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 تاريخ بغداد  

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

 الجزء الحادي عشر

 بن إسماعيل المنذر وأبي سابق بن محمد عن حدث سابق بن دمحم مولى البزاز الحسن أبو الفرج بن روح -  4507
 بن وعبيد عمرو بن ومعاوية عقبة بن وقبيصة شقيق بن الحسن بن وعلي الوراق حماد بن نصر الحارث وأبي عمر

 محمد بن والحسن الدنيا أبي بن بكر أبو عنه روى المقرئ الرحمن عبد وأبي إسماعيل بن مالك غسان وأبي إسحاق
 المحاملي والقاضي الناقد المؤمل بن أحمد بن محمد عبيد وأبو وكيع خلف بن ومحمد صاعد بن ويحيى ةشعب بن

 مخلد بن محمد أخبرنا األھوازي الصلت بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخبرنا ثقة وكان مخلد بن ومحمد
 أبي عن بردة أبي عن قيس بن محمد عن كردم بن موسى حدثنا حماد بن نصر حدثنا الفرج بن روح حدثنا العطار
 يعني عاين إذا قال الناس من العبد معرفة تنقطع متى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألت قال األشعري موسى
 البزاز الفرج بن روح ومات عليه قرأت فيما مخلد بن محمد قال قال أحمد بن عمر حدثنا الطناجيري أخبرني الموت
  رجب في مخلد بن عن رهغي قال وخمسين ثمان سنة

 محمد بن أحمد عنه روى الخفاف موسى بن وبشار موسى بن الحكم عن حدث المؤدب سعد أبي بن روح - 4508
 وأخبرنا مخلد بن محمد على قرأت قال أحمد بن عمر حدثنا الطناجيري أخبرني مخلد بن ومحمد مسروق بن

 بن عن عمر غير ذكر وستين إحدى سنة المؤدب سعد أبي نب روح مات قاال قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار
  مكة طريق في كانت وفاته أن مخلد

 حدثنا الطناجيري أخبرني مخلد بن عنه روى وسأله الحارث بن بشر سمع الجرار جعفر أبو بشر بن روح -  4509
 الحارث بن بشر سألت قال الجرار بشر بن روح جعفر أبو حدثنا مخلد بن محمد حدثنا النوشري منصور بن أحمد
  النوافل بذلك عنى قلت ركعتين ركعتين وبالليل أربعا أربعا بالنھار صل قال أصلي كيف نصر أبا يا قلت

 بن عنه روى المكي زنبور بن محمد عن حدث المؤدب حاتم أبو هللا عبد بن زكريا بن الفرج بن روح -  4510
 الفرج بن روح حدثنا القاضي قانع بن الباقي عبد أخبرنا متوثيال محمد بن الحسين بن محمد أخبرنا قانع وبن مخلد

 والذي قال سالم بن هللا عبد عن صالح أبي عن األعمش عن جابر بن محمد حدثنا زنبور بن محمد حدثنا المؤدب
 بن روح أن قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا بعدا هللا من بھا إزددتم إال دم محجمة تھريقوا ال بيده نفسي
  ومائتين وثمانين ثمان سنة في مات المؤدب الفرج

 ھو يكون أن وأخاف الطبراني القاسم أبو عنه روى زنبور بن محمد عن حدث حاتم أبو حاتم بن روح - 4511
 ارشھري بن هللا عبيد بن محمد أخبرنا أعلم وهللا أبيه اسم في الطبراني وھم آنفا ذكرناه الذي المؤدب الفرج بن روح
 محمد حدثنا زنبور بن محمد حدثنا البغدادي حاتم أبو حاتم بن روح حدثنا الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان أخبرنا

 األسود بن المقداد قال قال الفھري شداد بن المستورد عن حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل عن جابر بن
 صلى النبي مع كنا التي العشرة في فكنت عشرة عشرة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قسمنا المدينة إلى ھاجرنا لما
 فجاء فشربته جائع وأنا إليه فقمت نصيبه له رفعنا وقد ليلة علينا فابطأ بيننا لبنھا نشرب شاة لنا فكان سلم و عليه هللا

 أال هللا رسول يا فقلت شيئا فيه يجد فلم اللبن فيه نضع كنا الذي اإلناء فأتى بعد أنم ولم سلم و عليه هللا صلى النبي
  زنبور بن محمد به تفرد جابر بن محمد اال إسماعيل عن يروه لم سليمان قال ال قال لك أذبحھا

 بن إسحاق بن يحيى عن عنه الثالج بن القاسم أبو حدث القطان أحمد أبو عباد بن سليمان بن داود بن روح -  4512
 أحمد أخبرني المدينة جامع في وثالثمائة وثالثين إحدى سنة في منه سمع أنه فذكر الجمال سعيد بن وأحمد سافري

 عباد بن سليمان بن داود بن روح أحمد أبو أخبرني الشاھد هللا عبد بن محمد بن هللا عبيد حدثنا العتيقي محمد بن
  الجمال سعيد بن أحمد حدثني القطان
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 بن أحمد واسمه الحافظ الدينوري السني بن بكر أبو ھو وجده الرازي زرعة أبو أحمد بن محمد بن روح -  4513
 أبو سمع طالب أبي بن جعفر بن هللا عبد مولى بديح بن إبراھيم بن هللا عبد بن أسباط بن إبراھيم بن إسحاق بن محمد
 وأحمد القنكي يعقوب بن هللا عبد بن وجعفر الصفار الحسين بن العباس الفضل وأبا جمان بن محمد بن أحمد زرعة
 التميمي علي بن والحسين الرازيين الحسين بن احمد زرعة وأبا القصار عمر بن محمد بن وعلي اللغوي فارس بن

 بن أحمد حامد وأبا شبويه بن عمر بن أحمد الھيثم وأبا النسوي سفيان بن الحسن بن سعد بن وإسحاق النيسابوري
 في عنه فكتبنا بھا وحدث حاجا بغداد علينا وقدم ردياألبيو شبويه بن أحمد بن محمد منصور وأبا المروزيين الحسين
 أديبا فھما صدوقا وكان ھناك عنه فكتبت وعشرين إحدى سنة في بالكرج أيضا ولقيته وأربعمائة عشرة ثالث سنة
  وأربعمائة وعشرين ثالث سنة في بالكرج مات أنه وبلغني أصبھان قضاء وولي الشافعي مذھب على يتفقه

  رجاء اسمه من ذكر

 بغداد سكن رافع بن مرجي رجاء أبي واسم السمرقندي وقيل المروزي محمد أبو رجاء أبي بن رجاء - 4514
 العدني حكيم أبي بن ويزيد العتكي عثمان بن وشاذان شقيق بن الحسن بن وعلي شميل بن النضر عن بھا وحدث
 كاتب صالح وأبي دكين بن الفضل نعيم وأبي الغداني رجاء بن هللا وعبد إبراھيم بن ومسلم واقد بن الحسين بن وعلي
 أبي بن محمد بن وأحمد المطرز وقاسم الدنيا أبي بن بكر أبو عنه روى عقبة بن وقبيصة اليمان وأبي سعد بن الليث
 وحفظه الحديث علم في إماما ثبتا ثقة وكان المحاملي إسماعيل ابنا والقاسم والحسين صاعد بن ويحيى شيبة

 بن محمد هللا عبد أبو أخبرني صدوق فقال عنه وسئل وبدمشق بالري أبي منه سمع حاتم أبي بن قال به والمعرفة
 بن ورجاء أسلم بن خالد حدثنا صاعد بن محمد بن يحيى حدثنا الوراق إسماعيل بن محمد أخبرنا الواحد عبد

 فعادني رمدت قال أرقم نب زيد عن إسحاق أبي بن يونس حدثنا شميل بن النضر أخبرنا قاال السمرقندي المرجي
 إذا كنت قال صانعا كنت كيف بھما لما كانتا عينيك أن لو أرأيت قال برأت فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بن محمد أخبرنا قال المزكي إسحاق أبي عن البرقاني على قرأت لك ذنب وال هللا للقيت إذا قال وأحتسب أصبر
  ومائتين وأربعين تسع سنة األولى جمادى غرة ببغداد ظالحاف رجاء مات قال السراج إسحاق

 بن عمرو قطن وأبي الخياط خالد بن حماد عن بھا وحدث بغداد سكن الصاغاني نصر أبو سھل بن رجاء - 4515
 بن عبيد أبو عنه روى نافع بن الحكم اليمان وأبي مسھر بن األعلى عبد مسھر وأبي علية بن وإسماعيل الھيثم
 علي حدثنا الوكيل الواحد عبد بن أحمد يعلى أبو أخبرنا ثقة وكان مخلد بن ومحمد المحاملي والقاضي قدالنا المؤمل

 عن ھشام بن الحكم عن مسھر أبو حدثنا سھل بن رجاء حدثنا إسماعيل بن الحسين القاضي حدثنا الحافظ عمر بن
 أن عن وعظمت جلت ذنوبي إن اللھم يقول أن خطبته وفي دعائه في يكثر مروان بن الملك عبد كان قال أبيه

 أن تر ألم...  البيتين بھذين يتمثل ما كثيرا وكان الراحمين أرحم يا عني فاعف عفوك جنب في صغيرة وھي توصف
 له شول سرحت إذا...  جده كان من المرء يضر وماذا... ...  ويزار له يھدى الغنى وبيت...  أھله يھجر الفقر

  وعشار

 ومحمد الكرماني بكير أبي بن ويحيى العمري عون بن جعفر سمع الزيات المنذر أبو لجارودا بن رجاء - 4516
 وعبد شاذان عامر بن وأسود القعنبي مسلمة بن هللا وعبد األصمعي الملك وعبد النبيل عاصم وأبا الواقدي عمر بن
 عنه روى المروزي قمةعل بن الرحمن وعبد عدي بن وزكريا حاجب بن نصر بن ويحيى الحفري يونس بن هللا

 ومحمد المحاملي والقاضي شعبة بن محمد بن والحسن السمري الجھم بن محمد بن وأحمد صاعد بن محمد بن يحيى
 مھدي بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا ببغداد أبي مع عنه كتبت حاتم أبي بن قال ثقة وكان الدوري مخلد بن

 عمير بن الملك عبد عن حمزة أبو حدثنا علقمة بن الرحمن عبد حدثنا الجارود بن رجاء حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا
 حدثنا الطناجيري أخبرني أمه ذكاة الجنين ذكاة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعيد أبي عن عطية عن
 غيره قال مائتينو يعني ستين سنة الجارود بن رجاء مات قال العطار مخلد بن محمد حدثنا الواعظ أحمد بن عمر
  رجب في مخلد بن عن
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 بن محمد أخبرنا الطبراني القاسم أبو عنه روى البغوي منيع بن أحمد عن حدث زيد بن أحمد بن رجاء -  4517
 زيد بن أحمد بن رجاء حدثنا الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أخبرنا األصبھاني شھريار بن هللا عبد

 أبي عن األفريقي أيوب أبي عن القاضي يوسف أبو إبراھيم بن يعقوب حدثنا منيع بن أحمد حدثنا قال البغدادي
 ثالث في سور بتسع يوتر وسلم عليه هللا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال علي عن الحارث عن إسحاق
 الكوثر أعطيانك وإنا هللا نصر جاء وإذا والعصر الثانية وفي ركعة في زلزت وإذ أنزلناه وإنا التكاثر ألھاكم ركعات
 بن هللا عبد واسمه األفريقي أيوب أبي عن يروه لم سليمان قال أحد هللا ھو وقل وتبت الكافرون أيھا يا قل الثالثة وفي
  منيع بن احمد به تفرد القاضي يوسف أبو إال علي

 وحماد الجعفري القاسم بن داود مھاش أبي عن حدث الكاتب العبرتائي الحسن أبو يحيى بن محمد بن رجاء - 4518
  الشيباني المفضل أبو عنه روى الموصلي إبراھيم بن إسحاق بن

 وذكر الكديمي يونس بن محمد عن عنه الثالج بن القاسم أبو حدث الجواليقي يزيد أبو المنعم عبد بن رجاء - 4519
  وثالثمائة وثالثين إحدى سنة في بكلواذى منه سمع أنه

 بن أحمد العباس أبا سمع مصر قرى من قرية وأنصنا االنصناوي العباس أبو محمد بن عيسى بن رجاء - 4520
 محمد الطاھر أبا والقاضي الحافظ الكناني محمد بن وحمزة التمام أبي بن محمد بن أحمد الحسن وأبا الرازي الحسن

 هللا عبد أبو منه فسمع بھا ثوحد بغداد وقدم مصر شيوخ من وغيرھم العسكري رشيق بن والحسن الذھلي احمد بن
 منه سمعت العتيقي لي وقال العتيقي محمد بن وأحمد الصيرفي عثمان بن أحمد بن هللا عبيد عنه وحدثني بكير بن

 وثالثمائة وعشرين سبع سنة في رجاء مولد كان الصوري علي بن محمد لي قال وثالثمائة ثمانين سنة بعد ببغداد
 مقبول الرواية في متحريا الحديث في ثقة مالكيا فقيھا وكان قال وأربعمائة عشر وسنة خمس سنة بين بمصر ومات
  وأربعمائة تسع سنة في مات أنه المصري الحبال سعيد بن إبراھيم وذكر قلت القضاة عند الشھادة

   الربيع اسمه من ذكر

 كامل بن أحمد ذكر قال كرب أبي بن الحسن أخبرني ومواله المنصور حاجب الفضل أبو يونس بن الربيع -  4521
 مولى كيسان فروة أبي واسم قال فروة أبي بن محمد بن يونس بن الربيع ھو المنصور حاجب الربيع أن القاضي
 للربيع ويقول قبيحا طعنا الربيع نسب في يطعن المنتوف عياش بن وكان قال عفان بن عثمان مولى الحفار الحارث

 له فتنكر لك أب ال يقول إنه فقال له قاله بما المنصور أخبر حتى لذلك يكرمه فكان بذلك يخدعه المسيح من شبه فيك
...  مكذب غير الرحمن من رسول...  محمدا أن هللا بإذن شھدت...  الديملي بن الحارث يقول الربيع وفي ذلك بعد
 محمد بن هللا عبيد بن حمدم الحسن أبو أخبرنا...  بيثرب القبور حفر زمنا ولى...  الذي للحارث كيسان وال وأن... 

 عامر بن هللا عبد حدثنا سھل بن الحسن بن محمد حدثنا البزاز شاذان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد حدثنا الحنائي
 هللا صلى هللا رسول كان قال جده أبي عن جده عن أبيه عن المنصور جعفر أبو حدثني الحاجب الربيع حدثنا التميمي
 هللا حمد جديدا ثوبا لبس وإذا الجمعة ليلة خرج الصيف جاء وإذا الجمعة ليلة البيت دخل تاءالش جاء إذا سلم و عليه

 محمد حدثنا الصيرفي علي بن محمد بن أحمد حدثنا الصيمري علي بن الحسين أخبرنا الخلق وكسا ركعتين وصلى
 ومواله جعفر أبي حاجب ربيع كانو وولده ربيع من أعرق الحجابة في ير لم أنه ذكروا قال الحافظ سالم بن عمر بن
 ھارون حجب الفضل ولده ومن موسى بن عيسى وخلع المھدي بايع الذي وھو المھدي حجب ثم وزيره صار ثم

 بن الربيع ان وقيل حاجب بن حاجب بن حاجب فعباس األمين محمدا حجب الفضل بن عباس وابنه المخلوع ومحمدا
  ومائة سبعين سنة أول في مات وإنه ديللمھ يوزر ولم وللھادي للمنصور وزر يونس

 وأبي المكي الزبير أبي عن حدث عليلة يلقب السعد التميمي العالء أبو جراد بن عمرو بن بدر بن الربيع - 4522
 بن هللا عبد عنه روى عمرو بن بدر أبيه وعن جريج وبن قھم بن والنھاس الحماني محمد أبي وراشد العبدي ھارون
 التميمي عائشة بن محمد بن هللا وعبيد الدارمي حفص بن وقيس السيلحاني إسحاق بن يىويح أرطبان بن عون
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 بغدادا قدم بصري وھو لوين سليمان بن ومحمد رشيد بن وداود الھذلي معمر وأبو الواسطي عيسى بن ومھدي
 حدثنا موسى بن حاقإس حدثني الحافظ سالم بن عمر بن محمد حدثنا البزاز عيسى بن محمد بن علي أنبأنا بھا وحدث
 بن عمرو بن محمد حدثنا الحفار جعفر بن محمد بن ھالل أخبرنا عنه فكتبوا بغداد قدم بدر بن الربيع قال داود أبو

 عن بدر بن عليلة حدثنا إسحاق بن يحيى زكريا أبو حدثنا المخرمي حيان بن مالعب بن أحمد حدثنا الرزاز البختري
 قال البرقاني أخبرنا جماعة فوقھما فما اثنان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لقا قال موسى أبي عن جده عن أبيه
 بن حدثنا داود بن أحمد حدثنا الحلبي الحسن بن عمرو حفص أبو حدثكم أسمع وأنا المظفر بن الحسين أبي على قرئ
 يحدث رجال أتعرف لقا البصرة أھل من قلت أنت أين من فقال األعمش على دخلت قال بدر بن الربيع عن عائشة
 قال جماعة فوقھما فما اإلثنان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال األشعري موسى أبي عن جده عن أبيه عن
 ھبة أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا أحدثك حتى حدثني قلت به فحدثني قال ھو أنا قلت ھو من قال نعم قلت
 عن وسئل معين بن يحيى سمعت قال شيبة أبي بن عثمان بن محمد جعفر وأب حدثنا الفراء حبش بن محمد بن هللا

 بن محمد حدثنا الخزاز العباس بن محمد أخبرنا الجوھري علي بن الحسين أخبرنا ضعيفا كان فقال بدر بن الربيع
 عليلة األعرجي بدر بن الربيع يقول معين بن يحيى سمعت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم
 بشر أبو حدثنا المھندس إسماعيل بن محمد بن أحمد أخبرنا البصري رباح بن يوسف أخبرنا بصري بشيء ليس

 عمر بن هللا عبيد أخبرنا ضعيف بصري بدر بن الربيع قال معين بن يحيى عن صالح بن معاوية حدثنا الدوالبي
 شيبة أبي بن عثمان سمعت قال الھروي إدريس بن نييع حسين حدثنا الحسن بن محمد حدثنا أبي حدثني الواعظ
 محمد أخبرني المستملي إبراھيم بن علي أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا الحديث ضعيف بدر بن الربيع يقول
 السعدي عليلة له ويقال بدر بن ربيع يقول البخاري إسماعيل بن محمد سمعت قال الغازي شعيب بن إبراھيم بن

 المتوكل بن المؤمن عبد حدثنا المالكي جعفر بن محمد بن علي أخبرنا البرقاني أخبرنا قتيبة ضعفه صريب التميمي
 بن الوھاب عبد حدثنا الكتاني علي بن أحمد بن العزيز عبد وحدثنا المشعراني الجھم أبو أخبرنا ببيروت مشكان بن

 يعقوب بن إبراھيم حدثنا قال العصار عيسى بن لقاسما حدثنا السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد حدثنا الميداني جعفر
 القطان الفضل بن أخبرنا الحديث واھي عليلة له يقال الكتاني حديث وفي عليلة ويقال بدر بن الربيع قال الجوزجاني

 أخرى مرة وقال متروك ضعيف بدر بن والربيع قال سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا
 علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن أحمد أخبرنا حديثه يكتب ال

 أخبرنا حديثه يكتب ال آخر موضع في وقال الحديث ضعيف فقال بدر بن الربيع عن داود أبا سألت قال اآلجري
 بدر بن ربيع قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني
 الطرسوسي إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن علي أخبرنا بصري الحديث متروك بدر بن عليلة له ويقال
 الحديث متروك بدر بن الربيع قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا
 عمران أبو حدثنا الحلبي أسامة أبي بن علي بن الحسين أخبرنا الفراء محمد بن الحسين بن حمدم خازم أبو أخبرنا

 سنة توفي العالء أبا يكنى بدر بن الربيع قال سعد بن محمد حدثنا الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا األشيب بن
  ومائة وسبعين ثمان

 الطائي عبيد بن سعيد عن بھا وحدث بغداد نزل كوفي زاريالف عميلة بن الركين بن سھل بن الربيع -  4523
 بن محمد أخبرنا وغيرھما الكوفي صبيح بن وأحمد الواسطي سليمان بن سعيد عنه روى عميلة بن الربيع بن وركين
 بن الربيع حدثنا صبيح بن أحمد حدثنا الدالل محمد بن قاسم حدثنا الخلدي محمد بن جعفر أخبرنا القطان الحسين

 عھد يقول وھو ھذا منبركم على عليا سمعت قال الوالبي ربيع بن علي عن الطائي عبيد بن سعيد عن الفزاري لسھ
 األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا منافق اال يبغضك وال مؤمن اال يحبك ال أنه الي سلم و عليه هللا صلى النبي
 يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا
 الربيع بن الركين آل من يكون أن وينبغي بشيء ھو وليس منه سمعت وقد ھنا ھا كان الفزاري سھل بن الربيع

 قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني أخبرنا الفزاري
  ببغداد يكون كان ضعيف الربيع بن الركين بن وھو الفزاري سھل بن ربيع
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 الحسن أخبرنا الرازي حاتم أبو عنه روى الحجاج بن شعبة عن حدث المدائني مقسم بن يحيى بن الربيع - 4524
 سعيد بن محمد بن هللا عبد حدثنا الھاشمي موسى بن هللا عبد العباس أبو أخبرنا كتابه أصل من النعالي الحسين بن

 بن معاوية سمعت قال الحجاج بن شعبة حدثنا المدائني مقسم بن يحيى بن الربيع حدثنا الرازي حاتم أبو حدثنا الجمال
 إذا سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال براسه ومسح سلم و عليه هللا صلى النبي رأى قد وكان أبيه عن يروي قرة
  فيكم خير فال الشام أھل فسد

 بن والفرج العيزار أبي عقبة بن يحيى عن بھا وحدث بغداد سكن المروزي الفضل أبو ثعلب بن الربيع - 4525
 الدھقان عثمان أبي بن موسى بن هللا عبد عنه روى اليسع بن ومسعدة ھرم بن وجارية المؤدب إسماعيل وأبي فضالة
 بن محمد بن هللا وعبد السقطي أيوب بن وعمر زاطيا بن إسحاق بن وعلي شاھين بن يوسف بن محمد بن وأحمد
 يحيى بن محمد بن إبراھيم إسحاق أبي على قرئ قال البرقاني بكر أبو أخبرنا وغيرھم البغوي القاسم وأبو ناجية

 بن الربيع كنية أيش تسمع وأنت الثقفي إسحاق بن محمد العباس أبو وھو السراج سئل له قيل أسمع وأنا المزكي
 بن محمد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا المسلمين خيار من وكان الفضل بوأ ثعلب بن الربيع حدثنا فقال ثعلب
 فقال ثعلب بن الربيع عن معين بن يحيى سألت الكريم عبد بن إدريس الحسن أبو قال قال المقرئ مقسم بن الحسن
 قال روزيالم محمد بن علي أخبرني الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن أحمد بن محمد أخبرني صالح رجل
 أخبرنا الصالحين هللا عباد من ثقة صدوق فقال ثعلب بن الربيع عن بجزرة المعروف محمد بن صالح يعني وسألته

 أحمد بن دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرنا ثقة بغدادي ثعلب بن الربيع قال الحافظ عمر بن علي أخبرنا األزھري
 عالن بن جعفر بن محمد أنبأنا ومائتين وثالثين ثمان سنة بثعل بن الربيع ومات قال األبار علي بن أحمد أخبرنا
 الصغد أھل من الفضل أبا يكنى ثعلب بن الربيع قال الطبري جرير بن محمد حدثنا جعفر بن مخلد أخبرنا الوراق
 لي ذكر فيما وكان بيوم الفطر بعد ومائتين وثالثين ثمان سنة في بھا توفي حتى بھا يزل ولم بغداد وسكن بمرو ولد

  ورعا صدوقا صالحا رجال

   الباب ھذا في األسماء مثاني ذكر

 أحمد بن محمد أخبرنا جرير ابنه عنه روى ياسر بن عمار عن وحدث بالمدائن كان تابعي جرير أبو رياح - 4526
 عبد أخبرنا بكر أبي بن الحسن وأخبرنا عفان حدثنا إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان أخبرنا رزق بن
 عن حرب بن سماك عن عوانة أبي عن عفان حدثنا عبيد أبو حدثنا العزيز عبد بن علي أخبرنا البغوي إسحاق بن هللا

 به فأتوا ماال فيه ووجدوا بالذھب منسوجة ثياب عليه رجل فيه بالمدائن قبرا أصابوا أنھم أبيه عن رياح بن جرير
  عبيد أبي لحديث واللفظ منھم تنزعه وال ياه أعطھم ان فكتب الخطاب بن عمر إلى فيه فكتب ياسر بن عمار

 ويقال نفيل بن عمرو بن زيد بن وسعيد علي بن الحسن وابنه طالب أبي بن علي سمع الحارث بن رياح - 4527
 وغيرھم قيس بن وحرملة النخعي الحكم بن والحسن المثنى بن صدقة عنه روى حجتين الخطاب بن عمر مع حج إنه

 وأخبرنا قفرجل بن هللا عبيد بن محمد جدي حدثني يعقوب بن أحمد بن محمد بن أحمد أخبرني كذلك نالمدائ وورد
 زياد حدثنا إسماعيل بن الحسين حدثنا قاال الصرصري الحسن بن إسماعيل حدثنا السمناني أحمد بن محمد بن أحمد
 علي بن الحسن منبر عند كنت قال رثالحا بن رياح جده عن المثنى بن صدقة حدثنا غنية أبي بن حدثنا أيوب بن
 صلى محمد أمة أمر من ألي ان أحببت ما إني الناس كره وإن واقع هللا أمر إن أال فقال بالمدائن الناس يخطب وھو
  بطيتكم فالحقوا يضرني مما ينفعني ما علمت مذ دم من محجمة فيه يھراق خردل من حبة مثقال سلم و عليه هللا

 الخوارج حرب معه وشھد طالب أبي بن علي سمع الكوفيين في يعد البجلي سفيان أبو سلمة بن رافع -  4528
 الموصلي سعدون بن الحسين بن محمد أخبرنا الكوفيان هللا عبد بن وجراح ربيعة بن بشر عنه روى بالنھروان
 حدثني البجلي بردة يأب بن ھارون حدثنا بريد بن زيدان بن هللا عبد حدثنا الشاھد جعفر بن محمد بن طلحة أخبرنا
 يوم علي مع كنت قال سلمة بن رافع سفيان أبي عن هللا عبد بن جراح حدثنا سعد بن عمر حدثنا مزاحم بن نصر
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 قاتل لمن سلم و عليه هللا صلى نبيه لسان على هللا قضى بما لنبأتكم العمل تدعوا أن لوال وهللا أما فقال النھروان
  عليه نحن الذي للنور فاعار لضاللتھم مبصرا القوم ھؤالء

