بن محمد جعفر أبو توفي قال قاضيال

 ولم عظيما اختالطا عمره آخر في اختلط قد وكان شيبه يغير ولم مائتين سنة الحجة ذي في مولده كان وقيل وتسعين
 وورعا فقرا عظيمة حال على المطعم في التقلل أھل من وكان ورعا أشد وال منه أريس بالعراق للشافعيين يك

 يسأل ال وكان الشھر في دراھم أربعة عليه يجري كان انه الزجاج السرى بن إبراھيم أخبرني الفقر على وصبرا
 يوما عشر سبعة قال أراه يوما عشر بضعة في تقوت أنه أخبره أنه حماد بن موسى بن محمد وأخبرني شيئا أحدا
 كل آكل وكنت لفتا بھا فاشتريت غيرھا عندي يكن لم فقال عملت وكيف قلت قال حبات ثالث قال أو حبات خمس
  واحدة يوم



9 
 

 بن العباس عن حدث العطار بكر أبو هللا عبد بن إسحاق بن خليفة بن منصور بن نصر بن أحمد بن محمد -  308
 الفتح وأبو المقرئ ابالبو بن أحمد بن هللا عبيد عنه روى القزاز سنان بن ومحمد عاصم بن والسرى طالب أبي

 قال القرشي يعقوب بن أحمد بكر أبو أنبأنا قال قراءة الماليني سعد أبو أخبرنا وغيرھما األزدي الحسين بن محمد
 بن مردويه نبأنا قال البصري القزاز سنان بن محمد نبأنا قال البغدادي العطار نصر بن أحمد بن محمد بكر أبو نبأنا
 هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن البراء العالية أبي عن أخبرھم انه سنالح أبي بن الحسن عن يزيد
 عن فيه قال الحديث بھذا سعد أبو أخبرنا كذا سنة أربعين الفقر عنه هللا نفى بيته في قوسا اتخذ من سلم و عليه

 الحسن بن علي نا قال طالب أبي بن الحسن أخبرناه ألف بزيادة الحسناء أبي بن ھو إنما الحسن أبي بن الحسن
 أبي بن الحسن نا قال يزيد بن مردويه نا قال سنان بن محمد نا قال المروزي إسحاق بن هللا عبد نا قال القاضي
  بنحوه العالية أبي عن الحسناء

 هللا عبد أبو عنه روى الكديمي يونس بن محمد عن بحران حدث البغدادي بكر أبو نباته بن أحمد بن محمد - 309
  دمشق سكن الرازي محمد بن لتمام شيخ الحراني أحمد بن هللا عبد بن محمد

 النحوي سعدان بن ومحمد الخياط صالح بن ومحمد أباه سمع المقرئ العباس أبو واصل بن أحمد بن محمد - 310
 إن وقيل موغيرھ شنبوذ بن الحسن وأبو الخاقاني مزاحم وأبو مجاھد بن بكر أبو عنه روى البزار ھشام بن وخلف
 عبد أنبأنا قال السمسار محمد بن علي أخبرنا هللا شاء ان أحمد باب في نذكره ونحن واصل بن محمد بن أحمد اسمه
 ثالث سنة من اآلخرة جمادى في مات المقرئ واصل بن أحمد بن محمد أن قانع بن نبأنا قال الصفار عثمان بن هللا

  ومائتين وسبعين

 الجراح بن رواد سمع األنطاكي الوليد أبو سخت بن يزيد بن برد بن محمد بن ليدالو بن أحمد بن محمد -  311
 الطباع بن عيسى بن ومحمد داود بن وموسى نافع بن الربيع توبة وأبا جميل بن والھيثم الصنعاني كثير بن ومحمد
 الصفار محمد بن وإسماعيل المنادى بن الحسين وأبو المحاملي هللا عبد أبو القاضي عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم

 بن إسماعيل أنبأنا قال المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا وغيرھم الشافعي بكر وأبو القاضي أحمد بن ومكرم
 بن ھشام عن زائدة أبي بن يحيى نبأنا قال الطباع عيسى بن محمد نبأنا قال برد بن الوليد أبو نبأنا قال الصفار محمد
 من ليعوده المسجد في خيمة معاذ بن سعد على سلم و عليه هللا صلى النبي ضرب قالت ئشةعا عن أبيه عن عروة
 بن الكريم عبد أنبأنا قال بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب أنبأنا قال النيسابوري يوسف بن محمد حدثني قريب
 حدثني صالح انطاكي برد بن دالولي بن أحمد بن محمد الوليد أبو قال أبي أخبرني قال النسائي الرحمن عبد أبي

 عبد بن محمد أخبرنا ثقة األنطاكي برد بن أحمد بن محمد قال الدارقطني الحسن أبي عن طالب أبي بن الحسن
 برد بن الوليد أبي بموت الخبر وجاءنا قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد

 على قرأنا قال الدقاق محمد بن علي أخبرنا ومائتين وسبعين ثمان سنة يعني الينالرح مع أنطاكية من األنطاكي
 وسبعين ثمان سنة توفي األنطاكي الوليد أبو برد بن أحمد بن محمد قال سعيد بن العباس أبي عن ھارون بن الحسين
  مكة من راجعا ومائتين

 عبد عنه روى الدمشقي األركون بن إسحاق وعن هأبي عن حدث الكرابيسي بكر أبو الوليد بن أحمد بن محمد -  312
 بكر أبو نبأنا قال المقرئ بكير بن عمر بن محمد بكر أبو أخبرنا العطار خالد بن يوسف بن وأحمد قانع بن الباقي
 بن إسحاق نبأنا قال عليه قراءة البزاز الكرابيسي الوليد بن أحمد بن محمد بكر أبو نبأنا قال خالد بن يوسف بن أحمد
 إسحاق أبو أنبأنا قال الحجاج بن شعبة عن أدھم بن إبراھيم عن ھاشم بن سھل نبأنا قال الدمشقي أركون بن سعيد

 اسنانھم وذوي وكبرائھم علمائھم عن العلم أتاھم ما بخير الناس يزال ال هللا عبد قال قال وھب بن سعيد عن الھمداني
 بن إبراھيم رواية من عجيب غريب حديث ھذا بكر أبو الشيخ الق ھلكوا فقد وسفلتھم صغارھم عن العلم أتاھم فإذا
  أعلم وهللا األركون بن سوى سھل عن وال ھاشم بن سھل غير به حدث أعلم ال شعبة عن الزاھد أدھم
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 الطبراني القاسم أبو عنه روى العسقالني السري أبي بن محمد عن حدث البغدادي الوليد بن أحمد بن محمد -  313
 بن محمد نبأنا قال الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان أنبأنا قال األصبھاني شھريار بن هللا عبد بن دمحم أخبرنا
 بن محمد حدثني قال مسلم بن الوليد حدثني قال العسقالني السرى أبي بن محمد نبأنا قال البغدادي الوليد بن أحمد
 فرأى المربد إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج قال جده عن أبيه عن سالم بن هللا عبيد بن يوسف بن حمزة
 ببرمة فدعا فأناخ أنخ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال وعسال وسمنا دقيقا تحمل ناقة يقود عفان بن عثمان
 يهعل هللا صلى هللا رسول منه فأكل كلوا قال ثم نضج حتى تحتھا فأوقد أمر ثم والدقيق والعسل السمن من فيھا فجعل

 تفرد اإلسناد بھذا إال سالم بن هللا عبد عن يروي ال سليمان قال الخبيص فارس أھل يدعوه شيء ھذا قال ثم سلم و
  الوليد به

 بن جرير بن هللا عبيد عن حدث اإلمام بابن يعرف القطان هللا عبد أبو مدرك بن وھب بن أحمد بن محمد - 314
  ببغداد منه سمع أنه ذكرو الجرجاني عدي بن هللا عبد عنه روى جبلة

 عبد بن وعباس المخرمي هللا عبد بن محمد عن حدث السامري الدقاق العباس أبو ھارون بن أحمد بن محمد -  315
  رأى من بسر منه سمع أنه وذكر أيضا عدي بن عنه روى الترقفي هللا

 بن هللا عبد بن إبراھيم عن حدثو ثور ألبي يتفقه كان الفقيه العسكري بكر أبو ھارون بن أحمد بن محمد - 316
 الحسين بن محمد بكر أبو عنه روى وطبقتھم الدوري وعباس عرفة بن الحسن وعن الزھد في تصانيفه الجنيد

 القواس ويوسف الدارقطني الحسن وأبو البزار محمد بن هللا عبد بن ومحمد الجراحي الحسن أبو والقاضي اآلجري
 قال الحافظ عمر بن علي أنبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا الصفار عثمان بن هللا وعبد المرزباني هللا عبيد وأبو
 بن أحمد بن محمد بكر أبو توفي الثالج بن القاسم أبي كتاب في قرأت ثقة العسكري ھارون بن أحمد بن محمد
  وثالثمائة وعشرين خمس سنة شوال في الفقيه ھارون

 بن وأحمد الھمداني إسحاق بن وھارون أباه سمع الدوري جعفر أبو رمنصو بن الھيثم بن أحمد بن محمد -  317
 الذارع هللا عبد بن وأحمد الشافعي بكر أبو عنه روى الدقيقي الملك عبد بن ومحمد بزاج المعروف منصور

 مدمح بن العزيز عبد القاسم أبو أخبرني ثقة وكان الحافظ المظفر بن ومحمد اليقطيني الحسن بن ومحمد النھرواني
 قال الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد نبأنا قاال الرزاز محمد بن أحمد بن علي الحسن وأبو الستوري نصر بن

 قال الرأي صاحب الحكم بن سورة حدثني قال الھيثم بن أحمد حدثني قال الدوري الھيثم بن أحمد بن محمد حدثني
 عن زر عن عاصم عن عياش بن بكر وأبو الربيع بن وقيس سلمة بن وحماد ثعلبة بن ويحيى قرم بن سليمان نبأنا
 أبيه واسم اسمي اسمه بيتي أھل من رجل الناس يملك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبد
 المظفر بن محمد لنا قال قال األزھري القاسم أبو حدثني وجورا ظلما ملئت كما وقسطا عدال األرض يمأل أبي اسم
  وثالثمائة أربع سنة المحرم من خلون لثمان السبت يوم الدوري جعفر أبو فيتو

 حاجب بن عطارد بن نعيم بن لبيد بن علقمة بن الحصين بن هللا عبد بن صالح بن الھيثم بن أحمد بن محمد - 318
 أحمد عنه روى المصريين من جماعة عن بھا وحدث بغداد قدم فروجة يلقب المصري التميمي الحسن أبو زرارة بن
 بن الحسن سعيد أبو أخبرنا حافظا ثقة وكان وغيرھم المظفر بن ومحمد الجعابي عمر بن ومحمد سلم بن جعفر بن

 محمد الحسن أبو نبأنا قال الجعابي عمر بن محمد بكر أبو القاضي نبأنا قال األصبھاني حسنويه بن هللا عبد بن محمد
 بن حبيب نبأنا قال الشريف أبو سليمان بن إبراھيم نبأنا قال كتابه أصل من مصر من قدم التميمي الھيثم بن أحمد بن
 أعين في قال فكثركم قليال كنتم إذ واذكروا تعالى قوله في جابر عن دينار بن عمرو عن عباد بن شبل عن حبيب أبي

  بدر يوم المشركين

 عثمان بن هللا عبد عنه روى سىمو بن بشر عن حدث األصل كوفي بكر أبو الھيثم بن أحمد بن محمد -  319
  الصفار
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 الطبراني القاسم أبو عنه روى مشكدانة عمر بن هللا عبد عن ببغداد حدث السجزي ھشام بن أحمد بن محمد -  320
 ھشام بن أحمد بن محمد أنبأنا قال الطبراني أحمد بن سليمان أنبأنا قال شھريار بن هللا عبد بن محمد أخبرني
 حسان بن ھشام عن زائدة عن الجعفي علي بن حسين نبأني قال أبان بن عمر بن هللا عبد نبأنا قال ببغداد السجزي

 في ليصل الرجل إن فقال الجنة في نسائنا إلى نصل ھل هللا رسول يا قيل قال ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن
  الجعفي به تفرد زائدة إال ھشام عن يروه لم سليمان قال عذراء مائة إلى اليوم

 بن وإبراھيم األزدي الكريم عبد بن يحيى بن محمد سمع بالطالقاني يعرف نصر أبو ھشام بن أحمد بن محمد - 321
 سماه وربما ثقة وكان شاھين بن حفص وأبو السكري عمر بن علي عنه روى شخرف بن وفتح النيسابوري ھانئ

 وثالثمائة عشرة ثالث سنة قال أبيه عن الواعظ أحمد بن عمر بن هللا عبيد أخبرنا ھشام بن محمد بن أحمد السكري
  الطالقاني نصر أبو مات فيھا

 العالء بن محمد كريب وأبا الجراح بن وكيع بن سفيان سمع الشطوي بكر أبو ھالل بن أحمد بن محمد - 322
 بن لعزيزا عبد عنه روى فليح بن الوھاب وعبد الرفاعي ھشام وأبا األنباري بھلول بن وإسحاق منيع بن وأحمد
 عمر بن وعلي المظفر بن ومحمد حبان بن خلف بن ومحمد لؤلؤ بن الحسن وأبو المحاسني وعثمان الخرقي جعفر

 أبي عن طالب أبي بن الحسن حدثني أكثر أحمد بن ومحمد ھالل بن محمد بن أحمد بعضھم سماه وربما السكري
 علي أنبأنا قال الواحد عبد بن محمد الحسن أبو ناأخبر ثقة الشطوي ھالل بن أحمد بن محمد قال الدارقطني الحسن

 شھر من خلون ألربع وثالثمائة عشر سنة في الشطوي بكر أبو مات أخي كتاب في وجدت قال الحربي عمر بن
  األول ربيع

 الوھاب وعبد ھارون بن يزيد سمع التميمي الرياحي بكر أبو دينار بن يزيد بن العوام أبي بن أحمد بن محمد - 323
 المحاملي هللا عبد أبو القاضي عنه روى القرشي أبان بن العزيز وعبد العقدي عامر وأبا أنس بن وقريش عطاء بن
 د وأحمد السماك بن عمرو وأبو الرزاز عمرو بن ومحمد الصفار محمد بن وإسماعيل الكوفي عقدة بن العباس وأبو
 من آخر وھو البندار الھيثم بن جعفر بن ومحمد فعيالشا بكر وأبو اآلدمي بن عثمان بن وأحمد النجاد سلمان بن

 ھارون بن الحسين علي قرأنا قال الدقاق الحسين بن محمد بن علي أخبرنا صدوق ھو الدارقطني قال عنه روى
 هللا عبد عنه سألت البغدادي المستملي التميمي الرياحي يزيد بن أحمد بن محمد قال سعيد بن العباس أبي عن الضبي

 مات قال الشافعي هللا عبد بن محمد أنبأنا قال بكر أبي بن الحسن أخبرنا خيرا إال منه علمت ما صدوق فقال أحمد بن
  ومائتين وسبعين ست سنة رمضان من خلون أليام العوام أبي بن بكر أبو

 أخبرنا الطبراني القاسم أبو عنه روى المقرئ الدوري عمرو أبي عن حدث النرسي يزيد بن أحمد بن محمد - 324
 النرسي يزيد بن أحمد بن محمد نبأنا قال الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان أنبأنا قال شھريار بن هللا عبد بن محمد

 عن العالء بن عمرو أبي عن اليزيدي محمد أبي عن المقرئ الدوري عمر بن حفص عمر أبو نبأنا قال البغدادي
 له كان وقد يغل أن له يكون ال كيف ويقول يغل أن لنبي كان اوم يقرأ من على ينكر كان أنه عباس بن عن مجاھد

 من شيء في سلم و عليه هللا صلى النبي اتھموا المنافقين ولكن حق بغير األنبياء ويقتلون تعالى هللا قال يقتل أن
  الدوري عمر أبو به تفرد اليزيدي إال عمرو أبي عن يروه لم سليمان قال يغل أن لنبي كان وما هللا فأنزل الغنيمة

 روى المؤدب محمد بن يونس بن حرمي عن حدث البغدادي الطيب أبو منصور بن يزيد بن أحمد بن محمد -  325
  الطرسوسي الكريم عبد بن عيسى بن محمد عنه

  شاھين بن حفص أبو عنه روى العوفي سعد بن محمد عن حدث الوراق خالد بن يزيد بن أحمد بن محمد - 326

  أيضا شاھين بن عنه روى الرياحي العوام أبي بن محمد عن حدث السمسار يزيد بن أحمد بن محمد - 327
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 حدث الحربي الحسين أبا محمد ويكنى يزيد بن خالد بن يزيد سھل أبي واسم سھل أبي بن أحمد بن محمد - 328
 بن وذكر الثالج نب القاسم وأبو العكبري بطة بن هللا عبد أبو عنه روى الطوسي مسروق بن محمد بن أحمد عن

  وثالثمائة وعشرين تسع سنة من شعبان في توفي انه بخطه قرأت فيما الثالج

 موالھم السدوسي بكر أبو ھميان بن شداد بن عصفور بن الصلت بن شيبة بن يعقوب بن أحمد بن محمد - 329
 الثلجي شجاع بن ومحمد ةشيب بن يعقوب جده سمع القاضي كامل بن أحمد عن بكر أبي بن الحسن ھذا بنسبه حدثني
 أبي بن طاھر أبو عنه روى الدوري محمد بن وعباس الرمادي منصور بن وأحمد جبلة بن جرير بن هللا وعبيد
 حمة بن عمر بن الرحمن وعبد الشاھد جعفر بن محمد بن وطلحة الجراحي الحسن أبو والقاضي المقرئ ھاشم
  الشرقي الجانب في مبارك دوالب في كنيس ثقة وكان مھدي بن عمر أبو عنه وحدثنا الخالل

 بن محمد بكر أبا سمعت قال الخالل عمر بن الرحمن عبد أنبأنا قاال األزھري القاسم وأبو البرقاني بكر أبو أخبرنا
 ربيع في وتوفي بسامرا ومائتين وستين وإحدى ستين سنة في جدي من المسند سمعت يقول شيبة بن يعقوب بن أحمد
 من الكجي مسلم أبو فسمع الكجي مسلم وأبو األصبھاني إبراھيم سمعه قد وكان ومائتين وستين ناثنتي سنة األول
 وبعض مسعود وبن والعباس العشرة منه سمعت والذي علي يقرأ وھو جدي ومات مني سمعه شيء عليه وبقي جدي

 ألنه سنين العشر دون لوقتا ذلك في لي وكان علي يتمه ولم وتوفي غزوان بن عتبة علي يقرأ وھو وتوفي الموالي
 أبو وقال ببغداد وتوفي بغداد إلى بي جاء ثقل فلما سامرا إلى حمله السلطان ألن سامرا إلى بي فجاء إلى وجه كان
 بكر أبو حدثني قال أبي أنبأنا قال البصري علي أبي بن علي أخبرني ومائتين وخمسين أربع سنة أول في ولدت بكر
 لما قال يحدث وعشرين ثمان أو سبع سنة في شيبة بن يعقوب بن بكر أبا سمعت قال السقطي الملك عبد بن عمر
 ذكرھا وكذا كذا يعيش ھو فإذا وحسبوه الصبي ھذا مولد أخذوا قد المنجمين إن لھا فقال أمي على أبي دخل ولدت
 يكفي ذلك فان عمره مدة دينارا يوم لكل له أعد أن عزمت وقد أياما حسبتھا وقد السقطي بن بكر أبو وأنسيھا الشيخ
 أجعل آخر حبا أعدي لھا قال ثم بالدنانير ومأله األرض في وتركه فأعدته حبا له فأعدي ولعياله له المتوسط الرجل
 ودفن الحبين من واحد كل به مأل ما بمثل ومأله آخر حبا استدعى ثم ومأله ففعلت استظھارا له يكون ھذا مثل فيه

 فقيرا ورأيناه السقطي بن بكر أبو قال ترون ما إلى احتجت فقد الزمان حوادث مع ذلك ينفعن وما الشيخ قال الجميع
 بن محمد بن طلحة عن الفتح أبي بن هللا عبيد أخبرني الشيء بعد بالشيء ونبره الحديث عليه ونقرأ إزار بال يجيئنا
  ثمائةوثال وثالثين إحدى سنة من اآلخر ربيع شھر في توفي شيبة بن بكر أبا أن جعفر

 بن أحمد العباس وأبي النرسي هللا عبيد بن أحمد عن حدث الوزيري هللا عبد أبو يعقوب بن أحمد بن محمد -  330
 عنه بلغني فيما الفرات بن الحسن أبو لنا وذكر المرزباني هللا عبيد أبو عنه روى األبار علي بن وأحمد ثعلب يحيى
  وثالثمائة وثالثين تسع سنة اآلخرة جمادى من خلت ليلة عشرة ألربع األربعاء يوم مات أنه

 النسائي العباس بن علي بن محمد عن حدث غزال بابن يعرف الصفار بكر أبو يعقوب بن أحمد بن محمد - 331
 عثمان بن هللا عبد عنه روى دريد بن بكر وأبي القطيعي سليمان بن الحسن بن وعلي زاطيا بن إسحاق بن وعلي
 جارنا الصفار غزال بن بكر أبو توفي الفوارس أبي بن محمد قال وغيرھما جعفر بن خلدم بن وإبراھيم الصفار
  وثالثمائة وخمسين ثالث سنة األولى جمادى من خلون لسبع

 عبد بن العباس بن هللا عبد بن علي بن صالح بن الملك عبد بن محمد بن أحمد بن يعقوب بن أحمد بن محمد - 332
 وحدث بغداد وورد خراسان طريق في الملك بدسكرة القضاء ولي المصيصة أھل من الھاشمي الفضل أبو المطلب

 عثمان بن وسعيد الحراني عروبة وأبي الحمصي الترخمي سعيد بن ومحمد الغضائري الحميد عبد بن علي عن بھا
 القاسم أبو عنه حدثنا الدمشقي جوصا بن عمير بن وأحمد المشعراني طالب بن الحسين بن وأحمد الحلبي الوراق

 وكان بالدسكرة العطار بكرون بن وأحمد الجوھري علي بن والحسن البرذعي العزيز عبد بن هللا وعبيد األزھري
 أحمد بن محمد نبأنا قال كتابه أصل من البرذعي جعفر بن العزيز عبد بن هللا عبيد أخبرني الحديث في الحال سيء
 قال عمار بن ھشام نبأنا قال الدمشقي جوصا بن يوسف بن عمير بن أحمد نبأنا قال المصيصي الھاشمي يعقوب بن
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 الحج أفرد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن أنس بن مالك نبأنا
 بن عن افعن عن مالك نبأنا قال عمار بن ھشام نبأنا قال عمير بن أحمد نبأنا قال محمد نبأنا قال هللا عبيد وأخبرني

 الحديثين ھذين روى ھكذا بكر أبو الشيخ قال دراھم ثالثة قيمته مجن في قطع سلم و عليه هللا صلى النبي أن عمر
  أعلم فا حرفا منه سمع وال شيئا ھشام عن روى جوصا بن أن نعلم وال عمار بن ھشام عن جوصا بن عن

 عنه كتب الحربي إبراھيم عن أبيه عن روى بالفرنجلي يعرف األنباري عمر أبو يعقوب بن أحمد بن محمد -  333
  باألنبار الفوارس أبي بن أحمد بن علي

 حدث الجريري أحمد أبو هللا عبد بن جرير بن الملك عبد بن خالد بن إسماعيل بن يوسف بن أحمد بن محمد - 334
 عنه روى األصمعي أخي بن نالرحم عبد عن أيضا وحدث المدائني الحسن أبي بكتب الجزاز الحارث بن أحمد عن
 عمرو بن وعلي الكتاني حفص وأبو الدارقطني الحسن وأبو شاذان بن إبراھيم بن وأحمد حيويه بن عمر أبو

 أبي بن هللا عبيد أخبرني خيرا اال فيه سمعت ما فقال الجريري أحمد أبي عن األزھري القاسم أبا سألت الجريري
 يوم طلحة غير قال وثالثمائة وعشرين خمس سنة المحرم في مات جريريال أن جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح
  المحرم من خلون لثمان السبت

 عمرو بن أحمد بن إبراھيم سمع الكوفي الطائي بكر أبو بريد بن يعقوب بن يوسف بن أحمد بن محمد - 335
 الحلبي خليد بن وأحمد دران ذمعا بن ومحمد الدالل محمد بن والقاسم الحمار إسحاق بن موسى بن وأحمد الصحاف

 أحمد بن محمد حدثنا ثقة وكان رزقويه بن الحسن وأبو الوراق إسماعيل بن محمد عنه روى بھا وحدث بغداد وقدم
 قدم بريد بن يعقوب بن يوسف بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأنا قال وأربعمائة سبع سنة من صفر في إمالء رزق بن

 أبي عن أبي حدثني قال القعنبي مسلمة بن هللا عبد نبأنا قال البصري دران المستھل بن اذمع بن محمد نبأنا قال علينا
 السمع على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بايعنا قال رزق بن عن كتابي في ھكذا الصامت بن عبادة عن إسحاق
 حيث بالحق نقوم أو نقول وأن لهأھ األمر ننازع ال وأن علينا وأثرة ومكرھنا ومنشطنا ويسرنا عسرنا في والطاعة

 في بدمشق الجزاز الكوفي بريد بن بكر أبو توفي بخطه الثالج بن كتاب في قرأت الئم لومة هللا في نخاف ال كنا ما
  وثالثمائة وأربعين خمس سنة رمضان شھر

 وتغرب بغداد عن خرج شنبوذ بن بغالم يعرف المقرئ الطيب أبو جعفر بن يوسف بن أحمد بن محمد - 336
 محمد بن نصر أبو عنه روى شنبوذ بن الحسن وأبي المقرئ الكريم عبد بن إدريس عن وأصبھان بجرجان وحدث

 الطيب أبو نبأنا قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا األصبھاني الحافظ هللا عبد بن أحمد نعيم وأبو اإلسماعيلي بكر أبي بن
 على قرأت قال الحداد الكريم عبد بن إدريس نبأنا قال علينا دمق البغدادي المقرئ جعفر بن يوسف بن أحمد بن محمد
 بلغت فلما سليم على قرأت فاني رأسك على يدك ضع قال جبل على القرآن ھذا أنزلنا لو اآلية ھذه بلغت فلما خلف
 رأتق فاني رأسك على يدك ضع قال اآلية ھذه بلغت فلما حمزة على قرأت فاني رأسك على يدك ضع قال اآلية ھذه
 قال اآلية ھذه بلغت فلما وثاب بن يحيى على قرأت فاني رأسك على يدك ضع قال اآلية ھذه بلغت فلما األعمش على
 على قرأنا فانا رأسك على يدك ضع قاال اآلية ھذه بلغت فلما واألسود علقمة على قرأت فاني رأسك على يدك ضع
 بلغت فلما سلم و عليه هللا صلى النبي على قرأت فاني رؤسكما على أيديكما ضعا قال اآلية ھذه بلغنا فلما هللا عبد
 كل من شفاء فانھا رأسك على يدك ضع لي قال الي بھا نزل لما جبريل فان رأسك على يدك ضع لي قال اآلية ھذه
 وأربعين تسع سنة في الشيخ ھذا من سمعت قال نعيم أبي عن أصحابنا بعض عن ذكر الموت والسام السام إال داء
  ثالثمائةو

 عنه روى الترمذي عيسى أبي عن أبيه عن بھا وحدث بغداد قدم النسفي أحمد أبو يوسف بن أحمد بن محمد - 337
  جعفر بن مخلد بن إبراھيم

 بن أحمد بن محمد هللا عبد وأبا الشافعي بكر أبا سمع الصياد بكر أبو وصيف بن يوسف بن أحمد بن محمد - 338
 عنه كتبنا البصري السقطي حمدان بن جعفر بن وأحمد القطيعي مالك بن بكر وأبا خالد بن يوسف بن وأحمد المحرم
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 اإلثنين يوم ولدت يقول الصياد بكر أبا سمعت الفوارس أبي بن محمد عليه انتخب شديدا خيرا صدوقا ثقة وكان
 سنة األول ربيع شھر من خلون لخمس الجمعة يوم ومات وثالثمائة وثالثين خمس سنة المحرم من خلون لثالث
  اليوم ذلك غد من ودفن وأربعمائة عشرة ثالث

 الشرقي الجانب أھل من باأللحان القراءة صاحب البزار منصور أبو محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد -  339
 يوسف بن أحمد بن محمد أخبرنا الرصافة ناحية سليم درب يسكن صدوقا وكان عنه كتبنا المظفر بن محمد سمع

 سليمان بن أحمد نبأنا قال الحراني عروبة أبو نبأنا قال الحافظ المظفر بن محمد نبأنا قال المھدي جامع في القارئ
 قال عازب بن البراء عن الجھم أبي عن مطرف عن الثوري سفيان عن واقد بن هللا عبد قتادة أبو نبأنا قال الرھاوي

 ولدت فقال مولده عن يوسف بن منصور أبا سألت وركع كبر ثم الركوع قبل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قنت
 وثالثين سبع سنة من األولى جمادى في ومات وثالثمائة وخمسين تسع سنة الحجة ذي من عشر الثالث يوم

  وأربعمائة

 عثمان عمرو أبو عنه روى النخعي محمد بن إسحاق عن حدث هللا عبد أبو بكار بن يحيى بن أحمد بن محمد -  340
  السماك بابن المعروف الدقاق هللا عبد بن أحمد بن

 يحيى بن محمد عن روى الصواف بابن يعرف البزاز بكر أبو الربيع بن زكريا بن يحيى بن أحمد بن محمد - 341
 بن يحيى بن أحمد بن محمد بكر أبو نبأنا قال رزق بن أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد عنه حدثنا العمى الحسين بن

 ببغداد البصري العمى الحسين بن يحيى بن محمد بكر أبو نبأنا قال البزاز الصواف بابن المعروف الربيع بن زكريا
 سعيد عن الزھري منھال بن عن الزھري المطلب بن عيسى عن ھالل بن مھدي نبأنا قال مھدي بن محمد نبأنا قال
 سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال الصديق بكر أبي عن عفان بن عثمان عن عمرو بن هللا عبد عن المسيب بن

  هللا إال إله ال أن شھادة الموت عند طالب أبا عمي عليه أوصيت ما األمر ھذا من النجاة

 وأبا الفريابي محمد بن جعفر سمع العطشي البزاز علي أبو إسماعيل بن هللا عبد بن يحيى بن أحمد بن محمد - 342
 بن وعلي الباغندي محمد بن ومحمد الطبري جرير بن ومحمد ريالعكب ذريح بن صالح بن ومحمد الموصلي يعلى
 حدثنا السجستاني داود أبي بن بكر وأبا األنماطي بنان بن وإسحاق النسائي العباس بن علي بن ومحمد الخشاب حماد
 يالطناجير الفرج وأبو المقرئ طلحة بن وعلي الخالل محمد بن والحسن الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو عنه

 وسبعين أربع سنة قال العتيقي محمد بن أحمد أخبرنا ثقة فقال عنه الخالل وسألت الجوھري علي بن والحسن
 بن الحسن لنا وقال مأمونا ثقة وكان الحجة ذي في العطشي يحيى بن أحمد بن محمد علي أبو توفي فيھا وثالثمائة

 السابع اإلثنين يوم في ودفن اإلثنين ليلة في ةفجأ العطشي يحيى بن أحمد بن محمد علي أبو توفي الجوھري علي
  وثالثمائة وسبعين أربع سنة الحجة ذي من عشر

 معاذ بن وبشر الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد سمع البزاز بكر أبو يزيد بن يونس بن أحمد بن محمد -  343
 بن علي أخبرني المقرئ مقسم بن كرب أبو عنه روى الكوفي يوسف بن وإبراھيم بكار بن والزبير مسعدة بن وحميد
 إبراھيم نبأنا قال البزاز يونس بن أحمد بن محمد نبأنا قال المقرئ مقسم بن الحسن بن محمد نبأنا قال الرزاز أحمد
 إلى رجل جاء قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن سھل عن سفيان عن هللا عبيد األسجعي نبأنا قال الكوفي يوسف بن

 شر من كلھا التامات هللا بكلمات أعوذ أمسيت حين قلت لو إنك أما فقال عقرب لدغته وقد سلم و يهعل هللا صلى النبي
 مجودا ھكذا الثوري سفيان عن الحديث ھذا برواية تفرد بكر أبو الشيخ قال تصبح حتى شيء يضرك لم خلق ما

 ألبي ذكر غير من عقرب غتهلد أنه أسلم من رجل عن أبيه عن سھيل عن الثوري عن واحد غير ورواه االسجعي
 عن ھريرة أبي عن أبيه عن سھيل عن الثوري عن يوسف بن عصام عن الرازي مدرك بن عمر ورواه ھريرة
 الرحمن عبد بن وسعيد أنس بن مالك عن سفيان عن األسجعي عن سھيل عن الحديث ھذا وروى أسلم من رجل

 شعبة أسلم من رجل عن أبيه عن أيضا سھيل عن رواهو القرظي مالك أبي بن ثعلبة بن رفاعة بن ومحمد الجمحي
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 الوجھين على ويرويه فيه يضطرب كان سھيال أن ونرى الطحان هللا عبد بن وخالد عيينة بن وسفيان الحجاج بن
  أعلم وهللا جميعا

 مقاتل يأب بن صالح أخو وھو هللا عبد أبو محمد وكنية يونس مقاتل أبي واسم مقاتل أبي بن أحمد بن محمد - 344
 عبد بن وأحمد زنجويه بن الملك عبد بن ومحمد شبة بن عمر عن بھا وحدث نصيبين نزل بالقيراطي المعروف
 األزدي الحسين بن محمد الفتح وأبو الجرجاني عدي بن هللا عبد عنه روى الصوفي يحيى بن وأحمد الحارثي الحميد
  الترجمة ھذه أصحاب من جده اسم نحفظ لم وممن

 بن الحسن بن محمد عنه روى الھمداني هللا عبيد بن القاسم عن حدث الخشن بابن يعرف أحمد بن دمحم - 345
 بن محمد نبأنا قال دريد بن نبأنا قال المرزباني عمران بن محمد أنبأنا قال القمي أيوب بن علي أخبرني األزدي دريد
 عن مجالد عن عدي بن الھيثم نبأنا قال الھمداني هللا عبيد بن القاسم نبأنا قال الخشن بابن المعروف البغدادي أحمد

 أو حلمي من أعظم جھل أو عفوي من أعظم ذنب يكون أن هللا من ألستحيي إني طالب أبي بن علي قال قال الشعبي
  جودي يسدھا ال خلة أو ستري يواريھا ال عورة

 الحارثي منصور بن محمد بن نالرحم عبد عن بھا وحدث بغداد سكن الشامي الحسن أبو أحمد بن محمد - 346
 من رجال كان وقال األنباري بشار بن القاسم بن محمد بكر أبو عنه روى الحمال مھران أبي بن العباس بن والحسن

  أبي مجلس في رأيته الحديث أھل

 البواب بن الحسين أبو عنه روى المؤذن مرزوق بن الحسين عن حدث الصيدالني بكر أبو أحمد بن محمد - 347
 قال المقرئ يعقوب بن أحمد بن هللا عبيد أنبأنا قال النھرواني روح بن عمر بن أحمد الحسين أبو أخبرني لمقرئا

 قال الخزاعي قتيبة بن الحسن نبأنا قال المؤذن مرزوق بن الحسين نبأنا قال الصيدالني بكر أبو أحمد بن محمد نبأنا
 تطلب أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال هللا عبد بن جابر عن دثار بن محارب عن الثوري سفيان نبأنا

 أخي كتاب في وجدت قال الحربي عمر بن علي أنبأنا قال الواحد عبد بن محمد الحسين أبو أخبرنا النساء عثرات
  بردان باب قنطرة في ودفن وثالثمائة عشرة إحدى سنة المحرم من يوم أول الصيدالني بكر أبو مات

 بن الوھاب وعبد إسرائيل أبي بن إسحاق عن حدث الرواس بابن يعرف النخاس بكر أبو أحمد نب محمد -  348
 محمد نبأنا قال القطيعي جعفر أبي بن أحمد أخبرنا الصيرفي الشخير بن هللا عبيد بن محمد عنه روى الوراق الحكم
 أبي بن عن المبارك بن عن إسرائيل أبي نب إسحاق نبأنا قال النخاس أحمد بن محمد نبأنا قال الشخير بن هللا عبيد بن

 أربعون جنازته حضر إسرائيل بني في صالحا رجال كان قال ھارون أخت يا تعالى هللا قول في مجاھد عن نجيح
 أن قانع بن نبأنا قال الصفار عثمان بن هللا عبد أنبأنا قال السمسار محمد بن علي أخبرنا سواه ھارون اسمه ممن ألفا
  الرصافة باب ينزل وكان المحرم نصف في وثالثمائة عشرة خمس سنة في تما الرواس بن

 غالب بن سعيد بن محمد يحيى وأبي عرفة بن الحسن عن حدث البرزاطي هللا عبد أبو أحمد بن محمد -  349
 عمر بن أحمد أخبرني شاذان بن بكر أبو عنه روى الطائي حرب بن وعلي زنجويه بن الملك عبد بن ومحمد العطار

 بن الملك عبد بن محمد نبأنا قال البرزاطي هللا عبد أبو نبأنا قال البزار الحسن بن إبراھيم بن أحمد أنبأنا قال روح بن
 قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن بھز عن النيسابوري الضحاك أبو الجارود نبأنا قال زنجويه
  الناس هيحذر فيه بما اذكروه الفاجر ذكر عن أترعون

 حفص بن عمر بن محمد عن بھا وحدث بغداد نزل األصبھاني المطبخي سعيد أبو أحمد بن محمد -  350
 بن محمد بن أحمد نبأنا قال طالب أبي بن الحسن أخبرنا الجندي بن الحسن أبو عنه رواه واحدا حديثا األصبھاني
 حديث عنده يكن ولم حفظه من الدولة عضد حبصا األصبھاني احمد بن محمد سعيد أبو نبأنا قال عروة بن عمران
 صلى النبي عن مالك بن أنس عن ھدبة أبو نبأنا قال األصبھاني حفص بن عمر بن محمد جعفر أبو نبأنا قال غيره
 هللا إلى أبغضكم وإن ويؤلفون يألفون الذين أكنافا الموطئون أخالقا أحاسنكم هللا إلى أحبكم قال سلم و عليه هللا
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 سعيد أبي عن الحديث ھذا وكتبت المؤلف قال العثرات لھم الملتمسون االخوان بين المفرقون بالنميمة المشاؤون
  الفرات بن العباس بن محمد

 خليفة بن ھوذة صاحب الخطابي محمد بن القاسم عن حدث البغدادي األحول الذھلي أحمد أبو أحمد بن محمد -  351
  بجرجان نهم سمع أنه وذكر عدي بن هللا عبد عنه روى

 روى المكي العالء أبي بن حرمي عن حدث الفقيه القطان بن الحسين أبي والد القطان بن أحمد بن محمد -  352
  والمختلف المؤتلف كتاب في الدارقطني عنه

 حجاج بن الفرج بن أحمد عنه روى الكديمي العباس أبي عن حدث األرزي المؤذن بكر أبو أحمد بن محمد -  353
  الجوھري صف في منه معس أنه وذكر

 أبي عن وحدثنا حفص بستان ينزل كان فقال الفوارس أبي بن محمد ذكره الدجاج الطيب أبو أحمد بن محمد - 354
 ليلة وثالثمائة وخمسين سبع سنة في ومات ومائتين ثمانين سنة مولده ثقة وكان الفريابي وجعفر الحراني شعيب
  رجب من خلون لخمس الجمعة يوم ودفن الجمعة

 داود أبي بن بكر أبي عن بدمشق حدث الجالء بصاحب يعرف البغدادي الواعظ الحسن أبو أحمد بن محمد - 355
  الدمشقي المري هللا عبد بن الوھاب عبد عنه روى

 )  أحمد بن محمد ترجمة آخر( 

  إبراھيم أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 سمع والقاسم وعثمان بكر أبي والد وھو الكوفي العبسي واستيخ بن عثمان بن إبراھيم شيبة أبي بن محمد - 356
 عنه روى جعفر بن الحميد وعبد علقمة بن عمرو بن ومحمد األعمش وسليمان خالد أبي بن وإسماعيل شيبة أبا أباه
 هللا عبد بن محمد بن أحمد هللا عبد أبو أنبأنا الواسطي سليمان بن وسعيد محمد بن عثمان وابنه ھارون بن يزيد

 أبي كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين بن علي نبأنا قال المخرمي سھيل بن حميد بن محمد أنبأنا قال الكاتب
 وكان ببغداد رأيته قد عثمان بن إبراھيم بن محمد معين بن يحيى يعني زكريا أبو قال يده بخط حبان بن الحسين
 قضاء على شيبة أبي بن إبراھيم بن محمد وكان شيئا عنه أكتب فلم ھارون بن يزيد من أكيس كيسا ثقة جميال رجال
 محمد رأيت قد زكريا أبو قال آخر موضع وفي جدھم سعد صاحب سعدة أبا أن ولده ويزعم قديما بفارس مات فارس
 بن الحسن أخبرنا شيئا عنه أكتب ولم عنه يكتب أن قبل مات مأمونا ثقة وكان جميل شاب ھؤالء أبو شيبة أبي بن
 بن يزيد نبأنا قال أبي حدثني قال حنبل بن أحمد بن هللا عبد نبأنا قال حمدان بن جعفر بن أحمد أنبأنا قال تميميال علي

 قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن شيبة أبي بن بكر أبي أبا يعني إبراھيم بن محمد عن ھارون
 بن محمد نا الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا للذاتا ھاذم ذكر أكثروا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 كان شيبة أبي بن محمد يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس نا محمد بن سعيد بن أحمد أنا العباس
 على قرأنا قال الدقاق الحسين بن محمد بن علي أخبرنا شيبة أبي ابني أبو وھو بھا ومات فارس ببعض قاضيا
 محمد بن القاسم سمعت قال األموي عثمان بن محمد حدثني قال سعيد بن العباس أبي عن الضبي ھارون بن الحسين
  وسبعين سبع بن وھو ومائة يعني وثمانين اثنتين سنة أبي مات يقول

 امارة يلي كان المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن علي بن محمد بن باإلمام المعروف إبراھيم بن محمد - 357
 سنة الرشيد خالفة في ببغداد وتوفي سنين عدة المنصور خالفة في المناسك وإقامة مكة إلى بالناس والمسير الحج
 بن محمد إبراھيم بن محمد على فصلى الرقة إلى بغداد عن شخص قد ذاك إذ الرشيد وكان ومائة وثمانين خمس
 الخطبي علي بن إسماعيل ذلك ذكر الميدان بباب اسيةبالعب المعروفة المقبرة في ودفن العھد ولي وھو األمين ھارون
 بن محمد بن جعفر عن العلم روى وقد ببغداد عقب إبراھيم بن ولمحمد منه سمعه انه مخلد بن إبراھيم أنبأني فيما
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 الوراق علي بن العزيز عبد حدثني أيضا المنصور جعفر أبي عمه وعن ليلى أبي وبن علي بن الصمد وعبد علي
 أبو نبأنا قال الھاشمي الخطيب العزيز عبد بن إبراھيم بن المطلب بن عيسى بن ھارون موسى أبو أنبأنا قال لفظا

 بن محمد جدي نبأنا قال أبي نبأنا قال الھاشمي اإلمام إبراھيم بن محمد بن موسى بن الصمد عبد بن إبراھيم إسحاق
 المؤمنين أمير الي أرسل قال ويحدثھم عظھمي خميس يوم كل في ولده وولد لولده يجلس وكان اإلمام إبراھيم

 ھذا من انظر للغالم فقلت الحافر وقع سمعت إذ فركبت حادث ألمر ذلك فظننت الرسول واستعجلني بكرة المنصور
 فيم فقلت نعم قال أتاك فھل نعم فقلت ھذا رسول أتاك فقال علي فسلم فلحقني السير في فرفقت الوھاب عبد أخوك قال
 قال ألمر إال ھذا أظن وما ذلك أرى ما فقلت معه نأكل أن فأحب الغداء يريد وزيتا خال اشتھى تجده قال ترى ذاك

 علي بن الصمد عبد وإذا جالس الدھليز في ھو العھد ولي المھدي فإذا الستر عند واقف الربيع فإذا فدخلنا إليه فانتھينا
 بن حسن بن هللا وعبد الحسين بن علي بن حمدم بن وجعفر علي بن وسليمان علي بن وإسماعيل علي بن وداود
 للمھدي وقال وخرج الربيع دخل ثم فجلسنا فدخلنا قال عمكم بني مع اجلسوا الربيع فقال محمد بن والعباس حسن
 فيه يكتبون وما دوي ھات للربيع فقال مجالسنا وأخذنا فسلمنا فدخلنا جميعا ادخلوا فقال خرج ثم هللا أصلحك ادخل
 وبني وإخوتك ولدك حدث عم يا فقال علي بن الصمد عبد إلى التفت ثم وورق دواة منا واحد كل ديي بين فوضع
 هللا صلى النبي عن العباس بن هللا عبد جدي عن أبي حدثني علي بن الصمد عبد فقال والصلة البر بحديث أخيك
 يا قال ثم فجارا القوم كان ولو األموال انويثري الديار ويعمران األعمار ليطيالن والصلة البر إن قال أنه سلم و عليه
 و عليه هللا صلى النبي قال قال العباس بن هللا عبد جدي عن أبي حدثني علي بن الصمد عبد فقال اآلخر الحديث عم
 أمر ما يصلون والذين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تال ثم القيامة يوم الحساب سوء ليخففان والصلة البر إن سلم
 علي بن الصمد عبد فقال اآلخر الحديث عم يا المنصور فقال الحساب سوء ويخافون ربھم ويخشون يوصل أن به هللا

 وكان مدينتين على أخوان ملكان إسرائيل بني في كان انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن جدي عن أبي حدثني
 فأوحى نبي عصرھما في وكان رعيته على جائرا برحمه عاقا اآلخر وكان رعيته على عادال برحمه بارا أحدھما

 فأخبر قال سنة ثالثون العاق ھذا عمر من وبقي سنين ثالث البار ھذا عمر من بقي قد أنه النبي ذلك إلى تعالى هللا
 واألمھات األطفال بين ففرقوا قال الجائر رعية ذلك وأحزن العادل رعية ذلك فأحزن ھذا ورعية ھذا رعية النبي

 فأقاموا الجائر أمر عنھم يزيل وأن بالعادل يمتعھم أن هللا يدعون الصحراء إلى وخرجوا والشراب الطعام وتركوا
 البار ھذا عمر من بقي ما فجعلت دعاءھم وأجبت رحمتھم قد أني عبادي أخبر أن النبي ذلك إلى هللا فأوحى ثالثا
 العادل وبقي سنين ثالث لتمام العاق ومات ھمبيوت إلى فرجعوا قال البار لھذا الجائر عمر من بقي وما الجائر لذلك
 ان كتاب في اال عمره من ينقص وال معمر من يعمر وما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تال ثم سنة ثالثين فيھم
 أمير بحديث عمك وبني اخوتك حدث هللا عبد أبا يا فقال محمد بن جعفر إلى المنصور التفت ثم يسير هللا على ذلك

 علي عن أبيه عن جدي عن أبي حدثني محمد بن جعفر فقال البر في سلم و عليه هللا صلى النبي عن علي المؤمنين
 شد اال رعيته على ويعدل قرابته وذا رحمه يصل ملك من ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال طالب أبي بن
 إبراھيم بن محمد الي كتب قال بكر أبي بن الحسن أخبرني حسابه وخفف مآبه وأكرم ثوابه له وأجزل ملكه له هللا

 أبو حدثني قال الضبي يونس بن أحمد نبأنا قال أخبرھم الخضر بن حمدان بن أحمد أن يذكر شيراز من الجوري
  شوال من بقين عشرة إلحدى الھاشمي إبراھيم بن محمد مات فيھا ومائة وثمانين خمس سنة قال الزيادي حسان

 أبي أخو وھو األصل ھروي كان تميم بني مولى وقيل الھذلي بكر أبو الحسن بن معمر بن إبراھيم بن محمد -  358
 القدوس عبد بن هللا وعبد المنكدر بن بكر أبي بن وإبراھيم عيينة بن سفيان سمع إسحاق الھذيل وأبي إسماعيل معمر
 عنه روى أعلم وال الجوھري رمساو بن القاسم بن أحمد عنه روى الخياط خالد بن وحماد الطايفي سليم بن ويحيى
 بن أحمد بن سليمان نبأنا قال بھا األصبھاني الھمداني هللا عبيد بن محمد بن الرحمن عبد الحسن أبو أخبرنا غيره
 نبأنا قال معمر أبي أخو إبراھيم بن محمد نبأنا قال الجوھري مساور بن القاسم بن أحمد نبأنا قال الطبراني أيوب
 إلى يدعوني الخطاب بن عمر الي أرسل قال عباس بن عن طاوس عن ميسرة بن براھيمإ عن عيينة بن سفيان

 اال عيينة بن عن رواه نعلم ال الطبراني قال المبارك الغداء سماه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن وقال السحور
 عمر بن الرحمن عبد أنبأنا قال العباسي صاحب الحسين بن علي الحسن أبو أخبرنا معمر أبي أخو إبراھيم بن محمد
 قال منصور بن الخالق عبد نبأنا قال سھل بن بكر نبأنا قال الفارسي إسحاق بن إسماعيل بن محمد نبأنا قال الخالل
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 في قرأت الحديث أھل من وأخوه ھو عنه يسئل ال معمر أبي مثل فقال الكرخي معمر أبي عن معين بن يحيى سئل
 سمعت قال الھروي ياسين بن محمد بن أحمد عن العصمي العباس بن محمد عن الفوارس أبي بن محمد سماع
  به بأس ال صدوق معمر أبي أخو إبراھيم بن محمد يقول ھارون بن موسى

 الفھماء الحفاظ أحد كان معين بن يحيى صاحب بمربع المعروف األنماطي جعفر أبو إبراھيم بن محمد -  359
 يونس بن وأحمد األسود أبي بن بكر وأبي الطيالسي الوليد وأبي النھدي فةحذي وأبي التبوذكي سلمة أبي عن وحدث
 بن محمد بن ويحيى المطرز زكريا بن وقاسم بالتمتام المعروف غالب بن محمد عنه روى موسى بن أسد بن وسعيد
 بن محمد نب الواحد عبد عمر أبو أخبرنا آخرين في الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي إسماعيل بن والحسين صاعد
 قال إسماعيل بن موسى نبأنا قال مربع إبراھيم بن محمد أنبأنا قال العطار مخلد بن محمد أنبأنا قال مھدي بن هللا عبد
 سلم و عليه هللا صلى النبي كان قالت عائشة عن عروة عن الزبير بن مصعب بن عمرو نبأنا قال زيد بن سعيد نبأنا
 شعبة بن محمد بن الحسن نبأنا قال المطلب بن هللا عبد بن محمد نبأنا قال طالب أبي بن الحسن حدثني بخمس يوتر
 حديثا هللا عبد أبو فذكر محبرة يديه وبين حنبل بن أحمد عند كنت قال مربع األنماطي إبراھيم بن محمد حدثني قال

 جعفر عن بلغني يقول افظالح نعيم أبا سمعت مظلم ورع فھذا ھذا يا أكتب لي فقال محبرته من أكتبه بأن فاستأذنته
 بعبيد محمد بن والحسين بمربع إبراھيم بن محمد فلقب أصحابه يلقب معين بن يحيى كان قال كزال بن محمد بن

 كبار من وھؤالء قال ماغمه بعالن الصمد عبد بن وعلي بكيلجة صالح بن ومحمد بجزرة محمد بن وصالح العجل
 األنماطي إبراھيم بن محمد قال الدارقطني الحسن أبو أنبأنا قال الفتح أبي بن هللا عبيد أخبرنا الحديث وحفاظ أصحابه
 في قرأت وغيرھما مخلد وبن صاعد بن محمد أبو عنه حدث وتاريخ تصنيف له بغداديا حافظا كان بمربع يعرف
 ثمانينو ست سنة األولى جمادى في األنماطي مربع إبراھيم بن محمد جعفر أبو مات بخطه مخلد بن محمد كتاب

 ومائتين وثمانين ست سنة مات مربع عتاب بن هللا عبد بن محمد ذاك إنما ھذا في مخلد بن محمد وھم وقد ومائتين
 عبد نبأنا قال الصفار عثمان بن هللا عبد أنبأنا قال السمسار محمد بن علي أخبرنا قديما فمات ھذا جعفر أبو وأما
  ومائتين وخمسين ست سنة في مات ألنماطيا مربعا إبراھيم بن محمد أن قانع بن الباقي

 بن إسحاق سمع بالقحطبي يعرف المؤدب هللا عبد أبو قحطبة بن الحسن بن محمد بن إبراھيم بن محمد -  360
 بن عمر األذان وأبو الختلي سنين بن إبراھيم بن إسحاق عنه روى األزدي عمرو بن ومعاوية الحنيني إبراھيم
 كتبت بغدادي القحطبي إبراھيم بن محمد حاتم أبي بن الرحمن عبد وقال المطرز كرياز بن وقاسم الحافظ إبراھيم
 قال الطاھري العزيز عبد بن علي أخبرنا منه سمعناه ما بخطه أورمة بن إبراھيم لنا كتب صدوق وھو أبي مع عنه
 إسحاق نبأنا قال المؤدب قحطبة بن إبراھيم بن محمد نبأنا قال زكريا بن قاسم نبأنا قال بشر بن حامد بن عيسى أنبأنا
 وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال مالك بن أنس عن الزھري عن مالك نبأنا قال الحنيني إبراھيم بن

 أبي عن الدارقطني الحسن أبو الحديث ھذا روى بكر أبو الشيخ قال إيماء يومئ يصلي حمار على خيبر إلى متوجه
 بن علي تابعه وقد عنه القحطبي أيضا به وتفرد مالك عن بروايته تفرد الحنيني إن ويقال قاسم عن السبيعي بن محمد
 بن سعيد الحباب أبي عن يحيى بن عمرو عن مالك به حدث إنما وھم وھو كذلك الحنيني عن فرواه الفرائضي زيد
  حموس يلقب وكان تينومائ وخمسين ثمان سنة في مات القحطبي أن بلغني الموطأ في ھو كذلك عمر بن عن يسار

 محمد عنه روى معاذ بن الجارود عن بھا وحدث بغداد قدم الترمذي سفيان أبو حفص بن إبراھيم بن محمد - 361
  ومائتين وستين اثنتين سنة في منه سمع أنه وذكر مخلد بن

 الطنافسي عبيد بن يعلى عن حدث مضبوطا الدارقطني بخط رأيته ھكذا األنباري ھدي بن إبراھيم بن محمد -  362
 بن محمد غانم أبو نبأنا قال علي أبي بن علي أخبرنا التنوخي البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف عنه روى
 األعمش نبأنا قال عبيد بن يعلى نبأنا قال األنباري إبراھيم بن محمد نبأنا قال أبي نبأنا قال التنوخي األزرق يوسف
  قط العشر في يصوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رؤى ما تقال عائشة عن األسود عن إبراھيم عن
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 بن الحسن عنه روى خليفة بن ھوذة عن حدث بالحكيمي يعرف البغدادي البرمكي بكر أبو إبراھيم بن محمد - 363
  الواسطي الزيات صالح بن أحمد

 جامع إلى انتقل ثم الرصافة جامع في يتكلم كان شيوخھم كبار من الصوفي حمزة أبو إبراھيم بن محمد -  364
 التمار نصر وأبا الحارث بن وبشر حنبل بن أحمد جالس خصوصا عمرو أبي وبقراءة بالقراءات عالما وكان المدينة
 أبو لي وقال وغيرھما النساج وخير الكتاني علي بن محمد عنه حكى النخشبي تراب أبي مع وسافر السقطي وسريا
 الرحمن عبد أبو أخبرنا القاضي أبان بن عيسى مولى كان إبراھيم بن محمد سمهوا بغدادي حمزة أبو الحافظ نعيم

 بن عن يحكي البغدادي الحسن بن محمد سمعت قال السلمي الحسين بن محمد أنبأنا قال الحيري أحمد بن إسماعيل
 صوفي يا فيھا ولتق ما ويقول مسائل عن مجلسه في يسألني حنبل بن أحمد اإلمام كان حمزة أبو قال قال األعرابي
 يقول بمكة الھمداني الحسن بن هللا عبد بن علي الحسن أبا سمعت قال القرميسنيني الحسن أبي بن العزيز عبد حدثني
 التوكل يرى وھو عليه ويخرج المھر يركب وكان الغزو يحب وكان رباه قد مھر حمزة ألبي كان قال الخلدي حدثنا
 تلك تبقى العسكر رحل إذا كان قال أمرھا في تعمل كنت أيش فالدابة تعمل فكي علمنا قد أنت حمزة أبا يا له فقيل

 الحسين بن محمد أنبأنا قال المحتسب الحسين بن علي بن أحمد أخبرني فتأكل تدور الناس ومن الدواب من الفضالت
 من خرجت قولي حمزة أبا سمعت يقول النساج خيرا سمعت يقول الرازي بكر أبا سمعت قال النيسابوري موسى بن
 السعير في وفريق الجنة في فريق نعم فقال مضى قد من خبر من عندك ھل فقلت راھب على فوقفت الروم بالد

 محمد سمعت يقول السلمي الرحمن عبد أبا سمعت قال النيسابوري القشيري ھوازن بن الكريم عبد القاسم أبو أخبرنا
 وأنا البادية أدخل أن هللا من ألستحي إني يقول حمزة أبا سمعت يقول النساج خيرا سمعت يقول الواعظ هللا عبد بن

 محمد بن أحمد نبأنا قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا أتزوده زادا الشبع على سعيي يكون لئال التوكل اعتقدت وقد شبعان
 أسير أنا افبينم التوكل على سفرة سافرت يقول حمزة أبا سمعت قال الصوفي الخياط بدر أبو حدثني قال مقسم بن
 فيھا فجلست مرتقاھا لبعد الخروج على أقدر فلم فيھا حصلت قد فرأيتني بئر في وقعت إذ عيني في والنوم ليلة ذات
 فقال والمارة السابلة طريق في ھذه ونترك نجوز لصاحبه أحدھما فقال رجالن رأسھا على وقف إذ جالس أنا فبينا
 فسكت سوانا إلى بالنا وتشكو علينا تتوكل فنوديت فيھا أنا تقول أن نفسي فبدرت قال نطمھا قال نصنع فما اآلخر
 فيھا مسجونا حصلت ولكن طمھا أمنت نفسي لي فقالت به غطوھا رأسھا على جعاله شيء ومعھما رجعا ثم فمضيا
 شيء على فوقعت يدي فمددت شديدا بي تمسك أراه وال بي يھتف شيء ناداني الغد كان فلما وليلتي يومي فمكثت
 مثله من يلحق ما ذلك من نفسي لحق رأيته فلما سبع ھو فإذا األرض فوق فتأملت وطرحني فعالھا به فتمسكت خشن
 بن رضوان القاسم أبو أخبرنا تخاف بما تخاف ما وكفيناك بالبالء البالء من استنقذناك حمزة أبا يا ھاتف بي فھتف
 بن أحمد بن محمد بكر أبا سمعت يقول النيسابوري هللا دعب بن محمد بن أحمد سمعت قال الدينوري الحسن بن محمد
 من أخرج لما انه الدمشقي الصوفي حمزة أبي عن يحكي نعيم بن محمد هللا عبد أبا سمعت يقول الحافظ الوھاب عبد
 لي تراءيت... ...  الكشف عن منك بالقرب وأغنيتني...  الھوى أكشف أن منك حيائي نھاني...  يقول أنشأ البئر
 منك بالعطف فتؤنسني...  وحشة لك ھيبتي من وبي أراك... ...  بالكف أنك بالغيب تبشرني...  كأنما حتى الغيبب

 قال كذا بكر أبو الشيخ قال...  الحتف مع الحياة كون عجب وذا...  حتفه الحب في أنت محبا وتحيى... ...  وباللطف
 عن يحكي وكذلك البغدادي حمزة أبو البئر في الواقع أن عيمن أبو لنا وذكر الدمشقي حمزة أبي عن الحكاية ھذه في
 في البئر في وقع الذي أن السلمي الحسين بن محمد أنبأنا قال الحيري أحمد بن إسماعيل وأخبرنا الشبلي بكر أبي

 عبد يعل أبو أخبرني بذلك أعلم فا البغدادي حمزة بأبي وليس الجنيد أقران من الخرساني حمزة أبو ھو البادية
 األزدي الحسن بن أحمد بن محمد جعفر أبا سمعت قال بالري النيسابوري فضالة بن أحمد بن محمد بن الرحمن
 في الصوفي حمزة أبا يستقبلون المتصوفة مشايخ من طائفة خرج الخلدي محمد بن جعفر قال يقول بسمنان الخطيب
 لو هللا معاذ قال الصفات تغيرت إذا األسرار تتغير لھ سيدي يا الجريري فقال لونه شحب قد به فإذا مكة من قدومه
 تركنا ثم فالشاھا الصفات عن وأعرض فحماھا األسرار ساكن ولكنه العالم لھلك الصفات لتغير األسرار تغيرت
 إذا... ...  أكن لم كأنني...  وطني عن شردني... ...  الدمن قفار قطع...  صيرني ترى كما...  يقول وھو وولى
 قال المحتسب علي بن أحمد أخبرني...  تشھدني أو يشھد...  ما تشھد ال يقول... ...  غيبني بدا وإن...  بدا تغيبت
  أنبأنا
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 المتأفف هللا عبد بن محمد سمعت يقول نصر أبي بن نصر سمعت قال النيسابوري موسى بن الحسين بن محمد
 سكباج فقال وشھيته عليه فسلمت السفر وعثاء هوعلي مكة من حمزة أبو وافي يقول الجنيد سمعت قال البغدادي
 له وعملنا دبس أرطال عشرة وأخذت وخل وباذنجان لحم أرطال وعشرة دقيق مكوك فأخذت بھما تخليني وعصيدة
 أبا يا قال أكله من فرغ فلما كله وأكله فدخل الستر وأسبلت الدار وأدخلته لنا حيرى في ووضعناھا وسكباجة عصيدة
 بن غالب سمعت قال لفظا الشيرازي عثمان بن الحسين سعد أبو أخبرنا الثالثة األكلة مكة من فھذا بتعج ال القاسم
 المواضع من موضع إلى يمشون أصحابنا وجماعة حمزة أبو كان يقول المغربي عثمان أبا سمعت يقول الرازي علي
 صدقه ويظھر الباب ھذا إلى منكم احدو كل ليتقدم ألصحابه حمزة أبو فقال مغلق الباب فإذا الموضع ذلك فبلغوا

 إلى حمزة أبو فتقدم أحد على ينفتح فلم القوم من واحد كل فتقدم أحد معالجة غير من الباب عليه فينفتح وإخالصه
 الشرمقاني الفضل أبي بن الحسن علي أبو أخبرني الموضع ذلك فدخلوا الباب عليه ففتح فتحت اال بكذبي فقال الباب
 سعيد أبو نبأنا قال الواعظ معروف بن محمد بن معروف نبأنا قال الطبري محمد بن أحمد بن ھيمإبرا نبأنا قال

 الھمة وجمع الذكر صفاء من المذاھب ھذه في ببغداد تكلم من أول وھو البغداديين أستاذ حمزة أبو كان قال الزيادي
 حسن مقبوال زال وما أحد ببغداد ناسال رؤوس على بھذا الكالم إلى يسبقه لم واألنس والقرب والشوق والمحبة
 قال الحيري إسماعيل أخبرنا الكوفة بباب ودفن ومائتين وستين تسع سنة وتوفي توفي أن إلى الناس عند المنزلة
 تسع سنة توفي السقطي سرى أقران من إبراھيم بن محمد البزاز حمزة أبو قال السلمي الحسين بن محمد أنبأنا

  أعلم وهللا ھذا من أصح وفاته في زياديال وقول ومائتين وثمانين

 بن عمر سمع بغدادي وھو الطرسوسي له فقيل طرسوس سكن أمية أبو سالم بن مسلم بن إبراھيم بن محمد -  365
 النبيل عاصم وأبا فارس بن عمر بن وعثمان الحضرمي إسحاق بن ويعقوب القاضي حبيب بن وعمر اليمامي يونس
 موسى بن هللا وعبيد المروروذي محمد بن وحسين عقبة بن وقبيصة دكين بن الفضل نعيم وأبا إبراھيم بن ومكي
 بن ومعلي النخعي ھانئ بن الرحمن عبد نعيم وأبا شاذان عامر بن واسود السلولي منصور بن وإسحاق العبسي
 سينوالح صاعد بن محمد بن ويحيى القاضي وكيع خلف بن ومحمد الرازي حاتم أبو عنه روى الرازي منصور
 األھوازي الصلت بن ھارون بن موسى بن أحمد بن محمد الحسن أبو أخبرنا وغيرھم المحاملي إسماعيل ابنا والقاسم
 نبأنا قال الطرسوسي إبراھيم بن محمد نبأنا قال المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي نبأنا قال مرة غير

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن بريدة بن عن جابر عن إسرائيل نبأنا قال السلولي منصور بن إسحاق
 بن محمد أخبرني الجنة دخل اال فصبر عبد بصر ذھب وما بصره ذھاب من بأشد دينه ذھاب بعد عبد أصيب ما سلم
 قال البزار حاقإس بن محمد بن هللا عبيد أنبأنا قاال الفراء بن محمد بن الحسين بن محمد يعلى وأبو القرشي الملك عبد
 عاصم أبو نبأنا قال يخرج أن قبل ببغداد مسلم بن إبراھيم بن محمد أمية أبو نبأنا قال صاعد بن محمد بن يحيى نبأنا
 النيسابوري بكر وأبو إسماعيل بن القاسم نبأنا قال الحافظ عمر بن علي أنبأنا قال البرقاني بكر أبو وأخبرنا النبيل
 وأبي سعيد عن شھاب بن عن جريج بن عن عاصم أبو نبأنا قال إبراھيم بن محمد سوسيالطر أمية أبو نبأنا قاال
 أبو قال بالقرآن يتغن لم من منا ليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة
 لم من منا ليس فيه عاصم أبي وقول الحديث ھذا في منه وھم المسيب بن سعيد عن أمية أبي قول النيسابوري بكر
 ھمام بن الرزاق عبد الحديث ھذا روى بكر أبو الشيخ قال ھكذا عنه رواه من لكثرة عاصم أبي من وھم بالقرآن يتغن

 الحارث بن وعمرو األوزاعي رواه وكذلك وحده سلمة أبي عن شھاب بن عن جريج بن عن محمد بن وحجاج
 أبي بن هللا وعبيد يزيد بن ويونس خالد بن وعقيل راشد بن ومعمر زةحم أبي بن وشعيب الزبيدي الوليد بن ومحمد
 جريج وبن كلھم واتفقوا الزھري عن الموقري محمد بن والوليد الصدفي يحيى بن ومعاوية راشد بن وإسحاق زياد
 عاصم أبو ذكره الذي المتن وأما بالقرآن يتغنى أن الصوت حسن لنبي اذن ما لشيء هللا أذن ما لفظه أن على منھم
 أحمد أخبرنا سلم و عليه هللا صلى النبي عن وقاص أبي بن سعد عن نھيك أبي بن عن مليكة أبي بن عن يروي فانما
 بن محمد حدثني منه فسمعوا بغداد الطرسوسي أمية أبو قدم الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال غالب بن محمد بن

 قال النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد أنبأنا قال القاضي هللا عبد بن الخصيب أنبأنا قال النيسابوري يوسف
 أنبأنا قال القطيعي جعفر أبي بن أحمد أخبرنا طرسوس سكن بغدادي مسلم بن إبراھيم بن محمد قال أبي أخبرني
 بن سليمان داود أبو سئل قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو نبأنا قال كتابه في البصري زحر بن عدي بن محمد
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 بن محمد بن أحمد بكر أبو أنبأنا قال الحنبلي جعفر بن العزيز عبد عن حدثت ثقة فقال الثغري أمية أبي عن األشعث
 حدثني زمانه في مقدما الحديث في إماما كان جدا القدر رفيع رجل إبراھيم بن محمد أمية أبو قال الخالل ھارون
 الفتح أبو نبأنا قال األزدي خالد بن محمد بن الرحمن عبد بن مدمح هللا عبد أبو أنبأنا قال الصوري علي بن محمد
 محمد قال األعلى عبد بن يونس بن أحمد بن الرحمن عبد سعيد أبو نبأنا قال البلخي مسرور بن محمد بن الواحد عبد
 فھما ةالرحل أھل من كان سجستان أھل من إنه ويقال بطرسوس أقام بغدادي أمية أبا يكنى مسلم بن إبراھيم بن

 عبد بن محمد أخبرنا ومائتين وسبعين ثالث سنة اآلخرة جمادى في بطرسوس توفي الحديث حسن وكان بالحديث
 بن محمد أمية أبي نعي وجاءنا قال اسمع وأنا المنادى بن الحسن أبي على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد
  شھرين نحو مات مذ له وكان مائتينو وسبعين ثالث سنة رمضان شھر في طرسوس من إبراھيم

 ليث أستاذ له ويقال الشام بباب نزوله إلى نسب البابشامي الصيرفي هللا عبد أبو كثير بن إبراھيم بن محمد -  366
 إسماعيل نبأنا قال الحفار جعفر بن محمد بن ھالل أخبرنا ما وھما مسندان حديثان الشاعر نواس أبي عن عنه روى
 سنة الشام بباب ببغداد الصيرفي كثير بن إبراھيم بن محمد هللا عبد أبو نبأنا قال الخزاعي القاسم وأب علي بن علي بن

 بن أنس عن الرقاشي يزيد عن سلمة بن حماد نبأنا قال ھانئ بن الحسن نواس أبو نبأنا قال ومائتين وسبعين ثالث
 الجنة ثمن با الظن حسن فان با ظنه يحسن ىحت أحدكم يموتن ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك

 على دخلنا قال كثير بن إبراھيم بن محمد هللا عبد أبو نبأنا قال علي بن إسماعيل نبأنا قال محمد بن ھالل وأخبرنا
 أيام من يوم آخر في أنت علي أبا يا الھاشمي موسى بن عيسى له فقال فيه مات الذي مرضه في نعوده نواس أبي
 قال جالسا استوى فلما اسندوني نواس أبو لھم قال هللا إلى فتب ھنات هللا وبين وبينك اآلخرة أيام من يوم وأول ياالدن
 سلم و عليه هللا صلى هللا نبي قال قال مالك بن أنس عن البناني ثابت عن سلمة بن حماد حدثني وقد با تخوف إياي
 لم بكر أبو الشيخ قال منھم أكون ال أفترى القيامة يوم أمتي من ائرالكب ألھل شفاعتي اختبأت واني شفاعة نبي لكل
  ثقة غير وإسماعيل الخزاعي علي بن إسماعيل اال ھذا إبراھيم بن محمد عن يرو

 بن مسلم سمع الروذ مرو من أصله إن يقال المنقري بكر أبو جناد بن إسحاق بن يحيى بن إبراھيم بن محمد -  367
 غالب أبي بن ومحمد التبوذكي إسماعيل بن وموسى الحوضي عمر وأبا الطيالسي الوليد أباو الفراھيدي إبراھيم
 بن ومحمد المصري محمد بن وعلي الحكيمي هللا عبد وأبو البغوي محمد بن هللا وعبد ھارون بن موسى عنه روى
 بن محمد نبأنا قال نجيح بن العباس بن محمد نبأنا قال بكر أبي بن الحسن أخبرنا وغيرھم البزاز نجيح بن العباس
 قال الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة وأخبرنا إبراھيم بن مسلم نبأنا قاال جناد بن إبراھيم بن ومحمد حرب بن غالب
 قال مسلم نبأنا قال جناد بن إبراھيم بن محمد حدثني قال البغوي محمد بن هللا عبد نبأنا قال إبراھيم بن أحمد أنبأنا
 يناله ان أخاف فاني بالقرآن يسافر ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن نافع عن وبأي عن شعبة نبأنا
 بن محمد نبأنا قال الحكيمي إبراھيم بن أحمد بن محمد ثنا قال جعفر بن مخلد بن إبراھيم أخبرنا البغوي لفظ العدو

 في رأيت التيمي إبراھيم قال قال حوشب بن العوام عن ھشيم نبأنا قال غالب أبي بن محمد نبأنا قال جناد بن إبراھيم
 محمد بن علي أخبرنا الكاظمين من وكنت صبرت كما شئت من واسق اشرب لي فقيل نھر على بي ورد كأني المنام
 خراش بن يوسف بن الرحمن عبد سمعت قال سعيد بن العباس أبي عن الضبي إبراھيم بن الحسين أنبأنا قال الدقاق
 بن على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا مأمون ثقة عدل جناد بن بكر أبو يقول

 والمدينة السيالة بين توفي أنه البزاز جناد بن إبراھيم بن محمد بكر أبي بموت الخبر وجاءنا قال أسمع وأنا المنادى
 في مات جناد بن إبراھيم بن محمد بكر أبا أن قانع نب نبأنا قال الصفار أنبأنا قال السمسار أخبرنا وسبعين ست سنة

  ومائتين وسبعين ست سنة من الحجة ذي في مكة طريق

 بن عبدان عن وحدث العجل عبيد عليه وانتخب بغداد سكن المروزي حمزة أبو يوسف بن إبراھيم بن محمد - 368
 السماك عمرو وأبو مخلد بن محمد هعن روى بري بن بحر بن وعلي المروزيين شقيق بن الحسن بن وعلي عثمان
 بن محمد المروزي حمزة أبو نبأنا قال الدقاق أحمد بن عثمان أنبأنا قال رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا ثقة وكان

 قال الخرساني عطاء عن يزيد بن يونس أنبأنا قال المبارك بن أنبأنا قال شقيق بن الحسن بن علي نبأنا قال إبراھيم
 إلى طريقا به هللا سلك علما به يطلب طريقا سلك من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت الدرداء أبو قال
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 حتى األرض في ومن السماوات في من له ليستغفر وإنه عنه رضا العلم لطالب أجنحتھا لتضع المالئكة وإن الجنة
 ورثة ھم العلماء وان الكواكب سائر على البدر ليلة القمر كفضل العابد على العالم ولفضل الماء جوف في الحيتان
  األنبياء

 النفيلي جعفر أبي عن بھا وحدث بغداد سكن بلخ قاضي الحلواني بكر أبو الحميد عبد بن إبراھيم بن محمد - 369
 عياش بن إسماعيل بن ومحمد السمان أشعث بن وسعيد القطان بحر بن وعلي الحراني واقد بن الملك عبد بن وأحمد
 الرزاز عمرو بن ومحمد الصفار محمد بن إسماعيل عنه روى الفيدي جعفر بن ومحمد المقدسي محمد بن وموسى
 بن محمد جعفر أبو نبأنا قال الحفار محمد بن ھالل أخبرنا ثقة وكان الدھقان محمد بن وحمزة السماك بن عمرو وأبو
 قال عياش بن إسماعيل بن محمد نبأنا قال الحلواني إبراھيم بن محمد نبأنا قال إمالء الرزاز البختري بن عمرو
 موسى أبي بن برزة أبا أن عايذ بن الرحمن عبد عن عبيد عن شريح عن زرعة بن ضمضم نبأنا قال أبي حدثني
 شأن ما قلت نار من بمقاريض جلودھم تقرض رجاال رأيت قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن حدثه
 نساء ھن قال ھذا ما فقلت صياح وفيه الريح خبيث حبا ورأيت لھم يحل ماال إلى تزينوني الذين ھؤالء فقال ھؤالء
 وآخر صالحا عمال خلطوا قوم ھم قال ھؤالء ما قلت الحياة ماء في اغتسلوا قوما ورأيت لھن يحل ماال إلى يتزين
  سيئا

  شيبة بن يعقوب بن مدأح بن محمد عنه روى أبيه عن حدث مشكان بن ھاشم بن إبراھيم بن محمد - 370

 بن الباقي عبد عنه روى الخفاف موسى بن بشار عن حدث الدھان هللا عبد أبو ميمون بن إبراھيم بن محمد -  371
  الجعابي بن بكر وأبو قانع

 زياد أبي بن هللا عبد عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفي الخزاز الحسن أبو حمدون بن إبراھيم بن محمد -  372
 عبد عنه روى الصياد يحيى بن وعثمان الحديثي الجھم بن ويعيش الھمداني العالء بن محمد كريب بيوأ القطواني
 الرزاز سمعان بن أحمد بن وعثمان مانسي بن إبراھيم بن هللا وعبد المخلص طاھر أبي والد العباس بن الرحمن
 بن إبراھيم بن محمد نبأنا قال أيوب بن إبراھيم بن هللا عبد أنبأنا قال القرشي محمد بن علي بن هللا عبد أخبرني
 عن العزيز عبد بن الرحمن عبد نبأنا قال عمر بن محمد نبأنا قال كريب أبو نبأنا قال الكوفي الخزاز حمدون
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر قال أسيد بن عتاب عن مخرمة بن المسور عن المسيب بن سعيد عن الزھري

 علي بن أحمد أخبرنا تمرا النخل زكاة يؤدى كما زبيبا زكاته يؤدى ثم النخل تخرص اكم ثقيف أعناب تخرص أن
 أبو توفي قال سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبي عن الوراق حجاج بن الفرج بن أحمد على قرأنا قال المحتسب
 جمادى من يوم أول ربعاءاأل غداة ودفن األربعاء ليلة ببغداد الخزاز الرواسي حمدون بن إبراھيم بن محمد الحسن
  يخضب ال ورأيته ومائتين وستين سبع سنة اآلخرة

 محمد بن علي عنه روى الموصلي إبراھيم بن أحمد عن حدث البزاز هللا عبد أبو أيوب بن إبراھيم بن محمد - 373
 قال إمالء ونيزيالش محمد بن علي نبأنا قال البزاز علي بن الفرج بن محمد بكر أبو أخبرنا الشونيزي المعلى بن
 خليفة بن يعني خلف نبأنا قال الموصلي إبراھيم بن أحمد نبأنا قال البزاز أيوب بن إبراھيم بن محمد هللا عبد أبو نبأنا
 ويقرأ الثوب وشي يدرس كما اإلسالم يدرس أن يوشك قال حذيفة عن حراش بن ربعي عن طارق بن مالك أبي عن

 من ينتزع حتى كتاب من قبله كان وما بالقرآن أسرى وقد ويصبحون ليلة بيتونفي حالوة له يجدون ال القرآن الناس
 الناس سمعنا إنا منھم القائل يقول حتى نسك وال صيام وال صالة وقت يعرفون فال كبيرة وعجوز كبير شيخ قلب

 يعرفون ال وھم هللا إال لهإ ال قول عنھم يغني فما زفر بن صلة فقال هللا إال إله ال نقول فنحن هللا إال إله ال يقولون
  صلة يا النار من ينجون قال وكذا كذا قلت قال صلة يا قلت ما حذيفة له فقال نسك وال صوم وال صالة وقت

 عن ھارون بن الحسين أنبأنا قال الدقاق محمد بن علي أخبرنا البزاز القربي بن بكر أبو إبراھيم بن محمد - 374
 والخليل شجاع بن الوليد ھمام أبا سمع البزاز القربي بن البغدادي بكر أبو إبراھيم بن محمد قال سعيد بن العباس أبي
  حديث صاحب وكان الطبقة وھذه خلف بن علي بن ومحمد عمرو بن
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 أبو أخبرنا الختلي سلم بن بكر أبو عنه روى الجوھري سعيد بن إبراھيم عن حدث الرفاء إبراھيم بن محمد - 375
 أبو نبأنا قال سعيد بن إبراھيم نبأنا قال الرفاء إبراھيم بن محمد نبأنا قال سالم بن جعفر بن أحمد انبأن قال الحافظ نعيم

 أثواب ثالثة في كفن سلم و عليه هللا صلى النبي أن عمر بن عن سالم عن هللا عبيد بن عاصم عن مسعر عن الجواب
  وھم وھو حدثناه ھكذا نعيم أبو قال

 تفرد الجواب أبا إن ويقال مسعر عن ال الثوري سفيان عن الجواب أبو رواه إنما لحديثا وھذا بكر أبو الشيخ قال
 أيوب بن أحمد بن سليمان نبأنا قال بأصبھان اإلمام جعفر بن يحيى بن علي الحسن أبو أخبرناه الثوري عن بروايته
 قال جواب بن األحوص نبأنا قال يالجوھر سعيد بن إبراھيم نبأنا قال المعمري علي بن الحسين نبأنا قال الطبراني

 أثواب ثالثة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كفن قال عمر بن عن سالم عن هللا عبيد بن عاصم عن سفيان نبأنا
  حبرة وبرد سحوليين ثوبين

  البزار يحيى بن علي بن محمد عنه روى الحارث بن بشر عن أبيه عن حدث البرجالني إبراھيم بن محمد - 376

 بن هللا وعبيد الحماني الحميد عبد بن يحيى سمع السراج هللا عبد أبو ميمون بن أبان بن إبراھيم بن محمد -  377
 وعلي الريان بن حفص أبو عنه روى إسرائيل أبي بن وإسحاق يونس بن وسريج موسى بن والحكم القواريري عمر
 طلحة عن الفتح أبي بن هللا عبيد أخبرني ثقة كانو وغيرھم األنصاري مروان بن زيد بن ومحمد لؤلؤ بن محمد بن
 إبراھيم بن محمد مات وثالثمائة خمس سنة قاال قانع بن نبأنا قال الصفار نا قال السمسار وأخبرنا جعفر بن محمد بن
 أن أسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد وأخبرنا السراج أبان بن

  وثالثمائة ست سنة توفي السراج إبراھيم بن محمد

 مسعود أبي عن بھا وحدث بغداد سكن أصبھاني وھو بالفاذجاني يعرف بكر أبو إسحاق بن إبراھيم بن محمد -  378
 ومحمد القطيعي مالك بن بكر أبو عنه روى األصبھانيين عصام بن وأحمد عاصم بن وأسيد الرازي الفرات بن أحمد
  البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا العطشي يحيى بن أحمد بن

 أبو نبأنا قال داود أبي بن بكر أبي جار األصبھاني إبراھيم بن محمد نبأنا قال حمدان بن جعفر بن أحمد أنبأنا قال
 منعنا ما وهللا بكر ألبي قال عليا أن عائشة عن عروة عن الزھري عن معمر أنبأنا قال الرزاق عبد أنبأنا قال مسعود

  الحديث وذكر إليك هللا ساقه لخير عليك منا تنافسا وال لفضلك منا إنكارا نبايعك أن

 قال غالب بن محمد بن أحمد أخبرنا الشالثائي بابن يعرف الجرجاني جعفر أبو هللا عبد بن إبراھيم بن محمد - 379
 عنه كتب الشالثائي بابن يعرف الجرجاني هللا عبد بن إبراھيم بن محمد جعفر أبو نبأنا قال اإلسماعيلي بكر أبو أنبأنا
 ثابت أنبأنا قال سلمة بن حماد نبأنا قال مسلم بن عفان نبأنا قال زھير بن علي بن محمد نبأنا قال ببغداد غالب أبي بن
 أحسنوا للذين اآلية ھذه في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال صھيب عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن

 أن يريد مزيدا هللا عند لكم ان الجنة أھل يا مناد نادى النار النار وأھل الجنة الجنة أھل دخل إذا قال زيادةو الحسنى
 إلى فينظرون الحجاب فيرفع النار من ويخرجنا الجنة ويدخلنا موازيننا ويثقل وجوھنا يبيض ألم فيقولون ينجزكموه

 عيسى بن الحسين عن أيضا ھذا جعفر أبو وحدث إليه النظر من ينھمألع أقر وال إليھم أحب هللا أعطاھم ما فوهللا هللا
  البسطامي

 العبدي عرفة بن الحسن عن حدث رأى من سر أھل من الدقاق العباس أبو ھارون بن إبراھيم بن محمد - 380
 يالدينور حبش بن علي أبو عنه روى العنزي عليل بن والحسن المقرئ حرب بن ومحمد الطوسي مسلم بن وعلي
 محمد العباس أبو نبأنا قال بالدينور المقرئ حبش بن علي أبو أنبأنا قال أصله من يعقوب بن علي بن محمد أخبرنا

  الطوسي مسلم بن علي نبأنا قال وثالثمائة ست سنة في بسامرا الدقاق ھارون بن إبراھيم بن
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 عنه روى أشكاب بن الحسين بن مدمح عن حدث البوراني أحمد أبو جامع بن إدريس بن إبراھيم بن محمد - 381
  السكري محمد بن عمر بن علي

 عنه روى المخرمي المبارك بن هللا عبد بن محمد عن حدث سمسمة يلقب الغزال جعفر أبو إبراھيم بن محمد - 382
 قال لياإلسماعي بكر أبو أنبأنا قال غالب بن محمد بن أحمد أخبرنا الجرجاني اإلسماعيلي إبراھيم بن أحمد بكر أبو
 بن علي نبأنا قال المخرمي هللا عبد بن محمد نبأنا قال الرصافة مسجد في الغزال إبراھيم بن محمد جعفر أبو نبأنا

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال بكر أبي عن مسروق عن عامر عن جابر عن حمزة أبو أنبأنا قال شقيق بن الحسن
 عن مسروق عن عامر قال كذا بكر أبو الشيخ قال غره أو مسلما ارض من وملعون الملكة سيء الجنة يدخل ال وسلم
 أبو أخبرناه له وجه ال مسروق وذكر بكر أبي عن الھمداني مرة عن عامر عن اإلسناد بھذا والمحفوظ بكر أبي

 بن محمد بن عباس نبأنا قال المادرائي إسحاق بن علي نبأنا قال بالبصرة الشاھد الحسن بن القاسم بن علي الحسن
 مرة عن عامر عن الجعفي جابر عن السكري حمزة أبو نبأنا قال شقيق بن الحسن بن علي نبأنا قال الدوري حاتم

 السبخي فرقد رواه وھكذا الملكة سيء الجنة يدخل ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال بكر أبي عن الھمداني
 وجدت قال الحربي عمر بن علي أنبأنا قال الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخبرنا الصديق بكر أبي عن مرة عن
 ودفن الجمعة يوم رجب من النصف في وثالثمائة ثمان سنة بسمسمة المعروف الغزال جعفر أبو مات أخي كتاب في
  الصالة قبل

 ھالل بن بشر عن بھا وحدث بغداد سكن الصلحي جعفر أبو الرجال أبي بن آدم بن إبراھيم بن محمد - 383
 بن وعمر الختلي سالم بن بكر أبو عنه روى البصري جميل بن وأزھر الجرجرائي الصباح بن ومحمد لصوافا

 وكان وغيرھم المظفر بن ومحمد بالمحاسني المعروف الرزاز سمعان بن أحمد بن وعثمان الحافظ البصري جعفر
 سنة في مات الرجال أبي بن إبراھيم بن محمد أن جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح أبي بن هللا عبيد أخبرني ثقة

  وثالثمائة عشر

 ويحيى الدوري عمر وأبا الزمي حاتم بن محمد سمع الكاتب البرتي األطروش جعفر أبو إبراھيم بن محمد - 384
 البواب بن الحسين وأبو النخاس بن الحسن بن هللا وعبد الجعابي بن بكر أبو القاضي عنه روى القاضي أكثم بن

 قال المقرئ يعقوب بن أحمد بن هللا عبد نبأنا قال طالب أبي بن الحسن حدثني مستقيمة أحاديث بن ليوع المقرئ
 شيخ الوضاح بن محرز نبأنا قال أكثم بن يحيى نبأنا قال األطروش جعفر أبو البرتي إبراھيم بن محمد حدثني
 أبي بن هللا عبد بن عياض عن ذباب يأب بن الرحمن عبد بن الحارث عن أمية بن إسماعيل نبأنا قال قديم مروزي
 من صاعا أو شعير من صاعا الفطر صدقة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرض قال الخدري سعيد أبي عن سرح
 ثالث سنة من رمضان شھر في مات البرتي جعفر أبا أن قانع بن نبأنا قال الصفار أنبأنا قال السمسار أخبرنا أقط

 أخي كتاب في وجدت قال الحربي عمر بن علي نبأنا قال الواحد عبد بن محمد الحسن أبو وأخبرنا وثالثمائة عشرة
 من بقيت عشرة لثالث وثالثمائة عشرة ثالث سنة ثوابة درب ينزل انه يقول وكان األطروش البرتي جعفر أبو مات
  األربعاء يوم رمضان شھر

 وبمصر ببغداد حدث جواال كان الرازي الطيالسي هللا عبد أبو هللا عبد بن زياد بن إبراھيم بن محمد - 385
 سليمان بن والمعافى الفراء موسى بن إبراھيم عن يحدث كان طويال عمرا وعمر قرميسين وسكن وطرسوس
 بن ومحمد االودي حكيم بن وعلي الزھري مصعب وأبي القواريري عمر بن هللا وعبيد معين بن ويحيى الرسغني
 عمير أبي بن الكريم وعبد المخزومي سلمة وأبي البغدادي هللا عبد بن وھارون ذبيح غسان وأبي الرازي حميد

 شعبة بن محمد بن والحسن صاعد بن محمد بن يحيى عنه روى وغيرھم الرقي يونس بن الرحمن وعبد الدھقان
 رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا آخرين في الجعابي بن بكر وأبو الخلدي محمد بن وجعفر القاضي أحمد بن ومكرم
 عباد نبأنا قال موسى بن إبراھيم نبأنا قال الرازي زياد بن إبراھيم بن محمد نبأنا قال القاضي أحمد بن مكرم نبأنا قال
 رسول قال قال المطلب عبد بن العباس عن قيس بن األحنف عن قتادة نبأنا قال إبراھيم بن عمر نبأنا قال العوام بن
 منصور أبو أخبرنا النجوم اشتباك المغرب بصالة ينتظروا لم ما الفطرة على أمتي تزال ال سلم و عليه هللا صلى هللا
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 أبي حدثني قال الحافظ محمد بن أحمد بن صالح الفضل أبو نبأنا قال بھمذان البزاز العزيز عبد بن عيسى بن محمد
 عن األعمش عن زائدة أبي بن بأنان قال الفراء موسى بن إبراھيم نبأنا قال الطيالسي يعني إبراھيم بن محمد نبأنا قال
 إلى فانتھينا األنصار من رجل جنازة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا قال البراء عن عبيدة بن سعد
 المنھال حديث مثل فذكر الطير رؤوسنا على كأن حوله وجلسنا سلم و عليه هللا صلى النبي فجلس يلحد ولما القبر
 زرعة أبو القاضي أخبرنا فحدثته ببغداد ھارون بن موسى الحديث ھذا عن سألني إبراھيم نب محمد قال البراء عن
 إبراھيم بن محمد نبأنا قال النيسابوري محمد بن علي بن الحسين أحمد أبو أنبأنا قال الرازي أحمد بن محمد بن روح
 بن ھشيم نبأنا قال أنس بن مالك نبأنا قال ناجار وكان البغوي حيان بن محمد نبأنا قال منيع بن أحمد نبأنا قال زياد بن
 اللھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الغامدي صخر عن حديد بن عمارة عن عطاء بن يعلى عن خازم أبي
 عن يروه ولم البغوي األحوص أبو مالك عن الحديث ھذا رواية في تفرد بكر أبو الشيخ قال بكورھا في ألمتي بارك
 األزھري القاسم أبو حدثني ما والصواب فيه وأخطأ زياد بن إبراھيم بن محمد سوى ھكذا موصوال يعمن بن أحمد
 هللا عبد نبأنا قالوا وآخرون الزھري الرحمن عبد بن هللا عبيد الفضل وأبو الخزاز العباس بن محمد عمر أبو نبأنا قال
 بن مالك عن البغوي حيان بن محمد األحوص أبو انبأن قال منيع بن أحمد جدي حدثني قال العزيز عبد بن محمد بن
 اللھم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن حديد بن عمارة عن عطاء بن يعلى عن خازم أبي بن ھشيم عن أنس
 سنة كل في إال الحديث بھذا يحدث ال البغوي محمد بن هللا عبد وكان صخرا فيه يذكر لم بكورھا في ألمتي بارك
 الرازي زياد بن إبراھيم بن محمد قال الحافظ أحمد بن صالح نبأنا قال البزاز عيسى بن محمد خبرناأ واحدة مرة
 تكلموا يقول الصفار يعني جعفر أبا سمعت الصفار أحمد بن ومحمد المقرئ محمد بن أحمد عنه حدثنا قرميسين نزيل
 ذلك فذكرت بمرة حاله وأفسد لدينوريا وھب بن كتب يقول أبي سمعت صالح وقال مسنا بالحديث فھما وكان فيه
 جعفر أبا وسمعت صالح قال لغيره يتفرغ ماال الشغل من نفسه في وله الناس في يتكلم وھب بن فقال جعفر ألبي
 محمد بن محمد أحمد أبو أنبأنا قال اليزيدي علي بن أحمد أنبأني لضعفه حديثه يحملون ال الناس أن توھمت يقول
 بن وأمية الرسعني سليمان بن المعافى عن يروي وكان الكثير عمر الطيالسي زياد بن راھيمإب بن محمد قال الحافظ
 محمد كان قد بكر أبو الشيخ قال صدقا أم منه ذلك كان أشرھا أعلم فا الزھري حمزة بن وإبراھيم العبسي بسطام
 عن بنيسابور الحافظ العبدوي راھيمإب بن أحمد بن عمر حازم أبا سألت وثالثمائة عشرة ثالث سنة حيا إبراھيم بن