 الھاشمي هللا عبد بن العزيز عبد عنه الثالج بن القاسم أبو حدث الجواليقي السري أبو المنعم عبد بن رافع -  4529
  وثالثمائة وثالثين إحدى سنة في بكلواذي منه سمع انه وذكر

 صادق أبو عنه روى صحبته في األنبار وورد طالب أبي بن علي سمع الكوفي األسدي ناجذ بن ربيعة - 4530
 عبد بن محمد أخبرنا النرسي القاسم بن عمر بن محمد أخبرنا أعلم فا ربيعة أخو ھو صادق أبا إن وقيل األزدي

 بن عمرو عن الربيع بن قيس حدثنا الفزاري حسن بن حسين حدثنا يونس بن محمد حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا
 الجنة أبواب من باب الجھاد إن الناس أيھا يا فقال باألنبار علي خطبنا قال جذنا بن رببع عن صادق أبي عن قيس
 رعائھا عنھا ينزع كانت المسلمة المرأة أن بلغني إنه وهللا بالصغار وديس الخسف وسيم البالء شمله تركه فمن

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فارقت ھذا على ما يكلموا ولم موفورين انصرفوا ثم تمتنع فما ذيلھا عن ويكشف

 وكنية قريش تيم التيمي المنكدر آل مولى فروخ الرحمن عبد أبي واسم الرأي الرحمن عبد أبي بن ربيعة - 4531
 أھل من التابعين وعامة يزيد بن والسائب مالك بن أنس سمع مديني وھو الرحمن عبد أبو ويقال عثمان أبو ربيعة
 أبي بن وسعيد بالل بن وسليمان سعد بن والليث الحجاج بن وشعبة الثوري نوسفيا أنس بن مالك عنه روى المدينة
 وكان األنبار السفاح العباس أبي على وقدم والحديث للفقه حافظا عالما فقيھا وكان الدراوردي العزيز وعبد ھالل
 علي حدثنا الصيمري علي بن الحسين أخبرني بالمدينة توفي بل ويقال باألنبار توفي إنه فيقال القضاء ليوليه أقدمه
 عبد أبي بن ربيعة قال مصعب أخبرني زھير بن أحمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن

 قد وكان الرأي ربيعة له يقال وكان مرة بن تيم بني من الھدير آل مولى وكان فروخ الرحمن عبد أبي واسم الرحمن
 يجلس وكان بالمدينة الفتوى صاحب وكان التابعين من واألكابر سلم و يهعل هللا صلى النبي أصحاب بعض أدرك
 يحيى بن هللا عبد أخبرني أنس بن مالك أخذ وعنه معتما أربعون مجلسه في يحصى وكان بالمدينة الناس وجوه إليه

 زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري
 قال األزھري القاسم أبو أخبرنا فروخ الرحمن عبد أبي واسم تيم مولى الرحمن عبد أبي بن ربيعة معين بن يحيى
 عليه قراءة القاضي الدينوري المالكي محمد بن مروان بن أحمد بكر أبو أخبرنا شاذان بن إبراھيم بن أحمد أخبرنا
 عبد أبا فروخا أن المدينة أھل مشيخة حدثني الخفاف عطاء بن الوھاب دعب حدثنا طالب أبي بن يحيى حدثنا بمصر
 زوجته عند وخلف أمه بطن في حمل وربيعة غازيا أمية بني أيام خراسان إلى البعوث في خرج ربيعة أبو الرحمن

 دفع ثم رسهف عن فنزل رمح يده في فرسا راكب وھو سنة وعشرين سبع بعد المدينة فقدم دينار ألف ثالثين ربيعة أم
 دخلت رجل أنت هللا عدو يا فروخ وقال ال فقال منزلي على اتھجم هللا عدو يا له فقال ربيعة فخرج برمحه الباب
 يعينون فأتوا والمشيخة أنس بن مالك فبلغ الجيران اجتمع حتى بصاحبه منھما واحد كل وتلبب فتواثبا حرمتي على
 مع وأنت بالسلطان اال فارقتك ال وهللا يقول فروخ وجعل السلطان عند اال فارقتك ال وهللا يقول ربيعة فجعل ربيعة
 فقال الدار ھذه غير في سعة لك الشيخ أيھا مالك فقال كلھم الناس سكت بمالك بصروا فلما الضجيج وكثر امرأتي
 خلفته ذيال ابني وھذا زوجي ھذا فقالت فخرجت كالمه امرأته فسمعت فالن بني مولى فروخ وأنا داري ھي الشيخ
 عندك لي الذي المال فاخرجي قال نعم قالت ابني ھذا وقال المنزل فروخ فدخل وبكيا جميعا فاعتنقا به حامل وأنا
 حلقته في وجلس المسجد إلى ربيعة فخرج أيام بعد أخرجه وأنا دفنته قد المال فقالت دينار آالف أربعة معي وھذه
 فقالت به الناس وأحدق المدينة أھل وأشراف والمساحقي اللھبي لىع أبي وبن زيد بن والحسن أنس بن مالك وأتاه
 ونكس قليال له ففرجوا عليه فوقف فأتاه وافرة حلقة إلى فنظر فصلى فخرج الرسول مسجد في صل اخرج امرأته
 أبي بن ةربيع ھذا له فقالوا الرجل ھذا من فقال الرحمن عبد أبو فيه فشك طويلة وعليه يره لم أنه يوھمه رأسه ربيعة
 رأيت ما حالة في ولدك رأيت لقد لوالدته فقال منزله إلى فرجع ابني هللا رفع لقد الرحمن عبد أبو فقال الرحمن عبد
 وهللا ال قال الجاه من فيه ھو الذي ھذا أو دينار ألف ثالثون إليك أحب أيما أمه فقالت عليھا والفقه العلم أھل من أحدا
 الصريفيني هللا عبد بن محمد بن هللا عبد أخبرنا ضيعته ما فوهللا قال عليه كله المال أنفقت فد فاني قالت ھذا إال
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 بن عنبسة حدثنا صالح بن أحمد حدثنا السجستاني سليمان بن هللا عبد حدثنا الوراق علي بن عمر بن محمد أخبرنا
 أبي مجھود وكان الرحمن عبد أبي نب ربيعة عند حنيفة أبا رأيت قال يزيد بن يعني يونس حدثنا النجاد أبي بن خالد
 حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا القطان الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا ربيعة يقول ما يفھم ان حنيفة
 دھرا الرحمن عبد أبي بن ربيعة مكث قال زيد بن حدثني وھب بن أخبرني بشر بن زيد حدثنا سفيان بن يعقوب
 قال وعقل بلب فنطق القاسم فجالس القوم جالس أن إلى ذلك نزع ثم عبادة صاحب والنھار لاللي يصلي عابدا طويال
 نبيه سنة في أو القاسم به أخبرھم هللا كتاب في شيئا كان فان قال لربيعة ھذا سلوا قال شيء عن سئل إذا القاسم فكان
 قال سعيد بن يحيى عن الليث حدثني بكير بن هللا عبد بن يحيى حدثنا يعقوب وقال سالم أو ربيعة ھذا سلوا قال واال
 ھو ربيعة في عمر بن هللا عبيد لي وقال الليث قال الرحمن عبد أبي بن ربيعة من أفطن أحدا رأيت ما لي قال

 رأيت ما قال أنه سعيد بن يحيى عن الليث حدثني صالح أبو حدثنا يعقوب وقال وأفضلنا وعالمنا معضالتنا صاحب
 بن أحمد بن محمد أخبرنا مھدي بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا ربيعة من عقال أسد أحدا

 كان قال اسلم بن زيد بن الرحمن عبد حدثنا وھب بن حدثنا مسكين بن الحارث حدثنا جدي حدثنا شبيبة بن يعقوب
 سعيد بن يحيى وكان الحديث أحسن يحيى حدثھم ربيعة غاب فإذا الرحمن عبد أبي بن ربيعة يجالس سعيد بن يحيى
 واحد كل وكان فيه ھو فيما وھو منه بأسن ربيعة وليس لربيعة إجالال يحيى كف ربيعة حضر فإذا الحديث كثير
 على قرأت قال جدي حدثنا يعقوب بن أحمد بن محمد أخبرنا مھدي بن عمر أبو وأخبرنا لصاحبه مجال منھما

 ربيعة وكان قال ربيعة بحق شيء أعرف سعيد بن يحيى كان قال لكما حدثنا وھب بن أخبركم مسكين بن الحارث
 الحسن أبو أخبرنا الدنيا من تحوزون مما لكم خير ھذا يحيى ذلك يسمع القضاء من شيء في يمازحه وھو له يقول
 داود بن سليمان حدثنا قالبة أبو حدثنا المادراني إسحاق بن علي حدثنا بالبصرة الشاھد الحسن بن القاسم بن علي

 وبن الحسن وال قلت الرأي ربيعة من أعلم أحدا رأيت ما يقول هللا عبد بن سوار سمعت قال معاذ بن معاذ حدثني
 سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا سيرين وبن الحسن وال قال سيرين
 أھل جائني العراق جئت لما قال سلمة أبي بن العزيز بدع حدثني وھب بن حدثني المنذر بن ھو إبراھيم حدثنا
 لسنة أحوط أحدا رأيت ما وهللا ال الرأي ربيعة تقولون العراق أھل يا فقلت قال الرأي ربيعة عن حدثنا فقالوا العراق
 كان وما وفضل فقه إلى ربيعة وصار قال زيد بن حدثني وھب بن أخبرني بشر بن زيد حدثنا يعقوب وقال منه
 فيأبى القوم يستصحبه كان منه يبتغيه لباغ أو صديق البن أو لصديق يديه في بما نفسا أسخى واحد رجل المدينةب

 الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري أخبرني ذاك يحمل ما يده في يكن ولم معه يتردد ال أحدا إال أحد صحبة
 ربيعة أنفق قال وھب بن حدثنا قال غيره أو عاصم بن بارالج عبد حدثنا جدي حدثنا يعقوب بن أحمد بن محمد حدثنا
 قال جاھك تخلق دائب وأنت مالك أذھبت أھله فقال إخوانه في إخوانه يسأل جعل ثم دينار ألف أربعين إخوانه على
 الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا جاھي على يعطيني أحدا وجدت ما ودأبھم دأبي ھذا يزال ال فقال

 بن صاحب بن الحسن حدثنا قال النيسابوري سعيد أبو محمد بن أحمد حدثنا الكوفي التميمي جعفر بن محمد أخبرنا
 بن مالك أتينا يقول الصنعاني الشرود بن هللا عبد بن بكر سمعت يقول الفقيه الصنعاني سلمة أبا سمعت قال حميد
 تصنعون ما يوم ذات لنا فقال ربيعة حديث نستزيده نافك الرحمن عبد أبي بن الرأي ربيعة عن يحدثنا فجعل أنس

 بن ربيعة قلنا بلى قال الرحمن عبد أبي بن ربيعة أنت له فقلنا فانبھناه ربيعة فأتينا الطاق ذاك في نائم ھو بربيعة
 مالك كب حظى كيف له قلنا بلى قال أنس بن مالك عنك يحدث الذي ھذا قلنا بلى قال الرأي ربيعة قلنا بلى قال فروخ
 علي بن الحسين أخبرنا البرقاني أخبرنا علم حمل من خير دولة من مثقاال أن علمتم أما قال بنفسك أنت تحظ ولم

 يقول حنبل بن أحمد هللا عبد أبا سمعت قال الميموني الحسن أبو حدثنا إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي
 بن أحمد بن علي حدثنا بكر بن الوليد أخبرنا األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا ثقة الرحمن عبد أبي بن ربيعة
 مدني الرحمن عبد أبي بن وربيعة قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن أحمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا
 شعيب بن مدأح بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري علي بن محمد حدثنا ثقة تابعي
 المقرئ طلحة أبي بن علي أخبرنا ثقة مديني الرأي الرحمن عبد أبي بن ربيعة عثمان أبو قال أبي أخبرني النسائي
 خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد أخبرنا
 أحمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا جلتھم نم جليل رجل مديني الرحمن عبد أبي بن ربيعة قال
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 أخبرنا باألنبار العباس أبي إلى ربيعة جاء سعيد بن يحيى قال قال هللا عبد أبو حدثني إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق
 قال الق وھب بن أخبرني زكير أبي بن محمد حدثني سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن

 خمسة فأعطاه يقبلھا ان فأبى بجائزة له أمر العباس أبي المؤمنين أمير على الرحمن عبد أبي بن ربيعة قدم لما مالك
 لي قال قال ربيعة عن مالك وحدثني وھب بن قال يقبلھا أن فأبى يقبلھا أن أبى حين جارية بھا يشتري درھم آالف
 لزم قدمھا لما قال كما فكان قال شيئا تعدني فال أفتيتھم أو شيئا دثتھمح أني سمعت ان العراق إلى الخروج أراد حين
 سمعت قال الصيرفي الفضل بن موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا رجع حتى بشيء يحدثھم ولم إليھم يخرج فلم بيته
 مات ليقو معين بن يحيى سمعت يقول الدوري محمد بن العباس سمعت يقول األصم يعقوب بن محمد العباس أبا

 محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا األصبھاني علي أبي بن محمد أخبرني باألنبار العباس أبي مدينة في الرأي ربيعة
 مات يقول األشعث بن سليمان داود أبا يعني وسمعته قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو أخبرنا باألھواز الشافعي
 محمد بن الحارث حدثنا الجالب إسحاق بن سليمان أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرنا باألنبار ربيعة
 العباس أبي خالفة آخر في بالمدينة الرحمن عبد أبي بن ربيعة توفي عمر بن محمد قال قال سعد بن محمد حدثنا
 الدنيا يأب بن محمد بن هللا عبد حدثنا البرذعي صفوان بن الحسين أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا
 الواقدي به أخبرني فيما ومائة وثالثين ست سنة توفي الرأي الرحمن عبد أبي بن ربيعة قال سعد بن محمد حدثنا
 بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا الرأي لموضع يتقونه وكانوا الحديث كثير ثقة وكان
 رباح بن يوسف أخبرنا ومائة وثالثين ست سنة ربيعة مات والنيق بكير وبن المنذر بن إبراھيم سمعت قال سفيان

 عن صالح بن معاوية حدثنا الدوالبي بشر أبو حدثنا بمصر المھندس إسماعيل بن محمد بن أحمد أخبرنا البصري
 الكاتب هللا عبد بن محمد بن الحسن سعيد أبو أخبرنا وثالثين ست سنة مات الرأي ربيعة قال معين بن يحيى
 قال خياط بن خليفة حدثنا األھوازي أحمد بن عمر حدثنا حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد أخبرنا انبأصبھ
 أبا ويقال عثمان أبا يكنى ومائة ثالثين سنة مات المنكدر آلل مولى فروخ اسمه الرحمن عبد أبي بن الرأي وربيعة
 بن أحمد بن محمد أخبرنا الرزاز أحمد بن ليع أخبرنا أصح وثالثين ست سنة قال من وقول قال كذا الرحمن عبد

 عبد أبي بن ربيعة وھو الرأي ربيعة ومات قال علي بن عمرو حفص أبو حدثنا موسى بن بشر حدثنا الحسن
 األزھري القاسم أبو أخبرنا فروخ بن ربيعة وھو عثمان بأبي ويكنى ومائة وثالثين ست سنة المنكدر مولى الرحمن
 سعد بن محمد بن الحارث حدثنا الجالب إسحاق بن سليمان أخبرنا العباس بن محمد حدثنا قاال الجوھري محمد وأبو

  الرحمن عبد أبي بن ربيعة مات منذ الفقه حالوة ذھبت يقول أنس بن مالك سمعت قال هللا عبد بن مطرف أخبرنا

 البصري الناجي عصمة وأب الحارث بن كرمان بن زيد بن معدان بن ليث بن المثنى بن سعيد بن ريحان -  4532
 هللا عبد بن ومحمد الحجاج بن وشعبة منصور بن عباد عن بھا وحدث بغداد قدم لؤي بن سلمة بني من إنه يقال

 بحر بن وسعيد األزرق حسان بن ومحمد الجوھري سعيد بن وإبراھيم موسى بن مجاھد عنه روى وغيرھم المعولي
 زكريا بن القاسم حدثنا الصيرفي علي بن محمد بن عمر حدثنا واحدال عبد بن محمد الحسن أبو أخبرنا القراطيسي
 أبي عن قالبة أبي عن أيوب عن منصور بن ھو عباد حدثنا سعيد بن ريحان حدثنا سعيد بن إبراھيم حدثنا المطرز
 رفةمخ في فھو المرض يعني الوصب من اخاه الرجل عاد إذا قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ثوبان عن أسماء
 كتبنا موسى بن مجاھد قال األبار علي بن أحمد أخبرنا قال دعلج عن القطان الفضل بن على قرأت يرجع حتى الجنة
 الشرقية لمسجد المقابل القصر وھو الوضاح قصر في أراد قلت الوضاح مدينة في ببغداد سعيد بن ريحان عن

 سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا ابهكت في البصري عدي بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن أحمد أخبرنا
 سعيد بن ريحان يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت قال البرقاني أخبرنا يرضه لم فكأنه سعيد بن ريحان عن داود أبا

 فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا به يحتج بصر
 بن حارثة بن الحارث بن كزمان بن زيد بن معدان بن ليث بن المثنى بن سعيد بن ريحان قال سعد بن دمحم حدثنا
 في ومائتين أربع أو ثالث سنة بالبصرة توفي عصمة أبا ويكنى لؤي بن سلمة بن الحارث بن عبيدة بن سعد بن مالك
 أربع سنة في مات سعيد بن ريحان أن انعق بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا ھارون بن هللا عبد خالفة
  ومائتين
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 بغداد قدم األرموي النجيب أبي أخو وھو الواعظ األرموي الوفاء أبو محمد بن الواحد عبد بن ريحان - 4533
 مات صدوقا وكان األشناني بن علي بن محمد طاھر أبو عنه حدثنا الدينوري حبش بن علي أبي عن بھا وحدث
  وأربعمائة ثينثال سنة نحو بأرمية

 أيوب بن وعمر هللا عبد بن سابق سمع الموصل أھل من العبدي الوليد أبو عباد بن الجراح بن رباح -  4534
 وقدم المواصلة من وغيرھم الجرمي يزيد بن وقاسم الزرقاء أبي بن وزيد عمران بن والمعافى سالم بن وعفيف
 الحسين بن والحسن الدنيا أبي بن بكر وأبو الرياحي وامالع أبي بن محمد أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد

 بن أحمد أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا ثقة وكان آخرين في صاعد بن ويحيى المقرئ الصواف
 الملك عبد بن محمد وأخبرنا العبدي الجراح بن رباح حدثنا الدنيا أبي بن بكر أبو حدثنا الجوزي جعفر بن محمد
 بن رباح الوليد أبو حدثنا صاعد بن محمد بن يحيى حدثنا االدمي القاسم بن محمد بن عثمان أخبرنا له واللفظ رشيالق

 بن أنس عن أنس خادم خلف أبي عن هللا عبد بن سابق حدثنا ومائتين وأربعين ست سنة ببغداد الموصلي الجراح
 أبو إلى كتب جل و عز الرب له وغضب العرش اھتز الفاسق مدح إذا سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال مالك
 حدثنا قال عنه األرموي الواحد عبد بن الغفار عبد النجيب أبو بذلك وحدثني الموصلي إدريس بن محمد الفرج
 ويكنى العبدي الجراح بن رباح قال األزدي إياس بن محمد بن يزيد زكريا أبو حدثنا قال الطوسي محمد بن المظفر

 إبراھيم بن وأحمد معين بن يحيى عنه وكتب صالحا خاشعا شيخا وكان الزھاد وكالم الرقائق يحفظ انك الوليد أبا
  ومائتين وأربعين نيف سنة توفي ومنزلة قدر ھناك له وكان العراقيين من وغيرھما الدورقي

 بن محمد بن دأحم عن بھا وحدث بغداد قدم البصري القاضي يوسف أبو رباح بن موسى بن علي بن رباح - 4535
 الھزاني بكر بن محمد بن ومحمد الھجيمي إسحاق وأبي بشعبة المعروف الحسين بن وأحمد المالكي أيوب بن سليمان

 في ببغداد منه سمع انه التنوخي لي وذكر التنوخي القاسم وأبو الصيمري هللا عبد أبو القاضيان عنه حدثنا البصريين
 قلت وأربعمائة عشرة ثمان سنة في مات فقال أبيه وفاة عن رباح بن يوسف سألت وثالثمائة وثمانين سبع سنة

  بالبصرة مات انه واحسب

 مسجد ھناك وله القاليين نھر يسكن كان الشيباني حوشب بن العوام مولى المقرئ الحسن أبو يزيد بن رويم -  4536
 التيمي يحيى بن وإسماعيل رالمنذ بن وسالم سعد بن الليث عن ويحدث فيه يقرىء كان إليه ينسب به معروف
 بن وأحمد صاعقة يحيى وأبو الواقدي كاتب سعد بن محمد هللا عبد أبو عنه روى الشامي عيسى أبي بن وھارون
 احمد بن عثمان أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا ثقة وكان الصائغ شاكر بن محمد بن وجعفر التغلبي يوسف
 عن سعد بن ليث حدثنا المقرئ يزيد بن وھو رويم حدثنا عبيد أبي صاحب يالتغلب يوسف بن احمد حدثنا الدقاق
 عن فانزلوا األرض اخصبت إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مالك بن أنس حدثني قال شھاب بن عن عقيل

 بالليل تطوى األرض فان بالدلجة وعليكم بنقبھا عليھا فامضوا األرض أجدبت وإذ الكأل من حقه فأعطوه ظھركم
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن الزھري حديث عن وسئل الدارقطني الحسن أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا

 الزھري عن عقيل عن الليث عن المقرئ يزيد بن رويم رواه فقال بالليل تطوى األرض فان بالدلجة عليكم سلم و
 عن عقيل عن ليث عن والمحفوظ الزھري عن عقيل عن الليث عن قبيصة عن أسلم بن محمد وتابعه أنس عن

 أبو أخبرنا قاال الطناجيري علي بن الحسين الفرج وأبو األردستاني إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا مرسل الزھري
 أبو ھو روح بن ھارون بن أحمد حدثنا الھيثم بن بدر بن الملك عبد حدثنا بالكوفة الدارمي إبراھيم بن محمد حكيم
 القاضي بخط قرأت بغداد سكن المنذر أبي وسالم سعد بن الليث عن يروي المقرئ يزيد بن رويم قال لبرديجيا بكر
 سلم بن عمر بن محمد حدثنا الصيرفي علي بن محمد بن أحمد حدثنا الصيمري وأخبرناه الجعابي بن بكر أبي

  ومائتين عشرة إحدى سنة المقرئ يزيد بن رويم مات قال الجعابي

 الحسين أبو وقيل محمد أبو وقيل الحسن أبو يزيد بن رويم بن يزيد بن محمد بن رويم وقيل أحمد بن رويم - 4537
 وقال ومعانيه بالقرآن عالما وكان البغداديين أفاضل من الحسن أبا يكنى فقال ذكره الحافظ نعيم أبا سمعت الصوفي
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 محمد الحسن أبو وأخبرني محمد أبو رويم كنية يالسلم الرحمن عبد أبي عن الدسكري علي بن يحيى طالب أبو لي
 الحسين أبو رويم كنية يقول الرازي أحمد بن جعفر سمعت قال موسى بن الحسين بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن
 الحيري أحمد بن إسماعيل أخبرنا بالقراءات عالما كان زمانه أھل أئمة أحد بغداد أھل من وھو شيبان بني من وھو

 رويم كان يقول عطاء بن أحمد سمعت يقول زكريا بن محمد بن أحمد سمعت قال السلمي الحسين بن دمحم أخبرنا
 يقول رويم كان يقول حبيش بن علي بن محمد سمعت قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا األصبھاني علي بن لداود يتفقه

 محمد بن رضوان أخبرنا دينالمري اخالص من أفضل العارفين رياء يقول وكان اغترار األحوال إلى السكون
 يقول الصوفي الھاشمي الھيكل سمعت يقول نصر بن علي سمعت الفقيه الحارث بن الواحد عبد سمعت قال الدينوري
 فليس وبذله وأظھره كشفه فمن به والضن عليه والغيرة واخفاؤه ستره وحرمته حرمة له الفقر يقول رويما سمعت
 محمد سمعت يقول الھمذاني هللا عبد بن علي سمعت قال الوراق علي بن عزيزال عبد حدثنا كرامة وال أھله من ھو
 أحمد أخبرنا يحضر حتى الطعام ذكر بقلبي يخطر ال سنة عشرين منذ يقول أحمد بن رويم سمعت يقول إبراھيم بن
 بن براھيمإ سمعت يقول الفارسي الحسين أبا سمعت قال النيسابوري الحسين بن محمد أخبرنا الحسين بن علي بن
 في الموافقة فقال المحبة عن رويم وسئل العالئق بأعلى والتعلق الوسائط رؤية إسقاط التوكل رويم قال يقول فاتك
 أن األنس وقال...  ومرحبا أھال الموت لداعي وقلت...  وطاعة سمعا مت مت لي قلت ولو...  وأنشد األحوال جميع

 يقول أحمد بن رويم سمعت قال كتابه في الخلدي جعفر أخبرنا حافظال نعيم أبو أخبرنا محبوبك سوى مما تستوحش
 إليھم اإلعتذار إلى يحوجك بما تعاملھم وال زللھم في اخوانك تعذر أن والفتوة فعلك عن رؤيتك ارتفاع اإلخالص

 ةرؤي إسقاط والتوكل المشاھدة واليقين البلوى استلذاذ والرضى الشكوى ترك الصبر يقول رويما سمعت وقال
 أحمد سمعت قال السلمي الحسين بن محمد أخبرنا الحيري أحمد بن إسماعيل أخبرنا الوثائق بأعلى والتعلق الوسائط

 في دخل قد وكان يوما عليه فدخلت رويم على أدخل أن الجنيد نھاني قال الزجاجي عمرو أبي عن يحكي إبراھيم بن
 ال قلت خراساني يا رأيته كيف الجنيد قال خرجنا أن مافل عنده فرآني الجنيد عليه فدخل السلطان أمور من شيء
 كنت ولقد األيام ھذه في منه وقتا أعمر رويم كان وما ووقته حاله في نقصان ھذا أن يتوھمون الناس إن قال أدري
 ماأليا تلك وفي الحالة تلك في منه فقرا أشد الساعة وھو خرقتين في معه وكنت اإلرادة حال في بالشونيزية أصحبه
 تغيره ان من حاال أتم رويم يقول عطاء بن العباس أبا سمعت يقول هللا عبد بن منصور سمعت السلمي وقال

 ببغداد رويم مات يقول مقسم بن الحسن أبا سمعت قال الحسين بن محمد أخبرنا الحيري أخبرنا األحوال تصاريف
  ثالثمائة ثالث سنة

 جالينوس بن رضوان وھو التميمي الحسين أبو سعد بن هللا عبد بن عطية بن إسحاق بن أحمد بن رضوان - 4538
 بن وأحمد الرمادي منصور بن وأحمد العبدي عرفة بن الحسن رضوان سمع جالينوس يلقب أحمد كان الصيدالني

 بن حفص وأبو الدارقطني الحسن وأبو شاذان بن بكر أبو عنه روى الدنيا أبي بن بكر وأبا العطاردي الجبار عبد
 الملك عبد بن محمد أخبرنا ثقة وكان الثالج بن القاسم وأبو المخلص طاھر وأبو الكتاني إبراھيم بن وعمر نشاھي

 بن عثمان حدثنا منصور بن أحمد حدثنا الصيدالني أحمد بن رضوان حدثنا الواعظ أحمد بن عمر أخبرنا القرشي
 قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت قال أيوب عن شعبة حدثنا عمر
 في مات الصيدالني رضوان أن جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح أبي بن هللا عبيد حدثني ربا الحبلة حبل بيع في
  وثالثمائة وعشرين أربع سنة

 عجل بن محمد عن حدث الدينوري القاسم أبو الحسن بن إبراھيم بن الحسن بن محمد بن رضوان - 4539
 وأبي الكتاني إبراھيم بن وعمر الدينوري زيد بن أحمد بن عيسى وعن الفريابي محمد بن جعفر صاحب لدينوريا

 األصبھاني هللا عبد بن وحمد الداودي حيدرة بن والحسين الرازي محمد بن جعفر بن والحسين الجندي بن الحسن
 بن وأحمد الھمذاني الل بن علي بن وأحمد زيينالرا الواحد عبد بن محمد حاتم وأبا القصار عمر بن محمد بن وعلي
 بالدينور أيضا عنه وكتبت وأربعمائة عشرة ثالث سنة في بھا عنه وكتبنا بغداد وقدم وغيرھم الشيرازي الرحمن عبد
  وأربعمائة وعشرين ست سنة في بالدينور مات أنه وبلغني خيرا اال منه علمت وما وأربعمائة عشرة خمس سنة في
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  الباب ھذا في األسماء دمفاري ذكر

 عبس بن قطيعة بن غالب بن مالك بن عبد بن نجاد بن هللا عبد بن عمرو بن جحش بن حراش بن ربعي -  4540
 روى الكوفي العبسي عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن عيالن بن قيس بن سعد بن غطفان بن ريث بن بغيض بن
 الشعبي عامر عنه حدث حصين بن وعمران بكرة وأبي اليمان نب وحذيفة طالب أبي بن وعلي الخطاب بن عمر عن
 بن ومحمد ھالل بن وحميد الرحمن عبد بن وحصين األشجعي مالك وأبو المعتمر بن ومنصور عمير بن الملك وعبد
 في مرة غير المدائن ورد حراش ابني وربيع مسعود أخو وھو ثقة وكان وغيرھم مھاجر بن وإبراھيم السلمي علي
 بن يحيى بن زكريا يحيى أبو حدثني القاضي كامل بن أحمد حدثنا المؤدب محمد بن صالح أخبرنا وبعده ذيفةح حياة

 كلثوم وأبو مسلم بن قيس حدثني قال األجلح عن فضيل بن محمد حدثنا الفيدي جعفر بن محمد حدثنا الناقد مروان
 فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى عمرو بن سھيل جاء بالمدائن وھو يقول عليا سمعت قال حراش بن ربعي عن
 فقال رسول يا صدق وعمر بكر أبو له فقال علينا فارددھم تعبدا الدين بھم ليس أرقائنا من ناس إليك خرج قد إنه

 يضرب باإليمان قلبه هللا امتحن رجال عليكم هللا يبعث حتى قريش معشر تنتھوا لن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ال قال هللا رسول يا ھو أنا عمر له قال ال قال هللا رسول يا ھو أنا بكر أبو فقال النعم اجفال عنه مجلفون وأنتم رقابكم
 بن محمد بن حمزة أخبرنا سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول يخصفھا نعل على كف وفي قال النعل خاصف ولكنه
 عبد بن أحمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن أحمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا طاھر
 عاصيان له ابنان كان قط كذبة يكذب لم إنه ويقال ثقة تابعي كوفي حراش بن وربعي قال أبي حدثني العجلي هللا

 الق ابناك أين فقال إليه فأرسل عنھما فسألته إليه أرسلت لو قط كذبة يكذب لم أباھما إن للحجاج فقيل الحجاج زمن
 أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن علي أخبرنا بصدقك عنھما عفونا قد قال البيت في ھما
 صدوق كوفي حراش بن ربعي قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا قال الكرجي داود بن محمد بن محمد
 الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا البرذعي صفوان بن الحسين أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا
 آلي قال الغنوي الحارث عن العابد محمد بن بكر أخبرني عون بن جعفر بن محمد حدثنا الحسين بن محمد حدثني
 أن بعده ربعي أخوه وآلى موته بعد إال ضحك فما مصيره أين يعلم حتى ضاحكا أسنانه يفتر ال أن حراش بن الربيع

 على متبسما يزل لم أنه غاسله أخبرني فلقد الغنوي الحارث قال النار في أو ھو الجنة أفي يعلم ىحت يضحك ال
 الدنيا أبي بن هللا عبد حدثنا صفوان بن الحسين أخبرنا محمد بن علي وأخبرنا منه فرغنا حتى نغسله ونحن سريره
 عبد أخبرنا الفصل بن أخبرنا الجماجم بعد الحجاج والية في توفي العبدي حراش بن ربعي قال سعد بن محمد حدثنا
 أخبرنا العزيز عبد بن عمر زمن في حراش بن ربعي مات نعيم أبو قال قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا

 نعيم أبو قال هللا عبد أبو قال قال إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد
 بن الرحمن عبد بن الحميد عبد عليه صلى أعور رجال حراش بن ربعي رأيت قال العبسي ميلج بن سعيد حدثني
 بن يعني أحمد بن الحسين حدثنا أبي حدثني الواعظ عمر بن هللا عبد أخبرنا العزيز عبد بن عمر والية في وذلك زيد

 سنة مات الحريش بني من اشحر بن ربعي قال المدائني محمد بن علي أخبرنا خيثمة أبي بن أحمد حدثنا صدقة
 قال خيثمة أبي بن حدثنا الحسين بن محمد أخبرنا عبيد بن أحمد أخبرنا الطبري الحسن بن هللا ھبة أخبرنا ومائة أربع

  ومائة أربع سنة حراش بن ربعي مات يقول معين بن يحيى سمعت

 بھا وحدث بغداد قدم الشامي مكحول امرأة بن كان إنه يقال الدمشقي هللا عبد أبو سعد بن هللا عبد بن ركن -  4541
 النعمان بن الصمد وعبد عبدويه بن ويحيى الفزاري سوار بن شبابة عنه روى الشامي هللا عبد أبي مكحول عن

 محمد أخبرنا النرسي حسنون بن أحمد بن محمد بن أحمد نصر أبو أخبرني اللغة صاحب الشيباني عمرو وأبو البزاز
 عبد بن ركن حدثنا الفزاري سوار بن شبابة حدثنا ناصح بن عبيد بن أحمد حدثنا القارئ مياآلد محمد بن جعفر بن
 أكثر معه مشى اليمن إلى بعثه لما سلم و عليه هللا صلى النبي أن جبل بن معاذ عن الشامي مكحول عن الدمشقي هللا
 الجناح خفض الخيانة وترك ألمانةا واداء الحديث وصدق العظيم هللا بتقوى اوصيك معاذ يا فقال يوصيه ميل من
 تشتم وال أرضا تفسدن وال معاذ يا اآلخرة وحب الحساب من والجزع الدين في والتفقه اليتيم ورحمة الكالم ولين
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 وشجر حجر كل عند يعني هللا بذكر اوصيك معاذ يا عادال إماما تعص وال صادقا تكذب وال كاذبا تصدق وال مسلما
 لھا أكره ما لك وأكره لنفسي أحب ما لك أحب إني معاذ يا بالعالنية والعالنية بالسر السر توبة ذنب لكل تحدث وأن
 القيامة يوم لقيني من الي أحبكم إن معاذ يا الوصية من لك ألقصرت القيامة يوم إلى نلتقي أنا أعلم لو إني معاذ يا

 وال يملك ال فيما عتق وال يملك ال فيما ىءالمر طالق ال ان عھده في له وكتب عليھا فارقني التي الحالة مثل على
 وعلى معافر عدله أو دينارا حالم كل من تأخذ أن وعلى آدم بن يملك ال فيما وال رحم قطيعة في وال معصية في نذر
 هللا إال إله ال الجنة مفتاح فقل الجنة مفتاح عن نصارھا يسألونك اليمن أتيت إذا وانك طاھرا إال القرآن تمس ال أن
 هللا عبد بن محمد بن أحمد هللا عبد أبو أخبرنا معافرية ثيابا يريد معافر قوله عبيد بن أحمد قال له شريك ال دهوح

 بن جعفر بن هللا عبد حدثنا الدغولي الرحمن عبد بن محمد حدثنا المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم أخبرنا الكاتب
 على التسليم باب من فرغ فلما الجنائز كتاب عبدان ليناع قرأ يقول النضر بن علي سمعت قال المروزي خاقان
 هللا صلى هللا رسول عن يروى الرجل فقال بتسيلمتين جئتم أين من فالن أبا يا الرأي أصحاب من لرجل قال الجنازة
 قال عمن قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عبدان فقال تسليمتين سلم و عليه

 هللا صلى هللا رسول قال قال عفان بن عثمان عن مكحول عن الركن عن عصمة أبي عن رستم بن إبراھيم أخبرنا
 ھنا ھا من فالن أبا يا عبدان له فقال تسليمتين ويسلم أربعا يكبر سواء والنھار بالليل الجنازة على الصالة سلم و عليه
 من إلى أحب الطريق أقطع الن المبارك بن هللا عبد قال الركن عن ھذا مثل يروى حديثه ترك حيث عصمة أبو أتى
 العباس بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا ركن مثل مائة من خير القدوس وعبد الشامي القدوس عبد عن أروي ان

 ركن عن شاھد وأنا معين بن يحيى رجل سأل قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا
 محمد بن العباس حدثنا مخلد بن محمد حدثنا أبي حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا بشيء ليس فقال الشامي
 بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني أخبرنا بشيء ليس ركن يقول معين بن يحيى سمعت قال
  الحديث متروك ركن قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن أحمد

 ويقال المھدي خال الحميري منصور بن طيفور مولى العروضي الشاعر زھير أبو ورد زند بن رزين - 4542
 عن يخرج شعره من وكثيرة مشھورة أخبار الناطفي جارية عنان مع وله معروف بغدادي وھو ھاشم بني مولى

  العروضي له قيل فلذلك العروض

 المھدي المؤمنين أمير عن بھا وحدث بغداد نزل الخوارزمي رشيد بن دداو والد المنصور مولى رشيد - 4543
 بن محمد بن أحمد حدثنا بأصبھان اليزدي جعفر بن أحمد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرني داود ابنه عنه روى
 كنت قال أبي حدثني رشيد بن داود حدثنا ببغداد السكري مطر بن إبراھيم بن علي الحسن أبو حدثنا الملحمي موسى
 عند كنت قال عباس بن عن أبيه عن جدي عن أبي حدثني المھدي فقال طالب أبي بن علي فذكر المھدي عند يوما
 سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال طالب أبي بن علي دخل إذ به حافين أصحابه وعنده سلم و عليه هللا صلى النبي
  سيدھم أي المھدي قال عبقريھم إنك علي يا

 وسفيان الليثي عياض بن وأنس القطان سعيد بن يحيى عن حدث اإلسكافي الفضل أبو موسى بن هللا رزق -  4544
 سليمان بن محمد بن ومحمد ناجية بن محمد بن هللا عبد عنه روى عطية بن وسلمة سوار بن وشبابة عيينة بن

 أخبرنا ثقة وكان وغيرھم حامليالم والقاضي األنماطي نيروز بن إبراھيم بن ومحمد صاعد بن ويحيى الباغندي
 بنيسابور إمالء البحيري جعفر بن محمد بن أحمد الحسين أبو حدثنا الطبري هللا عبد بن طاھر الطيب أبو القاضي
 بن موسى حدثنا عياض بن أنس أخبرنا ببغداد إمالء موسى بن هللا رزق حدثنا خزيمة بن إسحاق بن محمد أخبرنا
 أخبرنا حرام كثيره اسكر ما قليل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن المنكدر بن محمد عن عقبة

 اإلسكافي موسى بن هللا رزق ومات الكندي محمد بن إبراھيم لنا قال قال الخزاز العباس بن محمد أخبرنا األزھري
  ومائتين يعني وخمسين ست سنة القعدة ذي في الفضل أبو
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 محمد بن أحمد أخبرنا الوتار عمر بن أحمد بن محمد بن أحمد نصر أبو أخبرني قدسيالم هللا عبد بن رائع - 4545
 ربيعة حدثنا وثالثمائة عشرين سنة المحاملي عبيد أبي مجلس في المقدسي هللا عبد بن رائع حدثني قال عمران بن
 الحمصي دينار بن هللا عبد عن عياش بن إسماعيل حدثنا السالمي هللا عبد بن جعفر حدثنا الحبالني الحارث بن

 و عليه هللا صلى النبي كان قال عباس بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري مسلم بن محمد عن البھراني
  العرب فرق ذلك بعد فرق ثم الكتاب أھل سدل ناصيته يسدل سلم

 روى طالب أبي بن ويحيى يالترقف هللا عبد بن عباس عن حدث المقرئ السامي بكر أبو صالح بن رميس - 4546
 جعفر بن محمد بكر أبو أخبرنا الخالل محمد بن الحسن أخبرنا النجار جعفر بن ومحمد الجندي بن الحسن أبو عنه
 وأخبرنا الترقفي هللا عبد بن العباس حدثنا قالوا وجماعة المقرئ صالح بن رميس بكر أبو حدثني النجار العباس بن

 هللا عبد بن عباس حدثنا قال أسمع وأنا الصفار محمد بن إسماعيل على قرئ قال الالغز برھان بن عمر بن الحسن
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن الساعدي سعد أبو حدثنا الجراح بن رواد حدثنا الترفقي

  له غيبة فال الحياء جلباب ألقى من

 داود أبي بن بكر أبي عن حدثه انه الثالج بن القاسم أبو ذكر دالحدا الحسن أبو راشد بن أحمد بن راشد -  4547
  السجستاني

 رشيق الحسن أبو حدثنا بھمذان البزاز العزيز عبد بن عيسى بن محمد أخبرنا الرقي الحسن أبو رشيق - 4548
 قال مھدي بن الرحمن عبد عن سعيد بن عمر حدثنا الوراق سعيد بن أحمد بكر أبو حدثنا ببغداد المصيصي الرقي
 تعالى هللا يدي بين وقفت حق اللحد في وضعت أن إال يكن لم قال بك هللا فعل ما فقلت النوم في الثوري سفيان رأيت

 سمعت إذ حركة وال حسا اسمع وال وأنھارھا أشجارھا بين أدور أنا فبينا الجنة إلى بي أمر ثم يسيرا حسابا فحاسبني
 وهللا إي قلت قال ما يوما ھواك على هللا آثرت أنك تحفظ قال سعيد بن نسفيا فقلت سعيد بن سفيان يقول قائال

  الجنة جميع من النثار صواني فاخذني

   الزاي باب

  زيد اسمه من ذكر

 عمر بن عجل بن ذھل بن ظالم بن ليث بن حدرجان بن صبرة بن الھجرس بن حجر بن صوحان بن زيد - 4549
 كان وقيل مسلم أبا وقيل هللا عبد أبا وقيل سلمان أبا وقيل عائشة أبا يكنى قيسال عبد بن أفصي بن لكيز بن وديعة بن
 بن عمر وسمع الكوفة نزل العبدي صوحان ابني وسيحان صعصعة أخو وھو عائشة وأبو هللا عبد أبو كنيتان له

 المدائن وقدم وغيرھما حريث بن والعيزار األسدي سلمة بن شقيق وائل أبو عنه روى طالب أبي بن وعلي الخطاب
 حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا بشر باب في بالمدائن كونه حديث ذكرنا وقد
 صوحان بن زيد كان قال ھالل بن حميد عن المغيرة بن سليمان حدثنا النضر أبو حدثنا البرجالني الخليل بن أحمد
 ما سلمان فبلغ فيھا يلقى كان مما جاءت إذا ليكرھھا كان فان أحياھا الجمعة ةليل كانت وإذا النھار ويصوم الليل يقوم
 ثيابك محاسن ولبست طعاما صنعت لما عليك أقسم فاني قال ھنا ھا ليس امرأته قالت زيد أين فقال فأتاه يصنع كان
 أو ينقص ال زييد يا كل قال صائم إني قال زييد يا كل سلمان فقال الطعام فقرب زيد فجاء قال زيد إلى بعثت ثم

 فأكل زييد يا كل حقا عليك لزوجتك وإن حقا عليك لبدنك وإن حقا عليك لعينك إن الحقحقة السير شر إن دينك تنقص
 بكر أبو القاضي أخبرنا بدمشق التيمي عثمان بن الرحمن عبد بن محمد الحسين أبو أخبرنا يصنع كان ما وترك
 بن بكر أبو أخبرنا بحلوان لفظا الدسكري الطيب بن علي بن يحيى طالب وأب وحدثنا الميانجي القاسم بن يوسف
 بالل بن الھذيل عن محمد بن حسين حدثنا سعيد بن إبراھيم حدثنا الموصلي يعلى أبو أخبرنا قاال بأصبھان المقرئ
 رجل إلى ظرين أن سره من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال علي عن العبدي مسعود بن الرحمن عبد عن

 ذلك بعد وعاش المشركين جھاده في زيد يد قطعت قلت صوحان بن زيد إلى فلينظر الجنة إلى أعضائه بعض يسبقه
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 عبد حدثنا البرذعي صفوان بن الحسين أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا الجمل يوم قتل حتى دھرا
 ست سنة الجمل يوم قتل عائشة أبا يكنى العبدي صوحان بن زيد قال سعد بن محمد حدثنا الدنيا أبي بن محمد بن هللا

 محمويه بن أحمد بن محمد حدثنا بالبصرة النيسابوري بشار بن أحمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا وثالثين
 يزارالع عن راشد بن مخول عن شعبة عن داود بن موسى حدثنا األنطاكي الوليد بن أحمد بن محمد حدثنا العسكري

 هللا عبد أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا مخاصم فاني ثيابي في ادفنوني صوحان بن زيد قال قال حريث بن
 قال قال حريث بن العيزار عن مخول عن سفيان حدثنا قاال وقبيصة نعيم أبو حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن
 محاج رجل فاني رمسا األرض في وارمسوني الخفين اال ثوبا عني تنزعوا وال دما عني تغسلوا ال صوحان بن زيد
 سنة األولى جمادى في الجمل وقعة فكانت الجمل يوم صوحان بن زيد قتل يعقوب قال القيامة يوم أحاج نعيم أبو زاد
  وثالثين ست

 فقبض سلم و يهعل هللا صلى النبي إلى رحل أنه ذكر جاھلي الجھني ثم الھمداني سليمان أبو وھب بن زيد - 4550
 بن وعمار الغفاري ذر وأبا مسعود بن هللا وعبد طالب أبي بن وعلي الخطاب بن عمر سمع وأسلم الطريق في وھو
 عنه روى حسنة بن هللا وعبد عازب بن والبراء هللا عبد بن وجرير األشعري موسى وأبا اليمان بن وحذيفة ياسر
 خالد أبي بن وإسماعيل كھيل بن وسلمة األعمش وسليمان لمعتمرا بن ومنصور عتبة بن والحكم ثابت أبي بن حبيب
 الحرب طالب أبي بن علي مع وحضر الكوفة نزل قد وكان الرحمن عبد بن وحصين ميسرة بن الملك وعبد

 الھمذاني الحسين بن إبراھيم حدثنا الطيبي نيخاب بن إسحاق بن أحمد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا بالنھروان
 البزاز عاصم بن أحمد حدثنا المظفر بن محمد حدثنا له واللفظ األزھري القاسم أبو وأخبرني سليمان بن يحيى حدثنا
 بن عمرو حدثني الجعفي سليمان بن يحيى حدثني قال الرقي حيان بن خالد بن يحيى بن أحمد حدثني جعفر أبو

 يوم طالب أبي بن علي مع كنت قال وھب بن زيد عن الجعفي كھيل بن سلمة عن أبي حدثنا حبيب بن القاسم
 صلى هللا رسول حدثني قال الديزجان قنطرة وھذه كسرى بنت بوران بيت ھذا فقال وقنطرة بيت إلى فنظر النھروان

 العباس أبو حدثنا الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا المنزل ھذا وأنزل المسير ھذا أسير أني سلم و عليه هللا
 معاوية بن زھير حدثنا الحراني واقد بن الملك عبد بن أحمد حدثنا طالب أبي بن يحيى حدثنا صماأل يعقوب بن محمد
 الملك عبد بن أحمد حدثنا إسحاق بن حنبل حدثنا أحمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد وأخبرنا الجعفي
 عنه يحدث الذي من سمعته فكأنك بوھ بن زيد من الحديث سمعت إذا كنت قال األعمش حدثنا زھير حدثنا الحراني
 بكر أبو حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا عنه يحدثك الذي من حنبل وقال
 حديثا وھب بن زيد من سمعت إذا كنت قال األعمش سمعت قال زھير حدثنا آدم بن يحيى حدثنا شيبة أبي بن يعني
 بن محمد أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن علي أخبرنا صاحبه من تسمعه ال أن يضرك لم

 عن روايته الشام دخل ثقة كوفي وھب بن زيد قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد
 سعد بن محمد حدثنا دنياال أبي بن حدثنا صفوان بن الحسين أخبرنا هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا صحيحة ذر أبي
  الجماجم بعد الحجاج والية في توفي سليمان أبا يكنى الجھني وھب بن زيد قال

 محمد بن وجعفر خربوذ بن معروف عن حدث األنماط صاحب الكوفي القرشي الحسين أبو الحسن بن زيد -  4551
 المديني بن وعلي الوشاء لرحمنا عبد بن ونصر الواسطي سليمان بن سعيد عنه روى المبارك بن وعلي علي بن

 أخبرنا الحديث منكر بغداد قدم كوفي ھو فقال عنه أبي سألت حاتم أبي بن الرحمن عبد وقال راھويه بن وإسحاق
 الرحمن عبد بن نصر حدثنا المطين أخبرنا إمالء النقاش الحسن بن محمد حدثنا الغزال برھان بن عمر بن الحسين
 أيھا يا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أسيد بن حذيفة عن الطفيل أبي عن فمعرو عن الحسن بن زيد حدثنا
 تخلفوني كيف فانظروا الثقلين عن على تردون حين سائلكم وإني الحوض علي واردون وأنتم لكم فرط إني الناس
  تبدلوا وال لواتض وال به فاستمسكوا بأيديكم وطرفه هللا بيد طرفه سبب هللا كتاب األكبر الثقل فيھما

 وشعبة الثوري وسفيان مغول بن مالك سمع الكوفي العكلي التيمي الحسين أبو الريان بن الحباب بن زيد - 4552
 ھارون بن ويزيد وھب بن هللا عبد عنه روى صالح بن ومعاوية ذئب أبي وبن أنس عن ومالك سليمان بن وسيف
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 إسماعيل بن وزيد الدوري وعباس عرفة بن والحسن لحمانيا بن ويحيى شيبة أبي بن بكر وأبو حنبل بن وأحمد
 أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخبرنا بھا وحدث بغداد وقدم وغيرھم العطار سعيد بن محمد يحيى وأبو الصائغ

 أبو العكلي حباب بن زيد حدثني عرفة بن الحسن حدثنا المطيري جعفر بن محمد أخبرنا األھوازي الصلت بن
 المسجد إلى جاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن بريدة بن هللا عبد عن مغول بن مالك نع الحسين
 هللا أنت أنك أشھد بأني أسألك إني اللھم ويقول ويدعو يصلي رجل فإذا فأدخلني بيدي فأخذ المسجد باب على فوجدني

 والذي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أحد كفوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الذي الصمد األحد أنت إال إله ال
 المسجد ناحية في يقرأ رجل وإذا قال أجاب به دعي وإذ أعطى به سئل إذا الذي األعظم باسمه هللا سأل لقد بيده نفسي
 لي زلي لم فقال فأخبرته قال نعم قال هللا رسول يا أخبره قلت قال داود آل مزامير من مزمارا ھذا أعطى لقد فقال

 معاوية بن زھير الحديث بھذا فحدثت العكلي الحسين أبو قال يقرأ كان الذي األشعري موسى أبو ھو وإذا قال صديقا
 الثوري سفيان به وأخبرني الحسين أبو قال بعينه بھذا مغول بن مالك عن السبيعي إسحاق أبو به حدثنا فقال الجعفي
 إسحاق أبي عن معاوية بن زھير حديث من غريب منه فسمعته لمغو بن مالك بعد أنا فلقيت مغول بن مالك عن
 حدثت فيه شريك عن واختلف مغول بن مالك عن إسحاق أبي عن شريك عن روى وقد عنه الحباب بن زيد به تفرد
 المروذي بكر أبو أخبرنا الخالل بكر أبو أخبرنا الصيرفي يوسف بن الحسن أخبرني قال الفرات بن الحسن أبي عن
 كان وما الحديث في وخراسان مصر إلى دخل قد كيسا حديث صاحب كان فقال الحباب بن زيد ذكر هللا عبد أبا أن