 عن حدث لكنه مقنع فيه له لكان سماعه على اقتصر انه لو فقال ذكره الحافظ أحمد أبا سمعت فقال زياد بن محمد
 زياد بن إبراھيم بن محمد بخطه الدارقطني الحسن أبي كتاب في قرأت معناه ھذا كالما قال أو يدركھم لم شيوخ
  الرجل بئس فقال البرقاني بكر أبا عنه سألت فضعي آخر موضع وفي متروك

 بغداد قدم اليمن صعدة من وھو المصيصة نزيل اليماني هللا عبد أبو البطال بن مسلم بن إبراھيم بن محمد - 386
 األصبھاني المظفر بن علي أخبرنا القزاز داود بن الحسن بن حبيب عنه روى الھاشمي مسلم بن علي عن بھا وحدث
 صعدة من علينا قدم الصعدي بطال بن إبراھيم بن محمد نبأنا قال إمالء القزاز داود بن الحسن بن حبيب نبأنا قال
 إبراھيم نبأنا قال الصيداوي يحيى بن الرحمن عبد حدثني قال الھاشمي مسلم بن علي نبأنا قال اليمن طريق من وھي
 سنة أربعين ألبيك يضيع هللا أترى يبكيك ما لي فقال الوفاة حضرته حين أبي عند بكيت قال عياش بن بكر أبي بن

 إبراھيم بن محمد عن المصيصة أھل من وغيره الجلي محمد بن إبراھيم إسحاق أبو وحدث ليلة كل القرآن فيھا يختم
 البغدادي الجالب يحيى بن وأحمد الكوفي األسود بن علي بن والحسين المصيصي آدم بن ومحمد شبيب بن سلمة عن

  ونحوھم البيروتي مزيد بن الوليد بن والعباس

 وأبي العكي حميد بن الحسين عن بھا وحدث بغداد قدم السمرقندي الكسائي نصر أبو إبراھيم بن محمد -  387
 لعلي سلم و عليه هللا صلى النبي وصية حديث السماك بن عمرو أبو عنه روى ونحوھما العسقالني قتيبة بن العباس

 الحسين بن الحسن أخبرنا النھرواني قيوما بن هللا عبد بن محمد بن عمر أيضا عنه وحدث ذلك وغير طالب أبي بن
 محمد نصر أبو نبأنا قال بالنھروان المعدل قيوما بابن المعروف البندار هللا عبد بن محمد بن عمر أنبأنا قال النعالي

 سليمان نبأنا قال محمد بن جعفر نبأنا لقا المقدس ببيت أيوب بن محمد هللا عبد أبو نبأنا قال السمرقندي إبراھيم بن
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 قال عليا أن أبيه عن الحسين بن علي عن الحسن بن هللا عبد بن محمد عن أبي حدثني قال مروان بن العزيز عبد بن
  مسلم كل على فريضة العلم طلب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 بن يزيد فروة أبي عن بھا وحدث بغداد قدم الطرسوسي هللا عبد أبو الحكم بن أحمد بن إبراھيم بن محمد -  388
 سنة في منه سمع أنه حفص أبو وذكر شاھين بن حفص وأبو الوراق إسماعيل بن محمد عنه روى الرھاوي محمد
  وثالثمائة عشرة خمس

 نب ومحمد العنزي المثنى بن ومحمد علي بن عمرو سمع األنماطي بكر أبو نيروز بن إبراھيم بن محمد -  389
 بن محمد بكر أبو عنه روى الرھاوي فروة أبا محمد بن ويزيد الحمصي عوف بن ومحمد المصري نافع بن عمر
 بن هللا عبيد بن ومحمد العاقولي حمدان بن إبراھيم بن ومحمد البغوي سمرة أبي بن هللا وعبيد الشافعي هللا عبد

 محمد بن الحسن وحدثني القواس عمر بن فويوس الدارقطني الحسن وأبو المظفر بن ومحمد الصيرفي الشخير
 األنماطي نيروز بن توفي الثالج بن القاسم أبي بخط قرأت الثقات شيوخه جملة في ذكره القواس يوسف أن الخالل

 نيروز بن أن جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح أبي بن هللا عبيد وحدثني وثالثمائة عشرة ثمان سنة رمضان في
  وثالثمائة عشرة تسع سنة في مات

 بن جميل عن بھا وحدث بغداد قدم البصري الشيباني كثير أبو الحجيم أبي بن محمد بن إبراھيم بن محمد -  390
 المكي سالم بن إسماعيل بن ومحمد المصريين سھل بن ووفاء سليمان بن والربيع األعلى عبد بن ويونس الحسن
 بن حفص وأبو حيويه بن عمر وأبو المظفر بن محمدو الحرة بزوج المعروف جعفر بن محمد عنه روى الصائغ
 الزھري غالم بن محمد أبا سألت يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن علي حدثني شاھين
  ثقة ھو فقال الحجيم أبي بن إبراھيم بن محمد عن

 بن يوسف عن وحدث زعفرانيال بدرب ينزل كان البزار الحسن أبو شاھين بن حفص بن إبراھيم بن محمد -  391
 عبد بن وأحمد الجرجاني الربيع أبي بن والحسن زاج منصور بن وأحمد البسري الوليد بن ومحمد القطان موسى
 ويوسف الكتاني إبراھيم بن وعمر الدارقطني الحسن وأبو الوراق إسماعيل بن محمد عنه روى العطاردي الجبار
 سمعت قال القطيعي جعفر أبي بن أحمد أخبرنا الثقات شيوخه جملة في ذكره يوسف أن الخالل وحدثني القواس
 لخمس اإلثنين يوم عاقبة في الحمام من خرج وقد فجأة مات ھذا شاھين بن أن يذكر الجراحي الحسن أبا القاضي
  وثالثمائة عشرين سنة رمضان شھر من خلون

 مستقيمة أحاديث الرفاعي ھشام أبي عن دادببغ حدث الواسطي جعفر أبو الملك عبد بن إبراھيم بن محمد -  392
  اإلمام المنتاب بن محمد بن عمرو بن عثمان الطيب أبو عنه روى

 بن الحسن عن حدثه أنه الثالج بن القاسم أبو ذكر الرازي القصار هللا عبد أبو محمد بن إبراھيم بن محمد - 393
  وثالثمائة وعشرين ثالث سنة في السري زياد بن علي

 فروخ زاذ بن هللا عبد بن إبراھيم عن بعكبرا حدث الملطي الطائي ھشام أبو العباس بن إبراھيم بن حمدم - 394
 بزھان بن عمر بن الحسين بن الوھاب عبد الفرج أبو أخبرنا العكبري بخيت بن هللا عبد بن محمد عنه روى الفارسي
 العباس بن إبراھيم بن محمد ھشام أبو نبأنا قال دقاقال بخيت بن خلف بن هللا عبد بن محمد أنبأنا قال بصور البغدادي
 نبأنا قال السلمي شبيب بن يحيى نبأنا قال الفارسي فروخ زاذ بن هللا عبد بن إبراھيم نبأنا قال بعكبرا الملطي الطائي
 منھا خرجف وكسرتھا تفاحة فتناولت الجنة دخلت سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال مالك بن أنس عن الطويل حميد
  عفان بن لعثمان قالت أنت لمن قلت النسر كريش عينيھا اشفار حوراء

 يلقب كان جده أحمد ألن حبيش بابن يعرف المعدل الحسن أبو دينار بن صالح بن أحمد بن إبراھيم بن محمد - 395
 الحسن بن سحاقوإ الكوفي القصار هللا عبد بن وإبراھيم الدوري وعباس الثلجي شجاع بن محمد عن حدث حبيشا
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 الحجاج بن الفرج بن وأحمد الخالل حميد بن عمر بن الرحمن وعبد الدارقطني الحسن أبو عنه روى الحربي
 محمد قال الدارقطني عمر بن علي أنبأنا قال األزھري القاسم أبو أخبرنا سوار بن يعقوب درب يسكن وكان وغيرھم

 أبو لنا قال قال الدقاق عثمان بن هللا عبيد نبأنا قال األزھري أخبرني بالقوي يكن لم شيخنا حبيش بن إبراھيم بن
 نبأنا قال البزار حمويه بن هللا عبد بن علي بن هللا عبد نبأنا قال العتيقي محمد بن أحمد وأخبرنا حبيش بن الحسن
 وخمسين يناثنت سنة شعبان من بقين لتسع الجمعة يوم ولدت إني قال المعدل البغوي حبيش بن إبراھيم بن محمد

 يقال الروذ مرو من خراسان من قرية من ألنا بالبغيين سمينا إنما الحسن أبو وقال عثمان بن هللا عبيد قال ومائتين
 أخبرنا ماء فيه واستسقى مسجدنا في المنصور وصلى قال البغيين مسجد لھم بنى المنصور وكان قال بغشور لھا
 جمادى في مات حبيش بن إبراھيم بن محمد أن قانع بن نبأنا قال عثمان نب هللا عبد أنبأنا قال السمسار محمد بن علي

  اآلخرة جمادى من خلون لعشر الثالثاء يوم مات الباقي عبد عن غيره قال وثالثمائة وثالثين ثمان سنة اآلخرة

 وعبد اريالبربھ علي بن وأحمد الكديمي يونس بن محمد عن حدث الحربي الورد أبي بن إبراھيم بن محمد -  396
  شاھين بن حفص أبي عنه روى السمسار شعيب بن علي بن ومحمد الجراز أيوب بن هللا

 روى الترمذي نصر بن أحمد بن ومحمد نصر بن سعدان عن حدث الصايغ حليمة أبي بن إبراھيم بن محمد - 397
  اللحياني علي بن الواحد وعبد أيضا شاھين بن عنه

 بن المعافى عنه روى الرازي أيوب بن محمد عن حدث المقرئ بكر أبو مخلد بن خالد بن إبراھيم بن محمد - 398
  الجريري زكريا

 عن وحدثھم بغداد قدم أنه الثالج بن القاسم أبو ذكر البخاري بكر أبو الضحاك إسحاق بن إبراھيم بن محمد -  399
  الحافظ خلف بن أحمد بن إسحاق

 طريف بن محمد بن أحمد زيد وأبي موسى بن بشر عن حدث بكر أبو الحزور أبي بن إبراھيم بن محمد - 400
 بخطه الفرات بن أحمد بن العباس بن محمد الحسن أبي كتاب في قرأت جعفر بن مخلد بن إبراھيم عنه روى الكوفي
 وأربعين اثنتين سنة األول ربيع شھر من خلت لليلة السبت يوم الحزور أبي بن إبراھيم بن محمد بكر أبو توفي
  األحد يوم ودفن ثمائةوثال

 محمد العباس أبي أخي بن وھو ثقيف مولى هللا عبد أبو مھران بن إبراھيم بن إسحاق بن إبراھيم بن محمد - 401
 بآخرة وانتقل والكديمي أسامة أبي بن الحارث من بھا وسمع ببغداد هللا عبد أبو ولد النيسابوري السراج إسحاق بن
 كامل أبي بن هللا عبد وأبو الرازي هللا عبد بن محمد بن تمام عنه روى بھا حدثو المقدس بيت فسكن الشام إلى

  صدوقا وكان األطرابلسي

 أبيه عن النوري بن وعمر بن ومحمد العريني هللا عبد بن حمد أبي أخ بن إسحاق بن إبراھيم بن محمد - 402
  علي إسحاق بن إبراھيم

 بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم القوھستاني جعفر أبو حبلة نب عبدان بن محمد بن إبراھيم بن محمد - 403
 بن وأحمد الوراق الدوري بكر أبو عنه روى القوھستاني خلف بن جمعة بن قريش وأبي النيسابوري السراج إسحاق
 محمد عفرج أبو نبأنا قال الوراق الدوري هللا عبد بن أحمد نبأنا قال المعدل المحسن بن علي أخبرنا الحجاج بن الفرج
  بغداد علينا قدم حبلة بن عبدان بن إبراھيم بن

 الفضل بن العباس الفضل أبي عن حدث العكبري البزار الحسن أبو يعقوب بن يوسف بن إبراھيم بن محمد -  404
 وقال ببغداد منه سمع أنه وذكر مسرور بن محمد بن الواحد عبد الفتح أبو عنه روى الھاشمي موسى بن العباس بن
  خيرا إال أمره من لمتع ما
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 سنة في حاجا بغداد قدم أنه الثالج بن القاسم أبو ذكر البستي أحمد أبو جناح بن محمد بن إبراھيم بن محمد - 405
  آدم بن حامد صاحب البستي القاضي إبراھيم بن إسحاق عن وحدثھم وثالثمائة وأربعين ست

 بن عباد عن حدثھم أنه أيضا الثالج بن ذكر المتطبب بكر أبو خالد بن يزيد بن أحمد بن إبراھيم بن محمد - 406
  العطش سوق ينزل كان وقال السيريني علي

 بن الفتح أبو عنه روى الحباب بن الفضل خليفة أبي عن حدث الخالل أحمد بن يحيى بن إبراھيم بن محمد -  407
  ثقة وكان المنصور بمدينة منزله في حدثنا وقال مسرور

 سكرة بابن يعرف الشافعي الفقيه البغدادي الفرج أبو الخالق عبد بن الحسن بن الحسين بن براھيمإ بن محمد - 408
 أيضا مسرور بن الفتح أبو عنه روى البصري الضرير عمر أبي بن حفص عمر أبي عن بھا وحدث مصر سكن
  لين فيه وكان قال وثالثمائة وخمسين خمس سنة في منه سمع أنه وذكر

 

 مروزي الشيرجي بابن يعرف العباس أبو الحميد عبد بن عيسى بن خالد بن محمد بن إبراھيم بن محمد - 409
 وأبا الطبري جرير بن ومحمد البراثي العباس وأبا األسدي شريك بن وإبراھيم الفريابي محمد بن جعفر سمع األصل
 عنه وحدث الفوارس أبي بن ومحمد الفرات بن الحسن أبو عنه كتب السجستاني داود أبي بن هللا وعبد البغوي القاسم
 المروزي محمد بن إبراھيم بن محمد العباس أبو نبأنا قال رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا رزقويه بن الحسن أبو

 عبد ألبي قلت قال أبي حدثني قال السجستاني داود أبي بن بكر أبو نبأنا قال وحفظه لفظه من الشيرجي بابن يعرف
 محمد حدثنا فقلت ال قال عنك ألجزأ فخذھا في طعنت لو غير حديثا الدارمي العشراء ألبي تعرف حنبل بن أحمد هللا
 ذكرت قال أبيه عن الدارمي العشراء أبي عن سلمة بن حماد نا قال قيس بن الرحمن عبد نا قال الرازي عمرو بن

 األعراب كالم من ألنه صحيحا كوني أن يشبه أحسنه ما أحمد فقال فحسنھا سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول العتيرة
 القرمسيني أحمد بن إبراھيم نا قال المقرئ عمر بن أحمد بن علي أخبرنا عني فكتبه والورقة الدواة ھات البنه وقال
 عبد أخبرنا قال الفرات بن أحمد يعني مسعود أبو نا قال المعدل األصبھاني الحسن بن هللا عبد بن عمر نبأنا قال

 عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل قال أبيه عن الدارمي العشراء أبي عن سلمة بن حماد نع قيس بن الرحمن
 بقين لتسع بالشيرجي ويعرف المروزي إبراھيم بن محمد العباس أبو مات الفوارس أبي بن محمد قال فحسنھا العتيرة
  به بأس ال مستورا ثقة شيخا وكان وثالثمائة وخمسين ست سنة الحجة ذي من

 األزدي النضر بن أحمد بن محمد عن حدث الختلي هللا عبد أبو الحكم أبي بن أحمد بن إبراھيم بن محمد - 410
 أبو نا قال النعالي محمد بن طلحة بن محمد الحسن أبو أخبرنا النعالي طلحة بن محمد عنه حدثنا الكجي مسلم وأبي
 إبراھيم مسلم أبو نا قالوا مالك بن بكر وأبو القزاز وحبيب يالختل الحكم أبي بن أحمد بن إبراھيم بن محمد هللا عبد
 هللا صلى هللا رسول رأيت قال هللا عبد بن قدامة عن نائل بن ايمن عن النبيل عاصم أبو نا قال البصري هللا عبد بن
  إليك إليك وال جلد وال طرد وال ضرب ال صھباء ناقة على الجمرة يرمي سلم و عليه

 محمد نا قال نعيم أبو أخبرنا األصبھاني نعيم أبو عنه حدثنا الكجي مسلم أبا سمع الفروي براھيمإ بن محمد -  411
 عن الزيات ياسين نا قال يحيى بن القاسم نا قال عيسى بن مسور نبأنا قال الكجي مسلم أبو نا قال الفروي إبراھيم بن
 تعلم لم ما علم علمت قد ما إلى تعلمك التقوى معادن من إن قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جابر عن الزبير أبي

 نعيم أبو لي قال علم قد بما االنتفاع قلة يعلم لم ما علم في الرجل يزھد وانما فيه الزيادة قلة علمت قد فيما والنقص
  ثقة وھو حسنة ھيئة له شيخا وكان ببغداد منه وسمعت فروة أبي بن إسحاق ولد من الشيخ ھذا

 وثالثمائة وستين اثنتين سنة في بغداد قدم الموصلي اليسر أبو الفضيل بن العباس بن إبراھيم نب محمد -  412
 بن أحمد هللا عبد وأبو الفوارس أبي بن محمد منه سمعه شيوخه معجم كتاب الموصلي يعلى أبي عن بھا وروى
  الكاتب بن محمد
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 الوشاء عنبر بن محمد بن الحسن عن حدث ربيعيبال المعروف الشاھد بكر أبو محمد بن إبراھيم بن محمد -  413
 الرامھرمزي ضو بن ومحمد الساجي يحيى بن وزكريا ياسين بن محمد بن هللا وعبد الطبري جرير بن ومحمد
 بن عمر بن محمد بكر وأبو الفقيه البقال بن عمر بن هللا عبيد القاسم أبو عنه حدثنا الكوفي عقبة بن محمد بن ومحمد
 بن محمد بن الحسن نبأنا قال الربيعي إبراھيم بن محمد بكر أبو أنبأنا قال بكير بن عمر بن محمد خبرناأ النجار بكير
 عن ذكوان أبي عن عياش أبي بن أبان عن مسافر بن روح نبأنا قال مزاحم أبي بن منصور نبأنا قال الوشاء عنبر
 فليكثر والكرب الشدائد في له يستجاب أن سره من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال ھريرة أبي

  نظر وفيه وثالثمائة وستين أربع سنة في الربيعي بكر أبو توفي الفوارس أبي بن محمد قال الرخاء في الدعاء

 أبو أنبأنا قال الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا الحضرمي الحسن أبو إبراھيم بن محمد -  414
 وتسعين ثمان سنة الوراق البلخي قدامة بن أحمد حامد أبو نبأنا قال ببغداد الحضرمي اھيمإبر بن محمد الحسن
 مكة دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أنس عن شھاب بن عن مالك نبأنا قال سعيد بن قتيبة نبأنا قال ومائتين
  اقتلوه فقال الكعبة بأستار متعلق خطل بن فقيل المغفر رأسه وعلى

 جده عن ببغداد حدث العاقول دير قاضي بكر أبو نيطرا يونس بن إبراھيم بن حمدان بن إبراھيم بن محمد -  415
 الحسين بن ومحمد البرتي مكرم بن وأحمد الثقفي غيالن أبي بن إسماعيل بن عمر وعن إبراھيم أبيه وعن حمدان

 وأبي القاضي الھيثم بن وبدر البغوي القاسم بيوأ الكوفيين زيدان بن هللا وعبد المقانعي العباس بن وعلي األشناني
 بن الحسن عنه حدثنا وغيرھم صاعد بن محمد بن ويحيى داود أبي بن بكر وأبي الحضرمي ھارون بن محمد حامد
 الخالل وسألت بشران بن الملك عبد بن ومحمد التنوخي المحسن بن وعلي األزھري القاسم وأبو الخالل محمد

 األول ربيع شھر في توفي نيطرا بن ان العاقول دير من الخبر جاءنا قال األزھري حدثني قةث فقاال عنه واالزھري
  وثالثمائة ثمانين سنة من

 عبد عنه حدثني الرزاز البختري بن عمرو بن محمد عن حدث الھمذاني نعيم أبو أحمد بن إبراھيم بن محمد - 416
  األزجي علي بن العزيز

 بن محمد سمع البصري بابن يعرف الطرسوسي الغازي البزاز الفتح أبو يزيد بن حمدم بن إبراھيم بن محمد - 417
 محمد بن ومحمد األطرابلسي سليمان بن وخيثمة سالم بن أحمد بن محمد بن وأحمد الطرسوسي أمية أبي بن إبراھيم

 وأبا السيرافي بھزاد بن وأحمد األنطاكي الحسين بن هللا وعبد الملطي أحمد بن وسليمان الكرجي عيسى بن داود بن
 فحدثنا بھا وحدث بغداد وقدم الحمصي زريق بن الرحمن عبد بن والحسن األعرابي زياد بن محمد بن أحمد سعيد
 أبو والقاضي المقرئ طلحة بن وعلي األزھري القاسم وأبو البزار علي بن الفرج بن ومحمد البرقاني بكر أبو عنه

 إبراھيم بن محمد الفتح أبو أنبأنا قاال علي بن محمد العالء أبو والقاضي ھرياألز أخبرنا وغيرھم الواسطي العالء
 الشيزري سنان بن محمد نبأنا قال بحمص زريق بن الرحمن عبد بن الحسن نبأنا قال الطرسوسي يزيد بن محمد بن
 قال قال الدرداء أبي عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن الحكم عن شعبة نبأنا قال طلحة بن حيان بن إبراھيم نبأنا قال

 هللا رسول فقال سرق وان زنى وإن الدرداء أبو قال أمتي من الذنوب ألھل شفاعتي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 في الفتح أبي من سمعت األزھري لي قال الدرداء أبي أنف رغم على سرق وان زنا وان نعم سلم و عليه هللا صلى
 بيت بآخرة استوطن قد الفتح أبو وكان بكر أبو الشيخ قال ثقة فقال عنه األزھري سألت وثالثمائة وسبعين ست سنة

 بن إبراھيم بن محمد الفتح أبو مات يقول المقدس ببيت الفقيه إسماعيل بن سالمة الخير أبا سمعت مات وبھا المقدس
  وأربعمائة عشر سنة نحو المقدس ببيت البصري

 وروى سلم بن جعفر بن وعمر الشافعي بكر أبا سمع الحداد بكر أبو كرانب بن حوران بن إبراھيم بن محمد - 418
 بن إبراھيم بن محمد أخبرني صدوقا وكان عنه كتبت منبه بن لوھب المبتدأ كتاب الھاشمي بريه بن جعفر أبي عن

 عبد بن ھشام انبأن قال موسى بن يونس بن محمد حدثني قال الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد نبأنا قال حوران
 هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن التوأمة مولى صالح عن الزناد أبي بن الرحمن عبد نبأنا قال الوليد أبو الملك
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 رسول وقرأ بعوضة جناح هللا عند يزن فال فيوزن العظيم الشروب باألكول القيامة يوم يؤتى سلم و عليه هللا صلى
 وكنت وأربعمائة عشرة اثنتي سنة في حوران بن بكر أبو مات وزنا القيامة يوم ھمل نقيم فال سلم و عليه هللا صلى هللا
  بالبصرة ذاك إذ

 ويحج مكة إلى السفر يكثر صالحا رجال كان أصبھان ساكن األردستاني بكر أبو أحمد بن إبراھيم بن محمد - 419
 الحسن وأبي الشيرازي عبدان بن مدوأح النيسابوري الخفاف محمد بن أحمد الحسين أبي عن ببغداد وحدث ماشيا

 وبقراءتي بلفظه األردستاني بكر أبو حدثني الحديث يفھم ثقة وكان عنه كتبت الطبقة ھذه من وغيرھم الدارقطني
 يحيى نا قال الثقفي إسحاق بن محمد العباس أبو نا قال بنيسابور الخفاف محمد بن أحمد الحسين أبو أخبرني قال عليه
 أن أنس عن ثابت عن الشھيد بن حبيب عن شعبة نا قال جعفر بن محمد نا قاال الجمال يونس بن ومحمد أكثم بن

 سبع سنة في بھمذان مات االردستاني بكر أبا أن بلغنا دفن ما بعد قبر على صلى سلم و عليه هللا صلى النبي
  وأربعمائة وعشرين

 بن علي أبي أيام بغداد ورد الحافظ نعيم أبي مليمست األصبھاني العطار بكر أبو علي بن إبراھيم بن محمد -  420
 الحافظ بكر أبو موسى بن أحمد حدثنا قال حفظه من لي ذكره واحدا حديثا عنه وعلقت عني وكتب شاب وھو شاذان
 قال األصمعي قريب بن الملك عبد بن محمد نبأنا قال الفرجي يعقوب بن محمد نبأنا قال حكيم بن عمرو أبو نبأنا قال
 في السرعة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن المقبري سعيد أبي عن معشر أبي عن أبي نبأنا

  الحديث ھذا في إال ذكرا األصمعي بن لمحمد أسمع لم بكر أبو الشيخ قال المؤمن بھاء تذھب المشي

 كان األصل أصبھاني بالمطرز عرفي الحسن أبو موسى بن محمد بن إبراھيم بن محمد بن إبراھيم بن محمد - 421
 كيسان بن محمد بن علي عن وحدث الحراني بن دار من بالقرب الدجاج نھر ناحية ومنزله القضاة يدي بين يتوكل
 وكان يسيرا شيئا عنه كتبت الدقاق بخيت بن هللا عبد بن ومحمد الخالل الفرج بن محمد بن جعفر بن وأحمد الحربي
 بن أحمد بن محمد بن علي الحسن أبو نا قال المطرز محمد بن إبراھيم بن محمد أخبرنا األصول صحيح صدوقا
 بن محمد نا قال سلمة بن حماد نا قال غياث بن الواحد عبد نا قال القاضي يعقوب بن يوسف نا قال المروزي كيسان
 قام ثم بأمر فيه فأمر الصدقة تمر من بتمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى يقول ھريرة أبا سمعت قال زياد
 هللا صلى هللا رسول فنظر سلم و عليه هللا صلى النبي على يسيل لعابه فجعل عنقه على الحسين أو الحسن فحمل
 الصدقة يأكلون ال محمد آل أن شعرت أما بني أي ألقھا بني أي ألقھا فقال خده فحرك تمرة يلوك ھو فإذا سلم و عليه
 من وجدي قال وثالثمائة وخمسين ثمان سنة شوال من بقين لعشر السبت يوم ولدت فقال مولده عن الحسن أبا سألت
  وأربعمائة وثالثين ثمان سنة من شوال في المطرز إبراھيم بن محمد توفي ببغداد فولد أبي وأما أصبھان أھل

  الرحيم الرحمن هللا بسم

   إسماعيل أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 ومعتمر عدى أبى بن ومحمد علية بن إسماعيل سمع البصري هللا عبد أبو سمينة أبى بن إسماعيل بن محمد - 422
 بن محمد عنه فروى بھا وحدث بغداد قدم الغطفاني عثمان بن وعثمان ھشام بن ومعاذ زريع بن ويزيد سليمان بن
 وموسى جزرة حمدم بن وصالح األسد أبى بن عبيد بن ومحمد الطيالسي عثمان أبى بن وجعفر القومسي غالب أبى
 نبأنا قال الرزاز عمر بن محمد أنبأنا قال المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا الدنيا أبى بن بكر وأبو ھارون بن

 سلمان بن احمد بكر أبو نبأنا قال له واللفظ الحربي هللا عبيد بن الرحمن عبد وأخبرنا األسد أبى بن عبيد بن محمد
 بن معتمر نبأنا قال سمينة أبى بن إسماعيل بن محمد نبأنا قاال الطيالسي عثمان بن محمد بن جعفر نبأنا قال الفقيه
 إذا الكافر ان قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن مالك بن أنس عن قتادة عن يحدث أبى سمعت قال سليمان
 طاعته على الدنيا في القوة ويرزقون لقا كما أو حسناته له يؤخر هللا فان المؤمن واما الدنيا في بھا اطعم حسنة عمل
 محمود بن إسحاق بن يعقوب الفضل أبو حدثنا الھروي العصمي العباس محمد قال قال البرقاني بكر أبو أخبرنا
 البصري سمينة أبى بن إسماعيل بن محمد قال األسدي عمرو بن محمد بن صالح على أبو أنبأنا قال الحافظ الفقيه



31 
 

 بن ومحمد الناقد لعمرو جليسا كان التمار سمينة أبى بن يحيى بن محمد آخر موضع في وقال ثقة كان هللا عبد أبو
 بن محمد بن جعفر أنبأنا قال القطان الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا منه أوثق البصري سمينة أبى بن إسماعيل
 إسماعيل بن محمد مات فيھا ومائتين ثالثين سنة قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد نبأنا قال الخلدي نصير
 أنبأنا قال غالب بن عمرو بن محمد أنبأنا قال رزق بن احمد بن محمد أنبأنا يخضب وكان البصري سمينة أبى بن

 ربيع شھر في طرسوس إلى متوجه وھو البصري سمينة أبى بن إسماعيل بن محمد مات قال ھارون بن موسى
  يخضب ال وكان ومائتين ثالثين سنة األول

 أبو عنه روى النخعي غياث بن حفص عن بھا وحدث البصرة نزل جعفر أبو محرز بن إسماعيل بن محمد - 423
 بن محمد بن الواحد عبد بن محمد الحسن وأبو المالكي الحسن بن محمد بن على أخبرنا الحراني محمد بن احمد بكر
 إسماعيل بن محمد نبأنا قال الحراني عمر بن محمد بن مداح نبأنا قال الناقد على بن محمد بن عمرو نبأنا قاال جعفر
 بن يزيد عن فزارة أبي عن ليث عن النخعي غياث بن حفص أنبأنا قال قريش سكة في البغدادي جعفر أبو محرز بن

 ذلك سوى ما له يغفر هللا فان فيه يعنى كن من ثالث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن األصم
  علٮاخيه يحقد ولم السحرة يتبع ساحرا يكن ولم شيئا با يشرك ال مات من

 صاحب الحديث علم في االمام البخاري الجعفي هللا عبد أبو المغيرة بن إبراھيم بن إسماعيل بن محمد -  424
 لعراقا ومدن والجبال بخراسان وكتب األمصار محدثى سائر إلى العلم طلب في رحل والتاريخ الصحيح الجامع
 موسى بن هللا وعبيد المروزي عثمان بن وعبدان البلخي إبراھيم بن مكي وسمع ومصر والشام وبالحجاز كلھا

 وأبا دكين بن الفضل نعيم وأبا الفريابي يوسف بن ومحمد األنصاري هللا عبد بن ومحمد الشيباني عاصم وأبا العبسي
 الوليد وأبا الفضل بن وعارم مسلم بن وعفان وذكيالتب سلمة وأبا الواشجى حرب بن وسليمان النھدي غسان

 بن ويحيى المصري مريم أبى بن وسعيد الحميدي بكر وأبا القعنبي مسلمة بن هللا وعبد المنقري معمر وأبا الطيالسي
 بن وإسماعيل الحمصي اليمان وأبا األويسي هللا عبد بن العزيز وعبد التنيسي يوسف بن هللا وعبد المخزومي بكير
 القطواني مخلد بن وخالد العبدي كثير بن ومحمد المنھال بن وحجاج الحجاج بن القدوس وعبد المديني أويس ىأب

 فروى بھا وحدث دفعات بغداد وورد ذكرھم يتسع سواھم وخلقا معين بن ويحيى حنبل بن وأحمد المديني بن وعلى
 محمد بن ومحمد المطرز زكريا بن وقاسم جيةنا بن محمد بن هللا وعبد الحربي إسحاق بن إبراھيم أھلھا من عنه

 إسماعيل بن الحسين بھا عنه حدث من واخر الحضرمي ھارون بن ومحمد صاعد بن محمد بن ويحيى الباغندي
 بن الحسين هللا عبد أبو القاضي نبأنا قال مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا المحاملي
 أبى عن سفيان نبأنا قال يوسف بن محمد نبأنا قال البخاري إسماعيل بن محمد نبأنا قال ءإمال المحاملي إسماعيل

 كالبنيان للمؤمن المؤمن سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال موسى أبى أبيه عن بردة أبو جدي أخبرني قال بردة
 علينا فاقبل حاجة طالب أو جلر جاءه إذ جالسا سلم و عليه هللا صلى وكان أصابعه بين وشبك بعضا بعضه يسند

 أنبأنا قال عليه قراءة الماليني سعد أبو أخبرنا شاء ما رسوله لسان على هللا وليقضى فلتؤجروا اشفعوا فقال بوجھه
 إبراھيم بن إسماعيل بن محمد يقول البخاري سعدان بن احمد بن محمد سمعت قال الحافظ عدى بن هللا عبد احمد أبو
 والى البخاري يمان يدي على اسلم بردزبة بن والمغيرة عليھا مات مجوسى وبردزبه البخاري بردزبة بن مغيرة بن

 الجعفي البخاري يمان بن جعفر بن ھو محمد بن هللا وعبد المسندي محمد بن هللا عبد جد أبو ھو ھذا ويمان بخارى
 من مواله ألنه إليه فنسب جعفي ويمان المسندي هللا عبد جد أبى يدي على اسلم جده أبا الن جعفى له قيل والبخاري

 عدى بن هللا عبد أنبأنا قال الماليني سعد أبو وأخبرنا حداثته من المسند يطلب كان ألنه مسندى له قيل هللا وعبد فوق
 ليس الجسم نحيف شيخا إبراھيم بن إسماعيل بن محمد رأيت يقول ببخارى البزاز الحسين بن الحسن سمعت قال

 وتسعين أربع سنة شوال شھر من خلت ليلة عشرة لثالث الجمعة صالة بعد الجمعة يوم ولد قصيربال وال بالطويل
 من شوال لغرة السبت يوم الظھر صالة بعد الفطر يوم ودفن الفطر ليلة العشاء صالة عند السبت ليلة وتوفى ومائة
 سعيد أبو أنبأنا قال مخلد بن براھيمإ أنبأنا يوما ثالثةعشر اال سنة وستين اثنتين عاش ومائتين وخمسين ست سنة
 سيار بن احمد سمعت يقول المروزي بسطام بن عمر بن محمد بن احمد سمعت قال النسوي رميح بن محمد بن احمد
 الحديث في ورحل الناس وجالس العلم طلب هللا عبد أبو الجعفي المغيرة بن إبراھيم بن إسماعيل بن ومحمد يقول
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 الواحد عبد بن الغفار عبد النجيب أبو حدثني يتفقه وكان الحفظ حسن المعرفة حسن وكان وأبصر فيه ومھر
 عبد بن احمد نبأنا قال الفارسي على بن احمد أخبرني قال األصبھاني احمد بن إبراھيم بن محمد حدثني قال األرموي

 الوراق حاتم أبي بن محمد جعفر أبو حدثنا يقول الفربري مطر بن يوسف بن محمد جدي سمعت قال محمد بن هللا
 حفظ الھمت قال الحديث طلب في أمرك بدء كان كيف البخاري إسماعيل بن محمد هللا عبد ألبي قلت قال النحوي
 فجعلت الشعر بعد الكتاب من خرجت ثم أقل أو سنين عشر قال ذاك إذ عليك اتى وكم قال الكتاب في وانا الحديث
 ان فالن أبا يا له فقلت إبراھيم عن الزبير أبى عن سفيان للناس يقرا كان فيما يوما وقال وغيره الداخلى إلى اختلف

 لي فقال خرج ثم فيه ونظر فدخل عندك كان ان األصل إلى ارجع له فقلت فانتھرنى إبراھيم عن يروه لم الزبير أبا
 اصحابه بعض له فقال صدقت فقال كتابه واحكم مني القلم فأخذ إبراھيم بن عدى بن الزبير ھو قلت غالم يا ھو كيف
 ووكيع المبارك بن كتب حفظت سنة عشرة ست في طعنت فلما عشرة إحدى بن فقال عليه رددت إذ كنت كم بن

 الحديث طلب في وتخلفت بھا اخى رجع حججت فلما مكة إلى احمد واخى امى مع خرجت ثم ھؤالء كالم وعرفت
 وصنفت موسى بن هللا عبيد أيام وذلك واقاويلھم بعينوالتا الصحابة قضايا اصنف جعلت عشرة ثمان في طعنت فلما
 وله اال التاريخ في اسم قل وقال المقمرة الليالي في سلم و عليه هللا صلى الرسول قبر عند ذاك إذ التاريخ كتاب
 احمد بن محمد بكر أبو أنبأنا قال المقرئ احمد بن على بن محمد أخبرني الكتاب تطويل كرھت انى اال قصة عندي

 محمد نا قال إسماعيل بن محمد بن خلف نا قال البختري عمرو أبو عنه وحدثني إلى كتابه في الجرجاني الحسن نب
 لم ھؤالء إسنادى بعض نشر لو يقول البخاري سمعت قال البخاري وراق حاتم أبى بن محمد نا قال يوسف بن

 حدثني قال األرموي النجيب أبو حدثني مرات ثالث صنفته قال ثم عرفوه وال التاريخ كتاب صنفت كيف يفھموا
 أنبأنا قال البخاري حم بن محمد نبأنا قال الوراق إدريس بن محمد أخبرني قال األصبھاني احمد بن إبراھيم بن محمد
 كتاب راھويه بن إسحاق أخذ يقول إسماعيل بن محمد سمعت قال الوراق حاتم أبي بن أنبأنا قال يوسف بن محمد
 طاھر بن هللا عبد فيه فنظر قال سحرا اريك اال األمير أيھا فقال طاھر بن هللا عبد على فأدخله صنفت الذي التاريخ
 سمعت يقول اللخمي حميد بن محمد سمعت قال الفتح أبى بن هللا عبيد أخبرني تصنيفه افھم لست وقال منه فتعجب
 ألف ثالثين كتب رجال ان لو يقول سعيد بن العباس أبا سمعت يقول الھاشمي صالح بن محمد الحسن أبا القاضي
 الحسن بن محمد بن الحسين على قرأت البخاري إسماعيل بن محمد تصنيف التاريخ كتاب عن استغنى لما حديث
 هللا عبد بن محمد حدثني قال الحافظ اإلدريسي محمد بن الرحمن عبد سعد أبى عن الخالل محمد أبى اخى المؤدب

 بن عامر أنبأنا قال البخاري الحسين بن الحسن حدثني قال بسمرقند السرخسي هللا دعب أبو الحافظ سعيد بن محمد بن
 في حاضر إسماعيل بن ومحمد راھويه بن إسحاق عند بنيسابور يوما كنا يقول المديني بكر أبا سمعت قال المنتجع
 سلم و عليه هللا صلى النبي صاحب دون وكان سلم و عليه هللا صلى النبي أحاديث من بحديث إسحاق فمر المجلس
 ھذا بعث سفيان أبى بن معاوية كان باليمن قرية قال كيخاران أيش هللا عبد أبا يا إسحاق له فقال الكيخارانى عطاء
 كأنك هللا عبد أبا يا إسحاق له فقال حديثين عطاء منه فسمع اليمن إلى سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من الرجل

 بن محمد بن خلف سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أنبأنا قال يعقوب بن احمد بن مدمح أخبرني القوم شھدت قد
 عند كنت يقول إسماعيل بن محمد هللا عبد أبا سمعت يقول النسفي معقل بن إبراھيم سمعت يقول البخاري إسماعيل
 في ذلك فوقع سلم و يهعل هللا صلى النبي لسنن مختصرا كتابا جمعتم لو أصحابنا بعض لنا فقال راھويه بن إسحاق
 محمد احمد أبا ان يذكر األصبھاني حامد أبى بن على إلى كتب الجامع كتاب يعنى الكتاب ھذا جمع في فاخذت قلبي
 إسماعيل بن محمد قال يقول أصحابنا بعض سمعت يقول السعدانى سمعت قال حدثھم الجرجاني مكي بن محمد بن

 عدى بن هللا عبد أنبأنا قال الماليني سعد أبو أخبرنا حديث ألف تمائةس زھاء من الصحيح يعنى الكتاب ھذا أخرجت
 يقول البخاري إسماعيل بن محمد سمعت يقول معقل بن إبراھيم سمعت يقول البخاري الحسين بن الحسن سمعت قال
 نبأنا قال الصوري على بن محمد حدثني الطوال لحال الصحاح من وتركت صح ما اال الجامع كتابي في أدخلت ما
 بن يعقوب بن موسى بن محمد أنبأنا قال الفضل بن محمد بن جعفر الفضل أبو أنبأنا قال الحافظ سعيد بن الغنى عبد

 ھذه في فما ھذا ومع فليح من خير ھما فقال وسھيل العالء عن النسائي يعنى الرحمن عبد أبو سئل قال المأمون
 األصبھاني العطار جعفر بن محمد بن على الحسين أبو نيحدث البخاري إسماعيل بن محمد كتاب من أجود الكتب
 إسماعيل بن محمد لي قال يقول الفربري يوسف بن محمد سمعت يقول الكشميھني الھيثم أبا سمعت قال بالري
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 الحسن أبى بن محمد حدثني ركعتين وصليت ذلك قبل اغتسلت اال حديثا الصحيح كتاب في وضعت ما البخاري
 يقول ھمام بن القدوس عبد سمعت يقول عدى بن هللا عبد سمعت قال الرازي الحسن بن احمد اأنبأن قال الساحلى
 سلم و عليه هللا صلى النبي قبر بين جامعه تراجم البخاري إسماعيل بن محمد حول يقولون المشايخ من عدة سمعت
 أبا سمعت قال بنيسابور يريالح الحسن بن احمد بكر أبو القاضي أخبرنا ركعتين ترجمة لكل يصلى وكان ومنبره
 أبا سمعت يقول البلخي الصفار هللا عبد بن احمد العباس أبا سمعت يقول البلخي الفقيه احمد بن إبراھيم إسحاق
 تسعون إسماعيل بن لمحمد الصحيح كتاب سمع يقول كان انه الفربري يوسف بن محمد عن يروى المستملى إسحاق
 محمد بن الرحمن عبد عن الخالل اخى محمد بن الحسين على قرأت ىغير عنه يروى أحد بقى فما رجل ألف

 عبد ألبي قلت قال حاتم أبى بن محمد نبأنا قال الفربري يوسف بن محمد نبأنا قال حم بن محمد حدثني قال اإلدريسي
 بن على سنالح أبو أخبرنا فيه ما جميع على يخفى ال قال المصنف في أدخلت ما جميع تحفظ إسماعيل بن محمد هللا

 بن محمد الفربري نبأنا قال بھا االشتيخنى مت بن احمد بن محمد بكر أبو أنبأنا قال السمرقندي نصرويه بن إبراھيم
 النبي خلف المنام في يعنى إسماعيل بن محمد هللا عبد أبا رأيت يقول بخوارزم البخاري محمدا سمعت قال يوسف
 عبد أبو وضع قدمه سلم و عليه هللا صلى النبي رفع فكلما يمشى سلم و عليه هللا صلى والنبي سلم و عليه هللا صلى
 محمد سمعت قال عدى بن هللا عبد أنبأنا قال الماليني سعد أبو أخبرنا الموضع ذلك في قدمه إسماعيل بن محمد هللا
 في سلم و يهعل هللا صلى النبي رأيت يقول الفھم أھل من وكان الفضيل بن النجم سمعت قال الفربري يوسف بن

 محمد يخطو خطوة خطا إذا سلم و عليه هللا صلى النبي فكان خلفه إسماعيل بن ومحمد ماستى قرية من خرج المنام
 بن محمد بن على الحسن أبو إلى كتب أثره ويتبع سلم و عليه هللا صلى النبي خطوة على قدمه ويضع إسماعيل بن

 سمعت يقول الجرجاني مكي بن محمد بن محمد احمد أبا سمع انه يذكر أصبھان من الجرجاني الحسين بن محمد
 بن محمد أريد فقلت تريد أين لي فقال النوم في سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت يقول الفربري يوسف بن محمد

 ظهلف من بأصبھان السوذرجاني على بن احمد بن هللا عبد القاسم أبو حدثني السالم منى أقرئه فقال البخاري إسماعيل
 بن هللا عبد المؤذن محمد أبا سمعت قال الخيام بن محمد بن خلف نبأنا قال الفقيه الحسين بن محمد بن على نبأنا قال

 المنام في والدته فرأت صغره في إسماعيل بن محمد عينا ذھبت يقول شيخى سمعت يقول السمسار إسحاق بن محمد
 وقد فأصبح قال دعائك لكثرة أو بكائك لكثرة بصره ابنك على هللا در قد ھذه يا لھا فقال السالم عليه الخليل إبراھيم

 بن محمد بن احمد بن هللا عبد أبو أنبأنا قال الدربندي على بن محمد بن الحسن الوليد أبو أخبرني بصره عليه هللا رد
 بن مھيب حسان باأ سمعت قال المقرئ عمر بن محمد بن احمد عمرو أبو نبأنا قال ببخارى الحافظ كامل بن سليمان
 كتبت يقول البخاري إسماعيل بن محمد سمعت يقول بكرمينية الجامع امام القطان محمد بن جعفر سمعت يقول سليم
 عمر بن محمد بن وأحمد عمر أبا سمعت هللا عبد أبو وقال إسناده اذكر ال حديث عندي ما أكثر أو شيخ ألف عن

 يقول بخارى والى جعفر أبى بن احيد سمعت يقول األديب عمر بن دمحم بن هللا عبد محمد أبا سمعت يقول المقرئ
 قال بمصر كتبته بالشام سمعته حديث ورب بالشام كتبته بالبصرة سمعته حديث رب يوما إسماعيل بن محمد قال
 قال الحافظ سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أنبأنا قال الوليد أبو أخبرني فسكت قال بكماله هللا عبد أبا يا له فقلت
 بن بكر بن سعيد أبا سمعنا قاال الباھلى حامد أبى بن احمد نصر وأبو المقرئ عمر بن محمد بن احمد عمرو أبو نبأنا
 اسمع حفص بن احمد حفص أبى عند كنت يقول الجعفي المغيرة بن إبراھيم بن إسماعيل بن محمد سمعت يقول منير
 الثانية فقال فراجعته ذكر ما عندي يكن ولم حرف على حفص أبو فمر والدي كتاب في سفيان جامع الجامع كتاب
 بن إبراھيم بن إسماعيل بن ھذا قالوا ھذا من قال ثم سويعة فسكت الثالثة فراجعته كذلك فقال الثانية فراجعته كذلك

 منير نب بكر سمعت الباھلى نصر أبو قال رجال بصير يوما ھذا فان واحفظوا قال كما ھو حفص أبو فقال بردزبة
 بكر أبى بن محمد أنبأنا قال األشقر البلخي محمد بن الحسن أخبرني الزراع وبالعربية بالبخارية ھو بردزبة بن يقول
 أبا سمعت قال منير بن بكر سعيد أبو نبأنا قال المقرئ عمر بن محمد بن احمد عمرو أبو نبأنا قال ببخارى الحافظ
 قط شيئا بدرھم أحد من بعت وال قط شيئا بدرھم أحد من اشتريت ما ولدت منذ يقول إسماعيل بن محمد هللا عبد

 محمد إلى حمل كان منير بن بكر سعيد أبو وقال لي يشترى انسانا أمر كنت فقال والكواغد الحبر شراء عن فسالوه
 لھم فقال رھمد آالف خمسة بربح منه فطلبوھا بالعشية إليه التجار بعض فاجتمع فالن إليه انفذھا بضاعة إسماعيل بن

 نويت انى وقال فردھم درھم آالف عشرة بربح البضاعة تلك منه فطلبوا آخرون تجار الغد من فجاءه الليلة انصرفوا
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 ودفع مرة أول طلبوا الذين يعنى طلبوا بما إليھم فدفعھا مرة أول طلبوا بما أمس طلبوا الذين إلى ادفع ان البارحة
 نعيم بن محمد أنبأنا قال يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني نيتى انقض نا أحب ال وقال درھم آالف خمسة بربح

 كان إذا البخاري إسماعيل بن محمد كان قال سعيد بن نسج نبأنا قال المطوعي خالد بن محمد أخبرني قال الضبي
 ختمي ان إلى وكذلك اية عشرين ركعة كل في ويقرأ بھم فيصلى اصحابه إليه يجتمع رمضان شھر من ليلة أول

 يختم وكان ليال ثالث كل في السحر عند فيختم القران من الثلث إلى النصف بين ما السحر في يقرا وكان القران
 الوليد أبو أخبرني مستجابة دعوة ختم كل عند ويقول ليلة كل اإلفطار عند ختمة ويكون ختمة يوم كل بالنھار

 سمعت قال المقرئ عمر بن محمد بن احمد نبأنا قال لحافظا سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أنبأنا قال الدربندي
 صالته قضى فلما مرة عشرة سبع الزنبور فلسعه يوم ذات يصلى إسماعيل بن محمد كان يقول منير بن بكر سعيد أبا
 صالته يقطع ولم موضعا عشر سبعة في ورمه قد الزنبور فإذا فنظروا صالتي في اذانى الذي ھذا أيش انظروا قال
 الفارسي على بن احمد أخبرني قال األصبھاني محمد بن إبراھيم بن محمد حدثني قال األرموي النجيب أبو نيحدث
 قال الوراق حاتم أبى بن محمد نبأنا قال الفربري يوسف بن محمد جدي نبأنا قال محمد بن هللا عبد بن احمد نبأنا قال
 فاطال للتطوع قام ثم بالقوم صلى الظھر صالة حضرت فلما اصحابه بعض بستان إلى إسماعيل بن محمد دعى
 قد زنبور فإذا شيئا قميصى تحت ترى ھل انظر معه من لبعض فقال قميصه ذيل رفع صالته من فرغ فلما القيام
 له فقال ظاھره جسده في الزنبور آثار وكان جسده ذلك من تورم وقد موضعا عشر سبعة أو عشر ستة في ابره

 النجيب أبو حدثني أتمھا ان فأحببت سورة في كنت فقال ابرك ما أول في لصالةا من تخرج لم كيف بعضھم
 بن محمد بن على سمعت يقول السليمانى على بن احمد سمعت قال األصبھاني إبراھيم بن محمد حدثني قال األرموي
 فطرحھا قذاة لحيته من انسان فرفع إسماعيل بن محمد هللا عبد أبى مجلس في كنا يقول أبى سمعت يقول منصور
 من القذاة فرفع يده مد رايته الناس غفل فلما الناس والى إليھا ينظر إسماعيل بن محمد فرأيت قال األرض على

 األشقر محمد بن الحسن أخبرني األرض على فطرحھا أخرجھا رايته المسجد من خرج فلما كمه في فادخلھا األرض
 يقول منير بن بكر سمعت قال المقرئ محمد بن احمد عمرو أبو نبأنا قال الحافظ البخاري بكر أبى بن محمد نبأنا قال

 قال محمد بن الحسن وأخبرني أحدا اغتبت انى يحاسبنى وال هللا ألقى ان أرجو انى يقول إسماعيل بن محمد سمعت
 محمد بكر أبا سمعت قال المالحمى ھارون بن محمد بن إبراھيم إسحاق أبو نبأنا قال الحافظ بكر أبى بن محمد أنبأنا
 الحديث نكتب بالبصرة إسماعيل بن محمد مع كنا يقول األشقر حفص بن عمر سمعت يقول كاتب بن صابر بن

 الدراھم له وجمعنا فاجتمعنا شيء معه يبق ولم عنده ما نفذ وقد عريان وھو بيت في فوجدناه فطلبناه أياما ففقدناه
 بن محمد حدثني قال األرموي النجيب أبو حدثني الحديث كتابة في معنا اندفع ثم وكسوناه ثوبا له اشترينا حتى

 نبأنا قال يوسف بن محمد نبأنا قال حم بن محمد نبأنا قال الوراق إدريس بن محمد أخبرني قال األصبھاني إبراھيم
 فكنت اناأحي القيظ في اال واحد بيت يجمعنا سفر في معه كنت اذا هللا عبد أبو كان قال الوراق حاتم أبى بن محمد
 ثم ويسرج بيده نارا فيورى القداحة يأخذ ذلك كل في مرة عشرين إلى مرة عشرة خمس واحدة ليلة في يوم أراه

 ال وكان بواحدة منھا يوتر ركعة عشرة ثالث السحر وقت في يصلى وكان رأسه يضع ثم عليھا فيعلم أحاديث يخرج
 عليك افسد ان أحب فال شاب أنت قال توقظني وال ھذا كل نفسك على تحمل انك له فقلت يقوم ما كل في يوقظني
 إخراج كثرة في اليوم ذلك في نفسه اتعب وكان التفسير تصنيف في بفربر ونحن يوما قفاه على استلقى ورايته نومك
 قاءاالستل ھذا في علم فاي عقلت منذ قط علم بغير شيئا أتيت ما انى يوما تقول سمعتك هللا عبد أبا يا له فقت الحديث
 وأخذ استريح ان فأحببت العدو أمر من حدث يحدث ان خشيت الثغور من ثغر وھذا اليوم ھذا في أنفسنا اتعبنا فقال
 بن هللا عبد محمد وأبو ببغداد الصوري على بن محمد هللا عبد أبو حدثني حراك بنا كان العدو غافصنا فان ذلك اھبة
 قالوا بصيدا الوراق سلمة أبى بن احمد بن الحسين بن على رنص وأبو بصور القاضي عقيل أبى بن عياض بن على
 يوسف بن محمد نبأنا قال سعيد أبو عبيد بن آدم بن محمد بن احمد حدثني قال الغساني جميع بن احمد بن محمد أنبأنا

 ياءأش يستذكر واسرج قام انه عليه فاحصيت ليلة ذات بمنزله البخاري إسماعيل بن محمد عند كنت قال الفربري
 أبا سمعت يقول المفسر الفضل بن محمد سمعت قال الدربندي الوليد أبو حدثني مرة عشرة ثماني ليلة في يعلقھا
 يقول البخاري إسماعيل بن محمد سمعت يقول البخاري رساين بن الرحمن عبد سمعت يقول الريحانى إسحاق
 تعالى هللا وبين بيني فيما حجة تهوجعل حديث ألف ستمائة من خرجته سنة عشرة لست الصحاح كتابي صنفت
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 بن محمد نبأنا قال التاجر سعيد بن محمد نبأنا قال الحافظ محمد بن احمد بن محمد أنبأنا قال الوليد أبو وأخبرني
 إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو كان يقول إسماعيل بن حاشد سمعت قال الوارق حاتم أبى بن محمد نبأنا قال يوسف
 تكتب وال معنا تختلف انك له نقول وكنا أيام ذلك على اتى حتى يكتب فال غالم وھو البصرة مشايخ إلى معنا يختلف
 فاخرجنا كتبتما ما على فاعرضا وألححتما على اكثرتما قد انكما يوما عشرة سنة بعد لنا فقال تصنع فيما معناك فما
 قال ثم حفظه على كتبنا نحكم جعلنا حتى بقل ظھر عن كلھا فقراھا حديث ألف عشر خمسة على فزاد عندنا كان ما

 خلفه يعدون البصرة أھل من المعرفة أھل وكان قال أحد يتقدمه ال انه فعرفنا ايامى واضيع ھدرا اختلف انى اترون
 ممن أكثرھم الوف عليه فيجتمع الطريق بعض في ويجلسونه نفسه على يغلبوه حتى شاب وھو الحديث طلب في

 بن محمد أنبأنا قال األشقر محمد بن الحسن أخبرني وجھه يخرج لم شابا ذلك عند هللا عبد وأب وكان قال عنه يكتب
 احمد حدثنا يقول البزار الفضل بن إسحاق بن الفضل العباس أبا سمعت قال محمد بن خلف نبأنا قال الحافظ بكر أبى
 وما الفريابي يوسف بن محمد باب على عيلإسما بن محمد عن كتبنا قال االعين بكر أبو نبأنا قال العابد المنھال بن
 أبى بن محمد أنبأنا قال محمد بن الحسن وأخبرني سنة عشرة سبع بن كنت قال كنت كم بن فقلت شعره وجھه في
 إبراھيم بن محمد بن هللا عبد محمد أبا سمعت يقول األسدي إبراھيم بن إسحاق بن منصور القاسم أبا سمعت قال بكر

 أھل يا ينادى مناديا سمعت إذ جامعھا في بالبصرة كنت يقول المروروذي موسى بن يوسف تسمع يقول الداغونى
 من شيء لحيته في يكن لم شابا رجال فراينا معھم وكنت طلبه في فقاموا البخاري إسماعيل بن محمد قدم قد العلم

 ذلك إلى فاجابھم اإلمالء مجلس لھم يعقد ان وسالوه به احدقوا الصالة من فرغ فلما االسطوانه خلف يصلى البياض
 مجلس يعقد ان فسالناه البخاري إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو قدم قد البصرة جامع في فنادى ثانيا المنادى فقام

 والنظار والحفاظ والمحدثون الفقھاء حضر بالغداة كان ان فلما قال كذا موضع في غدا يجلس بان أجاب فقد اإلمالء
 قال اإلمالء في أخذ ان قبل فقال لالمالء إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو فجلس الفا وكذا كذا من قريب اجتمع حتى
 فبقي قال الكل تستفيدون بلدكم أھل عن بأحاديث وسأحدثكم أحدثكم ان سألتمونى وقد شاب انا البصرة أھل يا لھم

 أنبأنا قال بلديكم العتكي رواد أبى بن حبلة بن نعثما بن هللا عبد نبأنا فقال اإلمالء في أخذ ثم قوله من متعجبين الناس
 عليه هللا صلى النبي إلى جاء أعرابيا ان مالك بن أنس عن الجعد أبى بن سالم عن وغيره منصور عن شعبة عن أبى
 عندكم ليس ھذا إسماعيل بن محمد قال ثم أحب من مع المرء حديث فذكر القوم يحب الرجل هللا رسول يا فقال سلم و

 حديث كل في يقول النسق ھذا على مجلسا عليھم وأملى موسى بن يوسف قال سالم عن منصور غير عن عندكم إنما
 وكان موسى بن يوسف قال معناه ذا كالما أو عندكم فليس فالن رواية من فاما كذا عندكم الحديث ھكذا شعبة روى
 مسعدة بن وحميد الضبي عبدة بن وأحمد الراى وھالل الشوارب أبى بن الملك عبد بن محمد أيام البصرة دخولى
 محمد بن الحسن أخبرني إياه ومدحھم البخاري البصريين وصف ذكر ذلك بعد مرات البصرة دخلت ثم وغيرھم
 محمد نبأنا قال مطر بن يوسف بن محمد نبأنا قال التاجر سعيد بن محمد نبأنا قال بكر أبى بن محمد أنبأنا قال األشقر

 محمد قال قدم فلما إسماعيل بن محمد قدوم فسمعت بالبصرة كنت يقول إسماعيل بن حاشد عتسم قال حاتم أبى بن
 العباس بن الفضيل شجاع ابو أنبأنا قال بكر أبى بن محمد أنبأنا قال الحسن وأخبرني الفقھاء سيد اليوم دخل بشار بن
 الدنيا حفاظ يقول بشار بن محمد نداراب سمعت قال خلف بن جمعة بن محمد قريش أبو نبأنا قال التميمي الخصيب بن

 إسماعيل بن ومحمد بسمرقند الدارمي الرحمن عبد بن هللا وعبد بنيسابور الحجاج بن ومسلم بالري زرعة أبو أربعة
 محمد بن خلف نبأنا قال سليمان بن محمد بن احمد بن محمد نبأنا قال الدربندي الوليد أبو أخبرني ببخارى البخاري

 عبد بن هللا عبد يقول بندارا العبدي بشار بن محمد سمعت قال بجير بن محمد بن عمر أنبأنا الق إسماعيل بن
 من خرجوا غلمانى الرازي الكريم عبد بن هللا عبيد زرعة وأبو البخاري إسماعيل بن ومحمد السمرقندي الرحمن
 يقول البوشنجي إبراھيم بن دمحم سمعت يقول الفارسي إسماعيل بن الحسين على أبا سمعت خلف وقال كرسى تحت
 على قرأت إسماعيل بن محمد مثل علينا قدم ما يقول ومائتين وعشرين ثمان سنة بشار بن محمد بندارا سمعت
 نبأنا قال بسمرقند البخاري ناقب بن حم بن محمد حدثني قال اإلدريسي سعد أبى عن الخالل اخى محمد بن الحسين
 دخلت لما يقول البخاري إسماعيل بن محمد سمعت قال حاتم أبي بن حمدم نبأنا قال الفربري يوسف بن محمد

 قال بخارى أھل من قلت الفتى أين من فقال على بصره وقع خرج فلما بشار بن محمد مجلس إلى صرت البصرة
 بمن رحبام وقال وعانقني بيدي فأخذ فقام هللا عبد أبو ھو هللا رحمك اصحابه له فقال فامسكت هللا عبد أبا تركت كيف
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 بن محمد الفضل أبو أنبأنا قال الضبي نعيم بن محمد أنبأنا قال يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني سنين منذ به افتخر
 يقول البخاري إسماعيل بن محمد سمعت قال ريحان بن يوسف أبى حدثني قال ببخارى األمير ريحان بن يوسف
 أبا يا يوما لي قال ان إلى يعرفه فال سالم بن محمد له ذكرا فكنت خراسان شيوخ عن يسألنى المديني بن على كان
 محمد سمعت قال العبدوي إبراھيم بن احمد بن عمر حازم أبو أخبرنا الرضا عندنا فھو عليه اثنيت من كل هللا عبد
 بن محمد سمعت يقول يوسف بن محمد جدي سمعت يقول هللا عبد بن احمد جدي سمعت يقول العباس بن محمد بن
 عبد حدثني عليه أغرب كنت وربما المديني بن علي عند اال أحد عن نفسي استصغرت ما يقول البخاري اعيلإسم
 سمعت قال الخيام خلف نبأنا قال الفقيه الحسين بن محمد بن على نبأنا قال لفظا السوذرجاني علي بن احمد بن هللا

 على عند اال أحد عند نفسي تصاغرت ما وليق مرة غير إسماعيل بن محمد سمعت يقول خلف بن احمد بن إسحاق
 على بن حامد حدثني إسحاق وقال على في من اسمعه ان عندي اشھى انسان في من الحديث سمعت ما المديني بن
 ذروا فقال المديني بن على عند اال أحد عند نفسي تصاغرت ما إسماعيل بن محمد قول المديني بن لعلي ذكر قال
 الحازمى إبراھيم بن محمد بن احمد نصر أبو نبأنا قال المعدل على أبى بن على أخبرنا هنفس مثل رأى ما ھو قوله

 قال النيسابوري نوح بن فتح حدثني قال سلمة بن احمد نبأنا قال حريث بن محمد بن الرحمن عبد نبأنا قال البخاري
 أبو حدثني يھابه كأنه إليه لتفتا حدث إذا وكان يمنيه عن جالسا إسماعيل بن محمد فرأيت المديني بن على أتيت

 بن محمد نبأنا قال الوراق إدريس بن محمد أخبرني قال األصبھاني إبراھيم بن محمد حدثني قال األرموي النجيب
 ذاكرني يقول إسماعيل بن محمد سمعت قال الوراق حاتم أبى بن محمد نبأنا قال يوسف بن محمد نبأنا قال حم

 بن محمد ذاكرنا له فقالوا على بن عمرو إلى وساروا بذلك فسروا اعرفه ال تفقل بحديث على بن عمرو أصحاب
 أخبرني بحديث ليس إسماعيل بن محمد يعرفه ال حديث على بن عمرو فقال يعرفه فلم بحديث البخاري إسماعيل
 قال التاجر سعيد بن احمد بن سعيد بن محمد نصر أبو نبأنا قال بكر أبى بن محمد أنبأنا قال األشقر محمد بن الحسن
 هللا عبد أبى قريب قتيبة بن محمد سمعت قال الوراق حاتم أبى بن محمد نبأنا قال مطر بن يوسف بن محمد نبأنا
 بن قلت بخارى من قال أنت أين من له فقلت غالما عنده فرأيت النبيل عاصم أبى عند كنت يقول إسماعيل بن محمد
 الكباش يناطح الغالم ھذا عاصم أبى مجلس في الرجل لي فقال فعانقته قرابتى أنت له فقلت إسماعيل بن فقال من

 ذر أبو نبأنا قال الخوالني احمد بن هللا عبد محمد أبو نبأنا قال محمد بن احمد بن محمد أنبأنا قال الوليد أبو أخبرني
 بن محمد بن هللا بدع أبو قدم لما يقول الخطاب بن حمدويه معشر أبا سمعت قال القاضي يوسف بن محمد بن محمد

 وفيما ذلك في له فقيل بره في بالغوا عليه وازدحموا الناس من تلقاه من وتلقاه األخيرة قدمته العراق من إسماعيل
  البصرة دخولنا يوم رأيتم لو فكيف فقال له وبرھم الناس كرامة من كان

 قال الحافظ سليمان بن محمد بن احمد بن حمدم أنبأنا قال الدربندي الوليد أبو أخبرني له والكوفة الحجاز أھل وصف
 إسماعيل بن محمد سمعت قال حاتم أبى بن محمد نبأنا قال يوسف بن محمد نبأنا قال التاجر سعيد بن محمد نبأنا
 بن محمد انتخبھا أحاديث ھذه وقال لنفسه األحاديث تلك نسخ كتابه من انتخبت إذا أويس أبى بن إسماعيل كان يقول

 بكر أبى بن احمد مصعب أبو لي قال يقول هللا عبد بن حاشد وسمعت تم حا أبى بن محمد قال حديثي من إسماعيل
 مصعب أبو فقال الحد جاوزت جلسائه من رجل له فقال حنبل بن من وأبصر عندنا افقه إسماعيل بن محمد المديني

 الحسن أخبرني والحديث الفقه في واحدا كالھما لقلت إسماعيل بن محمد ووجه وجھه إلى ونظرت مالكا أدركت لو
 نبأنا قال المنتجع بن عامر عمرو أبو نبأنا قال محمد بن خلف نبأنا قال بكر أبى بن محمد أنبأنا قال األشقر محمد بن

 إسماعيل بن محمد مثل رأينا ما يقوالن نمير بن هللا عبد بن ومحمد شيبة أبى بن بكر أبا سمعت قال الضو بن احمد
 نبأنا قال يوسف بن محمد نبأنا قال سعيد بن محمد نبأنا قال محمد بن احمد بن محمد أنبأنا قال لوليدا أبو أخبرني
 والكوفة والحجاز والشام البصرة دخلت يقول الشافعي سھل أبا النضر بن محمود سمعت قال حاتم أبى بن محمد
  أنفسھم على فضلوه إسماعيل بن محمد ذكر جرى فكلما علماءھا ورأيت

 بكر أبى بن محمد أنبأنا قال محمد بن الحسن أخبرني له البغداديين وامتحان ببغداد التحديث مجلس البخاري عقد ذكر
 بن صالح على أبا سمعت قال خلف بن احمد بن إسحاق سمعت قال الباھلى حامد أبى بن احمد نصر أبو نبأنا قال

 الفا عشرين من أكثر مجلسه في ويجتمع له استملى وكنت ببغداد يجلس إسماعيل بن محمد كان يقول البغدادي محمد
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 لمحمد رأيت يقول عاصم بن يوسف بن محمد سمعت يقول محمد بن خلف صالح أبا سمعت بكر أبى بن محمد وقال
 الحسن أبى بن محمد حدثني رجل ألف عشرين على زيادة مجلسه في اجتمع وكان ببغداد مستملين ثالث إسماعيل بن

 محمد ان يحكون مشايخ عدة سمعت يقول عدي بن احمد أبا سمعت قال الرازي الحسن بن احمد اأنبأن قال الساحلى
 وأسانيدھا متونھا فقبلوا حديث مائة إلى وعمدوا فاجتمعوا الحديث أصحاب به فسمع بغداد قدم البخاري إسماعيل بن

 أحاديث عشرة رجل كل إلى أنفس عشرة إلى ودفعوا آخر لمتن المتن ھذا وإسناد آخر السناد اإلسناد ھذا متن وجعلوا
 أصحاب جماعة المجلس فحضر للمجلس الموعد واخذوا البخاري على ذلك يلقوا ان المجلس حضروا إذا وأمروھم
 العشرة من رجل إليه انتدب باھله المجلس اطمأن فلما البغداديين ومن وغيرھا خراسان أھل من الغرباء من الحديث
 واحدا عليه يلقى زال فما اعرفه ال فقال آخر عن فسأله اعرفه ال البخاري فقال حاديثاأل تلك من حديث عن فسأله
 بعض إلى بعضھم يلتفت المجلس حضر ممن الفھماء فكان اعرفه ال يقول والبخاري عشرته من فرغ حتى واحد بعد

 آخر رجل انتدب ثم ھمالف وقلة والتقصير بالعجز البخاري على يقضى ذلك غير منھم كان ومن فھم الرجل ويقولون
 فسأله اعرفه ال فقال آخر عن فسأله اعرفه ال البخاري فقال المقلوبة األحاديث تلك من حديث عن فسأله العشرة من
 انتدب ثم اعرفه ال يقول والبخاري عشرته من فرغ حتى آخر بعد واحدا عليه يلقى يزل فلم اعرفه ال فقال آخر عن
 فلما اعرفه ال على يزيدھم ال والبخاري المقلوبة األحاديث من كلھم فرغوا حتى لعشرةا تمام إلى والرابع الثالث إليه
 والثالث كذا فھو الثاني وحديثك كذا فھو األول حديثك اما فقال منھم األول إلى التفت فرغوا قد انھم البخاري علم

 ذلك مثل باآلخرين وفعل متنه إلى نادإس وكل إسناده إلى متن كل فرد العشرة تمام على اتى حتى الوالء على والرابع
 بن وكان بالفضل له واذعنوا بالحفظ الناس له فأقر متونھا إلى وأسانيدھا أسانيدھا إلى كلھا األحاديث متون ورد

  النطاح الكبش يقول إسماعيل بن محمد ذكر إذا صاعد

  فضله البغداديين ذكر

 األزدي يوسف بن محمد بن احمد الحسين أبو نبأنا قال بكر بيأ بن محمد أنبأنا قال األشقر محمد بن الحسن أخبرني
 يقول أبي سمعت يقول حنبل بن احمد بن هللا عبد سمعت قال البيكندي األشعث بن عمر بن محمد عمرو أبو نبأنا قال

 حمنالر عبد بن هللا وعبد البخاري إسماعيل بن ومحمد الرازي زرعة أبو خراسان أھل من أربعة إلى الحفظ انتھى
 نصر أبو نبأنا قال بكر أبي بن محمد أنبأنا قال محمد بن الحسن وأخبرني البلخي شجاع بن والحسن السمرقندي

 هللا عبد سمعت يقول األبھري علوية بن محمد بن الرحمن عبد بكر أبا سمعت قال البزاز موسى بن احمد بن محمد
 الدربندي الوليد أبو أخبرني إسماعيل بن محمد لمث خراسان أخرجت ما يقول أبي سمعت يقول حنبل بن احمد بن
 بن يوسف بن محمد سمعت قال سعيد بن محمد نصر أبو نبأنا قال سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أنبأنا قال
 بن يعقوب سمعت قال الواحد عبد بن هللا عبد بن حاشد حدثني يقول حاتم أبي بن محمد جعفر أبا سمعت يقول مطر

 أبي بن احمد أنبأنا قال محمد أنبأنا قال الوليد أبو أخبرني األمة ھذه فقيه إسماعيل بن محمد يقول قيالدور إبراھيم
 عندي يقول ببغداد الحمال ھارون بن موسى سمعت يقول خازم بن محمد بن حاتم سعيد أبا سمعت قال الباھلي حامد
 علي بن محمد أخبرني عليه قدروا ما آخر إسماعيل بن محمد مثل ينصبوا ان على اجتمعوا اإلسالم أھل ان لو

 خلف بن المؤمن عبد أنبأنا قال الحافظ مھران بن هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أنبأنا قال المقرئ
 عن فقال الرحمن عبد بن هللا وعبد زرعة وأبي إسماعيل بن محمد عن محمد بن صالح علي أبا سألت قال النسفي
 احفظھم زرعة وأبو إسماعيل بن محمد فقال بالحديث أعلمھم من فقلت أشياء في ختلفونم فھم تسأل شيء أبي

 محمد قال قال البرقاني بكر أبو أخبرنا شيء في ھؤالء من ليس فقال الرحمن عبد بن هللا عبد فقلت حديثا وأكثرھم
 البخاري وذكر األسدي محمد بن صالح علي أبو قال قال محمود بن إسحاق بن يعقوب حدثنا العصمي العباس بن
 هللا عبد بن محمد نبأنا قال المنكدري الواحد عبد بن محمد بن احمد بكر أبو أخبرني منه افھم خراسانيا رأيت ما فقال
 الرحمن عبد بن محمد العباس أبا سمعت يقول الفقيه صالح بن عمرو بن يحيى سمعت قال الحافظ الضبي نعيم بن

 أخبرنا تفتقد حين خير بعدك وليس لھم بقيت ما بخير المسلمون إسماعيل بن محمد ىإل بغداد أھل كتب يقول الفقيه
 يوسف بن محمد بن هللا عبد بن احمد سمعت يقول الضبي العباس بن محمد بن محمد سمعت قال العبدوي حازم أبو
 ثمان آخر بغداد دخلت يقول البخاري إسماعيل بن محمد سمعت يقول يوسف بن محمد جدي سمعت يقول مطر بن
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 إلى وتصير والناس العلم تترك هللا عبد أبا يا ودعته ما آخر في لي فقال حنبل بن احمد أجالس ذلك كل مرات
 قال اإلسماعيلي بكر أبو أنبأنا قال غالب بن محمد بن احمد أخبرنا قوله اذكر اآلن فانا هللا عبد أبو قال خراسان
 مالنا فقال الحفاظ من اسمه ذكر رجل فجاءه أشكاب بن مجلس تحضر قال الفرھياني محمد بن هللا عبد أخبرني
  بالحضرة وانا ھذا أتقول أي المجلس وترك فقام طاقة البخاري إسماعيل بن بمحمد

 سمعت قال محمد بن خلف أنبأنا قال بكر أبي بن محمد أنبأنا قال األشقر محمد بن الحسن أخبرني فيه الري أھل قول
 بن محمد هللا عبد أبو تركه فقال لھيعة بن عن وسألته يقول الرازي زرعة أبا سمعت قولي حريث بن محمد بكر أبا

 بن لمحمد ذلك فذكرت حريث بن محمد قال هللا عبد أبو تركه فقال الرازي حميد بن محمد عن وسألته إسماعيل
 وسألته الرازي العباس بن الفضل سمعت يقول حريث بن محمد بكر أبا سمعت خلف وقال قديم لنا بره فقال إسماعيل

 حلوان بين ما فاستقبلني إسماعيل بن محمد مع التقيت أكن لم فقال إسماعيل بن محمد أم زرعة أبو احفظ أيھما فقلت
 على أغرب وانا قال امكنني فما يعرفه ال بحديث اجيء ان على الجھد وجھدت قال مرحلة معه فرجعت قال وبغداد
 الحسين أبو نبأنا قال سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أنبأنا قال الدربندي لوليدا أبو أخبرني شعره عدد زرعة أبي

 احمد بن إسحاق نبأنا قال المنكدري عمر بن احمد بن احمد نبأنا قال الجويباري يعقوب بن علي بن الحسين بن محمد
 أھل من رجل عليكم يقدم ومائتين وأربعين سبع سنة في يقول الرازي إدريس بن محمد سمعت قال زيرك بن

 أبو وقال قال بأشھر إسماعيل بن محمد ذلك بعد علينا فقدم منه اعلم العراق قدم وال منه احفظ منھا يخرج لم خراسان
 من اليوم بخراسان من اعلم يحيى بن ومحمد العراق دخل من اعلم إسماعيل بن محمد المجلس ھذا في الرازي حاتم
  اثبتھم الرحمن عبد بن هللا وعبد اورعھم اسلم بن ومحمد الحديث أھل

   فيه القول من النھر وراء وما خراسان أھل عن حفظ ما 

 نبأنا قال التاجر سعيد بن محمد نبأنا قال سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أنبأنا قال الدربندي الوليد أبو أخبرنا
 يقول عبدان سمعت يقول األشقر حفص بن عمر سمعت قال حاتم أبي بن محمد نبأنا قال مطر بن يوسف بن محمد
 سمعت يقول مسمار بن صالح وسمعت قال إسماعيل بن محمد إلى بيده وأشار ھذا من أبصر شابا بعيني رأيت ما

 قال يقول إسماعيل بن محمد سمعت حاتم أبي بن محمد وقال األمة ھذه فقيه إسماعيل بن محمد يقول حماد بن نعيم
 بن محمد وكان ذلك ففعلت ارويه ال كي عليه فأضرب خطأ من فيھا وجدت فما بيكت في انظر سالم بن محمد لي

 له فقال الفتى يرض لم الضعيفة األحاديث وفي الفتى رضي إسماعيل بن محمد احكمھا التي األحاديث عند كتب سالم
 بن يحيى سمعت حاتم أبي بن محمد وقال إسماعيل بن محمد مثله ليس الذي ھو فقال الفتى ھذا من اصحابه بعض
 بن محمد وموت واحد رجل موت يكون موتي فان لفعلت إسماعيل بن محمد عمر في ازيد ان قدرت لو يقول جعفر

 علي بن احمد أخبرني قال األصبھاني إبراھيم بن محمد حدثني قال األرموي النجيب أبو حدثني العلم ذھاب إسماعيل
 قال الوراق حاتم أبي بن محمد نبأنا قال يوسف بن محمد جدي نبأنا لقا محمد بن هللا عبد بن احمد نبأنا قال الفارسي
 ألف سبعين يحفظ صبيا لرايت قبل جئت لو لي فقال البيكندي سالم بن محمد عند كنت يقول مجاھد بن سليم سمعت
 وال منه وأكثر نعم قال حديث ألف سبعين احفظ انا تقول الذي أنت فقلت لقيته حتى طلبه في فخرجت قال حديث
 حديث من حديثا اروي ولست ومساكنھم ووفاتھم أكثرھم مولد عرفت اال التابعين أو الصحابة من بحديث اجيئك

 أخبرني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وسنة هللا كتاب عن حفظا احفظ أصل ذلك في ولي اال التابعين أو الصحابة
 المقرئ عمر بن محمد بن احمد عمرو أبو نبأنا قال خاريالب بكر أبي بن محمد أنبأنا قال األشقر محمد بن الحسن
 علينا قدم يقول البيكندي عاصم بن الحسين بن علي سمعت قال البيكندي يوسف بن يعقوب بن محمد بكر أبو نبأنا قال

 أراه أصحابنا من رجل فقال عنده فتذاكرنا أحد المشايخ من عنه يتخلف يكن ولم عنده فاجتمعنا إسماعيل بن محمد
 بن محمد فقال قال كتابي من حديث ألف سبعين إلى انظر كأني يقول راھويه بن إسحاق سمعت حفص بن حامد

 أبو أخبرنا نفسه عني وانما كتابه من حديث ألف مائتي إلى ينظر من الزمان ھذا في لعل ھذا من تعجب أو إسماعيل
 بن محمد سمعت قال القومسي احمد بن محمد ثنيحد قال الحافظ عدي بن هللا عبد أنبأنا قال قراءة الماليني سعد

 صحيح غير حديث ألف مائتي واحفظ صحيح حديث ألف مائة احفظ يقول إسماعيل بن محمد سمعت يقول حمدويه
 نبأنا قال الوراق إدريس بن محمد أخبرني قال األصبھاني إبراھيم بن محمد حدثني قال األرموي النجيب أبو حدثني
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 فقال حديث خبر عن إسماعيل بن محمد سئل قال حاتم أبي بن محمد نبأنا قال يوسف بن محمد انبأن قال حم بن محمد
 نظر فيه لي لغيره منه أكثر أو مثله وتركت نظر فيه لرجل حديث آالف عشرة انا تركت ادلس تراني فالن أبا يا

 يوسف بن محمد نبأنا قال سعيد بن دمحم نبأنا قال سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أنبأنا قال الوليد أبو أخبرني
 يقول المرجى بن رجاء سمعت قال البكري عتيق بن المستنير عمرو أبا سمعت قال حاتم أبي بن محمد نبأنا قال

 آية ھو فقال بمرة ذلك كل محمد أبا يا رجل له فقال النساء على الرجال كفضل العلماء على إسماعيل بن محمد فضل
 بن إبراھيم إسحاق أبو نبأنا قال بكر أبي بن محمد أنبأنا قال األشقر أخبرني األرض ظھر على يمشي هللا آيات من

 األشقر حفص بن عمر سمعت قال القاضي يوسف بن محمد بن محمد ذر أبو نبأنا قال المالحمي ھارون بن محمد
 مشايخنا إليه وصار الرباط نزل الشاش إلى الخروج يريد بخاري الحافظ المروزي مرجى بن رجاء قدم لما يقول

 الساعة يجيئك لعله له وقلت بسالمته فأخبرته إسماعيل بن محمد هللا عبد أبي عن فسالني إليه صار فيمن وصرت
 ان رجاء قال الثالث اليوم كان فلما يجئه لم الثاني اليوم كان فلما هللا عبد أبو يجيء ولم المجلس وانقضى علينا فأملى
 إليه بجماعتنا فجئنا عليه كالمترغم وكان الخروج على فأبى حقه نقضي إليه بنا فمروا للزيارة أھال يرنا لم هللا عبد أبا

 الحديث من شيئا تذكر ان واشتھى إليك باالشواق كنت هللا عبد أبا يا رجاء له فقال به وسال هللا عبد أبي على ودخلنا
 عن رجاء سكت ان إلى يجيب هللا عبد وأبو بأيو حديث من شيئا رجاء عليه فألقى شئت ما قال الخروج علي فأبى
 روى من رجاء ويقول يلقي إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو فأخذ نذكره لم شيء بقي ترى هللا عبد ألبي فقال االلقاء
 شديدا تغيرا رجاء وتغير أعدھا أكثر أو حديثا عشر بضعة من قريبا ألقى ان إلى بإسناده يجيء هللا عبد وأبو ھذا

 بن محمد هللا عبد أبو قال رجاء فلماخرج الحديث فقطع فيه التغير فعرف وجھه إلى نظرة هللا عبد أبي نم وحانت
 األشقر محمد بن الحسن أخبرني فأمسكت شيء يدخله ان خشيت اني اال القيته ما ضعف به ابلغ ان أردت إسماعيل

 أبا سمعت قال المروزي زكريا بن نصر عمرو أبو نبأنا قال محمد بن خلف نبأنا قال بكر أبي بن محمد أنبأنا قال
 يحيى بن وزكريا الرحمن عبد بن هللا وعبد إسماعيل بن محمد أربعة خراسان شباب يقول سعيد بن قتيبة رجاء

 عيسى بن محمد عيسى أبا سمعت قال خلف بن احمد بن إسحاق حدثنا خلف وقال البلخي شجاع بن والحسن اللؤلؤي
 ھذه زين هللا جعلك هللا عبد أبا يا قال عنده من قام فلما منير بن هللا عبد عند إسماعيل بن محمد كان يقول الترمذي
 احمد بن محمد بن الحسن أنبأنا قال الوكيل الواحد عبد بن احمد يعلى أبو أخبرنا فيه له فاستجيب عيسى أبو قال األمة
 ار ولم قال الترمذي عيسى أبو نبأنا قال محبوب بن احمد بن محمد العباس أبو أنبأنا قال المروزي السنجي شعبة بن
 نعيم أبو أخبرنا إسماعيل بن محمد من اعلم األسانيد ومعرفة والتاريخ العلل معنى في بخراسان وال بالعراق أحدا
 عبد بن محمد بن احمد بكر أبو وأخبرني كتابه في الضبي هللا عبد بن محمد أخبرني قال األصبھاني هللا عبد بن احمد

 المذكر احمد بن محمد الطيب أبا سمعت قال الحافظ الضبي نعيم بن هللا عبد بن محمد نبأنا قال المرورذي لواحدا
 إسماعيل بن محمد من بالحديث اعلم السماء ھذه أديم تحت رأيت ما يقول إسحاق بن محمد بكر أبا سمعت يقول

 نبأنا قال سعيد بن محمد نبأنا قال سليمان بن محمد بن داحم بن محمد أنبأنا قال الدربندي الوليد أبو أخبرني البخاري
 بن عمرو رأيت يقول الواحد عبد بن هللا عبد بن حاشد سمعت قال حاتم أبي بن محمد نبأنا قال يوسف بن محمد
 ال المجلس حضر لمن قاال قاما فلما الحديث علل عن يساالنه وھما إسماعيل بن محمد عند رافع بن ومحمد زرارة
 رأيت يقول إسماعيل بن حاشد سمعت حاتم أبي بن محمد وقال وأبصر واعلم منا افقه فإنه هللا عبد أبي عن اتخدعو
 قول إلى فرجع شيئا إسماعيل بن محمد عليه فأنكر معه إسماعيل بن ومحمد السرير على جالسا راھويه بن إسحاق
 زمن في كان لو فإنه عنه واكتبوا الشاب اھذ إلى انظروا الحديث أصحاب معشر يا راھويه بن إسحاق وقال محمد
 بن محمد أنبأنا قال األشقر محمد بن الحسن أخبرني وفقھه بالحديث لمعرفته الناس إليه ألحتاج الحسن أبي بن الحسن
 في اعلم إسماعيل بن محمد يقول الخفاف نصر بن احمد عمرو أبا سمعت قال محمد بن خلف أنبأنا قال بكر أبي

 بن محمد في قال ومن الخفاف عمرو أبو قال درجة بعشرين وغيره حنبل بن وأحمد راھويه بن قإسحا من الحديث
 ھذا من البخاري إسماعيل بن محمد دخل لو يقول الخفاف عمرو أبا وسمعت قال لعنة ألف عليه فمني شيئا إسماعيل
 بن محمد حدثنا يقول الخفاف عمرو أبا سمعت خلف وقال يديه بين أحدث ان اقدر ال اني يعني رعبا منه لملئت الباب

 احمد أبو نبأنا قال بكر أبي بن محمد أنبأنا قال األشقر أخبرني مثله ار لم الذي العالم النقي التقى البخاري إسماعيل
 يقول الوراق الصديق بن يوسف بن محمد جعفر أبا سمعنا قاال محمد بن وخلف الشافعي يوسف بن هللا عبد بن محمد
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 محمد بن الحسين على قرأت إسماعيل بن محمد صدر في شعرة اني وددت يقول اآلملي حماد بن هللا عبد سمعت
 يوسف بن محمد نبأنا قال بسمرقند البخاري ناقب بن حم بن محمد حدثني قال اإلدريسي سعد أبي عن الخالل اخى

 بالري الرازي زرعة أبا الثةث خراسان أخرجت يقول حجر بن علي سمعت قال حاتم أبي بن محمد نبأنا قال الفربري
 أبصرھم عندي إسماعيل بن ومحمد بسمرقند الرحمن عبد بن هللا وعبد ببخارى البخاري إسماعيل بن ومحمد
 بن محمد بكر أبو أخبرني قال الضبي نعيم بن محمد أنبأنا قال يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني وافقھھم واعلمھم

 قد يقول السمرقندي الرحمن عبد بن هللا عبد سمعت قال البخاري سعيد بن حمسب أنبأنا قال ببخارى المطوعي خالد
 البخاري إسماعيل بن محمد هللا عبد أبي من اجمع فيھم رأيت فما والعراقين والشام والحجاز بالحرمين العلماء رأيت

 بن الحسين بن محمد الحسين وأب أنبأنا قال سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أنبأنا قال الدربندي الوليد أبو أخبرني
 بن هللا عبد جعفر أبا سمعت يقول سورة بن العباس سمعت قال خلف بن احمد بن إسحاق نبأنا قال يعقوب بن علي
 سمعت قال العبدوي حازم أبو أخبرنا فاتھمه إماما يجعله لم فمن امام إسماعيل بن محمد يقول المسندي الجعفي محمد
 مسلم فجاء البخاري إسماعيل بن محمد عند كنا يقول الحافظ حمدون بن احمد سمعت ليقو الزنجوي احمد بن الحسن

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثنا قال جابر عن الزبير أبي عن عمر بن هللا عبيد حديث عن فسأله الحجاج بن
 بالل بن سليمان عن بكر بوأ أخي حدثني قال أويس أبي بن حدثنا إسماعيل بن محمد فقال عبيدة أبو ومعنا سرية في
 عن جريج بن عن محمد بن حجاج حديث انسان عليه فقرا بطوله القصة جابر عن الزبير أبي عن هللا عبيد عن

 يقول ان العبد قام إذا المجلس كفارة قال ھريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سھيل حدثني قال عقبة بن موسى
 بن الحديث ھذا من أحسن الدنيا في مسلم له فقال إليك وأتوب استغفرك أنت الا اله ال ان اشھد وبحمدك اللھم سبحانك
 ال مسلم فقال معلول انه اال ال محمد له قال حديثا الدنيا في اإلسناد بھذا يعرف سھيل عن عقبة بن موسى عن جريج
 بن عن محمد بن حجاج عن لخلقا رواه جليل حديث ھذا فان هللا ستر ما استر قال به أخبرني وقال وارتعد هللا اال إله

 إسماعيل بن موسى حدثنا بد ال كان ان اكتب هللا عبد أبو له فقال مسلم يبكي ان وكاد رأسه وقبل عليه فالح جريج
 كفارة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن عون عن عقبة بن موسى حدثني قال وھيب نبأنا قال

 أنبأنا قال يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني مثلك الدنيا في ليس ان واشھد حاسد اال بغضكي ال مسلم له فقال المجلس
 الحجاج بن مسلم رأيت يقول أبي سمعت يقول الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبا سمعت قال الضبي نعيم بن محمد
 بن محمد أنبأنا قال الدربندي دالولي أخبرني المتعلم الصبي سؤال يسأله وھو البخاري إسماعيل بن محمد يدي بين
 المؤمن عبد نبأنا قال البغدادي الحسين بن موسى بن هللا عبد الحسن أبو نبأنا قال الحافظ سليمان بن محمد بن احمد
 ومسلم إسماعيل بن محمد مثل رأيت ما يقول العجل بعبيد المعروف محمد بن الحسين سمعت قال التميمي خلف بن

 يقول شيء أي إسماعيل بن محمد إلى يستمعان حاتم وأبا زرعة أبا ورأيت إسماعيل بن مدمح يبلغ يكن لم الحافظ
 األمم من امة إسماعيل بن محمد كان إسماعيل بن ولمحمد ماله فقال يحيى بن محمد قصة له فذكرت بجنبه يجلسون
 النجيب أبو حدثني يءش كل يحسن فاضال دينا إسماعيل بن محمد وكان وكذا بكذا يحيى بن محمد من اعلم وكان

 محمد بن احمد حدثني قال السليماني علي بن احمد حدثني قال األصبھاني إبراھيم بن محمد حدثني قال األرموي
 قال أو واحد عندي والذام الحامد يقول إسماعيل بن محمد سمعت يقول سليم بن مھيب حسان أبا سمعت قال القارئ

 بن محمد إلى يستمعون حاتم وأبا زرعة أبا ورأيت إسماعيل بن محمد يبلغ يكن لم الحافظ ومسلم سواءإسماعيل
 بن محمد كان إسماعيل بن ولمحمد ماله فقال يحيى بن محمد قصة له فذكرت بجنبه يجلسون يقول شيء أي إسماعيل
 شيء كل يحسن فاضال دينا إسماعيل بن محمد وكان وكذا بكذا يحيى بن محمد من اعلم وكان األمم من امة إسماعيل
 حدثني قال السليماني علي بن احمد حدثني قال األصبھاني إبراھيم بن محمد حدثني قال األرموي النجيب أبو حدثني
 عندي والذام الحامد يقول إسماعيل بن محمد سمعت يقول سليم بن مھيب حسان أبا سمعت قال القارئ محمد بن احمد
  سواء قال أو واحد

  بنيسابور الذھلي يىيح بن محمد مع البخاري قصة ذكر

 سمعت يقول البزاز حامد بن محمد سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أنبأنا قال يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني
 اذھبوا قال نيسابور البخاري إسماعيل بن محمد ورد لما يقول يحيى بن محمد سمعت يقول جابر بن محمد بن الحسن
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 مجالس في الخلل ظھر حتى منه السماع على واقبلوا إليه الناس فذھب قال همن فاسمعوا الصالح العالم الرجل ھذا إلى
 أنبأنا قال اإلسماعيلي بكر أبو أنبأنا قال غالب بن محمد بن احمد أخبرنا فيه وتكلم ذلك بعد فحسده يحيى بن محمد
 فقال بنيسابور اللفظ نع إسماعيل بن محمد سئل يقول وسمعته خشنام بن محمد حدثني قال سيار بن محمد بن هللا عبد

 له فقالوا قال عليه فمرقوا مخلوقة كلھا العباد أعمال قال سعيد بن يحيى عن قدامة أبا يعني سعيد بن هللا عبيد حدثني
 حجتي من أقوى يقولون فيما بحجة يجيئوا ان اال افعل ال قال إليك يعودوا حتى القول ھذا عن ترجع ذلك بعد

 هللا عبد بن محمد أنبأنا قال المقرئ احمد بن علي بن محمد أخبرني ثباته إسماعيل بن محمد من واعجبني
 قال الفربري يوسف بن محمد نا قال ببخارى المطوعي الھيثم أبي بن محمد بكر أبو نبأنا قال الحافظ النيسابوري

 بن مروان ثنا قال هللا عبد بن على حدثنا فقد فمخلوقة العباد افعال اما يقول إسماعيل بن محمد هللا عبد أبا سمعت
 صانع كل يصنع هللا ان سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال حذيفة عن حراش بن ربعى عن مالك أبو ثنا قال معاوية
 يقولون أصحابنا اسمع زلت ما يقول سعيد بن يحيى سمعت يقول سعيد بن هللا عبيد وسمعت هللا عبد أبو قال وصنعته

 المتلو القران فاما مخلوقة وكتابتھم واكتسابھم واصواتھم حركاتھم البخاري هللا عبد أبو قال مخلوقة العباد افعال ان
 ھو بل تعالى هللا قال بخلق ليس هللا كالم فھو القلوب في الموعى المكتوب المسطور المصاحف في المثبت المبين
 سمعت يقول شيبان بن احمد بن لحسنا سمعت قال العبدوي حازم أبو أخبرنا العلم اوتوا الذين صدور في بينات آيات
 يحيى بن ومحمد مروان بن سعيد عثمان أبى جنازة في البخاري إسماعيل بن محمد رأيت يقول األعمش حامد أبا

 اتى فما أحد هللا ھو قل يقرا كأنه السھم مثل إسماعيل بن محمد فيه ويمر الحديث وعلل والكنى االسامى عن يسأله
 تكلم انه بغداد من إلينا كتبوا فانھم إلينا يختلف ال مجلسه إلى يختلف االمن يحيى بن دمحم قال حتى شھر ھذا على
 بخارى إلى وخرج مدة ھنا ھا إسماعيل بن محمد فأقام يقربنا فال يقربه ومن تقربوه فال ينته فلم ونھيناه اللفظ في

 سمعت قال حمدون بن هللا عبد بن محمد سعيد أبو أنبأنا قال األبيوردي إبراھيم بن حسنويه بن محمد سعيد أبو أخبرنا
 يتصرف وحيث جھاته جميع من مخلوق غير هللا كالم القران يقول يحيى بن محمد سمعت يقول الشرقى حامد أبا
 عن وخرج كفر فقد مخلوق القران ان زعم ومن القران في الكالم من سواه وعما اللفظ عن استغنى ھذا لزم فمن

 مقابر في يدفن ولم المسلمين بين فيئا ماله وجعل عنقه ضربت واال تاب فان يستتاب تهامرأ منه وبانت اإليمان
 فھذا مخلوق بالقران لفظى ان زعم ومن الكفر ضاھى فقد مخلوق غير أو مخلوق أقول ال وقال وقف ومن المسلمين
 مجلسه يحضر ال فإنه ھموهفات البخاري إسماعيل بن محمد إلى ھذا مجلسنا بعد ذھب ومن يكلم وال يجالس ال مبتدع
 بن خلف صالح أبو نا قال بكر أبى بن محمد أنبأنا قال األشقر محمد بن الحسن أخبرني مذھبه مثل على كان من اال

 كنا يقول ببخارى بالخفاف المعروف النيسابوري إبراھيم بن نصر بن احمد عمرو أبا سمعت قال إسماعيل بن محمد
 فقال البخاري إسماعيل بن محمد ذكر فجرى المروزي نصر بن محمد ومعنا القيسي إسحاق بن محمد عند يوما
 قد هللا عبد أبا يا له فقلت أقله لم فانى كذاب فھو مخلوق بالقران لفظى قلت انى زعم من يقول سمعته نصر بن محمد
 بن محمد تيتفا الخفاف عمرو أبو قال عنه لك واحكى أقول ما اال ليس فقال فيه واكثروا ھذا في الناس خاض

 ھذه قلت انك عنك يحكى أحد ھنا ھا هللا عبد أبا يا فقلت نفسه طابت حتى األحاديث من شيء في فناظرته إسماعيل
 والكوفة وبغداد وحلوان وھمذان والرى وقومس نيسابور أھل من زعم من لك أقول ما احفظ عمرو أبا يا فقال المقالة
 مخلوقة العباد افعال قلت انى اال المقالة ھذه أقل لم فانى كذاب فھو قرآنبال لفظى قلت اني والبصرة ومكة والمدينة
 بن سھل بن احمد نصر أبو أنبأنا قال سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أنبأنا قال الدربندي الوليد أبو أخبرني
 لما إسماعيل بن محمد فند توليت انا يقول محمد بن إبراھيم سمعت قال بسام بن الفضل العباس أبو نبأنا قال حمدويه

 ورجعت فرغنا ان فلما بھا فدفناه لنا صاحب يتركنى فلم بھا ادفنه ان سمرقند مدينة إلى حمله أردت بخرتنك مات ان
 كالم القران فقال القران في تقول ما هللا عبد أبا يا فقال أمس سألته القصر صاحب لي قال فيه كنت الذي المنزل إلى
 فقال قران الناس صدور في وال قران المصاحف في ليس تقول انك يزعمون النساء ان له قلتف قال مخلوق غير هللا

 المصاحف في أقول مسطور وكتاب والطور تعالى هللا قال كما أقول منى تسمعه لم بشيء على تشھد ان هللا استغفر
  لكفرا سبيل فسبيله واال تاب فان يستتاب ھذا غير قال فمن قران الناس صدور وفي قران
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  بخارى إلى عوده بعد األمير احمد بن خالد مع البخاري خبر ذكر 

 عمر بن محمد بن احمد عمرو ابا سمعت قال الحافظ بكر أبى بن محمد أنبأنا قال األشقر محمد بن الحسن أخبرني
 بخارى والى الذھلي احمد بن خالد األمير بعث يقول عسكر بن خليد بن منير بن بكر سعيد أبا سمعت يقول المقرئ

 انا لرسوله إسماعيل بن محمد فقال منك السمع وغيرھما والتاريخ الجامع كتاب إلى احمل ان إسماعيل بن محمد إلى
 وان داري في أو مسجدي في فاحضرنى حاجة منه شيء إلى لك كانت فان الناس أبواب إلى احمله وال العلم أذل ال
 النبي لقول العلم اكتم ال ألني القيامة يوم هللا عند عذر لي ليكون الجلوس من فامنعنى سلطان فأنت ھذا يعجبك لم

 بن محمد أخبرني ھذا بينھما الوحشة سبب فكان قال نار من بلجام الجم فكتمه علم عن سئل من سلم و عليه هللا صلى
 بكر أبا سمعت ليقو الضبي العباس بن محمد سمعت قال الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأنا قال المقرئ احمد بن على
 بن خالد ان بخارى يعنى البلد البخاري إسماعيل بن محمد هللا عبد أبى مفارقة سبب كان يقول الحافظ عمرو أبى بن

 عبد أبو فامتنع أوالده على والتاريخ الجامع فيقرا منزله يحضر ان سأل ببخارى الظاھرية خليفة األمير الذھلي احمد
 ان يسعنى ال وقال أيضا ذلك عن فامتنع غيرھم يحضره ال الوالده مجلسا يعقد ان فراسله عنده الحضور عن هللا

 حتى عليه ببخارى العلم أھل من وغيره الورقاء أبى بن بحريث احمد بن خالد فاستعان قوم دون قوما بالسماع أخص
 أنفسھم في به قصدونى ما ھمار اللھم فقال إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو عليھم فدعا البلد عن ونفاه مذھبه في تكلموا

 وھو عليه فنودى عليه ينادى بان الظاھرية أمر ورد حتى شھر من أقل اال عليه يأت فلم خالد فاما وأھاليھم واوالدھم
 ابتلى فإنه الورقاء أبى بن حريث واما وشاع اشتھر قد ما إلى امره عاقبة صار ثم أكاف على واشخص اتان على
 محمد حدثني الباليا فيھم هللا واراه باوالده ابتلى فإنه وسماه القوم أحد فالن واما الوصف نع يجل ما فيھا فرأى باھله
 يقول الجرجاني الحافظ عدى بن احمد أبا سمعت قال الرازي الحسن بن احمد أنبأنا قال الساحلى الحسن أبى بن

 على سمرقند قرى من قرية خرتنك إلى إسماعيل بن محمد جاء يقول السمرقندي الجبار عبد بن عبدوس سمعت
 في ويقول يدعو الليل صالة من فرغ وقد الليالي من ليلة فسمعته قال عندھم فنزل اقرباء بھا له وكان منھا فرسخين
 وقبره إليه تعالى هللا قبضه حتى الشھر تم فما قال إليك فاقبضنى رحبت بما األرض على ضاقت قد انه اللھم دعائه

 عبد سمعت قال الجرجاني مكي بن محمد بن محمد نبأنا قال كتابه في األصبھاني حامد يأب بن على أخبرنا بخرتنك
 في واقف وھو اصحابه من جماعة ومعه النوم في سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت قال الطواويسى آدم بن الواحد
 كان فلما البخاري إسماعيل بن محمد انتظر فقال هللا رسول يا وقوفك ما فقلت السالم فرد عليه فسلمت ذكره موضع
 الوليد أبو أخبرني فيھا سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت التي الساعة في مات قد ھو فإذا فنظرنا موته بلغني أيام بعد

 المقرئ عمر بن محمد بن احمد عمرو أبو نبأنا قال الحافظ سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أنبأنا قال الدربندي
 هللا عبد أبو توفى يقول مجاھد بن سليم بن مھيب الحسن أبا سمعنا قاال إبراھيم بن احمد بن عروة بن احمد عبيد وأبو
 واسم الشاعر العتاھية أبي بن محمد ومائتين وخمسين ست سنة الفطر ليلة السبت ليلة إبراھيم بن إسماعيل بن محمد
 القول في أبيه طريقة حذا أيضا شاعرا وكان عتاھية قبويل هللا عبد أبو محمد وكنيته القاسم بن إسماعيل العتاھية أبي
 العباس وأبو الدنيا أبي بن بكر وأبو خيثمة أبى بن احمد عنه روى الكلبي محمد بن ھشام عن وحدث الزھد في

 البصري على أبى بن على وحدثنيه بخطه المرزباني هللا عبد أبى كتاب في قرأت الحربي إسحاق بن وإبراھيم المبرد
 زائدة بن لمعن مولى اليمامي عمرو بنت ھاشمية وأمه هللا عبد أبا ويكنى عتاھية لقبه العتاھية أبى بن محمد الق عنه
 كل ما... ...  قوت الكالم راعي كالم...  الصموت الساكت افلح قد...  القائل وھو شاعرا زاھدا ناسكا محمد وكان
 أبو أخبرني...  يموت انه مستيقن...  ظلوم المرىء بىعج يا... ...  السكوت يكره ما جواب...  جواب له نطق
 أبى بن نبأنا قال المروزي إسحاق بن محمد بن هللا عبد نبأنا قال الواعظ احمد بن عمر نبأنا قال األزھري القاسم
 في الميت واضع يا... ...  يسقم ولم كان ما أصح...  شرة ذو غوفص لربما...  العتاھية أبى بن أنشدني قال الدنيا
 الحكم بن احمد بن محمد بن جعفر نبأنا قال السكري يحيى بن هللا عبد أخبرنا...  تفھم فلم اللحد خاطبك...  قبره

 عن الكلبي بن ھشام نبأنا قال العتاھية أبى بن عتاھية نبأنا قال األيادي عتاب بن على بن محمد نبأنا قال الواسطي
 ثم اسمعى...  فاسمعى الحي اذن...  عليھا مكتوب الجاھلية في مةجمج وجدت قال عباس بن عن صالح أبى عن أبيه
  مصرعى مثل فاحذرى...  بمصرعى رھن انا... ...  وعى عي
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 الطومارى عمر بن احمد بن محمد بن عيسى على أبو أنبأنا قال األخرم جعفر أبى بن محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا
 في للفناء وطرفه...  امله على مقبال الھيا يا...  العتاھية أبى بن عتاھية أنشدنا قال المبرد يزيد بن محمد نبأنا قال
 محمد نبأنا قال القطيعي جعفر أبى بن احمد أخبرنا...  أجله منتھى منه لعلھا...  بھا يسر المرئ لذة كم... ...  عمله
 العتاھية أبي بن لعتاھية الحربي ھيمإبرا أنشدنا قال الخالل إسحاق بن سليمان أيوب أبو أنبأنا قال الخزاز العباس بن

 ...  الغريب لھو لھا وبقى...  أھله ذھب الذي ان... ...  الطبيب يعالجھا ال...  المنية من المريض علل... 