 بن أحمد هللا عبد أبي قول قلت األندلس إلى الحديث في ضرب وقد ھنا وھا بالكوفة عنه كتبت الفقر على أصبره
 يتولى وكان الحمصي صالح بن معاوية من زيد سماع بذلك عنى األندلسي إلى الحديث في ضرب أنه زيد في حنبل
 بمكة معاوية من سمع زيدا ان وأحسب هللا رحمه منه وھم وھذا ھناك منه سمع زيدا أن أحمد فظن األندلس قضاء
 الصواف الحسن بن أحمد بن محمد أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا منه بھا سمع مھدي بن الرحمن عبد فان
 كذلك نحن فبينا الحديث نتذاكر بمكة كنا قال مھدي بن الرحمن عبد عن أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد حدثنا
 البرقاني أخبرنا فاحتوشناه قال صالح بن معاوية أنا قال أنت من له فقلنا حديثنا فسمع بيننا فيما دخل قد انسان إذا

 األشعث بن سليمان داود أبو حدثنا ارياألنص إدريس بن الحسين أخبرنا حسنويه بن محمد بن أحمد حامد أبو أخبرنا
 الخطأ كثير كان ولكن صالح بن معاوية عن األلفاظ يضبط وكان صدوقا كان حباب بن زيد قال أحمد سمعت قال

 سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن أحمد سمعت قال األشناني محمد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا
 أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني ثقة فقال حباب بن فزيد معين بن ليحيى تقل يقول الدارمي سعيد بن عثمان
 بن زيد وذكر زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبيد بن محمد
 بن الوليد حدثنا قال طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا بأس به يكن ولم الثوري حديث يقلب كان فقال العكلي الحباب
 أبي حدثني العجلي هللا عبد بن أحمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن أحمد بن علي حدثنا األندلسي بكر
 بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا ثقة كوفي العكلي حباب بن زيد الحسين أبو قال
 أخبرنا الفضل بن أخبرنا العكلي الحباب بن زيد الحسين أبو مات فيھا ومائتين ثالث سنة قال الحضرمي هللا عبد
 سنة العكلي الحسين أبو مات يقول الرفاعي وھو ھشام أبا سمعت قال األبار علي بن أحمد أخبرنا أحمد بن دعلج
  ومائتين ثالث

 بن هللا وعبد ثوبان بن ثابت بن الرحمن بدع سمع الدمشقي الخزاعي هللا عبد أبو عبيد بن يحيى بن زيد -  4553
 بن زھير خيثمة وأبو حنبل بن أحمد عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم أنس بن ومالك بشير بن وسعيد زبر بن العالء
 أخبرنا الغزال برھان بن عمر بن الحسين أخبرنا ثقة وكان نوح بن معبد بن وعلي الترقفي هللا عبد بن وعباس حرب

 عن ثوبان بن حدثنا الدمشقي عبيد بن يحيى بن زيد حدثنا الترقفي هللا عبد بن عباس حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل
 ونحن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علينا مر قال الخدري سعيد أبي عن محيريز وبن قزعة عن مكحول عن أبيه
 يخلق أن هللا قدر ما فإنه تفعلوه ال أن عليكم ال فقال هللا رسول يا العزل قلنا تذكرون كنتم ما فقال بيننا العزل نذكر
 بن أحمد حدثنا المقرئ الكريم عبد بن إدريس حدثنا المقرئ مقسم بن الحسن بن محمد أخبرنا خلقه بشر صلب في

 ثعلبة أبا سمعت يقول مشكم بن مسلم سمعت قال العالء بن هللا عبد حدثنا الدمشقي يحيى بن زيد حدثنا حنبل بن محمد
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 فقال وصوب سلم و عليه هللا صلى النبي فصعد قال علي ويحرم لي يحل ما أخبرني هللا رسول يا قلت يقول الخشني
 المفتون أفتاك وإن القلب إليه يطمئن ولم النفس إليه تسكن لم ما واالثم القلب إليه واطمأن النفس إليه سكنت ما البر

 بن أحمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي أحمد بن علي حدثنا بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا
 نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن أحمد بن محمد أخبرني ثقة الدمشقي يحيى بن زيد قال أبي حدثني العجلي هللا عبد

 دمشقيال عبيد بن يحيى بن زيد عن النيسابوري يزيد بن علي بن الحسين وھو الحافظ علي أبا سألت قال الضبي
 بن يحيى بن زيد قال الدارقطني الحسن أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا مأمون ثقة فقال أنس بن مالك عن يروي الذي
 بن العباس هللا عبيد القاسم أبو أخي أخبرني بخطه الفرات بن الحسن أبي كتاب في قرأت ثقة دمشق أھل من عبيد

 بن أخبرنا البغداديون عنه فكتب بغداد قدم دمشقي الخزاعي يدعب بن يحيى بن زيد قال سراج بن علي أخبرنا الفرات
 عبيد بن زيد جنازة شھدت قال عمرو بن الرحمن عبد حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل
  ومائتين سبع سنة الصغير بباب

 أخبرنا البطيخي إسماعيل أبو نهع روى حنيفة أبي صاحب الفقيه الحسن بن محمد عن حدث نعيم بن زيد -  4554
 المطيري جعفر بن ومحمد إسماعيل بن الحسين حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا القرشي الملك عبد بن محمد
 بن زيد حدثنا الفقيه إسماعيل أبو منصور بن إسماعيل بن هللا عبد بن محمد حدثنا قالوا الخواص عيسى بن وأحمد
  ذكره بحديث حسنال بن محمد حدثنا ببغداد نعيم

 العزيز عبد بن المجيد عبد عن بھا وحدث بغداد سكن الھروي القرشي شداد بن العريان بن يحيى بن زيد - 4555
 محمد أخبرنا بخطه الفرات بن الحسن أبي كتاب في قرأت العريان بن نجدة بن أحمد عمه بن عنه روى رواد أبي بن
 كان نجدة ابني وأحمد معاذ عم بن العريان بن يحيى بن زيد قال اسيني بن محمد بن أحمد حدثنا الھروي العباس بن

  خراسان وأھل العراق أھل عنه كتب محدث وھو ببغداد يكون

 قتيبة بن وسلم مھدي بن الرحمن عبد عن بھا وحدث بغداد قدم البصري الطائي طالب أبو أخزم بن زيد -  4556
 إسحاق بن محمد عنه روى عبادة بن وروح الطيالسي داود وأبي جرير بن ووھب الوارث عبد بن الصمد وعبد

 صاعد بن ويحيى الحضرمي ھارون بن ومحمد البغوي محمد بن هللا وعبد ناجية بن محمد بن هللا وعبد الصاغاني
 حدثنا مھدي بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا المحاملي والقاضي الخنازيري محمد بن وإبراھيم

 الربيع بن قيس حدثنا داود أبو حدثنا أخرم بن زيد حدثنا إمالء المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو ضيالقا
 قال شريح قلت أكبر ولدك أي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قال جده عن أبيه عن شريح بن المقدام عن
 عبد أبي بن الكريم عبد حدثنا رشيق بن الحسن حدثنا ظالحاف عمر بن علي أخبرنا البرقاني أخبرنا شريح أبو فأنت

 لي وكتب الكريم عبد ناولني قال القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري حدثني ثم أبيه عن النسائي الرحمن
 الخزاز العباس بن محمد أخبرنا األزھري أخبرنا طالب أبو ثقة بصري أخزم بن زيد يقول أبي سمعت قال بخطه
 الزنج ذبحه ذبحا وذبح البصرة الزنج دخول بعد أخزم بن زيد ومات الكندي محمد بن إبراھيم إسحاق أبو لنا قال قال
  ومائتين وخمسين سبع سنة

 خزيمة بن إسحاق بن محمد عنه روى الجعفي علي بن الحسين عن حدث القصري زيد أبي بن زيد -  4557
 التميمي علي بن الحسين أحمد أبو أخبرنا الرازي أحمد بن محمد بن روح زرعة أبو القاضي أخبرنا النيسابوري

 علي بن الحسين حدثنا ھبيرة بن قصر من زيد أبي بن زيد حدثنا سألته وأنا داره في خزيمة بن بكر أبو حدثني
  االخوان على االفضال قال يستلذ مما بقي ما المنكدر البن قيل قال سفيان حدثنا الجعفي

 الصقر أبي بن أحمد بن محمد طاھر أبو حدثني ببغداد حدث المدني الحسن أبو زيد بن الحسن بن زيد -  4558
 بن الحسن أخبرنا بمصر البزاز المغلس بن محمد بن جعفر بن المغلس بن محمد الحسن أبو أخبرنا باألنبار الخطيب
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 بن محمد يوسف أبو ثناحد ببغداد المديني الحسن بن زيد الحسن أبو حدثنا المغلس بن محمد بن جعفر حدثنا رشيق
  ذكره بحديث المديني وھو يزيد بن أحمد

 بن وأسود ھشام بن ومعاوية الحباب بن زيد سمع الصائغ الحسن أبو مھدي بن سيار بن إسماعيل بن زيد - 4559
 بن ومعاوية الكوفي كثير بن ومحمد الطنافسي عبيد بن ومحمد عون بن وجعفر القاسم بن ھاشم النضر وأبو عامر
 بن ومحمد العجلي الحسين بن الحسن بن ومحمد المقرئ مجاھد بن بكر وأبو الدنيا أبي بن بكر أبو عنه روى مروع

 بن عمر أبو أخبرنا الصدق ومحله ببغداد أبي مع منه سمعت حاتم أبي بن وقال الصفار محمد بن وإسماعيل مخلد
 الشعبي عن داود عن سفيان حدثنا ھشام بن معاوية احدثن إسماعيل بن زيد حدثنا العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدي
  الجنة لكم قال لنا فما قالوا وتمنعوني تؤووني لھم قال النقباء سلم و عليه هللا صلى النبي لقي لما قال جابر عن

 يعقوب بن سعيد عن بھا وحدث بغداد قدم المروروذي حبيب أبو سلمان بن يحيى بن المھتدي بن زيد -  4560
 مخلد بن محمد عنه روى النيسابوري رافع بن ومحمد المروزي خشرم بن وعلي الطالقانيين يحيى بن وصالح
 أخبرنا األصبھاني شھريار بن هللا عبد بن محمد أخبرنا الطبراني القاسم وأبو النقاش زياد بن الحسن بن ومحمد
 يعقوب بن سعيد حدثنا ببغداد يبحب أبو المروروذي المھتدي بن زيد حدثنا الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن الزھري عن يزيد بن يونس عن ھارون بن عمر حدثنا الطالقاني
 به تفرد ھارون بن عمر اال يونس عن وال يونس اال الزھري عن يروه لم سليمان قال والخاتم بالنعلين أمرت سلم و
  عقوبي بن سعيد عن حبيب أبو

 بغداد قدم ھمذان أھل من الضبي سعيد أبو نشيط بن سعيد بن الرحمن عبد بن سعيد بن نشيط بن زيد - 4561
 موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا وغيره البرذعي صفوان بن الحسين عنه روى توبة بن إسماعيل عن بھا وحدث

 وثالثمائة وثالثين ست سنة في إمالء ألصبھانيا الصفار أحمد بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو حدثنا الصيرفي
 بن طلحة عن جحادة بن محمد عن علية بن إسماعيل حدثنا قال توبة بن إسماعيل حدثنا ببغداد نشيط بن زيد حدثنا

 محمد أخبرنا بالسبابة إسماعيل وأشار ھكذا يدعو كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن هللا عبد عن خيثمة عن مصرف
 الرحمن عبد بن سعيد بن نشيط بن زيد قال الحافظ بن أحمد بن صالح حدثنا بھمذان البزاز العزيز عبد بن عيسى بن
 وبشر الطائي أخزم بن وزيد مخلد بن والجراح توبة بن إسماعيل عن روى ابنه بن بنسبه أخبرني نشيط بن سعيد بن
 يزيد بن سليمان داود وأبو بالبصرة راسبيال خالد بن محمد عنه روى سلمة بن والحسين حكيم بن ويحيى آدم بن

  الشأن ھذا يحسن متقنا صدوقا وكان صالح أبي بن والقاسم حمويه بن هللا عبد عنه وحدثنا بقزوين

 قدم اليابس أبي بابن المعروف الكوفي الحسين أبو دينار بن فلفل بن المبارك بن جعفر بن محمد بن زيد - 4562
 وأحمد الحبري الحكم بن والحسين الدھقان يحيى بن وداود القصار العبسي هللا عبد نب إبراھيم عن بھا وحدث بغداد
 رزقويه بن الحسن وأبو الثالج بن القاسم وأبو شاھين بن حفص وأبو المظفر بن محمد عنه روى الحمار موسى بن

 الكوفي العامري لمباركا بن جعفر بن محمد بن زيد الحسين أبو أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا صدوقا وكان
 بن علي حدثنا األنصاري حسين بن حسن حدثنا الحبري الحكم بن الحسين حدثنا قال وثالثمائة وثالثين ثمان سنة في

 قال جده عن أبيه عن سلم و عليه هللا صلى النبي مولى رافع أبي بن علي بن هللا عبيد بن محمد عن الكندي القاسم
 بن محمد بن محمد طالب أبو إلى كتب يرسله حتى ثيابه أو شعره عاقص وھو يصلى أن للرجل يكره علي كان

 إحدى سنة قال الحافظ سفيان بن أحمد بن محمد حدثنا قال عنه الصوري به وحدثني الكوفة من المعدل الحسين
 ذي من بقين لخمس البيع اليابس أبي بابن المعروف العامري محمد بن زيد الحسين أبو مات فيھا وثالثمائة وأربعين
 عمره آخر عقله اختلط قد وكان الكوفة إلى قدم ثم وحدث سنين ببغداد وأقام صدوقا صالحا شيخا وكان القعدة

  يسيرا شيئا عنه كتبت ووسوس
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 بھا وحدث بغداد نزل الكوفي المقرئ القاسم أبو بالل أبي بن عمران بن محمد بن أحمد بن علي بن زيد - 4563
 محمد بن ومحمد البجلي زيدان بن هللا وعبد المقانعي العباس بن وعلي الحضرمي سليمان نب هللا عبد بن محمد عن
 بن أحمد بن وعلي رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا األصبھاني أسيد بن محمد بن هللا وعبد الشيباني عقبة بن

 بالل أبي بن علي بن زيد سمالقا أبو حدثنا نعيم أبو أخبرنا صدوقا وكان األصبھاني نعيم وأبو المقرئ الحمامي
 قال ھشام بن النضر حدثنا بالكوفة األصبھاني أسيد بن الحسن بن محمد بن هللا عبد حدثنا قال ببغداد الكوفي المقرئ
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن صھيب بن العزيز عبد حدثنا قال صبيح بن مروان حدثنا
 يحيق وال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قرأ ثم والنكث والمكر البغي صاحبھا على جعةرا فھي فيه كن من ثالث
 الفتح نفسه على ينكث فإنما نكث فمن وقرأ أنفسكم على بغيكم إنما الناس أيھا يا وقرا فاطر بأھله إال السيء المكر
  وثالثمائة وخمسين ثمان سنة األولى ىجماد في بالل أبي بن زيد وتوفي بخطه الثالج بن القاسم أبي كتاب في قرأت

 بن بكر وأبي دريد بن الحسن بن محمد بكر أبي عن وخراسان الجبال ببالد حدث الخير أبو رفاعة بن زيد - 4564
 بن أحمد بكر أبو عنه حدثنا كذابا وكان وغيره الجحدري كامل أبي عن أبيه عن أيضا وروى األدب كتب األنباري

 الھاشمي رفاعة بن زيد الخير أبو أخبرنا يزداد بن أخبرنا بالدينور منه سمع أنه لنا وذكر القارئ يزداد بن علي
 إني عثمان أبا يا عبيد بن لعمرو رجل قال قال فضيل بن الحسين أبي حدثني الجحدري كامل أبو حدثنا أبي حدثني

 يكره بما واحد وراسله فارحم فاياھم الق ال قال شيئا فيھم أقول أسمعتني أخي بن يا قال فيك الناس يقول مما ألرحمك
 ذكر الطبري الحسن بن هللا ھبة القاسم أبا سمعت بيننا يحكم وهللا تضمنا والقيامة يجمعنا الموت إن قل لمبلغه فقال
 أعرفه فقال رفاعة بن زيد ذكر التنوخي القاسم أبا القاضي سمعت فيه القول وأساء بالري رأيته فقال رفاعة بن زيد
 وكان الحديث سماع وال العلم من بشيء نعرفه ولم النواحي بعض على العلوي عمر بن لمحمد العمالة تولىي وكان
  قال كما أو قط بذلك عرفناه ما هللا معاذ فقال ھاشميا أكان له قلت الفالسفة مذھب يذھب أنه عنه لنا يذكر

 جعفر بن هللا عبد بن جعفر بن هللا عبد نب جعفر بن زيد بن الحسين بن علي بن الحسين بن جعفر بن زيد -  4565
 وحدثنا وأربعمائة وثالثين إحدى سنة في علينا قدم الكوفة ساكني من الحسين أبو طالب أبي بن علي بن محمد بن
 بن زيد أخبرني صدوقا وكان الكوفي النجار بن جعفر بن ومحمد البصري التمار موسى بن محمد بن علي عن

 محمد بن أيوب بن أحمد العباس أبو حدثنا بالبصرة التمار موسى بن محمد بن علي ناحدث المحمدي العلوي جعفر
 عبد عن األحوص أبي عن قتادة عن يحدث أبي سمعت قال سليمان بن المعتمر حدثنا خياط بن خليفة حدثنا األرجاني

 تكن لم فانھا الشيطان فھااستشر خرجت فإذا عورة المرأة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن هللا
 مات انه وبلغنا وثالثمائة سبعين سنة نحو بالبصرة ولدت فقال مولده عن سألته بيتھا قعر في منھا هللا إلى أقرب
  وأربعمائة وأربعين ثمان سنة بالكوفة

   زكريا اسمه من ذكر

 حزور غالب وأبي عبيالش وعامر البصري الحسن عن ببغداد حدث الكوفي الحبطي حكيم بن زكريا - 4566
 بن وعنبسة البغوي سوار بن الحسن عنه روى حمزة أبي وميمون العطاردي رجاء وأبي الباھلي أمامة أبي صاحب

 وعثمان بكر أبي بن الحسن أخبرنا الھاشمي الريان بن بكار بن ومحمد الكندي الوليد بن وبشر القرشي الواحد عبد
 سوار بن الحسن حدثنا السلمي إسماعيل بن محمد حدثنا الشافعي هللا بدع بن محمد أخبرنا قاال يوسف بن محمد بن

 فإذا يداه عملت ما عنه كفر يديه غسل من قال أمامة أبي عن غالب أبي عن ببغداد ورأيته حكيم بن زكريا حدثنا
 مشت ما عنه كفر رجليه غسل فإذا أذناه سمعت ما عنه كفر رأسه مسح فإذا عيناه أبصرت ما عنه كفر وجھه غسل
 الحسن أبو أخبرنا سلم و عليه هللا صلى للنبي النافلة ال قال أنافلة أمامة ألبي رجل فقال الصالة إلى يقوم ثم قدماه إليه

 بن بشر حدثنا العجل عبيد حدثنا بالموصل اآلدمي الفضل بن سعيد بن الحسين حدثنا البلدي عيسى بن عمر بن محمد
 تقولن ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن رجاء أبي عن طيالحب حكيم بن زكريا حدثنا الوليد
 عمر بن هللا عبيد أخبرنا الغرق من األرض ألھل أمان وھو هللا قوس قولوا ولكن الشيطان قزح فان قزح قوس
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 يقول عينم بن وھو يحيى سمعت قال محمد بن العباس على قرئ قال أحمد بن الحسن حدثنا أبي حدثني الواعظ
 أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد بن علي أخبرنا بثقة وليس كوفي حبطي حكيم بن زكريا
 ما قال ثم ھالك حكيم بن زكريا يقول أبي سمعت قال المديني بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد
 حدثني النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني أخبرنا شيئا عنه كتبت
  بثقة ليس كوفي حكيم بن زكريا قال أبي

 بن سلمة حازم أبي عن حدث المديني القرظي يحيى أبو مالك أبي بن ثعلبة بن عقبة بن منظور بن زكريا - 4567
 وعتيق زبالة بن الحسن بن محمد عنه ىرو الحجازي يزيد بن وثابت خالد بن وعطاف عروة بن ھشام وعن دينار
 الترجماني إبراھيم وأبو المالكي الحميدي الزبير بن هللا وعبد المدنيون المنذر بن وإبراھيم الزبيري يعقوب بن

 بن أحمد أخبرنا بغداد يسكن كان انه معين بن يحيى وذكر وغيرھم الختلي موسى بن وعباد إسرائيل أبي بن وإسحاق
 بن عمر حفص أبو حدثنا إمالء الوراق إسماعيل بن محمد حدثنا الوزان قفرجل بن يعقوب بن أحمد بن محمد

 بن زكريا حدثنا الترجماني إبراھيم بن إسماعيل إبراھيم أبو حدثنا وثالثمائة خمس سنة الثقفي سلمة بن إسماعيل
 ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن خالد بن عطاف عن منظور
 قرأت القيامة يوم إلى فيعتلجان الدعاء فليقاه ينزل البالء وإن ينزل لم ومما نزل مما ينفع والدعاء قدر من حذر يغني
 درستويه بن جعفر حدثنا الفزاري مسعدة بن محمد بن أحمد حدثنا قال الخزاز العباس بن محمد عن البرقاني على
 ھا كان ضعيف شيخ فقال منظور بن زكريا عن معين بن يحيى سألت قال محرز بن لقاسما بن محمد بن أحمد حدثنا
 سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن أحمد سمعت قال األشناني محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا ببغداد ھنا

 اختلف قد قلت أسب به ليس قال حديثه كيف منظور بن فزكريا معين بن ليحيى قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان
 الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا يحيى عن الدارمي حكى ما مثل زكريا في صالح بن أحمد وقال فيه يحيى قول

 عنه روى شيخ منظور بن زكريا عن صالح بن أحمد سألت قال رشدين بن حدثنا جدي كتاب وفي قال أبي أخبرنا
 أبو قال ذاك يحفظ فلم القرظي مالك أبي بن ثعلبة ولد من ھو ألحمد قلت بأس به ليس فقال والترجماني الحراني
 الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا مالك أبي بن ثعلبة بن عقبة بن منظور بن زكريا ھو رشدين بن جعفر
 معين بن يحيى سمعت يقول الدوري محمد بن العباس سمعت يقول األصم يعقوب بن محمد العباس أبا سمعت قال
 ذلك بسبب الرقة إلى ھارون حمله فلذلك البربري حماد على فقضى القضاء ولي قد منظور بن زكريا كان يقول
 أرك فلم مرة سألتك قد له فقلت بأس به ليس فقال منظور بن زكريا عن يحيى سئل آخر موضع في وقال بثقة وليس
 سعيد أبو أخبرنا طفيليا كان أنه وازعم شيء فيه كان وانما بأس به ليس فقال الكالم ھذا نحو أو فيه الرأي تجيد

 بن زكريا يقول يحيى سمعت يقول الدوري العباس سمعت يقول األصم يعقوب بن محمد سمعت قال الصيرفي
 محمد أخبرنا جعفر أبي بن أحمد أخبرنا طفيليا وكان قال بشيء ليس أنه فزعم مرارا فيه فراجعته بشيء ليس منظور

 فقال منظور بن زكريا عن داود أبو سئل قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن
 أبو حدثنا بمصر المھندس إسماعيل بن محمد بن أحمد أخبرنا البصري رباح بن يوسف أخبرنا يضعفه يحيى سمعت
 البرقاني أخبرنا بثقة ليس القرظي منظور بن زكريا قال معين بن يحيى عن صالح بن معاوية حدثنا الدوالبي بشر

 أبو قال قال المروذي بكر أبو حدثنا اإلسفراييني إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي علي بن الحسين أخبرنا
 الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد بن علي أخبرني ولينه شيخ منظور بن زكريا حنبل بن أحمد هللا عبد

 ضعيف منظور بن زكريا يقول أبي سمعت قال المديني علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا
 عمرو حفص أبو حدثنا الواسطي أحمد بن سھل حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا

 بن ھرطا بن أحمد حدثنا األربيلي موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا ضعف به منظور بن وزكريا علي بن
 أخبرنا الحديث منكر الحديث واھي قال منظور بن زكريا زرعة ألبي قلت قال البرذعي عمرو بن سعيد حدثنا النجم

 منظور بن زكريا قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني
 الساجي زكريا حدثنا األيادي علي بن محمد حدثنا االدمي محمد بن أحمد بن محمد حدثني البرقاني أخبرني ضعيف
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 الحسن أبا سمعت قال غالب بن محمد بن أحمد أخبرنا ضعف فيه األنصاري ثعلبة أبي بن منظور بن زكريا قال
  متروك مدني القرظي يحيى أبو منظور بن زكريا يقول الدارقطني

 أبوھما وكان عدي بن يوسف أخو وھو هللا تيم بني مولى ىيحي أبو بسطام بن الصلت بن عدي بن زكريا -  4568
 سليمان بن وجعفر الرقيين عمرو بن الحسن المليح وأبا عمرو بن هللا عبيد زكريا وسمع فاسلم يھوديا وقيل نصرانيا
 خيثمة وأبو شيبة أبي بن بكر وأبو نمير بن هللا عبد بن محمد عنه روى الضرير معاوية وأبا المبارك بن هللا وعبد
 زكريا وكان الدوري محمد بن وعباس صاعقة الرحيم عبد بن ومحمد الدورقي إبراھيم بن وأحمد حرب بن زھير
 أبو حدثنا الحرشي الحسن بن أحمد بكر أبو القاضي أخبرنا وفاته حين إلى بھا وحدث بغداد قدم ثم الكوفة يسكن
 حدثنا هللا خلق خيار من وكان عدي بن زكريا حدثنا الدوري محمد بن العباس حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس

 من قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن معمر عن المبارك بن
 فقد الشمس تطلع أن قبل الفجر من ركعة أدرك ومن أدركھا فقد الشمس تغرب أن قبل العصر من ركعتين أدرك
 بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري علي بن لحسنا أخبرنا أدركھا
 روى من فقال حديث له وذكر نعيم أبا سمعت أسمع وأنا معين بن ليحيى النحوي داود أبو قال قال الجنيد بن هللا عبد
 ال عدي بن زكريا كان معين بن يحيى فقال أعلم ةبالتورا ذاك والحديث ماله نعيم أبو فقال عدي بن زكريا فقالوا ھذا
 محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا فأسلم يھوديا وكان به باس
 بن زكريا يقول معين بن يحيى سمعت قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن

 زكريا بن أحمد بن علي حدثنا بكر بن الوليد حدثنا الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا بأس به ليس عدي
 ثقة كوفي يعقوب أبو عدي بن يوسف قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن أحمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي
 نفس له الھيئة حسن متقشفا وكان الحديث في يوسف من أرفع وكان ثقة كوفي يحيى أبا يكنى عدي بن زكريا وأخوه
 عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن علي أخبرنا
 قال صاعقة يحيى أبو حدثنا خراش بن وقال ورع جليل ثقة كوفي عدي بن زكريا قال خراش بن يوسف بن الرحمن

 فال يزيده أن وكره درھما ثالثين عليه وأجرى ضيعة في شغله وكان انسانا له افكلمو ھنا ھا عدي بن زكريا قدم
 فقال بكحل انسان فأتاه عينه فاشتكت آخذ ما بقدر أعمل أراني ليس فقال حالك ما فقلنا قدم شھر بعد كان فلما يذھب
 معروف بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني يأخذه أن فأبى نعم قال الحديث يسمع ممن أنت

 وتوفي هللا تيم لبني مولى يحيى أبا ويكنى عدي بن زكريا قال سعد بن محمد أخبرنا فھم بن الحسين أخبرنا الخشاب
 الحديث كثير صدوقا ثقة صالحا رجال وكان المأمون خالفة في ومائتين عشرة إحدى سنة األولى جمادى في ببغداد
 قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم ناأخبر رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا
 ليومين الخميس يوم ببغداد يحيى أبو عدي بن زكريا مات يقوالن خلف بن بكر وأبا الحارث أبي بن إسماعيل سمعت
  ومائتين عشرة اثنتي سنة اآلخرة جمادى شھر من مضيا

 أبو الم بن حارثة بن أوس بن خريم بن حارثة بن منھب بن حميد بن حصين بن معمر بن يحيى بن زكريا -  4569
 وأبي المحاربي محمد بن الرحمن وعبد حصين بن زحر أبيه عم عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفي الطائي السكين
 إسماعيل بن ومحمد الزعفراني الصباح بن محمد بن الحسن عنه روى أسامة وأبي نمير بن هللا وعبد عياش بن بكر
 ثقة وكان حربويه بن عبيد وأبو صاعد بن ويحيى ناجية بن محمد بن هللا وعبد الدنيا أبي بن بكر وأبو بخاريال

 بن الحسين بن علي عبيد أبي القاضي أخبرنا الخزاز العباس بن محمد أخبرنا القرشي الملك عبد بن محمد أخبرنا
 بن الرحمن عبد حدثني ومائتين خمسين سنة ببغداد حصين بن عمر بن يحيى بن زكريا السكين أبو حدثنا حرب
 هللا صلى هللا رسول أن علي عن ضمرة بن عاصم عن ثابت أبي بن حبيب عن كثير بن عباد عن المحاربي محمد
 كيوم خطيئته من خرج منه رأى ما عليه يفش ولم عليه وصلى وحمله وحنطه وكفنه ميتا غسل من قال سلم و عليه
 أخبرنا المؤدب الغمر بن محمد بن مكي أخبرنا لفظا بدمشق الكتاني علي بن أحمد بن يزالعز عبد حدثني أمه ولدته
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 بن داود بن علي بن الحسن قال ومائتين وخمسين إحدى سنة قال زبر بن أحمد بن هللا عبد بن محمد سليمان أبو
  الطائي السكين أبو توفي فيھا سليمان

 حاتم أبي بن وذكره معين بن ويحيى مسھر أبي عن روى دمشق نزيل البغدادي يحيى أبو حفص بن زكريا - 4570
  بدمشق أبي منه سمع وقال الرازي

 بن وسليمان سوار بن وشبابة البكائي زياد عن حدث المدائني الضرير علي أبو أيوب بن يحيى بن زكريا -  4571
 غالب بن ومحمد دانبمع المعروف علي بن محمد عنه روى البصري صاحب أيوب بن وسليمان الجھني سفيان
 القاضي أخبرنا مھدي بن عمر أبو أخبرنا المحاملي والقاضي صاعد بن ويحيى المدائني إسحاق بن هللا وعبد التمتام
 عن المغيرة حدثني سوار بن شبابة حدثنا المكفوف يحيى بن زكريا حدثنا المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو

 هللا رسول قال قال سفيان ألبي حليفا وكان مجاشع بني أخي حمار بن عياض عن الشخير بن مطرف عن مطر
 نحلته مال كل إن ھذا يومي في علمني مما جھلتم ما أعلمكم ان أمرني هللا ان الناس أيھا يا سلم و عليه هللا صلى
 لم ما بي يشركوا نأ وأمرتھم دينھم عن فاجتالتھم الشياطين فأتتھم كلھم حنفاء عبادي خلقت وإني حالل له فھو عبدي
 بعثتك إنما وقال الكتاب أھل من بقايا إال وعجمھم عربھم كلھم فمقتھم األرض أھل إلى نظر هللا وأن سلطانا به انزل

 قلت قال قريشا أحرق ان إلى أوحى هللا وأن ويقظان نائما تقرؤه الماء يغسله ال كتابا عليك وأنزلت بك وأبتلي ألبتليك
 جيشا وابعث أخرجوك كما واستخرجھم فسنغزيك استغزھم فقال قال خبزة كأنه يذروه ىحت رأسي يثلغوا إذا رب
 سلطان ذو ثالثة الجنة أھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال عاصاك من أطاعك بمن وقاتل أمثاله خمسة أبعث
 الضعيف خمسة ارالن وأھل متصدق فقير عفيف ورجل ومسلم قربى ذي لكل القلب رقيق رحيم ورجل موفق مقتصد
 في الرجل كان قال هللا عبد أبا يا ھم من قل قال ماال وال أھال فيكم يبغون ال تبعا فيكم ھم والذين له زبر ال الذي

 من طمع له يخفى ال خائن ورجل وولده ھو بقي ما لھم عبدا فيكون فرجھا اال يريد ال القوم وليدة يتطىء الجاھلية
 هللا صلى هللا رسول وذكر قال ومالك أھلك عن يخدعك وھو اال يمسي وال يصبح ال ورجل خانه اال دق وإن الدنيا
 أبا يا ھم من مطر له قال الذي وھو هللا عبد أبا يكنى الشخير بن هللا عبد بن مطرف قلت والبخل الكذب سلم و عليه
  هللا عبد

 بن ويحيى إسماعيل بن ومؤمل يالسيالط داود أبي عن حدث الباھلي الفضل أبو زكريا بن يحيى بن زكريا -  4572
 المحاملي والقاضي القاضي بحير بن نصر بن هللا عبد بن أحمد عنه روى األنماطي منھال بن حجاج القطان سعيد
 بن زكريا حدثنا إمالء المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا مھدي بن عمر أبو أخبرنا ثقة وكان
 أن حراش بن ربعي عن سليمان أبي بن حماد حدثنا سلمة بن حماد حدثنا المنھال بن الحجاج حدثنا زكريا بن يحيى
 وأن قبلتك في بصقت رأيتك قال حذيفة يا يقعدك ما قال انصرف فلما حذيفة فقعد قبلته في بصق ربعي بن شبث
 وال وجھه في أحدكم يبزقن فال هبوجھ عليه هللا يقبل الصالة في الرجل قام إذا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  يساره عن يبزق ولكن يمينه عن الحسنات كاتب فان يمينه عن يبزقن

 عن بھا وحدث بغداد سكن البسري بشريك المعروف البصري يحيى أبو ميمون بن الحارث بن زكريا - 4573
 مسروق بن محمد نب أحمد عنه روى عبادة بن وروح جرير بن ووھب القاضي حبيب بن وعمر ھشام بن معاذ

 العطار مخلد بن محمد أخبرنا قال مھدي بن عمر أبو أخبرنا ثقة وكان مخلد بن ومحمد صاعد بن ويحيى الطوسي
 عن شھاب بن حدثنا قال صالح عن روح حدثنا قال مھدي بن كتاب في كان كذا ميمون بن يحيى بن زكريا حدثنا
 على أدلك أال فقال وفضة ذھب من سواران وعليھا عليھا دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عائشة عن عروة
 حدثنا الواعظ أحمد بن عمر حدثنا الطناجيري أخبرني ذھب كأنه فيصير وتخلتيه ورق من تجعليه ذلك من خير
  صفر في مخلد بن عن غيره زاد ستين سنة ميمون بن الحارث بن زكريا ومات قال العطار مخلد بن محمد
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 الخريبي داود بن هللا عبد عن به وحدث بغداد نزل البصري الساجي يعلى أبو خالد بن يحيى نب زكريا - 4574
 إسحاق بن هللا عبد عنه روى الضرير مروان بن والحكم األصمعي قريب بن الملك وعبد الحارثي سھل بن وزياد

 وغيرھم مخلد بن ومحمد حامليالم والقاضي السكري الرحمن عبد بن هللا وعبيد المرزباني خلف بن ومحمد المدائني
 مروان بن الحكم حدثنا الساجي يحيى بن زكريا يعلى أبو حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا مھدي بن عمر أبو أخبرنا
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن عقيل بن محمد بن هللا عبد عن صالح بن حسن حدثنا
  الرأس من والبصر السمع كمنزلة الدين ھذا من وعمر بكر أبو

 الفروي محمد بن إسحاق عن بھا وحدث بغداد قدم الخضيب الكوفي يحيى أبو عاصم بن يحيى بن زكريا -  4575
 روى القرشي أبان بن محمد بن عمر بن هللا وعبد اليربوعي يونس بن هللا عبد بن وأحمد البوراني الربيع بن والحسن

 الحسن أبو أخبرنا به بأس ال ثقة وكان الصفار محمد بن وإسماعيل المطيري جعفر بن ومحمد مخلد بن محمد عنه
 الكوفي عاصم بن يحيى بن زكريا حدثنا العطار مخلد بن محمد أخبرنا األھوازي الصلت بن أحمد بن محمد بن احمد
 عبد عن الحسن عن مسلم بن إسماعيل عن األعمش عن التيمي يحيى أبو حدثنا أبان بن عمر بن هللا عبد حدثنا

 وكلت مسألة عن أعطيتھا إن فإنك اإلمارة تسأل ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قال سمرة بن الرحمن
 وائت يمينك عن فكفر منھا خير ھو ما فرأيت يمين على حلفت وإذا عليھا أعنت مسألة غير عن أعطيتھا وان إليھا
 في مات الكوفي عاصم بن يحيى بن زكريا يحيى أبا أن قانع بن حدثنا فارالص أخبرنا السمسار أخبرنا خير ھو الذي
 العباس أبي عن الحجاج بن الفرج بن أحمد على قرأنا قال التوزي بن علي بن أحمد أخبرنا ومائتين وستين ثمان سنة
  ومائتين وستين ثمان سنة ببغداد الخضيب يحيى بن زكريا يحيى أبو توفي قال سعيد بن

 سفيان عن وحدث خراسان باب ببغداد سكن بزكرويه يعرف المروزي يحيى أبو أسد بن يحيى بن كرياز - 4576
 ومحمد المحاملي والقاضي البراء بن أحمد بن محمد عنه روى الكرخي ومعروف الضرير معاوية وأبي عيينة بن
 األصم العباس وأبو ارالصف محمد بن وإسماعيل منادى بن جعفر بن وأحمد الحكيمي أحمد بن ومحمد مخلد بن

 بن محمد بن إسماعيل علي أبو أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا به بأس ال الدارقطني وقال النيسابوري
 رجل قال قال أنس عن الزھري عن عيينة بن سفيان حدثنا المروزي أسد بن يحيى بن زكريا حدثنا النحوي إسماعيل

 أخبرنا أحببت من مع فأنت قال ورسوله هللا يحب انه إال كثيرا يذكر فلم لھا أعددت وما قال الساعة متى هللا رسول يا
 بن زكريا بن يحيى أبو وتوفي قال أسمع وأنا المنادي بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد
 علي حمو وھو يينةع بن سفيان عن لنا رواه الذي الواحد الجزء صاحب بزكرويه المعروف المروزي أسد بن يحيى
  سبعين سنة اآلخر ربيع من خلون لست الخميس يوم وذلك القنطري داود بن

 عبد بن وفضيل خداش بن خالد سمع الناقد يحيى أبو هللا عبد بن مروان بن الملك عبد بن يحيى بن زكريا - 4577
 الحنبلي الخالل بكر أبو عنه وىر الكوفي زياد أبي بن هللا وعبد الفيدي جعفر بن ومحمد حنبل بن وأحمد الوھاب
 وأبو القطان زياد بن سھل وأبو الطستي علي بن الصمد وعبد مخلد بن ومحمد السكري الرحمن عبد بن هللا وعبيد
 بن عمر أبو أخبرنا فاضل ثقة فقال الدارقطني وذكره المحدثين أثبات ومن المجتھدين العباد أحد وكان الشافعي بكر

 زيد بن حماد حدثنا خداش بن خالد حدثنا الناقد يحيى بن زكريا يحيى أبو حدثنا العطار خلدم بن محمد أخبرنا مھدي
 صلى النبي عن على عن أبيه عن علي بن محمد بن هللا عبد عن الزھري عن أنس بن مالك عن سعيد بن يحيى عن
 النبي عن اإلسناد بھذا ومعمر لكما به وحدثني زيد بن حماد قال خيبر يوم النساء متعة عن نھى أنه سلم و عليه هللا

 بن محمد بن أحمد أخبرني الخالل بكر أبو حدثنا قال الفقيه جعفر بن العزيز عبد عن حدثت سلم و عليه هللا صلى
 الوھاب عبد برسالة الناقد يحيى أبو وجاءه هللا عبد أبا سمعت يقول المروذي بكر أبا سمعت قال صدقة بن هللا عبد
 الواعظ علي بن الواحد وعبد الدربندي محمد بن الحسن أخبرني صالح رجل ھذا هللا عبد أبو قال يحيى أبو قام فلما

 سمعت قال بالبصرة التوزي القاسم أبو محمد بن هللا عبيد حدثنا الحسن وقال هللا عبد حدثنا الواحد عبد قال البصري
 عمله في ازداد ما تموت غدا الناقد يحيى يألب قيل لو يقول سام بن جعفر بن محمد سمعت يقول الھجيمي إسحاق أبا

 األصبھاني زياد بن محمد بن أحمد بن معمر حدثنا بھا الجرباذقاني إبراھيم بن هللا ھبة بن إبراھيم نصر أبو أخبرنا
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 سمعت ختمة آخر كان فلما ختمة آالف بأربعة حوراء هللا من اشتريت الناقد يحيى أبو قال الطبري زرعة أبو قال قال
 الحسين أبو حدثنا قريب عن مات إنه فيقال اشتريتني قد التي أنا فھا بعھدك وفيت تقول وھي الحوراء من ابالخط
 الرحمن عبد بن هللا عبيد حدثنا المخلص الرحمن عبد بن محمد حدثنا الكرجي البزاز أحمد بن محمد بن أحمد

 بن الحسن أخبرني ذكرا  أكثرھم ومن هللا عباد خيار من وكان الناقد يحيى بن زكريا يحيى أبو حدثني السكري
 رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا ثقة الناقد يحيى أبو يحيى بن زكريا الدارقطني الحسن أبو قال قال الخالل محمد
 يوم ودفن الجمعة ليلة الناقد يحيى بن زكريا يحيى أبو وتوفي الشافعي بكر أبو لنا قال قاال النرسي عمر بن ومحمد
  ومائتين وثمانين خمس سنة اآلخر ربيع شھر من بقين ثمانل الجمعة

 وأبي الفراء صالح بن يزيد عن بھا وحدث بغداد قدم النيسابوري الخفاف يحيى أبو بكر بن داود بن زكريا -  4578
 زياد بن سھل وأبو مخلد بن محمد عنه روى البكراوي عمر بن وحامد القومسي حبيب بن ونوح العثماني مروان
 داود بن زكريا حدثنا القطان هللا عبد بن محمد بن أحمد سھل أبو أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا ثقة وكان

 أبي بن حبيب عن القاسم بن الغفار عبد حدثنا اليشكري خالد أبو صالح بن يزيد حدثنا الخفاف يحيى أبو النيسابوري
 عن فسألته حريث بن عمر دار في فلقيته حبيب قال المطوس بن حدثني قال الليثي عمير بن عمارة حدثني قال ثابت
 غير في رمضان من يوما أفطر من قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبو حدثني فقال الحديث ھذا

 أنبأنا يعقوب بن أحمد بن محمد أخبرني صامه وإن كله الدھر صيام يقضه لم متعمدا هللا رخصھا رخصة وال مرض
 يوم المزكي الخفاف داود بن زكريا يحيى أبو توفي قال ھانئ بن صالح بن محمد أخبرني لضبيا نعيم بن محمد
  وفاته كانت وبنيسابور قلت ومائتين وثمانين ست سنة اآلخرة جمادى من بقين ألربع الثالثاء يوم ودفن اإلثنين

 علي بن الصمد عبد نهع روى سبالن زياد بن إبراھيم عن حدث الزيات سليمان بن علي بن زكريا - 4579
  الطستي

 عبد بن محمد أخبرنا الطبراني القاسم أبو عنه روى مسلم بن عفان عن حدث الصفار حمدويه بن زكريا -  4580
 عفان حدثنا البغدادي الصفار حمدويه بن زكريا حدثنا الطبراني أحمد بن سليمان أخبرنا األصبھاني شھريار بن هللا
 أحدكم أكل إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن قتادة عن يحيى بن ھمام حدثنا مسلم بن

 عفان فقام عفان على معين بن يحيى أنكره حمدويه بن زكريا قال البركة أيتھن في يدري ال فإنه أصابعه فليلعق
  عفان به تفرد ھمام اال قتادة عن يروه لم سليمان قال علينا أماله كما كتابه من فأخرجه بيته فدخل

 أحمد عنه روى المنادي هللا عبيد بن ومحمد الدوري عباس عن حدث البندار القاسم أبو حبيش بن زكريا - 4581
  الجندي بن عمران بن محمد بن

 بابن المعروف زكريا بن المعافي الفرج أبي القاضي والد النھرواني حماد بن حميد بن يحيى بن زكريا - 4582
 محمد بن وأحمد شيبة أبي بن عثمان بن ومحمد الحلواني يحيى بن وأحمد البربھاري علي بن مدأح عن حدث طرارا

  المعافى ابنه عنه روى الحاسب منصور بن

  الزبير اسمه من ذكر

 أبو مناف عبد بن ھاشم بن المطلب عبد بن الحارث بن نوفل بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن الزبير - 4583
 روى ركانة بن يزيد بن علي بن هللا وعبد المنكدر بن محمد عن بھا وحدث المدائن سكن دائنيالم الھاشمي القاسم
 محمد أبو أخبرنا وغيرھم النبيل عاصم وأبو المبارك بن هللا وعبد المدائني زكريا بن وسعيد حازم بن جرير عنه

 بن محمد حدثنا العسكري مويهمح بن أحمد بن محمد حدثنا بالبصرة السابوري بشار بن أحمد بن علي بن الحسن
 الرحمن عبد عن سعيد بن الزبير عن حازم بن جرير حدثنا داود بن موسى حدثنا األنطاكي برد بن الوليد بن أحمد
 هللا رسول فأتى ألبتة امرأته طلق أنه جده عن أبه عن السابوري األصل في كان كذا ركانة بن يزيد بن علي بن
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 بن علي بن هللا عبد عن الصواب واحدة ھي قال آ قال آ قال واحدة قال أردت ما الفق فسأله سلم و عليه هللا صلى
 سعيد بن الزبير عن المبارك بن ورواه حازم بن جرير عن التمار نصر وأبو الزھراني الربيع أبو رواه وكذلك يزيد
 بن عن رواه ھكذا أبيه عن اإلسناد في يقل ولم فأرسله ركانة جدي طلق قال ركانة بن يزيد بن علي بن هللا عبد عن

 بن علي بن هللا عبد عن الزبير عن المبارك بن عن فرواه إسرائيل أبي بن إسحاق وخالفه موسى بن حبان المبارك
 عن الشافعي إدريس بن محمد هللا عبد أبي قريب شافع بن علي بن محمد ورواه يزيد عبد بن ركانة جده عن السائب
 الحسن أخبرنا سلم و عليه هللا صلى النبي عن يزيد عبد بن ركانة عن عجير بن نافع عن ائبالس بن علي بن هللا عبد
 قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري على بن

 وعبد حازم بن جرير عنه يحدث ائنالمد ينزل كان ضعيف فقال الھاشمي سعيد بن الزبير عن معين بن يحيى سألت
 حدثنا مخلد بن محمد حدثنا أبي حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا وغيرھم عياش بن وإسماعيل المبارك بن هللا

 رباح بن يوسف أخبرنا ضعيفا وكان المدائن ينزل كان سعيد بن الزبير يقول يحيى سمعت قال محمد بن عباس
 بن يحيى عن صالح بن معاوية حدثنا الدوالبي بشر أبو حدثنا المھندس إسماعيل بن مدمح بن أحمد أخبرنا البصري
 أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد بن علي أخبرني الحديث ضعيف سعيد بن الزبير قال معين
 سعيد بن الزبير عن أباه نييع وسألته قال المديني هللا عبد بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد

 بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي علي بن الحسين أخبرنا البرقاني أخبرنا فضعفه المدائن ينزل وكان الھاشمي
 في قرأت امره فلين سعيد بن الزبير عن حنبل بن أحمد يعني سألته قال المروذي بكر أبو حدثنا اإلسفراييني إسحاق
 محمود بن إسحاق بن يعقوب حدثنا الھروي الضبي العباس بن محمد أخبرنا بخطه الفرات بن الحسن أبي كتاب
 مجھول ثالثة أو حديثين روى بالبصرة يكون كان الھاشمي سعيد بن الزبير محمد بن صالح علي أبو قال قال الفقيه
 وأخبرني أبي حدثنا النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني أخبرنا
 بن الزبير قاال الساجي يحيى بن زكريا حدثنا األيادي علي بن محمد حدثنا اآلدمي أحمد بن محمد حدثني البرقاني
 جعفر بن محمد بن هللا عبد أخبرنا األصبھاني حسنويه بن هللا عبد بن محمد بن الحسن سعيد أبو أخبرنا ضعيف سعيد
 الحارث بن نوفل بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن والزبير قال خياط بن خليفة ناحدث األھوازي أحمد بن عمر حدثنا
 حدثنا العباس بن محمد حدثنا قاال والجوھري األزھري أخبرنا جعفر أبي زمن مات القاسم أبا يكنى المطلب عبد بن

 بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن الزبير قال سعد بن محمد حدثنا محمد بن الحارث حدثنا الجالب إسحاق بن سليمان
  الحديث قليل وكان جعفر أبي خالفة في توفي ھاشم بن المطلب عبد بن الحارث بن نوفل

 عليه هللا صلى هللا رسول مدينة أھل من األسدي العوام بن الزبير بن هللا عبد بن ثابت بن خبيب بن الزبير - 4584
 يذكر وممن قريش فضالء أحد وكان عيسى بن معن نهع روى الزبير بن هللا عبد بن عباد بن محمد سمع سلم و

 بن أحمد أخبرني األزھري أخبرني الرشيد زمن في واألخرى المھدي زمن في إحداھما مرتين بغداد وقدم بالعبادة
 قال هللا عبد بن مصعب عمي حدثني قال بكار بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن أحمد حدثنا الحسن بن إبراھيم
 منقطع فضل له قريش من المدينة أھل من رجل على دلني الرشيد ھارون المؤمنين أمير لي قال قولي أبي سمعت
 خبيب بن الزبير عمك بن عن أنت فأين قال الخطاب بن عمر بن هللا عبد بن هللا عبيد بن حمزة بن عمارة له قلت قال
 وقال خبيب بن الزبير لك قلت لمسجدا أساطين من أسطوان عن سألتني ولو الناس عن سألتني إنما له قلت قال

 اال منه يخرج ال سنين بالمريسيع ضيعته في مسجد في أقام خبيب بن الزبير أن هللا عبد بن مصعب عمي أخبرني
 له صاحبا خبيب بن المغيرة أخوه ومعه المھدي المؤمنين أمير على وفد الزبير وكان بكار بن الزبير قال للوضوء
 فأعطاه ينصرف أن المغيرة وأبى المدينة إلى فانصرف دينار بتسعمائة خبيب بن للزبير المھدي فأمر به ومتوصال

 بن الزبير وفد ثم خاصة به له وكانت إليه فصار محمد بن العباس صحبة في له وتسببت المغيرة وأقام دينار مائة
 بن الزبير عن الحديث وحمل دينار آالف أربعة فأعطاه الخالفة ولي حين الرشيد ھارون المؤمنين أمير على خبيب
  سنة وسبعين أربع بن وھو له ضيعته في القرى بوادي وتوفي خبيب
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 هللا عبد أبو خويلد بن العوام بن الزبير بن هللا عبد بن ثابت بن مصعب بن هللا عبد بن بكار بن الزبير -  4585
 عياض بن أنس ضمرة وأبا رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد وعبد عيينة بن سفيان سمع العالمة المديني األسدي
 أويس أبي بن وإسماعيل الصائغ نافع بن هللا وعبد المدائني الحسن وأبا شميل بن والنضر موسى بن محمد غزية وأبا

 هللا عبد عنه روى أمثالھم في الماجشون العزيز عبد بن الملك وعبد زبالة بن الحسن بن ومحمد المنذر بن وإبراھيم
 بن محمد بن هللا وعبد الدنيا أبي بن بكر وأبو البراء بن احمد بن ومحمد ثعلب يحيى بن وأحمد عيالرب شبيب بن

 محمد بن وھارون الطوسي سليمان بن وأحمد الدمشقي سعيد بن وأحمد صاعد بن ويحيى البغوي القاسم وأبو ناجية
 والقاضي الوراق العباس بن إسماعيلو األزھر أبي بن ومحمد شيبة أبي بن محمد بن وأحمد الزيات الملك عبد بن

 المتقدمين بأخبار عارفا بالنسب عالما ثبتا ثقة وكان وغيرھم البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن ويوسف المحاملي
 أخبرنا بھا وحدث بغداد وورد بمكة القضاء ولي وأخبارھم قريش نسب في المصنف الكتاب وله الماضيين وسائر
 قال بكار بن الزبير حدثنا عليه قراءة المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو قاضيال أخبرنا مھدي بن عمر أبو

 هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سھيل عن سليمان بن فليح عن غزية أبو حدثني
 الحسين أبو أخبرنا الجنة دخل شاك غير بھما هللا لقي من ورسوله عبده أني وأشھد هللا إال إله ال أن أشھد سلم و عليه
 إمالء التنوخي البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف بكر أبو حدثنا الواعظ حماد بن أحمد بن محمد بن أحمد
 من رجل حدثني قال الزھري عن معمر حدثنا رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد عبد حدثنا بكار بن الزبير حدثنا
 صدقة سائمة خمس ذود كل في قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن حكيم بن بھز له يقال قشير بني