 بن وكيع عن بھا وحدث بغداد سكن بالحسانى يعرف الواسطي هللا عبد أبو البختري بن إسماعيل بن محمد - 426
 محمد بن محمد عنه روى نمير بن هللا وعبد عاصم بن وعلى ھارون بن ويزيد ريرالض معاوية وأبي الجراح
 إسماعيل بن والحسين الدربي احمد بن وعمر شعبة بن محمد بن والحسن صاعد بن محمد بن ويحيى الباغندي
 بن احدالو عبد عمر أبو أخبرنا عمره آخر في عمى الحساني ان ويقال وغيرھم الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي
 وكيع نا قال الحساني إسماعيل بن محمد نا قال العطار مخلد بن محمد أنبأنا قال البزار مھدى بن هللا عبد بن محمد
 سمعت قال أبيه عن رويبة بن عمارة بن بكر أبى عن المختار بن والبخترى ومسعر خالد أبى بن إسماعيل نا قال

 من رجل له فقال غروبھا وقبل الشمس طلوع قبل صلى رجل نارال يلج لن يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بن محمد نا قال األزھري القاسم أبو أخبرني نعم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعته أنت البصرة أھل

 قاصدو مرضيا خيرا الحساني إسماعيل بن محمد كان قال الباغندي سليمان بن محمد بن محمد نا قال الخزاز العباس
 الحساني البختري بن إسماعيل بن محمد الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال البجلي عمر بن إسماعيل بن محمد أخبرنا
 ومات قال العطار مخلد بن محمد نبأنا قال الواعظ احمد بن عمر نبأنا قال الطناجيري علي بن الحسين أخبرني ثقة

  ومائتين يعنى وخمسين ثمان سنة الحساني

 سوار بن شبابة عن ومائتين ستين سنة بعد بنيسابور حدث الھاشمي هللا عبد أبو على بن إسماعيل بن مدمح -  427
 الجوھري محمد بن وسفيان القطان الحسين بن محمد عنه روى القاسم بن ھاشم النضر وأبى موسى بن هللا وعبيد

 بن يوسف بن محمد حدثني قال الضبي نعيم بن محمد أنبأنا قال يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني النيسابوريان
 قال بنيسابور الھاشمي البغدادي إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو نبأنا قال الحسين بن محمد بكر أبو نبأنا قال إبراھيم
 حاتم بن يحيى نبأنا قال فارس بن احمد بن جعفر بن هللا عبد نبأنا قال الحافظ نعيم أبو وأخبرنا سوار بن شبابة نبأنا
 النبي أن عائشة عن مسروق عن ھند أبى بن نعيم أخبرني قال شعبة نبأنا قال سوار بن شبابة نبأنا قال سكريالع

  الھاشمي حديث لفظ فيه مات الذي مرضه في جالسا بكر أبى خلف صلى سلم و عليه هللا صلى

 أخبرنا المقرئ المؤمل بن القاسم عنه روى األموي عمرو بن خالد عن حدث الكلوذاني إسماعيل بن محمد - 428
 المؤمل بن القاسم نبأنا قال سعيد بن احمد نبأنا قال الواعظ احمد بن عمر أنبانا قال الحربي الفتح بن على بن محمد
 عن هللا عبد بن عون عن مسعر عن عمرو بن خالد نبأنا قال بالعسكر الكلوذاني إسماعيل بن محمد نبأنا قال المقرئ
  مسعر من الشك ووضع رفع كل في يكبر كان أو يرالتكب كان قال ھريرة أبى

 أبو طالب أبى بن على بن الحسين بن على بن محمد بن جعفر بن موسى بن إبراھيم بن إسماعيل بن محمد - 429
 الخزاز نوح بن احمد وعن جعفر بن موسى ابنى والحسن هللا عبد أبيه عمى عن بھا وحدث بغداد سكن العلوي على

 ھارون بن الحسين على قرأنا قال الدقاق الحسين بن محمد بن على أخبرنا وكيع خلف بن حمدم عنه روى وغيرھم
 بن على بن محمد بن جعفر بن موسى بن إبراھيم بن إسماعيل بن محمد قال سعيد بن العباس أبى عن الضبي
 ھالل بن وأحمد رجعف بن موسى ابنى والحسن هللا عبد وسمع بغداد سكن على أبو طالب أبى بن على بن الحسين
  الضرب وھذا

 النضر وأبا الخزاعي سلمة بن منصور سمع الدوالبي بكر أبو وقيل هللا عبد أبو زياد بن إسماعيل بن محمد - 430
 أبا وكناه المنادى بن الحسين وأبو مخلد بن محمد عنه روى الحمصي اليمان وأبا الدمشقي مسھر وأبا القاسم بن ھاشم
 بن عثمان نبأنا قال الرزاز احمد بن على أخبرني ثقة وكان بكر أبا وكناه السماك بن عمرو وأب عنه وحدث هللا عبد
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 عبد بن سعيد نبأنا قال مسھر أبو نبأنا قال البزاز الدوالبي زياد بن إسماعيل بن محمد بكر أبو نبأنا قال الدقاق احمد
 هللا سمع قال إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان الخدري سعيد أبى عن قرعة عن قيس بن عطية عن العزيز
 قال ما أحق والمجد الثناء أھل بعد شيء من شئت ما وملء واألرض السماوات ملء الحمد ولك ربنا قال حمده لمن
 الواحد عبد بن محمد أخبرنا الجد منك الجد ذا ينفع وال منعت لما معطى وال أعطيت لما مانع ال عبد لك كلنا العبد
 عبد أبو ومائتين وسبعين أربع سنة قال اسمع وانا المنادى بن الحسين أبى على قرئ قال العباس بن محمد نانبأ قال
  توفى يعنى السنة ھذه في الغربي بالجانب الدوالبي إسماعيل بن محمد هللا

 بن ابةوشب األعور محمد بن حجاج عن بھا وحدث مكة سكن الصايغ جعفر أبو سالم بن إسماعيل بن محمد - 431
 ھارون بن موسى عنه روى عقبة بن وقبيصة الحفري داود وأبى أسامة بن حماد أسامة وأبى عبادة بن وروح سوار
 بن الرحمن عبد وقال آخرين في العسكري الرحمن عبد بن هللا عبد العباس وأبو صاعد بن محمد بن ويحيى الحافظ
 أبو أنبأنا قال بنيسابور الطرازى محمد بن محمد بن ىعل الحسن أبو أخبرنا صدوق وھو بمكة منه سمعت حاتم أبى
 قال سالم بن إسماعيل بن محمد واسمه البغدادي الصايغ جعفر أبو أنبانا قال المقرئ حسنويه بن على بن احمد حامد
 بقوم هللا ياتى فسوف اآلية ھذه نزلت لما قال األشعري عياض عن سماك عن شعبة نبأنا قال سوار بن شبابة نبأنا
 البرقاني بكر أبو أخبرنا ھذا قوم ھم فقال األشعري موسى أبى إلى سلم و عليه هللا صلى النبي اوما ويحبونه يحبھم
 حدثني قال الھروي قريش بن الرحمن عبد حدثنا الحنبلي الخالل ھارون بن محمد بن احمد كتاب في رأيت قال

 آخر موضع في ذكرناه خبرا وساق حنبل بن احمد بنا فمر ببغداد أبى مع اصوغ كنت قال الصايغ إسماعيل بن محمد
 جعفر هللا عبد أبا سمعت يقول بمكة الصيدنانى احمد بن يوسف سمعت قال كتابه من العتيقي محمد بن احمد أخبرنا

 بھاون فأتيته ھاون شراء ھمام سألني يقول الصائغ إسماعيل بن محمد سمعت يقول الصائغ صھر الطوسي محمد بن
 وأحسبه ھمام العتيقي لنا قال كذا بكر أبو الشيخ قال الھاون اذلنى الھاون اذلنى فيقول زدني له فأقول على يقرا فجعل
 قال سعيد بن العباس أبى عن ھارون بن الحسين على قرانا قال الدقاق محمد بن على أخبرنا اعلم فا ھمام أبا

 بن محمد أخبرنا واألمانة الفھم أھل من لصائغا إسماعيل بن محمد يقول خراش بن يوسف بن الرحمن عبد سمعت
 بن محمد بموت الخبر وجاءنا قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد

 باب عند إمالء منه سمعت وكنت ومائتين وسبعين ست سنة األولى جمادى في مات بأنه المكى الصائغ إسماعيل
  وسبعين ثالث سنة في الصفا

 الفضل أبو أخيه بن عنه روى مريم أبى بن على عن حدث الشكلي يوسف بن العباس عم إسماعيل بن محمد -  432
 بن العباس نبأنا قال حمدان بن جعفر بن احمد نبأنا قال الواعظ احمد بن عثمان بن الحسن عمر أبو أخبرنا الشكلي
 مسمع حدثني قال عثمان بن عمار نبأنا قال مريم أبى بن أنانب قال إسماعيل بن محمد عمى حدثني قال الشكلي يوسف

 ارتفع إذا جزئى اقرا أياما فمكثت الليل وقيام التھجد عن قطعتنى علة اعتللت العدوية رابعة قالت قال عاصم بن
 قيام عني طعوانق بالنھار جزئي قراءة إلى سكنت قد فكنت العافية هللا رزقنى ثم الليل بقيام يعد انه يذكر لما النھار
 اجول انا فبينا حسن وبيت قصور ذات خضراء روضة إلى دفعت قد كانى منامي في إذ راقدة ليلة ذات انا فبينا الليل
 دعيه لھا فقلت حسنه عن حسنھا فشغلنى أخذه تريد كأنھا تطارده وجارية اخضر بطائر انا إذا حسنھا من اتعجب فيھا
 بيدي فاخذت بلى قلت منه أحسن ھو شيئا اريك فھال فقالت منه أحسن ھو طق طائرا رأيت ما فوهللا منه تريدين ما

 قالت ثم فدخلت قال بستان إلى مخرق باب لھا ففتح فاستفتحت قصر باب إلى انتھيت حتى الرياض تلك في فأدارتنى
 قالت ثم تفدخل خلفى وما يدي بين ما نوره ضوء من استنار شعاع منه شاع باب لنا ففتح المقة باب لي افتحوا
 نجمره شھيدا البحر في قتل فالنا نريد قالوا تريدون أين لھم فقالت المجامر بايديھم وصفاء فيه فتلقانا فدخلت ادخلى
 بوجھھا على أقبلت ثم يدي من يدھا فأرسلت فتركته حظ ذاك في لھا كان قد فقالوا المراة ھذه تجمرون أفال لھم فقالت
 ثم ويبيد دائم ويفنى يسير ومھلة عقلت ان غنم وعمرك عميد للصالة ضد نومكو رقود والعباد نور صالتك وقالت
  نومي وطار عقلي طاش اال فتوھمتھا ذكرتھا ما فوهللا رابعة فقالت الفجر بنداء واستيقظت غابت

 عن عنه الدعبلي علي بن إسماعيل حدث ربح بنت بابن يعرف الصيرفي هللا عبد أبو إسماعيل بن محمد -  433
 رزين بن علي بن علي بن إسماعيل القاسم أبو نبأنا قال الحفار جعفر بن محمد بن ھالل أخبرنا ھارون بن يزيد



45 
 

 وسبعين أربع سنة عون درب الكرخ ببغداد ربح بنت بن الصيرفي بن محمد هللا عبد أبو نبأنا قال بواسط الخزاعي
 السلمي الرحمن عبد أبي عن البختري أبي عن مرة بن عمرو عن مسعر أنبأنا قال ھارون بن يزيد نبأنا قال ومائتين

 سلم و عليه هللا صلى هللا برسول فظنوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن حدثتم إذا قال طالب أبي بن علي عن
 عن حدث البزاز ربح بن محمد عندنا المعروف بكر أبو الشيخ قال أھدى ھو والذي اھيا ھو والذي اتقى ھو الذي
 أراد كان فان عليه يعتمد ممن الخزاعي علي بن إسماعيل وليس نعرفه فال ھذا ربح بنت بن واما رونھا بن يزيد
  هللا شاء ان بعد كتابنا من موضعه في يرد وذكره بكر أبا يكنى فإنه ربح بن محمد

 ضرالن وأبي ھارون بن ويزيد سوار بن شبابة عن حدث القرشي جعفر أبو جعفر بن إسماعيل بن محمد -  434
 أبو بذلك حدث القراءات في العالء بن عمرو أبي حروف األصمعي عن وروى مسلم بن وعفان القاسم بن ھاشم
 بن محمد العالء أبو والقاضي البرقاني بكر أبو أخبرنا عنه التميمي الحسين بن محمد عن المقرئ النخاس بن القاسم
 قال المقرئ سليمان بن الحسن بن هللا عبد القاسم أبو ناأنبأ قالوا الفقيه إبراھيم بن عمر طالب وأبو الواسطي علي

 إسماعيل بن محمد جعفر أبو حدثني قال وثالثمائة تسع سنة في علي قراءة التميمي علي بن الحسين بن محمد حدثني
 ثعلبة بن سعيد بن جعفر بن إسماعيل بن سعد بن موسى بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن سعيد بن جعفر بن
 المطلب عبد بن سعد بن عطاية بن ثعلبة بن ذھل بن سعدان بن مازن بن هللا عبد بن إدريس بن سعد بن طايةع بن
 إبراھيم مجلس من منصرفي بعد ومائتين وسبعين أربع سنة من رمضان شھر من خلت عشرة لثالث اإلثنين يوم في

 عمرو أبي عن عنه الي وقعت حروف عن وسألته األصمعي قريب بن الملك عبد حدثني قال علي قراءة الحربي
 انه مولده لنا واخرج سنة وتسعين أربع بن انه القرشي جعفر أبو أخبرني الحسين بن محمد قال كلھا الحروف فذكر
  وثمانين مائة سنة رمضان من خلتا لليلتين الجمعة يوم في ولد

 نعيم وأبا األنصاري هللا عبد بن محمد سمع الترمذي السلمي إسماعيل أبو يوسف بن إسماعيل بن محمد -  435
 بالل بن سليمان بن وأيوب عقبة بن وقبيصة الفروي محمد بن وإسحاق البغوي سوار بن والحسن دكين بن الفضل
 سعد بن الليث كاتب صالح وأبا الفضل بن وعارم القعنبي مسلمة بن هللا وعبد األويسي هللا عبد بن العزيز وعبد
 مشھورا متقنا فھما وكان الشيوخ من أمثالھم في الحميدي الزبير بن هللا وعبد المصري بكير بن هللا عبد بن ويحيى
 ويحيى الفريابي وجعفر ھارون بن وموسى الدنيا أبي بن بكر أبو عنه فروى بھا وحدث بغداد وسكن السنة بمذھب

 بن ومحمد الصفار محمد بن وإسماعيل الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي هللا عبد أبو والقاضي صاعد بن محمد بن
 أيضا عنه وروى الشافعي بكر وأبو زياد بن سھل وأبو النجاد سلمان بن وأحمد السماك بن عمرو وأبو الرزاز عمرو
 بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا صحيحھما في النسائي الرحمن عبد وأبو الترمذي عيسى أبو

 بن هللا وعبد الترمذي إسماعيل بن محمد نبأنا قال المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي أنبأنا قال مھدي
 يحيى قال قال بالل بن سليمان عن بكر أبو حدثني قال بالل بن سليمان بن أيوب نبأنا قال الترمذي لفظ وھذا شبيب
 رواية إلى الحديث عرج ثم أنس عن سعيد بن يحيى حدثني قال شبيب بن وقال مالك بن أنس سمعت سعيد بن

 ھلكت هللا رسول يا فقال الجمعة يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى البدو أھل من أعرابي رجل اتى الترمذي
 هللا رسول مع أيديھم الناس ورفع هللا يدعو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرفع الناس ھلك العيال ھلك الماشية
 زاد األخرى الجمعة كانت حتى نمطر زلنا فما امطرنا حتى المسجد من خرجنا فما لقا يدعون سلم و عليه هللا صلى

 أبو أخبرنا الطريق ومنع المسافر لثق هللا رسول يا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى الرجل فأتى الترمذي
 نبأنا قال العطار مخلد بن دمحم أنبأنا قال األھوازي الصلت بن ھارون بن موسى بن احمد بن محمد بن احمد الحسن
 بن محمد نبأنا قاال الكتاني الصقر بن علي بن وطلحة رزق بن احمد بن محمد وأخبرنا الترمذي إسماعيل بن محمد
 نبأنا قال الحراني محمد أبو مالك بن مخلد نبأنا قال الترمذي إسماعيل أبو نبأنا قال الشافعي إبراھيم بن هللا عبد

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن اسلم بن زيد انبأن قال عمر أبو حفص
 ضالته يجد أحدكم من أحدكم بتوبة افرح  وهللا يذكرني حين معه وانا بي عبدي ظن عند انا تعالى هللا يقول سلم و

 جئته يمشي جاءني ومن باعا نهم تقربت ذراعا إلى تقرب ومن ذراعا منه تقربت شبرا مني تقرب ومن بالفالة
 زيد نبأنا قال حفص بن عمر حفص أبو حدثنا حديثه في قال طلحة ان اال اآلخر في الحديثين لفظ أحد دخل أھرول
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 البختري بن عمرو بن محمد أنبأنا قال المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا الصواب ذكرناه والذي اسلم بن
 له واللفظ بنيسابور الصيرفي الفضل بن موسى بن محمد سعيد أبو وأخبرنا السلمي عيلإسما بن محمد نال قال الرزاز
 بن محمد نا قال الترمذي إسماعيل بن محمد نا قال األصبھاني الصفار احمد بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو نا قال
 ان قال سلم و عليه هللا صلى يالنب عن ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن حسان بن ھشام عن األنصاري هللا عبد
 عنده يكن ولم بندارا به ذاكرت الترمذي إسماعيل أبو قال الصفار قال القرآن أھل يا فأوتروا الوتر يحب وتر هللا

 بن الكريم عبد نبأنا قال رشيق بن الحسن نبأنا قال الحافظ عمر بن علي أنبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا عني فكتبه
 بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب أنبأنا قال الصوري علي بن محمد حدثني ثم أبيه عن النسائي حمنالر عبد أبي
 الترمذي إسماعيل بن محمد يقول أبي سمعت قال بخطه لي وكتب الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد ناولني قال

 رجل الترمذي إسماعيل وأبو قال لالخال بكر أبو أنبأنا قال الحنبلي جعفر بن العزيز عبد عن حدثت ثقة خراساني
 قال سعيد بن العباس أبي عن ھارون بن الحسين أنبأنا قال الدقاق محمد بن علي أخبرنا متفقه العلم كثير ثقة معروف
 احمد عن بكر أبي بن الحسن على قرأت بالطلب مشھور صدوق الترمذي إسماعيل أبو يقول إبراھيم بن عمر سمعت

 حنبل بن احمد قبر عند ودفن ومائتين ثمانين سنة رمضان شھر في الترمذي إسماعيل أبو مات قال القاضي كامل بن
 إسماعيل أبو ومات قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا
  ومائتين ثمانين سنة رمضان شھر من بقين أليام بمدينتنا الترمذي

 علي بن وعاصم سليمان بن سعيد سمع الصفار علي أبي والد الرحمن عبد بن صالح بن إسماعيل بن محمد -  436
 كتابه في وجوده عن ابنه روى وانما حدث أراه وما المروزي جميل بن وأحمد الجوھري الجعد بن وعلي الواسطيين

 قاال القطان الفضل بن الحسين بن محمد الحسين وأبو التمار حبيش بن علي بن محمد بن محمد عمرو أبو أخبرنا
 معشر أبو نبأنا قال حدثھم علي بن عاصم ان بخطه أبي كتاب في وجدت قال إمالء الصفار محمد بن إسماعيل نبأنا
 بن عبيد بن إبراھيم عن معشر أبو نبأنا قال علي بن عاصم نبأنا قال الوراق علي بن محمد وحدثنا إسماعيل قال

 عليه هللا صلى هللا رسول ففقدنا بدر من اقبلنا قال جده عن أبيه عن األنصاري لعجالنا بن مالك بن رافع بن رفاعة
 أبي بن علي ومعه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جاء حتى هللا رسول افيكم بعضا بعضھا الرفاق ونادت سلم و

  عليه فتخلفت بطنه في مغصا وجد حسن أبا ان فقال فقدناك هللا رسول يا فقالوا طالب

 وأحمد الواسطي سنان بن احمد عن بھا وحدث بغداد سكن الرقي التمار بكر أبو عامر بن إسماعيل بن محمد - 437
 أخبرنا السماك بن عمرو أبو عنه روى وغيرھم المرادي سليمان بن والربيع السقطي وسرى الكرماني خالد بن

 احمد حدثني قال الرقي التمار إسماعيل بن محمد أنانب قال الدقاق احمد بن عثمان أنبأنا قال رزق بن احمد بن محمد
 أبيه عن شعيب بن عمرو عن جريج بن محمد بن زھير نبأنا قال سلمة أبي بن عمرو نبأنا قال المصري عيسى بن
 عدل بشاھد ذلك على فجاءت زوجھا طالق المراة ادعت إذا قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن

 قال رزق بن وأخبرنا طالقه وجاز آخر شاھد بمنزلة فنكوله نكل فان الشاھد شھادة بطلت حلف فان زوجھا استحلف
 كم فقلت ومائتين وتسعين اثنتين سنة في منه نسمع ونحن بكر أبا إسماعيل بن محمد سألت قال احمد بن عثمان نبأنا
 انا ال أصحابنا بعض لي وقال ومائتين ينوثالث اثنتين سنة في ولدت تقول كانت فانھا أمي اما فقال السن من لك أتى
 منه نسمع كنا وقت إلى السن من له كان وكأنه الدقاق عمرو أبو قال ومائتين ثالثين سنة في ولدت منھا بھذا اعلم
  اللحية اسود وكان سنة وستين اثنتين صاحبه قول وعلى سنة ستين والدته قول على

 بن هللا عبد بن الغفار عبد عن بھا وحدث بغداد قدم الموصلي فرجع أبو بردة أبي بن إسماعيل بن محمد - 438
 الفتح بن علي بن محمد أخبرنا الحافظ طالب بن نصر بن احمد عنه روى الموصليين جويرية بن ومسعود الزبير
 بردة أبي بن إسماعيل بن محمد نبأنا قال طالب أبو نصر بن احمد نبأنا قال الحافظ عمر بن علي أنبأنا قال الحربي

  الموصلي الزبير بن هللا عبد بن الغفار عبد نا قال ببغداد الموصلي جعفر أبو

 روى الزبير بن هللا عبد بن الغفار عبد عن بھا وحدث بغداد قدم الموصلي الغصن بن إسماعيل بن محمد - 439
 نبأنا قال الخطبي يعل بن إسماعيل حدثني قال جعفر بن مخلد بن إبراھيم أخبرنا الخطبي علي بن إسماعيل عنه
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 مسھر بن علي نبأنا قال الموصلي الزبير بن هللا عبد بن الغفار عبد نبأنا قال الموصلي الغصن بن إسماعيل بن محمد
 نعالھم خفق ليسمع الميت ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن مجاھد عن األعور مسلم عن
  عنه يولون حين

 الحسين بن علي سمع بالبصالني المعروف البندار بكر أبو راشد بن النعمان بن علي بن اعيلإسم بن محمد - 440
 بن الخالق عبد عنه روى بندارا بشار بن ومحمد السمتي يوسف بن وخالد األنماطي معاوية بن ومحمد الدرھمي
 الوراق لؤلؤ بن محمد بن ليوع المقرئ النخاس بن القاسم وأبو الخرقي جعفر بن العزيز وعبد روبا أبي بن الحسن
 عن الدارقطني سألت يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت قال الدينوري نصر بن محمد بن علي حدثني وغيرھم
 مات قال جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح أبي بن هللا عبيد أخبرني ثقة فقال البصالني إسماعيل بن محمد

  وثالثمائة عشرة إحدى سنة شعبان في البصالني

 احمد األشعث وأبي خداش بن محمود عن بھا وحدث مكة سكن البغدادي المقرئ بكر أبو إسماعيل بن محمد -  441
  عنه وروى النيسابوري الجارود بن علي بن هللا عبد ذكره المقدام بن

 يعل بن الحسن أخبرني لؤلؤ بن الحسن عنه روى الرفاعي ھشام أبي عن حدث الدقاق إسماعيل بن محمد - 442
 أبو يزيد بن محمد نبأنا قال جارنا الدقاق إسماعيل بن محمد نبأنا قال الوراق لؤلؤ بن محمد بن علي نبأنا قال التميمي
 عليه هللا صلى هللا رسول لنا خط قال جابر عن الشعبي عن مجالد عن غياث بن يعني حفص نبأنا قال الرفاعي ھشام
 إليه يدعو شيطان عليه اال سبيل منھا فما الشيطان سبل ھذه فقال خطوطا خط ثم هللا سبيل ھكذا فقال خطا سلم و

 بن مسلم عن حدث العلوي جعفر بن موسى بن إبراھيم بن إسماعيل بن محمد تفرقوا وال جميعا هللا بحبل فاعتصموا
 الرحمن عبد بن محمد الحسين أبو أخبرنا الميانجي القاسم بن يوسف بكر أبو القاضي عنه روى السائب أبي جنادة
 جعفر بن موسى بن إبراھيم بن إسماعيل بن محمد نا قال الميانجي القاسم بن يوسف نا قال بدمشق التميمي عثمان بن

 بن رافع عن مجاھد عن حصين أبي عن شريك نا قال وكيع نا قال السوائي جنادة بن مسلم نا قال ببغداد العلوي
  بالربع أو بالثلث أو بالدراھم األرض تستأجر ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال خديج

 المروزي حريث بن الحسين عمارة أبي عن ببغداد حدث الجزري جعفر أبو نيزر بن إسماعيل بن محمد -  444
 عنه روى الشاعر بن وحجاج شجاع بن الوليد ھمام وأبي مذعور أبي بن عمرو بن ومحمد الرفاعي ھشام وأبي

 بن محمد أنبأنا قال الميانجي القاسم بن يوسف انا قال إجازة الماليني سعد أبو أنبأنا ضاأي الميانجي بكر أبو القاضي
 أبي بن هللا عبد بن إسحاق عن حمزة بن يحيى ثنا قال شجاع بن الوليد ھمام أبو ثنا قال ببغداد الجزري إسماعيل
 عليه هللا صلى هللا رسول عن عسال بن صفوان عن حبيش بن زر عن ليلى أبي بن الرحمن عبد بن عيسى عن فروة
  يصنع بما رضاء اجنحتھا المالئكة له فرشت اال علما يلتمس رجل غدا ما قال انه سلم و

 ابنه عنه روى االخباري ذكوان بن عسل عن حدث الكاتب بزنجي المعروف صالح بن إسماعيل بن محمد -  445
 زنجي بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل نبأنا الق الفقيه إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا زنجي بن إسماعيل
 دمشق وغوطة األبلة نھر ثالثة الدنيا أحسن األصمعي قال قال ذكوان بن عسل نبأنا قال أبي حدثني قال إمالء الكاتب
  وھيت وأردبيل عمان ثالثة الدنيا حشوش وقال سمرقند ومنتزه

 الحافظ نعيم أبو لي ذكر الصوفية كبار من وكان الحسن أبا يكنى النساج بخير المعروف إسماعيل بن محمد -  446
 أنبأنا قال الحيري احمد بن إسماعيل وأخبرنا حمزة وأبا السقطي سريا صحب وقال بغداد سكن سامرا أھل من انه

 أستاذ وكان السامري إسماعيل بن محمد النساج خير اسم كان البغدادي فارس قال قال السلمي الحسين بن محمد
 خير عن وللصوفية اعلم فا الخواص إبراھيم أستاذه وكان ولعله قال كذا بكر أبو الشيخ قال الخواص إبراھيم
 جعفر بن الحسين أخبرني قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا عھدتھا من البراءة مع بعضھا نذكر نحن جدا عجيبة حكايات

 امرأة فأتته النساج خير عند جالسا كنت الديلمي خيرال أبو قال قال الخرزي إبراھيم بن هللا عبيد أخبرني قال علي بن
 شيء الساعة معي ما قالت درھمان قال األجرة كم فقالت إليھا فدفعه نعم قال إليك دفعته الذي المنديل اعطني وقالت
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 في به رميفا تريني ولم به أتيتيني ان خير لھا فقال هللا شاء ان غدا به آتيك وانا ارك فلم مرارا إليك ترددت قد وانا
 امرتك ما افعلي منك فضول التفتيش ھذا خير فقال الدجلة من تأخذ كيف المرأة فقالت أخذته رجعت إذا فاني الدجلة
 فيھا خرقة ومعھا جاءت بالمرأة فإذا غائبا خير وكان الغد من فجئت الخير أبو قال المرأة فمرت هللا شاء ان قالت

 وبعد وغاصت بالخرقة تعلقت بسرطان فإذا دجلة في بالخرقة ورمت قامت ثم ساعة فقعدت خيرا تر فلم درھمان
 على والخرقة نحوه تسعى الماء من خرجت بسرطان فإذا يتوضأ الشط على وجلس حانوته باب وفتح خير جاء ساعة
 ذلك إلى فأجبته حياتي في به تبوح ال ان أحب فقال وكذا كذا رأيت له فقلت أخذھا الشيخ من قربت فلما ظھرھا
 محمد بن علي نبأنا يقول بمكة الھمداني هللا عبد بن علي سمعت قال القرمسيني الحسن أبي بن العزيز عبد حدثني
 ما تعالى هللا كرامات من له ورأيت كثيرة سنين النساج خير اصحب كنت قال المالكي الحسين أبو نبأنا قال الفرمي
 الصالة قبل الجمعة يوم فادفن المغرب الخميس يوم اموت يان أيام بثمانية وفاته قبل لي قال انه غير ذكره يكثر

 فوجدت جنازته ألحضر فخرجت بموته خبرني من فلقيني الجمعة يوم إلى فأنسيته الحسين أبو قال تنساه فال وستنسى
 قد الجنازة فوجدت قولھم إلى التفت ولم فبادرت الصالة بعد يدفن انه فذكروا رجعوا لم فسالتھم راجعين الناس

 فتح ثم عليه غشي حضر لما انه فقال روحه خروج عند حاله عن حضره من فسالت قال كما أو الصالة قبل أخرجت
 يفوتك ال به أمرت وما مأمور عبد وانا مأمور عبد أنت فانما هللا عافاك قف وقال البيت باب ناحية إلى واومأ عينيه
 تمدد ثم وصلى للصالة فتوضأ بماء فدعا به أمرت لما امض ثم به أمرت لما امضي فدعني يفوتني به أمرت وما

 ھذا عن أنت تسالني ال فقال بك هللا فعل ما له فقال النوم في رآه انه أصحابنا بعض وأخبرني وتشھد عينيه وغمض
  الوضرة دنياكم من استرحنا ولكن

 أبي عن وحدث الشافعي مذھب على يتفقه كان الفارسي هللا عبد أبو بحر بن إسحاق بن إسماعيل بن محمد - 447
 الدمياطي سھل بن وبكر األنطاكي خرزاذ بن وعثمان الصوري مريم أبي بن محمد بن هللا وعبد الدمشقي زرعة

 حمد بن الحسين وأبو فأكثر الدارقطني الحسن أبو عنه روى الطبقة ھذه من وجماعة الديرى إبراھيم بن وإسحاق
 بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا فاضال ثبتا ثقة وكان عنه حدث من رآخ وھو مھدى بن عمر أبو عنه وحدثنا الخالل
 قال وثالثمائة وعشرين تسع سنة في الفارسي إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو أنبأنا قال مھدى بن هللا عبد بن محمد
 إبراھيم عن أبيه عن نسفيا نبأنا قال الفريابي يوسف بن محمد نبأنا قال مريم أبى بن سعيد بن محمد بن هللا عبد نبأنا

 على المسح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جعل قال األنصاري ثابت بن خزيمة عن ميمون بن عمرو عن التيمي
 سنة في ولدت الفارسي هللا عبد أبو قال بخطه الثالج بن القاسم أبى كتاب في قرأت يوما وللمقيم ثالثا للمسافر الخفين
 نبأنا قال السمسار وأخبرنا جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح أبى بن هللا عبيد حدثني ومائتين وأربعين تسع أو ثمان

  شوال في قانع بن عن الصفار غير قال وثالثمائة وثالثين خمس سنة في مات الفارسي ان قانع بن نبأنا قال الصفار

 بن عيسى عن بھا وحدث دبغدا سكن المكتب الرازي الحسين أبو ھارون بن موسى بن إسماعيل بن محمد - 448
 ويحيى الرازي حاتم أبى وعن الحميد عبد بن جرير صاحب المقانعى نصر بن موسى عمران أبي عن وحدث على
 أبو عنه حدثنا الحربي إسحاق بن وإبراھيم الرازي أيوب بن ومحمد الطبري بن تميم بن وعمرو القزويني عبدك بن

 بن أحمد بن على الحسن أبو أخبرنا ثقة غير وكان شاذان بن على وأبو الرزاز أحمد بن وعلى رزقويه بن الحسن
 عمرو عامر أبو نبأنا قال الرازي موسى بن إسماعيل بن محمد الحسين أبو أنبأنا قال كتابه أصل من الرزاز محمد
 رسول قال قال ھريرة أبى عن عطاء عن جريج بن عن البكراوي خليفة بن ھوذة نبأنا قال الطبري سيار بن تميم بن
 اإلسناد بھذا منكر حديث ھذا بكر أبو الشيخ قال خياركم فقدموا صالتكم تزكوا ان سركم ان سلم و عليه هللا صلى هللا

 قال الرازي إسماعيل بن محمد أنبأنا قال الرزاز احمد بن على أخبرنا الرازي على فيه والحمل ثقات كلھم ورجاله
 عباس بن عن عطاء عن جريج بن نبأنا قال ھوذة أنبأنا قال الضريس بن يحيى بن أيوب بن محمد هللا عبد أبو نبأنا
 ومن به النذركم القران ھذا إلى واوحى قرا ثم شافھته فكأنما القران بلغه من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
 صالح أبى عن جريج بن نبأنا قال خليفة بن ھوذة نبأنا قال أيوب بن محمد نبأنا قال محمد أنبأنا قال على وأخبرنا بلغ
 تره لم كأنك على إلى النظر تديم مالك فقلت طالب أبى بن على النظر يديم جبل بن معاذ رأيت قال ھريرة أبى عن
 الحديثان وھذان بكر أبو الشيخ قال عبادة على وجه إلى النظر يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فقال
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 ھوذة الن منه سمع وال قط شيئا خليفة بن ھوذة عن روى أيوب بن محمد ان نعلم ال أنا ىعل باطالن اإلسنادين بھذين
 على أبى بن على أخبرنا ومائتين عشرين سنة في الحديث أيوب بن محمد وطلب ومائتين عشرة ست سنة في مات

 بن محمد الحسين أبو أنانب قال السوطي إسحاق بن محمد بن الحسين نبأنا قاال القطيعي جعفر أبى بن وأحمد المعدل
 عن األعمش نبأنا قال نعيم أبو نبأنا قال الرازي إدريس بن محمد حاتم أبو نبأنا قال الرازي ھارون بن إسماعيل
 أم ارضعت ما األمل ال لو المتي هللا من رحمة األمل إنما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن حميد
 بن محمد نبأنا قال السوطي محمد بن الحسين نبأنا قال جعفر أبى بن أحمد برناوأخ شجرا غارس غرس وال ولدا

 النبي ان أنس عن حميد عن األعمش نبأنا قال نعيم أبو نبأنا قال إدريس بن محمد حاتم أبو نبأنا قال الرازي إسماعيل
 عليه الح ومن باالستغفار فعليه ھمومه كثرت ومن  الحمد فليكثر النعم عليه تظاھرت من قال سلم و عليه هللا صلى
 نزعت ما قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنس عن وبإسناده با اال قوة وال حول ال قول من فليكثر الفقر

 بن محمد اال بھا جاء أعلم ال باطلة اإلسناد بھذا الثالثة األحاديث وھذه بكر أبو الشيخ قال شقى من اال الرحمة
 الزھري غالم بن محمد أبا سمعت يقول السھمي حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن على نيحدث الرازي إسماعيل

 أبو أنبانا قال المؤدب الحسن بن محمد بن الحسين أخبرنا ضعيف المكتب الرازي موسى بن إسماعيل بن محمد يقول
 رمضان شھر في تولد يقول ببغداد المكتب إسماعيل بن محمد سمعت قال اإلسماعيلي بكر أبى بن محمد نصر
 وكنت سنين خمس بن ذاك إذ وانا الحنظلي حاتم أبى مجلس أبى واحضرنى ومائتين وستين سبع سنة من خلتا لليلتين
 ذاك بعد منه وسمعت بخطه لي وكتب أبى وسمعنى فرأيته غدا تحكيه فإنك الشيخ إلى انظر والدي لي فقال أنعس
 أبى وفاة كانت صحيح غير القول وھذا بكر أبو الشيخ قال حاتم أبو فىتو وفيھا ومائتين وسبعين أربع سنة إلى بسنين
 انه يذكر وكان وثالثمائة خمسين سنة بعد إلى إسماعيل بن محمد وعاش ومائتين وسبعين سبع سنة في الرازي حاتم
 بن هللا ھبة القاسم ألبي ذلك فذكرت ومائتين وسبعين ثالث سنة جرير صاحب المقانعي نصر بن موسى من سمع

 محمد يكون ان وأنكر الرازيين كبار عنه حدث قديم شيخ نصر بن موسى فقال الحافظ الطبري منصور بن الحسن
  عنه روايته في وكذبه أدركه إسماعيل بن

 الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن احمد سمع القاضي بكر أبو موسى بن محمد بن إسماعيل بن محمد -  449
 قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا الحافظ نعيم وأبو رزقويه بن الحسن أبو عنه دثناح الشجاعى الطيب بن والحسن

 يحيى بن محمد نبأنا قال حمزة بن الطيب بن الحسن نبأنا قال القاضي محمد بن إسماعيل بن محمد بكر أبو نبأنا
 صلى هللا رسول جاء قال عباس بن عن عكرمة عن أبيه عن الكندي األجلح بن هللا عبد نبأنا قال القاضي الحجري

 في فاقعده سلم و عليه هللا صلى النبي بيد فأخذ له سرير على والعباس عليه فدخل يعوده العباس إلى سلم و عليه هللا
 أبو توفى الوكيل عمر بن محمد بشر أبى كتاب في قرأت عم يا هللا رفعك سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال مكانه
  وثالثمائة وخمسين ثمان سنة في القاضي محمد نب إسماعيل بن محمد بكر

 الوراق المستملى بكر أبو سعيد بن فيروز بن مھران بن عمر بن محمد بن العباس بن إسماعيل بن محمد -  450
 وحامد الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد الثقفى غيالن أبى بن وعمر الشجاعى الطيب بن والحسن أباه سمع
 البغوي محمد بن هللا وعبد الباغندي محمد بن ومحمد العمى الحسين بن يحيى بن ومحمد البلخي شعيب بن محمد بن
 وأبو الخالل محمد بن والحسن األزھري القاسم وأبو البرقاني بكر أبو عنه وحدثنا الدارقطني عنه روى بعدھم ومن
 الحافظ عمر بن على أنبأنا قال وكيلال الواحد عبد بن احمد يعلى أبو حدثني ذكرھم يطول وجماعة الجوھري محمد

 أبى نبأنا قال رشيد بن إسماعيل بن حسن أنبأنا قال أبى نبأنا قال الوراق إسماعيل بن محمد حدثني قال الدارقطني
 من قطعة السفر قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبى عن صالح أبى عن سمى عن أنس بن مالك نبأنا قال

 المحسن بن على حدثنا مثله بإسناده الوراق إسماعيل بن محمد نبأنا قال األزھري القاسم أبو ثنيحد الحديث العذاب
 بن احمد الحسين أبو حدثني ومائتين وتسعين ثالث سنة ببغداد ولدت الوراق إسماعيل بن محمد لنا قال قال القاضي
 ذا من فقال بابه صاعد بن محمد ابى لىع دققت يقول الوراق إسماعيل بن بكر أبا سمعت قال القاضي على بن عمر
 يكنى الذي الجاھل ھذا إلى اخرج حتى النعل ھاتى للجارية يقول فسمعته ھنا ھا يحيى على أبى بن بكر أبو انا فقلت
 سالمة إسماعيل بن في كان فقال شيوخنا لبعض الحكاية ھذه ذكرت بكر أبو الشيخ قال فأصفعه ويسمينى وأباه نفسه
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 للذي فيقول ھذه صاعد بن حكاية عن يسئل ما كثيرا إسماعيل بن كان قال األزھري وحدثني عنه رةمشھو والحكاية
 بن حفص أبا سمعت قال على بن عمر بن احمد حدثني لھم حكاھا السؤال في عليه الحوا فإذا االن اسكت يسأله
 فسمع أبيه مع الوراق اعيلإسم بن محمد وحضر الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن احمد عند حضرت يقول الزيات
 نسخة الشيخ ھذا من سمع قد ابنى ان اشھدوا للجماعة وقال ابنه بيد وأخذ قائما إسماعيل قام ثم معين بن يحيى نسخة
 بن محمد نسخة قال أنه اال الحكاية بھذه الزيات بن عن المقرئ طلحة بن على وحدثني قال كما أو معين بن يحيى
 بن بكر أبو الفوارس أبى بن محمد قال ثقة ثقة فقال إسماعيل بن عن البرقاني ربك أبا سألت الغضيضى يوسف

 قال األزھري حدثني التساھل بعض فيه الناس كتب من واستحدث ضاعت كتبه وكان المعرفة حسن متيقظ إسماعيل
 عن كثيرة صحف هعند كان الحرة زوج بن القاسم أبا ان وذلك قال الرواية في لين انه اال حافظا إسماعيل بن كان
 ھذه ان له فقال كثيرا القاسم أبى دار يحضر فقيرا شيخا إسماعيل بن وكان وجموعه مسنده من صاعد بن يحيى
 الشيخ قال بھا أصول له وال فيھا سماعه يكون ان غير من القاسم أبو عليه فقراھا صاعد بن من سماعي كلھا الكتب
 إسماعيل البن أجد لم ألني األزھري لي حكى ما على فيھا األمر تفوجد الكتب تلك من قطعة اشتريت وقد بكر أبو

 صبي وانا اشتريت كنت أيضا األزھري لي وقال منھا شيء في والمعارضة اإلصالح عالمات رأيت وال فيھا سماعا
 ثنيحد ثم الحديث ھذا سمعت قد فقال إسماعيل بن معي فراه إسرائيل بنى على أنزلت التي المائدة حديث فيه جزءا
 أبو مات قاال الفتح أبي بن هللا وعبيد طالب أبي بن الحسن حدثني أصله احضره وال سماعه الجزء في يكن ولم به
 بن احمد أخبرنا حرب بباب ودفن الحسن قال وثالثمائة وسبعين ثمان سنة األخر ربيع شھر في إسماعيل بن بكر
 بقين عشرة الثنى األحد يوم الوراق إسماعيل بن بكر أبو توفى فيھا وثالثمائة وسبعين ثمان سنة قال العتيقي محمد
  ضاعت كتبه وكانت مستقيما امره وكان قديما حدث يفھم كان اآلخرة ربيع شھر من

 البزاز سعيد بن محمد بن الحسين عن روى الدقاق األزدي المرجى أبو سھل بن احمد بن إسماعيل بن محمد - 451
 بن الحسين بن على عنه وكتبه منه سمعه األنطاكي حبيق بن هللا لعبد الزھد كتاب المروروذي موسى بن يوسف عن

  األنماطي سكينة

 بنى من الزاھد البلخي الحسن أبو حريب بن نالون بن طور بن إسماعيل بن إبراھيم بن إسماعيل بن محمد -  452
 البغدادي صالح أبى بن احمد بن محمد عن ببغداد وحدث وأربعمائة وعشرين ثالثة سنة في حاجا علينا قدم كالب
  به باس ال وكان عنه كتبنا بلخ نزيل

 بن الملك عبد بن خالد بن إسحاق بن خالد بن محمد بن إبراھيم بن محمد بن عمر بن إسماعيل بن محمد -  453
 عن وحدث المعدلين الشھود أحد كان األزج أھل من سبنك بابن ويعرف الحسن أبا يكنى البلخي هللا عبد بن جرير
 حفص وأبى شاذان بن بكر وأبى الحربي سعيد وأبى العسكري عبيد بن محمد بن الحسين وعن محمد بن عمر جده
 صدوقا وكان عنه كتبت ونحوھم حبابة بن القاسم وأبى الدارقطني الحسن وأبى الحربي عمر بن وعلى شاھين بن

 من والعشرة الرابع الخميس يوم ودفن لخميسا ليلة في ومات وثالثمائة وستين خمس سنة في فقال مولده عن سألته
  وأربعمائة وأربعين أربع سنة رمضان شھر

  إدريس أبيه واسم محمد اسمه من ذكر 

 الشام بالد من بغزة ولد العلماء وتاج الفقھاء زين االمام الشافعي هللا عبد أبو العباس بن إدريس بن محمد - 454
 وخرج بھا وحدث مرتين بغداد وقدم سلم و عليه هللا صلى الرسول وبمدينة بھا العلم وكتب بمكة ونشا باليمن وقيل
 عبد بن وداود عيينة بن وسفيان سعد بن وإبراھيم أنس بن مالك من سمع وكان وفاته حين إلى فنزلھا مصر إلى

 بكر أبي نب الرحمن وعبد يحيى أبي بن وإبراھيم الزنجي خالد بن ومسلم الدراوردي محمد بن العزيز وعبد الرحمن
 شافع بن على بن محمد وعمه محذورة أبى بن العزيز عبد بن وإبراھيم المخزومي المؤمل بن هللا وعبد المليكي
 ومحمد رواد أبى بن العزيز عبد بن المجيد وعبد فديك أبى بن إسماعيل بن ومحمد المخزومي الحارث بن هللا وعبد
 بن العزيز وعبد إسماعيل بن وحاتم الطائفي سليم بن ويحيى القداح سالم بن وسعيد الجمحي صفوان بن عثمان بن
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 ومحمد التنيسي حسان أبى بن ويحيى يوسف بن وھشام مازن بن ومطرف جعفر بن وإسماعيل الماجشون سلمة أبى
 داود بن سليمان عنه حدث ھؤالء وغير علية بن وإسماعيل الثقفى المجيد عبد بن الوھاب وعبد الشيباني الحسن بن
 الصباح محمد بن والحسن الكرابيسي علي بن والحسين خالد بن إبراھيم ثور وأبو حنبل بن وأحمد شميالھا

 البغداديين عند الذي ھو القديم يسمى الذي الشافعي وكتاب وغيرھم العطار سعيد بن محمد يحيى وأبو الزعفراني
 القطان عياش بن يحيى بن الحسين أنبأنا لقا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا عنه خاصة
 بن أنس عن شھاب بن عن مالك أنبأنا قال الشافعي إدريس بن محمد نبأنا قال الصباح بن محمد بن الحسن نبأنا قال
 هللا رسول يا فقالوا جاؤه نزعه فلما المغفر رأسه وعلى الفتح عام مكة دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان مالك
 قال بنيسابور الحرشي احمد بن الحسن بن احمد بكر أبو القاضي أخبرنا اقتلوه فقال الكعبة بأستار متعلق خطل بن ان
 صاحب المصري المؤذن المرادي كامل بن سليمان بن الربيع أنبأنا قال األصم يعقوب بن محمد العباس أبو نبأنا

 بن ھاشم بن يزيد عبد بن عبيد بن السائب بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد الشافعي قال الشافعي
 كنانة بن النضر بن مالك بن فھر بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كالب بن قصي بن مناف عبد بن المطلب

 أخبرنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عم بن عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن الياس بن مدركة بن خزيمة بن
 البصري غسان أبى بن احمد بن على أنبأنا قال لنا أجاز فيما العكبري أيوب بن على بن احمد حسينال أبو القاضي

 بن عياش أنبأنا قال قراءة القرشي الملك عبد بن محمد وأخبرنا الساجي يحيى بن زكريا يحيى أبو نبأنا قال بھا
 احمد الجھمى سمعت قال الساجي يحيى بن زكريا أخبرني قال الزعفراني الحسين بن محمد نبأنا قال البندار الحسن

 بن يزيد عبد بن عبيد بن السائب بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد يقول النسابة حميد بن محمد بن
 بن ھاشم بن األرقم بنت الشفا السائب أم مرار ثالث مناف عبد بن ھاشم ولده وقد مناف عبد بن المطلب بن ھاشم
 بن أسد بنت خلدة األرقم بنت الشفا وأم سلم و عليه هللا صلى بالنبي يشبه وكان كافرا بدر يوم سائبال أسر مناف عبد
 بن سعد بن غيرة بن ناشب بن ياليل عبد بن البياع بن عجالن بنت العجلة يزيد عبد بن عبيد وأم مناف عبد بن ھاشم
 محض يزيد لعبد يقال كان قصي بن مناف عبد بن ھاشم بنت الشفا يزيد عبد وأم كنانة بن مناة عبد بن بكر بن ليث
 مناف عبد بنى شمس وعبد والمطلب ھاشم وأم سھم بن سعد بن سعيد بنت خديجة المطلب بن ھاشم وأم فيه قني ال

 السائب بن شافع يقول الطبري هللا عبد بن طاھر الطيب أبا القاضي سمعت ولد أم شافع وأم السلمية مرة بنت عاتكة
 كان فإنه بدر يوم السائب أبوه وأسلم مترعرع وھو سلم و عليه هللا صلى النبي لقى قد إليه لشافعيا ينسب الذي

 طمعا المؤمنين احرم كنت ما فقال تفتدى ان قبل تسلم لم لم له فقيل اسلم ثم نفسه وفدا فاسر ھاشم بنى راية صاحب
 في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول شقيق انه الشافعي وصف وقد بالنسب العلم أھل بعض وقال القاضي قال في لھم
 قسيمة وھو اال ابائه في وفضيله مولده في طھارة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تنل لم حسبه في وشريكه نسبه
 جد يزيد عبد له فولدت مناف عبد بن ھاشم بنت الشفا ھاشما ابنه المطلب فزوج مناف عبد من افترقا ان إلى فيھا

 مناف عبد بن وھاشم المطلب بن ھاشم الھاشمان الشافعي ولد فقد فيه قذى ال المحض يزيد لعبد يقال انوك الشافعي
 والشفا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عم المطلب الن عمته وبن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عم بن والشافعي

 قال وقد ازدية فھي الشافعي أم واما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عمة المطلب عبد أخت مناف عبد بن ھاشم بنت
 محمد أنبأنا قال الواسطي على بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا العرب جرثومة األزد سلم و عليه هللا صلى النبي
 بن نصر سمعت قال البلخي إدريس بن حامد بن محمد بن الرحمن عبد الحسن أبو نا قال بالكوفة التميمي جعفر بن
 انقض حتى فرجھا من خرج المشترى كأن رأت به الشافعي أم حملت ان لما يقول الحكم عبد بن سمعت يقول ىالمك

 في يتفرق ثم مصر أھل علمه يخص عالم منھا يخرج انه الرؤيا أصحاب فتأول شظية منه بلد كل في وقع ثم بمصر
 للحج قدم الفامي شظيم بن محمد بن محمد بن الحسن على أبو نبأنا قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا البلدان سائر
 ولدت الشافعي إدريس بن محمد لي قال قال الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد نبأنا قال ببلخ مكي بن نصر أنبأنا قال
 مال لي يكن لم قال الشافعي عن غيره وأخبرني قال سنتين بن وانا مكة إلى وحملت ومائة يعنى خمس سنة بغزة
 قال القطيعي جعفر أبى بن احمد أخبرنا فيھا اكتب الظھور استوھب الديوان إلى اذھب الحداثة في لمالع اطلب فكنت
 عبد بن احمد هللا عبيد أبو نبأنا قال الرازي حاتم أبى بن الرحمن عبد أنبأنا قال البرذعي العزيز عبد بن على أنبأنا

 امى فخافت باليمن ولدت يقول إدريس بن مدامح سمعت قال وھب بن هللا عبد أخي بن الوھبي وھب بن الرحمن
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 يومئذ وانا فقدمتھا مكة إلى فجھزتني نسبك على تغلب ان أخاف فانى مثلھم فتكون بأھلك الحق وقالت الضيعة على
 ينفعك ما على واقبل بھذا تشغل ال لي فيقول العلم اطلب وجعلت لي نسيب إلى فصرت بذلك شيبه أو عشر بن

 بن على أنبأنا قال المعدل على أبى بن على أخبرنا رزق ما منه هللا رزقني حتى وطلبه لعلما ھذا في لذتي فعجلت
 لي قال يقول سواد بن عمرو سمعت قال أبى نبأنا قال حاتم أبى بن الرحمن عبد نبأنا قال البرذعي العزيز عبد

 العلم وطلب الرمي في شيئين يف نھمتي وكانت مكة إلى امى حملتنى سنتان على اتى فلما بعسقالن ولدت الشافعي
 الرمي في منك أكثر العلم في وهللا أنت له فقلت العلم عن وسكت عشرة عشرة من اصيب كنت حتى الرمي من فنلت
 محمد بن علي الحسن أبو أنبأنا قال المقدس ببيت اإلستراباذي بندار بن الحسن بن علي بن إسماعيل سعد أبو أخبرنا
 الرمي الزم كنت يقول الشافعي سمعت قال الربيع نبأنا قال محمد بن الملك عبد نعيم أبو نانبأ قال بإستراباذ الطيني
 من اصيب كنت الشافعي لي وقال قال الحر في وقوفك كثرة من السل يصيبك ان أخاف لي يقول الطبيب كان حتى
 نصر أبو نبأنا قال لھمدانيا شاذى بن إبراھيم بن احمد بن محمد الحسن أبو أخبرنا قال مما نحوا أو تسعة عشرة
 سمعت يقول المزني سمعت يقول المغازلي الحسن أبا سمعت قال بھمذان الصوفي الھروي هللا عبد بن منصور
 عم لي وكان اصبعي في وجعله خاتمه وخلع وصافحني علي فسلم النوم في طالب أبي بن علي رأيت يقول الشافعي
 بلغ ما اسمك فسيبلغ اصبعك في فجعله خاتمه خلع واما العذاب من نفأما لعلي مصافحتك اما لي فقال لي ففسرھا
 قال الھمداني الفقيه علي أبو الحسين بن الحسن انباني قال األزھري القاسم أبو حدثني والغرب الشرق في علي اسم

 في الشافعي ذكر فشا لقد وهللا يقول سليمان بن الربيع سمعت قال الرقي الجارود بن الرحمن عبد بن احمد حدثني
 فارس بن احمد بن جعفر بن هللا عبد نبأنا قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا طالب أبي بن علي ذكر فشا كما بالعلم الناس
 عن العبدي أو الكندي سعيد بن النضر عن سليمان بن جعفر نبأنا قال داود أبو نبأنا قال حبيب بن يونس نبأنا قال

 يمأل عالمھا فان قريشا تسبوا ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن األحوص أبي عن الجارود
 اإلستراباذي علي بن إسماعيل سعد أبو أخبرنا نواال آخرھا فأذق وباال أو عذابا أولھا أذقت انك اللھم علما األرض

 بن الملك عبد نبأنا قال المؤذن إبراھيم بن محمد نبأنا قال بنيسابور الحافظ هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو نبأنا قال
 هللا عبيد بن العزيز عبد عن عياش بن نبأنا قال نافع بن الحكم نبأنا قال عوف بن محمد نبأنا قال نعيم أبو ھو محمد
 يمأل عالمھا فان قريشا اھد اللھم قال انه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن ھريرة أبي عن كيسان بن وھب عن

 صلى قوله في محمد بن الملك عبد قال مرات ثالث بھا دعا نواال فأذقھم عذابا أذقتھم كما اللھم علما األرض طباق
 علماء من رجل بذلك المراد ان للمميز بينة عالمة األرض طباق ويمأل علما األرض يمأل عالمھا فان سلم و عليه هللا
 وھذه أقواله واستظھروا المصاحف تكتب كما تآليفه وكتبوا البالد في وانتشر علمه ظھر قد قريش من األمة ھذه
 وان بعدھم ومن والتابعين الصحابة علماء من قريش من واحد كل كان إذ بالشافعي اال أحاطت قد نعلمھا ال صفة
 العلم من وقطع نتف منھم واحد لكل كان إذ عليه الرواية ھذه تأويل يقع مبلغا يبلغ لم فإنه وانتشر ظھر قد علمه كان

 مذھبه على اال قرشي مذھب على يصنف ومصنف ومفتي مدرس المسلمين بالد من بلد كل في وليس ومسائالت
 أبو القاضي أخبرنا وبيانا حسنا األيام مر على وازدادت والفروع األصول شرح الذي وھو غيره ال بعينه انه فعلم

 قال الرقي الجارود بن الرحمن عبد بن احمد أنبأنا قال البيضاوي احمد بن إبراھيم بن علي نبأنا قال الطبري الطيب
 فقال الرشيد ھارون ذلك فبلغ الشافعي فقطعه بالرقة الحسن بن محمد الشافعي ناظر يقول سليمان بن الربيع سمعت
 سلم و عليه هللا صلى والنبي مجيبا أو سائال يقطعه انه قريش من رجال ناظر إذا الحسن بن محمد علم اما ھارون
 نعيم أبو أخبرنا األرض طباق يسع منھم العالم علم فان تعلموھا وال منھا وتعلموا تقدموھا وال قريشا قدموا يقول
 بن عثمان نا قال العبدي مسعود بن هللا عبد بن إسماعيل نا قال فارس بن احمد بن جعفر بن هللا عبد نا قال الحافظ
 ال قال ھريرة أبي عن علقمة أبي عن يديز بن شراحيل عن أيوب أبي بن سعيد أخبرني قال وھب بن نا قال صالح
 دينھا لھا يجدد من سنة مائة كل رأس على األمة ھذه إلى يبعث هللا ان قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن اال أعلمه
 أبو نا قال الورد بن محمد أبو نا قال الدمشقي نصر بن عمر بن الرحمن عبد نا قال العتيقي محمد بن احمد أخبرنا
 عن وينفي السنن يعلمھم من سنة مائة راس كل في للناس يقيض تعالى هللا ان حنبل بن احمد قال قال ريابيالف سعيد
 الشافعي المائتين راس وفي العزيز عبد بن عمر المائة رأس في فإذا فنظرنا الكذب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 نا قال البصري غسان أبي بن احمد بن علي انا لقا إجازة القاضي أيوب بن علي بن احمد أخبرنا عنه هللا رضي
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 الحسين بن محمد نا قال الحسن بن عياش نا قال قراءة القرشي الملك عبد بن محمد وأخبرنا الساجي يحيى بن زكريا
 قال البغدادي خالد بن محمد أيوب بن حديث وفي خالد بن محمد حدثني قال الساجي زكريا أخبرني قال الزعفراني

 اال سنة ثالثين منذ بت وما الشافعي من عامته أو كله ترون الذي ھذا قال حنبل بن احمد عن زياد بن ضلالف حدثني
 العباس أبو نا قال بنيسابور الصيرفي الفضل بن موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا له واستغفر للشافعي هللا ادعوا وانا
 نا قال إدريس بن محمد الشافعي نا قال المصري حكمال عبد بن هللا عبد بن محمد نا قال األصم يعقوب بن محمد

 قرأ انه كثير بن هللا عبد وأخبر كثير بن هللا عبد على قرأ انه شبل وأخبر شبل على قرأت قال قسطنطين بن إسماعيل
 على أبي وقرا عباس بن وقال أبي على قرأ انه عباس بن وأخبر عباس بن على قرأ انه مجاھد وأخبر مجاھد على
 بمھموز وليس اسم القران يقول وكان قسطنطين بن إسماعيل على وقرأت الشافعي قال سلم و عليه هللا صلى النبي
 وال قرأت يھمز واإلنجيل التوراة مثل لقرآن اسم ولكنه قرآنا قرئ ما كل لكان قرأت من أخذ ولو قرأت من يؤخذ ولم
 نا قال الطبري هللا عبد بن علي بن احمد بكر أبو خبرناأ القران يھمز وال قرأت يھمز القرآن قرأت وإذا القرآن يھمز
 نا قال األقطع الطائي إبراھيم بن احمد نا قال سعيد بن محمد بن علي نا قال المعدل الخضر بن هللا عبد بن احمد

 سنين عشر بن وانا الموطأ وحفظت سنين سبع بن وانا القرآن حفظت يقول الشافعي سمعت قال يحيى بن إسماعيل
 الغساني جميع بن احمد بن محمد نا قال بصور القاضي عقيل أبي بن عياض بن علي بن هللا عبد محمد أبو رناأخب

 الضرير السائب بن شافع بن عثمان بن العباس بن محمد بن هللا عبد بن احمد بن محمد بكر أبا سمعت قال بصيدا
 اشعارھا آخذ سنة عشرين العرب طونب في أقمت يقول الشافعي سمعت يقول عمي سمعت أبي قال يقول بمكة

 حفظت أبي قال حرفين خال ما والمراد فيه المعنى علمت وقد اال حرف بي مر انه علمت فما القرآن وحفظت ولغاتھا
 بن الحسن بن عياش نا قال الفقيه سعيد بن إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا دساھا أحدھما اآلخر ونسيت أحدھما
 إسماعيل بن محمد نبأنا قال الرحمن عبد بن يحيى بن زكريا أخبرني قال الزعفراني الحسين بن محمد نا قال عياش
 يزيد رايته فما الليل ثلث نحو يصلي فكان ليلة غير الشافعي مع بت قال الكرابيسي يعني علي بن حسين حدثني قال
 اال عذاب بآية يمر وال أجمعين وللمؤمنين لنفسه هللا سأل اال رحمة بآية يمر ال وكان فمائة أكثر فإذا آية خمسين على
 كان قد بكر أبو الشيخ قال جميعا والرھبة الرجاء له جمع فكأنما قال المسلمين ولجميع لنفسه النجاة وسأل منھا تعوذ

 بن إسحاق بن محمد بكر أبو نا قال القاضي المحسن بن علي فأخبرنا القراءة ويدرج التالوة يديم بآخرة الشافعي
 الشافعي كان يقول سليمان بن الربيع سمعت قال بمصر القزويني جعفر بن محمد بن هللا عبد نا قال الصفار إبراھيم
 شھر في يختم فكان ختمة يوم كل وفي ختمة منه ليلة كل في ختم رمضان شھر كان فإذا ختمة ليلة كل في يختم

 قال الربيع نا قال الحسن بن محمد بن محمد بن يمإبراھ نا قال أبي نا قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا ختمة ستين رمضان
  نعم قال رمضان صالة في قلت مرة ستين القرآن يختم الشافعي كان

 قال الواحد عبد بن الزبير أخبرني قال الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأنا قال األستراباذي علي بن إسماعيل أخبرنا
 ھذا إلى بنا قوموا لبعض بعضنا قلنا نبكي ان اردنا إذا كنا يقول نصر بن بحر سمعت قال الحسين بن عباس سمعت
 ذلك رأى فإذا بالبكاء عجيجھم ويكثر يديه بين الناس تتساقط حتى القرآن استفتح اتيناه فإذا القرآن نقرأ المطلبي الفتى
 إبراھيم بن يعل نبأنا قال الطبري هللا عبد بن طاھر الطيب أبو القاضي أخبرنا صوته حسن من القراءة عن امسك

 كان يقول سليمان بن الربيع سمعت قال الرقي الجارود بن الرحمن عبد بن احمد بكر أبو أنبأنا قال البيضاوي
 بن محمد نبأنا قال طالب أبي بن الحسن حدثني مات ان إلى الليل يحيى وكان سنة عشرة خمس وله يفتي الشافعي
 الزبير بن هللا عبد الحميدي نبأنا قال سليمان بن الربيع حدثني قال الباغندي محمد بن محمد نبأنا قال الخزاز العباس
 فقد افت هللا عبد أبا يا فقال سنة عشرة خمس بن وھو يفتي وھو الشافعي على ومر الزنجي خالد بن مسلم سمعت قال
 الشافعي على ومر خالد بن مسلم سمع انه الحميدي عن الحكاية ھذه في ذكر ھكذا بكر أبو الشيخ قال تفتي ان لك آن
 تلك وله الشافعي إدراك عن يصغر كان الحميدي الن بمستقيم ذلك وليس افت له فقال يفتي سنة عشرة خمس بن وھو
 جعفر بن محمد بن هللا عبد نبأنا قال الصفار إسحاق بن محمد نبأنا قال المحسن بن علي أخبرنا ما والصواب السن

 الزنجي خالد بن مسلم قال يقول الحميدي الزبير بن هللا عبد سمعت وليق سليمان بن الربيع سمعت قال القزويني
 قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا سنة عشرين دون بن وھو تفتي ان وهللا لك آن الناس افت هللا عبد أبا يا للشافعي

 عمي سمعت يقول ثور أبي أخي بن جعفرا سمعت يقول الشاماتي احمد بن جعفر سمعت قال احمد بن دعلج نبأنا
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 االخبار فنون ويجمع القرآن معاني فيه كتابا له يضع ان شاب وھو الشافعي إلى مھدي بن الرحمن عبد كتب يقول
 ما مھدي بن الرحمن عبد قال الرسالة كتاب له فوضع والسنة القران من والمنسوخ الناسخ وبيان اإلجماع وحجة فيه

 قال حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد نبأنا قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا فيھا للشافعي ادعو وانا اال صالة أصلي
 شابا كان فقال الشافعي وذكر مھدي بن الرحمن عبد سمعت قال العباس بن عمرو نبأنا قال احمد بن عبدان نبأنا
 سريج بن عتسم قال محمد بن حسان أنبأنا قال الحافظ هللا عبد بن محمد أنبأنا قال علي بن إسماعيل أخبرنا مفھما
 على أخاف ما بمكة قريش من شابا رأيت ألصحابه فقال فرجع المريسي بشر حج قال الجنيد بن بكر أبي عن يقول
 بن محمد نبأنا قال الحسن بن عياش أنبأنا قال الفقيه إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا الشافعي يعني منه اال مذھبنا
 سنة المريسي بشر حج قال الزعفراني محمد بن الحسن حدثني قال حيىي بن زكريا أخبرني قال الزعفراني الحسين

 علينا الشافعي فقدم قال الشافعي يعني مجيبا وال سائال مثله رأيت ما رجال بالحجاز رأيت لقد فقال قدم ثم مكة إلى
 فقال قدم قد تزعم كنت الذي الشافعي ھذا فقلت يوما بشر إلى فجئت بشر عن وخفوا الناس إليه واجتمع بغداد ذلك بعد
 سيدنا قالوا حيث سالم بن هللا عبد أمر في اليھود كمثل اال مثله كان فما الزعفراني قال عليه كان عما تغير قد انه
 البرذعي العزيز عبد بن علي نا قال جعفر أبي بن احمد أخبرنا شرنا وبن شرنا قالوا أسلم فان لھم فقال سيدنا وبن
 سمعت قال الترمذي إسماعيل أبا سمعت قال الھسنجاني الحسن بن علي نا قال حاتم أبي بن الرحمن عبد نا قال

 اتباعا أكثر والشافعي اال حنيفة وأبا ومالكا واألوزاعي الثوري وذكر بالراي أحد تكلم ما يقول راھويه بن إسحاق
 الرقي إسماعيل بن محمد أنانب قال الدقاق احمد بن عثمان أنبأنا قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا منه خطأ واقل
 بيدي حنبل بن احمد أخذ يقول راھويه بن إسحاق سمعت يقول من بعض سمعت قال سليمان بن الربيع حدثني قال
 حدثني قال طالب أبي بن الحسن حدثنا الشافعي إلى بي فذھب مثله عيناك تر لم من إلى بك اذھب حتى تعال وقال
 االستاذين أستاذ قال قال انه الحربي إبراھيم عن حدثوني قال الشافعي هللا عبد نب محمد نبأنا قال التمار عمر بن علي
 نبأنا قال المؤدب جعفر بن محمد بن الغفار عبد أخبرني حنبل بن احمد أستاذ ھو أليس الشافعي قال ھو من قالوا
 حنبل بن احمد سمعت يقول بالرقة الميموني سمعت قال زياد بن محمد بن هللا عبد نبأنا قال الواعظ احمد بن عمر
 جيان بن خلف بن محمد نبأنا قال إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا الشافعي أحدھم سحرا لھم ادعو ستة يقول

 مع أبي مشى قال حنبل بن احمد بن صالح حدثني قال منيع بن القاسم أبي عن الحسن بن عمر حدثني قال الخالل
 لو زكريا أبا يا فقال بغلته مع تمشي ان اال رضيت اما هللا عبد أبا يا له فقال معين بن يحيى إليه فبعث الشافعي بغلة

 قال الھمداني الفقيه الحسين بن الحسن أنبأنا قال األزھري القاسم أبو أخبرني لك انفع كان اآلخر الجانب من مشيت
 كان شيء أي ابة يا ألبي قلت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد نبأنا قال بزنجان الزنجاني ھارون بن محمد نبأنا

 ھل فانظر للناس وكالعافية للدنيا كالشمس الشافعي كان بني يا لي فقال له الدعاء من تكثر سمعتك فاني الشافعي
 محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا قال األصبھاني علي أبي بن محمد أخبرني عوض منھما أو خلف من لھذين

 رأيت ما يقول األشعث بن سليمان داود أبا سمعت قال اآلجري علي بن محمد بيدع أبو أنبأنا قال باألھواز الشافعي
 العزيز عبد بن علي أنبأنا قال القاضي المحسن بن علي أخبرنا الشافعي إلى ميله أحد إلى يميل حنبل بن احمد

 أبو نبأنا قال إلى كتب فيما مكة نزيل الخوارزمي عثمان أبو أخبرني قال حاتم أبي بن الرحمن عبد نبأنا قال البرذعي
  مسألة في نتذاكر حنبل بن احمد عند كنت قال البصري احمد بن حميد أيوب

 شيء اثبت وحجته الشافعي قول ففيه حديث فيه يصح لم ان فقال حديث فيه يصح ال هللا عبد أبا يا ألحمد رجل فقال
 قال كتاب أو حديث فيه ھل قلت أين من فقلت فيھا فأجاب قال وكذا كذا مسألة في تقول ما للشافعي قلت قال ثم فيه
 بندار بن احمد نبأنا قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا نص حديث وھو سلم و عليه هللا صلى للنبي حديثا ذلك في فنزع بلى
 وجعفرالوراق عثمان بن علي سمعت قال العباس بن احمد نبأنا قال البغدادي روح بن احمد نبأنا قال الفقيه إسحاق بن
 محمد المؤدب هللا عبد أبو أنبأنا قال علي بن إسماعيل أخبرنا الشافعي من اعقل رأيت ما يقول عبيد أبا سمعنا والنيق
 بن قتيبة رجاء أبا سمعت يقول البوشنجي هللا عبد أبا سمعت قال غانم بن القاسم أخبرني قال النيسابوري هللا عبد بن

 الواحد عبد بن الزبير حدثني قال الھمداني الحسين بن الحسن أنبأنا قال األزھري أخبرني امام الشافعي يقول سعيد
 علمه في إدريس بن محمد مثل رأى على انه زعم من قال ثور أبو نبأنا قال سفيان بن الحسن نبأنا قال األسدآبادي
 لسبيله مضى افلم حياته في القرين منقطع الشافعي إدريس بن محمد كان كذب فقد وتمكنه وثباته ومعرفته وفصاحته
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 يحيى بن زكريا نبأنا قال غسان أبي بن احمد بن علي أنبأنا قال إجازة أيوب بن علي بن احمد أخبرنا منه يعتض لم
 قال الزعفراني الحسين بن محمد نبأنا قال الحسن بن عياش أنبأنا قال قراءة الملك عبد بن محمد وأخبرنا الساجي
 وكتبه اال أحدا رأيت ما يقول الجارود أبي بن الوليد أبا سمعت قال الشافعي تبن بن حدثني قال يحيى بن زكريا أنبأنا
 سمعت قال سعدان بن بكر أبو حدثني زكريا وقال كتابه من أكثر كان لسانه فان الشافعي اال مشاھدته من أكثر

 القتداره لغلب بخش من انھا حجارة من التي العمود ھذه على ناظر الشافعي ان لو يقول األيلي سعيد بن ھارون
 بن محمد بن الملك عبد نبأنا قال الطيني محمد بن على الحسن أبو أنبأنا قال علي بن إسماعيل أخبرنا المناظرة على
 الشافعي ذكر عنده جرى إذا الحميدي كان يقول الجرجاني علي بن احمد سمعت قال يزداد بن محمد نبأنا قال عدي
 جميع بن احمد بن محمد أنبأنا قال بصور القاضي عياض بن علي بن هللا عبد رناأخب الشافعي الفقھاء سيد حدثنا يقول
 سمعت يقول حرملة سمعت قال هللا عبد بن احمد حدثكم سليمان بن الربيع بن عمر طالب أبي على قرأت قال

 جيان بن خلف بن محمد نبأنا قال إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا الحديث ناصر ببغداد سميت يقول الشافعي
 محمد بن الحسن سمعت قال الجنيد بن الحسن بن محمد نبأنا قال الحداد دبيس بن إبراھيم إسحاق أبو نبأنا قال الخالل
 عبد وأبو النقال وحارث ثور وأبو حنبل بن احمد أنفس ستة بغداد إلى قدم عندما الشافعي إلى نختلف كنا يقول

 على قرأت لذلك حاضر حنبل بن وأحمد اال كتبه الشافعي على ناعرض وما سماه آخر ورجل وانا الشافعي الرحمن
 سئل قال اإلسترابادي نعيم أبو نبأنا قال النقاش زياد بن الحسن بن محمد بكر أبي عن الواعظ عثمان بن الحسن

 نعم قال مخضوبا كان وسألته قال ومائة وتسعين خمس سنة قدم قال الشافعي بغداد قدم سنة أي له وقيل الزعفراني
 نبأنا قال البغدادي روح بن احمد الطيب ابو نبأنا قال إسحاق بن بندار بن احمد نبأنا قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا
 إلى خرج ثم سنتين عندنا فأقام ومائة وتسعين خمس سنة بغداد الشافعي علينا قدم قال الزعفراني محمد بن الحسن
 أخبرنا العارضين خفيف وكان بالحناء يخضب وكان خرج ثم اشھرا اعندن فأقام وتسعين ثمان سنة علينا قدم ثم مكة
 الزجاج الفضل أبا سمعت يقول الزجاج صاحب الحنبلي العزيز عبد سمعت قال المجھز محمد بن احمد الحسن أبو
 الز ما بغداد دخل فلما حلقة خمسون أو حلقة وأربعون نيف اما الجامع في وكان بغداد إلى الشافعي قدم لما يقول
 غيره حلقة المسجد في بقي ما حتى أصحابنا قال يقولون وھم الرسول وقال هللا قال لھم ويقول حلقة حلقة في يقعد

 األندلسي األعلى عبد بن أحمد بن محمد هللا عبد أبا سمعت قال األبھري الرحمن عبد بن الفضل العباس أبو أخبرنا
 هللا صلى النبي رأيت يقول المزني سمعت قال الرقي الجارود بن الرحمن عبد بن احمد بكر أبا سمعت قال بأصبھان

 المطلبي الشافعي إدريس بن بمحمد فعليه وسنتي محبتي أراد من لي فقال الشافعي عن فسألته المنام في سلم و عليه
 االسدابادي احدالو عبد بن الزبير نبأنا قال الھمداني الحسين بن الحسن أنبأنا قال األزھري أخبرنا منه وانا مني فإنه
 قال سليمان بن الربيع مجلس في السكري هللا عبد أبو نبأنا قال بھا القلزمي عمران بن موسى عمران أبو نبأنا قال
 يا فقلت إليه فقمت اقبل قد سلم و عليه هللا صلى النبي فإذا فأغفيت الروضة في كنت قال الترمذي حسن بن احمد نبأنا

 مالك رأي في تقول فما قلت يده ونفض اف فقال حنيفة أبي رأي في تقول فما الدين في االختالف كثر قد هللا رسول
 هللا ھبة أنشدني سنتي احيى عمي بن بابي قال الشافعي رأي في تقول فما قلت وأخطأ أصاب وقال وطأطأ يده فرفع
 الجرجاني محمد بن علي أنشدني قال الفقيه محمد بن احمد بن المظفر أنشدنا قال الشيرازي علي بن محمد بن

 أيقاس...  جھال بنعمان قاسه لمن قل... ...  السماء نجوم في البدر مثل...  العلماء في الشافعي مثل...  لبعضھم
 قال عياش بن الحسن بن عياش نبأنا قال الروياني شعيب بن احمد بن محمد منصور أبو أخبرني...  بالظلماء الضياء
 أيما له فقيل ثور أبو سئل يقول البزاز خلف بن محمد بن عبيد سمعت يقول مارالت الھيثم بن عيسى بن احمد سمعت
 وإبراھيم وحماد حنيفة وأبي يوسف وأبي محمد من افقه الشافعي ثور أبو فقال الحسن بن محمد أو الشافعي افقه

 بن علي بن إبراھيم عتسم قال علي بن إبراھيم بن محمد بكر أبو نبأنا قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا واألسود وعلقمة
 إلى تتوق نفسي أصبحت لقد...  ذكرھا قصة في يقول الشافعي سمعت قال الربيع عن يحكي بالموصل الرحيم عبد

...  قبري إلى اساق أم إليھا اساق...  والغنى أللفوز أدري ما فوهللا... ...  والقفر المھامه أرض دونھا ومن...  مصر
 قال العزيز عبد بن علي أنبأنا قال جعفر أبي بن احمد أخبرنا جميعا إليھما سيق حتى يلقل بعد اال كان ما فوهللا قال
 خمسين سنة في الشافعي ولد قال المصري الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد نبأنا قال حاتم أبي بن الرحمن عبد أنبأنا
 أنبأنا قال الماليني سعد أبو برناأخ سنة وخمسين أربعا عاش ومائتين أربع سنة رجب من يوم آخر في ومات ومائة
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 رأسه عند أحدھما حجارة لوحين على بمصر الشافعي إدريس بن محمد قبر على قرأت قال الحافظ عدي بن هللا عبد
 اال اله ال ان يشھد وھو الشافعي إدريس بن محمد قبر ھذا السالم عليه الخليل إبراھيم إلى نسبه رجليه عند واآلخر

 هللا وان فيھا ريب ال آتية الساعة وان حق النار وان حق الجنة وان ورسوله عبده محمد وان له شريك ال وحده هللا
 المسلمين من وھو أمر وبذلك له شريك ال العالمين رب  ومماته ومحياه ونسكه صالته وان القبور في من يبعث
 أخبرنا ومائتين أربع سنة رجب من بقي ليوم هللا عبد أبو توفي هللا شاء ان حيا يبعث وعليه مات وعليه حيي عليه

 حدثني قال الدمشقي حبيب بن الحسن نبأنا يقول البكري محمد بن طاھر سمعت قال اإلستراباذي علي بن إسماعيل
 كرسي على اجلسني قال بك هللا صنع ما هللا عبد أبا يا فقلت المنام في وفاته بعد الشافعي رأيت قال سليمان بن الربيع
 بن محمد هللا عبد أبي عن الخوارزمي موسى بن محمد بكر أبي على قرأت الرطب اللؤلؤ علي ونثر ذھب من