 في سلم و عليه هللا صلى النبي عن حيدة بن معاوية حديث عن وسئل الدارقطني الحسن أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا
 به حدث عنه واختلف معمر نع رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد عبد يرويه فقال صدقة سائمة خمس ذود كل

 المجيد عبد عن والصواب الزھري ذكر في ووھم بھز عن الزھري عن معمر عن المجيد عبد عن بكار بن الزبير
 بن هللا عبد رواه وكذلك قلت المجيد عبد عن الخياط ميمون بن محمد رواه كذلك حكيم بن بھز عن معمر عن

 محمد أخبرنا المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم حدثنا رزق بن مدأح بن محمد أخبرناه بھز عن معمر عن المبارك
 جده عن أبيه عن حكيم بن بھز عن معمر حدثنا المبارك بن حدثنا شجاع بن الوليد ھمام أبو حدثنا الثقفي إسحاق بن
 لما كوكبيال علي أبو لنا قال قال زكريا بن المعافى عن حدثت معمر عن المجيد عبد عن بكار بن الزبير حديث مثل
 المستملي حامد أبو حضر فلما فأتاھم عليه فعرضوا مستمليكم على اعرضوا قال بغداد إلى بكار بن يعني الزبير قدم
 األندلسي المغيرة أبي بن العالء حدثني عليه فاستملى أمره فأعجبه قال هللا رسول حوارى بن يا ذكرت من له قال

 أبو الملك عبد بن محمد حدثنا مصر قاضي الطاھر أبو أخبرنا سعيد بن نيالغ عبد حدثنا الوراق بقاء بن علي أخبرنا
 جرى وال...  تشھده في إال قط ال قال ما...  بكار بن الزبير في له طاھر أبي بن أنشدني قال التاريخي وھو بكر
 أبو القاضي برناأخ...  رحم في هللا ورسول جرى وقد...  نسبته والصديق الحواري بين... ...  نعم على إال لفظه
 وبن قال زھير بن أحمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري هللا عبد
 منا أحد بلغ إن بالمدينة لي يقول مرة غير مصعبا سمعت العلم أھل من هللا عبد أبا يكنى بكار بن الزبير مصعب أخي

 ثقة بكار بن الزبير الدارقطني الحسن أبو قال قال الخالل محمد بن الحسن أخبرني بكار بن الزبير يعني فسيبلغ
 سمعت القارئ محمد بن جعفر محمد أبا سمعت قال شاذان بن إبراھيم بن أحمد حدثنا طالب أبي بن الحسن حدثني
 كتابا عملت هللا عبد أبا يا إسحاق له فقال الموصلي إبراھيم بن إسحاق بكار بن الزبير لقي يقول يحيى بن السري
 كتاب وھو األغاني كتاب سميته كتابا عملت هللا أيدك محمد أبا يا وأنت قال األخبار كتاب وھو النسب كتاب سميته
 بحضرة كنت قال جحظة حدثنا الكاتب سليمان بن محمد بن الحسين حدثنا البصري علي أبي بن علي حدثنا المعاني
 وعظمه اكرمه عليه دخل فلما الحجاز من قدم حين بكار بن للزبير عليه نفاستؤذ طاھر بن هللا عبد بن محمد األمير
 لك وأمر ولده لتأديب فاختارك ذكرك المؤمنين أمير وإن اآلداب بيننا قربت لقد األنساب بيننا باعدت لئن له وقال
 فشكره رأى من بسر حضرته إلى رحلك عليھا تحمل أبغل وعشرة الثياب من تخوت وعشرة درھم آالف بعشرة
 قال شاھدت بما أو سمعت بما أحدثك فقال به نذكرك حديثا تزودنا الشيخ أيھا له قال توادعه أراد فلما وقبله ذلك على
 رجل وبازئھا ميت ظبي فيھا منصوبة بحبالة بصرت إذ المسجدين بين ھذا مسيري في أنا بينا فقال شاھدت بما بل
 بك اودى ما االثاية على...  أجل لكنه بطل لو خشف يا...  تقول وھي تنعى حرى امرأة ورأيت ميت نعش على
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 عالنية نھد بني فتاة أمست... ...  جلل كله عندي خشف يا وذاك...  وأزعجھا أحشائي قلقل خشف يا... ...  البطل
 فلما الق...  األجل الرغبة ضن دون من فحال...  به أضن فيه راغبة كنت قد... ...  يبتذل القوم أكف في وبعلھا... 
 أمست قوله فقال أعلم األمير له قلنا الشيخ من أفدنا شيء أي طاھر بن هللا عبد بن محمد لنا قال حضرته من خرج
 علي بن الواحد عبد بن محمد أخبرنا ھذا قبل العرب كالم في أسمعه لم حرف وھذا ظاھرة أي عالنية نھد بني فتاة

 علي بن الحسن وأخبرنا بكار بن الزبير حدثنا اليزيدي العباس بن محمد حدثنا سيف بن محمد بن عمر أخبرنا البزاز
 عمي ركب بكار بن الزبير قال قال العالء أبي بن حرمي أخبرنا الشاھد جعفر بن محمد بن طلحة أخبرنا الجوھري
 وھل قائله من وسألني شعر بيت فانشدني صالح بن على لقيني فقال عنده من رجع ثم إبراھيم بن إسحاق إلى مصعب

 غراب...  وھو البيت وأنشدني عنده علمه وجدت إال شيء فاتني وقلما أخي بن قدم وقد أدري ال له فقلت زيادة فيه
 عتبة بن هللا عبد بن هللا لعبيد فقلت ھو لمن وسألني...  تصيح العشي وصردان بصرم...  ناديا القرن أعضب وظبي
... ...  أليح الفراق وشك من كنت لقد...  دارھا بعثمة شطت لئن لعمري...  نعم قلت زيادة فيه ھل فقال مسعود بن

 واللفظ فاكتتبھا صالح بن علي الغد علينا فغدا...  صحيح الثياب في أنى ويحسب...  بمثله أغدو ثم بھم اروح
 بن محمد حدثنا قفرجل بن هللا عبيد بن محمد جدي حدثني يعقوب بن احمد بن محمد بن أحمد أخبرني للجوھري

 يشتت ذنبا عرفنا ما...  الزبير فأنشده لقيه ثم مدة عنه للزبير صديق انقطع قال يحيى بن أحمد حدثنا النديم حيىي
 الحسين أخبرنا...  بااللطاف الجفاء ونميت...  التصافي حلو نرد فتعالوا... ...  التجافي يجر حادثا وال ال...  شمال
 بكار بن الزبير مجلس يحضر كان قال ثعلب عن الواحد عبد بن دمحم عمر أبو أخبرنا الخالع جعفر بن محمد بن

 للزبير يوما فقال مجلسه ويرفع يكرمه الزبير وكان الرائحة طيب الثوب حسن وھيئة رواء له ھاشم بني من رجل
 لواحدا عبد بن أحمد أخبرنا أخطارھا قريش على أردد اللھم وقال ظھره الزبير فواله تميميا أو جاھليا كان الفرزدم
 حدثنا المارستاني موسى بن محمد حدثنا الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا المعدل سعيد بن إسماعيل أخبرنا الوكيل
 المرأة تقول قال جارية يشتري وال ضرة يتخذ ال ألھله رجل خير خالي الھلنا الختي ابنة قالت قال بكار بن الزبير
 بن محمد بن الحسين أخبرنا النھرواني روح بن عمر بن أحمد برناأخ ضرائر ثالث من على أشد الكتب لھذه وهللا
 حديث جرى وقد بكار بن الزبير سألت يقول الشاھد الصيرفي إسحاق بن محمد العباس أبا سمعت قال الدقاق عبيد
 نب محمد أخبرني كبشا بسبعين عنھا ضحيت منھا كباشا أكثر القيامة يرد ليس تسألني ال قال معك زوجتك كم منذ
 بن أحمد هللا عبد أبو لنا قال قال شاذان بن إبراھيم بن أحمد حدثنا قاال البصري علي أبي بن وعلي األكبر الواحد عبد

 وخمسين ست سنة القعدة ذي من بقين ليال لتسع األحد ليلة مكة قاضي الزبير هللا عبد أبو توفي الطوسي سليمان
 وفاته سبب وكان مصعب ابنه عليه وصلى جنازته وحضرت بمكة نودف سنة وثمانين أربعا بلغ وقد وتوفي ومائتين

 بثالثة عليه النسب كتاب قراءة من فراغنا بعد الزبير وتوفي ومات يتكلم ال يومين فمكث سطحه فوق من وقع أنه
  أيام

 هللا عبد أبو خويلد بن العوام بن الزبير بن المنذر بن عاصم بن هللا عبد بن سليمان بن أحمد بن الزبير -  4586
 بغداد وقدم وغيره الكافي كتاب منھا الفقه في تصانيف وله الشافعي مذھب على الفقھاء أحد كان البصري الزبيري
 عنه روى ونحوھم الجشاش الوليد بن وإبراھيم القزاز سنان بن ومحمد المؤدب سليمان بن داود عن بھا وحدث
 لؤلؤ بن محمد بن وعلي السمسار ھارون بن وعلي يالسكر بشران بن وعمر النقاش زياد بن الحسن بن محمد
 بكر أبو حدثنا المقرئ عمر بن أحمد بن علي أخبرنا ضريرا وكان ثقة وكان الدقاق بخيت بن هللا عبد بن ومحمد
 حدثنا البغدادي المؤدب سليمان بن داود حدثنا الفقيه أحمد بن الزبير هللا عبد أبو حدثني النقاش الحسن بن محمد
 دعا ممن قوال أحسن ومن تعالى قوله في حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل عن البجلي جرير نب عمرو
 في داود أبي بن بكر أبي لي قال النقاش بكر أبو قال واإلقامة األذان بين الصالة قال صالحا وعمل األذان قال هللا إلى

  الحديث ھذا فيه ليس حديث ألف ومائة عشرون تفسيري

 وعباس النھاوندي هللا عبد بن أحمد ميسرة أبا سمع الحافظ هللا عبد أبو سعيد بن أحمد بن محمد بن الزبير -  4587
 القاسم وأبو الطستي علي بن الصمد عبد عنه روى وطبقتھم الوراق سعد أبي بن هللا وعبد الدوري محمد بن
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 أخبرنا شھريار بن هللا عبد بن محمد رناأخب ثقة وكان شاھين بن حفص وأبو الجراحي الحسن بن وعلي الطبراني
 الرحمن عبد حدثنا حاتم بن محمد بن العباس حدثنا البغدادي محمد بن الزبير حدثني قال الطبراني أحمد بن سليمان

 رسول سمعت قال أبيه عن يسار بن معقل بن الرحمن عبد حدثني يحيى بن السرى حدثني قال نوح أبو غزوان بن
 لنفسه وجھده كنصيحته لھم ويجتھد لھم ينصح فلم أمتي أمر من شيئا ولي وال أيما يقول سلم و عليه هللا صلى هللا
 نوح أبو به تفرد السرى اال معقل بن الرحمن عبد عن يروه لم سليمان قال النار في القيامة يوم وجھه على هللا كبه

  وثالثمائة عشرة ست سنة في مات لحافظا الزبير أن جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح أبي بن هللا عبيد حدثني

 في رحل من أحد األسداباذي هللا عبد أبو إبراھيم بن صالح بن زكريا بن محمد بن الواحد عبد بن الزبير - 4588
 النسوي سفيان بن والحسن البصري الحباب بن الفضل خليفة أبا سمع وغربا شرقا البالد في وطوف الحديث
 شيرويه بن هللا وعبد السراج إسحاق بن ومحمد خزيمة بن إسحاق بن ومحمد السختياني موسى بن وعمران

 وغيرھم المصري وعالن البغدادي ناجية بن محمد بن هللا وعبد الموصلي يعلى وأبا األھوازي وعبدان النيسابوريين
 إذ الزبير وكان الدوري مخلد بن محمد ببغداد منه سمع مكثرا متقنا حافظا وكان ومصر بالشام الطبقة ھذه أھل من
 الواحد عبد بن الزبير حدثنا العطار مخلد بن محمد حدثنا الدارقطني عمر بن علي حدثنا األزھري أخبرني حدثا ذاك
 بن يحيى سمعت قال مرثد بن ھاشم حدثنا قاال الحراني صالح أبي بن محمد بن الملك وعبد بشر بن محمد حدثني قال
 الزبير قال الحافظ أحمد بن صالح حدثنا الھمذاني عيسى بن محمد أخبرنا بأس به وليس صدوق الشافعي يقول معين
 علي بن محمد أخبرني صدوق وھو عنه كتبت الموت وعاجله وجمع الشأن بھذا عنى األسداباذي الواحد عبد بن

 لحينالصا من كان األسداباذي الواحد عبد بن زبير قال الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ
 دخلت ثم وثالثمائة وأربعين اثنتين أو إحدى سنة في عنه كتبت واألبواب الشيوخ صنف الحفاظ الثقات المستورين

 توفي أنه فذكر الزبير وفاة عن فسألته الواحد عبد بن عثمان أخوه فحضرني وثالثمائة وستين سبع سنة في اسداباذ
  وثالثمائة وأربعين سبع سنة الحجة ذي في بأسداباذ

 ومحمد النحوي األزھر أبي بن محمد عن حدث البغدادي يعلى أبو يوسف بن موسى بن هللا عبد بن الزبير - 4589
 الحافظ الھروي ياسين بن محمد بن أحمد عن وحدث علينا قدم وقال الحافظ نعيم أبو لي نسبه الجنديسابوري نوح بن

 عبيد بن الزبير عنه المقرئ علي بن محمد حدثني فيما فقال النيسابوري هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو الحاكم وذكر
 وأقرانھما صاعد بن محمد وأبا منيع بن القاسم أبا سمع نيسابور نزيل البغدادي التوزي الحارث بن موسى بن هللا

 إلى انصرف ثم الكثير بھا وسمع خراسان بالد دخل ثم أذربيجان وبالد وأصبھان وخوزستان بالبصرة وسمع
  بالموصل وثالثمائة سبعين سنة توفي انه بلغني ثم بغداد ودخل البصرة

  زياد اسمه من ذكر 

 البصري والحسن مالك بن أنس عن حدث واسطي وقيل بصري الجصاص محمد أبو زياد أبي بن زياد -  4590
 يزيد نب ومحمد بشير بن ھشيم عنه روى جدعان بن زيد بن وعلي كنانة وأبي سيرين بن وأنس قرة بن ومعاوية
 جامع يفارق ال وكان بغداد نزل أنه معين بن يحيى وذكر الخفاف عطاء بن هللا وعبد الواسطيون ھارون بن ويزيد

 أبو وھو حماد بن حدثنا قال عدي بن هللا عبد من سمعه الذي الماليني سعد أبي كتاب أصل في قرأت كذلك الرصافة
 الجامع مسجد في يكون كان بشيء ليس الجصاص زياد أبي بن زياد قال يحيى عن العباس عن الدوالبي بشر

 محمد الفتح أبو أخبرنا الشروطي جعفر بن محمد أخبرنا المستملي محمد بن أحمد وحدثني يفارقه يكاد ال بالرصافة
 جامع في فجلس بغداد إلى جاء وكان بشيء حديثه ليس الواسطي الجصاص زياد أبي بن زياد قال الحافظ الحسين بن

 يحيى سمعت قال محمد بن العباس حدثنا مخلد بن محمد حدثنا أبي حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا الرصافة
 بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد بن علي أخبرني بشيء ليس واسطي الجصاص زياد أبي بن زياد يقول معين بن

 يقول أبي سمعت قال المديني هللا عبد بن يعل بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان
 هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني جدا وضعفه بشيء ليس الجصاص زياد أبي بن زياد
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 البرقاني أخبرنا مدموم الجصاص زياد أبي بن زياد الغالبي بن قال قال األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي
 زياد أبي بن زياد قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن عيدس بن أحمد أخبرنا

 الجصاص زياد أبي بن زياد يقول الدارقطني الحسن سمعت قال البرقاني وأخبرنا بثقة ليس واسطي الجصاص
  بواسط أقام بصري متروك

 باھلة يتولى كان مسلم بن قتيبة سبي من صغدي هللا عبيد بن ويقال هللا عبيد بن زياد وھو السكن أبو زياد -  4591
 وعلقمة مصرف بن طلحة عن وحدث الكوفة أھل تابعي من وعدة الشعبي عامرا رأى أن يذكر وكان بغداد وسكن
 بن محمد بن هللا عبيد حدثنا علي أبي بن علي أخبرني إسرائيل أبي بن وإسحاق رشيد بن داود عنه روى مرثد بن

 الشعبي أتيت قال السكن أبو زياد حدثنا رشيد بن داود حدثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد حدثنا المتوثي إسحاق
 يا الغداء ھذا ما فقلت زيتون من وشيء وجبن خبز عليھا خالف من مائدة يديه بين فوجدت الشمس طلوع عند يوما
 المقرئ بن بكر أبو حدثنا األبھري الرحمن عبد بن الفضل العباس أبو أخبرنا أخرج أن قبل حظي آخذ قال عمرو أبا

 قال هللا عبيد بن زياد السكن أبو حدثنا إسرائيل أبي بن إسحاق حدثنا الباھلي بدر بن محمد بن محمد حدثنا بأصبھان
 في ويعتكفون النيروز يوم يصومون األيامي وزبيد األيامي وطلحة مرثد بن وعلقمة وائل بن الجبار عبد رأيت
 القطان الفضل بن أخبرنا المشركين على الخالف به يريدون للمشركين عيد يوم ھذا يقولون فكانوا براألك المسجد
 قتيبة سبي من صغدي السكن أبو زياد قال البخاري حدثنا فارس بن أحمد أبو حدثنا المستملي إبراھيم بن علي أخبرنا
 محمد سعيد أبو لنا ذكر الذي الكتاب نسخة في أتقر باھلة يتولى وكان ببغداد رأيته حجر بن علي قال مسلم بن يعني
 بن أحمد بن محمد أخبرني ثم به أصله وذھب األصم يعقوب بن محمد العباس أبي من سمعه أنه الصيرفي موسى بن

 معين بن يحيى قال قال حدثھم محمد بن العباس أن األصم أخبرني المخرمي محمد بن عثمان أخبرنا العتيقي محمد
 الحسن حدثنا أبي حدثني عمر بن هللا عبيد أخبرنا بشيء يكن ولم الشعبي سمعت يقول وكان بالمخرم كان السكن أبو
 أخبرنا البرقاني أخبرنا بشيء ليس السكن أبو زياد يقول معين بن يحيى سمعت قال العباس على قرئ قال أحمد بن

  بثقة ليس السكن أبو زياد قال أبي احدثن النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد

 وإسماعيل مقسم بن ومغيرة المعتمر بن منصور سمع الكوفي البكائي محمد أبو الطفيل بن هللا عبد بن زياد - 4592
 األودي يزيد بن وإدريس جحادة بن ومحمد أرطاة بن والحجاج زياد أبي بن ويزيد األعمش وسليمان خالد أبي بن

 بن وإسماعيل حنبل بن أحمد عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم المغازي عنه زياد عند وكان إسحاق بن ومحمد
 عرفة بن والحسن أيوب بن وزياد مسلم بن وعلي خداش بن ومحمد األموي سعيد بن هللا وعبد العطار عيسى

 بن لحسينا بن ومحمد رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا مخلد بن محمد أخبرنا مھدي بن عمر أبو أخبرنا وغيرھم
 قال الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا قالوا مخلد بن إبراھيم بن محمد بن ومحمد السكري يحيى بن هللا وعبد الفضل
 أبي عن مالك بن كعب بن معبد عن إسحاق بن محمد عن البكائي هللا عبد بن زياد حدثني عرفة بن الحسن حدثنا
 الصفار لحديث واللفظ يمحق ثم ينفق فإنه البيع عند الحلف وكثرة ياكمإ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال قتادة

 قال محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا
 رياألزھ أخبرني الحكمين شھد قد جده وكان صعصعة بن عامر بني من البكائي زياد يقول معين بن يحيى سمعت
 عبد بن زياد قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين أنبأنا الخشاب معروف بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا
 واألعمش ومغيرة المعتمر بن منصور من سمع محمد أبا ويكنى صعصعة بن عامر بني من البكائي الطفيل بن هللا

 فحدثھم بغداد وقدم إسحاق بن محمد من المغازي سمعو سالم بن محمد من الفرائض وسمع خالد أبي بن وإسماعيل
 عندھم وكان ھارون خالفة في ومائة وثمانين ثالث سنة بھا فمات الكوفة إلى رجع ثم ذلك وبغير وبالفرائض بھا

 ھشيم حدثنا الرزاز سمعان بن أحمد بن عثمان أخبرنا المقرئ بكير بن عمر بن محمد أخبرنا عنه حدثوا وقد ضعيفا
 إسحاق بن في أثبت أحد ما يقول إدريس بن سمعت قال آدم بن يحيى حدثنا غيالن بن محمد حدثنا الدوري خلف بن
 كاتبا فطلبوا الحيرة فنزل إسحاق بن قدم المغازي ھذه إسحاق بن حدثنا قال مرتين عليه أملى ألنه البكائي زياد من

 الھروي حسنويه بن محمد بن أحمد أخبرنا نيالبرقا أخبرنا مرتين عليه فأملى زياد فجاء قريش من لرجل يكتب



30 

 

 المغازي صاحب يعني زياد حنبل بن ألحمد قلت قال األشعث بن سليمان حدثنا األنصاري إدريس بن الحسين حدثنا
 البكائي زياد عن يسأل أخرى مرة أحمد وسمعت فيه الرأي حسن إدريس بن كان بأس به كان رأيت ما قال البكائي
 أبي بن هللا عبد حدثنا يوسف بن محمد بن عمر أخبرنا البزاز علي بن الواحد عبد بن محمد رناأخب صدوقا كان فقال
 في يضعفه كأنه ثقة إسحاق بن في البكائي زياد يقول معين بن يحيى سمعت قال أبي سمعت قال السجستاني داود
 بن محمد جعفر أبو حدثنا لفراءا حبش بن محمد بن هللا ھبة أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا إسحاق بن غير

 زياد كان قال المغازي زياد عن يوسف بن إبراھيم عن منجاب رواية معين بن ليحيى ذكرت قال شيبة أبي بن عثمان
 عثمان سمعت قال الطرائفي عبدوس بن محمد بن أحمد سمعت يقال األشناني محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا ضعيفا

 في وأما المغازي في به بأس ال فقال زيادا أعني البكائي عن معين بن يحيى يعني وسألته يقول الدارمي سعيد بن
 أصحاب عن اكتبه قال غيره أو بكير بن يونس أعن يرو ممن المغازي أكتب عمن قلت يحيى وسألت فال غيره
 قال معين بن عن نيوبلغ قال سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا البكائي
 محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األكبر الواحد عبد بن محمد وأخبرنا

 المالكي محمد بن علي أخبرني المغازي عنه كتبت وقد بشيء ليس البكائي زياد يقول معين بن يحيى سمعت قال
 أبي سألت قال المديني بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا
 المديني بن علي بن هللا عبد سمعت قال الصفار عثمان بن هللا عبد حدثنا األزھري أخبرني فضعفه البكائي زياد عن
 الھروي العباس بن مدمح قال قال البرقاني أخبرنا فتركته كثيرا شيئا عنه كتبت البكائي زياد يقول أبي سمعت قال
 أصح أحد عند المغازي كتاب ليس قال محمد بن صالح علي أبو أخبرنا الفقيه محمود بن إسحاق بن يعقوب حدثنا
 وخرج داره باع أنه وذلك الكتاب ھذا في الناس اثبت من ھو ولكنه ضعيف نفسه في وزياد البكائي زياد عند منه
 أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني برناأخ الكتاب منه سمع حتى إسحاق بن مع يدور
 جعفر أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا بالقوي ليس البكائي هللا عبد بن زياد قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن
 سنة البكائي الطفيل بن هللا عبد بن زياد محمد أبو مات قال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي محمد بن

  ومائة وثمانين ثالث

 العقيلي سھل أبو عقيل بن ربيعة بن عويمر بن عمرو بن مالك بن علقمة بن عالثة بن هللا عبد بن زياد - 4593
 بن طلحة أخبرنا الحسن بن علي أخبرنا كذلك ببغداد القضاء على أخاه يخلف كان جعفر بن محمد أخو وھو الحراني
 زياد وحدث قلت المھدي بعسكر القضاء على أخاه يخلف أخ عالثة بن هللا عبد بن لمحمد وكان قال جعفر بن محمد
 علي أخبرني القاسم بن ھاشم النضر وأبو الخزاعي سلمة أبي بن منصور عنه روى أبيه وعن رافع بن العالء عن
 النضر أبو حدثنا البرجالني الخليل بن أحمد جعفر أبو حدثنا الدقاق هللا عبد بن أحمد بن عثمان حدثنا الرزاز أحمد بن

 محمد بن عمر أخبرنا اللفظ وله الجوھري على بن الحسن وأخبرنا عالثة بن هللا عبد بن زياد حدثنا القاسم بن ھاشم
 هللا عبد بن زياد حدثنا القاسم بن ھاشم حدثنا هللا عبد بن ھارون حدثنا الضرير الحفار علي بن محمد حدثنا علي بن
 هللا صلى هللا رسول كان قاال وأنس جابر عن أبيه عن التيمي إبراھيم بن محمد بن موسى عن أبيه عن عالثة بن
 معائشنا عن بافراھه وخذ دابره واقطع بيضه وافسد صغاره وأھلك كباره واقتل اللھم الجراد على يدعو سلم و عليه

 هللا صلى هللا رسول فقال دابره بقطع هللا اجناد نم جند على تدعو هللا رسول يا رجل فقال الدعاء سميع إنك وأرزاقنا
 أبو موسى بن محمد أخبرنا ينثره الحوت رأى من فحدثني زياد قال البحر في حوت ينثره الجراد إنما سلم و عليه
 سمعت يقول الدوري محمد بن العباس سمعت يقول األصم يعقوب بن محمد العباس أبا سمعت قال الصيرفي سعيد
 الواحد عبد بن محمد أخبرنا القاسم بن ھاشم النضر أبو عنه يروى ثقة عالثة بن سھل أبو يقول معين بن يحيى
 يقول معين بن سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األكبر
 وأخوه راشد بن معمر عنه ييرو ثقة عالثة بن سليمان وأخوه وغيره غياث بن حفص عنه يروي عالثة بن محمد
  القاسم بن ھاشم النضر أبو عنه يروى ثقة عالثة بن سھل أبو أيضا
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 عياش بن بكر وأبا بشير بن ھشيم سمع بدلويه ويعرف األصل طوسي ھاشم أبو زياد بن أيوب بن زياد - 4594
 ويحيى الضبي فضيل بن محمدو الثوري محمد بن وعمار المزني مالك بن والقاسم البكائي وزياد العوام بن وعباد
 ويزيد زائدة أبي بن زكريا بن ويحيى الواسطي يزيد بن ومحمد الجزري ثابت بن وعلي علية بن وإسماعيل يمان بن
 بن وإبراھيم الرازي حاتم وأبو البخاري إسماعيل بن ومحمد حنبل بن أحمد عنه روى عاصم بن وعلي ھارون بن
 صاعد بن ويحيى الذارع محمد بن وشعيب البغوي محمد بن هللا وعبد الختليان سنين بن وإسحاق الجنيد بن هللا عبد