 للمشيب بملتفتيه...  الشافعي هللا عبد أبا يرثي األزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو قال قال األزدي المعلى
... ... ...  طائع وھو فاقتاده الصبا هدعا...  وربما العنان طول تصرفنه  روادع التصابي ورد عن ذوائد...  طوالع
 النصح أم...  راجع للحظ المدعو النافر ھل... ...  وازع فوديه شيب من له فليس...  وحياؤه لبة يزعه لم ومن
 قصاراه وان... ...  ضائع المال من يرعى الذي بان...  عالم بالجمع المھموم الھمك أم... ...  نافع الوعظ أم مقبول
 العلم جمع ولكن...  بعده المال ذي المرء ذكر ويخمل... ...  جامع وھو له اضحى الذي فراق...  هضن فرط على
 خوالد وھي الدھر يفنى معالم... ...  لوامع المشكالت في دالئلھا...  بعده إدريس بن آثار تر الم... ...  رافع للمرء

 ظواھرھا... ...  شرائع للرشاد فيھا موارد...  صرفمت للھدى فيھا مناھج... ...  فوارع وھى االعالم وتنخفض... 
 الخطب أظلم ما إذا ضياء...  محمد عم بن إدريس بن لرأى... ...  جوامع فيه التفريق حكم لما...  ومستنبطاتھا حكم
 وهوعل رفعه اال هللا أبى... ...  مع ال دجاھن في نور منه سما...  تشابھت المشكالت المعضالت إذا... ...  ساطع

...  صارع للمرء الزيغ ان الزيغ من...  التقى يد فاستنقذته الھدى توخى... ...  واضع العرش ذو يعليه لما وليس... 
 قضى ما على...  وقضائه احكامه في وعول... ...  تابع الناس في هللا رسول لحكم...  فحكمه الرسول بآثار والذ... 
 جرت... ...  مسارع لبسا يخش لم إذا إليه...  التباسه المخوف ىالرا عن بطئ... ...  ناصع والحق الوحي في

 الباھرات ھن خالئق...  معدن خير من منشية له وانشا... ...  يتابع العالمين في مدد لھا...  فكره امداد العلم لبحور
...  بفضيلة تشر لم تىح وھذب... ...  يافع ھو مذ الكھل بلب وخص...  وناشئا وليدا بالتقوى تسربل... ...  البوارع

 جسمه تضمن قبر على سالم واسع العلم باحة في فمرتعه...  امامه الشافعي علم يك فمن األصابع إليه اال التمست إذا
... ...  المجامع عليه التفت إذا جليل...  ماجد جسم اثراؤه غيبت لقد... ... ...  الھوامع المدجنات عليه وجادت... 
 نجوم فينا واثاره...  زواھر بدور فينا فأحكامه... ...  فواجع فيه حكمن لما لھن...  بشخصة الحادثات فجعتنا لئن

 صدقھا في قوافيه دريد بن بكر أبو جمع لقد يقول الطبري هللا عبد بن طاھر الطيب أبا القاضي سمعت...  طوالع
 وأغزرھم خاطرا واوسعھم ألفاظا لھمواجز بيانا وابرعھم لسانا الفقھاء أفصح به رثى فيما حقھا في اوصافه ووضع
 كان لو... ...  سحبان على يوفى أو سحبان...  قدرته كالمه قرأت وإذا...  نصيرة وأكثرھم نحيزة واثبتھم علما
... ...  وبيان بفصاحة أوالھم...  بأنه طائعين كل ألقر... ...  قحطان بنى من الفصاحة وذوو...  خاطبا معد شاھده
 في يختلف لم...  قداحه اجال إذا العلوم رب... ...  النيران جاحم من ومجيرھا...  والعمى الضاللة من األنام ھادي
 كتبه في عالم تفكر وإذا... ...  سنان شباة من وانفذ أمضى...  وخاطر المشكالت في فطنة ذو... ...  اثنان فوزھن

 وجوه اضحت... ...  الرضوان إلى بھمته يسمو...  مقلد غير للدين متبينا... ...  اإليمان وشرائط التقى يبغى... 
 ومحكم الرسول نص...  بنصرھا الوفاء ضمن حجة من... ...  البرھان بواضح إليه ترمى...  صفحاتھا في الحق
...  دينه في متبصرا ترى حتى... ...  األذھان ذوى من القرائح غر...  سبرھا مطالع تجلو وداللة... ...  القران
...  بمعونة عنده من وامده التبيان من األصلين وكتابه...  رسوله اتباع وفقه هللا... ...  بااليقان الشك غرب مفلول
 أبو الشيخ قال...  والحسبان بالري قضى ممن...  قبله المذاھب بطالن وأراه... ... ...  األعيان على بھا اناف حتى
 إلى ميال المقدار ھذا على منھا اقتصرنا لكنا االجزاء من عدة على الشتملت واخباره الشافعي مناقب استوفينا لو بكر

  هللا شاء ان لھا نفرده كتاب في االستقصاء على ومناقبه الشافعي معالم نورد ونحن لالختصار وايثارا التخفيف

 ثباتاال الحفاظ األئمة أحد كان الرازي الحنظلي حاتم أبو مھران بن داود بن المنذر بن إدريس بن محمد -  455
 وھوذة المؤذن الھيثم بن وعثمان النحوي زيد وأبا األنصاري هللا عبد بن محمد وسمع بالفضل مذكورا بالعلم مشھورا
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 بن وسعيد التنوخي عثمان بن محمد الجماھر وأبا الدمشقي مسھر وأبا زياد بن وعتاب موسى بن هللا وعبيد خليفة بن
 يونس عنه روى ومائتين تسع سنة في الحديث كتبه أول وكان الھمأمث في الحمصي اليمان وأبا المصري مريم أبى
 ومحمد والدمشقى الرازي زرعة وأبو سماعا واقدم سنا منه أكبر وھما المصريان سليمان بن والربيع األعلى عبد بن
 إسحاق بن وإبراھيم الرمادي منصور بن احمد أھلھا من عنه وروى بھا وحدث بغداد وقدم الحمصي عوف بن
 أبى بن بكر وأبو الوزان صالح بن إسحاق بن وأحمد ناجية بن محمد بن هللا وعبد المطرز زكريا بن وقاسم ربيالح
 عبد عمر أبو أخبرنا وغيرھم القطان عياش بن يحيى بن والحسين الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي والقاضي الدنيا
 إدريس بن محمد الرازي حاتم أبو نبأنا قال العطار خلدم بن محمد أنبأنا قال مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد
 أبيه عن األنصار من رجل عن دينار بن عمرو عن شعبة عن ربيع بن قيس عن الخطاب بن العزيز عبد نبأنا قال
 ھذا حمزة إلى الناس بأحب سمه قال اسميه فما غالم لي ولد فقلت سلم و عليه هللا صلى النبي فاتيت غالم ولد قال

 محمد العزيز عبد عن ورواه عنه الربيع بن قيس عن الخطاب بن العزيز عبد بروايته تفرد شعبة حديث من غريب
 الصلت بن ھارون بن موسى بن احمد بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا األكابر من وغيره االسفاطى يزيد بن

 بن داود نا قال الرازي حاتم أبو نا قال مالءإ المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي نا قال األھوازي
 صلى النبي عن ذر أبى عن سويد بن المعرور عن رفيع بن العزيز عبد عن شريك عن حاتم نا قال الجعفري هللا عبد
 مغفرة بمثلھا لقيتك شيئا بي تشرك ال ذنوبا األرض بملء لقيتنى ان آدم بن يا يقول تعالى هللا ان قال سلم و عليه هللا
 حدثني قال الحربي يعنى إسحاق بن إبراھيم نا قال النجاد سلمان بن احمد نا قال القطان الحسين بن محمد خبرناأ

 عن يونس بن عيسى عن شرحبيل بنت بن الرحمن عبد بن سليمان نا قال حاتم أبو له يقال الري أھل من رجل
 فقد األربع شعبھا بين جلس إذا قال سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول عن ھريرة ابى عن سيرين بن محمد عن أشعث
 بن هللا عبد لنا حكى قال حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبو نبأنا قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا الغسل وجب
 أبى حياة في علينا يقدمون اھلنا وكان جز قرية من أصبھان أھل من نحن يقول حاتم أبا سمعت قال يعقوب بن محمد
 عمر بن محمد بن على أنبأنا قال بھا شافھنى إجازة الرازي محمد بن روح زرعة أبو أخبرني عنا نقطعواا ثم

  نبأنا قال الفقيه القصار

 االثبات الحفاظ األئمة أحد كان الرازي الحنظلي حاتم أبو مھران بن داود بن المنذر بن إدريس بن محمد -  455
 وھوذة المؤذن الھيثم بن وعثمان النحوي زيد وأبا األنصاري هللا عبد بن محمد وسمع بالفضل مذكورا بالعلم مشھورا

 بن وسعيد التنوخي عثمان بن محمد الجماھر وأبا الدمشقي مسھر وأبا زياد بن وعتاب موسى بن هللا وعبيد خليفة بن
 يونس عنه روى نومائتي تسع سنة في الحديث كتبه أول وكان أمثالھم في الحمصي اليمان وأبا المصري مريم أبى
 ومحمد والدمشقى الرازي زرعة وأبو سماعا واقدم سنا منه أكبر وھما المصريان سليمان بن والربيع األعلى عبد بن
 إسحاق بن وإبراھيم الرمادي منصور بن احمد أھلھا من عنه وروى بھا وحدث بغداد وقدم الحمصي عوف بن

 أبى بن بكر وأبو الوزان صالح بن إسحاق بن وأحمد ناجية بن محمد بن هللا وعبد المطرز زكريا بن وقاسم الحربي
 عبد عمر أبو أخبرنا وغيرھم القطان عياش بن يحيى بن والحسين الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي والقاضي الدنيا
 إدريس نب محمد الرازي حاتم أبو نبأنا قال العطار مخلد بن محمد أنبأنا قال مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد
 أبيه عن األنصار من رجل عن دينار بن عمرو عن شعبة عن ربيع بن قيس عن الخطاب بن العزيز عبد نبأنا قال
 رفيقى فانصرف المساء إلى منھم واسمع المشيخة إلى لي ولد فقلت سلم و عليه هللا صلى النبي فاتيت غالم ولد قال

 في معه اطوف فجعلت رفيقى على وغدا الغد من أصبحت ثم الجوع من الماء اشرب فجعلت خال بيت إلى ورجعت
 المشايخ على بنا مر فقال على غدا الغد من كان فلما جائعا وانصرفت عنى فانصرف شديد جوع على الحديث سماع
 معي رفيقى لي فقال فيھما طعمت ما يومان مضى قد امرى اكتمك ال قلت ضعفك ما قال يمكنى ال ضعيف انا فقلت
 الرحمن عبد قال دينار النصف منه وقبضت البصرة من فخرجنا الكراء في األخر وتجعل بنصفه واسيكا فانا دينار
 على فله به اسمع لم صحيحا مسندا غريبا حديثا على أغرب من الطيالسي الوليد أبى باب على قلت يقول أبى سمعت
 ما على يلقى ان مرادى كان وإنما دونه فمن زرعة أبو الحلق من خلق الوليد باب على حضر وقد به يتصدق درھم
 ان منھم ألحد تھيا فما عندي ليس ما منھم استخرج ان مرادى وكان فاسمع فاذھب فالن عند ھو ليقولوا به اسمع لم

 بن محمد بن احمد وأخبرني كتابه في الضبي هللا عبد بن محمد أخبرني قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا حديثا على يغرب
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 قال الھاشمي إبراھيم بن محمد الفضل أبو أنبأنا قال بنيسابور الضبي هللا عبد بن محمد نبأنا قال دريالمنك الواحد عبد
 من بمعانيه اعلم وال للحديث احفظ يحيى بن ومحمد راھويه بن يعنى إسحاق بعد يت را ما قال سلمة بن احمد نبأنا
 صفوان بن القاسم سمعت قال الحافظ عدي بن هللا عبد اأنبأن قراءة الماليني سعد أبو أخبرنا إدريس بن محمد حاتم أبى

 الكوفى الزاھد محمد بن وثابت إياس أبى بن آدم أربعة رأيت من اورع يقول الرازي حاتم أبا سمعت يقول البرذعي
 محمد أربعة رأيت من احفظ أقول انا عثمان فقال خرزاذ بن لعثمان فذكرته القاسم قال زرعة وأبو حنبل بن وأحمد
 عمر بن محمد بن على ان الرازي زرعة أبو لي أجاز حاتم وأبو زرعة وأبو عرعرة بن وإبراھيم المنھال بن

 إماما حاتم وأبو زرعة أبو يقول األعلى عبد بن يونس سمعت قال حاتم أبي بن الرحمن عبد نبأنا قال أخبرھم القصار
 زرعة أبي وبين بيني جرى يقول أبي سمعت نالرحم عبد وقال للمسلمين صالح بقاؤھما وقال لھما ودعا خراسان

 الشيوخ وخطأ وعللھا خطأ أحاديث اذكر كنت وكذلك عللھا ويذكر أحاديث يذكر فجعل ومعرفته الحديث تمييز يوما
 وربما ھذا يحسن من تجد من أقل فما واثنين واحد من ھذا رفعت إذا ھذا عز ما ھذا يفھم من قل حاتم أبا يا لي فقال
 أمري كان وكذلك أبي قال منه يشفيني من أجد ال معك التقي ان فالى حديث في شيء يتخالجني أو شيء في اشك

 نبأنا قال الحافظ محمد بن احمد بن صالح نبأنا قال بھمذان البزاز العزيز عبد بن عيسى بن محمد منصور أبو أخبرنا
 أنت فترفع له فقلت ال قلت القنوت في ديكي ترفع زرعة أبو لي قال يقول حاتم أبا سمعت قال صالح أبي بن القاسم
 لھيعة بن رواه قلت ھريرة أبي حديث قال سليم أبي بن ليث رواه قلت مسعود بن حديث قال حجتك ما فقلت نعم قال
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان أنس حديث قلت تركه في حجتك فما قال عوف رواه قلت عباس بن حديث قال
 بن علي أنبأنا قال إجازة الرازي زرعة أبو أخبرنا فسكت االستسقاء في اال الدعاء من شيء في يديه يرفع ال كان
 قال أبيك من احفظ رأيت ما يقول إسحاق بن موسى سمعت قال حاتم أبي بن الرحمن عبد نبأنا قال عمر بن محمد
 أبا فرأيت له فقلت وغيرھم رنمي وبن شيبة أبي بن بكر وأبا معين بن ويحيى حنبل بن احمد رأى وقد الرحمن عبد

 ذو له قلت االذواء عن تحفظ شيء أي عمار بن ھشام لي قال يقول أبي سمعت الرحمن عبد وقال ال فقال زرعة
 ثالثة نحن حفظنا وقال فضحك ستة له وعددت الكالبي اللحية وذو اليدين وذو الزوائد وذو الجوشن وذو األصابع
 أبو نبأنا قال بھا الدمشقي نصر بن عمر بن الرحمن عبد نبأنا قال العتيقي دمحم بن احمد أخبرني ثالثة أنت وزدت
 واحفظ تسمع ما أحسن اكتب يقول أبي سمعت قال الرازي حاتم أبي بن نبأنا قال القاضي القاسم بن احمد هللا عبد

 إسحاق بن حمدم بن الحسين حدثنا قال المعدل علي أبي بن علي أخبرنا تحفظ ما بأحسن وذاكر تكتب ما أحسن
...  رشدھا فابصرت الدنيا في تفكرت...  الرازي حاتم أبو أنشدنا قال الرازي ھارون بن محمد أنشدنا قال السوطي
 حدثت...  عبدھا كنت وقد موالھا واصبحت...  وعدھا فأخلفت ظنا بھا أسات... ...  خدھا هللا من بالتقوى وذللت
 شعيب بن احمد الرحمن عبد أبو نبأنا قال العروضي عيسى أبو نانبأ قال الحافظ عمر بن علي الحسن أبي عن

 ھارون بن الحسين على قرانا قال الدقاق محمد بن علي أخبرنا ثقة رازي حاتم أبو إدريس بن محمد قال النسائي
 االمانة أھل من حاتم أبو كان يقول خراش بن يوسف بن الرحمن عبد سمعت قال سعيد بن العباس أبي عن الضبي

 أبو كان الطبري الحسن بن هللا ھبة لنا وقال الحفظ في امام الرازي حاتم أبو يقول الحافظ نعيم أبا سمعت المعرفةو
 البخاري إسماعيل بن محمد عنه روى الحافظ احمد أبو قال متثبتا متقنا له حافظا بالحديث عالما إماما الرازي حاتم
 هللا ھبة قال عنه اخرج انه وقال البخاري شيوخ أسامي فيه جمع الذي يعني كتابه في الكالباذي أخرجه هللا ھبة وقال
 بن محمد بن هللا عبد محمد أبا سمعت قال نعيم أبو أخبرنا اعلم وهللا البخاري ينسبھا لم التي المطلقة األسماء من فلعله
 بالري الرازي تمحا أبو مات فيھا وسبعين سبع سنة يقول صبيح بن محمود بن احمد سمعت يقول حيان بن جعفر
 مع الخبر وجاءنا قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا

  ومائتين وسبعين سبع سنة شعبان في مات انه الرازي حاتم أبي بموت الرحالين

 أبو عنه روى األنصاري إبراھيم بن وموسى التمار نصر أبي عن حدث الشعراني بكر أبو إدريس بن محمد - 456
 الصفار محمد بن إسماعيل نبأنا قال المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا الدھقان محمد بن وحمزة الصفار علي
 نصر أبو نبأنا قال إسحاق بن العباس أبي دكان في عنه كتبت شيخ الشعراني بكر أبو إدريس بن محمد نبأنا قال

 سلم من المسلم قال أنس عن الحسن عن ويونس حميد عن سلمة بن حماد نبأنا قال العزيز عبد بن الملك عبد التمار
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 الصفار علي أبو قال السوء ھجر من والمھاجر وأموالھم دمائھم على الناس امنه من والمؤمن ويده لسانه من الناس
  التمار نصر أبو لنا قال ھكذا الشيخ ھذا لنا قال

 األزدي الرحمن عبد بن محمد أنبأنا قال الصوري علي بن محمد حدثني األعور ھبو بن إدريس بن محمد -  457
 وھب بن إدريس بن محمد قال يونس بن سعيد أبو نبأنا قال مسرور بن محمد بن الواحد عبد الفتح أبو أنبأنا قال

 هللا عبد أبو ابنه لي وقال وثالثمائة عشرة سبع سنة األولى جمادي في توفي عنه وكتبت مصر قدم البغدادي األعور
  أبان أبيه واسم محمد اسمه من ذكر نحوه وطبقة نصر بن سعدان عن حدث أباه ان

 وسفيان عياش بن بكر أبي عن بھا وحدث بغداد قدم وكيع مستملي البلخي بكر أبو وزير بن أبان بن محمد - 458
 امامة وأبي الجراح بن ووكيع األحمر خالد وأبي معاوية بن ومروان إدريس بن هللا وعبد خالد بن وعقبة عيينة بن

 وإبراھيم القاضي إسحاق بن إسماعيل عنه روى غندر جعفر بن ومحمد القطان سعيد بن ويحيى وھب بن هللا وعبد
 احمد بن هللا وعبد الدميك أبي بن ھشام بن ومحمد ھارون بن وموسى المعمري علي بن والحسن الحربي إسحاق بن
  المجدر بن ھارون بن ومحمد البغوي محمد بن هللا وعبد حنبل بن

 أبو نبأنا قال الطاھري العزيز عبد بن علي أخبرنا الصحيح كتابه في البخاري إسماعيل بن محمد أيضا عنه وحدث
 أبان بن محمد نبأنا قال المجدر بن حميد بن ھارون بن محمد نبأنا قال الزھري الرحمن عبد بن هللا عبيد الفضل
 النبي عن أبيه عن ھريرة أبي بن محرر عن المنكدر بن محمد عن الثوري سفيان عن الرزاق عبد نانبأ قال البلخي
 عن الرزاق عبد عن أبان بن محمد بروايته تفرد بذنوبه الشمس آبت اال قط مھل أھل ما قال سلم و عليه هللا صلى
 بن أخبرناه المنكدر بن عن الزيات اسيني عن الرزاق عبد عن فرواه الجرجاني الربيع أبي بن الحسن وخالفه الثوري
 القزويني جعفر بن محمد بن هللا عبد نبأنا قال بمصر المھندس إسماعيل بن محمد بن احمد أنبأنا قال البصري رباح
 ھريرة أبي بن محرر عن المنكدر بن محمد عن ياسين نا قال الرزاق عبد أنبأنا قال الربيع أبي بن الحسن حدثني قال
 بن محمد المظفر أبو أخبرنا بذنوبه الشمس آبت اال مھل أھل ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال لقا أبيه عن

 أبو قال قال العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد نا قال الذھبي الرحمن عبد بن محمد نا قال القرينيني احمد بن الحسن
 علي بن الحسين أنبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا كيعو عند لنا يستملي أبان بن محمد كان حنبل بن احمد هللا عبد

 عبد ألبي قلت قال المروزي بكر أبو نبأنا قال اإلسفراييني إسحاق بن يعقوب عوانة أبو نبأنا قال النيسابوري التميمي
 انه قلت القالط قال أظنه بخطه كتابا لي كتب الحديث يكتب معنا كان قد نعم قال تعرفه وكيع مستملي بكر فأبو هللا

 السنة تلك معنا كان قد قال خلف عند وكان عندك ھو الرزاق عبد عن عنده ھو من أقل ما انكروه بحديث حدث
 أبو نبأنا قال بجرجان الطلقي الرحمن عبد بن محمد من سمعه الذي الفوارس أبي بن محمد كتاب أصل في قرأت
 فسالت أبان بن محمد له يقال بلخ من رجل علينا قدم قال احمد بن هللا عبد نبأنا قال عدي بن محمد بن الملك عبد نعيم
 أبي عن أيوب عن الثقفي الوھاب عبد حدثنا قد وكان عنه وكتبنا الرزاق عبد عند معھم كان انه وذكر فعرفه عنه أبي
 قال أو وتحته راكبا قال أظنه سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت قال حصين بن عمران عن المھلب أبي عن قالبة
 اني علمت قال بعد كان فلما كذلك يكون ان ينبغي فقال وھم تراه له فقلت أبي فأنكره الجزيرة أرض من قطيفة عليه

 البتي رأي كذا ويقول كذا يفعل البتي وكان الثقفي يقول أيوب عن حدثناه الثقفي كان وقد الحديث ذلك في تفكرت
 ھذا أثر في الثقفي وقال اإلسناد ھذا كتب ھذا ان فأظن ذلك يعجبه فكان كتبته إذا الي ينظر فكان اكتبه انا وكنت
 فأخطا البتي رأيت يقول ان أراد النبي رأيت الحديث في كان فإذا الجزيرة أرض من قطيفة عليه البتي رأيت اإلسناد
 يوقف مخرج اولھذ نعيم أبو قال عليه اضربوا وقال الحديث عن فرجع بھذا أبان بن محمد فأخبرت قال النبي فقال
 هللا صلى هللا رسول أصحاب أسر قال حصين بن عمران ان قالبة أبي عن أيوب عن رواه قد الثقفي ان وذلك عليه
 قال أو معه ونحن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به فمر الحرة في وتركوه فأوثقوه عقيل بني من رجال سلم و عليه
 يا فناداه الجزيرة أو الحرة أرض بعض في قطيفة وتحته حمار على ھوو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عليه اتى

 فما غلظ لعله انه حنبل بن احمد هللا عبد أبو ذكر التي الجھة من أبان بن محمد يغلط فلم بطوله الحديث فذكر محمد
 شبة بن عمر ديثالح بھذا حدثنا الجزيرة أو الحرة أرض بعض في قطيفة فيه ذكر الحديث ان وذلك والبتي النبي بين

 قال يعقوب بن محمد أخبرني المھلب أبو فيه ليس بطوله بإسناده أيوب عن الثقفي الوھاب عبد نبأنا قال البصري
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 سمعت يقول قتيبة بن احمد سمعت يقول اإلستراباذي محمد بن الرحمن عبد سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أنبانا
 شيبة أبى بن بكر أبا فاتيت الكوفة قدمت يقول المستملى أبان بن مدمح إلى يختلف وكان فرافصة بن حماد بن عمرو
 حدثنا به ينتفع حتى قدم ليته قال الخروج على ازمع كان فإنه يقدم ان على خلفته فقلت أبان بن محمد عن فسالنى
 الرحمن عبد أبى بن الكريم عبد أنبأنا قال بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب أنبأنا قال الصوري على بن محمد

 قال القطيعي جعفر أبى بن احمد أخبرنا ثقة وكيع مستملي البلخي بكر أبو أبان بن محمد قال أبى أخبرني قال النسائي
 يعنى وأربعين أربع سنة ببلخ البلخي أبان بن محمد مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أنبأنا

  المحرم في زادو ھارون بن موسى قال وكذلك ومائتين

 بن احمد أخبرنا السعدي حفص بن احمد عنه روى الدباغ مھران بن داود عن حدث المخرمي أبان بن محمد - 459
 أبان بن محمد نبأنا قال إمالء السعدي حفص بن احمد نبأنا قال اإلسماعيلي بكر أبو أنبأنا قال غالب بن محمد

 عن سلمان عن األغر عن كھيل بن سلمة عن سفيان عن محمد بن يفس نبأنا قال مھران بن داود نبأنا قال المخرمي
  طالب أبى بن على اسالما اولكم الحوض على وارده اولكم قال سلم و عليه هللا صلى النبي

 بن احمد أخبرني الدوري مخلد بن محمد عنه روى الحلبي سيار بن عامر عن حدث العالف أبان بن محمد -  460
 بن محمد نبأنا قال العطار مخلد بن محمد نبأنا قال المقرئ محمد بن القاسم بن عمر نبأنا الق المحتسب محمد بن على
 كانا عفان بن وعثمان الخطاب بن عمر ان الحسن عن أرقم بن سليمان نبأنا قال سيار بن عامر نبأنا قال العالف أبان

  أسد أبيه واسم محمد اسمه من ذكر والقضاة والمعلمين واالئمة المؤذنين يرزقان

 بن هللا عبد سمع اسفرايين قرى من قرية إلى بذلك نسب بالخشى يعرف الخرساني هللا عبد أبو أسد بن محمد - 461
 أبى بن إسماعيل بن ومحمد مسلم بن والوليد عيينة بن وسفيان عياض بن وفضيل البلخي ھارون بن وعمر المبارك
 إسحاق بن محمد عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم الجراح نب ووكيع علية بن وإسماعيل الوليد بن وبقية فديك

 القاضي أخبرنا ثقة وكان وغيرھم احمد سماه انه اال الحربي وإبراھيم الصائغ شاكر بن محمد بن وجعفر الصغاني
 الصغاني إسحاق بن محمد نبأنا قال األصم يعقوب بن محمد العباس أبو نبأنا قال الحرشي الحسن بن احمد بكر أبو
 و عليه هللا صلى النبي الزواج أي الزھري سألت قال األوزاعي عن مسلم بن الوليد نبأنا قال أسد بن محمد نبأنا الق

 سلم و عليه هللا صلى النبي على أدخلت لما الكالبية الجون بنت ان عائشة عن عروة حدثني فقال منه استعاذت سلم
 نعيم بن محمد أنبأنا قال يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا لكباھ الحقى بعظيم عذت لقد قال منك با أعوذ قالت

 بن محمد عن حدث يقول اإلسفرائينى عوانة أبا سمعت يقول عثمان أبى بن بكر أبى بن سعيد أبا سمعت قال الضبي
 أبى عن ھارون بن الحسين على قرأنا قال الدقاق محمد بن على أخبرنا سنة وعشرين خمس بن وھو ببغداد أسد
  الفھم جيد ثقة كان يقول الكلبي أسامة بن هللا عبد سمعت الخشى أسد بن محمد قال سعيد بن اسالعب

 بن هللا عبد عنه روى الكوفى كثير بن ومحمد الحراني سلمة بن محمد سمع الحارث أبى بن أسد بن محمد -  462
 بن الفرج بن محمد أخبرني امليالمح هللا عبد أبو والقاضي الصوفي إسحاق بن الحسين بن وأحمد ناجية بن محمد
 قال الحارث أبى بن أسد بن محمد نبأنا قال ناجية بن نبأنا قال الزيات على بن محمد بن عمر أنبأنا قال البزار على
 بن هللا عبد بن يوسف عن العزيز عبد بن عمر عن عتبة بن يعقوب عن إسحاق بن محمد عن سلمة بن محمد نبأنا
 أبو أخبرنا السماء إلى طرفه يرفع ان يكثر يتحدث جلس إذا وسلم عليه هللا سلم و عليه هللا صلى النبي كان قال سالم
 الحسن أبو الحسين بن احمد نبأنا قال الشافعي هللا عبد بن محمد أنبأنا قال النرسي القاسم بن عمر بن محمد بكر

 الطيب أبو غزوان بن كثير بن الحارث بن أسد بن محمد ثقة وكان الحارث أبى بن أسد بن محمد نبأنا قال الصوفي
  الثالج وبن شاھين بن حفص أبو عنه روى الدونقى مرداس بن عمير عن حدث األشقر الكاتب

 بن وعلى النجاد سلمان بن احمد بكر أبا سمع المقرئ الكاتب الحسن أبو سعيد بن على بن أسد بن محمد -  464
 وكان عنه كتبت الطبقة ھذه من وجماعة السقطى الحسن بن كالمل وعبد الخلدي وجعفر الكوفى الزبير بن محمد
 البرجالني الخليل بن احمد جعفر أبى على قرئ قال النجاد سلمان بن احمد أنبأنا قال أسد بن محمد أخبرنا صدوقا
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 هللا عبد بن المطلب عن رباح بن خالد عن سبرة أبى بن بكر أبو أنبأنا قال الواقدي عمر بن محمد نبأنا قال اسمع وانا
 البيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كسا يقول المطلب عبد بن العباس سمعت قال مرسا بن عن حنطب بن

  الشونيزي مقبرة في ودفن وأربعمائة عشر سنة المحرم من خلتا لليلتين األحد يوم في أسد بن محمد مات الحبرات

  ازھر أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 مرزوق بن وعمرو الطيالسي الوليد وأبا دكيم بن الفضل نعيم أبا سمع الكاتب جعفر أبو ازھر بن محمد -  465
 بكر وأبو خزيمة بن الفضل بن وأحمد وكيع خلف بن محمد عنه روى الشاذكوني وسليمان سعيد بن وسويد ومسددا
 أبو نبأنا قال خزيمة بن العباس بن الفضل بن احمد على أبو أنبأنا قال الواعظ هللا عبد بن الملك عبد أخبرنا الشافعي
  الكاتب األزھر بن محمد جعفر

 أبى عن الحزور بن على نبأنا قاال بكير بن ويونس البريد بن ھاشم بن على نبأنا قال الشاذكوني سليمان نبأنا قال
 من قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان علمت اما األشعري موسى ألبي يقول ياسر بن عمار سمعت قال مريم
 قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا نعم قال النار من مقعده فليتبوأ متعمدا على كذب
 ومائتين يعنى وسبعين تسع سنة األولى جمادى في ازھر بن محمد جعفر أبو مات قال اسمع وانا المنادى بن على
  مقبوال الناس عند وكان الثمانين بلغ قد وكان

 شھاب أبى عن بھا وحدث بغداد قدم البخاري التميمي بكر أبو حرب بن القاسم بن نجم بن ازھر بن محمد - 466
 بن محمد عنه روى وغيرھم الفرغاني إسماعيل بن وعلى البلخيين الفضل بن الصمد وعبد العوفي محمد بن معمر
 ازھر بن محمد نبأنا قال يوسف أن الإ القواس عمر بن ويوسف نسبه وھو شاھين بن حفص وأبو القطيعي إسحاق

  القاسم بن محمد بن

   أيوب أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 بن وإبراھيم القاضي إسحاق بن إسماعيل عن حدث العكبري بكر أبو العباس بن المعافى بن أيوب بن محمد -  467
 عمرو بن على عنه روى المھدى بن احمد بن ومحمد موسى بن وبشر أسامة أبى بن والحارث الحربي إسحاق

 على بن الواحد عبد القاسم أبو حدثني زاھدا صالحا وكان العكبريان سھيل بن وأحمد بطة بن هللا عبد وأبو الجريري
 محمد بن محمد منصور أبا سمعت أيوب بن بكر أبى من أفضل رأيت ما يقول بطة بن هللا عبد أبو كان قال األسدي

  وثالثمائة وعشرين تسع سنة في رمضان شھر في أيوب بن كرب أبو مات يقول العكبري احمد بن

 عن بھا وحدث بغداد قدم الكلھى العودى هللا عبد أبو وسنبذاد أشر بن يوسف بن سليمان بن أيوب بن محمد - 468
 بن إبراھيم بن احمد بكر أبو عنه رواه منكرا حديثا األعمش عن الصينى الحسن بن محمد بن سليمان المھلب أبى
  ذانشا

  الترجمة ھذه في األسماء مفاريد ذكر

 مولى عمرو بن أمية أبى بن محمد وھو وشعرائھم البغداديين كتاب طرفاء من الكاتب أمية أبى بن محمد - 469
 أمية بنو وسعيد والعباس وعلى أمية فمنھم شعراء كلھم واقارب اخوة وله البصرة من واصله شمس عبد أمية بنى

 ومحمد أمية شيخھم منھم كلھم شعراء الكاتب أمية أبى آل اصبنا آخر موضع في وقال كذاھ على بن دعبل ذكرھم
 ومحمد شاعرا كان أمية أبى بن على وأخوه أمية بن العباس أبو وابنه أمية بن هللا عبد وابنه أمية بن على وابنه ابنه
 أمية أبى بن محمد ان اال انسابھم في ضاأي الروايات واختلفت اشعارھم اختلطت وقد أمية أبى بن وسعيد أمية أبى بن

 بن عمر بن احمد الحسين أبو أخبرنا جدا يسيرة نزرة اشعارھم والباقون قوال واحسنھم شعرا وأكثرھم ذكرا اشھرھم
 محمد بن عون نبأنا قال الصولي يحيى بن محمد نبأنا قال الجريري زكريا بن المعافى أنبأنا قال النھرواني روح
 فغضب فمازحه جميال الكتاب أوالد من فتى فرأى ببغداد الجسر ناحية إلى أمية أبى بن محمد مع جتخر قال الكندي
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 قال... ...  فطن شاء ومن اسميه ال...  لھوى دار الجسر باب دون...  وقته من وكتب داوة غالمه من فطلب وھدده
...  مجن كان ما بعد فتحامى...  به خبركي قلبك سل قلت... ...  لمن أو لي عاشق صب أنت...  واستعلمنى كالمازح

  حسن غير إلى منه ابدا...  يسلمنى ال الوجه ذا حسن... 

 بن المحسن على أبو أبى حدثني قال القاضي المحسن بن على أخبرنا يعرفه لم انه وحلف فاعتذر إليه الرقعة دفع ثم
 واخى انا كنت الكاتب أمية أبى بن محمد لي قال قال الكندي محمد بن عون نبأنا قال الصولي بكر أبو نبأنا قال على
 كاتبك ينشدنى ان شريطة على فقال عنده بالمقام فامره مسلما العتاھية أبو فجاءه الربيع بن الفضل بن للعباس نكتب
 وال ذلك على اجسر ما وقلت فحصرت أنشده ان فامرنى الشرط فقال وتغدينا لك ذلك فقال الي واومأ شعره من ھذا
 تفعل لم وان الشكر واجب...  لي انساه ال منك قول رب...  فانشدته بي فجد قمت واال انشدتنى ان فقال درىق ذاك

 وتدني منك ارتجي...  الذي تدني ال األيام وأرى... ...  تنجلى ما غمرة وأجلى...  حسن بظن الدھر اقطع... ... 
 لم ان قال ثم بكاء أشد العتاھية أبو فبكى قال...  أملى في لي المكروه عرض...  صالحا يوم املت كلما... ...  أجلي
 كأني...  ذكرى عن يعرض ومن... ...  بأمانيه ضميرى...  يناجيه من بنفسي...  فانشدته زده لي فقال قمت تزدنى
 قال...  هفتجازي يوم...  ن إحسا لي تعرف اما... ...  التيه في اسرفت كما...  الذل في اسرفت لقد... ...  أعنيه لست
 اختلط وقد الشعر رقيق شاعر أمية أبى بن محمد اخى بن وھو الكاتب أمية أبى بن أمية بن محمد بكاؤه وهللا فزاده
 العباس بن محمد أنبأنا قال البصري على أبى بن على أخبرنا بينھما يفرقوا لم الناس من كثيرا الن عمه بشعر شعره
 بال جھال تتيه أمية بن لمحمد النحوي عبيد بن احمد أنشدنا قال أبي أنشدنا قال األنباري بن بكر أبو أنشدنا قال الخزاز
 العرب من جلف غد وبعد مولى غدا وأنت بخ بخ أنت ھاشم من والحسن واألنساب الدين ذوى على حسب وال دين
  عربي ويا مولى ويا ھاشمى يا كلھم الناس فأنت ھذا صح ان

 عبد بن وعمار عمرو بن ومعاوية سابق بن محمد سمع الجوھري بكر بوأ يعقوب بن إسرائيل بن محمد -  471
 بن احمد على وأبو المحاملي هللا عبد أبو والقاضي صاعد بن ويحيى طلحة ابنه عنه روى حكام بن وعمرو الجبار
 عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا ثقة وكان الشافعي بكر وأبو القاضي كامل بن وأحمد خزيمة بن الفضل

 بن عمرو نبأنا قال الجوھري إسرائيل بن محمد نبأنا قال إمالء المحاملي إسماعيل بن الحسين أنبأنا قال مھدى بن هللا
 لما قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن شعبة نبأنا قال حكام
 بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا والتراب الطين فيه في حثوي جبريل جعل هللا اال اله ال فرعون قال

 وسبعين تسع سنة األول ربيع في الجوھري إسرائيل بن محمد مات قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس
 عثمان بن هللا عبد أنبأنا قال السمسار محمد بن على أخبرنا ثم بخطه مخلد بن محمد كتاب في قرأت وكذلك ومائتين
  ثمانين سنة وقيل الباقي عبد قال وسبعين تسع سنة في مات إسرائيل بن محمد ان قانع بن الباقي عبد نبأنا قال الصفار

 عنه روى سواك بن ويعقوب صبيح بن إسماعيل بن يعقوب عن حدث الشعوبى جعفر أبو أنس بن محمد - 472
 عمر أبو الواحد عبد بن محمد أنبأنا قال بكر أبى بن الحسن خبرنيأ الزاھد عمر وأبو الكاتب ھارون بن ميمون
 نصر أبى عند كنا قال سواك بن نبأنا قال جعفر أبو الشعوبى أنس بن محمد نبأنا قال عنه نرويه ان اذن فيما الزاھد
 فقال قال حرب باب مكان أين شيخ يا فقالت منھا أحسن رأينا ما جارية عليه فوقفت قال الشارع في الحارث بن بشر
 باب مكان أين شيخ يا فقال فسأله قال منه أحسن رأينا ما غالم بعدھا جاء ثم حرب باب له يقال الذي الباب ھذا لھا

 بين قلنا حرب باب فقال تريد أيش تعال للغالم فقلنا عينيه فغمض قال السؤال في الغالم عليه فزاد بشر فاطرق حرب
 نعم فقال قال تكلمه فلم غالم وجاءك وكلمتھا فاجبتھا جارية جاءتك نصر أبا يا نصر ألبي قلنا غاب فلما قال يديك
  شيطانيه من نفسي على فخشيت شيطانان الغالم ومع شيطان الجارية مع قال انه الثوري سفيان عن يروى

 هللا عبد بن محمد عنه روى القاضي الھيثم بن محمد األحوص أبى عن حدث الحسن أبو االغلب بن محمد - 473
  الدقاق بخيت بن خلف بن
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 عن بھا وحدث بغداد قدم المروزي الطائي الحسن أبو العباس بن محمد بن احمد بن األشعث بن محمد - 474
 قال الوراق على بن العزيز عبد أخبرني الوراق إسماعيل بن محمد عنه روى السنجي مصعب بن محمد بن الحسين
 الطائي العباس بن محمد بن احمد بن األشعث بن محمد الحسن أبو نبأنا الق إمالء الوراق إسماعيل بن محمد نبأنا

 نبأنا قال الطھوي المثنى بن علي نبأنا قال السنجي مصعب بن محمد بن الحسين نبأنا قال للحج علينا قدم المروزي
 فرأى سلم و عليه هللا صلى النبي عند كنت قال مالك بن أنس عن مطر أبى بن مطر حدثني قال موسى بن هللا عبيد
 اباء في الباء حرف المحمدين اباء في األلف حرف آخر القيامة يوم امتى على حجة وھذا انا فقال مقبال عليا

  بشر أبيه سم وا محمد اسمه من ذكر المحمدين

 أبو أخبرنا األصبھاني مھران بن احمد عنه روى البريد بن ھاشم بن على سمع مروان بن بشر بن محمد -  475
 قال األصبھاني الصفار هللا عبد بن محمد أنبأنا قال بنيسابور الصيرفي شاذان بن الصلت بن موسى بن محمد دسعي
 أبيه عن البريد بن ھاشم بن على نبأنا قال ببغداد مروان بن بشر بن محمد نبأنا قال األصبھاني مھران بن احمد نبأنا
 بكر أبى من البراءة على من والبراءة على من البراءة وعثمان وعمر بكر أبى من البراءة قال على بن زيد عن

  وعثمان

 أبو أخبرنا الرسعني مدرك بن النعمان عنه روى الملطي نجيح بن إسحاق عن حدث البغدادي بشر بن محمد - 476
 بن عمانالن نبأنا قال الحراني على بن الحسين بن محمد سليمان أبو نبأنا قال الكتاني الصقر بن على بن طلحة القاسم
 كتب قال عباس بن عن عطاء عن نجيح بن إسحاق نبأنا قال البغدادي بشر بن محمد نبأنا قال العين برأس مدرك
 انى عليك سالم جبل بن معاذ إلى هللا رسول محمد من باليمن وال وھو جبل بن معاذ إلى سلم و عليه هللا صلى النبي
 الصبر وألھمك األجر لك هللا فاعظم وكذا كذا يوم في توفى قد فالنا ابنك فان بعد اما ھو اال اله ال الذي هللا إليك احمد

 المستودعة وعواريه الھنية هللا مواھب من وأھلونا واموالنا أنفسنا الرخاء عند والشكر البالء عند الصبر ورزقك
 العزاء وحسن هللا بتقوى فعليك الصبر ابالنا إذا ھناك علينا وحقه معلوم لوقت ويقضيھا معدود أجل إلى بھا يمتعنا
  بالعباد نازل ھو ما يرد ال االسف وان اجال يؤخر وال ميتا يرد ال الحزن فان

 محمد نا قال الحافظ موسى بن محمد نا قال الخالل محمد بن الحسن بحديثه أخبرني المدائني بشر بن محمد - 477
 التبعى المغيرة بن محمد نا قال المدائني بشر بن حمدم نا قال زرارة بن عامر بن هللا عبد بن القاسم نا قال سعيد بن
 في يقرأ سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال مالك بن قطبة عن عالقة بن زياد عن حنيفة وأبو مسعر حدثني قال

  نضيد طلع لھا باسقات والنخل الفجر ركعتي إحدى

 أبو عنه رواه حنيفة ألبي الفقه في الحيل بكتا بيان بن خلف عن حدث الرقى هللا عبد أبو بشر بن محمد - 478
 من بسر ومائتين وخمسين ثمان سنة في منه سمعه انه وذكر الكوفى الربيع بن حميد بن الحسين بن محمد الطيب
  رأى

 مخلد بن محمد عنه روى المروزي حاجب بن نصر بن يحيى عن حدث البزار حبيب بن بشر بن محمد - 479
 يحيى نبأنا قال البزار حبيب بن بشر بن محمد نبأنا قال مخلد بن محمد أنبأنا قال مھدى نب عمر أبو أخبرنا الدوري

  حبشي وفصه خاتما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اتخذ قال أنس عن الزھري عن يونس عن حاجب بن نصر بن

 عنه روى العنبري معاذ بن معاذ عن حدث بشر أبى بن محمد بن يحيى والد الدقاق بشر أبي بن محمد - 480
  البزار مكرم بن الحسن

 بن وأحمد على بن عاصم سمع المذكر بشر بن خطاب أخو وھو الوراق بكر أبو مطر بن بشر بن محمد -  481
 بن موسى عنه روى وطبقتھم فروخ بن وشيبان الزمى يوسف بن ويحيى نمير بن هللا عبد بن ومحمد الطويل حاتم

 أبى بن احمد أخبرنا وغيرھم الشافعي بكر وأبو الھاشمي برية بن جعفر وأبو صاعد بن محمد بن ويحيى ھارون
 إبراھيم لي قال قال الحالب إسحاق بن سليمان أيوب أبو أنبأنا قال الخزاز العباس بن محمد نبأنا قال القطيعي جعفر
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 بن بشر بن مدمح قال الحافظ عمر بن على عن طالب أبى بن الحسن حدثني يكذب ال صدوق خطاب أخو الحربي
 أخو مات قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا ثقة مطر

  ومائتين وثمانين خمس سنة رمضان شھر في خطاب

 السمتي حسان بن ومحمد حيران بن هللا عبد عن حدث الصيرفي هللا عبد أبو مروان بن بشر بن محمد -  482
 عنه روى الھروي هللا عبد بن وإبراھيم األشرس أبي بن حبيب بن عمار بن والمنذر ليلى أبي بن عمران بن حمدوم

 قال الواعظ هللا عبد بن محمد بن الملك عبد أخبرنا مستقيمة أحاديث وغيرھما قانع بن الباقي وعبد صاعد بن يحيى
 عن شيبة أبو نبأنا قال عمار بن المنذر نبأنا قال مروان بن ربش بن محمد نبأنا قال الحافظ قانع بن الباقي عبد أنبأنا
 قطبة عن عالقة بن زياد عن النھشلي بكر أبو وأخبرنا عالقة بن زياد عن شعيب بن حماد وأخبرنا عالقة بن زياد
 لھا اتباسق والنخل الغداة صالة في يقرأ سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال عرفجة أو شيبة أبو وقال مالك بن
 سنة في مات الصيرفي مروان بن بشر بن محمد ان قانع بن نبأنا قال الصفار أنبانا قال السمسار أخبرنا نضيد طلع
  ومائتين وثمانين ثمان

 وحدث كعب بدار يسكن وكان أنطاكية من أصله القراطيسي بكر أبو مروان بن موسى بن بشر بن محمد -  483
 بن ويوسف الجراحي الحسن بن علي الحسن أبو القاضي عنه روى جوان بن شعبة بن ومحمد عرفة بن الحسن عن
 بن علي نا قال طالب أبي بن الحسن حدثني وثالثمائة عشرين سنة في منه سمع انه يوسف وذكر القواس عمر

 دعب نا قال عرفة بن الحسن نا قال القراطيسي األنطاكي مروان بن بشر بن محمد بكر أبو نا قال مطرف بن الحسن
 حسبكم أليس ويقول الحج في االشتراط ينكر كان انه عمر بن عن سالم عن الزھري عن معمر عن المبارك بن هللا
   سلم و عليه هللا صلى نبيكم سنة

 والربيع نصر بن بحر عن بھا وحدث بغداد قدم دمشق أھل من القراطيسي بكر أبو مروان بن بشر بن محمد - 484
 القاسم أبو أخبرني النجار العباس بن جعفر بن ومحمد الدارقطني الحسن أبو عنه روى المصريين سليمان بن

 علينا قدم الدمشقي بكر أبو القراطيسي مروان بن بشر بن محمد نبأنا قال الحافظ عمر بن علي أنبأنا قال األزھري
 أبيه واسم محمد هاسم من ذكر مصر بفسطاط الخوالني سابق بن نصر بن بحر نبأنا قال وثالثمائة عشرين سنة في
  بكر

 بن سمع األزد من وبرسان بالبرساني يعرف البصري هللا عبد أبو وقيل عثمان أبو عثمان بن بكر بن محمد - 485
 بن ويحيى حنبل بن احمد أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم الحجاج بن وشعبة عروبة أبي بن وسعيد جريج
 بن جعفر بن القاسم عمر أبو القاضي أخبرنا آخرين في الطوسي مسلم بن يوعل البزار هللا عبد بن وھارون معين
 قال بكر بن محمد نبأنا قال مسلم بن علي نبأنا قال عياش بن يحيى بن الحسين نبأنا قال بالبصرة الھاشمي الواحد عبد
 عذاب يسمعكم ان هللا لدعوت تدافنوا ال ان لوال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان أنس عن قتادة عن شعبة نبأنا
 حدثني قال الحافظ عمر بن محمد أنبأنا قال الضبي ھارون بن الحسين نبأنا قال الحنفي علي بن الحسن أخبرني القبر
 محمد نبأنا قال المسجدي محمد بن عمران نبأنا قال رجل عن أبي نا البراز الخالق عبد بن عمرو بن احمد بن محمد
 العباس بن محمد أنبأنا قال الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا المؤلف قال ببغداد إمالء البرساني بكر بن

 بكر بن محمد ثنا قال معين بن يحيى ثنا قال محمد بن عياش ثنا قال السوسي مرايا بن سعيد بن احمد انا قال الخزاز
 الحسن أبا سمعت قال بنيسابور االشناني إبراھيم بن محمد بن محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا ظريفا وكان البرساني

 معين بن ليحيى قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سعيد أبا سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد
 نبأنا قال البزاز إبراھيم بن احمد أنبأنا قال الدقاق محمد بن الحسين بن على القاسم أبو أخبرني ثقة قال فالبرساني

 بكر بن محمد حنبل بن احمد يعني هللا عبد أبو قال قال إسحاق بن حنبل نبأنا قال الصابوني شعيب بن محمد بن عمر
 بن علي نبأنا قال األندلسي بكر بن الوليد نبأنا قال الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة طاھر أبو أخبرنا الحديث صالح
 أبي حدثني قال صالح بن هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو نبأنا قال الغرب بأطرابلس الھاشمي زكريا بن احمد
 قال كتابه في البصري عدي بن محمد أنبانا قال جعفر أبي بن احمد أخبرنا ثقة بصري البرساني بكر بن محمد قال
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 قال البرقاني بكر أبو أخبرنا ثقة فقال بكر بن محمد عن داود أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا
 عمار بن قال قال األنصاري إدريس بن الحسين أنبأنا قال الھروي حميرويه بن هللا عبد بن محمد الفضل بوأ أنبأنا
 من كغيره يكن لم انه يعني بكر أبو الشيخ قال منه نسمع لم تركناه قال حديث صاحب يكن لم البرساني بكر بن محمد
 أنبأنا قال حسنويه بن سعيد أبو أخبرنا واشباھھما ديمھ بن الرحمن وعبد القطان سعيد بن يحيى وھم وقته في الحفاظ
 البرساني بكر بن ومحمد قال خياط بن خليفة نبأنا قال األھوازي احمد بن عمر نبأنا قال جعفر بن محمد بن هللا عبد
 لعباسا بن محمد نبأنا قاال الجوھري محمد وأبو األزھري القاسم أبو أخبرنا ومائتين ثالث سنة مات عثمان أبا يكنى
 عثمان بن بكر بن محمد قال سعد بن محمد نبأنا قال فھم بن الحسين نبأنا قال الخشاب معروف بن احمد أنبأنا قال

 بن هللا عبد خالفة في ومائتين ثالث سنة الحجة ذي في بالبصرة مات ثقة وكان هللا عبد أبا يكنى األزد من البرساني
 بن محمد نبأنا قال الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أنبأنا قال طانالق الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا ھارون
 أخبرنا اآلخرة جمادي في البرساني بكر بن محمد مات فيھا ومائتين ثالث سنة قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد

 قال المثنى بن محمد موسى أبو نبأنا قال الكندي محمد بن إبراھيم أنبانا قال العباس بن محمد أنبأنا قال األزھري
  ومائتين أربع سنة البرساني بكر بن محمد مات

 الدراوردي محمد بن العزيز عبد سمع القاضي يوسف أبي كاتب القصير جعفر أبو خالد بن بكر بن محمد - 486
 ابنه عنه روى الشاعر مناذر بن ومحمد ميمون بن بشير صيفي وأبا عياض بن وفضيل حازم أبي بن العزيز وعبد
 الخالل بنان بن ومحمد الضبعي نصر بن محمد بن وأحمد الذراع محمد بن وشعيب الخزاز علي بن مدوأح احمد
 يوسف بن محمد بن عثمان أخبرنا ثقة وكان القيراطي احمد بن وصالح شيبة أبي بن شبيب بن محمد بن وأحمد
 قال أبي نبأنا قال القصير بكر بن حمدم بن احمد أنبأنا قال الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أنبأنا قال العالف
 تورثوا ھاجروا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عائشة عن القاسم عن تليدان بن عن داود بن يعقوب نبأنا

 خالد بن بكر بن محمد الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال البجلي عمر بن إسماعيل بن محمد حدثني مجدا ابنائكم
 في وجدت قال الواعظ احمد بن عمر نبأنا قال الطناجيري علي بن الحسين أخبرني بغداد سكن وريالنيساب القصير
 تسع سنة القعدة ذي من خلون لسبع خالد بن بكر بن محمد أبي مات قال بكر بن محمد بن احمد عن جدي كتاب

  ومائتين وأربعين

 يحيى أبي عن بھا وحدث بخارى سكن يبالجاورسان يعرف جعفر أبو مذكر بن محمد بن بكر بن محمد -  487
 محمد بن احمد عنه روى الضبعي عامر بن وسعيد الجعفي علي بن والحسين أسامة بن حماد أسامة وأبي الحماني

 يحدث وكان ضريرا وكان العبادة حسن الصالة كثير كان انه ويقال البخاريان خلف بن احمد بن وإسحاق الخليل بن
 محمد بن احمد بن محمد هللا عبد أبو أنبأنا قال الدربندي محمد بن الحسن الوليد أبو أخبرني حافظا وكان حفظه من
 محمد نبأنا قال خلف بن احمد بن إسحاق نبأنا قال الباھلي حامد أبي بن احمد نصر أبو نبأنا قال البخاري سليمان بن
 الكعبة عند يصلي مالك بن أنس أيتر قال سليمان عن الحماني يحيى أبو أنبانا قال بخارى سكن البغدادي بكر بن

 الورقاء أبي بن حريث سمعت احمد بن إسحاق قال بطنه غضون تستوي حتى قام الركوع من رأسه رفع إذا فكان
 محمد أنبانا قال الوليد أبو أخبرني األعمش يعني الكوفي مھران بن سليمان فقال ھذا سليمان من بكر بن محمد يسأل
 سنة في بآمل البغدادي بكر بن محمد توفي يقول الخيل بن خالد بن احمد سمعت قال لسلميا عثمان بن سھل نبأنا قال
  طبرستان آمل ال جيحون آمل يعني بكر أبو الشيخ قال ومائتين وخمسين ثمان

  العطار مخلد بن محمد عنه روى ھمام بن الرزاق عبد عن حدث الفقيه يوسف أبو بكر بن محمد - 488

 بن القاسم أبو ذكر السمرقندي القرشي النضر أبو مخلد بن علويه بن مسعود بن محمد بن بكر بن محمد - 489
  السمرقندي يحيى بن محمد بن عمر عن وحدثھم وثالثمائة وثالثين سبع سنة في حاجا بغداد قدم انه الثالج
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  بكير أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 البصري مسافر بن وعمر النخعي هللا عبد بن شريك سمع الحضرمي الحسين أبو واصل بن بكير بن محمد - 490
 عنه روى المصري وھب بن هللا وعبد المدني معشر وأبا الكوفي سالم بن ومصعب الواسطي هللا عبد بن وخالد
 الحربي إسحاق بن وإبراھيم النسائي خيثمة أبي بن وأحمد الدوري محمد بن وعباس الصاغاني إسحاق بن محمد

 محمد بن إسماعيل نبأنا قال الوراق محمد بن الحسن بن محمد العالء أبو أخبرنا وغيرھم زغاث هللا عبد بن وعيسى
  إمالء الصفار

 النجود أبي بن عاصم عن شريك نبأنا قال الحضرمي بكير بن محمد نا قال الصاغاني إسحاق بن محمد نبأنا قال
 القطان الفضل بن أخبرنا وأقرأه القرآن قرأ من خيركم رفعه هللا عبد عن الرحمن عبد أبي عن السائب بن وعطاء

 إسماعيل بن محمد نبأنا قال فارس بن سليمان بن محمد احمد أبو نبأنا قال المستملي إبراھيم بن علي أنبأنا قال
 قاال الحسن أبي بن العزيز وعبد الفتح أبي بن هللا عبيد حدثني بغدادي الحضرمي واصل بكير بن محمد قال البخاري

 بكير بن محمد قال جدي نبأنا قال شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد نبأنا قال الخالل عمر بن الرحمن عبد انبأن
 سعيد بن العباس أبي عن ھارون بن الحسين على قرأنا قال الدقاق محمد بن علي أخبرنا صدوق ثقة شيخ الحضرمي

  الثقة الحضرمي بكير بن محمد نبأنا يقول غالب بن محمد سمعت قال

 عمار بن هللا عبد بن محمد سمع الحضرمي الحسين أبو واصل بن بكير بن محمد بن بكير بن محمد - 491
 وذكر مخلد بن محمد عنه روى القرشي هللا عبد بن وعثمان ھاشم بني مولى المحاربي يزيد بن ومحمد الموصلي

  ومائتين وستين اثنتين سنة من شوال في مات انه بخطه قرأت فيما

  بيان أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 البري وعثمان يزيد بن حماد وعن أبيه عن حدث تفليس من أصله المدائني حمران بن بيان بن محمد - 492
 العزيز وعبد عمران بن والمعافى التفليسي حماد بن هللا وعبد األموي مسلمة بن وسعيد الجزري شجاع بن ومروان

 الكوفي الجعفي يعقوب بن يوسف بن احمد عنه روى المقرئ الرحمن بدع وأبي حاجب بن نصر بن ويحيى خالد بن
 بن احمد العباس أبو نبأنا قال الحلواني هللا عبد بن محمد بن هللا عبد نبأنا قال الصيمري علي بن الحسين أخبرني
 أبي نبأنا قال المدائني حمران بن وھو بيان بن محمد نبأنا قال يعقوب بن يوسف بن احمد حدثني قال سعيد بن محمد

 عبيد بن طلحة عن محمد بن عثمان عن المنكدر بن محمد عن حنيفة أبي عن مسلمة بن وسعيد شجاع بن ومروان
 فيم فقال فاستيقظ اصواتنا فارتفعت نائم سلم و عليه هللا صلى والنبي المحرم يأكله الصيد لحم تذاكرنا قال هللا

 عن المنكدر بن عن الثوري وسفيان جريج بن نبأنا قال أبي وحدثنا لقا بأكله فأمرنا الصيد لحم في قلنا تنازعون
  مثله سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبيد بن طلحة عن أبيه عن عثمان بن الرحمن عبد بن عثمان

 بن هللا عبيد بن محمد عنه روى عرفة بن الحسن عن حدث الثقفي العباس أبو مسلم بن بيان بن محمد - 493
 بيان بن محمد العباس أبو نا قال الشخير بن هللا عبيد بن محمد نا قال األزھري القاسم أبو أخبرني الصيرفي الشخير

 علينا أملي ثقة وكان الشخير بن قال عشرة ست سنة داود أبي بن مجلس في البختري بابن المعروف الثقفي مسلم بن
 لما قال أنس عن الزھري عن أنس بن مالك عن يمھد بن الرحمن عبد نا قال عرفة بن الحسن نا قال أصله من

 عباس بن فسالنا فرحه شدة لنا بان حتى شديدا فرحا لھا فرح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على التين سورة نزلت
 سينا فطور سينين وطور فلسطين فبالد والزيتون الشام فبالد والتين تعالى هللا قول اما فقال تفسيرھا عن ذلك بعد
 ثم سلم و عليه هللا صلى محمد تقويم أحسن في اإلنسان خلقنا ولقد مكة فبلد األمين البلد وھذا موسى عليه هللا كلم الذي
 ممنون غير أجر فلھم وعمر بكر أبو الصالحات وعملوا آمنوا الذين اال والعزى الالت عباد سافلين أسفل رددناه
 على وجمعكم نبيا فيھم بعثك الحاكمين بأحكم هللا أليس البط أبي بن علي بالدين بعد يكذبك فما عفان بن عثمان
  محمد يا التقوى
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 كلھم إسناده في المذكورون والرجال نعلم فيما يصح له أصل ال باطل اإلسناد بھذا الحديث ھذا بكر أبو الشيخ قال
 ھذا مثل اورد من الن بشيء ليس له الشخير بن وتوثيق جھته من العلة ونرى بيان بن محمد غير مشھورون أئمة

 بالصالح يتظاھر كان ولعله امره عن ويبحثوا حاله في ينظروا ان عن العلم أھل اغنى قد اإلسناد بھذا الحديث
 منھم اكذب شيء في الصالحين رأيت ما القطان سعيد بن يحيى قال وقد لذلك عليه واثنى الظن به الشخير بن فأحسن

  الحديث في

  الباب ھذا في المفردة األسماء ذكر

 البرقاني بكر أبي على قرأت الحافظ ھارون بن موسى عنه روى أنس بن مالك عن حدث بالل أبي بن محمد -  494
 بن جعفر الفضل أبو نبأنا قال الفزاري مسعدة بن محمد بن احمد العباس أبو نبأنا قال الخزاز العباس بن محمد عن

 معين بن يحيى سألت قال محرز بن القاسم بن محمد بن احمد العباس أبو نبأنا قال الفسوي المرزبان بن درستويه
 بن محمد عن حدثت بأس به ليس قال العين اشتر األنبار باب طريق في عنه كتبت ببغداد كان شيخ بالل أبي بن عن

 بن داحم بن محمد أنبأنا ببغداد توفي صالح بالل أبي بن محمد قال قانع بن الباقي عبد حدثني قال المرزباني عمران
 ثمان سنة ببغداد بالب أبي بن محمد مات قال ھارون بن موسى أنبأنا قال غالب بن عمر بن محمد أنبانا قال رزق

  ومائتين يعني وعشرين

 بن صبيح بن محمد عن حدث بالدعا يعرف الواعظ الكندي جعفر أبو عطاء بن مروان بن بشير بن محمد -  495
 تمام بن وقران يمان بن ويحيى األبار حفص وأبي عيينة بن وسفيان المبارك نب هللا وعبد علية بن وإسماعيل السماك
 بن محمد بن وأحمد الدنيا أبي بن بكر وأبو الدعا عمران بن وصالح خيثمة أبي بن أحمد عنه روى مجاھد بن وعلي

 وأبو طيالواس عمر بن يحيى بن ومحمد القطان زنجويه بن وأحمد سعيد بن الحكم بن ويوسف الطوسي مسروق
 بن هللا عبد بن محمد بكر أبو نبأنا قال األنماطي عثمان بن علي بن محمد بن احمد هللا عبد أبو أخبرنا الموصلي يعلى

 تمام بن قران نبأنا قال الدعا الكندي بشير بن محمد نبأنا قال القطان زنجويه بن احمد نبأنا قال إمالء الشافعي إبراھيم
 واختار اختارني هللا ان قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن مالك بن أنس عن علي بن الحسن مولى طاھر أبي عن
 رواه جل و عز هللا آذاه فيھم آذاني ومن هللا حفظه فيھم حفظني فمن وأنصارا اصھارا منھم لي واختار اصحابا لي

 محمد بن إبراھيم أنبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا أنس عن علي بن الحسن مولى عياض أبي عن قران عن غيره
 صدوق بشير بن محمد قال محمد بن هللا عبد نبأنا قال الثقفي إسحاق بن محمد العباس أبو أنبأنا قال المزكى يحيى بن

 قال الكوكبي جعفر بن القاسم بن محمد نبأنا قال الخزاز العباس بن محمد أنبأنا قال الجوھري علي بن الحسين أخبرنا
 أخبرنا بثقة ليس القاضي بشير بن محمد يقول معين بن يحيى سمعت قال الختلي الجنيد بن هللا دعب بن إبراھيم نبأنا
 في بالقوي ليس الدعا الكندي بشير بن محمد الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال البجلي عمر بن إسماعيل بن محمد
 بشير بن محمد مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أنبأنا قال جعفر أبي بن احمد أخبرنا حديثه
 بن عمر بن محمد أنبأنا قال رزق بن احمد بن محمد أنبأنا ومائتين يعني وثالثين ست سنة اآلخرة جمادي في الدعا
 جمادي من بقين لثالث الثالثاء يوم ببغداد الدعا جعفر أبو بشير بن محمد مات قال ھارون بن موسى أنبانا قال غالب
  واللحية الراس أبيض جنازته وشھدت وثالثين ست ةسن اآلخرة

 وعبد الربيع بن وقيس فضالة بن الفرج سمع ھاشم بني مولى الرصافي هللا عبد أبو الريان بن بكار بن محمد - 496
 المدني معشر وأبا سليمان بن وفليح بھرام بن الحميد وعبد وكيع أبا مليح أبي بن والجراح الزناد أبي بن الرحمن
 يوسف بن ويعقوب خيثمة أبي بن وأحمد الصاغاني إسحاق بن محمد عنه روى إبراھيم بن وحسان خالد بن افوعط

 الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد البلخي شعيب بن محمد بن وحامد البغوي ھاشم بن وإبراھيم المطوعي
 بن محمد نبأنا قال األصم يعقوب بن حمدم العباس أبو نبأنا قال الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا وغيرھم
 هللا رسول ان عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن معشر أبو نبأنا قال بكار بن محمد أنبأنا قال الصاغاني إسحاق
 قال االشناني محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا زوجھا فارقت حين المطلقة عدة بريرة عدة جعل سلم و عليه هللا صلى
 معين بن يحيى يعني وسألته يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت
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 الرحمن عبد أنبانا قال العباسي صاحب الحسين بن علي الحسن أبو أخبرنا به باس ال شيخ فقال بكار بن محمد عن
 بن الخالق عبد نبأنا قال سھل بن ربك نبأنا قال الفارسي إسحاق بن إسماعيل بن محمد نبأنا قال الخالل عمر بن

 نبأنا قال الحسن بن احمد بن محمد أنبأنا قال رزق بن أنبأنا ثقة فقال بكار بن عن معين بن يحيى سألت قال منصور
 عن حدثنا وقد يرضاھم وكان بأسا الشيوخ ھؤالء عن بالكتاب يرى ال أبي كان قال حنبل بن احمد بن هللا عبد

 بن علي أخبرني قال الضبي نعيم بن محمد أنبأنا قال يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني كارب بن محمد منھم بعضھم
 الصنعاني عن يحدث صدوق فقال بكار بن محمد عن جزرة محمد بن صالح يعني وسألته قال بمصر الحبيبي محمد
  ثقة الريان بن بكار بن محمد قال الحافظ عمر بن علي عن طالب أبي بن الحسن حدثني

 محمد نبأنا قال الزعفراني ھو الحسين بن محمد أنبأنا قال عبيد بن احمد أنبأنا قال الطبري الحسن بن هللا ھبة رناأخب
 أخبرنا سنة وثمانين سبع بن اليوم انا يقول ومائتين وثالثين اثنتين سنة في بكار بن محمد سمعت قال خيثمة أبي بن

 ربيع في الريان بن بكار بن محمد مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن احمد أنبأنا قال جعفر بن احمد
  عنه كتبت وثالثين ثمان سنة األخر

 بن ومحمد غندار جعفر بن محمد سمع ببندار يعرف البصري بكر أبو كيسان بن عثمان بن بشار بن محمد - 497
 القطان سعيد بن ويحيى مھدى بن رحمنال وعبد موسى بن وعباد الجراح بن ووكيع الثقفى الوھاب وعبد عدى أبى

 احمد بن هللا وعبد الدنيا أبى بن بكر وأبو الحربي إسحاق بن إبراھيم عنه روى عبادة بن وروح الحارث بن وخالد
 إسماعيل بن ومحمد البغوي محمد بن هللا وعبد المطرز زكريا بن وقاسم ياسين بن محمد بن هللا وعبد حنبل بن

 البرقاني بكر أبو أخبرنا بھا وحدث بغداد وقدم وغيرھم صاعد بن محمد بن ويحيى داود أبى بن بكر وأبو البصالنى
 أبو بشار بن محمد بندار أنبأنا قال الثقفى إسحاق بن محمد العباس أبو أنبأنا قال التميمي على بن الحسين أنبأنا قال
 عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن سفيان نبأنا قال مھدى بن الرحمن عبد نبأنا قال سنة ستين منذ ببغداد بكر
 أخبرنا عثمان قتل بعد احدثوه شيء ولكنه عمر وال بكر أبى وال سلم و عليه هللا صلى النبي عھد على يقص لم قال

 بكر أبا سمعت قال النسوي سفيان بن الحسن بن سعد بن إسحاق أنبأنا قال الدعا عيسى بن العزيز عبد بن طاھر
 سنة عشرين من أكثر ذكر القطان سعيد بن يحيى إلى اختلفت يقول بندارا سمعت يقول خزيمة بن حاقإس بن محمد
 بن احمد هللا عبد أبو أخبرنا حكايته معنى ھذا كثيرا شيئا منه اسمع لكنت المدة تلك بعد يحيى عاش ولو بندار قال

 الدغولي الرحمن عبد بن محمد العباس أبو انبأن قال المزكى يحيى بن محمد بن إبراھيم أنبأنا قال الكاتب محمد
 السفر يعنى الخروج أردت يقول بندارا سمعت قال السلمي المروزي خاقان بن جعفر بن هللا عبد نبأنا قال السرخسي

 بن محمد بن محمد بن الرحمن عبد على أبو أخبرنا فيه لي فبورك اخرج ولم فأطعتھا امى فمنعتنى الحديث طلب في
 بن محمد سمعت يقول الطوسي محمد بن يوسف احمد أبا سمعت قال بالري الحافظ النيسابوري ةفضال بن احمد

 ان فاستحييت عشرة ثمان بن وانا الحديث وسألونى قرون خمسة عنى كتب قد يقول بشار سمعت يقول المسيب
 صالح بن محمد بن مداح الحسن أبو أخبرنا وحدثتھم الرطب وأطعمتھم البستان إلى فأخرجتھم المدينة في احدثھم
 يوما الشاذكوني مر قال احمد بن نصر نبأنا قال ببخارى الخيام محمد بن خلف نبأنا قال بالبصرة الكوفى الھاشمي
 انا قال أنت من لبندار الشاذكوني فقال أيوب أبا يا عليك هللا سالم وقال إليه فقام بندار على فمر حمار على بالبصرة
 يحيى بن إبراھيم عن البرقاني بكر أبى على قرأت حي وانا أتحدث وكذا كذا يا وقال عنىي بالسوط فقنعه قال بندار

 مات التي السنة في ولدت يقول بندارا سمعت يقول سيار أبا سمعت قال السراج إسحاق بن محمد أنبأنا قال المزكى
 أبو أنبأنا قال األصبھاني على أبى بن محمد أخبرني ومائة وستين سبع سنة سلمة بن حماد ومات سلمة بن حماد فيھا
 بن سليمان داود أبا سمعت قال اآلجري على بن محمد عبيد أبو أنبأنا قال باألھواز الشافعي محمد بن الحسين على

 قال ثم بندار من اثبت وھو شيئا موسى أبي عن وكتبت حديث ألف خمسين من نحوا بندار عن كتبت يقول األشعث
 قال األندلسي بكر بن الوليد أنبأنا قال البزار الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخبرنا يثهحد ترك بندار في سالمة لوال
 بن بندار قال أبي حدثني قال هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو نبأنا قال الھاشمي زكريا بن احمد بن على نبأنا
 نبأنا قال العباس بن محمد نبأنا قال ھرىالجو على بن الحسن أخبرني حائكا وكان الحديث كثير بكر أبا يكنى بشار
 هللا رسول قال قالت عائشة عن حديث في فقال بندار عند كنا قال القزاز إبراھيم بن إسحاق نبأنا قال الصولي بكر أبو
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 أبى إلى دخلنا روح عند من خرجنا إذا كنا فقال أفصحك ما با اعيذك منه يسخر رجل له فقال سلم و عليه هللا صلى
 بن هللا عبد أنبأنا قال اإلسماعيلي بكر أبو أنبأنا قال غالب بن محمد بن أحمد أخبرنا عليك ذاك بان قد فقال دةعبي

 وقال يحيى عن يروى فيما يكذب بندار ان يحلف على بن عمرو حفص أبا سمعت قال الفرھيانى سيار بن محمد
 منا يقول موسى أبا فسمعت صنفة بندار يكن ولم ھند أبى بن داود حديث صنف وكان موسى أبا سمعت الفرھيانى

 السمسار محمد بن وعلى األزھري القاسم أبو أخبرني بندارا به يعنى لسرقوه داود حديث يسرقوا ان قدروا لو قوم
 هللا عبد بن على بن هللا عبد نبأنا قال الصيرفي عمران بن محمد أنبأنا قال الصفار عثمان بن هللا عبد أنبأنا قاال

 عن زر عن عاصم عن عياش بن بكر أبى عن مھدى بن عن بندار رواه حديث عن وسألته أبى سمعت قال يالمدين
 موقوفا داود أبو حدثني قال كذب ھذا فقال بركة السحور في فان تسحروا قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد

 بن محمد الفتح أبو نا قال عنه نرويه ان ذنا فيما الشروطي عالن بن جعفر بن محمد أخبرنا اإلنكار أشد وأنكره
 معين بن يحيى عند كنا قال الدورقي بن هللا عبد نا قال المطيري جعفر بن محمد نا قال الحافظ األزدي الحسين
 كان وقال يرضاه ال القواريرى ورأيت الدورقي بن قال ويستضعفه به يعبأ ال يحيى فرأيت بندار ذكر وجرى
 أحدا رأيت وما يجرحه مما والقواريري يحيى قول وليس وقبلوه عنه الناس كتب قد بندار ياألزد قال حمام صاحب
 محمد بن هللا عبد سمعت قال اإلسماعيلي بكر أبو أنبانا قال غالب بن محمد بن احمد أخبرنا وصدق بخير اال يذكره
 كل من يقرأ وبندار كتابه من اال يقرا ال كان ألنه أحج موسى وأبو ثقتان وبندار موسى أبو يقول الفرھيانى سيار بن

 يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني وقد حديثه يحفظ كان كتاب كل من يقرا كان وان بندار بكر أبو الشيخ قال كتاب
 إسحاق بن محمد بكر أبا سمعت يقول الشيباني الحسين بن محمد احمد أبا سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أنبأنا قال
 بن هللا عبد أنبأنا قال البرقاني أخبرنا خرجت ما جميع حفظت حتى ھذا مجلسى جلست ما يقول بندارا سمعت يقول
 بن حمزة أخبرنا بندار بشار بن محمد االمام نبأنا قال خزيمة بن إسحاق بن محمد نبأنا قال البوشجنى جعفر بن محمد
 بن صالح نبأنا قال الھاشمي زكريا بن احمد بن على أنانب قال األندلسي بكر بن الوليد نبأنا قال الدقاق طاھر بن محمد
 على نبأنا قال البرقاني أخبرنا الحديث كثير ثقة بصرى بشار بن بندار قال أبى حدثني قال مسلم أبو هللا عبد بن احمد
 محمد حدثني ثم أبيه عن النسائي الرحمن عبد أبى بن الكريم عبد نبأنا قال رشيق بن الحسن نبأنا قال الحافظ عمر بن
 قال أبى أخبرني قال النسائي احمد بن الكريم عبد نبأنا قال القاضي هللا عبد بن الخصيب نبأنا قال الصوري على بن

 محمد نبأنا قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا بأس به ليس الخصيب وقال صالح رشيق بن قال بصرى بندار بشار بن محمد
 إلى رجل جاء بندار مات لما يقول المسيب بن محمد سمعت قال لجرجانيا زيد بن عمرو بن هللا عبيد بن محمد بن
 بحديث ابدا حدثت ان حجة ثالثون على بموته تبشرني جئت قال بندار مات البشرى موسى أبا يا فقال موسى أبى
 بن دمحم أنبانا قال األزھري القاسم أبو أخبرنا ومات بحديث يحدث ولم يوما تسعين بندار بعد موسى أبو فبقي

 وخمسين اثنتين سنة رجب في بشار بن محمد بندار مات الكندي محمد بن إبراھيم بن إسحاق لنا قال قال العباس
  ومائتين

 بن ھاشم النضر وأبا الوليد بن شجاع بكر وأبا ھارون بن يزيد سمع البزار بكر أبو مطر بن بحر بن محمد -  498
 جعفر وأبو المكندري عمر بن محمد بن احمد عنه روى السروجى خلدم بن ومعمر المدائني قتيبة بن والحسن القاسم

 أبى بن هللا عبيد أخبرني البصري الجحيم أبى بن إبراھيم بن محمد كثير وأبو السمرقندي محمد بن وعثمان الطحاوي
 بحر بن محمد بأنان قال الجحيم أبى بن إبراھيم بن محمد كثير ابو نبأنا قال المظفر بن محمد نبأنا قال الفارسي الفتح
 قال قال ھريرة أبى عن ذكوان عن األعمش عن شعبة نبأنا قال قتيبة بن الحسن نبأنا قال بمكة البغدادي مطر بن

  المالئكة لعنتھا تجبه فلم فراشه إلى امرأته الرجل دعا إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 معاذ بن وبشر العنبري معاذ بن هللا عبيد عن بھا وحدث بغداد سكن البصري هللا عبيد أبو بابشاذ بن محمد - 499
 بن إبراھيم بن محمد بن العزيز عبد عنه روى االسوارى الحسين بن والحسن النيسابوري حبيب بن وسلمة العقدى
 ومناكير غرائب حديثه في وغيرھم الخالل جيان بن خلف بن ومحمد السكري بشران بن وعمر الھاشمي الواثق
 العالء أبو القاضيان وأخبرنا الخالل جيان بن خلف بن ومحمد بشران بن عمر أنبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا
 عبيد أبو نبأنا قال جيان بن خلف بن محمد نبأنا قاال التنوخي القاسم أبو المحسن بن وعلى الواسطي على بن محمد
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 ببغداد حديثھما في القاضيان وقال الخطاب بن عمر المؤمنين أمير مولى بشران بن زاد البصري بابشاذ بن محمد هللا
 نبأنا قال بأصبھان المقرئ بن بكر أبو أنبأنا قال بحلوان لفظا الدسكري الطيب بن على بن يحيى طالب أبو وحدثنا
 سعيد بن سفيان نبأنا قال االسوارى على أبو الحسين بن الحسن نبأنا قال ببغداد الجبائى سھل أخو بابشاذ بن محمد

 عبادة عليه الصديق بكر أبو وعنده سلم و عليه هللا صلى النبي عند كنت قال عمر بن عن على  بن آدم عن لتوزيا
 قال بخالل صدره على خلھا قد عباءة عليه بكر أبا أرى مالي فقال جبريل عليه فنزل بخالل صدره على خلھا قد

 أم ھذا فقرك في عنى أنت اراض بكر أبا يا ربك لك يقول له وقل السالم هللا عن فاقرئه قال الفتح قبل على ماله انفق
 لك ويقول السالم هللا عن يقرئك جبريل ھذا بكر أبا يا فقال بكر أبى إلى سلم و عليه هللا صلى النبي فالتفت قال ساخط
 ربي عن انا راض ربي عن انا اسخط ربي أعلى وقال بكر أبو فبكى قال ساخط أم ھذا فقرك في عنى أنت اراض
 بن عمر نا قال بابشاذ بن محمد نا قال جيان بن خلف بن محمد نا قال التنوخي وأخبرنا راض ربي عن انا راض
 على بن آدم عن الثوري عن األشجعي نبأنا قال الحنفي عمرو بن العالء حدثنا قال الشيباني اليماني صبيح بن حفص
 الحنيني الحسين بن محمد أيضا رواه بكر أبو لشيخا قال بمثله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عمر بن عن

 نا قال الصلحى على بن محمد أخبرنا الثوري عن الفزاري إسحاق أبى عن الشيباني عمرو بن العالء عن وغيره
 الحديث ھذا عن يسأل وكان بھا البصري بابشاذ بن محمد هللا عبيد أبو نا قال الحافظ عثمان بن محمد بن هللا عبد
 عن شعبة عن سفيان نبأنا قال الزبيري أحمد أبو نبأنا قال األھوازي إسحاق بن احمد نبأنا قال عنه اال يكتبه ولم كثيرا
 اللھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الغامدى صخر عن حديد بن عمارة عن عطاء بن يعلى عن ھشيم
 بن يعلى عن شعبة عن والصواب فاحش خطا حديثال ھذا في ھشيم ذكر بكر أبو الشيخ قال بكورھا في المتى بارك
 سفيان عن عقبة بن وقبيصة الفريابي يوسف بن محمد أيضا ورواه اصحابه كافة شعبة عن رواه كذلك نفسه عطاء
 نبأنا قال فارس بن احمد بن جعفر بن هللا عبد نبأنا قال الحافظ نعيم أبو أخبرناه الصواب على شعبة عن الثوري
 عن يحدث حديد بن عمارة سمعت قال عطاء بن يعلى أخبرني قال شعبة نبأنا قال داود أبو نبأنا لقا حبيب بن يونس
 بن على الحسن أبو أخبرنا بكورھا في المتى بارك اللھم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان الغامدى صخر
 الفريابي نبأنا قال مريم أبى بن نبأنا قال الطبراني أيوب بن احمد بن سليمان نبأنا قال بأصبھان االمام جعفر بن يحيى
 قال السمسار أخبرنا بنحوه يعلى عن شعبة عن سفيان نبأنا قاال قبيصة نبأنا الرقى عمر بن حفص وحدثنا سليمان قال
  وثالثمائة ست سنة في مات بابشاذ بن محمد ان قانع بن نبأنا قال الصفار أنبأنا

 خالد بن بكر بن ومحمد صالح بن معاوية بن محمد سمع الخالل قإسحا أبو معن بن بنان بن محمد - 500
 ومھنى المثنى بن محمد موسى وأبا السالمي بكر أبى بن محمد بن وأحمد الھمذاني إسحاق بن وھارون النيسابوري

 احمد بن وعلى الوكيل يوسف بن احمد بن عمر عنه روى البزار محمد بن يحيى هللا عبيد وأبا السامي يحيى بن
 الوكيل يوسف بن احمد بن عمر نبأنا قال الرومي هللا عبد بن بشرى الحسن أبو أخبرنا الزھري الفضل وأبو لسكريا

 بن محمد نبأنا قال الھمذاني إسحاق بن ھارون نبأنا قال المحاملي القاضي جار بنان بن محمد إسحاق أبو نبأنا قال
 هللا رسول إلينا خرج قال عجرة بن كعب عن العدوى نع الشعبي عن حصين أبى عن مسعر عن القناد الوھاب عبد
 سمعتم ھل اسمعوا فقال العرب من واألخر العجم من العددين أحد وأربعة خمسة تسعة ونحن سلم و عليه هللا صلى
 على بوارد وليس منه ولست منى فليس ظلمھم على واعانھم بكذبھم فصدقھم عليھم دخل فمن امراء بعدي سيكون انه

 الحوض على وسيرد منه وانا منى فھو ظلمھم على يعينھم ولم بكذبھم يصدقھم ولم عليھم يدخل لم نوم الحوض
 لم اآلجر درب سكن بغدادي الخالل بنان بن محمد قال الحافظ عمر بن على نبأنا قال األزھري القاسم أبو أخبرنا
 مات اخى كتاب في وجدت قال الحربي مرع بن على أنبأنا قال الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخبرنا بأس به يكن
  وثالثمائة عشر سنة شعبان من بقين لسبع األجر درب ينزل كان الذي الخالل بنان بن

 على أميرا وكان الكبير بدر ويسمى طولون بن غالم الحمامي ببدر يعرف والده كان بكر أبو بدر بن محمد -  501
 مكان بالوالية إليه السلطان وكتب عمله وضبط مقامه الناجية بن محمد ابنه فقام النواحى بتلك وتوفى كلھا فارس بالد
 بغداد قدم ثم مدة فارس بالد على أميرا وصار الناس فاطاعه له والطاعة بالسمع القواد من معه من إلى وكتب أبيه

 عنه حدثناو الدارقطني عنه روى النسوي الرحمن عبد وأبى مدرك بن وحماد الدمياطي سھل بن بكر عن بھا وحدث
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 بن على أنبأنا قال األزھري أخبرنا الفاتنى هللا عبد بن وبشرى األصبھاني نعيم وأبو المقرئ عمر بن احمد بن على
 قال سھل بن بكر نبأنا قال بدر بن محمد أنبأنا قال هللا عبد بن بشرى وأخبرنا بدر بن محمد نبأنا قال الدارقطني عمر
 إلى الذاھب يذھب ثم العصر نصلى كنا قال مالك بن أنس عن شھاب بن عن مالك نبأنا قال يوسف بن هللا عبد نبأنا
 أبى عن حدثت السماع صحيح ثقة كان فقال بدر بن محمد عن الحافظ نعيم أبا سألت مرتفعه والشمس فيأتيھم قباء

 وثالثمائة تينوس أربع سنة رجب في الحمامي بدر بن بكر بن محمد توفى قال الفرات بن العباس بن محمد العباس
 قال الرفض في مذھب له وكان يحسنه وال الحديث يعنى الشان ھذا أھل من يكن ولم علمته ما هللا شاء ان ثقة وكان
  وفاته كانت وببغداد بكر أبو الشيخ

 بن الحسين سمع الرازي بابن يعرف البزار هللا عبد أبو المبارك بن موسى بن عمران بن بكران بن محمد - 502
 بن والحسن األزجي علي بن العزيز وعبد البرقاني بكر أبو عنه حدثنا الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي لإسماعي
 احمد أخبرنا ثقة ثقة فقال البرقاني عنه سألت الواسطي علي بن سليمان بن احمد بكر وأبو المقرئ هللا عبد بن علي
 قال علي بن العزيز عبد حدثني ثقة الرازي بن بكران نب محمد توفي فيھا وأربعمائة اثنين سنة قال العتيقي محمد بن

 مقبرة في ودفن وأربعمائة اثنتين سنة اآلخرة جمادي من بقين لعشر الخميس يوم في الرازي بن هللا عبد أبو توفي
  الشونيزي

  التاء حرف

 الباھلي لبغا بن محمد بن وأحمد الخطمي موسى بن إسحاق بن عيسى عن حدث المخرمي تميم بن محمد - 503
 بن حمزة بن علي الحسن أبو أخبرنا الكاتب سيف بن محمد بن وعمر البصري بطانة بن الحسن بن احمد عنه روى
 قال المخرمي تميم بن محمد حدثني قال بطانة بن الحسن بن احمد العباس أبو نبأنا قال البصرة بجامع المؤذن احمد
 عليه موسى تعالى هللا كلم لما قال األحمر خالد أبو نبأنا قال أبي حدثني قال إسحاق بن عيسى يعني موسى أبي بن نا

 اتوقع جئت قال ھنا ھا تعمل أيش لعين يا اخز فقال وافاه قد السالم عليه جبريل فإذا الجبل على إبليس عرض السالم
 أو الجبة هللا فأنطق موسى حيال يبكي جبريل قعد ثم لعين يا اخز جبريل له فقال أبيه من توقعت ما موسى من

 كما هللا كالم اسمع ان ألشتھي واني تعالى هللا من القرب في اني قال البكاء ھذا أيش جبريل يا فقالت الورنبانقة
 الطف ھو والكلم أنت أو موسى إلى أقرب انا موسى جلد على وانا موسى جبة انا جبريل يا الجبة قالت موسى يسمعه
  أنت فتسمعه اسمعه ال انا جبريل يا القاصف الرعد مثل وھو اللغات

 الثاء حرف

 بن محمد الفتح أبو عنه روى األيلي سعيد بن محمد عن حدث السراج بكر أبو وكيع بن ثمامة بن محمد - 504
 أبو نا قال األزدي الحسين بن محمد أخبرنا بخطه الفرات بن الحسن أبي كتاب في قرأت الموصلي األزدي الحسين
 علي وأخبرنا العطار سالم بن سعيد نا قال األيلي سعيد بن محمد نا قال ببغداد السراج عوكي بن ثمامة بن محمد بكر
 كيسان بن الحسن بن محمد نبأنا قال اللخمي أيوب بن احمد بن سليمان نبأنا قال األصبھاني جعفر بن يحيى بن

 ربيعة بن عابس عن براھيمإ عن األعمش عن الثوري سفيان نبأنا قال العطار سالم بن سعيد نبأنا قال المصيصي
 من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فاني تواضعوا الناس أيھا يا يقول الخطاب بن عمر سمعت قال

 وقال هللا خفضه تكبر ومن عظيم الناس اعين وفي صغير نفسه في فھو هللا رفعك انتعش وقال هللا رفعه  تواضع
 كيسان بن حديث لفظ كلب من عليھم اھون يكون حتى كبير نفسه وفي صغير الناس اعين في فھو هللا خفضك اخسأ
  عنه سالم بن سعيد به تفرد الثوري حديث من غريب وھو

 بن ومحمد الصريفيني أيوب بن شعيب عن بھا وحدث بغداد قدم الواسطي بكر أبو احمد بن ثابت بن محمد -  505
 عنه روى الرياحي العوام أبي بن ومحمد الدوري محمد بن وعباس الترقفي هللا عبد بن وعباس الدقيقي الملك عبد
 ثقة وكان الحرقي علي بن الواحد وعبد الحجاج بن الفرج بن وأحمد الكتاني إبراھيم بن وعمر شاھين بن حفص أبو
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 قال الواعظ احمد بن عمر أنبانا قال الطناجيري علي بن الحسين أخبرني الزيدي احمد أبي بانتخاب عنه الناس كتب
  أيوب بن شعيب نبأنا قال علينا قدم الواسطي احمد بن ثابت بن محمد نبأنا

 الصفار محمد بن إسماعيل علي أبا سمع الصيرفي الحسن أبو ثابت بن محمد بن هللا عبد بن ثابت بن محمد - 506
 عبد أبو ذكر الصيرفي عثمان بن احمد بن هللا عبيد عنه حدثني الطستي علي بن الصمد وعبد السماك بن عمرو وأبا
 األحد يوم ودفن السبت يوم توفي الصيرفي ثابت بن محمد ان بخطه قرأت فيما اآلبنوسي علي بن محمد بن احمد هللا

  وثالثمائة وتسعين ثالث سنة رمضان شھر من الثامن

  الجيم حرف

  جعفر أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 بالسخاء مشھورا لبيبا وعاقال أديبا فاضال كان المطلب عبد بن العباس بن هللا عبيد بن جعفر بن محمد -  507
 إبراھيم بن احمد أنبأنا قال الفتح أبي بن هللا عبيد فأخبرني المنصور جعفر بابي اختصاص له وكان والمروءة والجود
 بن علي لىمو زكريا بن يحيى عن المنصوري العباس أبو أخبرني قال عرفة بن محمد بن إبراھيم نبأنا قال البزار
 ويفاوضه يؤانسه المطلب عبد بن العباس بن هللا عبيد بن جعفر بن بمحمد يعجب المنصور كان قال أبيه عن هللا عبد

 في الناس إليه يفزع عنده قدره وعظيم المنصور من منزلته لحسن وكان لسنا لبيبا أديبا وكان بمحادثته ويلتذ ويداعبه
 منزله في قعد حجبه فلما يحجبه ان الربيع فأمر وافرط الحوائج من عليه ثرأك حتى فيقضيھا فيھا فيكلمه حوائجھم

 في ورثن عنده اخلقن قد موالك لذات جميع ان ربيع يا فقال محادثته إلى وقرم رؤيته إلى المنصور فظمىء أياما
 عليه يحملني ما رةبكث على كدرھا وقد وليلة يوم كل في عنده تجدد فانھا جعفر بن محمد محادثة من لذته سوى عينه
 فأتى عنده من وخرج المؤمنين أمير يا افعل الربيع فقال لذته من عليه كدر فيما لموالك فاحتل الناس حوائج من

 فيما نفسه عن فنضح ذلك من اعفاءه وسأله الناس حوائج من عليه المنصور يحمل ما على فعاتبه جعفر بن محمد
 وبلغ ذلك فأعلمه المنصور إلى ورجع المنصور على بالغدو فأمره ألحد حاجة يسأله ال ان إلى واجابه عليه عاتبه
 على الغدو على عازم وانه الربيع ومن جعفر بن محمد أمر من كان ما لحوائجھم العراق قدموا قريش من قوما

 بھا له عرضوا المنصور يريد غدا فلما جعفر بن محمد طريق على بھا ووقفوا رقاع في حوائجھم وكتبوا المنصور
 يعفوه ان وسألھم إليھم فاعتذر فيھا ما نجاح والتماس رقاعھم إيصال وسالوه بارحامھم وتوسلوا بقراباتھم إليه ومتوا
 ان احببتم فان الناس من ألحد حاجة في المنصور اكلم لست فقال عليه وألحوا منه ذلك يقبلوا ان فأبوا ذلك من

 مشرف الخضراء في وھو المنصور على دخل حتى ومضى كمه في رقاعھم فقذفوا فافعلوا كمي رقاعكم تودعوا
 له قال ساعة حادثه ثم نفسه عن فنضح فعاتبه والمزارع البساتين من حولھما وما والصراة ودجلة السالم مدينة على

 ليكع النعمة بإتمام وھنأك اتاك فيما لك هللا فبارك المؤمنين أمير يا أرى قال ھذا مستشرفنا حسن ترى اما المنصور
 للخصال اجمع وال أحسن وال احصن مدينة الكفر مدة في العجم وال اإلسالم دولة في العرب بنت فما اعطاك ما

 فاني وقال فتبسم ضيعة فيھا لي ليس قال ھي وما قال خصلة المؤمنين أمير يا عيني في سمجتھا وقد منھا المحمودة
 أمير يا وهللا أنت فقال بھا لك يسجل المؤمنين أمير ىعل فاغد اكنافھا في اقطعك ضياع بثالث عينيك في أحسنھا
 فأجزلت ووصلت فأفضلت بررت فقد ماضيه من أكثر عمرك باقي هللا فجعل المصادر كريم الموارد سھل المؤمنين
 وقال فضحك خاسئات ارجعن ويقول كمه في يردھن فأقبل له يتشكر وھو كمه من الرقاع فبدرت فأسبغت وانعمت
  فاعلمه الرقاع ھذه خبر أخبرته لما عليك منينالمؤ أمير بحق

 يديه بين الرقاع فطرح حوائجھم في لننظر كمك عن وألقھا بضمانك للقوم فف كرما إال الخير معلم بن يا أبيت فقال
 على يوما...  كرمت أحسابنا وإن لسنا...  القيس امرئ بقول فتمثل إليه التفت ثم الربيع إلى دفعھا ثم فتصفحھا
 ...  فعلوا ما مثل ونفعل تبنى...  أوائلنا كانت كما نبنى... ...  نتكل اباالحس

 ربحت وقد المؤمنين أمير عند من فخرجت محمد قال الربيع بلقاء فأمرھم حوائجھم المؤمنين أمير قضى قد قال ثم
  وأربحت
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 أخو وھو جعفر أبو السالم عليھم طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر بن محمد -  508
 الزبيري يعقوب بن وعتيق الخزامي المنذر بن إبراھيم عنه روى أبيه عن حدث جعفر بني وعلي وموسى إسحاق
 جعفر بن محمد وكان العدني عمر أبي بن يحيى بن ومحمد الجواز منصور بن ومحمد كاسب بن حميد بن ويعقوب

 بن علي ولد من له بايعوا من أول وھو بالخالفة الحجاز ھلأ فبايعه نفسه لي ودعا المأمون أيام في بمكة خرج قد
 في بغداد أورده عليه وقبض حاربه من إليه وبعث المعتصم إسحاق أبو بالناس فحج مائتين سنة في وذلك طالب أبي

 أبي بن الحسن أخبرنا عنده توفي حتى يسيرا اال يمكث ولم عنه فعفا إليه به فوجه بخراسان ذاك إذ والمأمون صحبته
 شجاعا جعفر بن محمد كان قال جدي نبأنا قال العلوي الحسن بن يحيى بن محمد بن الحسين محمد أبو أنبانا قال بكر
 عندنا من خرج ما تقول الحسين بن هللا عبد بنت خديجة زوجته وكانت يوما ويفطر يوما يصوم وكان فاضال عاقال
 قال جعفر بن مخلد أنبانا قال الكاتب هللا عبد بن محمد بن داحم هللا عبد أبو أخبرنا يكسوه حتى فرجع قط ثوب في
 بن محمد ان عمر بن محمد عن سعد بن محمد عن أسامة أبي بن الحارث أخبرني قال وكيع خلف بن محمد نبأنا
 قاتلھما من إليھما بعث مائتين سنة بالناس حج وكان المعتصم إليھما فبعث بمكة تحركا األفطس وبن محمد بن جعفر

 بالخالفة وتھامة الحجاز أھل بايعه قد كان محمد بن جعفر بن محمد وكيع قال بغداد إلى معه بھما وقدم بھما ظفرو
 بن جعفر بن هللا عبد أنبانا قال القطان الحسين بن محمد أخبرنا غيره لعلوي طالب أبي بن على بعد يبايعوا ولم

 طالب أبي بن علي بن حسين بن علي بن محمد بن جعفر بن محمد وبايعوا قال سفيان بن يعقوب نبأنا قال درستويه
 الثالثاء يوم كان حتى بالخالفة عليه يسلم يزل فلم مائتين سنة األخر ربيع شھر من خلون لثالث الجمعة يوم بالخالفة
 بيدي شعيب ابو أخذ قد قال خلف بن بكر بشر أبا سمعت يعقوب قال مائتين سنة األولى جمادي من خلون لخمس

 أبي على فتركته قال الكعبة من نزعه كان مما ديباج بشقة لي وامر فبايعته محمد بن جعفر بن محمد إلى دخلنيفأ
 بن الحسن أنبأنا قال بكر أبي بن الحسن أخبرنا اصحابه ودواب داوبه الدواب على الكسوة تلك من وطرح شعيب
 بمكة وثقله عياله خلف اليمن المأمون واله مال جدي كان العباسي موسى أبو قال قال جدي نا قال يحيى بن محمد
 جدي فقدم وكثير قليل مال من لجدي كان ما على فضرب ومائة وتسعين تسع سنة في جعفر بن محمد بھا فخرج
 وعياله امواله بين حال قد جعفر بن محمد فوجد باھله والصالة الموسم المأمون واله وقد اليمن من موسى بن إسحاق
 حتى القاضي المخزومي بمكة كان الذي ھذا جد مسرة أبي بن بينھم فدخل تكره ما مني لقيت ربتنيحا ان إليه فبعث
 اثاثه من يبق ولم عرق ذات إلى جدي فلجأ مكة من فينفيه المأمون من مدد يأتيه ان اال يحاربه ال ان جدي له ضمن
 فانحدر معه بمن الجلودي عيسى أتاه إذ قعر بذات جدي فبينا جعفر بن محمد أخذه اال كثير وال قليل ثقله من وال
 المسجد أبواب على كتب قد ووجدوه حبر اثواب وكسوھا عريت قد الكعبة فوجد جعفر بن لمحمد محاربا مكة إلى
 على بالحق نقذف بل واكتبوا تمحوه ال فقال ليمحوه الجند فاسرع زھوقا كان الباطل ان الباطل وزھق الحق جاء

 بروايات الناس حدثت قد كنت قد فقال جعفر بن محمد أخذ ثم تصفون مما الويل ولكم زاھق ھو فإذا فيدمغه الباطل
 قال ثم عليه واثنى هللا فحمد المنبر فصعد سوداء دراعة والبسه المنبر وأصعده نفسك فأكذب فقم دينھم عليھم لتفسد
 المنبر عن نزل ثم منه سمعوه كانوا الذي والسماع الكتب الناس فشق زورتھا بأحاديث حدثتكم قد اني الناس أيھا

 أنبانا قال القطان الفضل بن أخبرنا بخراسان المأمون إلى المدينة من فخرج المدينة إلى واطلقه رفده جدي فأحسن
 علي بن محمد بن جعفر بن محمد قال البخاري نا قال فارس بن سليمان بن محمد نا قال المستملي إبراھيم بن علي
 أبي بن الحسن أخبرني سنا واقدم منه أوثق اخوه إسحاق كان المنذر بن إبراھيم لي قال اشميالھ علي بن حسين بن
 قال أخبرھم الخضر بن حمدان بن احمد ان يذكر شيراز من الجوري عمران بن إبراھيم بن محمد الي كتب قال بكر
 بن جعفر بن محمد مات فيھا ومائتين ثالث سنة قال الزيادي حسان أبو حدثني قال الضبي يونس بن احمد أنبانا
 قال بكر أبي بن الحسن أخبرنا المأمون عليه وصلى جعفر أبا ويكنى شعبان في بجرجان حسين بن علي بن محمد
 مع بخراسان جعفر بن محمد توفي قال المبارك بن داود نبأنا قال جدي نبأنا قال يحيى بن محمد بن الحسن أنبأنا

 بين دخل ثم تراقيه عن ورفع فترجل نزل السرير إلى نظر فلما به خرجوا قد يھمفلق لشھوده المأمون فركب المأمون
 بني حتى فيه يزل فلم قبره دخل ثم القبر به بلغ حتى حمله ثم عليه فصلى وتقدم وضع حتى بينھما يزل فلم العمودين

 ركبت فلو تعبت قد انك مؤمنينال أمير يا له ودعا الحسن بن هللا عبد له فقال يدق وھو القبر على فقام خرج ثم عليه
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 حق ھذا قال انه الحديث ھذا في وروى جدي قال الحسن قال سنة مائتي من قطعت رحم ھذه ان المأمون له فقال
  سنة مائتي من ضيع

 سعيد بن ومستلم األسود أبي بن ومنصور وشعبة عمر بن ورقاء سمع المدائني جعفر أبو جعفر بن محمد - 509
 بن وحاتم البزار شعيب بن وعلي الشاعر يوسف بن وحجاج حنبل بن احمد عنه روى مصرف بن طلحة بن ومحمد
 المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا الرياحي العوام أبي بن ومحمد الدوري محمد بن وعباس الجوھري الليث
 المدائني جعفر أبو جعفر بن محمد نبأنا قال الدوري محمد بن عباس نبأنا قال الصفار محمد بن إسماعيل أنبانا قال
 هللا صلى هللا رسول قال قال يسار بن معقل عن قرة بن معاوية عن زاذان بن منصور عن سعيد بن مسلم نبأنا قال
 يوسف بن الحسن أخبرني بخطه الفرات بن الحسن أبي كتاب في قرأت الي كالھجرة الھرج في العمل سلم و عليه

 سألت قال مھنأ نبأنا قال علي بن محمد أخبرني قال الخالل ھارون بن محمد بن احمد بكر أبو أنبأنا قال الصيرفي
 بن عدي بن محمد أنبأنا قال القطيعي جعفر أبي بن احمد أخبرنا به باس ال قال المدائني جعفر بن محمد عن احمد
 محمد عن األشعث بن سليمان داود أبو سئل قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو أنبأنا قال كتابه في البصري زحر
 بن محمد نبأنا قال الخلدي محمد بن جعفر أنبأنا قال القطان الفضل بن أخبرنا بأس به ليس فقال المدائني جعفر بن
  المدائني جعفر بن محمد مات فيھا ومائتين ست سنة قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد

 عن بھا وحدث بغداد سكن خراسان أھل من نيالوركا عمران أبو ھاشم أبي بن زياد بن جعفر بن محمد - 510
 بن وفضيل الخياط شھاب وأبي هللا عبد بن وشريك أنس بن ومالك الحنفي جابر بن وأيوب الزھري سعد بن إبراھيم
 بشر بن وأحمد أسامة أبي بن والحارث خيثمة أبي بن وأحمد الدوري وعباس معين بن يحيى عنه روى عياض

 محمد بن هللا وعبد حنبل بن احمد بن هللا وعبد كامل بن عبدوس بن ومحمد تركيال يوسف بن ومحمد الطيالسي
 قال فھم بن الحسين علي أبو نبأنا قال الخطبي علي بن إسماعيل أنبأنا قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا البغوي
 الذين أين القيامة يوم مناد ينادي يقول فضيال سمعت قال جعفر بن محمد الوركاني نبأنا قال معين بن يحيى حدثني
 العباس بن محمد قال قال البرقاني بكر أبو أخبرنا ھذا عند يبكى يحيى ورأيت علي أبو قال اماناتھم عياالتھم اكلت

 جعفر بن محمد قال األسدي محمد بن صالح علي أبو أنبانا قال الفقيه محمود بن إسحاق بن يعقوب نبأنا العصمي
 قال الھروي حسنويه بن محمد بن احمد حامد أبو أخبرنا قال البرقاني أخبرنا به يرويش يوثقه احمد كان الوركاني

 الوركاني جعفر بن محمد عن يكتب احمد رأيت قال األشعث بن سليمان نبأنا قال االنصاري إدريس بن الحسين أنبأنا
 العبدي القاسم بن احمد بن حمدم احمد أبو أنبأنا قال بنيسابور العبدوي إبراھيم بن احمد بن عمر حازم أبو أخبرنا

 بن محمد من يسمع أبي حضرت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد نبأنا قال القافالئي الحسن أبو أنبانا قال بجرجان
 ويھودية يھوديا رجم سلم و عليه هللا صلى النبي ان عكرمة عن سماك عن شريك حديث على فمر الوركاني جعفر
 قد الوركاني فقال لسانه سبقه شريكا فلعل سمرة بن جابر عن سماك عن شريك عن ذاھ إنما عمران أبا يا أبي فقال
 عليه فضرب عليه اضرب يحيى يعرفه شيء كل أو معين بن يحيى يدري وما أبي فقال ھذا في معين بن يحيى نظر

 قال الفارسي يلإسماع بن محمد نبأنا قال عمر بن الرحمن عبد أنبأنا قال العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا
 أخبرنا ثقة فقال الوركاني عن معين بن يحيى يعني وسألته قال منصور بن الخالق عبد نبأنا قال سھل بن بكر نبأنا
  األصم يعقوب بن محمد العباس أبو نبأنا قال الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو

 بن احمد بن هللا عبد الرحمن عبد أبو قال قاال الخطبي علي بن إسماعيل أنبأنا قال رزق بن احمد بن محمد وأخبرنا
 من بقين لتسع توفي انه ھارون بن موسى ذكر رمضان في ومائتين وعشرين ثمان سنة في الوركاني مات حنبل
  رمضان شھر

 بھا ومات فيد في سكن بغدادي انه العلم أھل بعض ذكر الكلبي جعفر أبو مؤاتيه أبي بن جعفر بن محمد - 511
 وجابر يمان بن ويحيى الجراح بن ووكيع غزوان بن فضيل بن ومحمد المحاربي محمد بن لرحمنا عبد عن وحدث

 الحميد عبد بن إبراھيم بن ومحمد شيبة بن ويعقوب صحيحه في البخاري إسماعيل بن محمد عنه روى نوح بن
  الحلواني
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 الختلي سنين بن إبراھيم بن إسحاق عنه روى صغير بن داود عن حدث البغدادي جعفر أبو جعفر بن محمد - 512
 نبأنا قال الدقاق احمد بن عثمان نبأنا قاال الروزبھاني بن احمد بن محمد بن ومحمد رزق بن احمد بن محمد أخبرنا
 كثير حدثني قال صغير بن داود نبأنا قال البغدادي جعفر أبو جعفر بن محمد حدثني قال الختلي إبراھيم بن إسحاق
 جبريل يا السماء إلى بي أسري حين لجبريل قلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن النوا
 الجنة ادخل بكر أبا يا قيل القيامة يوم كان فإذا الصديق بكر أبا خال ما حساب عليھا أمتك كل قال حساب أمتى أعلى
  الدنيا في يحبني كان من معي ادخل حتى ادخل ما قال

 خزيمة بن بكر أبو عنه روى القرشي عمرو بن خالد عن حدث القنطري الخزاز الحارث بن جعفر بن محمد - 513
 بن إسحاق بن محمد نبأنا قال المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم أنبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا النيسابوري

 بن سھل نبأنا قال القرشي عمرو نب خالد نبأنا قال بردان بقنطرة الخزاز الحارث بن جعفر بن محمد نبأنا قال خزيمة
 المدينة إلى الوداع حجة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رجع لما قال جده عن أبيه عن مالك بن سھل بن يوسف
 راض اني الناس أيھا ذلك له فاعرفوا قط يسؤني لم بكر أبا ان الناس أيھا يا قال ثم عليه واثنى هللا فحمد المنبر صعد
 فاعرفوا األولين والمھاجرين وقاص أبي بن وسعد عوف بن الرحمن وعبد والزبير وطلحة وعلي نوعثما عمر عن
 يا وأصھاري وأختاني أصحابي في تتبعون ال الناس أيھا يا والحديبية بدر ألھل غفر قد هللا ان الناس أيھا يا لھم ذلك
 مات وإذا المسلمين عن السنتكم ارفعوا الناس أيھا يا يوھب ال مما فانھا منھم أحد بمظلمة هللا يطلبنكم ال الناس أيھا

 سموه انھم اال العتري حاتم بن سيار عن الشيخ ھذا عن وغيره الدنيا أبي بن بكر أبو روى خيرا فقولوا منھم الرجل
  هللا شاء ان الحاء حرف في نذكره ونحن جعفرا نسبه في يذكروا ولم الحارث بن محمد

 بن الرشيد ھارون بن با المعتصم محمد بن هللا على المتوكل جعفر بن با لمنتصرا المؤمنين أمير محمد - 514
 أبا ويقال جعفر أبا يكنى المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن علي بن محمد بن المنصور هللا عبد بن المھدي محمد
 إسماعيل أنبأنا قال مخلد بن إبراھيم انيانب ما على كان مولده ان ويقال رأى من بسر ولد هللا عبد أبا ويقال العباس

 بن الواحد عبد بذلك أخبرني ومائتين وعشرين اثنتين سنة األخر ربيع في مولده با المنتصر محمد قال علي بن
 ألربع األربعاء يوم وذلك فيھا أبوه قتل التي الليلة صبيحة في با المنتصر استخلف إسماعيل قال با المھتدي
 قتل بعد له فبويع والمؤيد المعتز إخوته قبل بعده العھد واله أبوه وكان ومائتين وأربعين سبع سنة والش من خلون
 خلون ألربع األحد يوم توفي ويقال وأربعين ثمان سنة اآلخر ربيع من خلون لثالث السبت ليلة توفي ثم بالخالفة أبيه
 عظيم الھامة ضخم اسمر قصيرا وكان كاملة ھراش ستة خالفته وكان سنة وعشرين ست بن وھو اآلخر ربيع من

 بن محمد أنبأنا قال الوراق علي بن العزيز عبد أخبرنا صغير وھو أصابه وقع أثر اليمنى عينه على جسيما البطن
 ھارون أخبرني قال بالدوالبي المعروف األنصاري حماد بن احمد بن محمد بشر أبو نبأنا قال المفيد محمد بن احمد
 جيد الوجه مليح الخلق مبصر مسمنا العينين كبير اسمر الرجال من ربعة با المنتصر كان قال إسحاق بن محمد بن

 ولد أم وأمه جعفر أبا يكنى با المنتصر نقشه آخر خاتم وله هللا رسول محمد خاتمه ونقش المضحك حسن اللحية
 بشر أبو وقال ومائتين وأربعين سبع سنة الشو من خلون ليال ألربع األربعاء يوم بويع رومية حبشية لھا يقال

 علي أبي بن محمد أخبرني سنة وعشرين أربع بن وھو با المنتصر استخلف قال العباسي موسى أبو أخبرني
 المعتز بن هللا عبد سمعت قال يحيى بن محمد نبأنا قال العسكري سعيد بن هللا عبد بن الحسن نبأنا قال األصبھاني

 أخبرنا عليه العالم اطبق ولو حق ذو ذل وال جبينه من القمر طلع ولو باطل ذو عز ما وهللا با المنتصر قال يقول
 حدثني قال المرزبان بن خلف بن محمد نبأنا قال لفظا الخزاز العباس بن محمد نبأنا قال المعدل علي أبي بن علي
 ديباج بفرش له يفرش ان أمر كان جلسم في المنتصر جلس قال المنجم يحيى بن علي حدثني قال حبيب بن احمد
 كتابه الدائرة وحول تاج رأسه وعلى راكب وعليه فرس مثال فيھا كبيرة دائرة البسط بعض في وكان بالذھب مثقل

 والى الدائرة تلك إلى فنظر والقواد الموالي وجوه رأسه على وقف الندماء وجلس المنتصر جلس فلما بالفارسية
 ان أحد يحسن فلم الندماء من حضر من فسال سيدي يا اعلم ال فقال الكتاب ھذا أيش لبغا فقال حولھا الذي الكتاب
 ما المنتصر له فقال فقطب الكتاب فقرأ رجال فأحضر الكتاب ھذا يقرأ من لي احضر وقال وصيف إلى فالتفت يقرأه
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 عليه فالح معنى له ليس ؤمنينالم أمير يا قال ھو ما أخبرني قال الفرس حماقات بعض المؤمنين أمير يا فقال ھو
  قال وغضب

 مجلسه على وقام المنتصر وجه فتغير اشھر سنة إال بالملك امتع فلم أبى قتلت ھرمز بن كسرى بن شيروية انا يقول
 بشر أبو نبأنا قال المفيد احمد بن محمد أنبأنا قال على بن العزيز عبد أخبرنا اشھر ستة اال يملك فلم النساء إلى

 بن جعفر حدثني قال الخصيب بن احمد حدثني قال شبة بن عمر عن على بن الحسن بن على أخبرني قال الدوالبي
 في وكان بعينى أبصر وال بأذني اسمع فما عوجلت لقد جعفر يا فقال با المنتصر على دخلت قال الواحد عبد

 بقين لخمس الخميس يوم با منتصرال اعتل يقول الكاتب ازھر بن محمد سمعت بشر أبو وقال فيه مات الذى مرضه
 ربيع شھر من خلون ليال لخمس األحد يوم من العصر صالة في ومات حلقه مع الذبحة أصابته األول ربيع من

 خالفته فكانت محاجمة في سمه الطيفورى ان ويقال رأى من بسر المعتصم بن محمد بن احمد عليه وصلى األخر
 من خلون ليال لخمس األحد يوم با المنتصر مات قال الھاشمي على بن جعفر هللا عبد أبا وسمعت قال اشھر ستة
 سر في ودفن با المستعين محمد بن احمد عمه بن عليه وصلى ومائتين وأربعين ثماني سنة من األول ربيع شھر
 محمد نبأنا قال قالدقا احمد بن عثمان نبأنا قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا الجوسق له يقال موضع في رأى من
 بني خلفاء في قبره أظھر من أول وھو أرى من بسر ومات رأى من بسر با المنتصر ولد قال البراء بن احمد بن

 بن على أنبأنا قال المقرئ عمر بن احمد بن على أخبرنا جعفر أبو وكنيته سنة وعشرين أربعا عمره وكان العباس
 وعشرون أربع وله رأى من بسر المنتصر مات قال الدنيا أبى بن محمد بن هللا عبد نبأنا قال الرفا قيس أبى بن احمد
  هللا عبد أبا ويكنى سنة

 وقيل هللا عبد أبا يكنى با المعتصم بن محمد بن هللا على المتوكل جعفر بن با المعتز المؤمنين أمير محمد -  515
 في ولد با المعتز ان على بن إسماعيل أنبأنا قال مخلد بن إبراھيم فانبانى رأى من بسر مولده وكان الزبير اسمه ان

 الضبي ھارون بن الحسين أنبأنا قال الحنفي على بن الحسين وأخبرنا ومائتين وثالثين اثنتين سنة األخر ربيع شھر
 وثالثين ثالث سنة األول ربيع شھر من عشر الحادي الخميس يوم المعتز مولد ان الحافظ عمر بن محمد أنبأنا قال

 عند رأى من بسر المعتز بويع أصح عندنا األول والقول بكر أبو الشيخ قال رأى بسرمن منزله وكان قال ومائتين
 أخبرني قال الدوالبي بشر أبو نبأنا قال المفيد احمد بن محمد أنبأنا قال على بن العزيز عبد وأخبرنا المستعين خلع
 خلون لخمس األحد يوم رأى من سر من المؤمنين أمير با المتسعين االمام احمد خرج قال الھاشمي على بن جعفر
 أبو قال با المعتز هللا عبد ألبي فبايعوا رأى من سر أھل فوثب بغداد إلى ومائتين وخمسين إحدى سنة المحرم من
 القصر في ىوھ أمه إلى ركب له وبويع لؤلؤة من با المعتز انزل لما قال العباسي موسى أبو وأخبرني بشر

 في وقع كالذى األن وانا المدنف كالمريض كنت قد لھا قال خبره عن وسألته عليھا دخل فلما بالھارونى المعروف
 أخبرني بشر أبو وقال والغرب الشرق في عليه مجتمع خليفة والمستعين رأى من بسر له بويع قد انه يعنى النزع
 رأى من سر قدموا عليھم فأبى أرى من سر إلى الرجوع با تعينالمس االتراك سأل لما قال على بن الحسن بن على
 فبايعوه با المعتز وانزلوا لؤلؤة باب وكسروا الموالي فاجتمع المحرم من خلت ليلة عشرة لثالث األربعاء يوم

 فبايعه ومائتين وخمسين إحدى سنة المحرم في الخميس يوم العامة دار إلى با المعتز فركب المستعين وخلعوا
 الموفق أحمد أبي وعلى هللا على المعتمد احمد وعلى با المؤيد إبراھيم على وخلع اسود لوءا لنفسه وعقد الناس

 أبو فشخص الفقھاء من جماعة ومعه اعناقھم في هللا على المتوكل له اكدھا التي بيعته مطالبا بغداد إلى وأنھضه
 أبوابھا واصلح سورھا ورم بغداد طاھر بن هللا عبد بن محمد وحصن المحرم من بقين لسبع السبت يوم احمد

 جعفر وسمعت بشر أبو قال الوقائع واتصلت صفر من للنصف السبت يوم الحرب ووقع بالشماسية احمد أبو وعسكر
 المتوكل بن احمد أبو وتوجه المحرم من خلت ليلة عشرة الثنتي األربعاء يوم المعتز بويع يقول الھاشمي على بن
 السنة ھذه وكانت عظيم خلق الفريقين من فقتل بغداد أھل فواقع رأى من سر من آالف عشرة في بغداد إلى هللا ىعل
 فحصرھم الموفق احمد أبا اخاه با المعتز وجه لما قال العباسي موسى أبو وأخبرني قال والمستعين المعتز فتنة
 المستعين إليھم دخل لما بغداد أھل كان وقد بغداد أھل على صارالح واشتد سنة خلع ان إلى بغداد با المستعين واقام
 في المداھنة إلى طاھر بن هللا عبد بن محمد فنسبوا نزل ما الحصار من بھم نزل حتى الميل غاية نحوه ومالوا احبوه
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 المستعين خلع في شرع قال على بن الحسن بن علي وأخبرني قال نفسه يريدون منزله وھاجموا با المستعين أمر
 قال الرصافة إلى داره من با المستعين ونقل عليه وتذمرت طاھر بن هللا عبد بن محمد على العامة فوثبت با

 انه على بالخلع له يعرض من با المستعين إلى طاھر بن هللا عبد بن محمد فدس قال العباسي موسى أبو وأخبرني
 ذلك إلى با المستعين فأجاب ضعيفا صالحا رجال با المستعين وكان مراأل إليه ويسلم با المعتز من له يتوثق
 في الخالفة من نفسه با المستعين احمد خلع قال على بن جعفر وأخبرني قال ناصرا يجد لم ان بعد الدماء وكره
 الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أنبأنا قال بكر أبي بن الحسن أخبرنا ومائتين وخمسين اثنتين سنة أول المحرم
 ومائتين وخمسين اثنتين سنة المحرم من خلون لثالث الجمعة يوم ببغداد للمعتز ودعى قال حفص بن عمر أنبأنا قال

 استخلف ثم قال البراء بن احمد بن محمد نبأنا قال الدقاق احمد بن عثمان أنبأنا قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا
... ...  بمحمد واعزه...  دينه أظھر هللا...  العباس بن إبراھيم قال هللا على المتوكل بن محمد هللا عبد أبو با المعتز
 النبي إلى...  ن لمؤيدي ومؤيد... ...  ومحمد بمحمد...  عھده ايد وهللا... ...  محمد بن جعفر...  بالخالفة اكرم وهللا
 جعفر أخبرني قال الدوالبى بشر أبو نبأنا قال المفيد احمد بن محمد أنبأنا قال على بن العزيز عبد أخبرنا...  محمد
 أم قبيحة وأمه محمد بن جعفر بن الزبير واسم با المعتز هللا عبد أبى على الجماعة كانت قال إبراھيم بن على بن
 بشر أبو لوقا المستعين خلع يوم منذ ملكه أيام تحسب وانما ومائتين وخمسين اثنتين سنة المحرم في رومية ولد

 با المعتز كان قال الھاشمي على بن جعفر أخبرني وقال محمد ويقال الزبير با المعتز اسم يقول الجعد أبا سمعت
 كث الشعر جعد مليحا الوجه حسن األنف اقنى حسنھما العينين ادعج حمرة مشربا أبيض وسيما جسيما طويال رجال
 قاضية وكان سنة وعشرين أربع بن وھو مات العينين اكحل الشعر سواد شديد المضحك حسن الوجه مدور اللحية
 بن إسماعيل سعد أبو حدثنا با المعتز نقشه آخر خاتم وله هللا رسول محمد خاتمه ونقش الشوارب أبى بن الحسن
 بن على بن احمد نبأنا قال بسامرا الشافعي يحيى بن محمد بن الحسن نبأنا قال بالري لفظا السمان الحسين بن علي
 منه وجھا أحسن كان خليفة رأيت فما با المعتز على دخلت قال الطائي حرب بن على نبأنا قال حسان بن يحيى
 بكار نبأنا قال النبيل مخلد بن الضحاك عاصم أبو حدثنا قلت هللا دون من الحد يسجد شيخ يا فقال سجدت رايته فلما
 بما بشر أو به يفرح ما رأى إذا كان سلم و عليه هللا صلى النبي نا جده عن أبيه عن بكرة أبى بن العزيز عبد بن

 بن محمد نبأنا قال المقرئ محمد بن هللا عبيد نبأنا قال األزھري القاسم أبو أخبرني جل و عز  شكرا سجد يسره
 إلى فقال وجھه في انظر وانا المعتز إلى نظر قال أبى حدثني قال البختري بن الغوث أبو حدثني قال الصولي يحيى
 نبأنا قال طالب أبى بن الحسن حدثني أفعاله وجميل وجھه جمال في المؤمنين أمير كمال إلى قلت تنظر شيء أي
 المعتز هللا عبد أبى إلى صرت بكار بن الزبير لي قال قال الرحمن عبد بن يزداد نبأنا قال على بن احمد بن هللا عبيد
 يموت وليس...  بلسانه عثرة من الفتى يموت...  يقول فانشا فعثر مستعجال خرج بمكانى علم فلما أمير وھو با

 بن محمد أنشدنا قال الخزاز العباس بن محمد أنبأنا قال الفتح أبى بن هللا عبيد أخبرني...  الرجل عثرة من المرء
 يدنو... ...  مكروب مدله عنك غبت مذ...  اننى حبيبي يا يعلم هللا...  با للمعتز انشدت قال المرزبان بن خلف

 إلى الخالفة في با المعتز مكث بكر أبو الشيخ قال...  تغيب حين العيش صفو ويغيب...  منزل بك دنا إذا السرور
 البراء بن قال قال احمد بن عثمان أنبأنا قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا با للمھتدى األمر وسلم نفسه خلف ان

 وستة سنين أربع ومائتين وخمسين خمس سنة رجب من بقين لثالث اإلثنين يوم خلع ان إلى المعتز خالفه كانت
 استخلف حتى قتله بعد يعنى يومين األمير وبقى قبره واظھر سنة وعشرين ثالثا وعمره يوما عشر وأربعة اشھر

 الدنيا أبى بن نبأنا قال الرفا قيس أبى بن احمد بن على نبأنا قال المقرئ عمر بن احمد بن على أخبرنا با المھتدى
 شھر من الثاني يوم في ومات با المستعين خلع عند ومائتين وخمسين اثنتين سنة المحرم في با المعتز بويع قال

 سنة وعشرون ثالث وله ومائتين وخمسين خمس سنة السميدع باب له يقال بموضع ودفن رأى من بسر رمضان
 ھكذا أيام ثالثة اال اشھر وسبعة سنين ثالث دفن يوم إلى ببغداد بالخالفة له دعى يوم من با المعتز خالفة وكانت
 أنبأنا قال الشافعي أنبأنا قال بكر أبى بن الحسن وأخبرنا رمضان شھر في كانت المعتز وفاة ان الدنيا أبى بن ذكر
 نبأنا قال المفيد أنبأنا قال على بن العزيز عبد وأخبرنا شعبان من ليومين السبت يوم قتل المعتز ان حفص بن عمر
 ودفن با المھتدى الواثق بن محمد عليه صلى با المعتز ان الھاشمي على بن جعفر أخبرني قال الدوالبي بشر أبو
  ومائتين وخمسين خمس سنة شعبان من خلون لثالث السبت يوم با المنتصر قبر عند
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 بن ومنصور تمام بن هللا عبيد سمع بلخ من واصله لقلوق يلقب لفارسيا جعفر أبو راشد بن جعفر بن محمد -  516
 بن والحسن وكيع خلف بن ومحمد الدوري خلف بن الھيثم عنه روى بكار بن بكر وأبو السكن بن ويحيى عمار
 بن محمد بن الحسن حدثنا البرقاني بكر أبى على يوما وقرأت ثقة وكان الدوري مخلد بن ومحمد شعبة بن محمد
 مخلد بن محمد أنبأنا قال مھدى بن عمر أبو أخبرنا لقلوق ھو البرقاني فقال مانبذة بن جعفر بن محمد عن عبةش

 قال سمرة بن جابر عن عامر عن داود نبأنا قال تمام بن هللا عبيد نبأنا قال لقلوق جعفر بن محمد نبأنا قال العطار
 الناس فكبر قال خليفة عشرة اثنى إلى عزيزا الدين ذاھ يزال ال يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
  قريش من كلھم قال فقال قال ما ابة يا ألبي فقلت خفيه كلمة وقال وضجوا

 الھاشمي العباس أبو المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن على بن إسماعيل بن محمد بن جعفر بن محمد -  517
 الحجة ذي في توفى انه بخطه قرأته الذي تاريخه في وذكر مخلد بن محمد عنه روى الترجماني إبراھيم عن حدث
  ومائتين وسبعين ست سنة من

 المعتمد اخوه كان با الموفق ولقبه احمد أبا يكنى با المعتصم محمد بن هللا على المتوكل جعفر بن محمد - 518
 انبانى طلحة كان اسمه ان ويقال واشھر بسنة دالمعتم موت قبل الموفق فمات جعفر ابنه بعد العھد والية له عقد قد

 المفوض وسماه جعفر البنه بعده العھد عقد هللا على المعتمد وكان قال على بن إسماعيل أنبأنا قال مخلد بن إبراھيم
 يوم العقد ھذا وكان هللا على المتوكل جعفر بن محمد الموفق واسم احمد أبى ألخيه جعفر ابنه بعد العھد وعقد هللا إلى

 ان العھد في فشرط صغيرا يومئذ جعفر وكان ومائتين وستين إحدى سنة شوال من خلت ليلة عشرة الثنتي األربعاء
 أمر يزل فلم بعده من لجعفر ثم أوال احمد ألبي األمر يكون ان لألمر ويكمل جعفر يبلغ ولم الموت حدث بھا حدث
 يديه على بالبصرة الزنج صاحب قتل وكان إليه كله مرواأل يديه تحت كله الجيش صار حتى ويزيد يقوى احمد أبى
 فكان با الموفق إلى مضافا هللا لدين بالناصر الخارجى البصري قتل بعد وتسمى واطاعوه الناس واحبه األمر فملك

 أخا سلمينالم عھد ولى با الموفق احمد أبا هللا لدين الناصر األمير اصلح اللھم يقال بلقبين المنابر على له يخطب
 في ومائتين وسبعين ثمان سنة صفر من بقين لثمان الخميس ليلة توفى ان إلى ذلك على يزل فلم المؤمنين أمير

 تنقص سنة وأربعون تسعة يومئذ السن من وله ليال بالرصافة ودفن دجلة شاطئ على بالحسنى المعروف القصر
 أم وأمه ومائتين وعشرين تسع سنة من خلتا لليلتين األربعاء يوم األول ربيع في لي ذكر فيما مولده الن واياما شھرا
 بن محمد نبأنا قال احمد بن عثمان أنبانا قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا بسنتين قبله وتوفيت أيامه أدركت ولد
 مع فةبالرصا ودفن ومائتين وسبعين ثمان سنة صفر من بقين لثمان الجمعة يوم الموفق ومات قال البراء بن احمد
  قال حفص بن عمر نبأنا قال الشافعي هللا عبد بن محمد نبأنا قال بكر أبي بن الحسن أخبرنا بغداد رصافة أمه

 ثمان سنة حزيران من يوم أول صفر من خلون لثمان الخميس ليلة ودفن األربعاء يوم با الموفق احمد أبو وتوفى
  اعلم وهللا بالصواب اشبه األول القولو صفر من خلون لثمان حفص بن عمر قال ھكذا وسبعين

 وشجاع األسود أبى بن بكر أبى عن حدث الرازي بابن يعرف ميسرة بن يزيد بن محمد بن جعفر بن محمد - 519
 القاسم وأبو الجرجاني عدى بن نعيم أبو عنه روى الجوبارى سلمة وابى شجاع بن الوليد ھمام وأبى مخلد بن

 أنبأنا قال األصبھاني شھريار بن احمد بن هللا عبد بن محمد الفرج أبو أخبرنا خيرا اال حاله من علمت وما الطبراني
 بن شجاع بن الوليد نبأنا قال ببغداد الرازي جعفر بن محمد نبأنا قال الطبراني أيوب بن احمد بن سليمان القاسم أبو

 هللا رسول لي قال قال ذر أبى عن لصامتا بن هللا عبد عن أبيه عن الجوني عمران أبى بن عويد نبأنا قال الوليد
 المراتين أي سئلت وان وابرھما خيرھما فقل السالم عليه موسى قضى األجلين أي سئلت إذ سلم و عليه هللا صلى
 رأيت ما فقال األمين القوى استاجرت من خير ان استأجره ابت يا فقال جاءت التي وھى منھما الصغرى فقل تزوج
 تمشي وال خلفى أمشي لي قال قالت أمانته من رأيت الذي وما قال البئر عن فالقاه ثقيال راحج أخذ قالت قوته من

 عثمان بن هللا عبد أنبأنا قال السمسار محمد بن علي أخبرنا ابنه اال عمران بن عن يروه لم سليمان قال امامى
  ومائتين وثمانين تسع سنة في مات الرازي جعفر بن محمد ان قانع بن الباقي عبد نا قال الصفار
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 المعروف المقرئ عيسى بن احمد بن هللا عبد عن حدث الختلي احمد أبو سھل بن جعفر بن محمد -  520
  ومائتين وتسعين إحدى سنة في بالنھروان منه سمع انه وذكر المعافى والد يحيى بن زكريا عنه روى بالفسطاطى

 بن عاصم عن بھا وحدث مصر نزل جعفر بن هللا عبيد وأخ وھو بكر أبو اعين بن محمد بن جعفر بن محمد - 521
 بن محمد أخبرنا الطبراني القاسم وأبو المصريون عنه روى شيبة أبى بن بكر وأبى البلجي بشر بن والحسن على
 نبأنا قال بمصر البغدادي اعين بن جعفر بن محمد نبأنا قال الطبراني احمد بن سليمان أنبأنا قال شھريار بن هللا عبد

 عن ليلى أبى بن الرحمن عبد عن عمير بن الملك عبد عن الواسطي منصور بن الحكيم عبد نبأنا قال على بن عاصم
 منافق وجدال عالم زلة كائنات وھن ثالثا عليكم أخاف انى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جبل بن معاذ
 محمد حدثنا اإلسناد بھذا اال معاذ عن يروى وال الحكيم عبد اال الملك عبد عن يروه لم سليمان قال عليكم تفتح ودنيا
 أبو نبأنا قال مسرور بن محمد بن الواحد عبد حدثنا قال األزدي الرحمن عبد بن محمد أنبأنا قال الصوري على بن

 في بمصر توفى ثقة وكان بھا وحدث مصر قدم بغدادي بكر أبا يكنى اعين بن جعفر بن محمد قال يونس بن سعيد
 بكر أبو الشيخ قال األول ربيع شھر في توفى أخرى مرة يونس بن وقال ومائتين وتسعين ثالث سنة األولى جمادى
  األول ربيع شھر من خلت ليلة عشرة لتسع الجمعة يوم مات انه الطحاوي جعفر أبو ذكر

 بغداد قدم جعفر بن نالحسي أخو وھو الكوفى القتات عمر أبو ازھر بن حبيب بن محمد بن جعفر بن محمد - 522
 الخطبي على بن إسماعيل عنه روى الحارث بن ومنجاب يونس بن وأحمد دكين بن الفضل نعيم أبى عن بھا وحدث
 وكان وغيرھم الحرفى جعفر بن والحسن الزبيبى إبراھيم بن هللا وعبد الجعابي عمر بن ومحمد الشافعي بكر وأبو

 بن حماد بن محمد بن احمد بن محمد جعفر أبو نبأنا قال الواسطي على بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا ضعيفا
  ومائتين وتسعين تسع سنة الكوفة من القتات حبيب بن جعفر بن محمد علينا قدم قال متيم

 جعفر بن محمد عن الدارقطني سألت يقول يوسف بن حمزة سمعت قال الدنيورى نصر بن محمد بن على حدثني
 بن عيسى لنا قال قال الفقيه سعيد بن إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا نعيم أبى من سماعه يف تكلموا فقال القتات
 ثالثمائة سنة األولى جمادى غرة ببغداد الكوفى القتات حبيب بن جعفر بن محمد عمر أبو ومات القاضي حامد
 السبت يوم القتات عمر أبو توفى يقول الحرفى جعفر بن الحسن سعيد أبا سمعت قال على بن العزيز عبد حدثني
 إلى يومه من حمل توفى لما انه العزيز عبد غير لي وذكر ثالثمائة سنة األولى جمادى من خلون لست النھار ضحوة
  الكوفة

 دمياط سكن اإلمام بابن يعرف الحنفي الربعي بكر أبو راشد بن عمر بن حفص بن محمد بن جعفر بن محمد - 523
 بن ومؤمل المديني بن وعلى الحماني الحميد عبد بن ويحيى يونس بن وأحمد أويس أبى بن إسماعيل عن بھا وحدث
 قال الطبراني احمد بن سليمان أنبأنا قال شھريار بن هللا عبد بن محمد أنبأنا المصريون عنه روى وغيرھم اھاب
 هللا عبيد حدثني قال عياض بن نسأ نبأنا قال المديني بن على حدثني قال دمياط بمدينة االمام بن جعفر بن محمد نبأنا
 زوج عائشة ان أخبرته الرحمن عبد بنت عمرة ان الزبير بن عروة أخبرني قال الزھري شھاب بن عن عمر بن

 فارجله معتكف وھو رأسه على يدخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان لقد قالت سلم و عليه هللا صلى النبي
 بن على به تفرد عياض بن أنس اال عمر بن هللا عبيد عن يروه لم سليمان قال نساناإل لحاجة اال بيته يدخل ال وكان

 الفضل أبا يعنى الوزير كتاب في قرأت قال الدارقطني الحسن أبى عن المحتسب علي بن احمد على قرأت المديني
 عبد ألبي يقول مياطيالد االمام بن بكر أبا سمعت قال المأمون بن يعقوب بن موسى بن محمد من سماعه خنزابة بن

 الرحمن عبد أبو فقال الرحمن عبد أبا يا ولدت سنة أي ففي ومائتين يعنى عشرة أربع سنة في ولدت النسائي الرحمن
 عنده أقمت ومائتين ثالثين سنة في كانت قتيبة إلى األولى رحلتي ألن ومائتين عشرة خمس سنة في يكون ان يشبه
 الكريم عبد نبأنا قال رشيق بن الحسن نبأنا قال الحافظ عمر بن علي أنبأنا قال انيالبرق بكر أبو أخبرنا وشھرين سنة
 قال القاضي هللا عبد بن الخصيب أنبأنا قال الصوري علي بن محمد حدثني ثم أبيه عن النسائي الرحمن عبد أبي بن

 ثقة دمياطي االمام بن جعفر بن محمد يقول أبي سمعت قال بخطه لي وكتب الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد ناولني
 يونس بن سعيد أبو نبأنا قال محمد بن الواحد عبد نبأنا قال األزدي الرحمن عبد بن محمد أنبأنا قال الصوري وحدثنا
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 بغدادي االمام بابن يعرف بكر أبا يكنى حنيفة بني مولى راشد بن عمر بن حفص بن محمد بن جعفر بن محمد قال
 سنة الحجة ذي من خلون لعشر األربعاء يوم بدمياط توفي ثقة وكان بھا وحدث مياطد وسكن تاجرا كان مصر قدم

  ثالثمائة

 وأبا النرسي حماد بن األعلى عبد سمع الراشدي جعفر أبو يوسف بن جابر بن هللا عبد بن جعفر بن محمد -  524
 مالك بن بكر أبو عنه روى لحنب بن ألحمد العلل بكتاب األثرم بكر أبي عن وحدث الحربي ھارون بن محمد نشيط

 بن احمد أنبأنا قال النعالي العباس بن الحسين بن الحسن أخبرنا ثقة وكان الذارع هللا عبد بن نصر بن وأحمد القطيعي
 نبأنا قال النرسي حماد بن األعلى عبد نبأنا قال الراشدي جعفر بن محمد جعفر أبو نبأنا قال الذارع هللا عبد بن نصر
 بالليل يرموا ان اإلبل لرعاة رخص سلم و عليه هللا صلى النبي ان عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن خالد بن مسلم
 بن محمد وأخبرنا ثالثمائة سنة القعدة ذي سلخ الراشدي جعفر بن محمد مات بخطه مخلد بن محمد كتاب في قرأت
 يقدم كان الراشدي جعفر بن محمد قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد
  وثالثمائة إحدى سنة المحرم في مات الراشدية من مدينتنا إلى

 عبد عنه روى شيبة أبي بن عثمان عن حدث الكرخي البغدادي بكر أبو عون بن نصر بن جعفر بن محمد -  525
  ببلد منه سمع انه وذكر الجرجاني عدي بن هللا

 أبي عن وروى شاعرا أديبا كان برمه ويلقب ابنته على المبرد العباس أبي صھر صيدالنيال جعفر بن محمد - 526
 أبي بن إبراھيم أنشدني قال األزھري القاسم أبو أنشدني وغيره األصبھاني الفرج أبو عنه حدث اخبارا الشاعر ھفان
 اما...  لنفسه ابنته على مبردال ختن النحوي برمة جعفر بن محمد أنشدني قال كامل بن القاضي أنشدني قال علي
 يبدو...  فما منه البيت باالرجوان واعتم... ...  والحلل الريط رباه في ونشرت...  زخارفه الحت قد الروض ترى
 حواه تبر... ...  المقل بھا تحيى مقل الورا إلى...  محاجره من يرنو الغض فالنرجس... ...  خضل مونق اال منه لنا

 من كأسھا في صھباء...  صافية صاح يا نصطبح بنا فعج... ...  مكتھل الزھر فيھا الزمرد من. .. اعمدة فوق لجين
 شدت شادن وعندنا... ...  مشتمل واللھو بل قطر رياض...  بھجتھا حسن عن لنا تجلت فقد... ...  شعل لمعھا
...  والنھل العل منھا للشرب دام ما. .. آونة الشرب بين بالكأس يدور... ...  معتدل فھو وقضيب نقا على...  قراطقه

 انا...  تكرره صوت إلى أشرت وان... ...  مرتحل الركب ان ھريرة ودع...  طرب من غنتك تشأ ان وقينة... 
 في فنحن... ...  والقبل التجميش يغضبھا وليس...  صلفا وال تيھا بمظھرة ليست... ...  الطلل أيھا فاسلم محيوك
 واليه عيشھم في...  نعموا ما اللذات ذوي نعيم ھذا... ...  غزل لھا طرف يغازلنا مما. .. غزل وفي منھا تحف
  المثل ينتھى

 عالن بن الحسن بن علي عنه روى رشيد بن داود عن حدث البغدادي عوسجة بن احمد بن جعفر بن محمد -  527
 الحراني عالن بن الحسن بن علي نبأنا ازيالر محمد بن تمام أنبأنا طاھر أبي بن العزيز عبد حدثني الحافظ الحراني

  ببغداد عوسجة بن احمد بن جعفر بن محمد نبأنا

 بن احمد بكر أبو عنه روى الواسطي خالد بن عمار عن حدث الشعيري بكر أبو سالم بن جعفر بن محمد - 528
 محمد بكر أبو نبأنا قال سماعيلياإل بكر أبو أنبأنا قال غالب بن محمد بن احمد أخبرنا الجرجاني اإلسماعيلي إبراھيم

 بن سھيل عن األشھب أبي عن يزيد بن محمد نبأنا قال خالد بن عمار نبأنا قال ببغداد الشعيري سالم بن جعفر بن
  أربعا بعدھا فليصل الجمعة صلى من قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي

 عبد نبأنا قال األزدي الرحمن عبد بن محمد أنبانا قال الصوري علي بن محمد حدثنا القواذي جعفر بن محمد - 529
 وكتب مصر قدم بغداد أھل من القواذي جعفر بن محمد قال يونس بن سعيد أبو نبأنا قال مسرور بن محمد بن الواحد
  ئةوثالثما عشر سنة رجب في بمصر توفي حسنة دار بھا وله بھا ويتجر تنيس يلزم وكان عنه
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 أبو أخبرنيه منكرا حديثا المفيد بكر أبو عنه روى موسى بن مجاھد عن بحلب حدث البزاز جعفر بن محمد - 530
 كتابه من إمالء بحلب البغدادي جعفر بن محمد نبأنا قال المفيد محمد بن احمد بن محمد أنبأنا قال قراءة الماليني سعد
 هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن مالك نبأنا قال سىعي بن معن نبأنا قال موسى بن مجاھد نبأنا قال
 له يوسع لم فان المسلم وأخوه بھا هللا اكرمه كرامة فانھا فليجلس له فأوسع مجلس إلى أحدكم جاء إذا سلم و عليه

  الوجة ھذا من اال اكتبه لم بكر أبو الشيخ قال فيه فليجلس موضع أوسع فلينظر

 روى الخوارزمي يعقوب بن ويوسف البالسي بكر بن احمد عن حدث األنباري داود أبي بن عفرج بن محمد -  531
 نا قال إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أنبأنا قال المكتب جعفر بن محمد بن الغفار عبد أخبرني الشافعي بكر أبو عنه
 عفان نا قال طوق بن مالك بدالية الخوارزمي يعقوب بن يوسف حدثني قال األنباري داود أبي بن جعفر بن محمد
 فص يجعل ان يكره كان سلم و عليه هللا صلى النبي عن عني ابناي حدثني قال أنس عن عاصم عن حماد نا قال

  سواه مما الخاتم

 الجامع خطيب كان الھاشمي جعفر أبا ويكنى المنصور جعفر أبي بن عيسى بن العباس بن جعفر بن محمد - 532
 أمير وقلد قال علي بن إسماعيل أنبأنا قال مخلد بن إبراھيم أنبأنا القاسم بن حمزة عمر أبي بلق المنصور بمدينة

 عيسى بن العباس بن جعفر بن محمد جعفر أبا السالم مدينة من الغربي بالجانب الصالة با المقتدر يعني المؤمنين
 جمعا بعده ابنه فصلى وثالثمائة عشر سنة ةالحج ذي من بقين لثمان السبت يوم توفي حتى ذلك فتولى المنصور بن
  القاسم بن حمزة عمر أبو مكانه الصالة ولي ثم

 بن العزيز عبد أخو وھو الخوارزمي بابن يعرف البزاز الحسين أبو إبراھيم بن بكر بن جعفر بن محمد - 533
 بن وخالد المثنى بن محمد موسى وأبا علي بن وعمرو الدورقي إبراھيم بن وأحمد شيبة أبي بن عثمان سمع جعفر
 المقرئ البواب بن الحسين وأبو الحرة بزوج المعروف جعفر بن ومحمد الصيرفي محمد بن سعد عنه روى اسلم
 قانع بن نبأنا قال الصفار عثمان بن هللا عبد أنبأنا قال السمسار محمد بن علي أخبرنا ثقة وكان شاھين بن حفص وأبو
  وثالثمائة عشرة بعأر سنة في مات الخوارزمي بن ان

 بن إسحاق عن حدث الكوفي بابن يعرف الصيرفي الحسن أبو شبيب بن عمر بن احمد بن جعفر بن محمد -  534
 بن ومحمد البواب بن الحسين أبو عنه روى بكيلجة المعروف صالح بن ومحمد لوين سليمان بن ومحمد إسرائيل أبي

 في مات الصيرفي الكوفي بن الحسن أبا ان قانع بن نبأنا قال لصفارا أخبرنا قال السمسار أخبرنا شاھين وبن المظفر
  وثالثمائة عشرة خمس سنة من صفر

 احمد األشعث وأبا الدورقي إبراھيم بن يعقوب سمع الديباجي الطيب أبو المھلب بن محمد بن جعفر بن محمد - 535
 وصالح االدمي راشد بن وإبراھيم الزعفراني مدمح بن والحسن عرفة بن والحسن الغبري الوليد بن وعباد المقدام بن
 وأبو الجراحي الحسن أبو والقاضي اليقطيني الحسن بن ومحمد الشافعي بكر أبو عنه روى حنبل بن احمد بن

 نبأنا قال الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد نبأنا قال الكتاني علي بن طلحة أخبرنا ثقة وكان المظفر بن الحسين
 بن ثور عن مسلم بن الوليد أنبأنا قال أبي حدثني قال حنبل بن احمد بن صالح نبأنا قال المھلب بن عفرج بن محمد
 اعال مسح عليه هللا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان المغيرة عن المغيرة كاتب عن حيوة بن رجاء عن يزيد

 عن رجاء عن حدثت قال ثور عن المبارك نب عن فذكر مھدي بن الرحمن لعبد ذلك فذكرت أبي قال واسفله الخفين
 الخفين اعال مسحا انھما وأنس سعد عن روى وقد يثبت الحديث أرى وال أبي قال المغيرة يذكر ولم المغيرة كاتب
 عشرة ست سنة في مات المھلب بن جعفر بن محمد ان جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح أبي بن هللا عبيد حدثني

  وثالثمائة

 بن هللا عبيد عنه روى نزار بن خالد بن طاھر سمع البزار الطيب أبو سماعه بن القاسم بن جعفر بن دمحم -  536
  المقرئ البواب بن يعقوب بن احمد
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 احمد أبو عنه روى العبدي عرفة بن الحسن عن حدث التميمي بالل أبو خلف بن محمد بن جعفر بن محمد -  537
  رأى من بسر منه سمع انه وذكر الجرجاني عدي بن

  شاھين بن احمد بن عمر جعفر أبو عنه روى جنادة بن سلم السائب أبي عن حدث الدوري جعفر بن محمد - 538

  أيضا شاھين بن عنه وروى الطائي حرب بن علي عن حدث الخالل جعفر بن محمد - 539

 عنه روى بصاعقة فالمعرو الرحيم عبد بن محمد يحيى أبي عن حدث الداودي محمد بن جعفر بن محمد -  540
 بن جعفر بن محمد نبأنا قال لفظا الحافظ المظفر بن محمد نبأنا قال المعدل علي أبي بن علي أخبرنا المظفر بن محمد
 سفيان أنبأنا قال القرشي عمرو بن خالد حدثكم قلت الرحيم عبد بن محمد يحيى أبي على قرأت قال الداودي محمد
 بن عن جبير بن سعيد عن الحكم عن منصور عن شيبان حديث مثل باسع بن عن جبير بن سعيد عن حماد عن

 وال رأسه تغطوا وال كفنوه فقال محرم وھو فمات ناقته به وقصت رجل سلم و عليه هللا صلى للنبي ذكر عباس
 ناجية بن محمد بن هللا عبد رواه وھكذا بكر أبو الشيخ قال نعم فقال يلبي وھو القيامة يوم يبعث فإنه طيبا تمسوه
 بن خالد عن فرواه الكوفي الحسن بن محمد بن جعفر وخالفه الرحيم عبد بن محمد عن صاعد بن محمد بن ويحيى
  جبير بن سعيد عن ثابت أبي بن حبيب عن سفيان عن عمرو

 بغداد قدم انه الثالج محمد بن هللا عبد القاسم أبو ذكر الرازي الصائغ هللا عبد أبو حمويه بن جعفر بن محمد - 541
  وثالثمائة وعشرين اثنتين سنة في الرازي إدريس بن محمد حاتم أبي عن القطن دار في وحدثھم حاجا

 روى الباغندي سليمان بن محمد عن حدث الوراق النھاوندي جعفر أبو هللا عبد بن يزيد بن جعفر بن محمد - 542
  ببغداد منه سمع انه وذكر الجرجاني عدي بن هللا عبد عنه

 الحسن أبي عن بھا وحدث بغداد قدم بالحمراني يعرف السامري بكر أبو بقية بن محمد بن جعفر بن محمد -  543
 هللا عبد بن احمد الحسن أبو أخبرنا الحافظ المظفر بن محمد عنه روى الرازي حاتم وأبي الموصلي حرب بن على
 من قدم الحمراني بقية بن محمد بن جعفر بن مدمح بكر أبو أنبأنا قال المظفر بن محمد أنبأنا قال األنماطي محمد بن

 أبي بن حبيب عن شعيب بن حماد نبأنا قال مسلم بن صالح بن هللا عبد نبأنا قال الرازي حاتم أبو نبأنا قال سامرا
 وعافني جسدي في عافني اللھم يدعو كان انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عائشة عن الزبير بن عروة عن ثابت
 قال العالمين رب  الحمد العظيم العرش رب هللا سبحان الكريم الحليم هللا اال اله ال مني الوارث واجعله بصري في

 بن حبيب عن القاسم بن الغفار عبد مريم أبو ورواه حبيب عن الزيات حبيب بن حمزة رواه وھكذا بكر أبو الشيخ
  الزبير بن عروة عن لقريش مولى عن ثابت أبي

 مدرك بن وعمر الرازي حاتم أبي عن بھا وحدث بغداد قدم الرازي العباس أبو حمكويه بن جعفر نب محمد -  544
 الكتاني حفص أبو عنه روى حكايات الواعظ معاذ بن يحيى عن وروى الزعفراني يحيى أبي بن ومحمد القاضي
 بن عمر نبأنا قال زھرياأل القاسم أبو أخبرني المقرئ مقسم بن محمد بن وأحمد الجريري زكريا بن والمعافى
 الحافظ نعيم أبو أخبرنا إدريس بن محمد حاتم أبو نبأنا قال علينا قدم الرازي جعفر بن محمد نبأنا قال المقرئ إبراھيم

 سمعت يقول الرازي حمكويه بن العباس أبا سمعت يقول مقسم بن الحسن بن محمد بن احمد الحسن أبا سمعت قال
 إليه انتقالك قبل تسكنه الذي بيتك واعمر مالقاته قبل ربك واسترض تتركك ان قبل نياالد اترك يقول معاذ بن يحيى
 من يقول يحيى وسمعت قال لديه منازلھم قدر على إليه ينشطون إنما يقول معاذ بن يحيى وسمعت قال القبر يعني
 ال يقول يحيى وسمعت قال الحسنات تنفعه لم السيئات مع قلبه كان ومن السيئات تضره لم الحسنات مع قلبه كان
 أبو أخبرنا فيھا الزھد منھا والنجاة التلف بحر الدنيا يقول يحيى وسمعت قال الٮالرغائب دعتك وان نفسك إلى تسكن
 محمد بن احمد سمعت يقول الخليل بن محمد بن احمد سمعت قال بنيسابور العبدوي إبراھيم بن احمد بن عمر حازم
 المطاعم األجساد قوت يقول معاذ بن يحيى سمعت يقول حمكويه بن العباس باأ سمعت يقول المقرئ يعقوب بن

   الفكر العقول وقوت الذكر القلوب وقوت الھوى النفوس وقوت



83 
 

 الحافظ المظفر بن محمد عنه روى الرازي حاتم وأبي الموصلي حرب بن على الحسن أبي عن بھا وحدث: بغداد
 جعفر بن محمد بكر أبو أنبأنا قال المظفر بن محمد أنبأنا قال األنماطي حمدم بن هللا عبد بن احمد الحسن أبو أخبرنا

 نبأنا قال مسلم بن صالح بن هللا عبد نبأنا قال الرازي حاتم أبو نبأنا قال سامرا من قدم الحمراني بقية بن محمد بن
 كان انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عائشة عن الزبير بن عروة عن ثابت أبي بن حبيب عن شيعب بن حماد
 رب هللا سبحان الكريم الحليم هللا اال اله ال مني الوارث واجعله بصري في وعافني جسدي في عافني اللھم يدعو
 أبو ورواه حبيب عن الزيات حبيب بن حمزة رواه وھكذا بكر أبو الشيخ قال العالمين رب  الحمد العظيم العرش
  الزبير بن عروة عن لقريش مولى عن ثابت أبي بن يبحب عن القاسم بن الغفار عبد مريم

 الوراق مھران بن علي بن ومحمد عرفة بن الحسن سمع الخواتيمي العباس أبو محمد بن جعفر بن محمد -  545
  الدارقطني عمر بن علي الحسن أبو عنه روى

 إسماعيل وأبي السمري مالجھ بن محمد عن حدث المدائني الحسن أبو غسان بن محمد بن جعفر بن محمد -  546
  الجراحي الحسن أبو والقاضي المظفر بن محمد عنه روى الترمذي

 بن وعباس عرفة بن الحسن عن حدث المخرم أھل من خرتك يلقب النحوي العطار بكر أبو جعفر بن محمد -  547
 بن محمد نبأنا قال األزھري القاسم أبو أخبرني الدارقطني وابوالحسن المظفر بن محمد عنه روى الدوري محمد
 عمر بن علي نبأنا قال الفتح بن علي بن محمد وأخبرنا المخرمي العطار جعفر بن محمد بكر أبو نبأنا قال المظفر
 بن الرحمن عبد نبأنا قال عرفة بن الحسن نبأنا قال خرتك الملقب النحوي العطار جعفر بن محمد نبأنا قال الحافظ
 كان من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سھيل عن العمري هللا عبد

 تفرد سھيل عن العمري هللا عبد بن الرحمن عبد حديث من غريب عمر بن علي قال أربعا فليصل الجمعة بعد مصليا
  عنه عرفة بن الحسن عن شيخنا به

 الرقاشي قالبة وأبي الرمادي منصور بن حمدا عن حدث النھرواني نوح بن سليمان بن جعفر بن محمد - 548
  الجريري زكريا بن المعافى عنه روى التميمي أسامة أبي بن والحارث

 علي وأبي الحمصي الفرج بن احمد عتبة أبي عن حدث القماطري الحسين أبو حمدان بن جعفر بن محمد - 549
  والدارقطني فرالمظ بن محمد عنه روى طالب أبي بن ويحيى الجشمي الفرج بن احمد

 الصباح بن محمد بن والحسن الفروي علقمة أبا سمع القصري بكر أبو عمرو بن رميس بن جعفر بن محمد - 550
 أبو أخبرنا الدارقطني الحسن أبو عنه روى الطبقة ھذه من وجماعة المقرئ نوح بن سعيد بن وعثمان الزعفراني

 بن عثمان نبأنا قال بالقصر رميس بن جعفر بن محمد بكر أبو نبأنا قال الحافظ عمر بن علي أنبأنا قال البرقاني بكر
 النبي ان الدرداء أبي عن علقمة عن إبراھيم عن منصور عن سفيان نبأنا قال قبيصة نبأنا قال المقرئ نوح بن سعيد
 من غريب عمر بن علي لنا قال بكر أبو قال واألنثى والذكر يغشى إذا والليل قرا وسلم هللا سلم و عليه هللا صلى
 عن معبد بن عثمان به تفرد منصور عن الثوري حديث من غريب وھو إبراھيم عن المعتمر بن منصور حديث
 المعروف القصري محمد بن احمد بن احمد هللا عبد أبو حدثني الثقات من وكان شيخنا عن إال نكتبه ولم عنه قبيصة
 آالف بثالثة ببغداد الحدادين صف بعت يقول رميس نب جعفر بن محمد سمعت قال عمي حدثني قال السيني بابن
 ومات وفاته حين إلى بھا واقام القصر نزل بغداديا رميس بن وكان هللا عبد أبو قال الحديث على كلھا فأنفقتھا دينار
  وثالثمائة وعشرين ست سنة في

 عبد بن إبراھيم سمع أىر من سر أھل من الخرائطي بكر أبو شاكر بن سھل بن محمد بن جعفر بن محمد - 551
 خالد بن وطاھر شبة بن وعمر عرفة بن والحسن عنبسة بن الحسن بن وحماد الغبري الوليد بن وعباد الجنيد بن هللا
 عند حديثه فحصل بھا وحدث الشام سكن التصانيف مليح االخبار حسن وكان الترقفي هللا عبد بن وعباس بزار بن

 إبراھيم بن احمد العباس أبي عن يرويانه بشران ابنا الملك وعبد علي كان قلوبال اعتالل كتاب مصنفاته ومن أھلھا
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 محمد قدم الدمشقي الكتامي علي بن احمد بن العزيز عبد محمد أبو لي وقال الخرائطي عن بمكة منه سمعاه الكندي
 الكتاني العزيز عبد وحدثني بعسقالن ذلك بعد ومات وثالثمائة وعشرين خمس سنة في دمشق الخرائطي جعفر بن

 سنة قال زير بن احمد بن هللا عبد بن محمد سليمان أبو أنبأنا قال المؤدب الغمر بن محمد بن مكي انبأنا قال أيضا
  األول ربيع شھر في الخرائطي جعفر بن محمد بكر أبو توفي فيھا وثالثمائة يعني وعشرين سبع

 الحسن بن قاسم عن بھا وحدث الرملة نزل بغدادي الحافظ نعيم أبو نوح بن محمد بن جعفر بن محمد -  552
 هللا وعبد الطباع بن عيسى بن يوسف بن ومحمد المسمعي شداد بن ومحمد األنطاكي برد بن الوليد أبي وعن الصائغ

 الحافظ المظفر بن محمد عنه روى التمتام غالب بن ومحمد الطيالسي محمد بن وجعفر الدورقي إبراھيم بن احمد بن
 قال المعدل علي أبي بن علي أخبرنا وغيرھم المطرز عمران بن احمد بن ومحمد األصبھاني المقرئ بن ربك وأبو
 أبو القاضي وأخبرنا بالرملة محمد بن جعفر بن محمد نعيم أبو نبأنا قال الجشمي عرمان بن احمد بن محمد نبأنا

 أنبأنا قال ببغداد الرازي الحافظ ثابت بن إبراھيم بن احمد بن علي القاسم أبو نبأنا قال الواسطي علي بن محمد العالء
 بن نوح نبأنا قال غالب بن محمد نبأنا قال منه اال سمعته وما بالرملة الحافظ محمد بن جعفر بن محمد نعيم أبو

 عن جدعان بن عن هللا عبد بن داود عن الجراح بن وكيع أخبرني قال الثوري سفيان نبأنا قال المضروب ميمون
 الوجعتك القصاص مخافة لوال فقال عليه فأبطأت له وصيفة دعا سلم و عليه هللا صلى النبي ان سلمة أم نع جدته
 احمد بن هللا عبد بن سليمان أبو أنبأنا قال الغمر بن محمد بن مكي أنبأنا قال الكتاني العزيز عبد حدثني السواك بھذا
  بالرملة جعفر بن محمد نعيم أبو توفى مائةوثالث وعشرين سبع سنة يعنى السنة ھذه وفى قال زير بن

  الرقاشي قالبة أبى عن حدثه انه الثالج بن القاسم أبو ذكر الكاتب الطيب أبو بكار بن جعفر بن محمد - 553

 ھالل عن يروى أصبھان قدم وقال الحافظ نعيم أبو لي ذكره البغدادي هللا عبد أبو حمدان بن جعفر بن محمد - 554
  يرهوغ العالء بن

 يوسف أبى عن حدث الفريابي بكر أبى بن الحسن أبو المستفاض بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد -  555
 النصيبي سيار بن وإسحاق الدوري محمد بن وعباس الدقاق الجنيد بن احمد بن ومحمد القلوسى إسحاق بن يعقوب

 بن محمد عنه روى ونحوھم األنصاري كليب بن والحسن الصقلي الحسن بن وموسى المصري شعيب بن والمطلب
 بن هللا عبيد أخبرنا ثقة وكان الكتاني حفص وأبو شاھين بن حفص وأبو القواس عمر بن ويوسف الوراق إسماعيل

 سبع سنة ولدت يقول الفريابي محمد بن جعفر بن محمد الحسن أبا سمعت قال أبيه عن الواعظ احمد بن عمر
  ومائيتن وأربعين

 عليه قرا انه الثالج بن القاسم أبو ذكر المقرئ البزار عيسى أبو جراح بن وھب بن محمد بن جعفر بن محمد - 556
  الكجي مسلم أبى عن حدثه وانه مرارا القران

 روى الرازي أيوب بن محمد عن حدث على أبو شداد بن يوسف بن إدريس بن احمد بن جعفر بن محمد - 557
 نبأنا قال جميع بن الحسين أبو أنبأنا قال الصوري على بن محمد حدثني الصيداوي جميع بن احمد بن محمد عنه
  ببغداد على أبو شداد بن يوسف بن إدريس بن احمد بن جعفر بن محمد

 بن احمد عن بھا وحدث بغداد قدم الصابوني بابن يعرف الرافقي القاضي بكر أبو احمد بن جعفر بن محمد -  558
 الصلت بن محمد بن وأحمد الصوري جرير بن الحسن وعن األشجعي ريطش بن نبيط بن إبراھيم بن إسحاق
 الحافظ عمر بن على نبأنا قال الفتح بن على بن محمد أخبرنا الدارقطني الحسن أبو عنه روى مصر نزيل البغدادي

 الصوري يرجر بن الحسن نبأنا قال علينا قدم الرافقى الصابوني احمد بن جعفر بن محمد بكر أبو القاضي نبأنا قال
 قال ھريرة أبى عن صالح أبى عن األعمش عن هللا عبيد بن معقل نبأنا قال رواد نبأنا قال جعفر بن مھدى نبأنا قال
 وھو يسرق حين السارق يسرق وال مؤمن وھو يزنى حين الزانى يزنى ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 على قال مؤمن وھو أبصارھم فيھا إليه الناس يرفع نھبة نتھبي وال مؤمن وھو يشربھا حين الخمر يشرب وال مؤمن
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 به تفرد حفظه راويه كان ان األعمش عن عبيد بن معقل حديث من غريب وھو األعمش حديث من صحيح عمر بن
  األعمش عن هللا عبيد بن محمد عن رواد عن والصحيح رواد عن جعفر بن مھدى به وتفرد عنه الجراح بن رواد

 بن الموفق احمد أبى بن با المعتضد احمد بن با المتقدر جعفر بن با الراضي المؤمنين أمير محمد -  559
 بن على بن محمد بن المنصور هللا عبد بن المھدى محمد بن الرشيد ھارون بن المعتصم محمد بن المتوكل جعفر
 بن إبراھيم فانبانا بالقاھر الملقب منصور أبى عمه بعد استخلف العباس أبا يكنى الملطب عبد بن العباس بن هللا عبد
 األربعاء يوم با المتقدر جعفر بن محمد با الراضي العباس أبو استخلف قال على بن إسماعيل أنبأنا قال مخلد
 خالفته أدركت ظلوم تسمى رومية ولد أم وأمه وثالثمائة وعشرين اثنتين سنة من األولى جمادى من خلون ليال لست
 تسع سنة من األول ربيع من خلت ليلة عشرة لست السبت ليلة وتوفى ومائتين وتسعين سبع سنة رجب في دهومول

 بن وھو وتوفى أيام وعشرة اشھر وعشرة سنين ست خالفته وكانت الرصافة في األحد ليلة ودفن وثالثمائة وعشرين
 سبطه الشعر اسود اللون درى السمرة رقيق اسمر الجسم نحيف القامة قصير وكان اشھر وثمانية سنة وثالثين إحدى
 خالفة مدة كانت برك أبى بن الحسن لنا قال رايته ھكذا رقة شعرھا وفي تمام لحيته مقدم وفي طول وجھه في

 سمعته الراضي وراء الجمعة صليت قال أبى وحدثني قال السالم بمدينة ومات اشھر وعشرة سنين ست الراضي
 عدة أمور في الخلفاء وختم كثيرة فضائل للراضى كان بكر أبو الشيخ قال باالدغام االدني الحياة تؤثرون بل يقرا
 يوم منبر على خطب خليفة واخر واالموال الجيوش بتدبير انفرد خليفة واخر مدون شعر له خليفة آخر انه فمنھا
 وخزائنه وجرياته وعطاياه وجوائزه نفقته كانت خليفة واخر الندماء إليه ووصل الجلساء جالس خليفة واخر الجمعة

 الحسن أبو أخبرنا الخلفاء من المتقدمين ترتيب على يجرى ذلك كل واموره وحجابة وخدمه ومجالسه ومطابخه
 المؤمنين أمير سمعت يقول الصولي يحيى بن محمد بكر أبا سمعت قال الكلوذاني العباس بن عمر بن العباس
 الوسيلة وجعله الخير أھل به قصد خيرا به أراد من الشر مفاتيح واقوام يرالخ مفاتيح ھم أقوام  يقول با الراضي

 في الشريك فھو غيرنا إلى به عدل سوءا به هللا أراد ومن والشكر الثواب الوزر في الشريك فھو حاجته فنقضى إلينا
 أبى بن محمد بكر أبا عتسم قال أبيه عن التنوخي المحسن بن على أخبرنا حال كل على المستعان وهللا واالثم الوزر
 أجرة على جالسا الراضي وكان أبياتا فأنشده شيئا يھدم أو شيئا يبنى وھو الراضي إلى دخل انه يحكى الصولي يحيى
 عليھا فجلس أجرة منا واحد كل فأخذ بحضرته بالجلوس فأمرنا الجلساء من وجماعة انا وكنت قال الصناع حيال
 ويدفع واحد كل أجره توزن ان أمر قمنا فلما عليھما فجلست اسفيداج من بشيء ملتزقتين اجرتين أخذت انى واتفق
 وزن بتضاعف الحاضرين جوائز على جائزتى فتضاعفت قال منى الشك اتى قال دنانير أو دراھم بوزنھا إليه

 أنبأنا قال بيأ نبأنا قال بقاشان القاضي بندار بن الرحمن عبد بن محمد بن حمد مسلم أبو أخبرنا أجرھم على اجرتى
 في كتبت رقعة الطف من يقول النحوي بكر أبا سمعت قال القزويني محمد بن الحسن حدثني قال السالمى الحسن أبو

 المؤدب بحضرة كالم بينھما جرى كان وقد المتقى إسحاق أبى أخيه إلى الراضي المؤمنين أمير كتبھا رقعة االعتذار
 وأنت فرضا بالعبودية لك معترف انا الرحيم الرحمن هللا بسم الراضي هإلي فكتب الراضي على تعدى قد األخ وكان

...  شيء غير من يغضب الذي ذي يا...  الشاعر قال وقد يعفو والموالى يذنب والعبد فضال باألخوة لي معترف
 فقام عليه بفانك إسحاق أبو فجاءه قال...  على كل هللا خلق أعز...  ظالم لي انك على أنت إلى حبيب فعتباك اعتب
 موسى بن محمد بن احمد أنبأنا قال البيع على بن محمد طاھر أبو حدثنا وتصالحا فتعانقا األكبر وكان الراضي إليه

 امن كل...  كدر إلى صفو كل...  با للراضى اسمع وانا الصولي يحيى بن محمد بكر أبى على قرئ قال القرشي
 أيھا... ...  البشر ينذر واعظ...  من المشيب در در... ...  الكبر أو فيه ... ت للمو الشباب ومصير... ...  حذر إلى

...  من المعار سيرد... ...  واألثر الشخص درس...  قبلنا كان من أين... ...  الغرر لجة في تاه...  الذي األمل
...  السور في الوحي ينب...  بما مؤمن اننى... ...  مدخر ارجوك...  عندك ذخرت انى رب... ...  خطر كله عمره

  غفر من خير يا...  الخطيئة لي فاغفر رب... ...  الضرر وايثارى...  نفعى بترك واعترافى... 

 الحسن بن على عنه روى عرفة بن الحسن عن الغربة في حدث الجوھري بكر أبو سعيد بن جعفر بن محمد - 560
 المثنى بن الحسن بن على حدثني قال المؤدب الحسن بن دمحم بن الحسين هللا عبد أبو أخبرنا العنبري المثنى بن

 عرفة بن الحسن نبأنا قال بارجان البغدادي الجوھري سعيد بن جعفر بن محمد بكر أبو نبأنا قال بإستراباذ العنبري
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 سليمان نبأنا قال عرفة بن الحسن نبأنا قال الصفار محمد بن إسماعيل نبأنا قالوا وجماعة مھدى بن عمر أبو وأخبرنا
 وال الجنب يقرا ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن نافع عن عقبة بن موسى نبأنا قال عياش بن

  الجوھري حديث لفظ القران من شيئا الحائض

 بغداد سكن رأى من سر مطيرة ھل من المطيري الصيرفي بكر أبو يزيد بن احمد بن جعفر بن محمد - 561
 بن وعباس الترقفي هللا عبد بن وعباس القطان عياش بن ويحيى حرب بن وعلى عرفة بن نالحس عن بھا وحدث
 نحوھم وجماعة العنبري شاكر بن محمد بن هللا عبد البختري وأبى الكوفى عفان بن على بن والحسن الدوري محمد
 عنه وحدثنا المتقدمين من وغيرھم شاھين بن حفص بو وا الدارقطني الحسن وأبو البواب بن الحسين أبو عنه روى
 موسى بن احمد بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا مأمون ثقة ھو الدارقطني قال األھوازي الصلت بن الحسن أبو
 قال عرفة بن الحسن نبأنا قال المطيري يزيد بن احمد بن جعفر بن محمد بكر أبو أنبأنا قال الصلت بن ھارون بن
 قال ذر أبى عن الصامت بن هللا عبد عن الجوني عمران أبى عن البصري لعمىا الصمد عبد بن العزيز عبد نبأنا
 أخبرنا جيرانك في اقسم قال أو جيرانك وتعاھد المرق فأكثر طبخت إذ ذر أبا يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 بن أحمد أخبرنا ثقة اصدوق المطيري كان قال الحافظ احمد بن عمر بن علي أنبأنا قال الطناجيري علي بن الحسين
 درب في ينزل المطيري بكر أبو وكان الطاھري علي بن محمد جعفر محمد أبو لنا قال قال القطيعي جعفر أبي

 بن محمد بن طلحة عن الفتح أبي بن هللا عبيد أخبرني والثقة دينه في به بأس ال وكان للحديث حافظا وكان خزاعة
 زاد وثالثمائة وثالثين خمس سنة في مات المطيري ان قانع بن نبأنا قال ارالصف أنبأنا قال السمسار وأخبرنا جعفر
  صفر في قانع بن

 صالح بن ومقاتل الدنيا أبي بن بكر أبي عن حدث العسكري التميمي بكر أبو احمد بن جعفر بن محمد -  562
  الغوري فارس بن محمد عنه روى المطرز

 عليھم طالب أبي بن علي بن الحسن بن الحسن بن جعفر بن حسنال بن جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد -  563
 الكاتب علي بن سليمان وعن أبيه عن وحدث ببغداد الطالبيين نقيب كان قيراط بابي يعرف العلوي الحسن أبو السالم
 لإسماعي بن محمد نبأنا قال الضراب جعفر بن الغالب عبد معاذ أبو أخبرنا الوراق إسماعيل بن محمد عنه روى
 قال الكاتب علي بن سليمان أنبأنا قال العلوي جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد حدثني قال الوراق
 محمد جده عن أبيه عن أبي حدثني قال طالب أبي بن علي بن عمر بن هللا عبد بن محمد بن جعفر بن القاسم حدثني

 ألمتي شفاعتي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول الق قال طالب أبي بن علي أبيه عن علي بن عمر أبيه عن عمر بن
 جعفر بن محمد ان الحافظ سعيد بن الغني عبد عن الصوري علي بن محمد حدثني شيعتي وھم بيتي أھل أحب من

  وثالثمائة وأربعين خمس سنة من الحجة ذي في ببغداد توفي الطالبيين نقيب وكان قيراط بابي المعروف

 الصائغ شاكر بن محمد بن جعفر سمع وأحمد عمر أخو الختلي راشد بن سلم بن محمد بن جعفر بن محمد - 564
 عمر بن محمد أخبرنا كتابه في وجوده عن احمد اخوه روى لكن يحدث لم وأحسبه وطبقتھما التمتام غالب بن ومحمد

 أصبت قال الختلي سلم بن محمد بن جعفر بن احمد أنبأنا قاال النعالي العباس بن الحسين بن والحسن المقرئ بكير بن
 علي نا قال سلمة بن حماد نا قال عفان نا قال شاكر بن محمد بن جعفر حدثنا سلم بن جعفر بن محمد أخي كتاب في
  بصره ذھب وكان النساء من اخوف عندي شيء وما سنة ثمانين بلغت قال انه المسيب بن سعيد عن زيد بن

 االلحان صاحب الشاھد القارئ االدمي بكر أبو الملك عبد بن يزيد بن فضالة بن محمد بن جعفر بن محمد - 565
 الحسن بن هللا وعبد ناصح بن عبيد بن احمد عن وحدث بالقراءة واجھرھم بالقرآن صوتا الناس أحسن من كان

 بن محمد بن والحارث الشطوي موسى بن وأحمد النرسي هللا عبيد بن وأحمد الطباع بن يوسف بن ومحمد الھاشمي
 رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا شيبة أبي بن عثمان بن ومحمد الدورقي إبراھيم بن احمد بن هللا وعبد أسامة بيأ

 بن علي وأبو المقرئ عمر بن احمد بن وعلي بشران بن الحسين وأبو النرسي حسنون بن محمد بن احمد نصر وأبو
 القاضي نبأنا قال مرة غير المذاكرة في حفظه من وخيالتن المحسن بن علي القاسم أبو القاضي حدثنا وغيرھم شاذان
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 بعض في حججت يقول أبي سمعت قال األكفاني بابن المعروف األسدي هللا عبد بن محمد بن هللا عبد محمد أبو
 الرسول بمدينة صرنا فلما القارئ االدمي بكر وأبو البغوي محمد بن هللا عبد القاسم أبو السنة تلك في وحج السنين
 رسول مسجد في حلقة جمع قد ضرير رجل ھنا ھا بكر أبا يا لي فقال البغوي القاسم أبو جاءني سلم و عليه هللا صلى
 تمضي ان رأيت فان المفتعلة واالخبار الموضوعة األحاديث من الكذب ويروي يقص وقعد سلم و عليه هللا صلى هللا
 ولسنا العظيم والخلق الكثير الجمع ھذا مع يؤثر ال كالمنا ان سمالقا أبا يا له فقلت منه ونمنعه ذلك عليه لننكر إليه بنا

 فقلت االدمي بكر أبي على واقبلت الصواب وھو آخر أمر ھنا ھا ولكن منازلنا وننزل موضعنا لنا فيعرف ببغداد
 بكر أبي قراءة يسمعون بنا واحاطوا جميعا الناس وانفصل الحلقة انفلت حتى بالقراءة ابتدأ ان اال ھو فما واقرا استعد
 قال أبي حدثني قال المحسن بن علي وأخبرنا النعم تزول فھكذا بيدي خذ لقائده يقول فسمعته وحده الضرير وتركوا
 ھدا فلما عال سطح على بكلواذي بائتا كنت قال الصوفي ذرة حدثني قال فھد بن محمد بن يحيى محمد أبو حدثني
 االدمي بكر أبي صوت ھو فإذا شديدا وتأملته إليه فأصغيت بعد نم يجيء ضعيفا صوتا فسمعت ألصلي قمت الليل

 األمر في فشككت انقطع ثم ساعة القدر ذلك على يزيد وال يقرب الصوت أجد فلم وأصغيت دجلة في منحدرا فقدرته
 دمياال بكر بابي فإذا السمارية في مجتازا وكنت أقل أو النھار من ساعتين على بغداد فدخلت وبكرت ونمت وصليت
 عن وسألته إليه فصعدت دجلة على جعفر فرضة بقرب التي العلوي الموسائي هللا عبد أبي دار من الشط إلى ينزل
 نصف بعد قال وقت أي قلت نعم قال قرأت فقلت الدار ھذه في فقال البارحة بت أين وقلت بسالمته فأخبرني خبره
 عجبا ذلك من فتعجبت بكلواذي صوته فيه سمعت الذي وقتال ھو فإذا فنظرت قال األخير الثلث من قريب إلى الليل
 أخبرتني انك فلوال وتشككت بكلواذي سطح على وانا البارحة صوتك سمعت اني فقلت مالك فقال في له بان شديدا
 قال المعدل علي أبي بن علي حدثني دائما احكيھا فانا عني للناس فاحكھا قال صدقت ما اتفاق غير على بھذا الساعة

 بن إسماعيل بن هللا عبد جعفر أبا سمعنا قالوا وغيرھما الطبري إسحاق وأبو القاضي موسى أبي بن بكر أبو أنانب
 بين اوقفني فقال لك هللا فعل ما له فقلت بمديدة موته بعد النوم في االدمي بكر أبا رأيت يقول االمام برية بن إبراھيم
 ألنھا منھا علي أضر شيء كان ما فقال والقرآن والمواقف الليالي فتلك له فقلت صعبة وامورا شديدا وقاسيت يديه
 قال الثمانين أبناء اعذب ال ان نفسي على آليت تعالى لي قال قال أمرك انتھى شيء أي فالى له فقلت للدنيا كانت
 حدث فيما خلط قد وكان االدمي جعفر بن محمد مات فيھا وثالثمائة وأربعين ثمان سنة الفوارس أبي بن محمد
 األحد يوم فقال ولدت سنة أي في االدمي جعفر بن محمد بكر أبا يسأل أبي سمعت قال بكر أبي بن الحسن أخبرنا
 القارئ االدمي بكر أبو توفي قال إمالء الفضل بن الحسين بن محمد حدثنا ومائتين ستين سنة رجب من بقين لعشر
 أبي جنب إلى ودفن وثالثمائة وأربعين ثمان سنة اليوم ھذا في ودفن األول ربيع شھر من بقيتا لليلتين األربعاء يوم
 إلى ودفن بقليل بعده االدمي بكر أبي بن هللا عبد أبو وتوفي الكرخي معروف قبر بحذاء التي الصفة في الزاھد عمر
  جنبه

 بن الفرج بن احمد عنه روى المعمري علي بن الحسن عن حدث غندرا يلقب علي أبو جعفر بن محمد - 566
  حجاج

 بن إبراھيم عنه روى الكوفي شيبة أبي بن عثمان بن محمد عن حدث هللا عبد أبو حشيش بن جعفر بن محمد -  567
  الباقرحي جعفر بن مخلد

 شعيب بن محمد بن حامد سمع الكدوش بابن يعرف الوراق الطيب أبو عيسى بن احمد بن جعفر بن محمد - 568
 بن هللا عبيد عنه روى يسيرا شيئا وحدث النيسابوري زياد بن محمد بن هللا دوعب الجندي محمد بن ومفضل البلخي
 جعفر بن محمد الطيب أبو مات فيھا وثالثمائة وخمسين سبع سنة الفوارس أبي بن محمد قال الدقاق يحيى بن عثمان
 صاحب وكان ائتينوم ثمانين سنة ومولده األولى جمادي من خلت ليلة عشرة ألحدى األحد يوم الكدوش بابن يعرف
  منه سمعت المذھب حسن مستورا مأمونا ثقة وكان كتاب

 بن الفضل خليفة أبا سمع غندرا يلقب الطيب أبو إبراھيم بن إسحاق بن سليمان بن دران بن جعفر بن محمد - 569
 حفص وأبو طنيالدارق الحسن أبو عنه روى أمثالھم في النجيرمي هللا عبد بن وإبراھيم الموصلي يعلى وابا الحباب
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 ببغداد منه فسمع الكتاني واما الدارقطني منه سمع وبھا فسكنھا مصر إلى انتقل قد ھذا الطيب أبو وكان الكتاني
 غندر دران بن جعفر بن محمد الطيب أبو حدثني قال الحافظ عمر بن علي نبأنا قال األزھري القاسم أبو أخبرنا

 العباس أبي عن الصوري علي بن محمد وحدثني بالرملة الخالل شيبان بن احمد بن محمد نبأنا قال بمصر البغدادي
 من السادة الشيوخ لقي البغدادي الطيب أبو غندر دران بن جعفر بن محمد قال النسوي زكريا بن محمد بن احمد
 سبع سنة بھا ومات عمره آخر في مصر وسكن وروى الحديث وكتب واقرانه الجنيد مثل والصوفية بغداد نساك
  وثالثمائة وخمسين ثمان سنة اآلخر ربيع شھر في مات غيره قال وثالثمائة مسينوخ

 بكر أبو نبأنا قال الرومي هللا عبد بن بشرى أخبرنا أيضا بغندر يعرف القاضي بكر أبو جعفر بن محمد - 570
 مسرة شاكر أبي لىع قرئ قال وثالثمائة ستين سنة في المقتدري فاتن مولى بغندر المعروف الفامي جعفر بن محمد
 مھران بن سليمان نبأنا قال المبارك بن هللا عبد نبأنا قال يزيد بن الحسن نبأنا قال هللا على المتوكل مولى هللا عبد بن
 ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن بالراھب المعروف األنصاري جعفر بن إبراھيم قال
  الحديث ذاھب هللا عبد بن مسرة بكر أبو الشيخ قال جبھته على يده مسح للخالفة داعب يجعل ان أراد إذا هللا

 الخيل بن احمد سمع األصل انباري البندار بكر أبو بريدة بن عمران بن الھيثم بن محمد بن جعفر بن محمد - 571
 عنھم حدث من آخر وھو مذيالتر إسماعيل وأبا الصائغ محمد بن جعفر و الرياحي العوام أبي بن ومحمد البرجالني
 وعلى سميكة بن الفرج وأبو القطان الفضل بن الحسين أبو عنه حدثنا الحربي إسحاق بن إبراھيم عن أيضا وروى

 قرأت الفاتنى هللا عبد بن وبشرى البرقاني بكر وأبو شاذان بن على وأبو الحريري على بن ومكي الرزاز احمد بن
 ومائتين وستين سبع سنة شوال في فقال مولده عن الھيثم بن بكر أبا يعنى يخالش سألت الرزاز احمد بن على بخط
 بن على أبو لنا قال أبيه بخط صحيحا سماعه وكان قال ال فقال أحد فيه تكلم ھل فقلت الھيثم بن عن البرقاني سألت
 محمد مات فيھا وثالثمائة ستين سنة الفوارس أبى بن محمد قال وثالثمائة ستين سنة محرم في الھيثم بن توفى شاذان
 البصري عمر عليه انتقى إسناد عنده وكان ومائتين وستين ثمان سنة ومولده فجأه عاشوراء يوم الھيثم بن جعفر بن

  جياد أبيه بخطه أصول له وكانت الشيء بعض فيه األمر قريب وكان

 بكر بن جدار وعن الشكلي يوسف بن عباس عن حدث المؤدب األحول الكتاني بكر أبو جعفر بن محمد - 572
 عن حدث المؤدب بكر أبو كنانة بن هللا عبد بن محمد بن جعفر بن محمد القواس عمر بن يوسف عنه روى الدبيلى
 هللا عبد بن وبشرى الرزاز احمد بن على عنه حدثنا العطار سھل بن ومحمد الكديمي العباس وأبى الكجي مسلم أبى

 نبأنا قال المؤدب هللا عبد بن محمد بن محمد بن جعفر بن محمد بكر أبو نبأنا قال زالرزا احمد بن على أخبرنا الفاتنى
 سعيد عن الزھري عن معمر نبأنا قال ھشام نبأنا قال إبراھيم بن مسلم نبأنا قال الكجي مسلم أبو هللا عبد بن إبراھيم

 حائطه في خشبة يضع ان جاره مأحدك يمنعن ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبى عن المسيب بن
 يكن لم عباسة بسوق المؤدب جعفر بن محمد قال الفوارس أبى بن محمد أنبأنا قال المحتسب على بن احمد أخبرني
 بن جعفر بن محمد بكر أبو توفى قال الفرات بن العباس بن محمد الحسن أبى عن حدثت تساھل فيه كان بذاك عندي
  األمر قريب وكان وثالثمائة وستين ست سنة األولى جمادى في المؤدب كنانة

 فارس ببالد حدث جواال كان غندرا يلقب الوراق بكر أبو زكريا بن محمد بن الحسين بن جعفر بن محمد -  574
 الحراني عروبة وأبى النحوي دريد بن بكر وأبى صاعد بن محمد بن ويحيى الباغندي محمد بن محمد عن وخراسان