 مھدي بن عمر أبو أخبرنا المحاملي والقاضي الجوزجاني العالء بن علي بن وأحمد الحضرمي ھارون بن ومحمد
 الحسن عن يونس أخبرنا ھشيم حدثنا أيوب بن زياد حدثنا المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا
 الذرية قتلوا ان إلى القتل بھم بلغ حتى المشركين في وقتلنا ظفرا فأصبنا غزاة في كنا قال سريع بن األسود حدثنا قال
 تقتلن ال أال ذرية تقتلن ال أال الذرية قتلوا أن إلى القتل بھم بلغ أقوام بال ما فقال سلم و عليه هللا صلى النبي ذلك فبلغ
 بن سعيد عثمان أبو أخبرنا المشركين أوالد خياركم ليس أو قال المشركين أوالد ھم ليس أو هللا ولرس يا قيل ذرية

 سمعت قال لفظا سفيان بن الحسن سمعت يقول البوسنجي العباس بن منصور القاسم أبا سمعت قال الھروي العباس
 أيوب بن زياد من أوثق أحد ألرضا بسيط على ليس يقول األصبھاني إسحاق أبا سمعت يقول سفيان بن محمد أخي

 وأخبرنا الھروي أحمد بن الحسين أخبرنا بنيسابور السراج هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخبرنا
 أبا سمعت قال منصور بن أحمد بن الفضل الزبيدي العباس أبو حدثنا قاال الدارقطني عمر بن علي أخبرنا البرقاني

 علي بن محمد أخبرنا الصغير شعبة فإنه أيوب بن زياد من الدارقطني وقال عن اكتبوا يقول حنبل بن أحمد هللا عبد
 بن محمد بن أحمد حدثنا الشيرجي إسحاق بن إبراھيم حدثنا عمران بن محمد بن أحمد أخبرنا الوراق مخلد بن

 يوسف بن محمد حدثنا لصغيرا شعبة فإنه أيوب بن زياد عن اكتبوا يقول حنبل بن محمد بن أحمد سمعت قال الحجاج
 النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد أخبرنا قال بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب حدثنا قال النيسابوري القطان
 إسحاق أبي عن البرقاني بكر أبي على قرأت بأس به ليس الطوسي أيوب بن زياد ھاشم أبو قال أبي أخبرني قال

 الطوسي أيوب بن زياد ھاشم أبا سمعت قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا قال كيالمز يحيى بن محمد بن إبراھيم
 ومائة وثمانين إحدى سنة الحديث طلبت ومائة وستين ست سنة مولدي يقول سمعته ناقلة ببغداد ونشأ طوسي أصله
 دلويه أيوب بن زياد أن قانع بن الباقي عبد حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا السمسار محمد بن علي أخبرنا
  األول ربيع شھر في غيره زاد ومائتين وخمسين اثنتين سنة في مات

 بن ومحمد الباغندي محمد بن محمد عنه روى الجراح بن وكيع عن حدث القصري يزيد أبي بن زياد - 4595
 عمر بن علي أخبرنا قاال الھاشمي علي بن الصمد عبد الغنايم وأبو البرقاني بكر أبو أخبرنا الحضرمي ھارون

 سفيان حدثنا وكيع حدثنا القصري يزيد أبي بن زياد حدثنا الحضرمي ھارون بن محمد حامد أبو حدثنا الدارقطني
 قال فليرھقه شيء إلى أحدكم صلى إذا قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن طلحة بن موسى عن سماك عن

 األلفاظ بھذه عنه يروه لم أبيه عن طلحة بن موسى عن سماك عن الثوري حديث من غريب حديث ھذا الدارقطني
 البرقاني قال حامد أبي عن اال نكتبه ولم عنه القصري يزيد أبي بن زياد به تفرد وكيع غير اللفظ بھذا البرقاني وقال
  ماروية بن زياد يقول الباغندي وكان خيرا اال علمت ما فقال ھذا زياد عن الدارقطني سألت

 بن وإبراھيم ومسدد الحزامي المنذر بن إبراھيم عن بھا وحدث بغداد قدم التستري سھل أبو الخليل بن زياد - 4596
 الدارقطني وذكره الشافعي بكر وأبو الطستي علي بن الصمد عبد عنه روى األيلي سعيد بن وھارون الرمادي بشار
 بن هللا عبد بن محمد أخبرنا قاال العالف وسفي بن محمد بن وعثمان بكر أبي بن الحسن أخبرنا به بأس ال فقال

 بن ھشام حدثنا قال سليمان بن عمرو حدثني قال المنذر بن إبراھيم حدثنا قال الخليل بن زياد حدثنا الشافعي إبراھيم
 غنى ظھر عن به تصدق ما الصدقة خير يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع ھريرة أبي عن أبيه عن عروة
 محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا جعفر بن محمد بن الواحد عبد بن محمد الحسين أبو أخبرني يعول بمن أحدكم وليبدأ
 أخبرنا ببغداد التستري الخليل بن زياد سھل أبو حدثنا قال القطان إبراھيم بن علي حدثنا قال الرازي الحسين بن

 كان التستري الخليل بن وزياد قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد
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 السمسار أخبرنا بلغنا فيما بالموسم وھو وثمانين خمس سنة الحجة ذي في ومات البصرة الي صار ثم بمدينتنا ھنا ھا
 حسنال على قرأت ومائتين وثمانين ست سنة بالبصرة مات التستري الخليل بن زياد أن قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا

 يدخل أن قبل المدينة طريق في بعسفان التستري الخليل بن زياد مات قال الدقاق أحمد بن عثمان عن بكر أبي بن
  ومائتين تسعين سنة القعدة ذي في مكة

   زھير اسمه من ذكر

 دبغدا خيثمة أبو سكن شداد وجعل فعرب اشتال جده اسم كان النسائي خيثمة أبو شداد بن حرب بن زھير -  4597
 القطان سعيد بن ويحيى الحميد عبد بن وجرير علية بن وإسماعيل بشير بن وھشيم عيينة بن سفيان عن بھا وحدث
 روى ووكيع الضرير معاوية وأبي مسلم بن والوليد السري بن وبشر إدريس بن هللا وعبد مھدي بن الرحمن وعبد
 الحجاج بن ومسلم البخاري إسماعيل بن ومحمد ھريالز سعد بن أحمد إبراھيم وأبو شيبة بن ويعقوب أحمد ابنه عنه
 بن بكر وأبو ھارون بن وموسى الطيالسي وجعفر الحربي وإبراھيم الدوري وعباس الرازيان حاتم وأبو زرعة وأبو
 بن أحمد أخبرنا البصري رباح بن يوسف أخبرنا متقنا حافظا ثبتا ثقة خيثمة أبو وكان ذكرھم يتسع وخلق الدنيا أبي

 وزھير معين بن يحيى قال قال صالح بن معاوية حدثنا الدوالبي بشر أبو حدثنا بمصر المھندس إسماعيل نب محمد
 قال الفريابي محمد بن جعفر حدثكم أسمع وأنا الصواف علي أبي على قرئ قال البرقاني أخبرنا خيثمة أبا يعني ثقة

 وجعل خيثمة أبو فقال شيبة أبي بن بكر أبو أو ثمةخي أبو إليك أحب أيما له قلت نمير بن هللا عبد بن محمد وسألت
 أخبرنا القاسم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا الطبري الحسن بن هللا ھبة أخبرنا بكر أبي من ويضع خيثمة أبا يطري
 في وكان شيبة أبي بن يعني محمد بن هللا عبد من أثبت حرب بن زھير قال جدي حدثنا يعقوب بن أحمد بن محمد
 بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن أحمد أخبرنا األلفاظ بين يعني األشياء ھذه يفصل يكن لم الحديث في تھاون هللا عبد
 خيثمة أبو األشعث بن سليمان داود ألبي قلت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي
 بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا ھريالجو علي بن الحسن أخبرنا علمه أحسن كان ما قال الرجال في حجة

 هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري حدثني ثبت ثقة حرب بن زھير قال فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف
 ثقة شداد بن حرب بن زھير خيثمة أبو قال أبي أخبرني النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد أخبرنا القاضي
 بن أحمد بن علي غالب أبو حدثنا البندار وھب بن إسحاق بن أحمد أخبرنا رزق بن حمدأ بن محمد أخبرنا مأمون
 رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا ما والصواب وھم القول ھذا خيثمة أبو مات فيھا وثالثين اثنتين سنة قال النضر
 الفضل بن الحسين بن حمدم وأخبرنا البزاز خلف بن محمد بن عبيد حدثنا التمار الھيثم بن عيسى بن أحمد أخبرنا
 خيثمة أبو مات قاال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا القطان
 بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري علي بن الحسين وأخبرنا ومائتين وثالثين أربع سنة في

 ليال لسبع الخميس ليلة ومات ومائة ستين سنة حرب بن زھير أبي ولد قال يرزھ بن أحمد حدثنا الزعفراني الحسين
  سنة وسبعين أربع بن وھو المتوكل جعفر خالفة في ومائتين وثالثين أربع سنة شعبان من خلون

 هللا وعبيد المروزي محمد بن الحسين سمع األصل مروزي محمد أبو شعبة بن قمير بن محمد بن زھير - 4598
 وعبد جواب بن أحوص الجواب وأبا الفراء صالح وأبا عبيد بن ويعلى األشيب موسى بن والحسن العبسي موسى بن
 القاسم وأبو ھارون بن وموسى حنبل بن أحمد بن هللا عبد عنه روى ھمام بن الرزاق وعبد القعنبي مسلمة بن هللا

 بن وجعفر اآلدمي إسماعيل بن محمد بن وأحمد صاعد بن محمد بن ويحيى البھلول بن إسحاق بن وأحمد البغوي
 فرابط طرسوس إلى بغداد عن عمره آخر في وانتقل زاھدا ورعا صادقا ثقة وكان القطان عياش وبن الصندلي محمد
 حدثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين هللا عبد أبو أخبرنا الحفار جعفر بن محمد بن ھالل أخبرنا مات أن إلى بھا

 عن أبيه عن طلحة بن موسى عن حرب بن سماك عن الثوري سفيان عن الرزاق عبد حدثنا يرقم بن محمد بن زھير
 بين مر ما صالتك يقطع لم الرحل مؤخرة مثل يديك بين كان إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال طلحة
 هللا صلى النبي عن بيهأ عن طلحة بن موسى حديث عن وسئل الدارقطني الحسن أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا يديك
 عن حرب بن سماك يرويه حديث ھو فقال صالتك يقطع لم الرحل آخرة مثل يديك بين كان إذا قال سلم و عليه
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 عبيد بن وعمر وزائدة عوانة وأبو نصر بن وأسباط األحوص وأبو إسرائيل فرواه فيه عليه واختلف موسى
 عن الثوري سفيان ورواه أبيه عن طلحة بن موسى نع سماك عن عوانة أبي مولى عطاء عن ويزيد الطنافسي
 عن فرووه الثوري أصحاب وأما متصال الثوري عن الرزاق عبد عن محمد بن زھير به فحدث عنه واختلف سماك
 تابع قد قلت وصله على تابعه ومن إسرائيل حديث من صحيح وھو مرسال طلحة بن موسى عن سماك عن الثوري
 بن يحيى بن علي الحسن أبو أخبرنا كذلك الرازي الفرات بن أحمد مسعود أبو رزاقال عبد عن وصله على زھيرا
 بن أحمد حدثنا العباس بن محمد بن هللا عبد حدثنا الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان حدثنا بأصبھان اإلمام جعفر
 إذا قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن طلحة بن موسى عن سماك عن سفيان عن الرزاق عبد حدثنا الفرات
 فقال الصالة كتاب في الرزاق عبد ورواه صالتك يقطع لم شيء يديك بين مر ثم الرحل مؤخرة مثل يديك بين كان
 محمد بن الحسن بن علي أخبرنا أعلم وهللا طلحة فيه يذكر لم سلم و عليه هللا صلى النبي عن طلحة بن موسى عن

 بن أحمد هللا عبد أبي بعد رأيت ما يقول منيع بن القاسم أبا سمعت قال الحسن نب إبراھيم بن أحمد أخبرنا الدقاق
 محمد بن هللا عبد حدثنا الصيرفي الحسن بن محمد حدثنا األزھري حدثني قمير بن زھير من أزھد حنبل بن محمد
 حتى آكله وال ةسن أربعين من لحما أشتھي يقول سمعته زھير من أفضل حنبل بن أحمد بعد رأيت ما قال البغوي
 بن هللا عبد حدثنا الواعظ أحمد بن عمر حدثنا التميمي علي بن الحسن أخبرني الروم مغانم من فآكله الروم ادخل
 يوم كل في رمضان شھر وقت في القرآن ختمة وقت في يجمعنا أبي كان قال محمد بن زھير بن محمد حدثني محمد
 المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم حدثنا الحافظ نعيم أبو خبرناأ رمضان شھر في ختمة تسعين مرات ثالث وليلة
 بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا ثقة مأمون شعبة بن قمير بن محمد بن زھير قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا
 من روزيالم قمير بن محمد بن وزھير قال المنادي هللا عبيد بن محمد بن جعفر بن أحمد الحسين أبو أخبرنا العباس
 وھم مدفنه في القول وھذا حرب باب مقابر في مات حين ودفن كثيرا حديثا عنه الناس كتب وقد الناس أفاضل

 محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن أحمد أخبرنا بھا ودفن بطرسوس مات أنه والصحيح
 حدثنا الطناجيري علي بن الحسين أخبرني آخرھا في وخمسين سبع سنة في بطرسوس محمد بن زھير مات البغوي
 سنة في قمير بن محمد بن زھير ومات يقول الزعفراني يزيد بن محمد بن أحمد سمعت قال الواعظ أحمد بن عمر
  الثغر في مات عنه بلغنا كذا ومائتين وخمسين ثمان

 بن أحمد بن محمد أخيه بن عنه روى أبيه عن حدث الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد بن صالح بن زھير - 4599
 صالح بن زھير حدثنا إمالء النجاد سلمان بن أحمد حدثنا الرزاز أحمد بن علي أخبرنا النجاد سلمان بن وأحمد صالح
 ثابت بن الدجين عن سئل مھدي بن الرحمن عبد سمعت قال المديني بن علي حدثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن

 لم لعمر مولى إن له فقلنا لعمر مولى حدثني من أول لنا قال الرحمن عبد فقال عمر مولى أسلم عن عنه يروي الذي
 بن الرحمن عبد لي قال ثم الخطاب بن عمر مولى أسلم فقال يلقنونه زال فما فتركه سلم و عليه هللا صلى النبي يدرك
 نصر بن محمد بن علي حدثني لعزيزا عبد بن عمر مولى ويقول ھو ما يدري وال يتوھم وكان قال به تعتد ال مھدي

 قد قال حنبل بن أحمد بن صالح بن زھير عن الدارقطني سألت يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت قال الدينوري
 أخبرنا السمسار وأخبرنا القاضي كامل بن أحمد عن بكر أبي بن الحسن أخبرنا بأس به كان ما ثقة وھو حدث

 أول في كامل بن قال وثالثمائة ثالث سنة في حنبل بن احمد بن صالح بن يرزھ مات قاال قانع بن حدثنا الصفار
  األول ربيع شھر

  جعفر بن مخلد بن إبراھيم عنه روى الفريابي محمد بن جعفر عن حدث الدقاق علي أبو مسلم بن زھير - 4600

   زيدان اسمه من ذكر

 بن محمد جعفر أبو عنه روى األعور محمد بن حجاج عن حدث البغدادي بكر أبو الغفار عبد بن زيدان -  4601
  شيوخه معجم في الحضرمي سليمان بن هللا عبد
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 الرمادي منصور بن وأحمد الطوسي أيوب بن زياد عن حدث الكاتب البرتي زيدان بن محمد بن زيدان - 4602
 القاسم وأبو الجندي بن سنالح وأبو شاھين وبن الدارقطني عنه روى مستقيمة أحاديث النيسابوري ھانئ بن وإبراھيم

  وثالثمائة وعشرين اثنتين سنة في منه سمع أنه الثالج بن وذكر الثالج بن

   زاذان اسمه من ذكر

 عنه روى عمر بن هللا وعبد مسعود بن هللا وعبد طالب أبي بن علي سمع موالھم الكندي عمر أبو زاذان - 4603
 ووقف بغداد ورد أنه وذكر الكوفة نزل ثقة وكان وغيرھم مرة بن وعمرو السائب بن هللا وعبد صالح أبو ذكوان
  الخزاعي صرد بن سليمان ذكر عند الكتاب أول في بذلك الخبر سقنا وقد الصراة على

 وعلي مھرويه بن محمد بن علي عن بھا وحدث بغداد قدم القزويني عمر أبو زاذان بن هللا عبد بن زاذان - 4604
 األزھري القاسم أبو حدثني الخالل محمد بن والحسن األزھري عنه حدثني القزوينيين نالقطا سلمة بن إبراھيم بن

 أبا سمعت قال القطان إبراھيم بن علي حدثنا حاجا علينا قدم القزويني زاذان بن هللا عبد بن زاذان عمر أبو حدثنا
 هللا كالم القرآن يقول رضاال موسى بن علي سمعت يقول الھروي صالح بن السالم عبد سمعت يقول الرازي حاتم
  مخلوق غير

  الحرف ھذا في المفردة األسماء ذكر

 ھناك جعلھم جماعة في المدائن على أنزله طالب أبي بن علي أصحاب أحد الكوفي الجعفي قيس بن زحر - 4605
 بن دأحم حدثنا الصغير الوھاب عبد بن محمد أخبرني الرحمن عبد بن وحصين الشعبي عامر عنه وروى رابطة
 زياد عن عمه سعيد بن يعني هللا عبد حدثني األموي يحيى بن سعيد حدثنا المغلس بن محمد بن أحمد حدثنا إبراھيم
 أربعمائة على علي بعثني قال الجعفي قيس بن زحر أخبرني الشعبي حدثني سعيد بن المجالد حدثنا قال البكائي وھو
 رجل جاءنا إذ الطريق على الشمس غروب عند لجلوس إنا فوهللا لقا رابطة المدائن ننزل أن وأمرنا العراق أھل من
 أمير خرج قال الخبر فما قلنا اليوم قال خرجت متى فقلنا الكوفة من فقال أقبلت أين من فقلنا قال دابته أعرق قد

 أشد ھو مما ليعيش الرجل إن ضربة أحدھما فضربه ملجم وبن بجدة بن فابتدره الفجر صالة الصالة إلى المؤمنين
 أكبر هللا أكبر هللا السماء إلى يده ورفع السبائي وھب بن هللا عبد فقال ذھب ثم قال منھا أھون ھو مما ويموت منھا
 يسوق حتى يموت ال المؤمنين أمير أن عرفت خرج قد دماغه إلى نظر أنه ھذا أخبرنا لو قال شأنك ما له قلت قال

 إلى المؤمنين أمير حسن هللا عبد من علي بن الحسن كتاب جاءنا حتى الليلة تلك إال مكثنا ما فوهللا قال بعصاه العرب
  يموت أراه كنت ما قال قلت ما أين فقلنا قال قبلك من على البيعة فخذ بعد أما قيس بن زحر

 لواألو بواحدة المنقوطة بالباء زبد اسمه إن وقيل أسد بني مولى الشاعر دالمة أبو الجون بن بالنون زند - 4606
 أبي صحابة في دالمة أبو وكان قلت الفصاحة صالح حبشيا مولدا رأيته وقد عبدا دالمة أبو كان األصمعي قال أثبت

 وله يبلغھا لم وقيل الرشيد خالفة أول إلى بقي إنه ويقال المھدي هللا عبد وأبي المنصور جعفر وأبي السفاح العباس
 جميع في ويزاحمھم الشعراء يداخل بديھة صاحب وكان الشعر في النوادر كثير مطبوعا وكان كثيرة أخبار معھم
 صاحب الحسين بن علي أخبرنا فيه معه يجرون ال بما ذلك وغير والرياض الشراب وصف في وينفرد فنونھم
 أخبرني القاسم بن محمد العيناء أبو حدثنا الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا المعدل سعيد بن إسماعيل أخبرنا العباسي

 الرقة أھل من لرجل عبدا وكان أعرابيا وكان جون بن الزند دالمة أبي اسم كان قال إسماعيل بن إبراھيم بن حمدأ
 جعفر أبي مع دالمة أبو صار فلما فأعتقه الحق بن قصاقص له يقال قعين بن نصر بني من ثم أسد بني من

 في تكلمني أن إلى ثانية عدت إن وقال ةالصحاب في صيره أن إلى فأجابه مواله في كلمه عنده وحظى واستملحه
 فلست...  دالمة أبا لديك أبلغ أال...  أسد بني مولى السندي عطاء أبو وقال القتلنك ھذا من شيئا على تعيد أو إنسان
 دالمة أبو له يتعرض فلم...  العمامه وضع إذا وخنزيرا...  قردا كان العمامة لبس إذا... ...  كرامه وال الكرام من
...  معطشة الحج طريق أن نبئت... ...  داود بن حجايا أكلف ان من...  وحفرته بداود أعوذ إني...  دالمة أبو الوق
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 داود يعني...  بمحمود ديني وما الحساب يوم...  فتطلبه أجر من في ما وهللا... ...  بتصريد شربى وما الطالء من
 عبث وإنما منھا بعيدا دالمة أبو وكان بالزندقة يتھم داود بن داود وكان العباس بن هللا عبد بن علي بن داود بن

 العباس أبا سمعت قال القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن أحمد سھل أبو أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا وتماجن
 حفرتھا ىعل معه والناس المنصور وقف المنصور امرأة عيسى بنت حمادة ماتت لما يقول ثعلبا يحيى بن أحمد يعني

 حمادة قال المصرع لھذا أعددت ما دالمة أبا يا فقال المنصور عليه فاقبل فيھم دالمة وأبو الجنازة مجيء ينتظرون
 حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا العتيقي محمد بن أحمد أخبرنا القوم فاضحك قال المؤمنين أمير يا عيسى بنت
 المنصور أمر يقول األصمعي سمعت قال األصمعي أخي بن الرحمن دعب حدثنا دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو
 من شيئا تحضرني أن المؤمنين أمير يا با نشدتك دالمة أبو له فقال علي بن هللا عبد نحو بالخروج دالمة أبا

 علي أخبرنا وأعفاه منه فضحك العاشر عسكرك يكون أن وأخاف كلھا انھزمت عساكر تسعة شھدت فاني عساكرك
 حدثنا شيبة أبي بن عثمان بن محمد حدثنا الدقاق عبيد بن محمد بن الحسين أخبرنا السمسار الحسن بن محمد نب

 من آخر ورجل ھو حمار على المرأة ليلى أبي بن عند دالمة أبو شھد قال بشير بن أحمد سمعت قال طارق بن أحمد
 دالمة أبا المرأة فاتت شھودا زيديني للمرأة يالقاض فقال دالمة أبا يعدل ولم الرجل فعدل قال القاضي أصحاب
 مباحث ففيھم عني بحثوا وإن...  عنھم تغطيت غطوني الناس إن...  فقال فأنشده ليلى أبي بن دالمة أبو فاتى فأخبرته
 زناأج قد دالمة أبا يا ليلى أبي بن فقال...  النبائث تلك كيف قومي ليعلم...  بئارھم حفرت بئري حفروا وإن... ... 
 عبد بن احمد أخبرنا أربعمائة فاعطاھا أربعمائة قالت حمارك ثمن كم لھا فقال المرأة إلى ليلى أبي بن وبعث شھادتك
 أخبرني النوفلي جعفر أبو حدثنا الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا المعدل سعيد بن إسماعيل أخبرنا الوكيل الواحد
 فيما وكان وكساه فأجازه وأنشده فحدثه جعفر أبي على الشاعر دالمة أبو دخل قال أبيه عن الھاشمي صالح بن محمد
 إليه فأرسل جعفر أبا ذلك فبلغ سكره اشتد حتى عندھم فشرب علي بن داود بني إلى عنده من خرج ثم ساج كساه
 مع بيت في يسجنه أن السجان وأمر السجن إلى به أمر ثم ساجه تخرق حتى الرسول دالمة أبو وجاذب به فاتى
 في طعنة السجن صاحب فأجابه جاريته فنادى الليل جوف في فانتبه السجان به ذلك ففعل نفسه إليه لتصغر دجاج
 قال أنت من دالمة أبو فاستحلفه أمس عشي كنت وأين نفسك سل قال انا وأين أنت من ويلك دالمة أبو له فقال كبدك
 أن وأمرني سكران وأنت المؤمنين أمير بك بعث لقا عليك ادخلني ومن قال السجن صاحب فالن أنا السجان أنا

 فقال السجان ففعل صلة عندي ولك وقرطاس بدواة وتأتيني لي تسرج أن أحب دالمة أبو له فقال الدجاج مع أحبسك
 إذا...  وتشتھيھا القلوب لھا تھش... ...  السراج لھب شعاعھا كأن...  المزاج صافية صھباء أمن...  دالمة أبو

 السجون إلى أقاد... ...  ساجي وخرقت حبستني ففيم...  نفسي فدتك المؤمنين أمير... ...  الزجاج في قترقر برزت
... ...  الدجاج مع حبست ولكني...  ذاكم لكان حبست معھم فلو... ...  الخراج عمال بعض كأني...  ذنب بغير

 غير عذابك من بأني...  ذنوبي تحدثني نتكا وقد... ...  يناجي إذا بالصياح ينادي...  ديك بھن يطيف دجاجات
 فأنشده المؤمنين أمير أحضره أصبح فلما...  راجي الشر ذاك بعد لخيرك...  شرا القيت وإن أني على... ...  ناجي
 أبي بن حرمي حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا سبيله وخلى منه فضحك األبيات ھذه

 الظھر يحضر ان دالمة أبا المنصور المؤمنين أمير ألزم قال جدي عن عمي حدثني بكار بن لزبيرا حدثنا العالء
... ...  وللعصر ومالي ولألولى ومالي...  وعصرھا جميعا األولى يكلفني...  دالمة أبو فقال جماعة في والعصر