 الدمشقي جوصا بن الحسن وأبى الرقة نزيل الحافظ سعيد بن محمد على وأبى الموصلي انسفي أبى بن هللا وعبد
 الزاھد سعد أبى بن عمر عنه حدثنا الرازي سعيد بن على بن وأسامة الطحاوي جعفر وأبى البيروتي ومكحول
 الحسين بن جعفر بن محمد بكر أبو نبأنا قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا ثقة حافظا وكان األصبھاني نعيم وأبو الھروي

 قال الحافظ على أبو الرحمن عبد بن سعيد بن محمد حدثني قال علينا قدم البغدادي الوراق غندر زكريا بن محمد بن
 الزبرقان بن داود نبأنا قال داود أبي بن سليمان بن محمد نبأنا قال عيشون بن سعيد بن محمد بان بن هللا عبد نبأنا
 هللا صلى النبي عن مسعود بن هللا عبد عن زاذان عن السائب بن هللا عبد عن عنترة بن نھارو عن الوراق مطر عن
 لي قال ذلك قدر فعلى الجسد من نقص وما للذنوب مغفرة السمع وذھاب للذنوب مغفرة البصر ذھاب قال سلم و عليه
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 بن هللا عبد بن محمد عن قوبيع بن احمد بن محمد حدثني وثالثمائة ستين سنة بعد بخراسان غندر توفى نعيم أبو
  وثالثمائة سبعين سنة في المفازة في فمات بخارى قاصدا مرو من خرج غندرا ان الحافظ النيسابوري محمد

 احمد جعفر أبى عن بھا وروى بغداد سكن المراغى بابن يعرف الھمذاني الفتح أبو محمد بن جعفر بن محمد -  575
 منه سمع انه وذكر المحاملي القاسم بن احمد بن محمد الحسين أبو القاضي نهع حدث قتيبة بن مسلم بن هللا عبد بن
 مثال البھجة كتاب وسماه صنفه كتاب وله واللغة بالنحو عالما األدب أھل من وكان وثالثمائة وسبيعن إحدى سنة في

  للمبرد الكامل الكتاب

 بن محمد سمع الحرة بزوج يعرف المعدل الحريري بكر أبو وھب بن الحسين بن احمد بن جعفر بن محمد - 576
 يوسف بن والعباس داود أبى بن بكر وأبا المخرمي محمى بن والحسن البغوي محمد بن هللا وعبد الطبري جرير
 وسالت شاذان بن بكر أبي ابنا هللا عبد بن والحسن البرقاني بكر وأبو رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا الشكلي
 حدثني قال أبي حدثني قال القاضي المحسن بن علي أخبرنا الثقات العدول أحد جليل ديبغدا فقال عنه البرقاني
 با المقتدر المؤمنين أمير زوج با المعتضد مولى بدر بنت كانت قال با المكتفي بن جعفر الفضل أبو األمير
 نعمتھا عظيم إلى ذلك وانضاف احالھ فتاثلت العظيم االفضال مفضال وعليھا مكرما لھا وكان سنين عنده فاقامت

 عن وخرجت شيء لھا يذھب لم حتى وذخائرھا اموالھا جميع لھا وسلم النكبة من فافلتت المقتدر وقتل الموروثة
 فنفق حركا وكان عسرون أبى بن جعفر بن بمحمد يعرف رأسه على فيه يحمل حدث مطبخھا إلى يدخل فكان الدار
 غير في الوكالة إليه فردت فاستكاستة ورأته خبره وبلغھا المطبخ وكيل صار نا إلى فنقلوه بخدمته القھارمة على

 أو باب وخلف وستر عليھا وراء من تكلمه وصارت وغلب وعقارھا ضياعھا في ينظر صار امره وتراقى المطبخ
 حتى ماال له وبذلت فجسرته ذلك على يجسر فلم تزوجيھا إلى فاستدعته بقبلھا علق حتى بھا اختصاص وزاد ستاره

 اولياؤھا يمنعھا لئال ظاھرة نعمة لنفسه جعلھا امواال منه ذلك أرادت لما واعطته بھا تاثلت حاله كانت وقد ذلك لھا تم
 بالحكم فغالبتھم األولياء واعترض منه زوجوھھا حتى جليلة بھدايا القضاة ھادت ثم بكفئ ليس وانه بالفقر منه

 فھو وباطنه ظاھرة دينار ألف ثالثمائة نحو مالھا من له فحصل ماتت ثم سنين معھا فأقام ولھا ذلك له قتم والدراھم
 أبو قبله ان إلى بالمال توصل مقبول شاھد عاقل شيخ وھو الرجل ھذا انا رأيت وقد أبى قال فيھا االن إلى يتقلب
 يعرف ال االن إلى ھوو ووقوفھا مالحا في إليه وصت ألنھا ووصيتھا الحرة وقوف يده فيه أقر حتى القاضي السائب

 لھم كانت إذا عليھم المماليك لغلبة الخلفاء عادة وكذا بھا المتقدر تزويج ألجل الحرة سميت وانما الحرة بزوج اال
 امالية من مجالس منه وسمعت جارنا الحرة زوج جعفر بن محمد كان شاذان بن على أبو لنا قال الحرة قيل زوجة
 الحسن وأبو حيويه بن عمر وأبو المظفر بن الحسين وأبو الجراحى ضيالقا الحديث مجلس في يحضره وكان

 وسبعين اثنتين سنة صفر من خلون ألربع الجمعة يوم ودفن الجمعة ليلة وتوفى الشيوخ من وغيرھم الدارقطني
 مالھا من له فحصل ماتت ثم سنين عليھمعھا الصالة أبى مع وحضرت الكرخي معروف قبر من بالقرب وثالثمائة

 عاقل شيخ وھو الرجل ھذا انا رأيت وقد أبى قال فيھا االن إلى يتقلب فھو وباطنه ظاھرة دينار ألف ثالثمائة حون
 إليه وصت ألنھا ووصيتھا الحرة وقوف يده فيه أقر حتى القاضي السائب أبو قبله ان إلى بالمال توصل مقبول شاھد
 عادة وكذا بھا المتقدر تزويج ألجل الحرة سميت وانما رةالح بزوج اال يعرف ال االن إلى وھو ووقوفھا مالحا في

 زوج جعفر بن محمد كان شاذان بن على أبو لنا قال الحرة قيل زوجة لھم كانت إذا عليھم المماليك لغلبة الخلفاء
 بن الحسين وأبو الجراحى القاضي الحديث مجلس في يحضره وكان امالية من مجالس منه وسمعت جارنا الحرة
 ألربع الجمعة يوم ودفن الجمعة ليلة وتوفى الشيوخ من وغيرھم الدارقطني الحسن وأبو حيويه بن عمر وأبو المظفر
  عليه الصالة أبى مع وحضرت الكرخي معروف قبر من بالقرب وثالثمائة وسبعين اثنتين سنة صفر من خلون

 بن الھيثم عن حدث الفرج أبا كنىي المصلي صاحب صالح بن على بن سليمان بن الحسن بن جعفر بن محمد -  577
 بن ومحمد الشجاعى الطيب بن والحسن الباغندي محمد بن ومحمد المدائني إسحاق بن هللا وعبد الدوري خلف

 الفرائضي الليث وأبى داود أبى بن هللا وعبد البغوي القاسم وأبي اعين بن جعفر بن هللا وعبد البرتي إبراھيم
 الحراني عروبة أبي مثل الغرباء من كثير خلق عن وروى ونحوھم الكاتب صخرة وأبى عفير بن محمد بن والحسين

 الترخمى سعيد بن ومحمد األبلي بسطام بن احمد بن والحسين البيروتي ومكحول الدمشقي جوصا بن الحسن وأبى
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 على تدل اديثأح التنوخي القاسم أبو والقاضي النعيمى الحسن أبو حدثنا وغيرھم النصيبي خليل بن على بن وسعيد
 سليمان بن الحسن بن جعفر بن محمد الفرج أبو نبأنا قال المعدل على أبى بن على أخبرنا حاله وضعف ضبطه سوء
 ھشام بن عبيد نعيم أبو نبأنا قال الباغندي سليمان بن محمد بن محمد نبأنا قال حفظه من المصلى صاحب على بن

 قال عبادة الفرج انتظار قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنس عن الزھري عن أنس بن مالك نبأنا قال الحلبي
 رواية من إال يعرف ال ألنه قبيحا وھما الحديث ھذا في فوقه من وعلى الباغندي على الشيخ ھذا وھم بكر أبو الشيخ
 من األزھري القاسم أبو أخبرنيه الباغندي به حدث وكذلك مالك عن الوليد بن بقية عن الخبائري سلمة بن سليمان
 بن سليمان ثنا قال الواسطي بكر أبو سليمان بن محمد بن محمد أنبأنا قال المظفر بن محمد أنبأنا قال كتابه أصل
 عن الزھري شھاب بن أخبرني قال المديني األصبحي أنس بن مالك نبأنا قال الوليد بن بقية نبأنا قال الخبائري سلمة
 أشد عليه انكرته بكر أبو قال هللا من الفرج انتظار العبادة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس

 بعسكر كان كذاب شيخ رواه وقد به اعلم هللا عجيبا شيئا ھذا سليمان أمر وكان البتة شيء ھذا من ليس وقلت اإلنكار
 وهللا به تفرد لخبائريا ان معروف ألنه ذلك على الجرأة في وافحش بقية عن العسقالني احمد بن عيسى عن مكرم
 نبأنا قال العجوز أبى بن بشار بن محمد بن احمد نبأنا قال الصالحي جعفر بن نبأنا قال على أبى بن على أخبرنا اعلم

 النبي عن سمرة بن جابر عن عمير بن الملك عبد عن الحميد عبد بن جرير نبأنا قال عقار بن ھارون بن الحسن
 متن في أيضا الصالحي وھم وقد بكر أبو الشيخ قال ھاشم بنى غلمان اال مصاحفنا ملىي ال قال سلم و عليه هللا صلى
 الفتح أبو أنبانا قال المؤدب جعفر بن محمد بن الغفار عبد طاھر أبو أخبرنا العجوز أبى بن عن وصوابه الحديث ھذا

 بن الحسن نبأنا قال عنه اال ناهكتب وما ببغداد العجوز أبى بن محمد بن احمد نبأنا قال األزدي الحسين بن محمد
 قال قال سمرة بن جابر عن عمير بن الملك عبد عن الحميد عبد بن جرير نبأنا قال عقار بن سلمة اخى بن ھارون
 المظفر بن محمد رواه وھكذا ثقيف غلمان أو قريش غلمان اال مصاحفنا يملين ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بن على حدثني الخطاب بن عمر قول من محفوظ وھو العجوز أبى بن برفعه تفرد لحديثا وھذا العجوز أبى بن عن

 البغدادي جعفر بن صالح بن محمد الفرج أبو يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت قال الدينوري نصر بن محمد
 خيرا عليه يثنى أحدا رأيت وال جيدا أصال له رأيت ما بحديثه يحتج ال ضعيف الجزيرة في البصرة ساكني من

 قال ھكذا سماع فيھا له يكن ولم بھا وحدث البغدادي مھران بن مسلم أبى كتب غصب انه يحكون جماعة وسمعت
 بن علي القاسم أبو القاضي لنا قال صالح بن جعفر بن محمد والصواب جعفر بن صالح بن محمد اسمه حمزة

 وسمعته ويلزمه كثيرة سنين التنوخي القاسم أبا القاضي جدي يصحب ھذا جعفر بن محمد كان التنوخي المحسن
 وسبعين أربع سنة وتوفى ومائتين وتسعين ست سنة صفر من خلون ليال لسبع الخميس يوم في ببغداد ولدت يقول

  بھا أجله فأدركه إليھا انحدر وكان بالبصرة وثالثمائة

 عبد حدثنا الغفار عبد ابنه عنه حدثنا البغوي القاسم أبى عن حدث المكتب الطيب أبو زيد بن جعفر بن محمد -  578
 نبأنا قال البغوي محمد بن هللا عبد نبأنا قال المكتب بن محمد الطيب أبو أبى نبأنا قال حفظه من محمد بن الغفار
 طلوع اآليات أول قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن امامة أبى عن جبير بن فضالة نبأنا قال عبادة بن طالوت
 إحدى سنة أبى ولد يقول سمعه من وحدثني الحديث ھذا غير أبيه عن الغفار عبد عند يكن لم مغربھا من الشمس

  وثالثمائة وسبعين سبع سنة من شعبان في أبى مات يقول انا وسمعته وثالثمائة

 بھا دثوح حاجا بغداد قدم برذعة أھل من بالصابونى يعرف المقرئ الحسين أبو هللا عبد بن جعفر بن محمد -  579
 عليه قرئ األزھري القاسم أبو لي قال سام بن عمرو بن بشر بنسخة البرذعي حرارة بن أسد بن احمد بن محمد عن
 إجازته بكير بن هللا عبد أبو لي وأخذ منه اسمع اتمكن فلم عليال ذاك إذ وكنت الدارقطني أيام في المنصور جامع في
  طنيالدارق الحسن أبو عنه روى بكر أبو الشيخ قال

 الحضرمي حامد وأبا المجد ھارون بن محمد سمع النجار بكر أبو جعفر بن العباس بن جعفر بن محمد - 580
 بن الحسن عنه حدثني البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن ويوسف النيسابوري بكر وأبا صاعد بن محمد بن ويحيى
 تسع سنة المحرم في وتوفى حسنا حفظا القران يحفظ فھما ثقة كان وقال غندرا يلقب كان انه لي وذكر الخالل محمد

  وثالثمائة وسبعين
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 عن بھا وحدث بغداد قدم الجرجاني الخزاعي الفضل أبو بديل بن الكريم عبد بن محمد بن جعفر بن محمد - 581
 األھوازي الشاھد إسحاق بن احمد بن ومحمد النھرتيري هللا عبيد بن وأحمد البصري النجيرمي يعقوب بن يوسف
 البقال بن عمر بن احمد عنه كتب اإلسماعيلي إبراھيم بن احمد بكر وأبى العسكري سعيد بن هللا عبيد بن والحسن
 محمد بن جعفر بن محمد الفضل أبو نبأنا قال على أبى بن على أخبرنا التنوخي القاسم أبو القاضي عنه وحدثنا

 ھارون بن محمد بن الحسن بن محمد بن احمد الحسن أبى على قرأت قال وثالثمائة وثمانين أربع سنة في الخزاعي
 قال الشيباني الحسن بن محمد نبأنا قال فاخر بن هللا عبد جعفر أبى عن الحسن بن محمد أبوك حدثك قلت جعفر بن

 والتابعون الصحابة في قرأھن التي الحروف من لنفسه اختارھا قد حروفا وقرا رمضان شھر في حنيفة أبو بنا صلى
 بالتاء نفس تنفع ال االنعام سورة في وقرا مفعوال جعله اليوم ونصب فعل مثال على الدين يوم ملك حنيفة أبو قرا

 في وقرا المھملة بالعين حبا شعفھا قد يوسف سورة في وقرأ التاء مع الرفع اعرف ولست الفضل أبو قال والرفع
 ھذه سوى كثيرة حروفا وذكر بالتنوين خلق ما شر من الفلق سورة في وقرا معجمة غير بالعين فأعشيناھم يس سورة
 القراات أسانيد على يشتمل مصنفا له ورأيت القراءات بعلم العناية شديد الخزاعي الفضل أبو كان بكر أبو الشيخ قال

 يخلط كان انه القراءات بعلوم يعتنى من بعض لي ذكر حتى واستنكرته ذلك فاعظمت االجزاء من عدة فيه المذكورة
 الحروف في كتابا وضع انه عنه الواسطي العالء أبو القاضي لي وحكى مأمونا يرويه ما على يكن ولم قبيحا تخليطا
 ذلك بان الوقت ذلك في كانوا العلم أھل من وجماعة الدارقطني خط فاخذت العالء أبو قال حنيفة أبى إلى ونسبه
 أھل عند اشتھرت حاله ان بعد بلغني ثم بلالج إلى بغداد من وخرج ذلك عليه فكبر له أصل ال موضوع الكتاب
 ھو لي وذكر بواسط الخزاعي الفضل أبي عن كتبت أيضا العالء أبو القاضي لي وقال منزلته ھناك وسقطت الجبل
  محمدا وتسمى بعد اسمه غير ثم كميل اسمه ان

 أنشدني قال األزھري القاسم وأب حدثني الھاشمي العباس أبو هللا على المتوكل العزيز عبد بن جعفر بن محمد - 582
...  وھجرى ظلمي المستحل أيھا...  الصولي أنشدنا قال الھاشمي المتوكل العزيز عبد بن جعفر بن محمد العباس أبو
 األزھري لي قال...  عمرى ينفذ القليل بالقليل...  يوم صبر من أقل ال لي قال... ...  صبرى مات قد البقاء طول لك

 وغيره الصولي عن عنده ان لي وذكر عنه علقتھا أبياتا حفظه من فانشدنى الوراق سعيد دكان في الشيخ ھذا رأيت
 النجار بابن المعروف النحوي التميمي الحسن أبو مالك بن ناجية بن فروة بن ھارون بن محمد بن جعفر بن محمد
 محمد بن وإسحاق الحريري ثابت نب هللا وعبيد األشناني الحسين بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفة أھل من
 يحيى بن ومحمد الھزاني روق وأبى ونفطويه دريد بن بكر وأبى المحاربي زكريا بن القاسم بن ومحمد مروان بن

 عبد بن وأحمد األزھري القاسم وأبو التوزي بن على بن وأحمد الوراق مخلد بن على بن محمد عنه حدثنا الصولي
 انھما الوكيل الواحد عبد بن احمد يعلى وأبو المقرئ هللا عبد بن على بن الحسن يل وذكر وغيرھم الوكيل الواحد
 قال الحج طريق في بايلة الرازي أيوب بن سليمان الفتح أبو أخبرنا وثالثمائة وتسعين إحدى سنة في ببغداد منه سمعا
 قال األزھري القاسم أبو حدثني أبى ذكر ھكذا وثالثمائة ثالث سنة ولدت النجار بن جعفر بن محمد الحسن أبو لنا

 لي قال بالكوفة منه خلت ليلة عشرة لست المحرم في وثالثمائة ثالث سنة في مولده ان يذكر النجار بن سمعت
 احمد أخبرنا األشناني عن حدث من آخر وھو وأربعمائة اثنتين سنة في النجار بن توفى الواسطي العالء أبو القاضي

 بن محمد الحسن أبو توفى قاال العكبري العزيز عبد بن احمد بن محمد بن محمد ورمنص وأبو العتيقي محمد بن
  ثقة العتيقي قال وأربعمائة اثنتين سنة األولى جمادى في بالكوفة المقرئ النجار بن جعفر

 القران أھل من مستورا شيخا كان بالطوابيقى يعرف الشروطي الوراق جعفر أبو عالن بن جعفر بن محمد - 584
 جعفر بن ومخلد الطومارى على وأبى خالد بن يوسف بن احمد عن وحدث عليه تقرأ كانت قراآت الحروف ابطاض

 صدوقا وكان عنه وكتبت وغيرھم الھروي الشماخى هللا عبد وأبى المتيم بن جعفر وأبى األزدي الحسين بن ومحمد
 بغداد عن غائبا كنت توفى وحين الدير ابب مقبرة في ودفن وأربعمائة وعشرين إحدى سنة من القعدة ذي في ومات
  أصبھان إلى رحلتى في
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 القول يجيد وكان منه وسمعنا لقيناھم الذين الشعراء أحد بالجھرمى المعروف الحسن أبو جعفر بن محمد -  585
 اآلخرة جمادى من عشر التاسع السبت يوم في ومات وثالثمائة  وخمسين ثمان سنة في ولد القطن دار في ومسكنه

  وأربعمائة وثالثين ثالث سنة من

  الحرف ھذا في المحمدين اباء من المفردة األسماء ذكر

 أنبأنا قال األزھري القاسم أبو أخبرنا على أبو كنيته جوان بن شعبة بن محمد ويقال شعبة بن جوان بن محمد - 586
 فقال حماد بن إبراھيم عنه حدثنا نجوا بن شعبة بن محمد ويقال شعبة بن جوان بن محمد قال الحافظ عمر بن على
 له جوان بن شعبة بن محمد فقالوا وغيره المحاملي هللا عبد أبو القاضي عنه وحدثنا شعبة بن جوان بن محمد فيه لنا

 بن وعمر الطيالسي داود وأبى النبيل عاصم وأبى إسماعيل بن مؤمل عن حدث بكر أبو الشيخ قال مصنف مسند
 العطار مخلد بن ومحمد صاعد بن محمد بن يحيى عنه روى الغداني رجاء بن هللا وعبد رزين أبى بن محمد

 بن محمد ان قانع بن نبأنا قال الصفار أنبأنا قال السمسار أخبرنا هللا شاء ان الشين حرف في ذكر وسنعيد وغيرھما
  ومائتين وخمسين ثمان سنة من اآلخرة ربيع في مات البصري شعبة بن جوان

 وأبا حسان بن الصمد وعبد حاجب بن نصر بن يحيى سمع القطان جعفر أبو دينار بن الجارود نب محمد - 587
 الصفار محمد بن وإسماعيل مخلد بن ومحمد صاعد بن محمد بن يحيى عنه روى وغيرھم دكين بن الفضل نعيم
 محمد نبأنا قال العطار مخلد نب محمد أنبأنا قال مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا ثقة وكان
 زياد عن خالد أبى بن إسماعيل حدثني قال طھمان بن إبراھيم نبأنا قال جعفر بن عيسى نبأنا قال الجارود بن

 زمرة وأول القيامة يوم السابقون اآلخرون نحن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن المخزومي
 الذين ثم البدر ليلة القمر صورة على منھم رجل كل صورة عليھم حساب ال الفا نسبعو الجنة يدخلون امتى من

  منازل ذلك بعد ھم ثم السماء في نجم كأضوأ يلونھم

 عطاء بن الوھاب وعبد الطنافسي عبيد بن يعلى سمع السمري الكاتب هللا عبد أبو ھارون بن الجھم بن محمد - 588
 زياد بن يحيى زكريا أبى عن وروى إياس أبى بن وادم أبان بن العزيز وعبد عون بن وجعفر ھارون بن ويزيد
 وإبراھيم المقرئ مجاھد بن بكر وأبو األنباري محمد بن وقاسم الحافظ ھارون بن موسى عنه حدث تصانيفه الفراء
 إسحاق بن هللا وعبد الصفار محمد بن إسماعيل وا التميمي بكير بن احمد بن هللا وعبيد النحوي نفطوية محمد بن

 صدوق ثقة الدارقطني وقال وغيرھم الشافعي بكر وأبو القاضي كامل بن وأحمد القطان زياد بن سھل وأبو البغوي
 محمد نبأنا قال إمالء الصفار محمد بن إسماعيل نبأنا قال الحنائي محمد بن هللا عبيد بن محمد بن الحسن أبو أخبرنا

 الناس كان تقول عائشة سمعت قالت عمرة عن سعيد بن يحيى أنبأنا قال نعو بن جعفر نبأنا قال ھارون بن الجھم بن
 الدقاق الحسين بن محمد بن على أخبرنا اغتسلتم لو لھم يقال فكان بھيأتھم الجمعة إلى يروحون فكانوا أنفسھم عمال
 هللا عبد عنه لتسأ السمري الجھم بن محمد قال سعيد بن العباس أبى عن الضبي ھارون بن الحسين على قرانا قال
 ومات قال الشافعي هللا عبد بن محمد أنبأنا قال بكر أبى بن الحسن أخبرنا خيرا اال اعلم ما صدوق فقال احمد بن

 محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا ومائتين وسبعين سبع سنة رجب من يوم أول اإلثنين يوم الجھم بن محمد
 مات الفراء صاحب السمري الجھم بن محمد هللا عبد بو وا قال اسمع وانا نادىالم بن على قرئ قال العباس بن بن
 وثمانون تسع وله وسبعين سبع سنة اآلخرة جمادى سلخ بالكناس الظھر وقت اإلثنين يوم ودفن المغرب األحد يوم
  سنة

 الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد سمع الطبري جعفر أبو غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد - 589
 كريب وأبا شجاع بن الوليد ھمام وأبا الرازي حميد بن ومحمد البغوي منيع بن وأحمد إسرائيل أبي بن وإسحاق
 المثنى بن ومحمد بشار بن ومحمد علي بن وعمرو األشج سعيد وأبا الدورقي إبراھيم بن ويعقوب العالء بن محمد
 الشافعي هللا عبد بن ومحمد القاضي كامل بن احمد عنه حدث صروم والشام العراق أھل من نحوھم كثيرا وخلقا
 جعفر بن مخلد نا قال بكير بن هللا عبد بن احمد بن الحسين بن محمد طالب أبو أخبرني آخرين في جعفر بن ومخلد
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 جرير بن محمد جعفر أبو نبأنا قاال الكاتب طالب أبي بن احمد جعفر أبو حدثني قال األزھري القاسم أبو وأخبرني
 حبيب عن سفيان نا قال محمد بن ثابت نا قال الرازي زرعة أبو الكريم عبد بن هللا عبيد حدثني قال الطبري يزيد بن
 غظ له فقال فخذه مكشوفة رجل على سلم و عليه هللا صلى النبي مر قال عباس بن عن طاوس عن ثابت أبي بن

 أبي عن إسرائيل نا قال محمد بن ثابت نا قال الرازي زرعة أبو حدثنا أيضا وقال العورة من الرجل فخذ فان فخذك
 فان فخذك غط له فقال فخذه مكشوفة رجل على سلم و عليه هللا صلى النبي مر قال عباس بن عن مجاھد عن يحيى
 عن طالب أبي بن جعفر وأبو مخلد به حدث غريب الثوري حديث ان أبي ذكر طالب أبو قال العورة من الرجل فخذ

 عن ثابت عن زرعة أبي عن نومرد بن عن الحسين بن احمد يعني الرازي زرعة أبو حدثنا وقد قال ھكذا الطبري
 جنبه والى الشمس كسوف في صلى سلم و عليه هللا صلى النبي ان عباس بن عن طاوس عن حبيب عن الثوري
 أبي قال فخذه مكشوفة رجل على سلم و عليه هللا صلى النبي مر عباس بن عن مجاھد عن القتات يحيى أبي حديث
 نومرد بن قول القول فان عليه أخطأ الطبري يكن لم ان حفظه من مرة به حدث الرازي زرعة أبو يكون ان فيشبه
 رجل على مر سلم و عليه هللا صلى النبي ان علي عن ضمرة بن عاصم عن ثابت أبي بن حبيب عن روى وقد

 وفاته حين إلى بھا واقام بغداد الطبري استوطن بكر أبو الشيخ قال اعلم فا مرضى غير وجه من فخذه مكشوفة
 أحد فيه يشاركه لم ما العلوم من جمع قد وكان وفضله لمعرفته رأيه إلى ويرجع بقوله يحكم العلماء أئمة أحد وكان
 وطرقھا بالسنن عالما القرآن احكام في فقيھا بالمعاني بصيرا بالقراآت عارفا هللا لكتاب حافظا وكان عصره أھل من

 ومسائل االحكام في الخالفين من بعدھم ومن والتابعين الصحابة بأقوال عارفا ومنسوخھا وناسخھا وسقيمھا صحيحھا
 لم التفسير في وكتاب والملوك األمم تاريخ في المشھور الكتاب وله وأخبارھم الناس بأيام عارفا والحرام الحالل
 كتب وفروعه الفقه أصول في وله يتمه لم انه اال معناه في سواه ار لم اراآلث تھذيب سماه وكتاب مثله أحد يصنف
 اللغوي الغفار عبد بن هللا عبيد بن على وسمعت عنه حفظت بمسائل وتفرد الفقھاء أقاويل من واختيار كثيرة

 عن غنيوبل ورقة أربعين منھا يوم كل في يكتب سنة أربعين مكث جرير بن محمد ان يحكى بالسمسماني المعروف
 محمد تفسير كتاب له يحصل حتى الصين إلى رجل سافر لو قال انه اإلسفرائيني الفقيه طاھر أبي بن احمد حامد أبي
 الصناع بن احمد بن علي ثنا قال محمد هللا عبد أبو القاضي أخبرنا معناه ھذا كالما أو كثيرا ذلك يكن لم جرير بن
 فقال قدره يكون كم قالوا القرآن لتفسير اتنشطون ألصحابه قال الطبري فرجع أبا ان وأبي السمسار احمد بن هللا عبيد

 تنشطون ھل قال ثم ورقة آالف ثالثة نحو في فاختصره تمامه قبل االعمار تفنى مما ھذا فقالوا ورقة ألف ثالثون
 ماتت  انا فقال ذلك بمثل فأجابوه التفسير في ذكره مما نحوا فذكر قدره كم قالوا ھذا وقتنا إلى آدم من العالم لتاريخ
  الھمم

 يقول بالويه بن بكر أبا سمعت قال الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد أنبأنا قال يعقوب بن احمد بن محمد حدثني
 كتبت بلى قلت جرير بن محمد عن التفسير كتبت انك بلغني خزيمة بن يعني إسحاق بن محمد بكر أبو لي قال

 مني فاستعاره قال تسعين سنة إلى وثمانين ثالث سنة من قلت سنة أي في قال نعم قلت كله لقا إمالء عنه التفسير
 جرير بن محمد من اعلم األرض أديم على اعلم وما آخره إلى أوله من فيه نظرت قد قال ثم سنين بعد فرده بكر أبو
 الحسين واسمه حسينك سمعت يقول بوربنيسا العبدوي إبراھيم بن احمد بن عمر حازم أبا سمعت الحنابلة ظلمته ولقد
 سمعت ممن لي فقال خزيمة بن إسحاق بن محمد سالني نيسابور إلى بغداد من رجعت لما يقول التميمي علي بن

 يدخل ال ببغداد انه ال له فقلت شيئا جرير بن محمد من سمعت ھل فقال منھم سمعت ممن جماعة له فذكرت ببغداد
 أبو حدثني سواه منه سمعت من جميع من لك خيرا لكان منه سمعت لو فقال منه نعتم وكانت الحنابلة ألجل عليه
 شھر في القنديل احمل كنت قال الطوماري علي أبي عن رزقويه بن الحسن أبو لنا حكى قال األزھري القاسم

 داره من األواخر العشر ليالي من ليلة فخرج التراويح لصالة المسجد إلى مجاھد بن بكر أبي يدي بين رمضان
 جرير بن محمد مسجد بباب فوقف العطش سوق آخر إلى انتھى حتى وسار معه وانا يدخله فلم مسجده على واجتاز
 تسمع وجئت ينتظرونك الناس تركت أستاذ يا له فقلت انصرف ثم طويال قراءته فاستمع الرحمن سورة يقرأ ومحمد
 حدثني قال كما أو القراءة ھذه يقرأ يحسن بشرا خلق تعالى هللا ان ظننت ما عنك ھذا دع علي أبا يا فقال ھذا قراءة
 الشيرازي محمد بن منصور بن احمد سمعت قال لفظا الشيرازي الخرجوشي محمد بن هللا عبيد بن محمد الفرج أبو
 يقول الصديق بكر أبي ولد من البكري العباس أبا سمعت يقول السجستاني الصحاف احمد بن محمد سمعت يقول
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 ھارون بن ومحمد المروزي نصر بن ومحمد خزيمة بن إسحاق بن ومحمد جرير بن محمد بين لرحلةا جمعت
 فاتفق إليه يأوون كانوا منزل في ليلة فاجتمعوا الجوع بھم واضر يقوتھم ما عندھم يبق ولم فارملوا بمصر الروياني
 على القرعة فخرجت الطعام هألصحاب سأل القرعة عليه خرجت فمن القرعة ويضربوا يستھموا ان على رأيھم
 ھم فإذا الصالة في فاندفع قال الخيرة صالة واصلي اتوضا حتى امھلوني ألصحابه فقال خزيمة بن إسحاق بن محمد

 ھذا ھو فقيل نصر بن محمد أيكم فقال دابته عن فنزل الباب ففتحوا الباب يدق مصر والي قبل من وخصى بالشموع
 خمسون فيھا صرة فأخرج ذا ھو فقالوا جرير بن محمد أيكم قال ثم إليه دفعھاف دينارا خمسون فيھا صرة فأخرج
 أيكم قال ثم إليه فدفعھا دينارا خمسون فيھا صرة فأخرج ذا ھو فقالوا ھارون بن محمد أيكم قال ثم إليه فدفعھا دينارا
 كان األمير ان قال ثم يناراد خمسون وفيھا الصرة إليه دفع فرغ فلما يصلي ذا ھو فقال خزيمة بن إسحاق بن محمد
 إذا عليكم واقسم الصرار ھذه اليكم فانفذ جياعا كشحھم طووا المحامد ان قال خياال المنام في فرأى باألمس قائال
 مخلد أنشدنا قاال الشروطي عالن بن جعفر بن ومحمد الطاھري العزيز عبد بن علي أنشدنا امدكم إلى فابعثوا نفدت
...  صديقي فيستغني واستغني...  رفيقي يعلم لم اعسرت إذا...  الطبري جرير بن محمد شدناأن قال الدقاق جعفر بن

 إلى لكنت...  وجھي ببذل سمحت اني ولو... ...  رفيقي مطالبتي في ورفقي...  وجھي ماء لي حافظ حيائي... 
...  جرير بن محمد أنشدنا قال جعفر بن مخلد أنشدنا قاال والشروطي الطاھري وانشدنا...  الطريق سھل الغنى
...  الدھر على فته افتقرت وإذا...  بطرا تكن فال غنيت فإذا الفقر ومذلة الغنى بطر...  طريقھما أرضى ال خلقان
 بن محمد جعفر أبو لنا قال قال الديباجي احمد بن سھل نبأنا قال الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا
 القليل ذاك إلى لي وھل...  قليل الثقات اخوان ان اال...  البلد من العلوي عيسى بن مداح الي كتب الطبري جرير
 اميري يسىء فأجبته جعفر أبو قال...  ودليل شاھد عليه فكل...  سمينھم من غثھم تعرف الناس سل... ...  سبيل
 منك الظن جميل فان...  وقلته ظننت ما اميري تأمل... ...  سبيل منه الظن بحسن لي فھل...  جاھد جھد في الظن
 جرير بن محمد مات القاضي بشر بن حامد بن عيسى لنا قال قال الفقيه إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا...  جميل

 على قرأت وثالثمائة عشر سنة شوال من بقين ألربع داره في بالغداة األحد يوم ودفن بالعشي السبت يوم الطبري
 من المغرب وقت في الطبري جرير بن محمد جعفر أبو توفي قال القاضي كامل بن داحم عن بكر أبي بن الحسن
 في اليوم ذلك غد اإلثنين يوم من النھار اضحى وقد ودفن وثالثمائة عشر سنة شوال من بقيا ليومين األحد عشية
 أو أربع سنة آخر في همولد ان وأخبرني كثيرا ولحيته رأسه شعر في السواد وكان شيبه يغير ولم يعقوب برحبة داره
 به يؤذن ولم اللسان فصيح القامة مديد الجسم نحيف اعين االدمة إلى اسمر وكان ومائتين وعشرين خمس سنة أول
 أھل من كثير خلق ورثاه ونھارا ليال شھور عدة قبره على وصلى هللا اال عددا يحصيھم ال من عليه واجتمع أحد
 الصبور اصطبار مثله عن دق...  جليل وخطب مفظع حدث...  طويلة له ثيةمر في األعرابي بن فقال واألدب الدين

 بالدثور رسومھا مؤذنات...  زاھرات لھا انجم فھوت جرير بن محمد ناعي قام...  لما اجمع العلوم ناعي قام... ... 
 عادت ثم...  شيماھ االنيق روضھا وغدا... ...  الديجور الدجنة ثوب...  اإلشراق النير ضياءھا وتغشى... ... 
 اجتھادك على أجر بين... ...  والتشمير الجد في وان غير...  حميدا مضيت جعفر أبا يا... ...  كالوعور سھولھا
 على قرأت...  وسرور غبطة في عدن...  جنة لدى الخلود به مستحقا... ...  مشكور التقى إلى وسعى...  موفور
 تستطيع لن...  الطبري جعفر أبا يرثي دريد بن الحسن بن محمد بكر بيأل األديب الحسن بن هللا ھبة الحسين أبي
 المھيمن قضى...  بما وارض التسليم كنف إلى وافزع... ...  الحوبا فاستشعر أو الصبر فاستنجد...  تعقيبا هللا ألمر

 حتى...  ايده العزم إليه نتقر فان... ...  مجنوبا فانقاد عريكته ذلت...  جائحة عزته إذا العزاء ان ومحبوبا مكروھا
 االسى...  مشبوبا الصدر ضلوع خالل جمرا...  مواقعھا يطفي باالسى االسى فارم... ...  مغلوبا الحزن لديه يعود
 مجلجلة يعدم لم الدھر صاحب من...  حسنة أسوة هللا رسول في لكم كان لقد تعالى كقوله أسوة جمع واالسى الحزن

 وال... ...  وتشذيبا تشتيتا الحوادث أيدي...  تزعزعه وفر ال البلية ان... ...  منكوبا العيش طوال منھا يظل... 
 الھدى نور...  بمصرعه اضحى من فقدان لكن... ...  مقضوبا الوصل حبل يغادر بين...  بھم يفوت آالف تفرق
 لم المنية ان... ...  مصحوبا ذاك إذ صاحبا بذا أعظم...  فاصطحبا والعلم جعفر أبو اودي... ...  مسلوبا العلم وبھاء
 يعادي من على نجما...  مھجته نال إذ للثرى الردى أھدى... ...  منصوبا للدين علما اتلفت بل...  رجال به تتلف
...  جعلت التي الغر وايامه كال... ...  مقطوبا بالتكدير أصبح فاالن...  مشاربه تصفو به الزمان كان مصبوبا الحق
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... ...  اركوبا باالنصاب الحج استوقف ما...  ابدا له شبه عن الدھر ينسري ال... ...  محاريبا وللتقوى نورا للعلم
 القلبي تغادر...  مزعجة عند حلما وارصن... ...  منه وتأديبا ابراما وآكد زندا...  مظلمة عند واورى بعھد أوفى
 الحلم يعزب ال... ...  ملحوبا المطموس منھجھا أعاد.. . مشكلة إيضاح في الراي انتضى إذا... ...  منخوبا الذھن
 يغشيه ما يقارف وال...  مسمعه والعوراء اللغو يولج ال... ...  تثريبا الزالت ذا يجرع وال...  نزق وفي عتب في
 بھما سما قوىت ناظرا لقلبه... ...  تھييبا النفس أولى الصمت آثر أو...  منطقه الصدق زمام قاد قال ان... ...  تانيبا
... ...  الغياھيبا الصبح سنا ضياء يجلو...  كما القلوب رين مواعظه تجلو... ...  وترھيبا ترغيبا الفكر فايقظ... 
 يخاف وال...  مادحه والتقصير العجز يأمن ال... ...  مجدوبا العالت على تراه فال...  وباطنه البادي ظاھره سيان
 وساكنھا للدنيا حياتك كانت طيبا جسمه فحباھا له قبرا...  جعلت لو هللا بالد بقاع تود... ...  تكذيبا اإلطناب على
...  وترحيبا إجالال لك اقطارھا...  خشعت لقد وارت ما األرض تعلم لو... ...  محجوبا النور عنھا فأصبح نورا... 
 من مھذبا...  مطھرة أخالق جامع نتوك... ...  وتأديبا وتسديدا نصحا وفاك...  ظلع ومن زيغ من المقوم كنت... 

 وردا للموت فان... ...  مطلوبا عز عما العجز يثنھا لم...  طالبة االقدار من تنلك فان... ...  تھذيبا الجھل قراف
...  ومندوبا مرثيا العلم واصبح...  عروشھم ثلت فقد يندبوك ان... ...  مشروبا بد ال كراھته على...  فظعا ممقرا

 لحف في األرض غموض طوتك قد ان... ...  االعاجيبا الدھر لنا يبين وقد...  به الزمان جاء ما عاجيبأ ومن... 
  واللوبا السھل منھا تمال وكنت... 

 المسندين جمع والرحلة السماع كثير حافظا متقنا ضابطا كان القھستاني قريش أبو خلف بن جمعة بن محمد -  590
 بحديثھم يذاكر وكان وغيرھم سعيد بن ويحيى وشعبة والثوري مالك األئمة حديث وصنف واألبواب الرجال على
 محمد كريب وأبا المكى زنبور بن ومحمد البغوي منيع بن وأحمد الرازي حميد بن محمد سمع فغلبھم عصره حفاظ
 المثنى بن مدومح شھريار بن سعيد بن وعلى المقوم حكيم بن ويحيى يعيش بن احمد بن وإبراھيم الھمدانى العالء بن

 ومحمد المخزومي الرحمن عبد بن وسعيد العالء بن الجبار وعبد عسكر بن سھل بن ومحمد جنادة بن وسلم العنزي
 وأبو الدوري مخلد بن محمد أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم بخراسان حديثه وانتشر األزرق حسان بن
 بن سليمان أخبرنا محمد وقال حدثنا نعيم أبو قال شھريار بن هللا بدع بن ومحمد الحافظ نعيم أبو أخبرنا الشافعي بكر
 إدريس بن الحسين نبأنا قال ببغداد القھستاني قريش أبو خلف بن جمعة بن محمد نبأنا قال الطبراني أيوب بن احمد

 عن علقمة بن الدخ عن شريك عن الثوري سفيان نبأنا قال أبى نبأنا قال بسطام بن ھياج بن خالد نبأنا قال الھروي
 اال سفيان عن يروه لم سليمان قال شھريار بن قال ثالثا ثالثا توضأ سلم و عليه هللا صلى النبي ان على عن خير عبد
 الحسن أبو لنا قال قال غالب بن محمد بن احمد أخبرنا نفسه خالد عن سفيان عن غيره ورواه خالد به وتفرد ھياج

 شريكا يذكر لم خالد عن الثوري عن الحرمي قاسم ورواه قال أبيه عن خالد به تفرد الحديث ھذا وذكر الدارقطني
 نا يقول الحفاظ على أبا سمعت قال النيسابوري محمد بن هللا عبد بن محمد نا قال يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني

 قال الحافظ عرم بن على نا قال األزھري القاسم أبو أخبرنا األمين الثقة الحافظ القھستاني جمعة بن محمد قريش أبو
 قال يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني خراسان أھل عند حديثه حافظ القھستاني خلف بن جمعة بن محمد قريش أبو
 عشرة ثالث سنة بقھستان قريش أبو توفى يقول يعقوب بن الحسين أبا سمعت قال النيسابوري هللا عبد بن محمد أنبأنا

  وثالثمائة

 محمد بن إسحاق بن محمد عنه روى المخرمي مالعب بن احمد عن حدث الشمعى يلجبر بن محمد - 591
  الجيم حرف آخر ھذا القطيعي

  الحاء حرف

  الحسن أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفة أھل من المعشارى ثم الھمداني الحسن أبو يزيد أبى بن الحسن بن محمد - 592
 بن سريج عنه روى الثمالي حمزة وابى المكتب وعايذ محمد بن وجعفر عروة بن وھشام ئيالمال قيس بن عمرو
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 أخبرنا وغيرھم زرارة بن وعمرو األول عبد بن وحسين عباد بن وشھاب المروروذي ھاشم بن ومحمد يونس
 قال شبيب بن محمد بن احمد بكر أبو نبأنا قال الدقاق زكريا بن الخضر بن محمد نبأنا قال النعالي الحسين بن الحسن
 أبى بن عطاء عن المكتب عائذ عن الھمذاني الحسن بن محمد نبأنا قال المروروذي ھشام بن محمد هللا عبد أبو نبأنا
 ولم يعرض لم معتمر أو حاج من الوجه ھذا في مات من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عائشة عن رباح

 أبو نا قال المستملى إبراھيم بن على نا قال القطان الفضل بن الحسين بن محمد ناأخبر الجنة ادخل له وقيل يحاسب
 الحسن أبو الحسن بن محمد حدثنا زرارة بن عمرو لي قال قال البخاري نا قال فارس بن سليمان بن محمد احمد

 نا مالك بن مخلد الوق البخاري قال الرحمن عبد بن وسعيد المنقري عباد عن ببغداد رايته واسطا نزل الھمداني
 احمد بن محمد نا رزق بن احمد بن محمد أصل في قرأت ببغداد وكان كوفى الھمداني الحسن أبو الحسن بن محمد
 احمد أبو نا قال إبراھيم بن على نا قال الفضل بن وأخبرنا أبى سألت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد نا قال الحسن بن
 أراه ما فقال الھمداني يزيد أبى بن الحسن بن محمد عن سئل انه احمد عن يذكر يقول البخاري سمعت قال فارس بن

 معاوية وأبو زائدة أبى بن بھا يحدث كما بھا يجيء بأحاديث يحدثنا جعل الخيزران مقابر عند ينزل كان شيئا يسوى
 سمعت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد نا قال الصواف احمد بن محمد نا قال المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا
 الشافعي هللا عبد بن محمد أنبأنا قال السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني ضعيف الھمداني الحسن بن محمد يقول أبى
 الحسن بن محمد معين بن يحيى زكريا أبو قال قال الغالبي بن نبأنا قال األزھر بن محمد بن جعفر أنبأنا قال

 االصطخرى يعنى احمد بن الحسن بنانا قال أبي نبأنا قال الواعظ عمر بن هللا عبيد خبرناأ بثقه ليس الكوفي الھمداني
 بن أخبرنا كذاب يزيد أبى بن الحسن بن محمد يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن العباس على قرئ قال

 بن ومحمد الھمداني الحسن بن محمد قال سفيان بن يعقوب نبأنا قال درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأنا قال الفضل
 باألھواز الشافعي محمد بن الحسين على أبو أنبانا قال األصبھاني على أبى بن محمد أخبرنا ضعيفان األسدي الحسن
 أبى بن الحسن بن محمد له قلت األشعث بن سليمان داود أبا سألت قال اآلجري على بن محمد عبيد أبو أنبأنا قال
 أبي عن ھارون بن الحسين على قرأنا قال الدقاق محمد بن على أخبرنا أبيه كتب لىع وثب كذاب ھذا قال يزيد

 الكوفيين من بغداد دخل ممن يزيد أبى بن الحسن بن محمد يقول احمد بن هللا عبد سمعت قال سعيد بن العباس
 الكريم عبد نبأنا قال دعلج وكيل سعد بن سعيد بن احمد أنبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا امره يحمد فلم بھا وحدث

  بمصر النسائي شعث بن احمد بن

 الدارقطني الحسن ألبي قلت قال البرقاني وأخبرنا الحديث متروك يزيد أبى بن الحسن بن محمد قال أبى حدثني قال
  شيء ال كوفى قال يونس بن سريج عنه يروى محمد بن جعفر عن الھمداني الحسن بن محمد

 من دمشقي أصله الراى أھل وامام حنيفة أبى صاحب موالھم الشيباني هللا عبد أبو فرقد بن الحسن بن محمد -  593
 بن ومسعر حنيفة أبى من بھا العلم وسمع بالكوفة ونشا بواسط محمد فولد العراف أبوه قدم حرستا تسمى قرية أھل
 بن وزمعة األوزاعي عمرو ىوأب أنس بن مالك عن أيضا وكتب مغول بن ومالك ذر بن وعمر الثوري وسفيان كدام
 وأبو الشافعي إدريس بن محمد عنه فروى بھا وحدث بغداد وسكن القاضي يوسف وأبى عامر بن وبكير صالح
 مسلم بن وعلى توبة بن وإسماعيل سالم بن القاسم عبيد وأبو الرازي هللا عبيد بن وھشام الجوزجاني سليمان
 أبو أخبرني بھا ودفن بالري فمات خراسان إلى سفره في معه جوخر القضاة واله الرشيد وكان وغيرھم الطوسي
 قال فھم بن الحسين نبأنا قال الخشاب معروف بن محمد أنبأنا قال الخزاز العباس بن محمد نبأنا قال األزھري القاسم
 فولد اسطاو فقدم الشام أھل جند في أبوه وكان الجزيرة أھل من أصله كان الحسن بن محمد قال سعد بن محمد نبأنا
 وسمع حنيفة أبا وجالس كثيرا سماعا وسمع الحيدث العلم وطلب بالكوفة ونشا ومائة وثالثين اثنتين سنة في بھا محمد
 الحديث منه وسمعوا الناس إليه واختلف فنزلھا بغداد وقدم فيه ونفذ به وعرف عليه فغلب الراى في ونظر منه

 إلى ھارون خرج فلما بغداد فقدم عزله ثم الرقة قضاء فواله بھا نالمؤمني أمير وھارون الرقة إلى وخرج والرأى
 على أخبرنا سنة وخمسين ثمان بن وھو ومائة وثمانين تسع سنة بالري فمات معه فخرج امره األولى الخرجة الري
 بن مروع حدثني قال إلى كتابه في عروبة أبو أخبرني قال جعفر بن محمد بن طلحة أنبأنا قال المعدل على أبى بن
 وخمسة والشعر النحو على الفا عشر خمسة فانفقت درھم ألف ثالثين أبى ترك الحسن بن محمد قال قال عمرو أبى
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 هللا عبد نبأنا قال الواعظ احمد بن عمر أنبأنا قال الطناجيري علي بن الحسين أخبرنا والفقة الحديث على الفا عشر
 هللا عبد بن طاھر الطيب أبو القاضي وأخبرنا الحكم عبد بن هللا عبد نب محمد نبأنا قال النيسابوري زياد بن محمد بن

 أنبأنا قال بدمشق الھروي يوسف بن محمد نبأنا قال القاضي الحسن بن عثمان بن محمد نبأنا قال له واللفظ الطبري
 وكان وكسرا سنين ثالث مالك باب على أقمت الحسن بن محمد قال يقول الشافعي سمعت قال الحكم عبد بن محمد
 حتى عليه الناس وكثر منزله امتالء مالك عن حدثھم إذا وكان قال حديث سبعمائة من أكثر لفظا منه سمع انه يقول
 على نثا اسوا أحدا اعلم ما فقال الناس من القليل اال يجبه لم مالك غير عن حدثھم وإذا الموضع عليھم يضيق
 أخبرنا متكارھين تاتونى إنما منكم اصحابه على حدثتكم وإذا لموضعا على مألتم مالك عن حدثتكم إذا منكم اصحابه
 قال عطية بن احمد حدثني قال القاضي مكرم حدثني قال جعفر بن محمد بن طلحة أنبأنا قال على أبى بن على

 يقم لم فإنه الحسن بن محمد اال كلھم الناس إليه فقام الرشيد اقبل إذ الحسن بن محمد مع كنا يقول عبيد أبا سمعت
 فامھل الخليفة أصحاب من الناس ودخل فقام الحسن بن محمد على البطن ممتلئ القلب ثقيل زياد بن الحسن وكان
 النفس طيب خرج ثم فامھل الناس فادخل له اصحابه فجزع الحسن بن محمد فقال اإلذن خرج ثم يسيرا الرشيد
 للعلم اھلتني انك فيھا جعلتني التي الطبقة عن رجاخ ان كرھت قلت الناس مع تقم لم مالك لي قال فقال مسرورا
 ان أحب من قال سلم و عليه هللا صلى عمك بن وان منه خارجة ھي التي الخدمة طبقة إلى منه اخرج ان فكرھت
 ةھيب فھو الملك واعزاز الخدمة بحق قام فمن العلماء بذلك أراد إنما وانه النار من مقعده فليتبوأ قياما الرجال له يتمثل
 بنى صالح الخطاب بن عمر ان قال ثم محمد يا صدقت قال لكم زين فھو أخذت عنكم التي السنة اتبع قعد ومن للعدو
 وقد بذلك أمرھم عمر ان قلت قال ترى فما دماؤھم بذلك وحلت أبناءھم نصروا وقد أبناءھم ينصروا أال على تغلب

 فھذا السنن بذلك وجرت عليك به خفاء ال ما العلم من وكان عمك وبن عثمان ذلك واحتمل عمر بعد أبناءھم نصروا
 ان أجروه ما على نجزيه لكنا قال اعال ورأيك العلم لك كشفت وقد ذلك في يلحقك شيء وال بعده الخلفاء من صلح
 لدعاءبا عليك ولكن هللا بتوفيق السالم عليه جبريل يأيته ثم امره في يشاور فكان بالمشورة نبيه أمر هللا ان هللا شاء
 أخبرني ففرقه كثير مال له فخرج أصحابك على تفرقه بشيء لك أمرت وقد بذلك أصحابك ومر أمرك هللا واله لمن
 الو عبد بن احمد نا قال حرب بن احمد بن محمد نا قال ببخارى الوراق بكر أبي بن محمد نا قال الدربندي الوليد أبو
 بن محمد كان يقول حنيفة أبى بن حماد بن إسماعيل سمعت وليق معاذ بن سعد عصمة أبا سمعت قال رفيد بن أحد

 جدي كتاب في وجدت قال التنوخي المحسن بن على أخبرنا سنة عشرين بن وھو الكوفة مسجد في مجلس له الحسن
 حدثني قال ضيفي بن ھانئ حدثني قال النخعي أبان بن محمد بن إسحاق نبأنا قال المكى العالء أبي بن الحرمي حدثنا

 وھو حنيفة أبى صاحب الحسن بن محمد عليه فدخل الناس يفتى وھو مالك عند بالمدينة كنت قال يوسف بن جاشعم
 وقد يصنع فكيف قال المسجد الجنب يدخل ال مالك فقال المسجد في اال الماء يجد ال جنب في تقول ما فقال حدث

 تقول فما مالك له قال عليه أكثر فلما المسجد الجنب يدخل ال يكرر مالك فجعل قال الماء يرى وھو الصالة حضرت
 إلى وأشار ھذه أھل من قال أنت أين من قال فيغتسل ويخرج المسجد من الماء فياخذ ويدخل يتيم قال ھذا في أنت

 الحسن بن محمد ھذا لمالك قالوا نھض ثم تعرف ال من أكثر ما فقال اعرفه ال أحد المدينة أھل من ما فقال األرض
 ھذه أھل من قال إنما قالوا المدينة أھل من أنه ذكر وقد يكذب كيف الحسن بن محمد مالك فقال حنيفة أبى صاحب
 بن خيثمة ان يذكر الدمشقي عثمان بن الرحمن عبد أبو محمد إلى كتب ذاك من على أشد ھذا قال األرض إلى وأشار
 قد أكثم بن لي قال يقول صالح بن يحيى معتس قال البھراني الحميد عبد بن سليمان نا قال أخبرھم القرشي سليمان
 من افقه لنفسه يأخذه فيما الحسن بن محمد فقلت أفقة كان فايھما الحسن بن محمد ورافقت منه وسمعت مالكا رأيت
 سمعت قال عطية بن احمد نا قال احمد بن مكرم حدثني قال محمد بن طلحة أنبأنا قال على أبى بن على أخبرنا مالك
 بحلوان العجلي الطيب بن على بن يحيى طالب أبو حدثنا الحسن بن محمد من هللا بكتاب اعلم رأيت ما وليق عبيد أبا
 سليمان بن الربيع سمعت قال المصري على بن حمزة عمارة أبو نبأنا قال بأصبھان المقرئ بن بكر أبو انبأنا قال
 بن رضوان أخبرنا لفصاحته لقلته الحسن بن مدمح بلغة نزل القرآن ان أقول ان أشاء لو يقول الشافعي سمعت يقول
 المزني سمعت يقول المنذر بن بكر أبا سمعت يقول بالري العنزي جعفر بن الحسين سمعت قال الدينوري محمد
 يقرا رايته إذا كنت منه أفصح رأيت وما الحسن بن محمد من روحا أخف سمينا رأيت ما يقول الشافعي سمعت يقول
 القاسم أبا ان الجريري عمرو بن على أنبأنا قال الخالل الحسن بن محمد بن الحسن حدثني تهبلغ نزل القران كأن
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 سمعت قال سليمان بن الربيع سمعت قال سفيان بن حماد بن احمد نبأنا قال حدثھم النخعي كاس بن محمد بن على
 عباس نبأنا قال الطيالسي العباس بن هللا عبد حدثنا النخعي وقال الحسن بن محمد من اعقل رأيت ما يقول الشافعي
  قال الدوري

 أنبانا قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا الحسن بن محمد عن الصغير الجامع كتبت يقول معين بن يحيى سمعت
 حملت يقول الشافعي سمعت قال الربيع حدثني قال الرقى التمار إسماعيل بن محمد أنبأنا قال الدقاق احمد بن عثمان
 وأخبرنا الواعظ احمد بن عمر نبأنا قال الوكيل عمر بن محمد بشر أبو أخبرنا كتبا بختى وقر الحسن بن محمد عن
 محمد بن إبراھيم نبأنا قاال الدقاق عثمان بن هللا عبيد أنبأنا قال الواعظ يوسف بن محمد بن على بن محمد طاھر أبو
 قال يحيى بن حرملة نبأنا قال اتفقا ثم القطان هللا عبيد زاد الفضل أبو عزيز بن عباس حدثني قال البخاري احمد بن
 يقدم ال عليه ينزل قران كأنه المسألة في أخذ إذا الشسيبانى الحسن بن محمد كان قال الشافعي إدريس بن محمد نبأنا
 اھيمإبر بن محمد الحسن أبو حدثني قال جعفر بن محمد بن طلحة أنبأنا قال على أبى بن على أخبرنا يؤخر وال حرفا
 عن فسأله الشافعي على رجل وقف يقول سليمان بن الربيع سمعت قال ياسين بن جعفر حدثني قال البغوي حبيش بن

 تكون ان اال اللھم قط فقيھا رأيت وھل الشافعي له فقال الفقھاء خالفك هللا عبد أبا يا الرجل له فقال فأجابه مسألة
 حبيش بن وقال الحسن بن محمد من اذكى قط مبدنا رأيت وما لبوالق العين يمأل كان فإنه الحسن بن محمد رأيت
 حنيفة أبي في تقول ما له فقال العراق أھل عن فسأله رجل عليه فوقف المزني عند كنت قال ياسين بن جعفر حدثني
 قياسا أحدھم قال فزفر قال تفريعا أكثرھم قال الحسن بن فمحمد قال للحديث اتبعھم قال يوسف فأبو قال سيدھم قال

 بن احمد نا قال حدثھم النخعي محمد بن على ان الجريري عمرو بن على أنبأنا قال الخالل محمد بن الحسن حدثني
 وقال الحسن بن محمد الفقة في على الناس امن يقول الشافعي سمعت يقول المزني سمعت قال سفيان بن حماد

 من حاجة تسألونى ال ألھله الحسن بن محمد قال وليق سماعه بن محمد سمعت قال محمد بن البختري نبأنا النخعي
 العالء أبو القاضي أخبرنا لقلبى وأفرغ لھمى أقل فإنه وكيلى من إليه تحتاجون ما وخذوا قلبي تشغلوا الدنيا حوائج
 البصرة أھل فخر داود بن الحسن علي أبو لنا قال قال التميمي الكوفى جعفر بن محمد نا قال الواسطي على بن محمد
 نفتخر ونحن العين في الخليل وكتاب سيبوية وكتاب له الحيوان وكتاب للجاحظ والتبين البيان كتاب منھا كتب بأربعة
 ال عقلية قياسية الحسن بن محمد له يقال الكوفة أھل من رجل عملھا والحرام الحالل في مسألة ألف وعشرين بسبعة
 الواحد وكتاب فيه واالبتداء الوقف وكتاب القران في المصارد وكتاب المعاني في الفراء وكتاب جھلھا الناس يسع

 وكان األعرابي بن وھو البصريون ألف كتاب كل مثل االخبار من أملى واحد ولنا الحدود باقي سوى فيه والجميع
 اطيسيالقر بكر أبو نا قال حدثھم النخعي محمد بن على ان عمرو بن علي نا قال الخالل حدثني اللغة في الناس أوحد
 الحسن بن محمد كتب من قال لك أين من الدقائق المسائل ھذه قلت حنبل بن احمد سألت قال الحربي إبراھيم نا قال

 الربيع حدثني قال التمار إسماعيل بن محمد نبأنا قال الدقاق احمد بن عثمان أنبأنا قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا
 القطان الحسين بن محمد أخبرنا الحسن بن محمد خال ما وجھه تمعر اال أحد ناظرت ما يقول الشافعي سمعت قال
 الشافعي سمعت قال األعلى عبد بن يعنى يونس حدثني قال األبار على بن احمد أنبأنا قال احمد بن دعلج أنبأنا قال
 ما قلت عانقط اال زر له يبق لم حتى ويصيح اوداجه تنتفخ فجعل رقاق ثياب وعليه الحسن بن محمد ناظرت يقول
 هللا بكتاب عالما كان صاحبي ان تعلم ھل با نشدتك له قلت قال يسكت ان لصاحبى كان وال يتكلم ان لصحابك كان
 نعم قال عاقال كان افما قلت قال نعم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بحديث عالما كان فھل قلت قال نعم قال
 أو قلت نعم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن جاء وبما قلت نعم قال هللا بكتاب جاھال صاحبك كان فھل قلت
 معناه ھذا كالما أو بھن اال قاضيا يكون ان الحد يستقيم ال خصال ثالث فيه صاحبي قلت قال نعم قال عاقال كان

 خالد بن احمد حدثني قال الرقى التمار إسماعيل بن محمد نبأنا قال احمد بن عثمان أنبأنا قال رزق بن أخبرنا
 على أنفقت جليال عظيما عندي الحسن بن محمد يزل لم الشافعي قال يقول بالبصرة المقدمي سمعت قال الكرماني

 المدينة أھل ان المؤمنين أمير يا فقال الحسن بن محمد فابتدا الرشيد عند مجلس وإياه جمعنى حتى دينارا ستين كتبه
 اال فقلت حدث وما قدم ما فاخذنى المسلمين وإجماع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول واحكام نصا هللا كتاب خالفوا
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقبر فيھم االحكام واحكمت فيھم القران نزل ومن النبوة بيت ألھل قصدت قد أراك
 الدنيا ملك خليفة بن تورث حتى قابلة واحدة امرأة بشھادة قضيت شيء باى أنت ارايتك تھجوھم عمدت اظھرھم بين
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 جابر ورواه نجى بن هللا عبد له يقال مجھول رجل على عن رواه إنما قلت طالب أبى بن بعلي قال عظيما وماال
 الكھنة أمر من شيء عن فسالنى الجعفي جابر على دخلت يقول عيينة بن سفيان سمعت بالرجعة يؤمن وكان الجعفي
 له وقلت العراق أھل بين به قضى انه طالب أبي بن على وقضاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضاء معنا ونحن
 وال يستفھم باالستفھام أمته في حكم العالمين رب رسول ان تزعم هللا سبحان يا قلت استفھام قال القسامة في تقول ما

 عقدة ھذا ما وهللا نالمؤمني أمير يا قلت بھما جيء فلما والنطع بالسيف على ھذا ما فقال ھارون فسمعھا قال به يحكم
 يكبته حجة صاحبه على يدخل ان أحدھما أحب تناظر إذا المتناظران ولكن ھذا بخالف فيھا ليقول وانه القسامة في
 االن هللا خلصك فقد قلت قال بدمى اشطت قد كنت لي قال عنده من خرجنا فلما قال ھارون عن فسرى قال بھا

 إسماعيل بن محمد نبأنا قال اآلدمي يحيى بن عثمان بن احمد أنبأنا قال المتوثي محمد بن الحسين بن محمد أخبرنا
 طالب أبو أخبرنا جھم مذھب يذھب كان فقال الحسن بن محمد ابتداء وذكر حنبل بن احمد سمعت قال إسماعيل أبو
 أبو نا قال البط بن نصر بن احمد طالب أبو نا قال الخزاز العباس بن محمد نا قال الفقية سعيد بن إبراھيم بن عمر
 أقول ان إلى الحسن بن محمد دعاني قال قال ميمون بن نوح عمى حدثني قال العجلي ميمون بن إسماعيل النصر
 قرئ قال البرقاني بكر أبو أخبرنا كلك في زھدت بل له فقلت نصفك في زھدت لي فقال عليه فأبيت مخلوق القران
 يعنى عمى سمعت قال إسحاق بن حنبل نا قال المدائني إسحاق نب هللا عبد حدثكم اسمع وانا النعالي إسحاق على
 لالثر مخالفين فكانا الحسن بن ومحمد حنيفة أبو فاما الحديث في متصفا يوسف أبو يعقوب وكان يقول حنبل بن احمد

 قال ياألردبيل موسى بن يعقوب نا قال البرقاني وأخبرنا الحسن بن ومحمد حنيفة أبا يعنى سوء رأى لھما وھاذان
 يقول الرازي يعنى زرعة أبا سمعت قال البرذعي عمرو بن سعيد نبأنا قال الميانجي النجم بن طاھر بن احمد نبأنا
 بن محمد بن احمد أخبرنا التھجم من سليما يوسف أبو وكان جھميا الحسن بن محمد وكان جھميا حنيفة أبو كان
 زكريا نبأنا قال األيادي على بن محمد نبأنا قال اآلدمي الملك عبد بن محمد بن احمد بن محمد حدثني قال غالب

 ان يذكر الدمشقي عثمان بن الرحمن عبد إلى كتب مرجئا وكان جھم بقول يقول كان الحسن بن محمد قال الساجي
 قال محمد بن السالم عبد حدثنا قال البرھانى الحميد عبد بن سليمان نبأنا قال أخبرھم القرشي سليمان بن خيثمة
 مكة إلى الكوفة من صالح بن يحيى الحسن بن محمد رافق قد عتبة أبا يا عياش بن إلسماعيل قيل يقول بقية عتسم
 حبيش بن عمر بن على بن احمد نا قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا منه له خيرا كان خنزيرا رافق لو انه اما قال

 يقول العوفي عطية بن الحسن بن محمد بن سعد نب محمد سمعت يقول عصام بن احمد بن محمد سمعت قال الرازي
 كامل بن احمد عن بكر أبي بن الحسن على قرأت كذاب فقال الحسن بن محمد عن وسألته معين بن يحيى سمعت
 الحسن بن محمد يعنى الكذاب لھذا قولوا يوسف أبو قال قال الوليد بن بشر عن القاسم بن احمد أخبرني قال القاضي

 نبأنا قال المخرمي حميد بن محمد أنبانا قال الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا منى سمعه عنى يرويه الذي ھذا
 بن محمد سمعت معين بن يحيى يعنى زكريا أبو قال يده بخط أبى كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين بن على

 الناس اعلم من ولكني منه سمعتھا ما وهللا ال فقال يوسف أبى من سمعتھا الكتب ھذه له وقيل الراى صاحب الحسن
 احمد بن محمد أنبأنا قال على بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا الصغير الجامع اال يوسف أبى من سمعت وما بھا
 الحسن بن ومحمد اللؤلؤى حسن أبى قال قال الغالبي المفضل بن األحوص أمية أبو أنبأنا قال البابسيرى موسى بن

 المھندس إسماعيل بن محمد بن احمد انا النصرى على بن رباح بن يوسف محمد أبو القاضي أنبأنا ضعيفان كالھما
 يقول معين بن يحيى سمعت قال هللا عبد أبى بن صالح بن معاوية نا حماد بن احمد بن محمد بشر أبو ثنا قال بمصر
 بن جعفر ثنا قال الشافعي هللا عبد نب محمد أنبأنا قال السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني ضعيف الحسن بن محمد
 هللا عبد بن احمد أخبرني بشيء ليس الحسن بن محمد معين بن يحيى قال قال الغالبي بن ثنا قال األزھر بن محمد

 أبى بن سعيد بن احمد انا قال المصري سليمان بن احمد بن على انا الحافظ المظفر بن محمد أنبأنا قال األنماطي
 بن محمد أخبرنا حديثه تكتب فال بشيء ليس فقال الحسن بن محمد عن معين بن يعني سألتهو قال حدثھم مريم

 حفص أبو نبأنا قال الواسطي احمد بن سھل العباس أبو نبأنا قال الدقاق احمد بن عثمان أنبأنا قال القطان الحسين
 قال األصبھاني علي يأب بن محمد أخبرنا ضعيف الراي صاحب الحسن بن محمد قال الصيرفي علي بن عمرو
 أبا يعني وسألته قال اآلجري عثمان بن علي بن محمد عبيد أبو أنبأنا قال باألھواز الشافعي محمد بن الحسين أنبأنا
 قال غالب بن محمد بن احمد أخبرنا حديثه يكتب ال شيء ال فقال الشيباني الحسن بن محمد عن السجستاني داود
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 احمد فيه وقال كذاب معين بن يحيى قال فقال حنيفة أبي صاحب الحسن بن مدمح عن الدارقطني الحسن أبا سألت
 أنبأنا قال المالكي الحسن بن محمد بن علي أخبرنا الترك يستحق ال وعندي الحسن أبو قال ھذا نحو حنبل بن يعني
 عن المديني بن علي بن هللا عبد نبأنا قال الصيرفي موسى بن عمران بن محمد أنبأنا قال الصفار عثمان بن هللا عبد
 وقال زياد بن والحسن اسدا فضعف الحسن بن ومحمد اللؤلؤي زياد بن والحسن عمرو بن أسد عن وسألته قال أبيه

 بن هللا عبد أنبأنا قال األصبھاني حسنويه بن هللا عبد بن محمد بن الحسن سعيد أبو أخبرنا صدوق الحسن بن محمد
 القاضي الحسن بن محمد قال خياط بن خليفة نبأنا قال األھوازي احمد بن عمر أنبأنا قال حبان بن جعفر بن محمد
 قال التوزي الحسين بن علي بن احمد أخبرنا ومائة وثمانين تسع سنة بالري مات شيبان بني مولى هللا عبد أبا يكنى
 قال الزاھد عمر أبو نبأنا قال العالف بابن المعروف محمد بن موسى بن محمد بن احمد عمر أبو القاضي أنبأنا

 والفقه اللغة اليوم دفنت الرشيد فقال واحد يوم في الحسن بن ومحمد الكسائي توفي يقول يحيى بن احمد سمعت
 القاضي أنشدنا قال بالبصرة األزدي علي بن محمد بن تمام طلحة أبو نبأنا قال الحافظ األصبھاني نعيم أبو أخبرنا
 وكانا والكسائي الحسن بن محمد يرثى لنفسه اليزيدي أنشدنا قال الرياشي ناأنشد قال حازم أبي بن احمد بن محمد
 والعيون دمعي فأذويت...  محمد القضاة قاضي على اسيت...  واحد يوم في بھا فماتا الري إلى الرشيد مع خرجا
...  بعده الكسائي موت واقلقني... ...  فقيد وأنت يوما بايضاحه...  لنا من اشكل الخطب ما إذا وقلت... ...  ھجود
 بن علي أخبرنا...  نديد العالمين في لھما فما...  وتخرما اوديا عالمانا ھما... ...  تميد الفضاء األرض بي وكادت
 سليمان نا قال المغلس بن محمد بن احمد نا قال القاضي احمد بن مكرم حدثني قال محمد بن طلحة نا قال علي أبي
 الحسن بن محمد رأيت قال االبدال من نعده وكنا محمويه سمعت قال القاضي رجاء بيأ بن حدثني قال شيخ أبي بن
 فعل فما قلت اعذبك ان أريد وانا للعلم وعاء اجعلك لم اني لي قال قال صرت ما إلى هللا عبد أبا يا فقلت المنام في
  بطبقات يوسف أبي فوق قال حنيفة أبو فعل فما قلت فوقي قال يوسف أبو

 العبدوي احمد بن عمر حازم أبو أخبرنا كذلك الحسن عتاب أبي واسم االعين بكر أبو عتاب أبي بن مدمح - 594
 عتاب أبي بن بكر أبو يقول الحجاج بن مسلم سمعت قال عبدان بن مكي أنبأنا يقول الجوزقي بكر أبا سمعت قال

 أخبرنا كذلك طريف عتاب أبي اسم ان وقيل حاتم أبي بن الرحمن عبد قال وھكذا االعين طريف بن الحسن بن محمد
 االعين بكر أبو قال البغوي محمد بن هللا عبد نبأنا قال البزاز إبراھيم بن احمد أنبأنا قال طاھر بن محمد بن حمزة
 أبو فحدث النيسابوري السراج إسحاق بن ومحمد الكوفي الحضرمي هللا عبد بن محمد قال ھكذا ھو طريف بن محمد
 الصمد وعبد الحباب بن وزيد إسماعيل بن ومؤمل شاذان عامر بن واسود جرير بن ووھب بادةع بن روح عن بكر
 وكان وغيرھم البزوري عوف أبي بن وأحمد الحراني شعيب وأبو الدوري محمد بن عباس عنه روى النعمان بن
 إسماعيل بن محمد نانبأ قال الخالل عمر بن الرحمن عبد أنبأنا قال العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا ثقة

 فقال االعين بكر أبي عن معين بن يحيى وسئل قال منصور بن الخالق عبد نبأنا قال سھل بن بكر نبأنا قال الفارسي
 على مثل لطرقه والنقاد لعلله الحفاظ من يكن لم انه بذلك يحيى عني بكر أبو الشيخ قال الحديث أصحاب من ھو ليس
 أنبأنا قال القطيعي جعفر أبي بن احمد أخبرنا عنه مدفوعا يكن فلم سمعه لما الضبطو الصدق واما ونحوه المديني بن

 بن أخبرنا عنه وكتبت أربعين سنة ببغداد االعين بكر أبو مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد
 على وقرأت الحضرمي ليمانس بن هللا عبد بن محمد نبأنا قال الخلدي محمد بن جعفر ابنأنا قال القطان الفضل
 بكر أبو مات قاال الثقفي إسحاق بن محمد العباس أبو أنبأنا قال المزكى يحيى بن محمد بن إبراھيم عن البرقاني
 من بقين عشر لثالث الثالثاء يوم ببغداد الثقفي وقال ومائتين أربعين سنة الحضرمي قال طريف بن محمد االعين
  أربعين سنة األولى جمادي

 بكير بن ومحمد بكار بن بكر عن بھا وحدث بغداد سكن األصبھاني جعفر أبو سعيد بن الحسن بن محمد - 595
 المطيري جعفر بن ومحمد مخلد بن ومحمد صاعد بن محمد بن ويحيى وكيع خلف بن محمد عنه روى الحضرمي

 نا قال الصلت بن ھارون بن موسى بن احمد بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا ثقة وكان المنادي بن الحسين وأبو
 نا قال الزيات حمزة نا قال بكار بن بكر نا قال األصبھاني سعيد بن الحسن بن محمد نا قال العطار مخلد بن محمد
 في الجمعة يوم يقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن مسلم عن إسحاق أبو
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 األحوص أبي عن فروة أبو نبأنا قال الزيات حمزة حدثنا وقال اإلنسان على اتى وھل السجدة تنزيل آلم الفجر صالة
  مثله فذكر سلم و عليه هللا صلى النبي ان هللا عبد عن

 الضبي سليمان بن سلم عن بھا وحدث بغداد قدم البصري الباھلي عوانة أبو نافع بن الحسن بن محمد -  596
 محمد بن هللا وعبد مخلد بن محمد عنه روى التيمي عائشة بن محمد بن هللا وعبيد ليالبج سلم بن بشر بن والحسن

 مخلد بن محمد نا قال مھدي بن عمر أبو أخبرنا مستقيمة أحاديث الصفار محمد بن وإسماعيل البزار سعيد أبي بن
 عن عمارة عن دينار بن الصلت نا قال الضبي سليمان بن سلم نا قال الباھلي نافع بن الحسن بن محمد نا قال الدوري

  النار من مقعده فليتبوأ متعمدا على كذب من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعيد أبي

 صالح بن هللا وعبد إبراھيم بن مسلم سمع بالختلي يعرف الحربي بكر أبو طوق بن علي بن الحسن بن محمد -  597
 العطار مخلد بن ومحمد حنبل بن احمد بن هللا عبد عنه روى يرھموغ والق بن وجندل الحارث بن ومنجاب العجلي
 بن محمد جعفر أبو نا قال النرسي حسنون بن احمد بن محمد بن احمد نصر أبو أخبرني الرزاز عمرو بن ومحمد
 قال الرقي يعني امامة أبي بن محمد نا قال الحربي الختلي الحسن بن محمد نا قال إمالء الرزاز البختري بن عمرو
 ھريرة أبي عن صالح أبي عن الھمداني إسحاق أبي عن وغيره سيرين بن واحد غير عن جعفر عن أبي حدثني
 اله ال وحده هللا إال اله ال أكبر وهللا وحده هللا اال اله ال قال من قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى الحديث يرفع
 ثم بأصبعه خمسا يعقدھن با اال قوة وال حول ال هللا اال اله ال الحمد وله كالمل له هللا اال اله ال له شريك ال هللا اال
 أبو الشيخ قال ذنبه له غفر الشھر ذلك أو الليلة تلك أو اليوم ذلك من مات ثم شھر أو ليلة أو يوم في قالھن من قال
 أبي عن سيرين بن دمحم رواية ومن السمان صالح أبي عن إسحاق أبي رواية من جدا غريب حديث ھذا بكر

  الوجه ھذا من إال اكتبه لم إسحاق

 قانع بن الباقي عبد عنه روى حسان بن الصمد عبد عن حدث بالحاجب يعرف يعقوب بن الحسن بن محمد - 598
 يعقوب بن الحسن بن محمد نا قال القاضي قانع بن الباقي عبد نا قال القطان الحسين بن محمد أخبرنا القاضي
 قال علي عن يثيع بن زيد عن الشعبي عن جناب أبي عن أبان بن محمد نا قال حسان بن الصمد عبد ان قال الحاجب

  الجنة أھل شباب سيدا والحسين الحسن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 نفطويه عنه روى األعرابي بن زياد بن محمد عن حدث األحول العباس أبو دينار بن الحسن بن محمد - 599
 بن الحسن بن محمد وغيرھا األشباه وكتاب الدواھي كتاب منھا مصنفات وله بالعربية عالما أديبا ثقة وكان يالنحو
 عبد عنه روى حميد بن وجعفر شيبة أبي بن والقاسم الحارث بن منجاب سمع المعدل البزاز العباس أبو حيدرة
 حيدرة بن الحسن بن محمد نبأنا قانع بن الباقي عبد نبأنا قال القطان الفضل بن أخبرنا ثقة وكان قال قانع بن الباقي
 رسول ان جابر عن عطاء عن العتكي هللا عبيد بن هللا عبد المنيب أبي عن تميلة أبو نا قال شيبة أبي بن القاسم نا قال
 قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا عاشوراء يوم بصوم أمر سلم و عليه هللا صلى هللا
 القاضي إسحاق بن إسماعيل عند الشھادة ترك حيدرة بن الحسن بن محمد العباس أبو قال اسمع وانا المنادى بن على
 يعني وثمانين سبع سنة المحرم من بقين ألربع توفي يسيرا الحديث من شيئا روى وقد عبيد أبي بكتب يتفقه وكان

  ومائتين

 عامر بن مخلد بن خلدة بن عثمان بن سعد بن عبادة بن مسعود بن سنالح بن مسعود بن الحسن بن محمد - 601
 العباس أبي عن الضبي ھارون بن الحسين على قرأنا قال الدقاق محمد بن علي أخبرنا المديني الزرقي األنصاري

 دعب بن وموسى الوھاب عبد بن بكر وسمع بغداد نزل الزرقي األنصاري مسعود بن الحسن بن محمد قال سعيد بن
 بن احمد جعفر أبو عنه حدث بكر أبو الشيخ قال يخضب ال ورايته الفھم حسن وكان وغيرھما العلوي موسى بن هللا

  الجعابي بن بكر أبي القاضي شيخ الكاتب نصر بن احمد بن ومحمد القاضي نصر بن محمد

 اذكره وانا الحسين بن حمدم ھو وقيل األصبھاني شيخ أبو عجالن بن زياد بن إبراھيم بن الحسن بن محمد -  602
  تعالى هللا شاء ان الحسين بن محمد ترجمة في
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 وعلي السمسار ھاشم بن يحيى عن حدث األصل خوارزمي النرسي صاحب الحسين أبو الحسن بن محمد - 603
 المديني بن وعلي معين بن ويحيى خارجة بن والھيثم بكار بن ومحمد ھشام بن وخلف التمار نصر وأبي الجعد بن

 قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا القاضي احمد بن مكرم عنه روى حرب بن زھير خيثمة وأبي حنبل بن وأحمد
 عبد قال يقول المديني بن علي سمعت قال الخوارزمي الحسن بن محمد الحسين أبو نا قال القاضي احمد بن مكرم نا

 الفرج أبو إلى كتب القرآن يفسر الحديث وقال والشرب األكل إلى منه أحوج الحديث إلى الرجل مھدي بن الرحمن
 بن محمد بن يزيد زكريا أبو نا قال حدثھم الطوسي محمد بن المظفر منصور أبا ان يذكر الموصلي إدريس بن محمد
 في بالموصل توفي لين حديثه في وكان الموصل قطن الخوارزمي الحسين أبو الحسن بن محمد قال األزدي إياس
  ومائتين وتسعين أربع سنة

 وغيره عصام بن الحميد عبد عن بھا وحدث بغداد قدم المعدل الھمداني بكر أبو الفرج بن الحسن بن محمد - 604
 بن الحسن أخبرنا الجعابي سلم بن عمر بن ومحمد الشافعي بكر وأبو الخلدي نصير بن محمد بن جعفر عنه روى
 بن هللا عبد بن محمد أنبأنا قالوا العالف يوسف بن مدمح بن وعثمان النرسي القاسم بن عمر بن ومحمد بكر أبي

 نا قال داود أبو نا قال عصام بن الحميد عبد نا قال الھمداني الفرج بن الحسن بن محمد نبأنا قال الشافعي إبراھيم
 هللا صلى هللا رسول فينا قام فقال بالجابية عمر خطبنا قال سمرة بن جابر سمعت قال عمير بن الملك عبد عن شعبة
 وما الرجل يشھد حتى الكذب يفشوا ثم يلونھم الذين ثم يلونھم الذين ثم أصحابي اكرموا فقال مقامي سلم و عليه

 من وھو الواحد مع الشيطان فان الجماعة فليلزم الجنة بحيحة أراد فمن يستحلف لم وان الرجل يحلف وحتى يستشھد
 الشيخ قال مؤمن فھو سيئته وساءته حسنته سرته من اال ثالثھما انالشيط فان بامراة رجل يخلون ال أال ابعد اإلثنين
 أبي عن عصام بن الحميد عبد غير رواه نعلم ال عمير بن الملك عبد عن شعبة حديث من غريب حديث ھذا بكر أبو
 عمير بن الملك عبد عن حازم بن جرير عن داود أبي عن فرواه األصبھاني حبيب بن يونس وخالفه عنه داود
 قال داود أبو نبأنا قال حبيب بن يونس نبأنا قال فارس بن احمد بن جعفر بن هللا عبد نبأنا قال الحافظ نعيم أبو برناهأخ
 بن عيسى بن محمد منصور أبو أخبرنا نحوه فذكر سمرة بن جابر عن عمير بن الملك عبد عن حازم بن جرير نبأنا
 قال الھمذانيين طبقات كتاب في الحافظ محمد بن احمد بن الحص الفضل أبو نبأنا قال بھمذان البزاز العزيز عبد
 المروزي محمد بن والقاسم عبيد بن محمد عن روى أصبھان من أصله المعدل بكر أبو الفرج بن الحسن بن محمد
 ببغداد الشافعي هللا عبد بن محمد عنه روى الجرجاني هللا عبد وأبي بديل بن وأحمد يزيد بن والعباس عمار وأبي
  صدوق وھو أيامه في بلدنا مشايخ وعامة أبي عنه وروى بالري مصلح بن بكر أبو عنه وحدثنا

 المروزي عاصم أبي عن بھا وحدث بغداد قدم مرو أھل من الجمال داود أبو الوازع بن الحسن بن محمد -  605
  نيفةح أبي حديث جمعه في الدوري مخلد بن محمد عنه روى وغيره السياري محمد بن النضر عن

 عنه روى خراساني شيخ خالد بن يحيى زكريا أبي عن بھا وحدث بغداد قدم البلخي بور بن الحسن بن محمد -  606
 محمد نبأنا قال الشافعي هللا عبد بن محمد أنبأنا قال المؤدب جعفر بن محمد بن الغفار عبد أخبرنا الشافعي بكر أبو
 رسول عن مالك بن أنس عن الحميد عبد بن منصور قال زكريا أبو خالد بن يحيى نبأنا قال البلخي بور الحسن بن
 رأى من رأى ومن رآني من من رأى ومن رآني من فيھم دام ما بخير أمتي تزال ال قال انه سلم و عليه هللا صلى هللا
  مرات ثالث رآني من

 رفاعة بن موسى بن حسنال بن محمد وقيل مھران بن سماعه بن وقيل حيان بن سماعه بن الحسن بن محمد - 607
 ومحمد دكين بن الفضل نعيم أبي عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفة أھل من الحضرمي الحسن أبو ويقال الحسين أبو
 بن ومحمد الجعابي بن بكر وأبو حبيش بن علي بن ومحمد الشافعي بكر أبو عنه روى الصنعاني األعلى عبد بن

 قال الخطاب بن احمد بن محمد حدثني قال رزق بن احمد بن محمد برناأخ وغيرھم الحرفي سعيد وأبو البزاز غريب
 حدثني قال األنصاري يحيى بن مجمع نبأنا قال دكين بن الفضل نعيم أبو نبأنا قال سماعه بن الحسن بن محمد نبأنا
 اله ال ان شھد اوإذ اثنتين كبر اثنتين المؤذن كبر إذا سفيان أبي بن معاوية سمعت قال حنيف بن سھل بن امامة أبو
 ثم اثنتين هللا رسول محمد ان شھد اثنتين هللا رسول محمد ان شھد وإذا اثنتين هللا اال اله ال ان شھد اثنتين هللا اال
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 بن محمد بن علي حدثني األذان عند يقول وسم عليه هللا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ھكذا فقال التفت
 الحضرمي الحسن أبي الحسن بن محمد عن الدارقطني وسالت يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت قال نصر
 جعفر بن الحسن سعيد أبا سمعت قال الوراق علي بن العزيز عبد حدثني بالقوي ليس نعيم أبي عن روى قال الكوفي
 سنة ىاألول جمادي من بقين ألربع بالعشي اإلثنين يوم الطحان سماعه بن محمد الحسن أبو توفي يقول الحربي
  وفاته كانت وببغداد بكر أبو الشيخ قال ثالثمائة

 بكر أبو عنه روى الحمصيين عوف بن ومحمد الفرج بن احمد عتبة أبي عن حدث الدوري الحسن بن محمد -  608
 بن محمد أنبأنا قال السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد أخبرني أيضا الحسين بن محمد فيه قيل وقد الشافعي

 البصري خالد بن محمد نبأنا قال عوف بن محمد نبأنا قال الدوري الحسن بن محمد حدثني قال إبراھيم بن هللا عبد
 على عزمة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن دينار بن عمرو عن منيع بن عمر نبأنا قال بكر أبو
  القدر في يتكلموا ال ان أمتي

 بھلول بن إسحاق سمع بالقرنجلي يعرف األنباري هللا عبد أبو الحارث بن حمدم بن الحسن بن محمد - 609
 أبو أنبأنا قال غالب بن محمد بن احمد أخبرنا ثقة وكان الجرجاني اإلسماعيلي إبراھيم بن احمد عنه روى التنوخي

 أنبأنا قال بالقرنجلي يعرف بھا األنباري الحارث بن محمد بن الحسن بن محمد هللا عبد أبو نبأنا قال اإلسماعيلي بكر
 انه الحكم بن معاوية عن سلمة أبي عن الزھري عن أنس بن مالك عن الطباع بن إسحاق نبأنا قال بھلول بن إسحاق
  يصدنكم فال نفسه في أحدكم يجده شيء ذلك قال الطيرة عن سلم و عليه هللا صلى النبي سأل

 كان السمسار الحسن بن علي أخو وھو بالخواتيمي يعرف سمسارال هللا عبد أبو العالء بن الحسن بن محمد - 610
 وداود الرازي حميد بن ومحمد شيبة أبي ابني وعثمان بكر أبي عن وحدث الصوفي الحسن بن احمد جوار في يسكن
 الفرج بن محمد بكر أبو أخبرنا ثقة وكان الخرقي جعفر بن العزيز عبد عنه روى وغيرھم بكار بن والزبير رشيد بن
 محمد نبأنا قال الخواتيمي الحسن بن محمد نبأنا قال الخرقي محمد بن جعفر بن العزيز عبد أنبأنا قال البزار علي بن
 رسول ان ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن إسحاق بن محمد أنبأنا قال الفضل بن سلمة نبأنا قال حميد بن
 محمد بن علي أخبرنا امعاء سبعة في يأكل والكافر واحد معى في يأكل المؤمن ان قال سلم و عليه هللا صلى هللا

 ثالث سنة في مات السمسار العالء بن هللا عبد أبا ان قانع بن نبأنا قال الصفار عثمان بن هللا عبد أنبأنا قال السمسار
  وثالثمائة

 بدر أبي بن هللا عبدو الجمحي معاوية بن هللا عبد عن حدث هللا عبد أبو العباس بن الحسن بن محمد - 611
 أبو أنبأنا قال الطناجيري علي بن الحسين أخبرنا عقدة بن العباس وأبو الكوفي زيدان بن هللا عبد عنه روى القطربلي
 أبو العباس بن الحسن بن محمد نبأنا قال زيدان بن هللا عبد نبأنا قال بالكوفة التيملي ھشام بن علي بن احمد الحسين
 عن عثمان أبي عن الجريري سعيد عن المري صالح نبأنا قال الجمحي معاوية بن هللا عبد نبأنا الق البغدادي هللا عبد
 شورى واموركم سمحاءكم وأغنياؤكم خياركم امراؤكم كان إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي
 فبطن نسائكم إلى واموركم بخالءكم مواغنيائك شراركم امراؤكم كان وإذا بطنھا من لكم خير األرض فظھر بينكم

 أبو أنبأنا قال منه سمعته أكن لم ان إجازة الصلت بن احمد بن محمد بن احمد أخبرنا ظھرھا من لكم خير األرض
  القطربلي بدر أبي بن هللا عبد نبأنا قال البغدادي العباس بن الحسن بن محمد نبأنا قال سعيد بن محمد بن احمد العباس

 فسماه اإلسماعيلي بكر أبو عنه روى وكيع بن سفيان عن حدث البزاز جعفر أبو الجعد بن الحسن بن محمد -  612
  هللا شاء ان األلف باب في موضعه في نذكره ونحن اشھر بذاك وھو احمد فسماه غيره عنه وروى محمدا

 بن صالح شعيب ابى نع حدث جعفر أبو ضبة بن زياد بن حبيب بن عثمان بن الحسين بن الحسن بن محمد -  613
 حرب بن على بن المظفر بن محمد بكر أبو أخبرني الدينوري شنبة بن محمد بن هللا عبيد عنه روى السوسي زياد

 بن الحسن بن محمد جعفر أبو نبأنا قال القاضي شنبة بن محمد بن هللا عبيد احمد أبو نبأنا قال الدينوري المقرئ
 حسين نبأنا قال شعيب أبو السوسي زياد بن صالح نبأنا قال البغدادي ضبة بن زياد بن حبيب بن عثمان بن الحسين
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 رسول قال قال ھريرة أبى عن سلمة أبى عن عمرو بن محمد عن السيناني موسى بن الفضل عن البلخي احمد بن
 من بلهوتق عبادة الفراش على ونومه صدقة ونفسه تھليل وصياحه تسبيح المريض انين سلم و عليه هللا صلى هللا

 قام فإذا صحته في يعمل كان ما أحسن لعبدى اكتبوا لمالئكته هللا يقول هللا سبيل في العدو يقاتل كانما جنب إلى جنب
  مجھول فإنه البلخي اال بالثقة معروفون كلھم فوقه ومن شعيب أبو بكر أبو الشيخ قال له ذنب ال كمن كان مشى ثم

 الحسن بن محمد حدثنا فقال األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو عنه روى البغدادي الحسن بن محمد - 614
 قال قال جابر عن الزبير أبى عن كدام بن مسعر عن عون بن جعفر عن الرحمن عبد بن هللا عبيد نبأنا قال البغدادي
 الخطأ وھو ھكذا األزدي عن الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنيه الخل اإلدام نعم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  اعلم وهللا جابر عن دثار بن محارب عن مسعر رواية من يحفظ إنما

 الضبي عبدة بن احمد عن بھا وحدث بغداد سكن الموصلي جعفر أبو بدينا بن ھارون بن الحسن بن محمد - 615
 الخطبي على بن إسماعيل عنه روى المكى زنبور بن ومحمد عمار بن هللا عبد بن ومحمد السكوني ھمام وأبى
 بن محمد بن على حدثني وغيرھم الرخجي حامد بن وعيسى القطيعي مالك بن بكر وأبو القديسى إبراھيم بن وأحمد
 ال فقال بدينا بن ھارون بن الحسن بن محمد جعفر أبى عن الدارقطني وسالت يقول السھمي حمزة سمعت قال نصر
 الواحد عبد بن محمد وأخبرنا جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح أبى بن هللا عبيد حدثني خيرا إال علمت ما به باس
 المنادى بن قال وثالثمائة ثمان سنة بدينا بن توفى قاال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال
 اخى تابك في وجدت قال الحربي عمر بن على أنبأنا قال الوكيل حد الوا عبد بن أحمد يعلى أبو أخبرني شوال في

  شوال من بقين لسبع الثالثاء يوم وثالثمائة ثمان سنة بدينا بن جعفر أبو مات بخطه

 يحيى بن هللا عبد عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم البخاري بكر أبو حامد بن على بن الحسن بن محمد - 616
 قال السكري عمر بن لىع بن الحسين بن احمد منصور أبو انا السكري محمد بن عمر بن على عنه روى السرخسي

 عبد نبأنا قال وثالثمائة تسع سنة في حاجا قدم البخاري حامد بن على بن الحسن بن محمد بكر أبو ثنا قال جدي ثنا
 عن حنيفة أبى عن عياش بن إسماعيل نبأنا قال الشام بطبرية المبارك بن الحسين نبأنا قال السرخسي يحيى بن هللا

 من مقعده فليتبوأ متعمدا على كذب من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال خدريال سعيد أبى عن العوفي عطية
  النار

 الحسن بن محمد بن عمر عن وحدث المخرم ينزل وكان بالقصير يعرف النخاس بكر أبو الحسن بن محمد -  617
 أبو أنبأنا قال اإلسماعيلي بكر أبو أنبأنا قال غالب بن محمد بن احمد أخبرنا اإلسماعيلي بكر أبو عنه روى الكوفى
 نبأنا قال أبى نبأنا قال الحسن بن محمد بن عمر نبأنا قال ببغداد بالقصير المعروف النخاس الحسن بن محمد بكر
 من فقال سفر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنت قال مالك بن أنس عن الشعبي عامر عن عمرو أبو عتبة
  يثالحد وذكر الليلة يكلؤنا

 المحرر بن قعنب عن حدث األصم الدعا القطايعى بكر أبو جعفر بن جبير بن ازھر بن الحسن بن محمد - 618
 منصور بن وأحمد زنجويه بن الملك عبد بن ومحمد النميري شبة بن وعمر البحراني يزيد بن والعباس الباھلى
 هللا عبد بن ومحمد الحيدة كتاب السماك بن عمر أبو عنه روى الدوري محمد بن وعباس الربيع بن وحميد الرمادي

 إسحاق بن ومحمد النجار جعفر بن ومحمد شاھين بن حفص وأبو البغوي سمرة أبى بن هللا وعبيد الدقاق بخيت بن
 قال طالب أبي بن الحسن أخبرني الثقات عن الموضوعات يروى ثقة غير وكان الكتاني إبراھيم بن وعمر القطيعي

 قال البحراني يزيد بن العباس نا قال العسكري الحسن بن محمد نا قال النجار العباس بن جعفر نب محمد بكر أبو نا
 بدم العلماء حبر وزن قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن نافع عن أيوب نا قال علية بن إسماعيل نا

 نبأنا قال الدقاق بخيت بن خلف بن هللا عبد نب محمد أنبأنا قال البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا عليھم فرجح الشھداء
 نبأنا قال عقبة بن قبيصة نبأنا قال الدوري عباس نبأنا قال االطروش الدعا األزھر بن الحسن بن محمد بكر أبو

 المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دخل ان لما قال ھريرة أبى عن صالح أبي عن األعمش عن الثوري سفيان
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 هللا بإذن مداركا جوابا يجيبھم سلم و عليه هللا صلى والنبي المسائل اليھود عليه أكثروا اغبر أشعث مكة من مھاجرا
 لھم فقال التزويج طلب واستوطنھا المدينة سلم و عليه هللا صلى النبي دخل ان فلما بمكة ماتت قد خديجة وكانت

 فنشرھا منھا أحسن الراؤون ير لم صورة فيھا برش عرض في ذراعان طولھا الجنة من بخرقة جبريل فاتاه انكحونى
 أين من انا سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال الصورة ھذه على تزوج ان لك يقول هللا ان محمد يا له وقال جبريل

 صلى هللا رسول فمضى الصديق بكر أبي بنت تزوج لك يقول هللا ان جبريل له فقال جبريل يا الصورة ھذا مثل لي
 بنات ثالث له وكان اصاھرك ان أمرني هللا ان بكر أبا يا قال ثم الباب فقرع بكر أبى منزل إلى سلم و ليهع هللا

 ھذه أتزوج ان أمرني هللا ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فعرضھن
 ثقات كلھم الحديثين ھذين رجال بكر أبو الشيخ قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فتزوجھا عائشة وھى الجارية
 أول في توفى انه بخطه قرأت فيما الثالج بن القاسم أبو وذكر يداه صنعت مما الحديثين ونرى الحسن بن محمد غير
  وثالثمائة عشرين سنة

 أبى عن حدث ىبالكارات ويعرف بكرالعجلى أبو حيان بن فرات بن الخطاب بن الحسين بن الحسن بن محمد - 619
 البختري وأبى نصر بن وسعدان الصايغ إسماعيل بن وزيد الفرغاني عباد بن وحمدون العطار سعيد بن محمد يحيى

  مستقيمة أحاديث شاذان بن نرك وأبو الشخير بن هللا عبيد بن ومحمد السماك بن عمر أبو عنه روى العنبري

 عن حدث األشناني بابن يعرف الشيباني منجاب بن هللا بدع بن اشرس بن مالك بن على بن الحسن بن محمد - 620
 المحسن بن على أخبرنا قال األشناني بن الحسين أبو القاضي اخوه عنه روى البزاز المغيرة بن سھل بن على

 مالك بن على بن الحسن بن عمر الحسين أبو القاضي نبأنا قال المقرئ محمد بن احمد بن إبراھيم نبأنا قال القاضي
 بن لعفان قلت قال المغيرة بن سھل بن على حدثني قال مالك بن علي بن الحسن بن محمد اخى أخبرني قال يبانيالش
 فقال له كان ميراث في سوار إلى مخاصما قدم بالبصرة منه سمعت قال زائدة أبي بن عمر من سمعت أين مسلم

 سوارا فھجا زائدة أبى بن عمر فغضب قال مذھبى ھذا ليس سوار له فقال سوار يا ويمين بشاھد لي تقضى السوار
 قال...  وجيھا عنده مثلي لكان...  فقيھا قاضيا ھذا كان لو شبيھا سفھوا بقوم وال...  سفيھا أكن ولم سفھنى...  فقال

  ويمين بشاھد له فقضى

 البحر ائرجز في وتنقل بعمان ونشا المولد بصرى األزدي بكر أبو عتاھية بن دريد بن الحسن بن محمد -  621
 اسن ان بعد بغداد وورد اليسار وذوى الرؤساء من أبوه وكان واللغة النحو وعلم األدب وطلب وفارس والبصرة

 الرياشي الفضل وأبى السجستاني حاتم وأبي األصمعي اخى بن الرحمن عبد عن وحدث عمره آخر إلى بھا فأقام
 السيرافي سعيد أبو عنه روى كثير شعر وله العرب عاروأش واألنساب اللغة حفظ في والمقدم العلم أھل راس وكان
 نبأنا قال على أبى بن على أخبرنا وغيرھم المرزباني هللا عبيد وأبو شاذن بن بكر وأبو سيف بن محمد بن وعمر
 بن الحسن بن حنتم بن عتاھية بن دريد بن الحسن بن محمد انا دريد بن لنا قال قال الحسن بن إبراھيم بن احمد

 دوس بن غانم بن قبيل فھم بن مالك بن عمرو بن عدى بن أسد بن حاضر بن سلمة بن واسع بن جرو بن حمامى
 بن قبيل األزد بن نصر بن مالك بن هللا عبد بن كعب بن الحارث بن كعب بن زھران بن هللا عبد بن عدثان بن قبيل

 من أول ھذا وحمامى دريد بن قال حطانق بن يعرب بن يشجب بن سبا بن كھالن بن زيد بن مالك بن نبت بن الغوث
 رسول وفاة بلغھم لما المدينة إلى عمان من العاص بن عمرو مع خرجوا الذين راكبا السبعين من وھو ابائى من اسلم
 مذحج نفته طريد...  كأنه عمرو يوم لعمرو وفينا...  قائلھم يقول ھذا في ادوة حتى سلم و عليه هللا صلى هللا

  والسكاسك

 مولدي يقول دريد بن سمعت قال اللغوي سعيد بن هللا عبد بن الحسن نبأنا قال األصبھاني على أبى بن محمد يأخبرن
 المعدل سعيد بن إسماعيل أنبأنا قال المحتسب على بن احمد أخبرنا ومائتين وعشرين ثالث سنة صالح سكة بالبصرة

 تنزعه وسوف...  بھجته اليوم على الشباب ثوب...  عرالش من قلته شيء أول ھذا وقال دريد بن بكر أبو أنشدنا قال
 بكر أبا سمعت...  خطر على شيب من عشرين بن ان...  نقصت وال زادت ما عشرين بن انا... ...  الكبر يد عنى
 بن على حدثني العلماء واشعر الشعراء اعلم دريد بن بكر أبا ان يقال كان يقول األسدي على بن روق بن محمد
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 أبو كان قال انه دريد بن بكر أبى عن جماعة حدثني قال األزرق يوسف بن احمد الحسن أبى عن تنوخيال المحسن
 معه يأكل عثمان أبا استدعى األكل أراد فإذا تربيتى يتولى دريد بن الحسين عمى وكان معلمى االشناندانى عثمان
 إذا عمى لي فقال أسماء بينھما اذنتنا أولھا يالت حلزة بن الحارث قصيدة يروينى المعلم عثمان وأبو يوما عمى فدخل
 ان فالى ساعة األكل بعد وتحدثا فاكال إليه فدخل معه لياكل بالمعلم دعا ثم وكذا كذا لك وھبت القصيدة ھذه حفظت
 قد فوجدنى على يعتبره وأخذ فاستعظمه ذلك فعرفته المعلم فخرج بأسره حلزة بن الحارث ديوان حفظت المعلم رجع
 رأيت ما جدا الحفظ واسع بكر أبو وكان الحسن أبو قال به وعدنى كان ما فأعطاني فأخبره عمى إلى فدخل حفظته
 ديوان عليه قرئ قط رايته وما ويحفظھا اتمامھا إلى فيسابق أكثرھا أو كلھا العرب بن داود عليه يقرأ كان منه احفظ
 سألت يقول يوسف بن حمزة سمعت قال نصر بن دمحم بن على حدثني له لحفظه روايته إلى يسابق وھو اال شاعر
 جنب إلى جلست يقول المالكي األبھري بكر أبا سمعت حمزة وقال فيه تكلموا فقال دريد بن عن الدارقطني الحسن أبا
 حاتم أبو حدثنا آخر وفي الرياشي حدثنا واحد في يقول فكان األصمعي قال ما فيه جزء ومعه يحدث وھو دريد بن
 أبا سمعت قال على أبى بن على أخبرنا قلبه على يجئ كما يقول األصمعي عن األصمعي اخى بن ناحدث آخر وفي
 القاضي كامل بن احمد عن بكر أبى بن الحسن على قرأت وعشرين إحدى سنة دريد بن مات يقول شاذان بن بكر
 حدثني وثالثمائة وعشرين حدىإ سنة شعبان من بقين ليلة عشرة لثنتى األربعاء يوم في دريد بن بكر أبو مات قال

 قال العزيز عبد بن أحمد العالء أبو نبأنا قال القاضي نصر بن احمد بن الحسن أنبأنا قال الصوري على بن محمد
 األحجار ثالث غدا لما...  فائدة كل دريد بابن فقدت...  لنفسه فانشدنا جحظة وفيھا دريد بن بكر أبى جنازة في كنت

 قال األديب الحسن بن هللا ھبة حدثني...  واألدب الجود لفقد ابكى فصرت...  مجتھدا الجود دلفق ابكى وكنت والترب
 ذلك في جاء قد وكان بھا ليدفن الخيزران مقبرة إلى جنازته حملت توفى لما دريد بن ان على بن المحسن بخط قرأت
 أبى جنازة ھي وإذا فنظروا الطاق باب ناحية من من بھا اقبلوا قد نفر مع أخرى بجنازته وإذا مطر من طش اليوم
  الخيزرانية في جميعا فدفنا والجبائى دريد بن بموت والكالم اللغة علم مات الناس فقال الجبائى ھاشم

 بن هللا عبد عنه روى طالب أبى بن يحيى عن حدث العكبري الخطيب بكر أبو بخيت بن الحسن بن محمد - 622
  عكبراب منه سمع انه وذكر الجرجاني عدى

 هللا عبيد الفضل أبو عن روى القزاز سنان بن محمد عن حدث الكاتب بكر أبو حفص بن الحسن بن محمد - 623
 اال حيويه بن عمر أبو عنه وروى صاعد بن محمد بن يحيى مجلس في منه سمع انه وذكر الزھري الرحمن عبد بن
  هللا شاء إن ذكره نعيد ونحن الحسين أباه سمى أنه

 عنه روى البرتي عيسى بن محمد بن احمد عن حدث بالترمذى يعرف سعيد بن على بن الحسن بن مدمح - 624
  زكريا بن المعافى

  القواس عمر بن يوسف عنه روى الطائي حرب بن على عن حدث األنماطي الفرج بن الحسن بن محمد - 625

 الھاشمي هللا عبد بن العزيز عبد عن حدث وبالبرذعي بالمروزى يعرف بكر أبو حماد بن الحسن بن محمد -  626
 وأبو شاھين بن حفص أبو عنه روى المستملى الدميك أبى بن ھشام بن ومحمد الباھلى غالب بن محمد بن وأحمد
  المقرئ الكتاني حفص

 بھا وحدث وثالثمائة ثالثين سنة في بغداد قدم الرقى بكر أبو خبزة أبى بن عبيد بن يزيد بن الحسن بن محمد -  627
 عبد بن هللا عبيد شبيل أبى وعن الرقيين زرارة بن إسماعيل بن وإبراھيم عمر بن وحفص العالء بن ھالل عن

 جامع بن هللا عبد بن محمد احمد وأبو الدارقطني الحسن أبو عنه روى المقرئ عتاب بن والحسن الختلي الرحمن
 بكر أبو نبأنا قال الحافظ عمر بن على نبأنا قال األزھري القاسم أبو أخبرني خيرا اال حاله من علمت وما الدھان
 بلغني بكر أبو الشيخ قال المقرئ عتاب بن الحسن نبأنا قال علينا قدم الرقى خبزة ابى بن يزيد بن الحسن بن محمد
  وثالثمائة وثالثين ست سنة في حيا كان خبزة أبى بن ان
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 شاھين بن الربيع بن محمد عن حدث علوية بابن دهوال المعروف القطان محمد بن على بن الحسن بن محمد -  628
  المقرئ النخاس بن الحسن بن هللا عبد القاسم أبو عنه روى البصري

 هللا عبيد بن احمد عن بھا وحدث بغداد سكن األنباري المؤذن المقرئ بكر أبو الفرج بن الحسن بن محمد - 629
 الدوري احمد بن هللا وعبد البلدي الھيثم بن وإبراھيم لصفارا عيسى بن ومسلم الھاشمي الحسن بن هللا وعبد النرسي
 الكوفى شيبة أبى بن عثمان بن ومحمد الكابلى العباس بن ومحمد الكديمي يونس بن ومحمد أسامة أبي بن والحارث

 محمد وكان الحجاج بن الفرج بن وأحمد الجوھري علوية بن محمد بن وعلى الوراق إسماعيل بن محمد عنه روى
 النجاد القاسم بن على البصريين من عنه حدثنا بھا مات وأحسبه فسكنھا البصرة إلى بغداد عن انتقل قد الحسن بن

 الخالل محمد بن الحسن أخبرني القاضي اشتافنا بن عمر وأبو السابورى احمد بن على بن الحسن محمد وأبو الشاھد
 بن عيسى بن مسلم عيسى أبو نبأنا قال بكر أبو المؤذن حسنال بن محمد نبأنا قال الوراق إسماعيل بن محمد نبأنا قال
 قال بالبصرة المعدل الحسن بن القاسم بن على الحسن أبو وأخبرنا الخريبي داود بن هللا عبد نبأنا قال الصفار مسلم
 بن طلق عن أبيه عن سفيان عن داود بن هللا عبد نبأنا قال عيسى بن مسلم نبأنا قال الفرج بن الحسن بن محمد نبأنا
 ان وحالوته اإليمان طعم وجد فيه كن من ثالث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن انس عن حبيب
 أحب كان فيھا يقع ان نار له اوقدت ولو هللا في ويبغض هللا في يحب وان سواھما من إليه أحب ورسوله هللا يكون
  شيئا الخالل زاد با يشرك ان من إليه

  الحافظ عدى بن هللا عبد عنه روى الطيالسي محمد بن جعفر عن حدث السامري زيد بن الحسن بن محمد - 630

 اسلم بن شجاع عن بھا وحدث مصر سكن األنباري هللا عبد أبو إسماعيل بن محمد بن الحسن بن محمد - 631
 احمد بن محمد بن روح زرعة أبو القاضي أخبرنا وغيره الرازي الحسن بن احمد زرعة أبو عنه روى الحاسب
 قال المعدل على أبى بن على وأخبرنا بخطه لي وكتبه الحافظ الرازي الحسين بن احمد زرعة أبو نبأنا قال الرازي
 كامل أبو حدثني قال بمصر األنباري إسماعيل بن الحسن بن محمد هللا عبد أبو نبأنا قال الرازي زرعة أبو أنبأنا
 عن أنس بن مالك حدثني قال الفقية الحسن بن محمد صاحب مقاتل بن بكر أبو حدثني قال الحاسب مسلم بن شجاع
 يوم كان فإذا ويعتمر ويحج ويصلى يصوم الرجل ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع

 مقاتل بن بكر بووأ اسلم بن وشجاع مالك عن الحديث ھذا يثبت ال بكر أبو الشيخ قال عقله بقدر أعطى القيامة
 من كان وقال الحسين أباه سمى انه غير األنباري هللا عبد أبى عن البلخي مسرور بن الفتح أبو رواه وقد مجھوالن
  وثالثمائة وأربعين ست سنة من القعدة ذي في منه سمع انه وذكر الثقات

 األموي ثم القرشي الحسن أبو واربالش ابى بن الملك عبد بن محمد بن على بن هللا عبد بن الحسن بن محمد - 632
 سليمان بن محمد بن الحسين عنه روى الطوسي مسروق بن محمد بن احمد عن وحدث السالم بمدينة القضاء ولي

 ثالث سنة صفر في با المستكفى استخلف قال جعفر بن محمد بن طلحة أنبأنا قال المحسن بن على أخبرنا الكاتب
 محمد بن على بن هللا عبد بن الحسن بن محمد الحسن أبا والشرقية المنصور مدينة لىع فاستقصى وثالثمائة وثالثين

 قبض ثم قال للحديث طالبه جوادا كريما األخالق واسع رجال كان انه طلحة وذكر الشوارب أبى بن الملك عبد بن
 المطيع واستخلف ستكفىالم على قبض السنة ھذه من رجب في كان فلما وثالثمائة وثالثين أربع سنة صفر في عليه
 الشام أعمال وبعض السواد أعمال من وقطعة رأى من وسر ومصر واليمن الحرمين و الشرقية الحسن أبا فقلد

 أنبأنا قال مخلد بن إبراھيم أنبأنا وثالثين خمس سنة رجب في ذلك جميع عن صرف ثم وواسط الفرات وسقى
 وامر القضاء أعمال من يتقلده كان ما جميع عن لشواربا أبي بن الحسن بن محمد وعزل قال علي بن إسماعيل

 وثالثين أربع سنة صفر من خلون لخمس الثالثاء يوم في ذلك ففعل عليه بالقبض با المستكفي المؤمنين أمير
 دق يجوز ال بما فيھا والعمل االحكام في االسترشاء إلى منسوبا األعمال من يتواله فيما الذكر قبيح وكان وثالثمائة

 قانع بن الباقي عبد عرفني الفياض عمر بن علي بن محمد عمر أبي كتاب في قرأت به الحديث وكثر عنه ذلك شاع
 أبي بن محمد قال ومائتين وتسعين اثنتين سنة آخر في ولد القاضي الشوارب أبي بن الحسن بن محمد الحسن أبا ان

  وثالثمائة وأربعين سبع سنة رمضان في الشوارب بيأ بن هللا عبد بن الحسن بن محمد الحسن أبو توفي الفوارس
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 محمد بن هللا عبد القاسم أبو ذكر حبابة بابن يعرف العسكري هللا عبد أبو الفرج بن علي بن الحسن بن محمد - 633
  الكديمي يونس بن محمد عن حدثھم انه الثالج بن

 حاجا بغداد قدم انه أيضا الثالج بن ذكر رويالھ القالنسي إسحاق أبو الحراث بن علي بن الحسن بن محمد - 634
  الحافظ ياسين بن محمد بن احمد عن وحدثھم

 بن حفص أبو نسبه النقاش المقرئ بكر أبو سند بن جعفر بن ھارون بن زياد بن محمد بن الحسن بن محمد - 635
 القرآن بحروف لماعا وكان األنصاري خرشة بن سماك دجانة أبي مولى انه ويقال األصل موصلي وھو شاھين
 الكثير سافر وكان العلوم من وغيرھا القراءات في تصانيف وله الصدور شفاء سماه كتابا فيه صنف للتفسير حافظا
 وراء وما خراسان وببالد والجبال والموصل والجزيرة والشام ومصر ومكة والبصرة بالكوفة وكتب وغربا شرقا
 بن هللا عبد بن ومحمد الحلواني زھير بن وإبراھيم الكجي مسلم وأبي الختلي سفيان بن إسحاق عن وحدث النھر

 عبد بن ومحمد المصري رشدين بن محمد بن وأحمد المكي الصائغ زيد بن علي بن ومحمد الحضرمي سليمان
 بن بكر أبو عنه روى ذكرھم يطول وخلق النسوي سفيان بن والحسن الھرويين إدريس بن والحسين السامي الرحمن
 رزقويه بن الحسن أبو عنه وحدثنا شاھين بن حفص وأبو الدارقطني الحسن وأبو الخلدي محمد بن عفروج مجاھد
 هللا عبيد بن الرحمن وعبد المقرئ الحمامي بن الحسن وأبو الفوارس أبي بن ومحمد الفضل بن الحسين بن ومحمد
 احمد بن عمر حفص أبو أخبرني ورةمشھ بأسانيد مناكير أحاديثه وفي شاذان بن علي أبو آخرھم وجماعة الحربي

 الصمد عبد بن محمد نبأنا قال إمالء النقاش زياد بن الحسن بن محمد بكر أبو نبأنا قال بعكبرا البزاز عثمان بن
 إدريس بن والحسين بطبرستان ھشام بن محمد بن وأحمد القاضي سفيان بن حماد بن وأحمد بالمصيصة المقرئ

 بالرملة قتيبة بن الحسن بن ومحمد بدمشق قيراط بن وإسماعيل بحمص النحوي رمنصو بن ونصر بھراة األنصاري
 إبراھيم بن ويحيى بطبرية القال أيوب بن ومحمد بأنطاكية االنطاكيان محمد بن والفضل موسى أبي بن وأحمد
 عن أبيه عن عروة بن ھشام عن عياش بن إسماعيل عن بقية نبأنا قال عبيد بن كثير نبأنا قالوا بحمص القاضي
 حديثه في قال منصور بن نصر اال أنثى اال دونه من يدعون ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قرا قالت عائشة
 إسحاق أبو حدثني قال القطيعي جعفر بن احمد حدثني عياش بن إسماعيل عن والمعافى بقية نبأنا قال كثير حدثنا

 عمرو بن معاوية بنت بن ابوغالب نبأنا قال محمد بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثني قال الطبري احمد بن إبراھيم
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن مجاھد عن ليث عن زائدة نبأنا قال عمرو بن معاوية جدي حدثني قال
 مرع بن علي الحسن أبي عن األزھري القاسم أبو حدثني حبيبه على حبيب دعاء يستجيب ال ان هللا سألت سلم و

 عمرو بن معاوية بنت بن بكر أبي اخى النضر بن احمد بن علي غالب أبي بحديث النقاش بكر أبو حدث قال الحافظ
 صلى النبي قال قال عمر بن عن مجاھد عن ليث عن زائدة عن عمرو بن معاوية جدي نا قال غالب أبو نا فقال ألبيه
 ليس غالب أبا ان له وقلت الحديث ھذا عليه فانكرت حبيبه ىعل حبيب دعاء يستجيب ال ان هللا سألت سلم و عليه هللا
 حديث وھذا األئمة االثبات من وزائدة ثقة عمرو بن ومعاوية معاوية بنت بن ألبيه اخوه وانما معاوية بنت بن ھو
 على الحديث ھذا فيه له كتابا واراني غالب أبي من اسمعه ولم كتابي في ھو وقال عنه فرجع مركب موضوع كذب
 مركبا الحديث ھذا وكان صحيح انه عنده كتاب من نقله انه واحسب الحسن أبو قال جدي نبأنا قال غالب أبو ظھره
 قال عنه رجع عليه وقفناه فلما وكتبه واستغربه غالب أبي حديث من انه بكر أبو فتوھم غالب أبي على الكتاب في
 بن إدريس نا قال المديني محمد بن يحيى حدثنا فيه فقال صاعد بن محمد بن يحيى عن بحديث وحدث الحسن أبو

 سفيان عن الحسن أبي من الشك ھذين أحد الحباب بن زيد أو األزرق إسحاق اما ثقة له شيخ عن القطان عيسى
 كذب باطل حديث وھذا والحسين والحسن إبراھيم قصة عباس بن عن أبيه عن ظبيان أبي بن قابوس عن الثوري
 وضع أو كتابه في وضعه قد به موثوق غير لرجل كتاب إليه وقع انه واحسب فوقه فمن صاعد بن رواه من كل على
 صاعد بن من سماعه من انه وظن الوھم عليه فدخل فرواه حديثه صحيح من انه فظن صاعد بن محمد أبي علي له
 غالب أبا ألن مروع بن معاوية بنت بابن ليس انه غالب أبي في الحسن أبي قول وجه اعرف ال بكر أبو الشيخ قال
 بن احمد يعلى أبو أخبرناه الكوكبي علي أبو أيضا عنه رواه فقد عنه النقاش حديث واما جده معاوية ان يذكر كان
 أبو نبأنا قال الكوكبي القاسم بن الحسين علي أبو نبأنا قال المعدل سعيد بن إسماعيل أنبأنا قال الوكيل الواحد عبد
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 عن مجاھد عن الليث عن زائد عن عمرو بن معاوية جدي حدثني قال عمرو بن ويةمعا بنت بن احمد بن علي غالب
 بكر أبو الشيخ قال حبيبه على يدعو حبيبا يشفع ال ان ربي سألت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن

 عمر بن احمد بن ليع الحسن أبو أخبرناه وقد األزرق إسحاق عن ال الحباب بن زيد عن ھو إنما الثاني والحديث
 عيسى بن إدريس نبأنا قال الخياط الملك عبد بن محمد بن يحيى نبأنا قال النقاش الحسن بن محمد نبأنا قال المقرئ

 أبي عن أبيه عن ظبيان أبي بن قابوس عن الثوري سفيان نبأنا قال الحباب بن زيد نبأنا قال القطان المخزومي
 علي بن الحسين األيمن فخذه وعلى إبراھيم ابنه األيسر فخذه وعلى سلم و عليه هللا صلى النبي عند كنت قال العباس
 أتاني قال عنه سرى فلما العالمين رب من بوحي السالم عليه جبريل عليه ھبط إذ ھذا يقبل وتارة ھذا يقبل تارة

 فنظر بصاحبه أحدھما فافد لك اجمعھما لست لك ويقول السالم عليك يقرا ربك ان محمد يا لي فقال ربي من جبريل
 يحزن لم مات ومتى امة أمه إبراھيم ان قال ثم فبكى الحسين إلى ونظر فبكى إبراھيم إلى سلم و عليه هللا صلى النبي
 وحزنت عمي بن وحزن ابنتي حزنت مات ومتى ودمي لحمي عمي بن علي وأبوه فاطمة الحسين وأم غيري عليه
 صلى النبي فكان ثالث بعد فقبض قال بإبراھيم فديته إبراھيم تقبض جبريل يا حزنھما على حزني اوثر وانا عليه انا
 قال إبراھيم بابني فديته من فديت وقال ثناياه ورشف صدره إلى وضمه قبله مقبال الحسين رأى إذا سلم و عليه هللا

 الحديثين ھذين في شرح مما واقل الخياط الملك عبد بن محمد بن يحيى نا فقال صاعد بن النقاش دلس بكر أبو الشيخ
 ذكر انه جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح أبي بن هللا عبيد حدثني به االحتجاج يترك و المحدث عدالة به تسقط
 منكر حديثه كل فقال النقاش عن البرقاني بكر أبا سألت القصص عليه والغالب الحديث في يكذب كان فقال النقاش
 سمعت قال الكرماني يحيى بن محمد حدثني صحيح حديث فيه ليس فقال لنقاشا تفسير ذكر بكر أبا سمع من وحدثني

 بن الحسين أبا سمعت الصدور بشفاء وليس الصدور اشفى ذاك فقال النقاش تفسير ذكر الطبري الحسن بن هللا ھبة
 إحدى ةسن شوال من خلون لثالث الثالثاء يوم في بنفسه يجود وھو النقاش بكر أبا حضرت يقول القطان الفضل

 يرددھا العاملون فليعمل ھذا لمثل صوته بعلو نادى ثم ھو ما اعلم ال بشيء شفتيه يحرك فجعل وثالثمائة وخمسين
 بن الحسن أبا سمعت ومائتين وستين ست سنة في النقاش مولد ان الفوارس أبي بن محمد ذكر نفسه خرجت ثم ثالثا

 توفي قال بكر أبي بن الحسن أخبرنا وثالثمائة وخمسين دىإح سنة في النقاش الحسن بن محمد توفي يقول رزقويه
 الشيخ قال األربعاء يوم غداة ودفن وثالثمائة وخمسين إحدى سنة شوال من مضيا ليومين الثالثاء يوم النقاش بكر أبو
  القطن دار يسكن وكان دفن داره في بكر أبو

 حدثنا الكديمي يونس بن ومحمد العنبري المثنى بن معاذ سمع التمار بكر أبو مسعود بن الحسن بن محمد -  636
 بكر وأبو الخطبي علي بن إسماعيل أنبأنا قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا ثقة وكان رزقويه بن الحسن أبو عنه
 عباد بن شھاب نبأنا قال القرشي يونس بن محمد نبأنا قال للخطبي واللفظ األصم التمار مسعود بن الحسن بن محمد
 قال أبيه عن العميا بن عن المبارك بن نبأنا قال أدري ال قال سليم بن محمد من له قلت قال سليم بن محمد نانبأ قال

 ال معرفة هللا قبح حوائجك ارفع األنساب من نسب المعرفة ان فقال فعرفني له فانتسبت فاستنسبني معاوية إلى وفدت
  تنفع

  أيضا رزقويه بن عنه روى موسى بن بشر عن حدث بالكات احمد أبو القاسم بن الحسن بن محمد - 637

 أبو مقسم بن هللا عبيد بن داود بن سليمان بن محمد بن الحسين بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن محمد -  638
 شيبة أبي بن عثمان بن ومحمد الكجي مسلم وأبا الجالجلي الحسن بن موسى السري أبا سمع العطار المقرئ بكر

 بن ومحمد المروزي يحيى بن ومحمد القطان علوية بن والحسن ثعلبا العباس وأبا األنصاري إسحاق بن وموسى
 بن والحسين الرزاز احمد بن وعلي رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا الحداد الكريم عبد بن وإدريس الجوھري الليث
 بن عمرو بن علي نا قال لالخال محمد بن الحسن أخبرني ثقة وكان وغيرھم شاذان بن علي وأبو الصوفي شجاع
 قال عباد أبي بن الحسن بن موسى السري أبو نا قال كتابه أصل من مقسم بن الحسن بن محمد نا قال الحريري سھل
 سلم و عليه هللا صلى النبي ان مالك بن أنس عن الزھري عن األوزاعي نبأنا قال القرقساني مصعب بن محمد نا

 بن على رواه فقد مصعب بن محمد وھم وقد الخالل عن إال الحديث ھذا باكت لم المغفر رأسه وعلى مكة دخل
 يحيى بن هللا عبد أخبرنا الصواب وذاك الزھري عن أنس بن مالك عن مصعب بن عن الخزاز عبدويه بن الحسن
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 مصعب بن محمد نا قال الخزاز عبدويه بن الحسن بن علي حدثني قال إبراھيم بن هللا عبد بن محمد نا قال السكري
 الفتح عام مكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دخل قال مالك بن أنس عن الزھري عن مالك نبأنا قال القرقساني

 القرآن ومعاني التفسير في وله بالقراءات واعرفھم الكوفيين لنحو الناس احفظ من مقسم بن كان مغفر رأسه وعلى
 إلى عمد انه به عليه طعن ومما عدة تصانيف النحو وعلوم تالقراءا في أيضا وله األنوار كتاب سماه جليل كتاب

  والعربية اللغة في تجوز انھا ذكر وجوه على وأقرأھا وقراھا فيھا اإلجماع فخالف القرآن من حروف

 فاذعن والفقھاء القراء بحضرة واستتابه فأحضره السلطان إلى األمر وارتفع عليه فأنكروه العلم أھل عنه ذلك وشاع
 عن ينزع لم انه وقيل عليه بالشھادة فيه خطوطھم المجلس ذلك حضر من جماعة واثبت بتوبته محضر وكتب ةبالتوب
 بن بكر أبي صاحب المقرئ ھاشم أبي بن طاھر أبو حاله ذكر وقد وفاته حين إلى بھا يقرئ وكان الحروف تلك

 أبو أنبأنا قال المقرئ عمر بن احمد بن يعل الحسن أبو أخبرنا فيما فقال البيان كتاب سماه الذي كتابه في مجاھد
 وجه عنده صح ما كل ان فزعم ھذا عصرنا في نابغ نبغ وقد قال ھاشم أبي بن محمد بن عمر بن الواحد عبد طاھر
 ضل بدعة ذلك بقيله فابتدع وغيرھا الصالة في جائزة فقراءته المصحف خط يوافق القرآن من لحرف العربية في
 الباطل من هللا كتاب الحاق وحاول واھله اإلسالم على جنايته بھا عظمت مزلة في نفسه ورطوأ السبيل قصد عن بھا
 بتخير الحق أھل مغالطة إلى طريقا رأيه بسيء هللا دين في اإللحاد ألھل جعل إذ خلفه من وال يديه بين من يأتيه ماال

 شيخنا بكر أبو كان وقد المفترض ألثربا والتمسك االعتصام دون باالراء واالستخراج البحث جھة من القراءات
 ما بتركه الحكام عند المقبولين والشھود الحكام عليه واشھد منھا باستتابته المضلة بدعته من نشله وجھه هللا نضر
 وال قوية حجة له يكن ولم بطائل يأت فلم إليه ذھب ما صحة على البرھان سئل ان بعد الضاللة من فيه نفسه اوقع

 وقتنا في عاود ثم بدعته عن االقالع واظھاره توبته عند السلطان من تأديبه عنه هللا رضي بكر أبو واستوھب ضعيفة
 للناس يكون ذلك ان منه ظنا دونه والغباوة الغفلة في ھو ممن المسلمين أصاغر من واستغوى ابتدعه كان ما إلى ھذا
 الزائفين لفظ من كتابه حافظ انه اعلمنا قد هللا نال مجلسه به ضل ما يعدو ولن إماما ابتدعه فيما يجعلوه وان دينا

  بعده وقال كثيرا كالما طاھر أبو ذكر ثم لحافظون له وانا الذكر نزلنا نحن انا بقوله الملحدين وشبھات

 ھشام بن لخلف كان لما قال انه وذلك صحيحة وفطنة لب ذي على وفسادھا بطولھا تخيل ال شبھة عليه دخلت وقد
 حذا كان فلو مستنكر غير مباحا أيضا لي ذلك كان منكر غير مباحا لھم ذلك وكان يختاروا ان سعدان نوب عبيد وأبي

 من حروفا ترك خلفا ان وذلك مستنكر غير ولغيره له مباحا ذلك كان كطريقھم طريقا وسلك اختاروه فيما حذوھم
 القراءة أئمة قراءة منھما واحد يتجاوز مفل سعدان وبن عبيد أبو واما نافع مذھب على يقرأ ان واختار حمزة حروف

 عليه النكير كان إنما بل عليه معيب وال منه ممنوع غير لذلك مسوغا كان نحوھم نحا الغافل ھذا كان ولو باألمصار
 ھذا منه نقلنا كثيرا كالما طاھر أبو وذكر ومختلفين مجتمعين به جاؤوا فيما الحجة ھم الذين األئمة عليه عما شذوذه
 محمد بن احمد بكر أبو حدثني ھناك مستقصى فإنه البيان كتاب أول في للنظر فليعمد عليه الوقوف آثر ومن دارالمق

 مع أصلي الجامع المسجد في كأني المنام في رأيت يقول مرة غير الفرضي احمد أبا سمعت قال الغزال المستملي
 فيما األئمة مخالفته ذلك فأولت مستدبرھا صليي وھو القبلة ظھره ولي قد مقسم بن الحسن بن محمد وكان الناس
 من سمعتھا وانا فقال المقرئ السراج بن يعلى ألبي الحكاية ھذه ذكرت بكر أبو الشيخ قال القرآات من لنفسه اختاره
 وثالثمائة وخمسين أربع سنة األخر ربيع شھر في مقسم بن توفي الفوارس أبي بن محمد قال الفرضي احمد أبي

 أبو توفي قال بكر أبي بن الحسن أخبرنا اعلم وهللا حديثا عليه ادخل ابنه ان ويقال ومائتين وستين خمس سنة ومولده
 من ساعات على توفي وثالثمائة وخمسين أربع سنة األخر ربيع شھر من خلون لثمان الخميس يوم مقسم بن بكر

  يومه من الظھر صالة بعد ودفن النھار

 شيبة أبي بن عثمان بن محمد سمع الكوفي بابن يعرف الدقاق بكر أبو إبراھيم بن علي بن الحسن بن محمد -  639
 الكجي مسلم وأبا الفارسي الوليد بن علي بن والحسن حنبل بن احمد بن هللا وعبد المتوكل بن علي بن والحسن
 فسمى عدة مواضع في رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا ثقة وكان األبار علي بن وأحمد المؤدب العباس بن ومحمد
 بن وعلي النعالي طلحة بن محمد عنه وحدثنا عنه روايته في الصفار عثمان بن هللا عبد أباه سمى وكذلك الحسن أباه
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 وقال عنه روايتھما في الطبري إسحاق وأبو الدارقطني الحسن أبو قال وكذلك الحسين بن محمد نا فقاال الرزاز احمد
  هللا شاء ان الحسين بن محمد باب في حديثا عنه نسوق نونح موضع غير في رزقويه بن مثله

 نوردھا حكاية القاضي يوسف بن محمد عمر أبي عن حكى الكاتب الحسن أبو الصباح بن الحسن بن محمد -  640
 العباس أبو الخشاب بن سعيد بن الحسن بن محمد هللا شاء ان األصبھاني علي بن داود بن محمد أخبار في بعد

 عبد أبو عنه روى الشبلي بكر وأبي الفرغاني هللا عبد بن محمد جعفر أبي عن حكايات صاحب وفيالص المخرمي
 مكة إلى خرج ثم بنيسابور نزل قد وكان الحافظ هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو والحاكم النيسابوري السلمي الرحمن
 محمد قال النيسابوري الحافظ هللا عبد بن محمد هللا عبد أبي عن المقرئ احمد بن علي بن محمد أخبرني بھا فتوفى
 نيسابور قدم من اظرف من كان الخشاب بابن المعروف البغدادي العباس أبو الصوفي سعيد بن محمد بن الحسن بن
 وسمع سنين عندنا واقام خراسان بالد دخل لھا وتعصبا للسنة تعظيما وأكثرھم ودينا عقال وأكمھلم البغداديين من

  وثالثمائة وستين إحدى سنة بھا ومات بمكة وجاور حج ثم الكثير الحديث
 

 غالب بن ومحمد األزرق الفرج بن محمد عن حدث البربھاري بحر أبو علي بن كوثر بن الحسن بن محمد - 642
 وغيرھم الكديمي العباس وأبي الباغندي سليمان بن ومحمد الحربي وإبراھيم القاضي إسحاق بن وإسماعيل التمتام
 بن وعلي الحذاء هللا عبد بن محمد بن وعلي رزقويه بن الحسن أبو عنه وحدثنا الدارقطني الحسن أبو ليهع انتخب
 بن عمر بن هللا وعبيد البرقاني بكر وأبو الحريري علي بن ومكي النجار بكير بن عمر بن ومحمد الرزاز احمد
 ما على بحر أبي حديث من اقتصروا لنا يقول يالدارقطن كان فقال عنه نعيم أبا وسألت األصبھاني نعيم وأبو شاھين
 محمد عن الدارقطني الحسن أبا سألت يقول السھمي حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن علي حدثني حسب انتخبته

 وبذاك بذا فحدث رديء واصل صحيح وسماع صحيح أصل له كان فقال البربھاري بحر أبي كوثر بن الحسن بن
 قال البرقاني بكر أبو حدثنا نظر فيه شيخ كوثر بن بحر أبو يقول الفوارس أبي بن محمد الفتح أبا سمعت فافسده
 بحر ألبي وقال كذاب الشيخ ان ساريكم السرخسي بن لنا فقال يوما عنده وحضرت كوثر بن بحر أبي من سمعت
 قال منه سمعت قد عمن بحر أبو فقال منه سمعت ھل الفالني الموضع في ينزل كان فالن بن فالن بن فالن الشيخ أيھا
 عن حديثا البرقاني على وقرأت أصل للمسأله يكن ولم عنه سأله ما اختلق قد السرخسي بن وكان البرقاني بكر أبو
 بكر أبو فقال األصبھاني نعيم أبو فعل وكذلك له قلت الصحيح في الفوارس أبي بن الفتح أبو عنه خرج فقال بحر أبي
 بحر أبي مولد الفوارس أبي بن محمد قال كذابا كان فقال أخرى مرة ذكره عتهسم ثم كعب عندي بحر أبو يسوى ما
 حدثت وثالثمائة وستين اثنتين سنة ومات ردية أشياء وله جياد أصول وله مخلطا وكان ومائتين وستين ست سنة في
 منھا منكرة شياءأ عمره آخر في منه وظھر مخلطا البربھاري كوثر بن بحر أبو كان قال الفرات بن الحسن أبي عن
 له وكانت ذلك عليه فقرءوا الحديث أصحاب من قوم فغفله المدائني وعبدوس طالب أبي بن يحيى عن حدث انه

  عليه الغفلة وغلبت بغيره ذلك فخلط جيده كثيرة أصول

 بن لالفض خليفة أبا سمع اليقطيني البزاز جعفر أبو يقطين بن عيسى بن محمد بن على بن الحسن بن محمد -  643
 محمد بن ومحمد الموصلي على بن احمد يعلى وأبا الكوفى األحوص أبي بن عمر بن والحسين الجمحي الحباب
 وكان فأكثر البلدان من وغيرھما والشام بالجزيرة وكتب سافر قد وكان طبقتھم في ومن البغوي القاسم وأبا الباغندي
 بشران بن الحسين أبي بن هللا وعبد الحذاء هللا عبد بن دمحم بن وعلى األصبھاني نعيم أبو عنه حدثنا فھما صدوقا
 أبو كان قال الفرات بن الحسن أبى عن حدثت وغيرھم النعالي دوما بن على وأبو الطاھري العزيز عبد بن وعلى
 لي قال والدارقطني مظفر وبن البصري عمر الحفاظ من عليه وانتقى ثقة الحديث في األمر جميل اليقطيني جعفر
 قلت نعم قال ثقة أكان له فقلت يسيرا شيئا اال منه اسمع ان ارزق ولم الحديث حسن اليقطيني كان البرقاني بكر أبو

 مسعر لحديث جمعة في رأيت أنى غير خيرا اال فيه اسمع لم فقال ثقة أكان اليقطيني وذكر أخرى مرة للبرقانى
 وغيرھم الشاميين عن نظر فيھا وجوه من ألنھا رهغي على األحاديث تلك في الحمل بكر ألبي فقلت منكره أحاديث
 في اليقطيني توفى قال الفقية إبراھيم بن عمر طالب أبو حدثني فال جھته من حمل فيھا اليقطيني على يكون ان فاما
  وثالثمائة وستين سبع سنة األخر ربيع شھر من عشر الرابع الخميس يوم ودفن األربعاء يوم
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 بن احمد سمع بغداد ساكن الرازي السراجى السروي هللا عبد أبو خرشاد برد بن محمد بن الحسن بن محمد -  644
 عدى بن نعيم وأبا القزويني مھروية بن محمد بن وعلى الجوھري على بن احمد بن وعمر المروزي خالد

 الطاھري زالعزي عبد بن وعلى رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا الرازي حاتم أبى بن الرحمن وعبد األستراباذي
 سنة قال العتيقي محمد بن احمد أخبرنا ثقة فقال البرقاني عنه وسالت الخالل محمد بن والحسن البرقاني بكر وأبو
 وكان السوسي الخز دالل السراجى الرازي محمد بن الحسن بن محمد هللا عبد أبو توفي فيما وثالثمائة وسبعين أربع
 في السراجى هللا عبد أبى من سمعت قال الروياني شعيب بن احمد بن محمد منصور أبو أخبرنا مستورا أمينا ثقة

 في الصالة قبل الجمعة يوم ودفن وثالثمائة وسبعين أربع سنة القعدة ذي من الثاني الجمعة ليلة وتوفى الربيع قطيعة
  له تربه

 الحسن بن وأحمد ابيالفري محمد بن جعفر عن حدث بالقزوينى يعرف بكر أبو سليمان بن الحسن بن محمد - 645
 الحضرمي ھارون بن ومحمد البغوي القاسم وأبى العكبري ذريح بن صالح بن ومحمد الصدفي الجبار عبد بن

 المالكي الحسن بن محمد بن على عنه وحدثنا البزار شيبة أبى بن محمد بن وأحمد الوراق العباس بن وإسماعيل
 في منه سمعت القزويني سليمان بن الحسن بن محمد بكر أبو نانبأ قال الحسن بن محمد بن على الحسن أبو أخبرنا
 عثمان نبأنا قال خالد بن صدقة نبأنا قال الدمشقي عمار بن ھشام نبأنا قال الفريابي بكر أبو نبأنا قال العتابيين شارع
 عليكم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان الباھلى امامة أبى عن القاسم عن يزيد بن علي عن العاتكة أبى بن
 شريكان والمتعلم العالم قال ثم اإلبھام تلي والتي الوسطى اصبعية بين جمع ثم يرفع ان وقبل يقبض ان قبل العلم بھذا
 جماعة عن واحد جزء الشيخ ھذا عن المالكي عند وكان بكر أبو الشيخ قال بعد الناس سائر في خير وال األجر في

 يوم في الشيخ ھذا مات المالكي لي وقال والمتون األسانيد في تخليط األحاديث ثرأك في وكان ذكرتھم الذين الشيوخ
  وثالثمائة وسبعين خمس سنة من شعبان غرة الخميس

 الوھاب عبد بن محمد بن يعقوب عن حدث الكاتب الفضل أبو حفص بن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد - 646
 المحاملي إسماعيل بن والحسين الحافظ عبيد بن محمد بن وعلى األصبھاني مسعدة بن محمد بن وأحمد الدوري
 بن الحسن بن على القاسم أبو عنه حدثنا المصري محمد بن وعلى الحمصي سالمة بن الغافر وعبد مخلد بن ومحمد
 أبو أخبرني االزجى على بن العزيز وعبد األنماطي الحسن بن الحسين هللا عبد وأبو الدقاق عثمان أبى بن محمد
 بن يعقوب نبأنا قال الكاتب حفص بن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد الفضل أبو نبأنا قال عثمان أبى بن القاسم
 عن حصين عن عياش بن بكر أبو نبأنا قال التميمي الجبار عبد بن احمد نبأنا قال الدوري الوھاب عبد بن محمد
 في ما طلست هللا اال اله ال قال من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن الحسن عن جحادة بن محمد

 يجلس دينا صالحا فاضال كان فقال الشيخ ھذا عن عثمان أبى بن سألت مثلھا إلى يعود حتى السيئات من صحيفته
  منه سمعت وھناك المنصور جامع في الوراق إسماعيل بن حلقة بقرب

 بن عمرو وأبا الصفار محمد بن إسماعيل سمع سارالسم بكر أبو قشيش بن احمد بن الحسن بن محمد -  647
 حنبل بن احمد مذھب الفقة في وينتحل القرآن أھل من صدوقا وكان الخلدي وجعفر النجاد سلمان بن وأحمد السماك
  وثالثمائة وثمانين ثمان سنة المحرم من يوم أول أبى توفى يقول وسمعته على ابنه عنه حدثني

 سعيد بن محمد بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم النيسابوري البحيرى محمد بن فرجع بن الحسن بن محمد - 648
 بن محمد أنبانا قال الواسطي يعقوب بن علي بن محمد أخبرنا الواسطي العالء أبو القاضي عنه حدثنا البحيرى
 بن محمد بن محمد العباس أبو نبأنا قال السلولي درب في ببغداد النيسابوري البحيرى محمد بن جعفر بن الحسن
 عن إسحاق أبى عن وإسرائيل شعبة نبأنا قال سليمان بن مالك نبأنا قال هللا عبد بن الفضل نبأنا قال البحيرى سعيد
  بولى اال نكاح ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن موسى أبى بن بردة أبى
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 محمد بن ويحيى البغوي القاسم أبا سمع الصيرفي بكر أبو مھران بن الحسن بن عبدان بن الحسن بن محمد - 649
 الصيرفي عثمان بن احمد بن هللا عبيد عنه حدثني المحاملي إسماعيل بن والحسين المھتدى بن احمد وأبا صاعد بن

  الثقة فوق فقال ثقة أكان فقلت عنه وسألته

 اخبارا وغيره الزاھد عمر أبى عن روى بالحاتمى المعروف اللغوي على أبو المظفر بن الحسن بن محمد -  650
 لثالث األربعاء يوم في الحاتمى مات لي وقال التنوخي القاضي المحسن بن على عنه حدثنا األدب مجالس في امالھا
  وثالثمائة وثمانين ثمان سنة األخر ربيع شھر من بقين

 محمد بن وعلى المطيري جعفر نب ومحمد عقدة بن العباس أبا سمع النجاد بكر أبو سليم بن الحسن بن محمد - 651
 يوم في سليم بن الحسن بن محمد توفى لي وقاال العتيقي محمد بن وأحمد األزھري القاسم أبو عنه حدثنا المصري
 قال وثالثمائة وتسعين إحدى سنة اآلخرة ربيع شھر من العاشر األحد يوم ودفن األحد ليلة في األزھري وقال األحد
  كثيرة كتب صاحب مأمون ثقة العتيقي

 ابنا االخوان أنبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا الھاشمي بكر أبو المأمون بن الفضل بن الحسن بن محمد -  652
 بن الرحمن عبد نا قال الربالى عمرو بن ناحفص قال الزيات بن احمد بن الملك عبد العباس أبو نا قاال المأمون
 بغلة عمار بن رواد له جعل فرس بن عدى ان قومه من رجل عن ميزن بن الھزھاز نبأنا قال سفيان نبأنا قال مھدى
 بن مسلمة له يقال رجل عليھم قدم حتى معھا وكان زوجھا تختار ذلك كل ثالثا فخيرھا ثالثا امرأته يخير ان على
 بن لفضلا بن الحسن بن محمد بن على بن الكريم عبد تمام أبا سألت ألرجمنك قربتھا لئن فقال عليا فاتى رافع

 قال محمد منھما واحد كل اسم جدي اخوا ھما فقال البرقاني بكر أبو عنھما حدثنا اللذين المأمون ابنى عن المأمون
 وعندنا وثالثمائة خمسين سنة بعد مات وفاته وتقدمت أخوته أكبر وھو الحسن أبا يكنى الحسن بن محمد جدي وكان
 من سمع حدثا وقد الفضل أبو بكر أبو فھما اخواه واما العلم من ءشي عنه يخرج ولم منه سمعه أبونا كان له كتاب
 عبد أبو القاضي أخبرني وقد بكر أبو الشيخ قال الفضل أبى أخيه وفاة على وفاته وتقدمت البرقاني بكر أبو بكر أبى
 قاال المأمون بن لالفض بن الحسن بن هللا عبد الحسين وأبو محمد الفضل أبو نبأنا قال الصيمرى على بن الحسين هللا
 الصيمرى لي وقال المأمون ابنى عن البرقاني عن ذكرناه الذي بالحديث الزيات احمد بن الملك عبد العباس أبو نبأنا

 سماعھم وكان المأمون بن الفضل بن الحسن بنى هللا عبد الحسين وأبى محمد بكر وأبى محمد الفضل أبى من سمعت
 محمد أيضا واسمه الحسن أبا يكنى أخ لھم وكان الحسين أبو ثم بكر أبو يتلوهو اكبرھم الفضل وأبو واحد موضع في
  قديما مات

 زياد بن محمد بن هللا عبد بكر أبا سمع الھاشمي الفضل أبو المأمون بن الفضل بن الحسن بن محمد - 653
 الزيات نصر بن احمد بن الملك وعبد سندوية بن نصر بن وأحمد الحافظ الزبير أخا محمد بن وسعيد النيسابوري
 بن وحمزة األزھري القاسم وأبو البرقاني بكر أبو عنه حدثنا األنباري بن بكر وأبا المحاملي هللا عبد أبا والقاضي
 بن احمد أخبرنا وغيرھم النحوي السمسماني هللا عبيد بن وعلى الطبري الحسن بن هللا وھبة الدقاق ظاھر بن محمد
 علي بن احمد حدثني ثقة الھاشمي المأمون بن الفضل أبو توفى فيھا وثالثمائة سعينوت ست سنة قال العتيقي محمد
 سلخ السبت يوم المأمون بن الحسن بن محمد الفضل أبو توفي قاال الكاتب المحسن بن وھالل المحتسب الحسين بن

  سنة وثمانون ست وله وثالثمائة وسبعين ست سنة من اآلخر ربيع بن ھالل وقال األول ربيع شھر

 بن الحسن بن محمد الفضل أبو توفي قاال الكاتب المحسن بن وھالل المحتسب الحسين بن علي بن أحمد حدثنى
 وثمانون ست وله وثالثمائة وسبعين ست سنة من اآلخر ربيع ھالل وقال األول ربيع شھر سلخ السبت يوم المأمون

  سنة

 البغوي القاسم أبي عن ببغداد وحدث البصرة سكن بكر أبو محمويه بن احمد بن محمد بن الحسن بن محمد - 654
 أخبرنا الصيمري علي بن الحسين هللا عبد أبو القاضي عنه حدثنا المقرئ مجاھد بن بكر وأبي داود أبي بن بكر وأبي

 بكر أبو نا قال البصرة من علينا قدم محمويه بن احمد بن محمد بن الحسن بن محمد بكر أبو نبأنا قال الصيمري
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 بن عيسى نا قال خداش بن بكر نا قال السرخسي علي بن محمد نا قال المقرئ مجاھد بن العباس بن موسى بن حمدا
 امام هللا عند درجة الناس ارفع ان اال يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال سعيد أبي عن عطية عن المسيب
 انتقل انه اال بغدادي واصله ياسين بن جابر عم الشيخ اھذ الصيمري لي قال عادل غير امام عذابا الناس وأشد عادل
  فنزلھا البصرة إلى

 بن العباس أبي عن حدث حسان أبي بابن يعرف المؤدب الحسن أبو الحسن بن عمر بن الحسن بن محمد -  655
 لعبادانيا سليمان بن وأحمد االدمي بن عثمان بن وأحمد الرزاز عمرو بن ومحمد الصفار محمد بن وإسماعيل عقدة
  العتيقي محمد بن احمد عنه حدثنا

 مھدي بن عمر أبي أيام في علينا قدم الوارث بابن يعرف الرازي بكر أبو الرحمن عبد بن الحسن بن محمد - 656
  أحاديث عنه علقت االرجاني بانياك بن احمد بن محمد هللا عبد أبي عن وحدث

 بن عمر بن يحيى بن ومحمد الصفار محمد بن إسماعيل سمع الوراق العالء أبو محمد بن الحسن بن محمد - 657
 بن احمد بن محمد عن بالبصرة وكتب المقرئ احمد بن وبكار القاضي كامل بن وأحمد الطائي حرب بن علي

 المعمري سفيان بن هللا عبد بن ومحمد القطان جعفر بن الحسين بن وعلي دستكوتا بن بشر وأبي العسكري محمويه
 بالبصرة إمالء القطان جعفر بن الحسين بن علي الحسن أبو نبأنا قال الوراق العالء أبو أخبرنا ثقة انوك عنه كتبنا
 أبي عن جريج بن أنبأنا قال مخلد بن الضحاك نبأنا قال يونس بن محمد نبأنا قال وثالثمائة وثالثين ست سنة في

 القيامة يوم ألمتي شفاعة دعوتي اختبات واني دعوة نبي لكل ان قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان جابر عن الزبير
 سوق ناحية الشرقي بالجانب ينزل وكان وثالثمائة عشرة ثماني سنة في ولد انه لي فذكر مولده عن العالء أبا سألت
 مقبرة في ودفن وأربعمائة عشرة اثنتي سنة األول ربيع شھر من والعشرين الثاني الخميس يوم في ومات يحيى

  الخيزران

 الخالق عبد من سمع بالنعماني المعروف بكر أبو إسماعيل بن احمد بن ثابت بن علي بن الحسن بن محمد - 658
 سوق ناحية يسكن صحيحا سماعه وكان عنه كتبت يسيرا شيئا الحداد سندي بن وأحمد رؤبة أبي بن الحسن بن

 بن محمد نا قال إمالء المعدل محمد أبو رؤبة أبي نب الحسن بن الخالق عبد نبأنا قال النعماني بكر أبو أخبرنا الطعام
 يسأل رجل جاء قال جابر عن سفيان أبي عن األعمش عن سفيان نبأنا قال منصور أبو نبأنا قال الحرث بن سليمان
 ولدت النعماني بكر أبو لنا قال ويدك لسانك من المسلمون يسلم ان قال أفضل اإلسالم أي سلم و عليه هللا صلى النبي

 وأربعمائة وعشرين خمس سنة اآلخرة جمادي من الرابع الخميس ليلة في ومات وثالثمائة وأربعين تسع سنة يف
  الدير باب بمقبرة الليلة تلك صبيحة في ودفن

 معنا سمع بنا مختصا لنا صاحبا كان الكرجي بابن يعرف المطرز يعلى أبو العباس بن الحسن بن محمد -  659
 بن من قبلنا سمع قد وكان األھوازي الصلت بن الحسن وأبي المتيم بن الحسين وأبي مھدي بن عمر أبي من الكثير
 وتوفي للقرآن حافظا مستورا صدوقا وكان يسيره أحاديث عنه علقت وغيرھما الفرضي احمد وأبي المجبر الصلت
 ودفن أربعمائةو وعشرين سبع سنة رمضان شھر من والعشرين السابع السبت ليلة في وفاته وكانت شاب وھو

 بكر أبو الشيخ قال لحيته في كثيرا الشيب وكان األربعين سنة يبلغ لم وأحسبه الدير باب مقبرة في الليلة تلك صبيحة
 البسا جميلة وھيأة حسنة صورة على وھو سنة من بنحو موته بعد المنام في الكرجي الحسن بن محمد يعلى أبا رأيت
 غفر تعالى هللا ان يضحك ان يكاد مستبشر وھو ابتداء لي قال ثم على فسلم سوادال شديدة سوداء ولحيته بيضا ثيابا
 إلى الحديث يسوق ان يريد أظنه وانا موته قبل حديثه يحدثني معي ومشى القول من ھذا نحو أو كلھا ذنوبي لي

  انتبھت ثم الدنيا مفارقته وبعد قبضه حال في لقيه ما اعالمي

 علي أبي بابن ويعرف األھوازي الحسين أبو عمران بن موسى بن محمد بن داحم بن الحسن بن محمد -  660
 منه وسمع حديثه من أجزاء النعيمي الحسن أبو له وخرج السورين بين وسكن األھواز من علينا قدم األصبھاني

 بن حمدوم خرزاذ بن محمود بن وأحمد دارا بن إسحاق بن محمد عن فحدثنا منه وسمعنا البرقاني بكر أبو شيخنا
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 محمد بن احمد علي وأبي العسكري سعيد بن هللا عبد بن الحسن احمد أبي وعن االھوازيين الشاھد إسحاق بن احمد
 فروعا إلينا اخرج قد وكان وثالثمائة وأربعين خمس سنة آخر في ولدت يقول وسمعته وغيرھم الصولي جعفر بن

 ان فظننت ونحوه الدوري عباس طبقة في الذين غداديينالب متقدمي عن المتأخرين شيوخه حديث من كتبھا قد بخطه
 ال وكان الدباس الحسين بن السالم عبد حدثني حتى الحديث صناعة من شيئا يحسن يكن لم فان عليه غلبت الغفلة
 ال صحيفة وھو مجموعة أخبار فيه كتاب يديه وبين يوما األھوازي على دخلت قال والصيانة بالستر معروفا به باس
 أو إسنادا منھا خبر لكل وانشأ كتبه من متفرقة مواضع إلى عدة اخبارا منه نقل قد األھوازي فرأيت سماع فيھا يوجد
 عن الفوارس أبي بن محمد بخط صحيح فيھا سماعه كثيرة أصوال لألھوازي رأينا وقد بكر أبو الشيخ قال قال كما

 عن ببغداد عليه فقرىء الكبير البخاري تاريخ لكتاب صحيحا أيضا سماعه وكان وغيره البلوطي الطيب بن محمد
 الطوابيقي جعفر أبي عند وكان األھوازي سماع وفيه قرئ الفوارس أبي بن أصل ومن الشيرازي عبدان بن احمد
 بعض سأله وقد األھوازي فحضرت الجاحظ عن مسند حديث الصولي جعفر بن محمد بن احمد علي أبي عن

 الحسين وأبو الطوابيقي جعفر أبو حدثنا مكتوبا الصقر بن له يقال كان حدث بخط ثالحدي ذلك أراه ان بعد أصحابنا
 فكتبه لي اكتبه قال ثم فقرأه علي اقراه نعم فقال الصولي من الحديث ھذا اسمعت له فقال الصولي نبأنا قاال األھوازي

 وبن كتبه في الحديث يكن ولم اطالعه لم شيئا عنده تركت اظن وال األھوازي كتب في نظرت قد ذلك قبل وكنت له
 وغير له عثرت قد الشيوخ على ويضعھا ويركبھا األحاديث يسرق كذابا كان بخطه الحديث ان ذكرت الذي الصقر
 علي بن أحمد نصر أبا سمعت قال الدربندي محمد بن الحسن الوليد أبو حدثني اعلم وهللا ذلك على أصحابنا من واحد
 أقام بكر أبو الشيخ قال الكذب جراب األصبھاني علي أبي بن نسمي كنا وليق باألھواز الجصاص عبدوس بن

  وأربعمائة وعشرين ثمان سنة في وفاته وبلغتنا األھواز إلى خرج ثم سنين سبع ببغداد األھوازي

 قالطا باب أھل من الشمعي بابن ويعرف المقرئ البزاز هللا عبد أبو الحسن بن هللا عبد بن الحسن بن محمد -  661
 يثني وسمعته أصحابنا بعض عنه كتب القطيعي مالك بن بكر وأبي البزوري احمد بن إبراھيم إسحاق أبي عن حدث
 في الشمعي بن مات اعلم وهللا لغيره قديما الكتاب وكان طري بخط ملحق سماعه وفيه كتبه من شيئا رأيت ثم عليه

  وأربعمائة وعشرين تسع سنة من المحرم

 مرو نواحي من ناحية وقرينين القرينيني المروزي ابوالمظفر إسحاق بن محمد بن احمد بن نالحس بن محمد -  662
 يتفقه صدوقا وكان عنه كتبت وغيرھما المخلص طاھر وأبي السرخسي احمد بن زاھر عن بھا وحدث بغداد سكن
 عبد أبو نبأنا قال بھا سيالسرخ احمد بن زاھر علي أبو أنبأنا قال المروزي المظفر أبو أخبرني الشافعي مذھب على
 عن وھب بن نبأنا قال اإلسكندراني رومان أبي بن الملك عبد بن هللا عبد نبأنا قال األرغياني المسيب بن محمد هللا

 لن فإنك يريبك ال ما إلى يريبك ما دع يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عمر بن عن نافع عن مالك
 بناحية المظفر أبو مات الوجه ھذا من اال روى اعلم ال مالك حديث من غريب جل و عز  تركته شيء فقد تجد

  وأربعمائة وثالثين اثنتين سنة من القعدة ذي في بلغنا ما على شھرزور

 وقدم والتغرب السفر في عمره اذھب البصري الصوفي يعلى أبو العباس بن الفضل بن الحسن بن محمد -  663
 صدوقا وكان عنه كتبت الغساني جميع بن الحسين وأبي الدمشقي الحديد أبي بن بكر أبي عن ھاب وحدث بغداد علينا
 البصري الحسن بن محمد يعلى أبو أخبرنا خراسان أھل من وغيره السرخسي احمد بن زاھر من سمع انه لي وذكر
 بدمشق السلمي الحكم بن الوليد بن عثمان بن احمد بن محمد بكر أبو نبأنا قال التنوخي القاسم أبي القاضي دار في
 بن محمد عن سعيد بن يحيى نبأنا قال شبة بن عمر نبأنا قال الخرائطي سھل بن جعفر بن محمد بكر أبو نبأنا قال

 قبح يقولن وال الوجه فليجتنب أحدكم ضرب إذا قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن سعيد عن عجالن
 وستين ثمان سنة في فقال مولده عن يعلى أبا سألت صورته على آدم خلق هللا فان وجھك اشبه من ووجه وجھك هللا

 خبره عنا وغاب الشام إلى الوقت ذلك في وخرج وأربعمائة وثالثين اثنتين سنة في علينا قدومه وكان وثالثمائة
...  الرحمن قسم الذي القاسم أبا يا...  قوله مليح ومن الشعر حسن واألدب الفضل أھل من ظريفا مليحا شيخا وكان
 وصلتنى ما وإذا... ...  ونظام مكارم حليفا...  الجود في موالي مثل الشعر في انا... ...  األنام رزق راحتيه من

...  المطر ليلة في...  البدر كأنھا عجوز لي...  اكول عجوز في أيضا وله الكالم أمير المنى أعطى...  الجود فامير
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 انھا غير أعظم... ...  معتبر اللب لذي...  ففيھا اضراسھا غير... ...  الكبر شاھد...  اعضائھا عجمي عن ناطق... 
 ...  الحجر تطحن أعظم... 

 القطيعي مالك بن بكر أبا سمع الناقد شرارة بابن المعروف طاھر أبو هللا عبد بن عيسى بن الحسن بن محمد -  664
 نھر يسكن صدوقا وكان عنه كتبنا الوراق إسماعيل بن ومحمد الزينبي يمإبراھ بن هللا وعبد ماسي بن محمد وأبا
 الفريابي محمد بن جعفر نبأنا قال حمدان بن جعفر بن احمد أنبأنا قال الناقد الحسن بن محمد طاھر أبو أخبرنا طابق
 عن لبيد بن محمود عن أبيه عن جعفر بن الحميد عبد نبأنا قال الحنفي جعفر أبو نابنا قال راھويه بن إسحاق نبأنا قال

 أبا سألت النار من مقعده فليبتوا متعمدا علي كذب من قال سلم و عليه هللا صلى صلى النبي عن عفان بن عثمان
 ثمان سنة من القعدة ذي أول في ومات وثالثمائة وخمسين ثالث سنة من الربعين أحد في فقال مولده عن طاھر
  وأربعمائة وثالثين

 سمع السلماسى بن هللا عبد أبى عم بن نصر أبو الحسن بن داود بن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد - 665
 نصر أبو أنبأنا يسيرا شيئا روى صدوقا وكان عنه كتبت الديباجي نصر بن على بن ومحمد المخلص طاھر أبا محمد
 شيبة أبى بن محمد بن احمد نانبأ قال المخلص العباس بن الرحمن عبد بن محمد طاھر أبو نبأنا قال السلماسى بن
 يقول الجوني عمران أبا سمعت قال محرز ابى خشيش عن عامر بن سعيد نبأنا قال األزدي يحيى بن محمد نبأنا قال

 أربع سنة األخر ربيع شھر من الثامن الجمعة يوم ودفن الجمعة ليلة في نصر أبو مات تنجو بعدكم تنجو وھبك
  وأربعمائة وأربعين

 وسبعين ثالث سنة في قدمھا وكان بغداد سكن األنباري طاھر أبو عمر بن عثمان بن الحسن بن محمد - 666
 صدوقا وكان السقط سوق في عنه كتبت دوست بن هللا عبد وأبى الضبي ھارون بن الحسين من وسمع وثالثمائة

  وأربعمائة وأربعين ثمان سنة األول ربيع شھر من األول النصف في مات

  الحسين أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 كتاب صاحب وھو البرجالنية محله إلى نسب البرجالني شيخ بأبي ويعرف جعفر أبو الحسين بن محمد - 667
 بن وطلق السمان سعد بن وأزھر عامر بن وسعيد الحباب بن وزيد الجعفي علي بن الحسين سمع والرقائق الزھد
 بن وأحمد الدنيا أبى بن بكر وأبو الجنيد بن هللا عبد بن راھيمإب عنه روى وغيرھم األموي عمرو بن وخالد غنام
 قال أخبرھم بشر بن محمد بن إبراھيم بھا شافھنى إجازة الرازي محمد بن روح أخبرنا الطوسي مسروق بن محمد
 حديث من شيء عن حنبل بن احمد سأل رجال ان لي ذكر يقول أبى سمعت قال حاتم أبي بن الرحمن عبد أنبأنا
 الحسين بن محمد عن سئل انه الحربي إسحاق بن إبراھيم عن بلغني البرجالني الحسين بن بمحمد عليك فقال ھدالز

  ومائتين وثالثين ثمان سنة في مات انه الدنيا أبى بن وذكر خيرا اال علمت ما فقال البرجالني

 اشكابا يلقب أباه الن أشكاب بابن يعرف العامري جعفر أبو زعالن بن الحر بن إبراھيم بن الحسين بن محمد -  668
 بن إسماعيل المنذر أبا سمع حافظا محمد وكان نسا بلد من خراسان من واصلھم عليا يسمى منه أكبر أخ ولمحمد
 وعبد ھاشم بن ومعاوية المسعودي عبيدة ابى بن ومحمد المقدام بن ومصعب القاسم بن ھاشم النضر وأبا عمر
 صحيحه في البخاري عنه روى الرازي سليمان بن وإسحاق بقرادة المعروف نوح وأبا الوارث عبد بن الصمد
 مخلد بن ومحمد صاعد بن ويحيى أشكاب بن محمد بن الحر وابنه حنبل بن احمد بن هللا عبد عنه وحدث حديثين
 أنبأنا الق مھدى بن عمر أبو أخبرنا صدوق فقال عنه أبى سئل ثقة وھو أبى مع عنه كتبت حاتم أبي بن وقال الدوري
 الحكم عن األعمش عن سفيان نبأنا قال ھاشم بن معاوية نبأنا قال أشكاب بن محمد نبأنا قال العطار مخلد بن محمد
 فما قال عرفة من أفاض حين اردفه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان زيد بن أسامة عن عباس بن عن مقسم عن

 ھارون بن الحسين على قرانا قال الدقاق الحسين بن محمد بن لىع أخبرنا جمعا اتى حتى يدھا رافعة ناقته رأيت
 بن الرحمن عبد سمعت أشكاب بن البغدادي جعفر أبو إبراھيم بن الحسين محمد قال سعيد بن العباس أبى عن الضبي
 احمد بن عمر نبأنا قال الطناجيري على بن الحسين أخبرني واألمانة العلم أھل من كان يقول خراش بن يوسف
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 عبد بن محمد أخبرنا وستين إحدى سنة المحرم في أشكاب بن محمد مات قال مخلد بن محمد على قرأت قال الواعظ
 أشكاب بن الحسين بن محمد جعفر أبو قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد

 ان عنه لنا وذكر سنة ثمانون وله ومائتين وستين إحدى سنة المحرم من خلون لعشر الثالثاء يوم توفى العامري
  ومائتين ستين سنة آخر في فيقال موته تاريخ في يغلط وقد ومائة وثمانين إحدى سنة في كان ميالده

 السليحينى إسحاق بن يحيى عن السكري مسعود عن حدث ببنان يعرف أشكاب بن جار الحسين بن محمد -  669
  عنه البصري المؤدب محمد بن حامد عن يالخاقان مزاحم ابو رواه حديثا

 أويس أبي بن إسماعيل عن حدث الوراق بمھيار يعرف البجلي جعفر أبو معدان بن الحسين بن محمد - 670
 بن محمد بن ويحيى المطرز زكريا بن القاسم عنه روى البلخي هللا عبد بن وجمعة األنطاكي موسى بن ومحبوب
  ثقة وكان صاعد

 القاضي أخبرنا مخلد بن محمد عنه روى الزھراني الربيع أبى عن حدث البندار جعفر أبو لحسينا بن محمد - 671
 محمد نبأنا قال مخلد بن محمد نبأنا قال الحافظ عمر بن على أنبأنا قال الداودي إسماعيل بن عمر بن محمد بكر أبو
 عن الشعبي عن حصين عن الحجاج نبأنا قال عوامال بن عبادة نبأنا قال الربيع نبأنا قال جعفر أبو البندار الحسين بن

 عمر بن على قال بشھود اال نكاح وال بولى اال نكاح ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال على عن الحارث
 على قول من موقوفا العوام بن عبادة عن منصور بن معلى رواه بكر أبو الشيخ قال مرفوعا مخلد بن حدثناه ھكذا
 اثنتين سنة بخطه مخلد بن محمد كتاب في قرأت موقوفا حجاج عن ھارون بن ويزيد األحمر خالد أبو هروا وكذلك
  رمضان شھر في جعفر أبو بندار الحسين بن محمد مات فيھا ومائيتن وستين

  أيضا مخلد بن محمد عنه روى الھمداني سعيد بن احمد عن حدث الدھقان نصر أبو الحسين بن محمد - 672

 ويونس شاذان عامر بن اسود سمع عرابى ويقال باالعرابى يعرف جعفر أبو المبارك بن الحسين بن محمد - 673
 بن يحيى عنه روى الطبقة ھذه من وجماعة إسماعيل بن مالك غسان وأبا وطلحة بن حماد بن وعمر المؤدب بن

 بن محمد هللا عبد أبى على قرئ قال مھدى بن عمر أبو أخبرنا ثقة وكان وغيرھما مخلد بن ومحمد صاعد بن محمد
 سفيان نبأنا قال شاذان نبأنا قال الحسين بن محمد نبأنا قال وثالثمائة ثالثين سنة صفر في اسمع وانا العطار مخلد

 والموشومة الواشمة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لعن قال مسعود بن عن ھزيل عن قيس ابى عن الثوري
 بن محمدا ان فبين مخلد بن عن مھدى بن غير رواه ومطعمه الربا واكل له والمحلل والمحل والموصولة والواصلة
 اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا األعرابي ھو الحسين

 كتب السماع كثير نوكا ومائتين سبعين سنة رمضان شھر من بقين لعشر األعرابي الحسين بن محمد وتوفى قال
  مات ان إلى لذلك فتغير الحديث يحفظ نفيسا شابا وكان ابنه توفى ثم سداد على عنه الناس

 بغداد قدم الكوفة أھل من بالحنينى المعروف الخزاز جعفر أبو الحنين أبى بن موسى بن الحسين بن محمد -  674
 بن ويحيى النخعي غياث بن حفص بن وعمر لنھديا إسماعيل بن ومالك العبسي موسى بن هللا عبيد عن بھا وحدث
 يحيى عنه روى مالك موطا عنه عنده وكان القعنبي مسلمة بن هللا وعبد دكين بن الفضل نعيم وأبى المحاربي يعلى
 بن عمرو وأبو الصفار محمد بن وإسماعيل الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي هللا عبد أبو والقاضي صاعد بن

 عمر بن على أنبأنا قال األزھري القاسم أبو أخبرنا وغيرھم زياد بن سھل وأبو القاضي احمد بن ومكرم السماك
 حدثنا صدوقا ثقة كان به وحدث مسندا صنف الخزاز الكوفى الحنين ابى بن موسى بن الحسين بن محمد قال الحافظ
 يقول حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبا سمعت قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا شيوخنا من جماعة عنه

 محمد أخبرنا بالكوفة الحنيني الحسين بن محمد مات فيھا وسبعين سبع سنة يقول صبيح بن محمود بن احمد سمعت
 بن محمد بموت الخبر وجاءنا قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن

  ومائتين يعنى وسبعين سبع سنة اآلخرة جمادى في مات انه الحنين أبى بن الحسين
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 بشر بن الحسن عن بھا وحدث رأى من سر يسكن كان البستنبان بن جعفر أبو سعيد بن الحسين بن محمد - 675
 المحرم بن احمد بن ومحمد المطيري جعفر بن ومحمد مخلد بن محمد عنه روى المدائني بھرام بن وھشام البجلي
 احمد بن سليمان نبأنا قال بأصبھان االمام جعفر بن يحيى بن على الحسن أبو أخبرنا ثقة وكان نعقا بن الباقي وعبد
 نبأنا قال المدائني بھرام بن ھشام نبأنا قال رأى من بسر البستنبان بن الحسين بن محمد نبأنا قال الطبراني أيوب بن

 ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ريرةھ أبى عن حازم أبى عن منصور عن سفيان نبأنا قال األزرق إسحاق
 عثمان بن هللا عبد أنبأنا قال السمسار محمد بن على أخبرنا النار دخل فمات ثالث فوق كان فما ثالث فوق ھجرة
  ومائتين وثمانين تسع سنة في رأى من بسر مات البستنبان بن جعفر أبا بن قانع بن قال الصفار

 نعيم أبا سمعت األصل ابھرى وھو األصبھاني شيخ أبو عجالن بن زياد بن راھيمإب بن الحسين بن محمد -  676
 محمد بن والحسن األثرم بكر وأبى الحرشي موسى بن محمد عن بھا وحدث بغداد سكن كذلك ينسبه الحافظ

  الزعفراني

 وكان بكر أبو الشيخ قال شيخ بأبي ويعرف جعفر أبو الحسن بن محمد حدثنا قال انه غير الشافعي بكر أبو عنه روى
 األصبھاني األبھري الشيخ أبو الحسين بن محمد نبأنا قال الطبراني احمد بن سليمان نبأنا قال نعيم أبو أخبرنا ثقة

 مالك بن أنس عن قالبة أبى عن الحذاء خالد عن هللا عبد بن سھيل نبأنا قال الحرشي موسى بن محمد نبأنا قال ببغداد
 جل و عز هللا غير إلھا فليلتمس هللا بقدر ويؤمن هللا بقضاء يرض لم من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 هللا عبد أبو أخبرنا عنه الحرشي موسى بن محمد به وتفرد سھيل غير خالد عن يروه لم الحديث ھذا ان ويقال
 الحسين بن محمد شيخ أبو بأنان قال الشافعي هللا عبد بن محمد نبأنا قال األنماطي ومحمد بن الضحاك بن الحسين

 منصور عن دينار بن الحجاج عن شعبة نبأنا قال محمد بن الحجاج نبأنا قال الزعفراني الحسن نبأنا قال األصبھاني
 الشيخ أبو سكن نعيم أبو لي قال نعم قال التطوع في شعبة سئل الحجاج قال يصلى وھو يشرب كان انه الحكم عن

 نبأنا قال الصفار أنبأنا قال السمسار وأخبرنا ومائتين وثمانين ست سنة بھا وتوفى بغداد األصبھاني الحسين بن محمد
  ومائتين تسعين سنة في مات االصھبانى الشيخ أبا ان قانع بن

 إسحاق بن هللا عبد عنه روى األشيب موسى بن الحسن عن حدث البزار حريقا بن حسين بن محمد - 677
 بن محمد نبأنا قال البغوي إبراھيم بن إسحاق بن هللا عبد أنبأنا قال بكر أبى بن نالحس أخبرنا المعدل الخرساني
 هللا رسول قال قال أنس عن قتادة عن ھالل أبو نبأنا قال األشيب موسى بن الحسن نبأنا قال البزار حريقا بن الحسن
  الحطب النار تأكل كما الحسنات يأكل الحسد سلم و عليه هللا صلى

 يوسف بن ويحيى الواسطي سليمان بن سعيد سمع األنماطي العباس أبو الرحمن عبد بن الحسين بن محمد - 678
 معين بن ويحيى االرزى هللا عبد بن ومحمد األزدي صالح بن الرحمن وعبد الضبي عمرو بن وداود الزمى

 وعبد المصري مدمح بن وعلى مخلد بن ومحمد صاعد بن محمد بن يحيى عنه روى البزار هللا عبد بن وھارون
 نبأنا قال الصفار أنبانا قال السمسار أخبرنا ثقة وكان خالد بن بكر وأبو الخطبي على بن وإسماعيل قانع بن الباقي
 نبأنا قال الواحد عبد بن محمد وأخبرنا ومائتين تسعين سنة في مات األنماطي الحسين بن العباس أبا ان قانع بن

 عنه الناس حمل األنماطي الحسين بن محمد العباس أبو قال اسمع وانا لمنادىا بن على قرئ قال العباس بن محمد
 فيما وفاته مخلد بن محمد ذكر وھكذا ومائتين وتسعين ثالث سنة رمضان شھر من مضت أليام توفى وصالحه لثقته
 منه سمع ندامس وصنف الحديث شأن يفھم من أحد كان الھمداني ميسرة أبو الفرج بن الحسين بن محمد بخطه قرأت
 زياد بن سھل وأبو الباغندي محمد بن محمد عنه روى وطبقته الجحدري طلحة بن كامل عن بھا وحدث بغداد وقدم
 قال القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أنبأنا قال بكر أبى بن الحسن أخبرنا قانع بن الباقي وعبد
 قيس عن خالد أبي بن إسماعيل عن خالد نبأنا قال بقية بن وھب نبأنا قال الھمذاني الحسين بن محمد ميسرة أبو نبأنا
 إسماعيل عن خالد نبأنا قال يرحم ال يرحم ال من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جرير عن حازم أبى بن
 بن محمد نصورم أبو أخبرنا يرحم ال يرحم ال من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جرير عن عامر عن

 أبو الفرج بن الحسين بن محمد قال الحافظ محمد بن احمد بن صالح نبأنا قال بھمذان البزار العزيز عبد بن عيسى
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 الجبار عبد بن ومحمد طلحة بن وكامل غياث بن الواحد وعبد خليفة بن وھوذة فروخ بن شيبان عن روى ميسرة
 الھمذاني العالء بن محمد نبأنا وقال الحضرمي سليمان بن محمد عنه روى صدوق وھو الشان ھذا يحسن وكان
  الفرج واسمه العالء أبى بن ھو وانما

 بن احمد عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفة أھل من القاضي الوادعي حصين أبو حبيب بن الحسين بن محمد - 680
 عنه روى صالح بن الحميد دوعب والق بن وجندل سالم بن وعون الحماني الحميد عبد بن ويحيى اليربوعي يونس
 وإسماعيل النجاد سلمان بن وأحمد السماك بن عمرو وأبو المحاملي إسماعيل بن والحسين صاعد بن محمد بن يحيى
 جعفر بن محمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخبرنا ثقة كان الدارقطني وقال المسند صنف فھما وكان الخطبي على بن

 عبد نبأنا قال الكوفي القاضي الحسين بن محمد حصين أبو نبأنا قال إمالء الدقاق مداح بن عثمان نبأنا قال العطار
 عقبة عن المعافري عشانة أبى عن قبيل أبو حدثني قال عقبه بن هللا عبد عن المبارك بن نبأنا قال صالح بن الحميد
 عشر يخطوھا خطوة بكل له هللا كتب المسجد إلى بيته من خرج من قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عامر بن

 بن على أخبرني بيته إلى يرجع حتى المصلين من ويكتب كالقانت الصالة يعنى ينتظر المسجد في والقاعد حسنات
 الصواف إسحاق بن إبراھيم سمعت قال سعيد بن العباس أبى عن ھارون بن الحسين على قرانا قال الدقاق محمد
 الخطبي علي بن إسماعيل أنبأنا قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا ةثق بالطلب معروف صدوق حصين أبو يقول
 قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا وتسعين ست سنة بالكوفة الكوفي حصين أبو مات قال
 رمضان ھرش في كانت انھا الكوفة من الوادعي حصين أبى بوفاة الخبر وجاءنا قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ
 عنه ھنا ھا اكتب ولم مدينتنا إلى قدم ثم ومائتين ثمانين سنة في بالكوفة عنه كتبنا قاضيا كان وقد وتسعين ست سنة
  شيئا

 بن محمد عنه روى األسدي بشر بن وحيان الكندي الوليد بن بشر عن حدث بحمدى يعرف الحسين بن محمد - 681
 مخلد بن محمد أنبأنا قال الخزاز العباس بن محمد نبأنا قال الكتاني قرالص بن على بن طلحة بن محمد أخبرنا مخلد
 صھيب بن يوسف عن الخلقاني بكر أبو نبأنا قال الوليد بن بشر نبأنا قال بحمدى يعرف الحسين بن محمد حدثني قال
 ذلك كل سنين ثالث نم نحوا مرار أربع الغامدية رد سلم و عليه هللا صلى النبي ان أبيه عن بريدة بن هللا عبد عن
  سنين بعد رجمھا ثم بالزنى تقر

 التنوخي البھلول بن طالب أبو عنه روى سواك بن يعقوب عن حدث الجرنى حمدويه بن الحسين بن محمد - 682
 البھلول بن إسحاق بن احمد بن محمد طالب أبو أنبأنا قال الخفاف الحسين بن هللا عبد بن هللا عبيد القاسم أبو أخبرنا

 الحارث بن بشر سمعت يقول سواك بن يعقوب سمعت قال الجرنى حمدويه بن الحسين بن محمد نبأنا قال قاضيال
 قال علم من على يعنى حجة ھذه قال أو حجج ھذه وقال اضره ما به يعمل لم ومن به عمل لمن حسن العلم يقول

 وعلم وعمل علم من السالم يهعل المسيح كالم من يقول منصور بن بشر سمعت يقول سواك بن يعقوب وسمعت
 الرحمن عبد عن يروى قديم منصور بن وبشر قال ھكذا بكر أبو الشيخ قال السماوات ملكوت في عظيما يدعى فذاك
  اعلم فا منصور بن بشر عن له روى الذي سواك بن يعقوب شيخ اسم سقط قد مھدى بن

 أبو عنه روى الترجماني إبراھيم أبى عن حدث المه الحرفى سعيد أبى جد هللا عبد أبو الحسين بن محمد - 683
 قال السمسار الوضاح بن محمد بن جعفر بن الحسن سعيد أبو نبأنا قال االزجى على بن العزيز عبد أخبرني سعيد
 يقول المري صالحا سمعت قال الترجماني إبراھيم أبو نبأنا قال الحسين بن محمد هللا عبد أبو المى جدي حدثني
  اصوم سوف أصلي سوف اقوم سوف انذركم يقول نالحس سمعت

 العسكري هللا عبد أبو عنه روى معروف بن بشر بن القاسم عن حدث الدقاق جعفر أبو الحسين بن محمد -  684
 المالكي الحسن بن محمد بن على أخبرنا ثالثمائة سنة في منه سمع وانه احمد بن عبيد جدة عمة بن كان انه وذكر
 نبأنا قال بشر بن القاسم نبأنا قال الدقاق الحسين بن محمد نبأنا قال العسكري بن عبيد بن محمد بن نالحسي أنبأنا قال
 عن محمد بن القاسم حدثني قال القاسم بن الرحمن عبد حدثني يقول األوزاعي سمعت قال مسلم بن الوليد العباس أبو
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 هللا صلى والنبي انا فعلته الغسل وجب فقد الختان الختان جاوز إذا قالت سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة
  فاغتسلنا سلم و عليه

 مجالد بن إسماعيل بن وعمر الجوھري سعيد بن إبراھيم سمع القنبيطى الحسن أبو خالد بن الحسين بن محمد - 685
 روي األزرق حسان بن ومحمد الدورقي إبراھيم بن ويعقوب الصدائي على بن والحسين البغوي إبراھيم بن وإسحاق

 بن محمد بن وعلى العطشى يحيى بن احمد بن ومحمد الصواف بن علي وأبو الرخجي حامد بن عيسى بنته بن عنه
 بن محمد الحسن أبو نبأنا قال الصواف بن على أبو نبأنا قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا ثقة وكان الوراق لؤلؤ

 عن إسحاق أبى بن يونس عن األموي سعيد بن محمد نبأنا قال سعيد بن إبراھيم نبأنا قال القنبيطى خالد بن الحسين
 قالوا فوقا اعالھا عثمان في قلتم لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب سألنا قال صفرة ابى بن المھلب عن أبيه
 بن عيسى لنا قال الق النعالي الحسين بن الحسن أخبرنا غيره نبي ابنتى اآلخرين وال األولين من رجل يتزوج لم ألنه
  منقار فراه جدي مع كنت القنبيطى حامد

 الشيخ قال ناصبى الناس لقال كتفى على عليا انا أخذت ولو رافضي الناس لقال كتفك على معاوية أخذت لو له فقال
 طالب أبو أخبرنا اعلم وهللا بالرفض يرمى كان الذي ھو بمنقار المعروف الن القنبيطى ھذا القائل ان احسب بكر أبو
 بن الحسين بن محمد مات القاضي عيسى بن بشر بن حامد بن عيسى الحسين أبو لنا قال قال الفقية إبراھيم بن عمر
  وثالثمائة أربع سنة صفر من خلتا لليلتين الثالثاء يوم جدي القنبيطى الحسن أبو خالد

 بن وبشر البصري طاھر بن النضر عن حدث األصل بلخى القطان بكر أبو شھريار بن الحسين بن محمد - 686
 بن عمر بن ومحمد الشافعي بكر أبو عنه حدث التاريخ كتاب الفالس على وبن عمر عنه وروى العقدى معاذ

 بن احمد أخبرنا الحافظ المظفر بن ومحمد الوراق لؤلؤ بن محمد بن وعلى المقرئ النخاس بن القاسم وأبو الجعابي
 عن يروى شھريار بن يعنى يكذب يقول ناجية بن سمعت المظفر بن إلسماعيليا بكر أبا سمعت قال غالب بن محمد
 كان ناجية بن قال ھذا عن يحدث المطرز يعنى فقاسم له فقيل منه يسمع ان قبل مات وقد النھرواني توبة بن سلمان
 قال نصر بن حمدم بن على حدثني اإلسماعيلي قال كيف اشك انا غالب بن قال ھناك طريق قال أو رحلة إليه لقاسم
 أخبرنا باس به ليس فقال شھريار بن الحسين بن محمد عن الدارقطني وسالت يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت
 بن محمد مات فيھا وثالثمائة خمس سنة يقول الجراحى الحسن أبا القاضي سمعت قال جعفر أبى بن احمد بن محمد

 الحسين بن محمد بكر أبو توفى النخاس بن القاسم أبى على قرأت قال البرقاني بكر أبو أخبرني شھريار بن الحسين
 العباس بن محمد نبأنا قال أحد الو عبد بن محمد أخبرنا وثالثمائة ست سنة من المحرم في القطان البلخي شھريار بن
  االنباريين شارع في الغربي بالجانب وفاته وكانت المنادى بن قال مثله فذكر اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال

 حروف األصمعي عن القرشي جعفر بن إسماعيل بن محمد عن روى التميمي على بن الحسين بن محمد -  687
  وثالثمائة تسع سنة في منه سمع انه وذكر النخاس بن القاسم أبو عنه حدث العالء بن عمرو أبى

 بن هللا وعبيد الريان بن بكار بن حمدوم الوليد بن بشر سمع البغدادي بكر أبو مكرم بن الحسين بن محمد - 688
 حتى فسكنھا البصري إلى وانتقل الطبقة ھذه من وخلقا السكوني ھمام وأبا مزاحم أبى بن ومنصور القواريرى عمر
 شھريار بن هللا عبد بن محمد أخبرنا الغرباء من وغيرھم والبصريون الدوري مخلد بن محمد عنه روى بھا مات

 قال بالبصرة البغدادي مكرم بن الحسين بن محمد نبأنا قال نبأنا قال الطبراني احمد بن سليمان أنبأنا قال األصبھاني
 نبأنا قال بالبصرة التوزي احمد بن محمد بن هللا عبد أنبأنا قال الدربندي الوليد أبو حدثني السجستاني حاتم أبو نبأنا
 هللا رسول بحديث علم بغداد من علينا قدم ما يقول فھد بن إبراھيم سمعت قال الھجيمي على بن إبراھيم إسحاق أبو

 نصر بن محمد بن على حدثني منه اعرف وال خاصة البصرة بحديث مكرم بن بكر أبي من سلم و عليه هللا صلى
 ثقة فقال البغدادى بكر أبى بن مكرم بن الحسين بن محمد عن الدارقطني وسالت يقول السھمي حمزة سمعت قال

 ان قانع بن نبأنا قال الصفار نبأنا قال السمسار وأخبرنا جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح أبي بن هللا عبيد حدثني
  وثالثمائة تسع سنة من القعدة ذي في بالبصرة مات مكرم بن بكر با أبا
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 األصبھاني المقرئ بن بكر أبو عنه روى الطيالسي محمد بن جعفر عن حدث السكن بن الحسين بن محمد -  689
  البلخي شعيب بن محمد بن حامد مجلس في منه سمع انه وذكر

 بن عباد عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفي األشناني الخثعمي جعفر أبو عمر بن حفص بن الحسين بن محمد - 690
 الرحمن عبد بن وموسى الھمذاني العالء بن محمد كريب وأبى العزرمى احمد بن وعباد الرواجنى يعقوب

 الباغندي سليمان بن محمد بن محمد عنه روى التميمي الفضل بن وفضالة المحاربي عبيد بن ومحمد المسروقى
 وأبو مروان بن زيد بن ومحمد الجعابي بن عمر بن ومحمد السماك بن عمرو وأبو المحاملي هللا عبد أبو والقاضي
 بكر أبو أنبانا قال غالب بن محمد بن احمد أخبرنا وغيرھم الحافظ المظفر بن ومحمد المقرئ البواب بن الحسين

 احمد بن عباد نبأنا قال إمالء كتابة من ببغداد األشناني حفص بن الحسين بن محمد جعفر أبو نبأنا قال اإلسماعيلي
 بن محمد أنبأنا قال المظفر بن محمد أنبأنا قال األنماطي محمد بن هللا عبد بن احمد أخبرنا العرزمي الرحمن عبد بن

 قال التميمي الفضل بن فضالة نبأنا قال حفص بن الحسين بن محمد جعفر أبو حدثني قال باغنديال سليمان بن محمد
 هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن األسود عن إبراھيم عن األعمش عن الثوري عن الحفري داود أبو نبأنا
 بن محمد جعفر أبو حدثناه قال المظفر بن أنبأنا قال األنماطي وأخبرنا كافرا قتل فكأنما حية قتل من سلم و عليه

 األسود عن إبراھيم عن األعمش عن سفيان نبأنا قال داود أبو نبأنا قال الفضل بن فضالة نبأنا قال حفص بن الحسين
 بن فضالة روى ھكذا بكر أبو الشيخ قال كافرا قتل حية قتل من سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال هللا عبد عن

 سلم و عليه هللا صلى النبي فيه يذكر لم موقوفا داود أبى عن جنادة بن سلم ورواه مرفوعا داود أبى عن الفضل
 حفص بن الحسين بن محمد عن الدارقطني سألت يقول السھمي حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن على حدثني

 على بن محمد وحدثني كوفةال من المعدل الحسين بن محمد بن محمد طاھر أبو إلى كتب مأمون ثقة فقال األشناني
 فيھا وثالثمائة عشرة خمس سنة قال الحافظ سفيان بن حماد بن احمد بن محمد الحسن أبو نبأنا قال عنه الصوري

 الخميس يوم صفر من خلون لسبع األشناني مولى الخثعمي عمر بن حفص بن الحسين بن محمد جعفر أبو مات
  حجة ثقة وكان ومائتين وعشرين إحدى سنة دول انه يقول سمعه انه أصحابنا بعض وأخبرني

 روى ناصح بن عبيد بن وأحمد القزاز سنان بن محمد عن حدث الكاتب بكر أبو حفص بن الحسين بن محمد - 691
 ذكرناه وقد الحسن أباه سمى الفضل أبا ان اال حيويه بن عمر وأبو الزھري الرحمن عبد بن هللا عبيد الفضل أبو عنه
 بكر أبو نبأنا قال حيويه بن العباس بن محمد عمر أبو نبأنا قال العتيقي احمد بن محمد بن احمد ناأخبر تقدم فيما
 ناصح بن عبيد بن احمد نبأنا قال وثالثمائة عشرة ست سنة صاعد بن بعد إمالء الكاتب حفص بن الحسين بن محمد
 ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جرير عن قيس عن خالد أبى بن إسماعيل عن جرير بن عمرو نبأنا قال
 ھذا حيويه بن عمر أبى كتاب في وقرأت بكر أبو الشيخ قال اإلسالم في أسنا إذا أمته أو عبده يعذب أن ليستحي هللا

  بخطه ھكذا الحديث

 بن وفضل حرب بن وعلى على بن عمرو سمع السامري المطبخى هللا عبد أبو عبيد بن الحسين بن محمد -  692
 أرى من بسر منه سمع انه عدى بن وذكر اليقطيني جعفر وأبو الجرجاني عدى بن هللا عبد عنه روى األعرج سھل
 نبأنا قال اليقطيني الحسن بن محمد جعفر أبو أنبأنا قال النعالي الحسين بن الحسن أخبرنا صالحا شيخا كان وقال
 سلمة ابي عن عمير بن الملك عبد عن مسعر عن وكيع نبأنا قال على بن عمرو نبأنا قال السامري الحسين بن محمد
  موقوف الجنة من كلھن والفرات والنيل وجيحان سيحان قال ھريرة أبى عن الرحمن عبد بن

 محمد بكر أبو عنه روى السوائي جنادة بن سلم عن بمكة حدث القصار بكر أبو زريق بن الحسين بن محمد -  693
 بكر أبو نبأنا قال بحلوان كتابة من لفظا الدسكري على بن يحيى طالب أبو حدثنا األصبھاني المقرئ بن إبراھيم بن
 قال جنادة بن سلم نبأنا قال بمكة القصار البغدادي زريق بن الحسين بن محمد بكر أبو نبأنا قال بأصبھان المقرئ بن
  رجم سلم و عليه هللا صلى النبي ان البراء عن مرة بن هللا عبد عن األعمش عن وكيع نبأنا
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 بھا وحدث حاجا بغداد قدم الھروي سعد أبى بابن يعرف الفضل أبو عمار بن محمد بن الحسين أبى بن محمد - 694
 سفيان بن حماد بن احمد بن محمد المظفر بن محمد عنه روى الھروي األنصاري إبراھيم بن هللا عبد بن محمد عن

 المظفر بن محمد نبأنا قال األزھري القاسم أبو أخبرني اعلم وهللا الحسن أبيه اسم ان وقيل حافظا ثقة وكان الكوفي
 سنة للحج علينا قدم سعد أبى بابن المعروف الھروي عمار بن محمد بن الحسين أبى بن محمد الفضل أبو نبأنا قال
 عن سليمان بن غسان نبأنا قال أبي حدثني قال األنصاري إبراھيم بن هللا عبد بن محمد نبأنا قال وثالثمائة عشرة سبع
 ان قال انه على عن عباس بن عن أبيه عن حنين بن هللا عبد بن إبراھيم عن فروة أبى بن يعنى إسحاق عن سفيان
 في قرأت ملتحفا فصلى واسعا كان ومرة به متزرا صفيقا كان واحد ثوب في مرة صلى سلم و عليه هللا صلى النبي
 يوم في أخيه مع الحسين أبى بابن المعروف الحسن بن محمد ضلالف أبو قتل بخطه الثالج بن القاسم أبي كتاب
 مكة القرمطي دخل التي السنة في الجنابي سعيد أبي بن القرمطي قتلھما الحرام المسجد في بيوم التروية قبل اإلثنين
  وثالثمائة عشرة سبع

 أبى عن بھا وحدث بغداد نسك الكوفى اللخمي الطيب أبو مالك بن الربيع بن حميد بن الحسين بن محمد - 695
 الھاشمي أبان بن والخضر الھمذاني إسحاق بن وھارون الربيع بن حميد وجده الھبارى ثواب بن ومحمد األشج سعيد
 بن الحسين عنه روى وغيرھم الغفاري حازم بن وأحمد القاضي العنبس أبى بن وإبراھيم الضبي الحجاج بن ومحمد
 بن بكر وأبو المظفر بن ومحمد الزيات بن حفص وأبو المقرئ ھاشم أبى بن طاھر وأبو األنصاري عفير بن محمد
 محمد بن محمد احمد أبو أنبأنا قال اليزدى على بن احمد وانبانى الكتاني حفص وأبو شاھين بن حفص وابو شاذان
 فيه الرأي سيء الھمذاني سعيد بن محمد بن احمد كان حميد بن الحسين بن محمد قال الحافظ إسحاق بن احمد بن

 قال عدي بن هللا عبد أنبأنا قال الھروي محمد بن احمد أنبأنا قال الواسطي المقرئ سليمان بن احمد بكر أبو أخبرني
 الخزاز حميد بن للحسين بن عليه فمر الحضرمي عند كنت قال سعيد بن محمد بن احمد عن ثابت بن محمد حدثني
 الكوفة جامع باب على وراقا شيخا كان ھذا حميد بن الحسين بن انا يت را وقد عدى بن قال كذاب بن كذاب ھذا فقال
 حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن على حدثني نظر سعيد بن العباس أبو يحكية بما الجرح في بكر أبو الشيخ قال

 أم ولهق يقبل ھل الجرح في الشيوخ من غيره عن حكاية حكى إذا عقدة بن عن عبدان بن بكر أبا سألت يقول السھمي
 بن حميد بن الحسين بن محمد قال الطوسي يعلى أبو أنبأنا قال غالب بن محمد بن احمد أخبرنا وقد يقبل ال قال ال

 بن محمد الطيب أبا سألت يقول شاذان بن بكر أبا سمعت قال الصيرفي احمد بن هللا عبيد حدثني يفھم ثقة كان الربيع
 عندي من والورق لي فقال ورقة أعطني له فقلت فأجاب سألته ثم فأبى ئاشي على يملى ان الربيع بن حميد بن الحسين
 فاستضحكت انا ذاك من قلت... ...  سمنا يتفقأ مستھاما...  عاشقا عندي أقبح ما رب...  األبيات ھذه وانشدنى اكتب
 أنت...  زيتھم وعليه يصلى إذ مني قارى إذا وهللا انا...  عجبا فقالت زورينى قلت... ...  فانا تراه من قالت ثم... 

 الصوري وحدثنيه الكوفة من إلى كتابة في المعدل الحسين بن محمد بن محمد طاھر أبو أخبرنا...  انا واتيك تھواني
 بن الحسين بن محمد الطيب أبو مات فيھا وثالثمائة عشرة ثماني سنة قال الحافظ سفيان بن الحسن أبو نبأنا قال عنه
 سنة الكوفة القرمطى دخول وقت في خرج قد وكان بالكوفة فدفن به وجيء ببغداد أنفسھم نم اللخمي الربيع حميد
 وكان منكر عن ونھى بمعروف وامر وجماعة حسن مذھب صاحب ثقة وكان مات ان إلى يعد ولم وثالثمائة عشرة
 قال أبيه عن الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا ومائتين أربعين سنة ولدت يقول وسمعته ذلك فيابى للشھادة يطلب ممن
 بن حميد بن الحسين بن محمج ومات يقول وسمعته ذلك فيابى غرة الربيع بن حميد بن الحسين بن محمد ومات
  الكوفة إلى وحمل وثالثمائة عشرة ثماني سنة القعدة ذي غرة الربيع

 الحسن أبو عنه روى مانيالح المغلس بن الصلت أبى بن احمد عن حدث األزرق احمد بن الحسين بن محمد -  696
  الدارقطني

 رشدين بن محمد بن احمد عن بھا وحدث بغداد قدم الھمذاني جعفر وأبو أبان بن سعيد بن الحسين بن محمد -  697
 بن الحسين أبو عنه روى وغيرھم المكى مسرة ابى بن احمد بن هللا وعبد األنطاكي مشكان بن ومحمد المصري
 أبو القاضي أنبأنا قال القرشي محمد بن على بن هللا عبد أخبرنا والدارقطني لجراحىا الحسن أبو والقاضي البواب
 بن احمد نبأنا قال الھمذاني أبان بن سعيد بن الحسين بن محمد نبأنا قال الجراحى مطرف بن الحسن بن على الحسن
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 قال رشدين بن نبأنا قال الطبراني احمد بن سليمان نبأنا قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا رشدين بن يعنى حجاج بن محمد
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عامر بن عقبة عن عشانة أبى عن لھيعة بن نبأنا قال البجلي على بن حميد نبأنا
 ازينك الم قال اركانك من بركنين تزيننى ان وعدتنى أليس رب يا الجنة قالت الجنة في الجنة أھل استقر لما سلم

 أبى عن لھيعة بن عن وروى أتم وحديثه الجراحى لفظ العروس تميس كما ميسا الجنة ست فما قال والحسين بالحسن
 ھذا فذكر بلغني قال عشانة أبى عن لھيعة بن عن رواه الناس وبعض مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عشانة
 الحافظ عمر بن على أنبأنا قال لبرقانيا بكر أبو أخبرنا سلم و عليه هللا صلى النبي إلى يرفعه ان غير من الحديث

 سألت يقول السھمي حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن على حدثني ثقة الھمذاني سعيد بن الحسين بن محمد قال
 بن عمرو ولد من انه ذكروا الھمذاني الحسين بن محمد عن المنقري عدى بن بكر وأبا الزھري غالم بن محمد أبا

 في مرى سطحنا على وكان شديد برد بھمذان عندنا كان قال انه عنه وحكيا بالمرضى ھو ليس فقاال الخزاعي الحمق
 به وركبت ولبستھما خفين منه فقطعت الجلد مثل صار حتى فجمد السطح على المري وانصب االنية فانكسرت انية
 محمد قال الحافظ احمد بن صالح نبأنا قال الھمذاني عيسى بن محمد منصور أبو أخبرنا قال كما او السلطان دار إلى
 البلدي الھيثم بن وإبراھيم السمري الجھم بن محمد عن روى بالطيان ويعرف جعفر أبو أبان بن سعيد بن الحسين بن

 بليل بن هللا عبد أبى جار وكان نصر بن وإبراھيم الحسين بن وإبراھيم مسرة أبى بن هللا وعبد طالب أبى بن ويحيى
 عبد وكان حمدان بن الرحمن عبد ھوى في عنه الكتابة وتركنا شيئا منه يسمع ولم هفي ويحدث مسجد في ومصاله
 يندم والدي وكان ويفرط الرحمن عبد في يتكلم وھو نصر بن إلبراھيم المسند سماع في فيه القول يسيء الرحمن
  منه والسماع عنه الكتابة تركنا على

 بن زكريا عن حدث العجل بعبيد والده المعروف الحسن وأب يزيد بن حاتم بن محمد بن الحسين بن محمد -  698
 الحسن وأبو شاذان بن بكر أبو عنه روى الواسطي محمد بن وحماد الطوسي ھارون بن وموسى المروزي يحيى

  الدارقطني

 أبى بن هللا عبيد حدثني الحديث في الحال سيء كان فقال ذكره انه النحوي احمد بن هللا عبيد الفتح أبى عن وبلغني
 نبأنا قال الصفار عثمان بن هللا عبد أنبأنا قال السمسار محمد بن على وأخبرنا جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح
 في وقرأت رجب في الباقي عبد زاد وثالثمائة وعشرين ثمان سنة في مات عبيد بن الحسن أبا ان قانع بن الباقي عبد
  رجب من بقين ليلة عشرة ألربع الثالثاء يوم توفى يدعب بن ان جابر بن محمد بن عثمان عمرو أبي كتاب

 عنه روى الترمذي إسماعي بن محمد إسماعيل أبى عن حدث الطعام صاحب حمدون بن الحسين بن محمد - 699
  الدارقطني الحسن أبو

 وأبا نيالبرجال الخليل بن احمد سمع الواسطي الزعفراني هللا عبد أبو سعيد بن محمد بن الحسين بن محمد - 700
 عن عنده وكان الساجي يحيى بن وزكريا العكبري الھيثم بن محمد األحوص وأبا النسائي خيثمة أبي بن احمد بكر
 الشافعي مناقب عياش بن الحسن بن عياش أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم التاريخ كتاب خيثمة أبى

 ثقة وكان بالبصرة منه سمع وكان الھاشمي جعفر بن مالقاس عمر أبو القاضي عنه وحدثنا الساجي زكريا تصنيف
 الشوكى عياش بن الحسن بن عياش القاسم أبو حدثنا المسلمة بن عمر بن محمد بن احمد بن الحسن كتاب في قرأت
 خيثمة أبى بن احمد نبأنا قال علينا قدم الواسطي الزعفراني سعيد بن محمد بن الحسين بن محمد هللا عبد أبو نبأنا قال
  وثالثمائة وثالثين سبع سنة شوال في مات الزعفراني هللا عبد أبا ان بلغني بكر أبو الشيخ قال

  القواس عمر بن يوسف عنه روى الدوري محمد بن عباس عن حدث العطار بكر أبو الحسين بن محمد - 701

 ابنه عنه روى الجوھري شاذان بن ومحمد الترمذي إسماعيل أبى عن حدث المحاملي بن الحسين بن محمد - 702
  الحسين
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 انه الثالج بن محمد بن هللا عبد القاسم أبو ذكر الحريري بكر أبو مسعود بن محمد بن الحسين بن محمد - 703
  المؤدب العباس بن محمد عن وثالثمائة وأربعين سبع سنة في حدثھم

 تقدم وقد الحسن بن محمد انه وقيل كوفىال بابن يعرف الدقاق بكر أبو إبراھيم بن علي بن الحسين بن محمد - 704
 بن محمد بكر أبو نبأنا قال النعالي محمد بن طلحة بن محمد الحسن أبو أخبرنا الحسن بن محمد ترجمة في له ذكرنا
 البراء بن عدى أنبأنا قال شعبة نبأنا قال مسلم بن عفان نبأنا قال المؤدب العباس بن محمد نبأنا قال الدقاق الحسين

 أنت له قلت قال منافق اال يبغضھم وال مؤمن اال يحبھم ال األنصار في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لقا قال
  حدث إياي قال سمعته

 يعرف األنباري هللا عبد أبو حسان بن الوضاح بن حسان بن يحيى بن الحسن بن على بن الحسن بن محمد -  705
 هللا عبد أبى القاضي من الحديث سمع انه يذكر وكان نيسابور كنوس فنزلھا خراسان إلى انتقل الشاعر بالوضاحي
 هللا عبد أبو عنه يروى لكن الحديث منه يسمع ولم واقرانھم الھزاني روق وأبى الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي
 بوأ القاضي أخبرني وقته في ذكر من اشعر من كان وقال شعره من شيئا النيسابوري الحافظ هللا عبد بن محمد
 الحسين بن هللا عبد أبو أنشدنا قال النيسابوري هللا عبد أبو هللا عبد بن محمد أنبأنا قال الواسطي على بن محمد العالء

 قناع اھوى لمن كشفت...  وعشيرته قبيلته فيھا ويذكر القيس امرئ قصيدة بھا يعارض التي قصيدته الوضاحى
 العذول عذل عن واصبح...  سؤله أدرك اللذات جاھر ومن. ... .. عذلى قول ساءني فيما وعاصيت...  التجمل
  بمعزل

 صوب حلة ومن...  ومنزال ربعا الكرخ باب هللا سقى...  واھله وطنه ذكر في آخرھا في طويلة قصيدة وھذه
 ربا فروت... ...  منزل بعد ربعة من منزل على...  بوبلھا تھمى األنواء زالت وال... ...  المجلجل السحاب

 يجرى ارج لھا...  لوامع منھا الشام بباب وشيمت... ...  زلزل ببركة عزاليھا وسحت...  عھادھا صوب ضاحالو
 من الكرخ بباب وكائن... ...  منھل كل من اللذات وترتشف...  جناية السرور يجني بھا ديار... ...  القرنفل بريا
...  معذل وقلب حرى كبد ومن...  انيسھا لفقد عبرى مقلة ومن... ...  عيطل وحوراء بعطفيھا قتول...  وقفة ذات
...  ارضھا حل أو الكرخ عرصات رأى... ...  بمأسل الرباب أم وجارتھا...  باللوى الدار دمنة باكى ان فلو... 

 خمس سنة رمضان شھر في بنيسابور الوضاحى هللا عبد أبو توفى هللا عبد أبو قال فحومل الدخول ذكر عن ألمسك
  ثالثمائةو وخمسين

 بن الفضل خليفة أبي عن بھا وحدث بغداد سكن الحراني سليمان أبو إبراھيم بن على بن الحسين بن محمد - 706
 بن هللا وعبد العسقالني قتيبة بن الحسن بن ومحمد الموصلي يعلى وابي األھوازي احمد بن وعبدان البصري الحباب
 الحسن أبو عنه وحدثنا الدارقطني بانتخاب عنه الناس كتب رومص الشام أھل من وغيرھم القلزمي يوسف بن محمد
 في شاذان بن على وأبو الصابوني عمر بن احمد بن ومحمد الحريري على بن ومكي المقرئ عمر بن احمد بن على

 أحد كان الحراني الحسين بن محمد سليمان أبو نبأنا قال المقرئ عمر بن احمد بن على الحسن أبو أخبرنا آخرين
 شيخا وكان بھا فأقام نصبين إلى انتقل ثم بحران مولده كان الحراني سليمان أبو الفوارس أبى بن محمد قال قاتالث
  وثالثمائة وخمسين سبع سنة رمضان شھر من بقين لعشر الثالثاء يوم توفى المذھب حسن مستورا ثقة

 يحيى بن وأحمد الحراني شعيب وأبا يالكج مسلم أبا سمع اآلجري بكر أبو هللا عبد بن الحسين بن محمد - 707
 زكريا بن وقاسم القطان زنجويه بن عمر بن وأحمد الجندي محمد بن والمفضل الفريابي محمد بن وجعفر الحلواني
 صدوقا ثقة وكان اقرانھم من وخلقا زياد بن يوسف بن وھارون الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد المطرز

 عنه حدثنا بھا توفى حتى فسكنھا مكة إلى انتقل ثم وثالثمائة ثالثين سنة قبل ببغداد دثوح كثيرة تصانيف وله دينا
 بن الحسين بن ومحمد العكبري عمر بن ومحمود المقرئ عمر بن احمد بن وعلى بشران ابنا الملك وعبد على

 اآلجري بكر أبو توفى قال الصوري على بن محمد حدثني بمكة منه سمع وكلھم األصبھاني نعيم وأبو القطان الفضل
  بمكة قبره بالطة على ذلك قرأت وثالثمائة ستين سنة المحرم في
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 أبيه عن ببغداد حدث الكوفة أھل من الحضرمي بكر أبو المستنير بن إسحاق بن محمد بن الحسين بن محمد -  708
 إبراھيم بن احمد بن مدمح نصر وأبو الثالج بن القاسم أبو عنه روى مصعب بن الحسين بن محمد بن الحسين وعن

 بكر أبى بن محمد أنبأنا قال الخالل أخو المؤدب الحسن بن محمد بن الحسين أخبرنا الجرجاني اإلسماعيلي
 جعفر بن عمران بن المستنير بن إسحاق بن محمد بن الحسين بن محمد بكر أبو أخبرني قال بجرجان اإلسماعيلي

 بن الفضل نعيم أبو نبأنا قال محمد بن الحسين أبى نبأنا قال بغدادب البزاز الكوفى الحضرمي زاذان بن فروخ بن
 الكوفي المستنير بن إسحاق بن محمد بن الحسين بن محمد بكر أبو مات بخطه الثالج بن كتاب في قرأت دكين

  وثالثمائة وستين ثالث سنة المحرم من للنصف

 بغداد نزل الموصلي األزدي الفتح أبو النعمان بن زيدي بن هللا عبد بن الحسين بن احمد بن الحسين بن محمد - 709
 الطبري جرير بن ومحمد المصري سراج بن وعلى الدوري خلف بن والھيثم الموصلي يعلى أبى عن بھا وحدث
 جعفر بن محمد عنه حدثنا الباغندي محمد بن ومحمد الحراني عروبة وابى الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد
 عمر بن وإبراھيم بكير بن احمد بن الحسين بن محمد طالب وأبو المؤدب محمد بن الغفار وعبد طيالشرو عالن بن

 بن جعفر بن محمد وسالت الحديث علوم في كتبا صنف حافظا وكان ومناكير غرائب حديثه وفي وغيرھم البرمكي
 األرموي الواحد عبد بن الغفار بدع النجيب أبو فحدثني عليه واثنى بالحديث المعرفة وحسن بالحفظ فذكره عنه عالن
 أبا ان الموصلي صدقة بن محمد وحدثني قال شيئا يعدونه وال جدا األزدي الفتح أبا يوھنون الموصلي أھل رأيت قال
 في سلم و عليه هللا صلى النبي على ينزل كان جبريل ان حديثا له فوضع بويه بن يعنى األمير على بغداد قدم الفتح

 ضعيفا كان انه إلى فأشار األزدي الفتح أبى عن البرقاني بكر أبا سألت كثيرة دراھم وأعطاه هفأجاز قال صورته
 المؤدب محمد بن الغفار عبد لنا قال ويتجنبونه رأسا به يرفعون ال الحديث وأصحاب المدينة جامع في رايته وقال
 في األزدي الفتح أبو توفى الثالج بن سمالقا أبى بخط وقرأت وثالثمائة وستين سبع سنة في األزدي الفتح أبو مات
  بالموصل وثالثمائة وسبعين أربع سنة

 قال النسفي نصر بن محمد بن إبراھيم بن ھناد المظفر أبو أخبرني عمر أبو عمران بن الحسين بن محمد - 710
 عمران بن حسينال بن محمد عمر أبا سمعت يقول بھا الجوزجاني هللا عبد بن محمد بن هللا عبد محمد أبا سمعت
 سيبوية سمعت يقول المازني محمد بن بكر عثمان أبا سمعت يقول حليس بن هللا عبد بن محمد سمعت يقول البغدادي
 بن على سمعت يقول العكلي الحارث سمعت يقول الھمذاني ذر سمعت يقول العروضى احمد بن الخليل سمعت يقول
 وأھل اآلخرة في المعروف أھل ھم الدنيا في المعروف أھل يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت يقول طالب أبى

  اآلخرة في المنكر أھل ھم الدنيا في المنكر

 في ذكره نورد ونحن الحديث يضع وكان الحقا نفسه يسمى الذي ھو ھذا الحسين بن ومحمد بكر أبو الشيخ قال
  هللا شاء ان االستقصاء على كتابنا من موضعه

 التيملى الطيب أبو الحارث بن سعيد بن سعد بن بكير بن أدھم بن المفضل بن جعفر بن ينالحس بن محمد - 711
 بن محمد بن وإسحاق المقانعى العباس بن وعلى البجلي زيدان بن هللا عبد عن وحدث بغداد قدم الكوفى النخاس
 بكر أبو القاضي نبأني قال لالخال محمد بن الحسن حدثني األزھري القاسم وأبو الخالل محمد أبو عنه حدثنا مروان
 بن محمد نبأنا قال المقانعى العباس بن على نبأنا قاال النخاس جعفر بن الحسين بن ومحمد العاقولى إبراھيم بن محمد
 صلى هللا رسول قال قال أبيه عن سلمة بن عمرو عن أيوب عن شعبة عن يزيد بن محمد نبأنا قال البرجوانى الحسن

 الكوفى التيملى الحسين بن محمد الطيب أبو علينا قدم األزھري القاسم أبو لي قال قرانا اكثركم ميؤمك سلم و عليه هللا
 محمد بن احمد أخبرنا يتشيع ثقة وكان قال الكوفة إلى رجع ثم عنه الناس فكتب وثالثمائة وسبعين ست سنة في بغداد

 ربيع شھر في بالكوفة النخاس بن الحسين بن مدمح الطيب أبو توفى فيھا وثالثمائة وثمانين سبع سنة قال العتيقي
  حسان أصول صاحب مأمون ثقة اآلخرة
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 الغورى محمد بن وفارس السماك بن عمرو أبى عن حدث النقار هللا عبد أبو محمد بن الحسين بن محمد -  712
  األزھري القاسم أبو عنه حدثني

 بن على بن الحسين بن على بن زيد بن الحسين بن على بن زيد بن الحسين بن على بن الحسين بن محمد -  713
 مذاھب على المتكلم البقال بن إسحاق بن العزيز عبد عن حدث العلوي الشبية بابن المعروف الحسين أبو طالب أبي

 بن محمد الحسين أبو نبأنا قال المحسن بن على أخبرني التنوخي المحسن بن على عنه حدثني الشيعة من لزيدية
 بن جعفر بن إسحاق بن العزيز عبد القاسم أبو نبأنا قال بكير بن هللا عبد أبى بإفادة العلوي الشبية بن على بن الحسين
 نبأنا قال االزمى يحيى بن بحر حدثني قال االزمى الصمد عبد بن على بن الحسن سعيد أبو نبأنا قال الزيدى البقال
 ان جده عن أبيه عن عوف بن الرحمن عبد بن إبراھيم بن هللا عبد بن العزيز عبد نبأنا قال روح بن الكريم عبد

  نزول غير من عليه اقبالة الشيء إلى تعالى هللا نزول ان قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 الھاشمي برية بن جعفر أبا سمع الحربي بكر أبو مالة بن مھران بن إبراھيم بن محمد بن الحسين بن محمد -  714
 على بن العزيز وعبد األزھري عنه حدثني البردانى العباس بن وعلى البربھاري كوثر بن بحر وأبا احمد بن ودعلج
  صالحا شيخا كان األزھري لي وقال الحربي الفتح بن على بن ومحمد االزجى

 بن على بن محمد بن جعفر بن موسى بن إبراھيم بن موسى بن محمد بن موسى بن الحسين بن محمد -  715
 أبى أخو وھو الحسبين ذا بالرضى يلقب كان ببغداد الطالبيين نقيب العلوي الحسن أبو طالب أبى نب على بن الحسين
 القران تلقن انه عنه روح بن عمر بن احمد لي ذكر والعلم واألدب الفضل أھل من وكان بالمرتضى المعروف القاسم
 شاعرا وكان مثله وجود يتعذر القران معاني في كتابا وصنف قال يسيرة مدة في حفظه فجمع السن في دخل ان بعد

 سمعت يقول الرؤساء أحد وكان محفوظ بن الحسين أبى بحضرة الكاتب هللا عبد بن محمد هللا عبد أبا سمعت محسنا
 يجيد من قريش من كان وقد صحيح ھذا محفوظ بن فقال قريش اشعر الرضى يقولون باألدب العلم أھل من جماعة
 أنشدنا قال على بن محمد العالء أبو القاضي أنشدني الرضى اال فليس مكثر مجيد اماف قليل شعره ان اال القول

 أو...  شئت ان الصفر بقصار... ...  بغالى العز فما...  شئت بما العز اشتر...  لنفسه الرضى الحسن أبو الشريف
 قال...  المعالي الثمان...  المال ريدخ إنما... ...  بمال عزا شرى من...  عقال بالمغبون ليس... ...  الطوال السمر
 المحرم من السادس حد اال يوم وفاته وكانت وثالثمائة وخمسين تسع سنة ببغداد الرضى ولد على أبى بن على لي
  االنباريين بمسجد داره في ودفن وأربعمائة ست سنة

 قضاء ولى الشافعي مذھب على الفقية الواعظ البسطامي عمر أبو الھيثم بن محمد بن الحسين بن محمد - 716
 بكر وأبى الطبراني احمد بن وسليمان الرقى الجارود بن الرحمن عبد بن احمد عن بھا وحدث بغداد وقدم نيسابور
 قدم انه لي وذكر الخالل محمد بن الحسن عنه حدثني األھوازي خرزاذ بن محمود بن وأحمد األصبھاني القباب
 أبي بن الحسن حدثني ويجله يعظمه حامد أبو وكان نظارا إماما وكان قال اإلسفراييني حامد أبي حياة في بغداد
 بن محمد نبأنا قال الجارود بن الرحمن عبد بن احمد نبأنا قال البسطامي الحسين بن محمد عمر أبو نبأنا قال طالب
 شعبة نبأنا قال سلمم بن عفان نبأنا قالوا الدوري محمد بن وعباس األنطاكي خرزاذ بن وعثمان الدقيقي الملك عبد
 الالزم بدك انا آدم بن يا تعالى هللا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن التياح ابى عن

 ھذا على مركب المتن موضوع الحديث ھذا بكر أبو الشيخ قال بد منى لك وليس بد منھم لك الناس كل لبدك فاعمل
 أبو حدثني حديثه من اال يكتبه ولم كذاب فإنه الجارود بن اال بالصدق وفونمعر مشھورون رجاله وكل اإلسناد
 البسطامي عمر أبو توفى قاال النيسابوريان إبراھيم بن يحيى بن محمد بكر وأبو المؤذن الملك عبد بن احمد صالح

  وأربعمائة سبع سنة في بنيسابور

 وحدث مرات بغداد قدم النيسابوري الصوفي السلمي الرحمن عبد أبو موسى بن محمد بن الحسين بن محمد -  717
 السلمي نجيد بن وإسماعيل الطرائفي عبدوس بن محمد بن وأحمد األصم العباس أبو منھم خراسان شيوخ عن بھا

 على بن وأحمد الوكيل الواحد عبد بن وأحمد الواسطي العالء أبو والقاضي األزھري القاسم أبو عنه حدثنا وغيرھم
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 وصنف الصوفية بأخبار عناية ذا وكان الحربي الفتح بن على بن ومحمد الواحد عبد بن محمد الحسن وأبو التوزي
 ولم ثقة غير السلمي الرحمن عبد أبو كان النيسابوري القطان يوسف بن محمد لي وقال وتاريخا وتفسيرا سننا لھم
 معين بن يحيى بتاريخ األصم عن حدث بيعال بن هللا عبد أبو الحكم مات فلما يسيرا شيئا اال األصم من سمع يكن

 جليل بلده أھل عند الرحمن عبد أبى قدر بكر أبو الشيخ قال األحاديث للصوفية يضع وكان قال سواه كثيرة وبأشياء
 دويرة له وبنيسابور وأبوابا وتراجم شيوخا جمع مجودا حديث صاحب ذلك مع كان وقد كبيرا طائفته في ومحله
 بن الكريم عبد القاسم أبو أخبرنا وزرته رايته قد بزيارته يتبركون ھناك وقبره دخلتھا قد لصوفيةا يسكنھا به معروفة
 الرحمن عبد أبى حديث فجرى الدقاق على بن الحسن على أبى يدي بين يوما كنت قال النيسابوري القشيري ھوازن
 إليه امض لي قال ثم به أولى السكون لعل هحال في مثله على أبو فقال للفقراء موافقة السماع في يقوم وانه السلمي
 فاحمل منصور بن الحسين اشعار فيھا صغيرة مربعة حمراء مجلدة الكتب وجه وعلى كتبه بيت في قاعدا فستجده
 كتبة بيت في ھو واذا الرحمن عبد أبى على فدخلت الھاجرة وقت وكان بھا وجئنى شيئا له تقل وال المجلدة تلك

  ذكر ثبحي موضوعة والمجلدة

 السماع في حركته العلماء من واحد على ينكر الناس بعض كان وقال الحديث في الرحمن عبد أبو أخذ قعدت فلما
 لي فتبين على مشكلة مسألة كانت فقال حاله عن فسئل كالمتواجد يدور وھو بيت في خاليا يوما اإلنسان ذلك فرئى
 أبو أمرني ما رأيت فلما القشيري قال حالھم يكون ھذا مثل له فقيل ادور قمت حتى السرور من أتمالك فلم معناھا
 كيف وقلت تحيرت به ذكره كان قد ما الرحمن عبد أبي لسان على وجرى قال الذي الوجه على لي ووصف على
 لي وقال المجلدة ھذه وصف على أبا األستاذ ان فقلت الصدق اال وجه ال وقلت نفسي في افكرت ثم بينھما افعل

 كالم من مجموعة أجزاء فاخرج تامر فايش مخالفته يمكننى وليس اخافك وانا الشيخ تستأذن ان غير من ىإل احملھا
 أطالع انى له وقل إليه ھذه احمل وقال الدھور نقض في الصيھور كتاب سماه له تصنيف وفيھا منصور بن الحسين

 النيسابوري المزكى إبراھيم بن يحيى بن مدمح بكر أبو حدثني فخرجت مصنفاتى إلى أبياتا منھا فانقل المجلدة تلك
 أبو قال وأربعمائة عشرة اثنتي سنة في السلمي الرحمن عبد أبو توفى قاال الدربندي محمد بن الحسن الوليد وأبو
  بنيسابور شعبان من الثالث األحد يوم الوليد

 متوثى القطان األزرق سينالح أبو سالم بن يوسف بن يعقوب بن الفضل بن محمد بن الحسين بن محمد - 718
 وأحمد السماك بن عمرو وأبا حرب بن على بن عمر بن يحيى بن ومحمد الصفار محمد بن إسماعيل سمع األصل

 زياد بن سھل وأبا الخلدي وجعفر الكوفى ماتى بن الحسين وأبا درستويه بن جعفر بن هللا وعبد النجاد سلمان بن
 انتخب ثقة وكان عنه كتبنا أمثالھم في اآلدمي بن عثمان بن وأحمد العقبي محمد بن وحمزة النقاش الحسن بن ومحمد
 خمس سنة من شوال في ولدت فقال مولده عن وسألته الطبري الحسن بن هللا وھبة الفوارس أبى بن محمد عليه

 سنة مضانر شھر من الثالث اإلثنين ليلة من الليل انتصاف عند وتوفى القطن دار يسكن وكان وثالثمائة وثالثين
  نيسابور إلى رحلتى في غائبا ذاك إذ وكنت الدير باب مقبرة في الليلة تلك صبيحة في ودفن وأربعمائة عشرة خمس

 بن جعفر بن احمد عن حدث الخفاف بابن يعرف الوراق بكر أبو محمد بن إبراھيم بن الحسين بن محمد -  719
 كتبت المفيد بكر وأبى الوراق لؤلؤ بن محمد بن وعلى ينبيالز الحسين وأبى الدقاق جعفر بن ومخلد القطيعي مالك
 فروع من فكانت اآلخرين عن رواياته واما منه عليه قرأت الذي األصل في ثابتا مالك بن من سماعه وكان عنه
 يركب كان انه اشك ال ثقة غير وكان السفر في كتب انه ذكر تعرف ال كثيرة جماعة عن وحدثنا بخطه كتبھا

 األباطيل تلك من عنه وعندي عنھم حدث لقوم عجيبة وانسابا أسماء ويختلق عنه يرويھا من على ويضعھا األحاديث
 منه اسمع كيف منى يعجب وجعل بھا كتابي فخرق الطبري الحسن بن هللا ھبة على بعضھا عرضت وكنت أشياء
 بكر أبو حدثني سماعي كلھا امن وثمانون ألف كتبي من فاحترق الطاق باب سوق مرة احترق الخفاف بن لي وقال
 عبد الرحمن عبد أبو نبأنا قال صالح بن موسى بن بشر نبأنا قال الصائغ محمد بن هللا عبد نبأنا قال بلفظه الخفاف بن
 و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن وائل ابى عن عاصم عن المسعودي الرحمن عبد عن المقرئ يزيد بن هللا
 يخبر ان اللوح في أظھر انه تعالى هللا عن المحفوظ اللوح عن الرفيع عن إسرافيل عن ئيلميكا عن جبريل عن سلم

 محمدا جبريل يخبر وان جبريل ميكائيل يخبر وان ميكائيل إسرافيل يخبر وان إسرافيل الرفيع يخبر وان الرفيع
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 ايسرھا حاجة له ويقضى صالة فىأل عليه صليت مرة مائة والليلة اليوم في عليك صلى من انه سلم و عليه هللا صلى
 معروفون كلھم إسناده في المذكورون والرجال اإلسناد بھذا باطل الحديث ھذا بكر أبو الشيخ قال النار من يعتقة ان

 الرحمن عبد أبى عن موسى بن بشر ونسخة عليه الحديث وركب اسمه اختلق الخفاف بن ان ونرى الصائغ سوى
 الملك عبد بن احمد صالح أبو حدثنيه مظلم طريق من المقرئ عنه روى وقد فيھا ھذا وليس معروفة المقرئ

 محمد بن محمد بن هللا عبد نبأنا قال بأصبھان القرقوبى سھالن بن على بن الحسن سعيد أبو أخبرني قال النيسابوري
 بن محمد بن على بأنان قال البصري عزاز بن هللا عبد بن عزاز مسرة أبو نبأنا قال أبى نبأنا قال القباب فورك بن

 عاصم عن المسعودي نبأنا قال المقرئ الرحمن عبد أبو نبأنا قال دھثم بن القاسم أبا نبأنا قال الجنديسابوري الحسن
 عن الرفيع عن إسرافيل عن ميكائيل عن جبريل عن سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن هللا عبد عن زر عن
 على لزقة الخفاف بن أخذه ھنا ھا ومن نحوه أو تقدم ما مثل الحديث ساق ثم جل و عز هللا عن المحفوظ اللوح
 سنة من الحجة ذي في الخاف بن مات اعلم وهللا المقرئ عن موسى بن بشر عن به حدثه انه ذكر الذي الصائغ
  وأربعمائة عشرة ثماني

 الفضل أبا سمع السراج بابن لمعروفا الصيرفي يعلى أبو حمدون بن عمر بن هللا عبيد بن الحسين بن محمد - 720
 النحو وعلم القراء ومذاھب القران لحروف الحفاظ أحد وھو ثقة وكان عنه كتبت الزھري الرحمن عبد بن هللا عبيد
 عبد بن هللا عبيد بن الفضل أبو أنبأنا قال بلفظه السراج بن يعلى أبو حدثنا القراات في مصنف وله ذلك في إليه يشار

 رسول ان عمر بن عن نافع عن أنس بن مالك عن سعيد بن قتيبة نبأنا قال الفريابي جعفر نبأنا قال يالزھر الرحمن
 أحد في ولدت يقول يعلى أبا سمعت اآلخرة في حرمھا الدنيا في الخمر شرب من قال سلم و عليه هللا صلى هللا

 الثامن الجمعة ليلة وتوفى والدي بخط ذلك وجدت العصر بعد األحد يوم وثالثمائة وسبعين ثالث سنة من الربيعين
 منزله وكان حرب باب مقبرة في الليلة تلك صبيحة ودفن وأربعمائة وعشرين سبع سنة الحجة ذي من والعشرين

  الشام بباب

 القضاء وولى ببغداد الحسبة ولى بعقوبا أھل من البعقوبى الحسن أبو حمدون بن على بن الحسين بن محمد -  721
 ببعقوبا عنه كتبت عيسى بن على بن عيسى من سمع انه يذكر وكان الصيدالني بن القاسم أبى عن وحدث ببعقوبا
 قال وأربعمائة وعشرين تسع سنة في ببعقوبا القاضي حمدون بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا صدوقا وكان
 يونس نبأنا قال الفقية النيسابوري زياد بن مدمح بن هللا عبد بكر أبو نبأنا قال المقرئ على بن احمد بن هللا عبيد أنبأنا
 هللا عبد عن الحبلي الرحمن عبد أبي عن الخوالني علي أبو أخبرني قال وھب بن هللا عبد نبأنا قال األعلى عبد بن
 السماوات يخلق ان قبل الخالئق مقادير هللا كتب يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عمرو بن

 وسبعين سبع سنة في ولدت فقال مولده عن حمدون بن سألت الماء على وعرشه قال سنة ألف سينبخم واألرض
  االكراد أمير الشوك أبو قتله وأربعمائة ثالثين سنة من األول ربيع شھر في بحلوان وقتل وثالثمائة

 بن وعلى الزھري فضلال أبا سمع الفراء بابن يعرف خازم أبو احمد بن خلف بن محمد بن الحسين بن محمد -  722
 بن وموسى الرقمى حسان بن وعلى شاھين بن حفص وأبا الدارقطني الحسن وأبا حيويه بن عمر وأبا السكري عمر
 أصوال له رأيت به باس ال وكان عنه كتبنا بعدھم ومن ميمى اخى بن هللا عبد بن ومحمد عرفة بن جعفر بن محمد
 االعتزال إلى يذھب وكان منھا فروى صحفا الوراقين من واشترى صربم التحديث في خلط انه عنه بلغنا ثم سماعه
 سليمان بن محمد بن محمد نبأنا قال المروروذي عثمان بن احمد بن عمر أنبأنا قال بلفظه الفراء بن خازم أبو حدثنا
 الليثي عمير بن بيدع بن هللا عبد عن األوزاعي نبأنا قال الغساني قضاعة بن رفدة نبأنا قال عمار بن ھشام نبأنا قال
 لم غريب المكتوبة الصالة في تكبيرة كل مع يديه يرفع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال جده عن أبيه عن
 ودفن وأربعمائة ثالثين سنة في المحرم من عشر السابع الخميس يوم في بتنيس خازم أبو مات اإلسناد بھذا اال اكتبه
  بدمياط

 الكثير وسافر تغرب من أحد بقطيط يعرف العطار الشيباني الفتح أبو جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد - 723
 لبوة بن وطاھر الزھري الفضل أبى عن وحدث فارس وبالد الثغور وبالد والجزيرة والشام ومكة البصرة إلى
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 بن ويوسف شاھين بن حفص وأبى الحربي عمر بن وعلى المظفر بن ومحمد النخاس النضر بن ومحمد البصري
 أبى دار في منه سمعت وأصبھان وتستر واالھواز البصرة أھل من وغيرھم البلوطى الطيب بن ومحمد القواس عمر
 يسلك المحاضرة مليح ظريفا شيخا وكان الشيوخ ھؤالء عن له النعيمى الحسن أبى تخريج من جزءا األزھري القاسم
 أھل من محمد وجدى ببغداد أبى وولد وثالثمائة خمسينو خمس سنة في ببغداد ولدت يقول وسمعته التصوف طريق
 ثم كبرت ان إلى اسمى فكان البادية أھل أسماء على قطيطا سميت ولدت ولما البادية أھل من أبى جد وجعفر سامرا
 في باألھواز قطيط الفتح أبو توفى على الغالب وھو محمد ولقبي قطيط االن فاسمى محمدا سماني أھلي بعض ان
 مالك بن بكر أبا سمع التاجر طالب أبو بكير بن هللا عبد بن احمد بن الحسين بن محمد وأربعمائة وثالثين عأرب سنة

 على بن والحسين الدقاق جعفر بن ومخلد ماسي بن إبراھيم بن هللا وعبد السبيعي بن محمد أبا والخير القطيعي
 فقال مولده عن وسألته أبيه بخط كلھا وسماعاته دوقاص وكان عنه كتبنا األزدي الحسين بن محمد الفتح وأبا التميمي
 جمادى ثالث األربعاء يوم في ومات وثالثمائة وخمسين سبع سنة القعدة ذي من خلون لثالث الثالثاء يوم في ولدت
 بن عيسى نھر على الجصاصين مقبرة في الخميس يوم وھو الغد من ودفن وأربعمائة وثالثين ست سنة من اآلخرة
  األجر ودرب التوثة محلة بين شميالھا على

 النسوي سفيان بن الحسن بن سعد بن إسحاق سمع الغزال الحسن أبو برھان بن عمر بن الحسين بن محمد - 725
 لؤلؤ بن الحسن وأبا الزيات بن حفص وأبا الدقاق بخيت بن خلف بن هللا عبد بن ومحمد العسكري بن هللا عبد وأبا

 بصره كف ان بعد يسيرا شيئا عنه كتبنا الزھري الفضل وأبا األبھري هللا عبد بن محمد بكر وأبا المظفر بن ومحمد
 الرحمن عبد بن هللا عبيد الفضل أبو أنبأنا قال المنصور جامع في برھان بن الحسين بن محمد أخبرنا صدوقا وكان

 عروة بن ھشام عن أنس بن مالك عن سعيد بن قتيبة نبأنا قال الفريابي الحسن بن محمد بن جعفر نبأنا قال الزھري
 سبع سنة في منه سمعت حائض وانا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول راس ارجل كنت قالت عائشة عن أبيه عن

 عبد الفرج أبو حدثني ثم عنه حفظت ھكذا وثالثمائة وستين ست سنة في فقال مولده عن وسألته وأربعمائة وثالثين
  اعلم فا وثالثمائة ستين سنة في محمد اخى ولد قال بصور انبرھ بن عمر بن الحسين بن الوھاب

 سمع الشاھد الحراني بن الحسين أبو إبراھيم بن على بن الحسين بن محمد سليمان أبى بن الحسين بن محمد - 726
 ومحمد الزھري الفضل وأبا المظفر بن ومحمد البادا على بن والحسن ماسي بن محمد وأبا القطيعي مالك بن بكر أبا
 فقال مولده عن وسألته صدوقا وكان عنه كتبت الكوفيين البكائي الرحمن عبد بن وعلى سفيان بن حماد بن احمد بن
 وثالثين ثمان سنة صفر من خلت ليلة عشرة لست الجمعة ليلة في ومات وثالثمائة وستين إحدى سنة من شوال في

  حرب بباب الليلة تلك صبيحة في ودفن وأربعمائة

 بن القاسم وأبا الدارقطني الحسن أبا سمع الصيرفي الھمداني بكر أبو الحسن بن عثمان بن الحسين بن محمد - 727
 نبأنا قال الحافظ عمر بن على أنبأنا قال الھمداني الحسين بن محمد بكر أبو أخبرني بأس به يكن ولم عنه كتبت حبابة
 النبي ان البراء عن إسحاق أبى عن شعبة عن بقية نبأنا قال يدعب بن كثير نبأنا قال األشعث بن سليمان بن هللا عبد
 ومات وثالثمائة وثمانين إحدى سنة في فقال مولده عن سألته والمغرب الصبح صالة في قنت سلم و عليه هللا صلى
  وأربعمائة وأربعين ثمان سنة في

 عمر أبا وسمع ببغداد ونشا بالموصل ولد الموصلي البزاز طاھر أبو سعدون بن محمد بن الحسين بن محمد -  728
 العكبري بطة بن هللا عبد وأبا الدارقطني الحسن وأبا شاذان بن بكر وأبا جعفر بن محمد بن وطلحة حيويه بن

 بن احمد نبأنا قال سعدون بن أخبرنا البصريين مسجد حذاء الزعفراني بدرب يسكن صدوقا وكان عنه كتبت وغيرھم
 بن الفضل نعيم أبو نبأنا قال سليمان بن فھد نبأنا قال بمصر الغافقي احمد بن العزيز عبد نانبأ قال الحسن بن إبراھيم
 و عليه هللا صلى األمي النبي إلى عھد قال على عن زر عن ثابت بن عدى عن األعمش عن سفيان نبأنا قال دكين
 حديث من وغريب األعمش حديث من مشھور بكر أبو الشيخ قال منافق اال يبغضنى وال مؤمن إال يحبنى اال سلم

 حديث من إال كتبناه وما سليمان بن فھد اال نعيم أبى عن رواه وال نعيم أبى سوى رواه نعلم ال عنه الثوري سفيان
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 وستين سبع سنة من شعبان من النصف ليلة في بالموصل ولدت فقال مولده عن سعدون بن سألت فھد عن الغافقي
  األول ربيع شھر في وأربعمائة وأربعين مانث سنة في بمصر ومات وثالثمائة

 النھروان أھل من بالحازرى المعروف على أبو بكران بن على بن الحسن بن محمد بن الحسين بن محمد -  729
 صدوقا وكان عنه كتبت الجريري زكريا بن والمعافى الداودي المثنى بن موسى بن محمد عن بھا وحدث بغداد سكن
 اثنين سنة من األول ربيع شھر في ومات وثالثمائة وسبعين أربع سنة األول ربيع في فقال مولده عن وسألته

  وأربعمائة وخمسين

 أحد كان خازم أبي أخو وھو الفراء بابن المعروف يعلى أبو احمد بن خلف بن محمد بن الحسين بن محمد - 730
 ماكوال بن هللا عبد أبى عند وشھد كثيرة سنين وأفتى درس حنبل بن احمد مذھب على تصانيف وله الحنابلة الفقھاء
 أبى عن وحدث الخالفة دار بحريم الحكم في النظر وولى شھادته فقبال الدامغاني هللا عبد أبى القضاة قاضى وعند
 على بن وعيسى الحربي عمر بن وعلى البزاز معروف بن وعلى البيع مالك بن احمد بن هللا وعبد حبابة بن القاسم
 محمد بن الحسين بن محمد يعلى أبو أخبرنا ثقة وكان عنه كتبنا سويد بن سعيد بن وإسماعيل رالوزي عيسى بن

 قال الجعد بن على نبأنا قال العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد نبأنا قال إسحاق بن محمد بن هللا عبيد أنبأنا قال الفراء
 هللا سمع قال فإذا فيصلى يقوم ثم سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول صالة لنا ينعت أنس كان قال ثابت عن شعبة أنبأنا
 تحاضرنا ما يقول المحاملي بن الحسين أبو كان قال األزھري القاسم أبو حدثني نسي قد نقول حتى يقوم حمده لمن
 خلت ليلة وعشرين ثمان أو وعشرين لسبع ولدت فقال مولده عن سألته الفرا بن يعلى أبى من اعقل الحنابلة من أحد
 رمضان من عشر التاسع اإلثنين يوم ودفن العشاءين بين اإلثنين ليلة في وتوفى وثالثمائة ثمانين سنة المحرم نم

  حرب باب مقبرة في وأربعمائة وخمسين ثمان سنة

 على وأبا المخلص طاھر أبا سمع سعد أبو عالنة أبى بن الحسن بن احمد بن هللا عبد بن الحسين بن محمد - 731
 عبد بن محمد طاھر أبو نبأنا قال عالنة أبى بن سعد أبو أخبرني صحيحا سماعه وكان عنه كتبت لفقيةا حمكان بن

 بن حرب نبأنا قال عبادة بن طالوت أنبأنا قال البغوي العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد نبأنا قال العباس بن الرحمن
 عن سألته بركعة والوتر مثنى مثنى الليل صالة الق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عمر بن عن نافع عن سريج
  وثالثمائة ثمانين سنة في قال مولده

   حميد أبيه واسم محمد اسمه من ذكر

 المعمري سمي إليه ولرحلته راشد بن معمر سمع بالمعمرى يعرف اليشكري سفيان أبو حميد بن محمد -  732
 وأبو الخراز عون بن هللا وعبد الطباع بن عيسى بن دمحم عنه روى الثوري وسفيان حسان بن ھشام أيضا وسمع
 والعبادة بالصالح مذكورا وكان األشج سعيد وأبو نمير بن هللا عبد بن ومحمد الناقد محمد بن وعمر النفيلي جعفر
 هللا دعب بن محمد نبأنا قال الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أنبأنا قال الكتاني الصقر بن على بن طلحة أخبرنا

 سفيان نبأنا قال المعمري سفيان أبا يعنى حميد بن محمد نبأنا قال الخراز عون بن هللا عبد نبأنا قال مربع عتاب بن
 إلى السابقون اآلخرون نحن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن صالح أبى عن األعمش عن
 الحسين أخبرنا للنصارى غد وبعد لليھود وغدا لنا فاليوم له هللا فھدانا ھمبعد من واوتيناه قبلنا من الكتاب اوتوا الجنة
 محمد بن هللا عبد حدثني قال الحافظ عمر بن محمد أنبأنا قال الضبي ھارون بن الحسين نبأنا قال الصيمرى على بن
 المعمري سفيان أبو نانبأ قال يونس بن سريج نبأنا قال الحسن أبو العطار بن محمد بن محمد نبأنا قال سعيد بن

 قال بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب أنبأنا قال النيسابوري القطان يوسف بن محمد حدثني فاضال وكان ببغداد
 وھو ليحيى قلت قال فضالة بن هللا عبيد أخبرني قال أبى أخبرني قال النسائي الرحمن عبد أبى بن الكريم عبد أنبأنا
 أخبرنا باليمن قال معمر عن كتب أبي قلت ببغداد يكون وكان بصرى قال كان أين من حميد بن محمد يحيى بن

 بن إبراھيم نبأنا قال الكوكبي القاسم بن محمد نبأنا قال الخزاز العباس بن محمد أنبأنا قال الجوھري على بن الحسن
 ثقة كان فقال معمر عن يرةوتفس حميد بن محمد المعمري سفيان أبى عن معين بن يحيى سألت قال الجنيد بن هللا عبد
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 قد انى قلت ولو قال عليه فيوقع يجئ ثم البيت في والكتاب يحدثنا كان وبعضھا معمر على بعضھا عرضنا لي قال
 بكر أبو أخبرنا إلى أحب الرزاق عبد قال ھو أو الرزاق عبد إليك أحب فايما معين بن ليحيى قلت كله سمعته
 أنبأنا قال الفقية الھروي محمود بن إسحاق بن يعقوب الفضل أبو حدثنا لعصمىا العباس بن محمد قال قال البرقاني

 من إلى أحب المعمري حميد بن محمد سفيان أبو يقول معين بن يحيى سمعت قال األسدي محمد بن صالح على أبو
 بن احمد الحسن أبا سمعت قال بنيسابور األشناني إبراھيم بن محمد بن محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا الرزاق عبد
 الذي سفيان أبى عن معين بن يحيى سألت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد
 نبأنا قال الشافعي هللا عبد بن محمد أنبأنا قال السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني صدوق رجل فقال معمر عن يروى
 احمد أخبرنا ثقة المعمري كان معين بن يحيى زكريا أبو قال قال بيالغال بن نبأنا قال األزھري بن محمد بن جعفر
 اآلجري على بن محمد عبيد أبو نبأنا قال كتابه في البصري عدى بن محمد بكر أبو أنبأنا قال القطيعي جعفر أبى بن
 محمد بن على أخبرنا ثقة حميد بن محمد فقال المعمري سفيان أبى عن األشعث بن سليمان داود أبا سألت قال

 وثمانين اثنتين سنة في مات المعمري سفيان أبا ان قانع بن نبأنا قال الصفار عثمان بن هللا عبد أنبأنا قال السمسار
  ومائة

 عبد بن ويعقوب المبارك بن هللا عبد عن بھا وحدث بغداد قدم الرازي هللا عبد أبو حيان بن حميد بن محمد - 733
 حنبل بن احمد عنه روى سلم بن وحكام عمر أبى بن ومھران المختار بن وإبراھيم يدالحم عبد بن وجرير القمى هللا

 ومحمد البغوي محمد بن هللا وعبد األبار على بن وأحمد المعمري شبيب بن على بن والحسن احمد بن هللا عبد وابنه
 نبأنا قال المقرئ بن بكر بوأ نبأنا قال بحلوان الدسكري على بن يحيى طالب أبو حدثنا وغيرھم الباغندي محمد بن
 في ينزل ان يحتاج حميد بن فاته من يقول زرعة أبا سمعت قال مھران نبأنا قال الرازي الطالس بن محمد بن على
 قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا حديث آالف عشرة في ينزل ان يحتاج عمار بن ھشام فاته ومن حديث آالف عشرة
 بن احمد فاستقبلنى بغداد دخلت يقول حميد بن محمد سمعت يقول القطان لكما بن إبراھيم سمعت يقول أبى سمعت
 بن هللا عبيد أخبرنا عليھم وقراته وكتبوه بينھم فيما األوراق فوزعوا القمى يعقوب أحاديث فسألونى ويحيى حنبل
 علم بالري يزال ال يقول بىأ سمعت قال احمد بن هللا عبد نبأنا قال احمد بن مكرم نبأنا قال أبى نبأنا قال الواعظ عمر
 بالعسكر أبى كان الرازي يعنى حميد بن محمد علينا قدم حيث هللا عبد الرحمن عبد أبو قال حيا حميد بن محمد دام ما
 عنه كتبت لي قال يعرفونھا ال بأحاديث فحدثھم ھمنا قدم قلت حميد بن عن يسألونه اصحابه وجعل أبى قدم خرج فلما
 حديثه اما فقال عليه فعرضتھا على اعرض قال جزءا عنه كتبت حميد بن عن يسالونى لھؤالء ما لي فقال نعم قلت
 نبأنا قال الرومي هللا عبد بن بشرى أخبرنا اعلم فھو الري أھل عن حديثه واما صحيح فھو وجرير المبارك بن عن
  النيسابوري الفامي إسماعيل بن محمد بن محمد عمرو أبو

 محمد في تقول ما الذھلي يحيى بن لمحمد قلت يقول الحافظ القايني خلف بن جمعة بن دمحم قريش أبا سمعت قال
 محمد حدثنا فقال إسحاق بن محمد الصاغاني بكر أبي مجلس في وكنت قال عنه أحدث ذا ھو تراني أال قال حميد بن
 أخبرني معين بن ىويحي حنبل بن احمد عنه حدث وقد أحدث ال ومالي فقال حميد بن عن تحدث فقلت حميد بن

 بن هللا عبد سمعت قال سعيد بن العباس أبي عن الضبي ھارون بن الحسين على قرأنا قال الجوھري علي بن الحسن
 عبد بن الباقي عبد أخبرني شيء غير أبي عنه روى هللا عبد قال حميد بن محمد نبأنا قال أبي حدثنا يقول احمد
 الطيالسي عثمان أبي بن جعفر سمعت قال سعيد بن عن ھارون بن سينالح على قرأنا قال المؤدب عمر بن الكريم
 نبأنا قال الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا منھم أكبر ھو فيه يقول من عنه وروى يحيى عنه كتب ثقة حميد بن يقول
 ليس فقال رازيال حميد بن محمد عن معين بن يحيى سئل قال خيثمة أبي بن نبأنا قال صدقة بن الحسين نبأنا قال أبي
 يحيى أخبركم اسمع وانا خميرويه بن هللا عبد بن محمد على قرئ قال البرقاني بكر أبو أخبرنا كيس رازي بأس به
 القاسم وأبو البرقاني أخبرنا بأس به ليس فقال معين بن عند الرازي حميد بن محمد ذكر قال زياد بن احمد بن

 قال جدي نبأنا قال شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد نبأنا قال خاللال عمر بن الرحمن عبد أنبأنا قاال األزھري
 احمد أبو نبأنا قال المستملي إبراھيم بن على أنبأنا قال القطان الفضل بن أخبرنا المناكير كثير الرازي حميد بن محمد
 الرازي هللا عبد أبو ميدح بن محمد قال البخاري إسماعيل بن محمد نبأنا قال فارس بن احمد أبو نبأنا قال فارس بن
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 عبد نعيم أبو أنبأنا قال الجرجاني إبراھيم بن يوسف عن المقرئ احمد بن على بن محمد على قرأت نظر فيه حديثه
 شيبة أبي بن بكر وأبو المديني بن على نبأنا يقول األنطاكي خرزاذ بن عثمان سمعت قال عدي بن محمد بن الملك
 هللا ان قال الحسن عن الغصن بن عيينة عن الكوفة أھل من رجل وھو كرمان اضيق بكير أبي بن يحيى نبأنا قاال

 أرسبتھم اللھب بھم طفا إذا اعناقھم في جعلھا ولكن الرب اعجزوا ألنھم النار أھل اعناق في االغالل يجعل لم تعالى
 فقدم عنده فالن بن بويعقو دكين بن الفضل وھو نعيم أبى عند كنت يقول حسان أبى بن الفضل سمعت عثمان قال
 حميد بن قال نعم قلنا بفالوذج قال ھو من قالوا تعطوني شيء أي قدم شيخ على دللتكم ان نعيم أبو لنا فقال حميد بن
 الحديث ھذا عندك له فقلنا عنه وعندي ميسرة بن نعيم من سمعت لنا وقال قال عنه فكتبنا فذھبنا قال الري أھل من

 دار فنزل ثانية مرة حميد بن علينا فقدم سھل بن الفضل قال اسمعه لم ال فقال بكير ىأب بن يحيى حديث له وذكرنا
 كان وان ذلك في الكذب إلى نسبوه وانما عدى بن نعيم أبو قال الكذاب ھذا إلى انظروا فقلت به يحدث ھو فإذا القطن

 عند عزيزة قليلة وأحاديثه شيوخه كبار من ميسرة بن ونعيم الحديث أھل حفاظ من حميد بن الن ينساه ان يجوز قد
 الحديث ھذا كان إذ بكير أبى بن يحيى عن بذلك ذاكروه كانوا وقد يسيرة بأحاديث عنه يحدث حميد وبن الناس
 أبا وسمعت متھما فوجدوه الحديث ھذا غير في جربوه قد ذلك مع عليه أنكروا به حدث فلما بكير أبى بابن يعرف
 الري أھل مشايخ من وجماعة خراش بن يوسف بن الرحمن عبد وعنده منزله يف الرازي إدريس بن محمد حاتم

 يأخذ وانه يسمعه لم بما يحدث وانه جدا الحديث في ضعيف انه على واجمعوا حميد بن فذكروا للحديث وحفاظھم
 نعيم بن دمحم أنبأنا قال يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا الرازيين عن بھا فيحدث والكوفة البصرة ألھل أحاديث
 فقال الرازي حميد بن محمد عن جزرة محمد بن صالح يعنى وسألته قال الحبيبى محمد بن على أخبرني قال الضبي
 بلغه وما قيس بن عمرو على يحليه منصور حديث من بلغه وما مھران على يحيله سفيان حديث من بلغه كلما كان
 فيه نتھمه كنا حميد بن يحدثنا كان شيء كل على أبو قال عنبسة وعلى ھؤالء مثل على يحيله األعمش حديث من

 خلف بن المؤمن عبد أنبأنا قال الحافظ مھران بن مسلم أبو أنبأنا قال المعدل يعقوب بن على بن محمد أخبرني
 هللا على اجرا أحدا رأيت وما تزيد أحاديثه كانت حميد بن محمد يقول محمد بن صالح على أبا وسمعت قال النسفي
 العصمى العباس بن محمد قال قال البرقاني بكر أبو أخبرنا بعض على بعضھا فيقلب الناس أحاديث يأخذ انك منه
 من بالكذب احذق أحدا رأيت ما قال األسدي محمد بن صالح أنبأنا قال الفقية محمود بن إسحاق بن يعقوب نبأنا

 أخبرنا يزيد يوم كل حديثه فكان كله هحديث يحفظ وكان الرازي حميد بن ومحمد الشاذكوني بن سليمان رجلين
 المؤمن عبد خازم أبو القاضي نبأنا قال ببغداد المالكي جعفر بن محمد بن على الحسن أبو القاضي أنبأنا قال البرقاني

 عبد محمد أبو وحدثنا المشغرانى طالب بن الحسين بن أحمد الجھم أبو أنبأنا قال ببيروت مشكان بن المتوكل بن
 نبأنا قال الميداني جعفر بن الوھاب عبد الحسين أبو نبأنا قال لفظا بدمشق الكتاني على بن محمد بن احمد بن العزيز
 بن إبراھيم نبأنا قاال العصار عيسى بن القاسم بكر أبو نبأنا قال االمام السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد ھاشم أبو

 أنبأنا قال الجوھري على بن الحسن أخبرنا ثقة غير بالمذھ ردئ الرازي حميد بن محمد قال الجوزجاني يعقوب
 ألف خمسون حميد بن عن عندي يقول الرازي فضلك سمعت قال النيسابوري بكر أبو نبأنا قال العباس بن محمد
 الفضل أبا سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أنبأنا قال يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا بحرف عنه أحدث ال حديث
 حميد بن علينا قرا يقول منصور بن إسحاق سمعت يقول شاذان بن محمد العباس أبا سمعت يقول اھيمإبر بن محمد
 سلمة عن المغازي كتاب يقرا فرأيته مھران بن على إلى صرت انى القضاء من فقضى سلمة عن المغازي الكاتب
 هللا عبد بكر أبو أخبرنا منى حميد بن محمد سمعه وقال مھران بن على فتعجب قال حميد بن محمد علينا قرا له فقلت
 بن بشر هللا عبد أبا سمعت قال الشيرازي الرحمن عبد بن احمد أنبأنا قال بھا الھمذاني ابزك بن حموية بن على بن

 على اشھد يقول منصور بن إسحاق سمعت يقول األزھري محمد بن احمد العباس أبا سمعت يقول المزني محمد
 بن محمد نبأنا قال الفتح أبى بن هللا عبيد أخبرني كذابان انھما هللا يدي بين العطار اقإسح بن وعبيد حميد بن محمد
 أبا سألت قال الرازي يعنى زرعة أبى اخى بن القاسم أبو نبأنا قال المستملى إبراھيم بن على نبأنا قال الخزاز العباس
 كان لعله شاخ قد كان له قلت نعم براسه لفقا يكذب كان له فقلت فمه إلى باصبعة فأومأ حميد بن محمد عن زرعة
 بن الخصيب الحسن أبو أنبأنا قال الصوري على بن محمد حدثنا يتعمد كان بنى يا ال فقال عليه ويدلس عليه يعمل
 بن محمد قال أبى أخبرني قال النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد موسى أبو أنبأنا قال بمصر القاضي هللا عبد
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 العباس أبى عن الضبي ھارون بن الحسين على قرانا قال الكريم عبد بن الباقي عبد أخبرني بثقة ليس الرازي حميد
 وسمعت قال بآخرة تركه ثم قديما حاتم أبو حميد بن محمد يعنى عنه حدثنا يقول يحيى بن داود سمعت قال سعيد بن
 بن يعقوب نبأنا قال البرقاني بكر أبو خبرناأ يكذب وهللا وكان حميد بن حدثنا يقول خراش بن يوسف بن الرحمن عبد

 حاتم ألبي قلت قال البرذعي عمرو بن سعيد نبأنا قال الميانجي النجم بن طاھر بن احمد نبأنا قال األردبيلي موسى
 أو الحلقانيين في شيخ عن بلغني كان لي فقال ھو شيء أي الرازي حميد بن محمد في عندك صح ما أصح

 فاخرج أصحابنا من الري أھل من وفتى انا فأتيته زھير أبى عن كتابا عنده ان حاتم أبو قال ام نحو أو الجوالقيين
 يرجع ان فأبى مجاھد بن على أحاديث من وھى زھير أبى حديث من ليس الكتاب فإذا فيه فنظرت الكتاب ذلك إلينا
 ذاك بعد حميد بن محمد أتيت انى ثم قال حاتم أبو قال ما نحو أو يكذب يحسن ال كذاب ھذا لصاحبى وقلت عنه فقمت
 بن على من قال ھذا سمعت ممن حميد بن لمحمد فقلت بعينة الشيخ ذاك عند رايته الذي الجزء ذلك إلى فاخرج
 حميد بن محمد على فقراھا أحاديث منھا وكتبت زھير أبى إلى على بين ما يجھل ال حاذق إلى الكتاب وقع مجاھد
 فاخذت الشيخ ذلك أتيت يوم معي كان الذي الشاب فاتيت وتحيرت يدي في فاسقط ھدمجا بن على حدثنا فيھا وقال
 قد اليوم عندي الكتاب ليس فقال يومئذ إلينا أخرجه كان الذي الكتاب عن فسالناه الشيخ إلى جميعا فصرنا بيده

 بن أخبرنا مكشوف أمر انه إلى يومئ كان انه على استدللت فبھذا حاتم أبو قال أيام منذ حميد بن محمد منى استعاره
 الصفار أنبأنا قال السمسار وأخبرنا البخاري نبأنا قال فارس بن احمد أبو نبأنا قال إبراھيم بن على أنبأنا قال الفضل
 إبراھيم بن احمد بن عمر حازم أبو أخبرنا ومائتين وأربعين ثمان سنة في مات حميد بن محمد ان قانع بن نبأنا قال

 بن الحسن سمعت قال الزنجاني محمود بن احمد سمعت قال القزويني مفلح بن على أخبرني قال ربنيسابو العبدوي
 بماذا فقلت لي غفر قال بك هللا فعل ما هللا عبد أبا يا فقلت المنام في الرازي حميد بن محمد رأيت قال الرازي الليث
  سنة ثمانين منذ إياه برجائى قال

 الجمحي الحباب بن الفضل خليفة أبا سمع المخرمي بكر أبو شداد بن إسماعيل بن سھيل بن حميد بن محمد - 734
 الحسن بن وأحمد البراثى العباس وأبا المطرز زكريا بن وقاسم الدوري خلف بن والھيثم الفريابي محمد بن وجعفر

 أبو عنه دثناوح الدارقطني عنه روى الطبري جرير بن ومحمد حبان بن الحسين بن وعلى الصوفي الجبار عبد بن
 بن وبشرى األصبھاني المظفر بن وعلى البقال بن عمر بن هللا وعبيد الحفار محمد بن وھالل رزقويه بن الحسن
 حميد بن محمد نبأنا قال الحفار محمد بن ھالل أخبرنا الحافظ نعيم وأبو درھم بن عمر بن ومحمد الرومي هللا عبد
 عمر بن احمد بن عمر حدثني قال الحافظ عمر بن على نبأنا قال زھرياأل القاسم أبو أخبرنا ثم المخرمي سھيل بن
 إسحاق بن محمد حدثني قال زكريا بن احمد النيسابوري حامد أبو نبأنا قال سھيل بن حميد بن ومحمد القصبانى بن

 سولر ان مالك بن أنس عن الزھري شھاب بن عن أنس بن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى نبأنا قال البكري
 قال جبريل يكلم وانه تاتيه المالئكة ان أجل من البصل وال الكراث وال الثوم يأكل ال كان سلم و عليه هللا صلى هللا

 الموطأ وفي وھم وھذا ضعيف وھو اإلسناد بھذا البكري إسحاق بن محمد به تفرد عمر بن على لنا قال األزھري
 محمد عن الحافظ نعيم أبا سألت ھذا معنى سلم و عليه هللا صلى النبي عن مرسل يسار بن سليمان عن الزھري عن
 حميد بن محمد بكر أبو قال الفرات بن العباس بن محمد الحسن أبى عن وحدثت ثقة فقال المخرمي حميد بن

 وال يموت ان قبل أشياء في تخليط منه كان انه اال القدماء الحفاظ مع كتب غرائب أحاديث عنده كان المخرمي
 حميد بن محمد عن البرقاني بكر أبا سألت الغفلة تلحقه اإلنسان ان اال األمر جميل كان ألنه ذلك مدتع أحسبه

 بن محمد قال شيئا عنه يخرج فلم منه سمع قد الكرجي بن منصور أبو كان بكر أبو لي وقال ضعيف فقال المخرمي
 في مات شرة فيه كان انه اال كثيرا ثاحدي سمع وكان شديد تساھل فيه كان المخرمي حميد بن محمد الفوارس أبى
  وثالثمائة وستين إحدى سنة األول ربيع شھر

 حميد بن الربيع حميد بن الحسين بن محمد بن حميد بن محمد وھو الخزاز اللخمي بكر أبو حميد بن محمد -  735
 بن جديلة بن اريش بن شار بن غنم بن زر بن عبيد بن معاوية بن عوذ بن هللا عايذ بن مالك بن سحيم بن مالك بن
 بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف عن عنه حدثانى العتيقي محمد بن وأحمد وھو األزھري القاسم أبو لي نسبه لخم

 محمد ولد األزھري لي وقال الحكيمي هللا عبد وأبى الصولي بكر وأبي العسكري ھارون بن سھل بن ومحمد البھلول
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 أخبرنا ضعيفا كان فقال أخرى مرة لي وذكره ثقة وكان وثالثمائة ينوعشر إحدى سنة شعبان من للنصف حميد بن
 وثالثمائة وتسعين إحدى سنة في حميد بن محمد بكر أبو توفى قال البزاز سعدون بن الحسين بن محمد طاھر أبو
 ثم لجمعةا يوم العتيقي وقال السبت ليلة في الخزاز حميد بن محمد توفى العتيقي محمد بن وأحمد األزھري لي وقال
  وثالثمائة وتسعين إحدى سنة األولى جمادى من والعشرين الحادي السبت يوم ودفن فقاال اتفقا

  حاتم أبيه واسم محمد اسمه من ذكر 

 سفيان عن وحدث الربيع قطيعة سكن األصل مروزي بالسمين يعرف هللا عبد أبو ميمون بن حاتم بن محمد - 736
 وعمرو منصور بن وإسحاق سوار بن وشبابة الجراح بن ووكيع ھارون بن يزيدو مھدى بن الرحمن وعبد عيينة بن
 عبد بن الحسن بن وأحمد النيسابوري الحجاج بن ومسلم الرازيان حاتم وأبو زرعة أبو عنه روى العنقزي محمد بن

 بن احمد نانبأ قال المظفر بن محمد نبأنا قال الواعظ محمد بن على بن الحسن أخبرني وغيرھم الصوفي الجبار
 معمر عن المبارك بن عن مھدى بن نبأنا قال الربيع قطعية في المروزي حاتم بن محمد نبأنا قال الصوفي الحسن
 وقولوا سجدا الباب ادخلوا إسرائيل لبنى قيل قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبى عن منبة بن ھمام عن
 بن الحسن أبى كتاب في قرأت شعره في حبة وقالوا استاھھم على يزحفون الباب فدخلوا خطاياكم لكم نغفر حطة

 قال األنطاكي صالح بن عبدان أنبأنا قال الخالل بكر أبو نبأنا قال الصيرفي يونس بن الحسن أخبرني بخطه الفرات
 ينثالث يوم كل السمين حاتم بن ولمحمد خدوية أبى البن القطان سعيد بن يحيى جعل يقول حنبل بن احمد سمعت
 نبأنا قال الصيرفي عمران بن محمد أنبأنا قال الصفار عثمان بن هللا عبد نبأنا قال األزھري القاسم أبو أخبرني حديثا
 سالم عن شعبة عن مھدى بن الرحمن عبد عن حاتم بن رواه شيء ألبي قلت قال المديني هللا عبد بن على بن هللا عبد
 إنما كذب ھذا قال يعار لھا بشاة أحدكم ياتى ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن مھلب بن قبيصة عن
 المؤذن قال مھران بن ميمون عن برقان بن جعفر عن الخراز يزيد أبى عن رواه أيضا شيئا قلت داود أبو ھذا روى
 إسحاق أبي عن البرقاني بكر أبى على قرأت وأنكره رقى وھو يزيد أبا انا أدركت فقال ثالثا األذان قبل يتنحنح
 سمعت قال هللا عبد أبا الجعفي محمد بن احمد سمعت قال الثقفى إسحاق بن محمد أنبأنا قال المزكى محمد بن إبراھيم
 احمد بن عثمان أنبأنا قال القطان الحسين بن محمد أخبرنا كذاب ميمون بن حاتم بن محمد يقول معين بن يعنى يحيى
 ليس السمين حاتم بن ومحمد قال على بن عمرو بن حفص أبو نبأنا قال يالواسط احمد بن سھل نبأنا قال الدقاق
 صالح ميمون بن حاتم بن محمد ان قانع بن الباقي عبد حدثني قال موسى بن عمران بن محمد عن حدثت بشيء
 ثقة بغدادي السمين الميمون بن حاتم بن محمد الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال غالب بن محمد بن احمد أخبرنا
 قال القطيعي جعفر بن احمد وأخبرنا قال الثقفى العباس أبو أنبأنا قال المزكى عن البرقاني على قرأت مروزي أصله
 ومائتين وثالثين خمس سنة في مات ميمون بن محمد ان البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أنبأنا
 األربعاء يوم وقال ھارون بن موسى ذكر وكذلك بكر أبو الشيخ قال الحجة ذي في البغوي وزاد ببغداد الثقفى قال

 قال قانع بن نبأنا قال الصفار عثمان بن هللا عبد أنبأنا قال السمسار محمد بن على وأخبرنا الحجة ذي من بقين لخمس
  ومائتين وثالثين ست سنة أول في مات السمين حاتم بن محمد ان قيل

 حميد بن وعبيدة بشير بن ھشيم سمع المؤدب الزمى هللا عبد أبو ويقال جعفر أبو سليمان بن حاتم بن محمد - 737
 احمد بن هللا وعبد الترمذي عيسى وأبو الرازي حاتم أبو عنه روى الحميد عبد بن وجرير المزني مالك بن والقاسم

 الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا الحضرمي ھارون بن محمد حامد وأبو الدميك أبى بن ھشام بن ومحمد حنبل بن
 بن محمد حدثني قال المستملى ھشام بن محمد نبأنا قال القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو نبأنا قال
 من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن عطاء عن الحجاج عن معاوية أبو نبأنا قال الزمى حاتم
 حدثنا العصمى العباس بن محمد قال قال البرقاني بكر أبو أخبرنا نار من بلجام القيامة يوم الجم فكتمه علم عن سئل

 ثقة المؤدب حاتم بن محمد قال األسدي محمد بن صالح على أبو أنبأنا قال الفقية محمود بن إسحاق بن يعقوب
 الزمي حاتم بن محمد الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال البجلي عمر بن إسماعيل بن محمد الحسن أبو أخبرنا بغدادي

 بن احمد عن جدي كتاب في وجدت قال الواعظ احمد بن عمر نبأنا قال الطناجيري علي بن الحسين أخبرني ثقة
  ومائتين وأربعين ست سنة المؤدب حاتم بن محمد مات قال بكر بن محمد
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 العبسي موسى بن هللا وعبيد لعمرىا عون بن جعفر سمع بكر أبو ويقال سعيد أبو بزيع بن حاتم بن محمد - 738
 داود وأبو صحيحه في البخاري إسماعيل بن محمد عنه روى شاذان عامر بن واسود السلولي منصور بن وإسحاق

 أنبأنا قال المالكي الحسن بن محمد بن على أخبرنا وغيرھم ناجية بن محمد بن هللا وعبد هللا عبد وابنه السجستاني
 بن إسحاق نبأنا قال بزيع بن حاتم بن محمد بكر أبو نبأنا قال ناجية بن هللا عبد أنبأنا قال قدالنا على بن محمد بن عمر

 عليه هللا صلى النبي غسل انه على عن المسيب بن سعيد عن الزھري عن أرقم بن عن عياش بن نبأنا قال منصور
 بكر أبو أخبرنا الموت في وطيبا لحياةا في طيبا وامى أنت بأبي فقال شيئا يخرج فلم الوسطى في بطنه فعصر سلم و

 عن النسائي الرحمن عبد بن الكريم عبد نبأنا قال رشيق بن الحسن أنبأنا قال الحافظ عمر بن على أنبأنا قال البرقاني
 عبد أبى بن الكريم عبد ناولني قال القاضي هللا عبد بن الخصيب أنبأنا قال الصوري على بن محمد حدثني ثم أبيه

 عن البرقاني على قرأت سعيد أبو وكنيته ثقة بغدادي حاتم بن محمد يقول أبى سمعت قال بخطه لي كتبو الرحمن
 رمضان شھر في ببغداد سعيد أبا يكنى بزيع بن حاتم بن محمد مات قال الثقفى إسحاق بن محمد أنبأنا قال المزكى
  ومائتين وأربعين تسع سنة

 حدثنا كذلك بغدادي انه المصري يونس بن سعيد أبو ذكر هللا عبد أبو يدالحم عبد بن نعيم بن حاتم بن محمد - 739
 سعيد أبو نبأنا قال مسرور بن الفتح أبو نبأنا قال األزدي الرحمن عبد بن محمد أنبأنا قال الصوري على بن محمد
 وھذا بكر أبو الشيخ قال بھا وحدث مصر قدم بغدادي نعيم بن حاتم بن محمد قال يونس بن احمد بن الرحمن عبد
 بن عنه حدث المروزيين نصر بن سويد بن حماد بن نعيم عن وروايته ببغدادى وليس مروزي ألنه وھم عندي القول
 بن احمد بن الكريم عبد نبأنا قال هللا عبد بن الخصيب أنبأنا قال الصوري حدثني بالثقة ووصفه النسائي الرحمن عبد

  ثقة مروزي الحميد عبد بن نعيم بن حاتم بن محمد هللا عبد أبو قال أبى أخبرني قال شعيب

 موسى عن بھا وحدث بغداد قدم رازيا وأظنه الغرباء من األزدي على أبو نوح بن السرف بن حاتم بن محمد -  740
 أنبأنا قال المقرئ بكير بن عمر بن محمد بكر أبو أخبرنا القصبانى بابن المعروف احمد بن عمر عنه روى نصر بن

 األزدي نوح بن السرف بن حاتم بن محمد على أبو نبأنا قال القاضي الحارث بن محمد بن عمر بن حمدا بن عمر
 مرثد عن علقمة عن حنيفة أبى عن قيراط بن بشار نبأنا قال نصر بن موسى نبأنا قال وثالثمائة ثمان سنة علينا قدم
 طيب اللغة حسن جميل شاب اقبل إذ سلم و يهعل هللا صلى النبي عند جلوسا كنا قال عمر بن عن يعمر بن يحيى عن

 قال ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرد عليكم السالم هللا رسول يا عليكم السالم فقال بياض ثياب عليه الريح
  بطوله القدر حديث فذكر ادن قال منك ادنوا

  حماد أبيه واسم محمد اسمه من ذكر 

 بن هللا عبد ھارون بن يزيد سمع ھشام بن خلف صاحب المقرئ بكر بوأ حماد بن بكر بن حماد بن محمد - 741
 أبى بن احمد بن ومحمد القاضي وكيع عنه روى حنبل بن وأحمد ھشام بن وخلف حرب بن وسليمان السھمي بكر
 األعرابي بن سعيد وأبو العطار مخلد بن ومحمد السواق مھران بن محمد بن وعلى شاھين بن محمد بن وأحمد الثلج
 المقرئ حماد بن بكر أبو كان قال الحربي إبراھيم عن وبلغني الصالحين هللا عباد ومن المجودين القراء أحد وكان
 خلف يصلى كان حنبل بن احمد ان الخالل ھارون بن محمد بن احمد وذكر اصحابه في عبيد أبى مثل اصحابه في
 الرحمن عبد نبأنا قال الحسن أبى بن محمد ثنيحد ويكرمه يجله احمد وكان وغيره رمضان شھر حماد بن بكر أبى
 ليزيد قيل قال حماد بن بكر أبو أخبرني قال األعرابي بن زياد بن محمد بن احمد سعيد أبو نبأنا قال التجيبي عمر بن
 وأصحاب علي على مأمونون عثمان أصحاب ان قال على بفضائل تحدث وال عثمان بفضائل تحدث لم ھارون بن
 جعفر نبأنا قال الخزاز العباس بن محمد نبأنا قال العتيقي محمد بن احمد أخبرني عثمان على مأمونينبال ليسوا علي
 بيدي أخذ عليه فسلمت المقرئ عيسى بن يعنى خالدا أتيت لما قال حماد بن بكر أبو أنبأنا قال الصندلى محمد بن

 على علمت قرأت إذا الساعة متعلما أنت لست فقال متعلم رجل انا فقلت قرأت من على لي فقال جنبه إلى فاقعدنى
 الراء وشددت الرحيم الرحمن هللا بسم فقلت ابتدات فلما قال ھات لي قال عليه يقرا الذي الغالم فرغ فلما قرأت من

 جاء وإذا عرفتھم خلف غلمان جاء إذا ولكن ال فقال أنت ساحر عيسى أبا يا فقلت خلف غلمان من أنت قال ثم ضحك
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 بن احمد نبأنا قال العباس بن محمد عن األزھري حدثني عرفتھم إسماعيل غلمان جاء وإذا عرفتھم مروي غلمان
 االستقامة لزموا الذين الصالحين القراء أحد من حماد بن بكر أبو وكان قال القراء افواج كتاب في محمد بن جعفر
 وانا المنادى بن على قرئ قال عباس نب محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا الحرف وضبط الخير على
 ربيع من خلون ألربع الجمعة يوم وذلك السالم مدينة من الغربي بالجانب توفى المقرئ حماد بن محمد ان اسمع
  التبانين مقابر في العصر بعد ودفن قال ومائتين وستين سبع سنة األخر

 عاصم وأبا ھمام بن الرزاق وعبد موسى بن هللا عبيد سمع الطھراني الرازي هللا عبد أبو حماد بن محمد - 742
 أبو عنه روى والشام وبغداد بالري حدث جواال وكان الحنفي المجيد عبد بن هللا وعبيد العدني عمر بن وحفص النبيل
 الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد وقال وغيره القاضي بجير بن نصر بن هللا عبد بن وأحمد الدنيا أبى بن بكر

 عمر بن على نبأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا ثقة صدوق وھو وباسكندرية وببغداد بالري أبي مع منه سمعت
 الرزاق عبد نبأنا قال الطھراني حماد بن محمد نبأنا قال بجير بن نصر بن هللا عبد بن احمد القاضي نبأنا قال الحافظ
 و عليه هللا صلى النبي ان ھريرة أبى عن بريالمق عن معشر أبى عن الثوري سفيان عن حاضر وانا عليه قراءة
 معشر أبى من سمعته وقد الرزاق عبد قال نفسه على فجورة فاجر من كانت وان مستجابة المظلوم دعوة قال سلم

 قال سعيد بن العباس أبى عن الضبي ھارون بن الحسين على قرانا قال المؤدب الكريم عبد بن الباقي عبد أخبرني
 بن الحسن حدثني ثقة عدال كان يقول خراش بن يوسف بن الرحمن عبد سمعت الطھراني رازيال حماد بن محمد
 الصوري على بن محمد حدثنا ثقة الطھراني هللا عبد أبو حماد بن محمد قال الدارقطني الحسن أبى عن الخالل محمد
 قال يونس بن سعيد أبو نبأنا قال مسرور بن محمد بن الواحد عبد نبأنا قال األزدي الرحمن عبد بن محمد أنبأنا قال
  األخر ربيع شھر من بقين لثامن الجمعة ليلة ومائتين وسبعين إحدى سنة بعسقالن الطھراني حماد بن محمد توفى

 عبد بن سليمان عن حدث القاضي األزدي درھم بن زيد بن حماد بن إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن محمد - 743
 أنبأنا قال الفقيه إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرني حماد بن إبراھيم اخوه عنه روى المديني ثابت أبى بن العزيز
 نبأنا قال حماد بن محمد اخى حدثني قال إسحاق بن حماد بن إبراھيم إسحاق أبو نبأنا قال الحافظ عمر بن على

 عن جده عن أبيه عن حسن بن نحس بن هللا عبد بن موسى بن هللا عبد نبأنا قال ثابت أبى بن العزيز عبد بن سليمان
 بسم يقرا سلم و عليه هللا صلى النبي كان قال طالب أبي بن على عن على بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن هللا عبد
 بلغني حماد بن محمد عن المزني جعفر بن عمر عن عقدة بن العباس أبو به حدث صالته في الرحيم الرحمن هللا
 والد القاضي يعقوب بن يوسف قبل البصرة على إسحاق بن حماد بن محمد قضىاست قال وكيع خلف بن محمد عن
 دجلة وكور واسط قضاء إليه وضم وفھم كثيرا علما كتب قد سريا عفيفا شابا حماد بن محمد وكان قال عمر أبى
 بن حمدم توفى ثم البصرة أھل من رجال اسيد بن محمد البصرة على فيستخلف كان حيث با الموفق يلزم وكان
  ومائتين وسبعين ست سنة في حماد

 الالحقي عثمان بن على سمع األصل فارسي الدباغ جعفر أبو هللا عبد بن زياد بن ماھان بن حماد بن محمد -  744
 وأبو الدھقان محمد بن حمزة عنه روى السدوسي عقبة بن ومحمد المديني بن وعلى البركى إبراھيم بن وعيسى
 بن محمد ان قانع بن نبأنا قال الصفار أنبأنا قال السمسار أخبرنا بالقوي ليس الدارقطني الوق القطان زياد بن سھل
 قرئ قال العباس بن محمد نبأنا قال الواحد عبد بن محمد أخبرنا ومائتين وثمانين أربع سنة في مات الدباغ ماھان
 وكتاب وغيره مسدد عن كثير حديث هعند كان الدباغ ماھان بن حماد بن ومحمد قال اسمع وانا المنادى بن على

  ومائتين وثمانين خمس سنة اآلخرة جمادى في وقبول ستر على مات الزھراني الربيع أبى عن الحروف

 الھروي هللا عبد بن احمد عن بھا وحدث بغداد قدم النيسابوري احمد أبو إبراھيم بن حماد بن محمد - 745
  المحاملي على بن محمد عنه روى الجوبارى

 أبو عنه روى النيسابوري هللا عبد بن حفص بن احمد عن بھا وحدث بغداد قدم الجوزجاني حماد بن محمد - 746
 أيوب بن احمد بن سليمان أنبأنا قال األصبھاني شھريار بن احمد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا الطبراني القاسم
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 بن إبراھيم نبأنا قال أبى حدثني قال حفص بن احمد نانبأ قال ببغداد الجوزجاني حماد بن محمد نبأنا قال الطبراني
 وال تناجشوا ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن صالح أبي عن األعمش عن طھمان

 إبراھيم اال األعمش عن يروه لم سليمان قال هللا أمركم كما اخوانا هللا عباد وكونوا تدابروا وال تحاسدوا وال تباغضوا
 . ذكر طھمان بن
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