 األديب جعفر بن محمد أخبرنا ألزھريا أخبرني...  ظھري على العالمين ذنوب ان لو...  ذنبه يغفر وهللا ضره وما
 بن وعلي المھدي خرج قال أصحابه بعض عن عكرمة أبو أخبرني القاسم أبو عمي حدثني السرى بن أحمد أخبرنا
 كلبا فأصاب ظبيا يريد وھو سليمان بن علي ورمى فشكه ظبيا المھدي فرمى دالمة أبو ومعھما الصيد إلى سليمان
 وعلي... ...  فؤاده بالسھم شك...  ظبيا المھدي رمى قد...  فقال ھذا في قل دالمة باأ يا وقال المھدي فضحك فشكه
 أخبرنا درھم ألف بثالثين له فأمر...  زاده يأكل امرئ كل...  لكما فھنيئا... ...  فصاده كلبا رمى...  ن سليما بن

 أبي بن هللا عبد حدثنا العسكري باسالع بن أحمد حدثنا الجريري زكريا بن المعافى أخبرنا روح بن عمر بن أحمد
 أبي على فغدا ابنة دالمة ألبي ولد قال العجلي حفص بن محمد حدثني الدارمي الجھم بن خليفة بن يحيى حدثنا سعد
 قال تريد شيء وأي قال دالمة أم قال سميتھا فما قال ابنة الليلة لي ولد إنه المؤمنين أمير يا له فقال المنصور جعفر
 عباس آل يا اقعدوا لقيل قوم...  كرم من الشمس فوق يقعد كان لو...  أنشده ثم المؤمنين أمير عليھا عيننيي أن أريد
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...  قلت نعم قال شيئا فيھا قلت فھل قال...  الناس اكرم فانتم السماء إلى...  كلكم الشمس شعاع في ارتقوا ثم... ... 
 قال...  لئيم وأب لباتھا إلى...  سوء أم تضمك قد ولكن... ...  كيمالح لقمان يكفلك ولم...  عيسى أم مريم ولدتك فما

 به تحبوني ما فيھا اجعل المؤمنين أمير يا قال ھذه ما فقال خرق من خريطة دالمة أبو أخرج ثم جعفر أبو فضحك
 عمران بن محمد بن أحمد أخبرنا الوراق مخلد بن علي بن محمد أخبرنا درھم ألفي فوسعت دراھم له املؤوھا قال
 ثم فأعطاه كلبا فطلب المھدي على دالمة أبو دخل قال العتابي حدثنا قال العيناء أبو حدثنا المنتصر بن تمام حدثنا
 قد قال وعيالي فيھا أعيش ضيعة أقطعني يعولھا من فقال ذلك فأعطاه الصيد تطبخ جارية ثم دابة ثم فأعطاه قائده

 أبو فقال ينبت ال الذي الخراب قال الغامر وما قال الغامر من ومائة مرالعا من جريب مائة المؤمنين أمير أقطعك
 نعم قال حاجة من لك بقيت فھل قال أسد بني أرض من الغامر من جريب خمسمائة المؤمنين أمير أقطعت قد دالمة
 الفرج أبو أخبرني منھا فقدا علي أھون حاجة عن رددتني ما وهللا قال سبيل ذلك إلى ما قال يدك أقبل أن تأذن

 بن عمر حدثنا الغالبي زكريا بن محمد حدثنا قانع بن الباقي عبد حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا الطناجيري
 أحد لي ليس وبقيت دالمة أم ماتت المؤمنين أمير يا فقال المھدي على دالمة أبو دخل قال غيث حدثني قال شبة

 مات سيدتي يا فقالت الخيزران إلى دالمة أم ودس قال تعاطيك امة بھا شترا درھم ألف أعطوه  إنا فقال يعاطيني
 أمير يا فقال حزين وھو الخيزران على المھدي ودخل درھم بألف الخيزران لھا فامرت ضائعة وبقيت دالمة أبو

 الحسن أخبرنا وهللا اناخدع المھدي فقال دالمة أبو اال وهللا ال قالت دالمة أم ماتت إنما فقال دالمة أبو مات المؤمنين
...  الغالبي ھو زكريا بن محمد أنشدني قال القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن أحمد سھل أبو أخبرنا بكر أبي بن
 العمامه طرح إذا وخنزير...  قرد قلت العمامة لبس إذا... ...  كرامه وال الكرام من فلست...  دالمة أبا لديك أبلغ أال

  الدمامه تتبعه اللؤم كذاك...  لؤما وجمعت امةدم جمعت... ... 

 فيما المرزباني عمران بن محمد هللا عبيد أبو ذكره اليمامة أھل من محدث شاعر الحنفي عروة بن زراع -  4607
 باھل ترفق...  قوله عند فكن زراع قال فقد...  القائل وھو بھا ومات بغداد ورد وقال عنه المحسن بن علي حدثنيه
 الكأس حسى يزيد... ...  صاحيا كان إذا عقال أقلھم...  انتشى إذا عقال الناس أقل وجدت... ...  ساقيا كنت نإ الجھل
  ھيا كما الرجا أحالم ويترك...  سفاھة السفيه

 إلى منھا يختلف فكان الري ونزل سجستان قاضي كان القوھستاني االيادي سليمان أبو سليمان بن زافر - 4608
 وشعبة أنس بن ومالك الثوري وسفيان وإسرائيل سليم أبي بن ليث عن وحدث بغداد إلى انتقل ثم تجارةال في الكوفة
 بن هللا وعبيد عبيد بن يعلى عنه روى رواد أبي بن العزيز وعبد جريج بن الملك وعبد عمر بن وورقاء الحجاج بن

 ببغداد منه وسمع المروزي مقاتل بن مدومح الجراح بن هللا وعبد تميم بن وخلف الجعفي علي بن والحسين موسى
 عبد بن محمد أخبرنا عرفة بن والحسن معين بن ويحيى الريان بن بكار بن ومحمد القاسم بن ھاشم النضر أبو

 بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األكبر الواحد
 يحيى بن هللا عبد أخبرني بغداد إلى القوھي المتاع يجلب كان ثقة كان سجستانيا كان انسليم بن زافر يقول معين

 معين بن يحيى قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري
 حدثنا فارس بن أحمد أبو أخبرنا مستمليال إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا رايته وقد ثقة سليمان بن زافر

 حدثني ببغداد نزل ايادي كوفي ويقال ووھم مراسيل عنده بالري يكون كان القوھستاني سليمان بن زافر قال البخاري
 أخبرني النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا القطان يوسف بن محمد
 جعفر أبي بن أحمد أخبرنا بغداد نزل بالري يكون كان قوھستاني ويقال الكوفي سليمان بن زافر سليمان أبو قال أبي

 سليمان بن زافر عن داود أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي محمد أخبرنا
 في عبيد أبو وقال فيخطئ مغيرة عن سفيان عن فيحدث سليمان بن زافر إلى اجلس كنت فالن وقال ثقة كان فقال

 حدثني البرقاني أخبرني صالحا رجال كان ثقة فقال السجستاني سليمان بن زافر عن داود أبا سألت آخر موضع
 القوھستاني سليمان بن زافر قال الساجي يحيى بن زكريا حدثنا األيادي علي بن محمد حدثنا اآلدمي أحمد بن محمد
 شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني أخبرنا الوھم ركثي بالري يكون كان
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 علي بالحديث أخبرنا مالك عن منكر حديث عنده سليمان أبو القوھستاني سليمان بن زافر قال أبي حدثنا قال النسائي
 في األطروش خلف بن جمعة بن مدمح حدثنا الموصلي الحجاج بن محمد بن جعفر حدثنا المقرئ عمر بن أحمد بن
 بن أنس عن األنصاري سعيد بن يحيى عن أنس بن مالك عن سليمان بن زافر حدثنا حميد بن محمد حدثنا الندوة دار
 قال بإذن اال النساء على تدخل ال فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أخبرت فيه احتلمت الذي اليوم كان لما قال مالك
 البخاري إسماعيل بن لمحمد الحديث ھذا ذكر جمعة بن محمد يعني قريش أبو قال منه أشد نكا يوم علي أتى فما
 محمد بن علي أخبرني زافر اال مالك عن أحد يرويه حديثا ھذا وليس زافر عليه وقع كيف أدري ما أحسنه ما فقال
 حدثني قال سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبي عن الضبي ھارون بن الحسين على قرأنا قال الدقاق الحسين بن

 فقلت بأيام موته بعد النوم في سليمان بن زافر رأيت يقول أبي سمعت قال الخياط األسدي يوسف بن محمد بن جعفر
 ال ولكن ذاك من أيش األمر تسل ال جعفر أبا يا تسل ال ثم شيعني لمن غفر أن به حباني ما أول قال بك هللا فعل ما

  هصوت بھا ومد تغتر ال تغتر

 بن محمد عن عنه الذارع هللا عبد بن نصر بن أحمد حدث األصبھاني علي أبو عطاء بن وھب بن زفر -  4609
 نصر بن أحمد أخبرنا النعالي الحسين بن الحسن أخبرنا بحجة ليس والذارع حاجا بغداد قدم أنه وذكر النشاءى حرب
 حدثنا قال النشاءى حرب محمد حدثنا قال حاجا يناعل قدم األصبھاني عطاء بن وھب بن زفر علي أبو حدثنا الذارع
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن قتادة عن البصري معاوية أبو سنان بن صفدي حدثنا محبر بن داود
  بركة والقداحة بركة والتنور بركة والبئر بركة الشاة سلم

 وأحمد المقرئ النور عبد محمد عن حدث الدالل المخرمي أحمد أبو أحمد بن نصر بن هللا عبد بن زريق - 4610
 األحوص وأبي العطاردي الجبار عبد بن وأحمد المخرمي مالعب بن وأحمد الدوري وعباس الجشمي الفرج بن

 وأبو الجندي بن الحسن وأبو المرزباني هللا عبيد وأبو الدارقطني الحسن أبو عنه روى القاضي الھيثم بن محمد
 بن زريق حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا الطبري هللا عبد بن طاھر الطيب أبو القاضي برناأخ الثالج بن القاسم
 بن عن هللا عبد بن إسحاق حدثنا قال الواحد عبد بن عمر حدثنا الجشمي الفرج بن أحمد حدثنا المخرمي هللا عبد
 أن قبل الفيء في ماله وجد من يقول لمس و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال أبيه عن هللا عبد بن سالم عن ھشام
 أبي بن هللا عبيد أخبرنا الحديث متروك فروة أبي بن ھو إسحاق شيء له فليس قسم ما بعد وجده ومن له فھو يقسم
 بأس به يكن لم عنه كتبنا نصر بن هللا عبد بن زريق ھو المخرمي زريق قال الدارقطني الحسن أبو أخبرنا الفتح
 القاسم أبي كتاب في قرأت ثقة بغدادي المخرمي هللا عبد بن زريق قال الحافظ عمر بن علي خبرناأ البرقاني أخبرنا

  وثالثمائة وعشرين سبع سنة رمضان شھر في المخرمي هللا عبد بن زريق توفي بخطه الثالج بن

  الرحيم الرحمن هللا بسم

   السين باب 

  سليمان اسمه من ذكر

 وھي بدنباوند الحميد عبد بن جرير ذكر ما على ولد كاھل بنى مولى األعمش محمد أبو مھران بن سليمان - 4611
 منه يسمع ولم مالك بن أنس ورأى الكوفة وسكن طبرستان أھل من كان ويقال الجبال في الري رستاق من ناحية
 بن وزيد سلمة بن شقيق وائل وأبا سويد بن المعرور وسمع مرسال أوفى أبي بن هللا عبد عن وروى مرفوعا شيئا
 أبو عنه روى النخعي وإبراھيم ومجاھدا جبير بن وسعيد ذكوان صالح وأبا التيمي وإبراھيم عمير بن وعمارة وھب
 وزائدة وشعبة الثوري وسفيان صالح أبي بن وسھيل اليامي وزبيد عتبة بن والحكم التيمي وسليمان السبيعي إسحاق
 غياث بن وحفص معاوية وأبا مسھر بن وعلي عيينة بن وسفيان زياد بن الواحد وعبد الرحمن عبد بن وشيبان
 سليمان بن وعبدة المحاربي الرحمن وعبد يونس بن وعيسى إدريس بن هللا وعبد الحميد عبد بن وجرير ووكيع
 من وكان وغيرھم نمير بن هللا وعبد أسامة وأبو الطنافسي عبيد بنو ومحمد ويعلى وعمر القطان سعيد بن ويحيى
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 أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا فيما بغداد قدومه وذكر للحديث واحفظھم بالفرائض واعرفھم للقرآن الناس اقرأ
 عبد األشعث بن سليمان داود ألبي قيل قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد
 بن محمد عن حدثت ببغداد لقيه األعمش عنه وىر طالب أبي بن علي سرية بن ھذا قال الرازي هللا عبد بن هللا

 اال مالك بن أنس األعمش سليمان رأى قد قال المنادى هللا عبيد بن محمد بن جعفر بن احمد حدثنا قال الخزاز العباس
 أخبرنا جل و عز ربك اكرمت إنما بني يا له فقال بركابه له وأخذ الثقفى بكرة أبا رأى قد ولكنه منه يسمع لم انه
 الفضل بن رواية وفي حدثنا قال احمد بن دعلج أخبرنا قاال الفضل بن الحسين بن ومحمد رزق بن احمد بن مدمح
 بن أنس رأيت قال األعمش عن وكيع حدثنا األنصاري الصمد عبد بن احمد حدثنا اآلبار علي بن احمد أخبرنا قال
 يحيى أبو حدثنا التغلبي عمران بن جعفر حدثنا اآلبار وقال بأصحابى استغنائى اال منه اسمع ان منعنى وما مالك

 واقوم حمزة أبا يا له فقيل قيال وأصوب وطئا أشد ھي الليل ناشئة ان يقول أنسا سمعت قال األعمش عن الحماني
 األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا واحد واصوب اقوم فقال قيال

 قاال الرزاز البختري بن عمرو بن محمد حدثنا الھاشمي إبراھيم بن هللا عبد بن علي الحسن أبو اضيالق وأخبرنا
 ثم شديدا غسال ذكره فغسل بال أنسا رأيت قال األعمش عن فضيل بن حدثنا العطاردي الجبار عبد بن احمد حدثنا
 عمر بن علي أخبرنا المعدل يعقوب بن مدمح أخبرنا بيته في وحدثنا الرزاز زاد بنا صلى ثم خفيه على ومسح توضأ
 روى ما كل يقول معين بن يحيى سمعت قال الدوري عباس حدثنا النحوي محمد بن إسماعيل حدثنا قال الحافظ
 عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد بن علي أخبرني أنسا األعمش رأى وقد مرسل فھو أنس عن األعمش
 يحمل لم األعمش يقول أبي سمعت قال المديني بن علي بن هللا عبد حدثنا لصيرفيا عمران بن محمد أخبرنا الصفار

 الواحد عبد بن محمد حدثنا أنس عن وأبان الرقاشي يزيد عن سمعھا وانما يصلى ورآه يخضب رآه إنما أنس عن
 رجال األعمش كان الدوري محمد بن العباس قال قال السوسي سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األكبر
 أسد بنى من كاھل بنى من رجل فاشتراه الكوفة إلى حميال أبوه به جاء دباوند لھا يقال قرية من طبرستان أھل من

 الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا أسد بنى في نازال وكان أسد لبنى مولى وھو فأعتقه
 أبي على قرأت قال البرقاني أخبرنا الحسين مقتل ولد األعمش ان بلغني هللا عبد أبو قال قال إسحاق بن حنبل حدثنا
 ولد يقول الذھلي محمد بن علي بن إبراھيم إسحاق أبا سمعت بھا المروزي علك بن عمر بن هللا عبد الرحمن عبد
 وستين إحدى نةس وقتل علي بن الحسين قتل ليالي واألعمش وقتادة والزھري عروة بن وھشام العزيز عبد بن عمر
 عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن علي أخبرنا
 الزھري من أكبر األعمش يقول المبارك بن هللا عبد بن محمد المخرمي سمعت قال خراش بن يوسف بن الرحمن
 سمعت قال حنبل حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن برناأخ يقوله معين بن يحيى وسمعت قال عاقل ھذا وينكر
 هللا عبد أبو قال ستر سلم و عليه هللا صلى محمد أصحاب وبين بيننا كان إنما األعمش قال يحيى قال قال هللا عبد أبا

 بن يدالول حدثنا قال طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب رأى قد كان ھكذا صدق
 أبي حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر
 أربعة له ظھر انه يقال زمانه في الكوفة أھل محدث وكان كوفة ثقة محمد أبا يكنى األعمش مھران بن سليمان قال
 من أبوه وكان فصيحا وكان وثاب بن يحيى على قرأ فيه رأس القرآن يقرىء وكان كتاب له يكن ولم حديث آالف
 يلحن ال كان آخر موضع في وقال الخلق سيء عسرا وكان أسد بنى من فخذ كاھل لبنى مولى وكان الديلم سبى
 اال األعمش على ويختم تشيع فيه وكان منه حديثا أكثر طبقته من زمانه في يكن ولم بالفرائض عالما وكان حرفا
 بن عبيدة وأبو النحوي تغلب بن وأبان منه سنا وارفع األعمش من أفضل وكان اليامي مصرف بن طلحة نفر ثالثة
 كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان واحدا حديثا مالك بن أنس عن وروى مسعود بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن معن
 يوم وذلك الحسين قتل يوم ولد األعمش انو الحسين مقتل شھد مھران األعمش أبا ان وذكروا الخالء دخل إذا

 إلى وصوفھا جلده على جلدھا فروه قلب وقد فرو وعليه الجمعة إلى األعمش وراح وستين إحدى سنة عاشوراء
 حدثكم اسمع وانا المجاشى عثمان على قرئ قال البرقاني أخبرنا الرداء مكان الخوان منديل كتفه وعلى خارج
 فروا لبس األعمش رأيت قال عيينة بن أخبرنا الرزاق عبد حدثنا زنجويه بن ثناحد بھلول بن يعقوب بن يوسف
 يقذرنى كان بقاال كنت لو يأتينى كان من العلم تعلمت انى لوال أرأيتم قال ثم رجليه على خيوطه يسيل وقباء مقلوبا
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 إدريس بن الحسين أخبرنا يالھرو خميرويه بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني وأخبرنا منى يشتروا ان الناس
 فاشتھى الحديث من شيئا يروى ال يخضب الشيخ ألرى انى األعمش قال قال يمان بن يحيى حدثني عمار بن حدثنا
 بن هللا عبد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا ألطمه ان

 إلى نختلف كنا قال مصرف بن طلحة عن إسرائيل أبو حدثنا قال الربيع بن نغسا حدثنا أبي حدثنا حنبل بن احمد
 أقرأنا األعمش فإذا أصحابنا فتشنا وثاب بن يحيى مات فلما يقرأ ما ساكت واألعمش عليه نقرأ وثاب بن يحيى
 أبو قال قال ءالعال بن علي بن احمد حدثنا القواس عمر بن يوسف أخبرنا الفقيه إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا
 وال حديثا أجود وال األعمش من هللا لكتاب أقرأ أحدا بالكوفة رأيت ما يقول ھشيم سمعت أيوب بن زياد يعنى ھاشم
 محمد حدثكم اإلسماعيلي إبراھيم بن احمد على قرأنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا عنه يسئل لما إجابة أسرع وال افھم
 وال األعمش من هللا لكتاب اقرأ أحد بالكوفة رأيت ما يقول ھشيما سمعت قال أيوب نب زياد حدثنا شبيب بن احمد بن

 األبار علي بن احمد أخبرنا دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرني شبرمة بن من عنه يسئل لما إجابة افھم وال حديثا أجود
 عبد بن محمد أخبرنا األعمش من هللا لكتاب اقرأ كان أحدا بالكوفة رأيت ما ھشيم قال قال أيوب بن زياد دلويه حدثنا
 بن محمد حدثنا العطار مھدى بن علي بن محمد حدثنا القاضي حمدان بن إبراھيم بن محمد أخبرنا القرشي الملك

 اقرأ سنة وكذا كذا منذ بالكوفة ما يقول إسحاق أبا سمعت قال زھير حدثني حماد أبي بن حدثني سمرة بن إسماعيل
 بن عمر أخبرنا الجوھري أخبرنا زيد لقراءة واآلخر هللا عبد لقراءة أحدھما واألعمش اصمع أسد بنى في رجلين من

 بن القاسم أخبركم اإلسماعيلي بكر أبي على قرأنا قال البرقاني وأخبرنا المطرز زكريا بن قاسم حدثنا علي بن محمد
 حديث وفي عاصم من الي أحب عمشاأل سليمان قال شعبة عن حجاج حدثنا الجوھري سعيد بن إبراھيم حدثنا زكريا

 الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا العالف يوسف بن محمد بن عثمان أخبرنا عاصم من حديثا إلينا أحب الجوھري
 اقرأ قال عليك أقرأ فقال رجل األعمش اتى قال الكسائي عن يحكى الجعد بن علي سمعت قال كزال بن جعفر حدثني
 بلغ حتى الثالثين فجاوز الثالثين يريد لعله فقال وجاوز عشرين عليه فقرأ آية نعشرو عليه يقرأ األعمش وكان
 أخبرنا األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا ابدا إليه عدت ال مجلس انه فوهللا اقرأ األعمش له فقال سكت ثم المائة
 عيسى أمر قال أبي حدثني هللا دعب بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا زكريا بن احمد بن علي حدثنا بكر بن الوليد
 يقوده ورجل ساقيه أنصاف إلى قصار ثياب وعليه األعمش وجاء قال لبسوا وقد فأتوا قال بصلة للقراء موسى بن
 علينا دخل ما عيسى قال الطوال الحيطان ھذه من أريحونا شبرمة بن ھنا ھا ليلى أبي بن ھنا ھا قال الدار دخل فلما
 داود بن محمد حدثنا إسحاق بن حنبل حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا له لواعج ھذا غير قارئ اليوم

 بن محمد حدثنا حنبل وقال األعمش مثل قبلنا كان الذي القرن وال نحن نر لم قال يونس بن عيسى حدثنا الحداني
 وحاجته فقره مع األعمش ندع منھم احقر أحد عند والسالطين األغنياء رأيت ما قال يونس بن عيسى حدثنا داود

 حدثنا جرير بن محمد أخبرنا الكاتب الجھم بن محمد بن علي بن احمد أخبرنا شاذان بن بكر أبي بن هللا عبد أخبرني
 في األعمش فجاء فجمعھم قال الفقھاء اجمع ليلى أبي البن موسى بن عيسى قال يقول عمى سمعت قال ھشام أبو
 بن يا فقال سبيلنا فخلوا واال شيئا تعطونا ان أردتم إن فقال األعمش فقام بطئوافأ بشريط وسطه ربط وقد فرو جبة
 محمد أخبرنا األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرنا األعمش ھذا سيدنا ھذا قال بھذا تجيء بالفقھاء تأتي لك قلت ليلى أبي
 بن ھارون بن محمد أخبرنا اآلخر لوقا حدثنا عمر قال الواعظ احمد بن عمر حدثنا الطناجيري وأخبرنا المظفر بن

 من أحدا خلف وما مات يوم األعمش مات يقول الخريبي داود بن هللا عبد سمعت قال موسى بن يوسف حدثنا حميد
 حدثنا الحسن بن إبراھيم بن احمد أخبرنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا سنة صاحب وكان قال منه اعبد الناس
 يحيى سمعت قال عرعرة بن إبراھيم سمعت قال زھير بن احمد حدثني البغوي زيزالع عبد بن محمد بن هللا عبد

 يحيى قال األول الصف وعلى جماعة في الصالة على محافظا وكان النساك من كان قال األعمش ذكر إذا القطان
 بن ھيثم حدثنا الرزاز سمعان بن احمد بن عثمان أخبرنا المقرئ بكير بن عمر بن محمد أخبرنا اإلسالم عالمة وھو
 األولى التكبيرة تفته لم سنة سبعين من قريبا األعمش كان قال وكيع حدثنا غيالن بن محمود حدثنا الدوري خلف

 درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا ركعة يقضي رأيته فما سنة ستين من قريبا إليه واختلفت
 النساك يشبه األعمش كان يحيى قال قال عليا سمعت قال الرحيم عبد بن محمد حدثني قال سفيان بن يعقوب حدثنا
 أبو حدثنا كتابه في البصري عيسى بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا قرآن وصاحب فضل له كان قال



40 

 

 بن حمزة أخبرنا جدا جليال األعمش كان قال معين بن يحيى سمعت داود أبو قال قال اآلجري علي بن محمد عبيد
 األعمش عن نمير بن حدثنا سعيد أبو حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا طاھر بن محمد
 احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا لجئتك المشي أطيق كنت لو فيقول مجاھدا آتي كنت قال
 احمد أخبرنا دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرني الكوفة أھل رجلي واألعمش إسحاق أبو هللا عبد أبو قال قال حنبل حدثنا
 اعقل أحدا أدركت ما يقول معاوية بن زھير سمعت قال زيد بن اسيد حدثنا موسى بن يوسف حدث األبار علي بن
 بن هللا وعبيد البھلول بن احمد بن محمد بن جعفر أخبرنا البصري علي أبي بن علي أخبرنا والمغيرة األعمش من

 قال مغيرة حدثنا عياش بن بكر أبو حدثنا يزيد بن محمد حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا قاال إسحاق نب محمد
 أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الكبير الواحد عبد بن محمد أخبرنا الفرائض في األعمش إلى اختلفنا إبراھيم مات لما

 سبق يقول عيينة بن سمعت قال السرى أبو حليمة بن سھل ناحدث محمد بن عباس حدثنا قال مرابا بن سعيد بن احمد
 أخبرنا واحدة انا ونسيت بالفرائض وأعلمھم للحديث وأحفظھم للقرآن اقرأھم كان خصال بأربع اصحابه األعمش
 بن علي سمعت قال النضر بن احمد بن علي حدثنا البندار وھب بن إسحاق بن احمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد
 محمد المدينة وألھل دينار بن عمرو مكة فألھل ستة سلم و عليه هللا صلى محمد امة على العلم حفظ يقول يالمدين
 البصرة وألھل األعمش مھران بن وسليمان السبيعي إسحاق أبو الكوفة وألھل الزھري شھاب بن وھو مسلم بن

 معاذ حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد خبرناأ المقرئ عمر بن محمد بن علي أخبرنا وقتادة ناقلة كثير أبي بن يحيى
 إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خميرويه بن أخبرنا له واللفظ البرقاني وأخبرنا يحيى حدثنا مسدد حدثنا المثنى بن

 ھذا فقال الرحمن عبد بن بالقاسم األعمش مر قال األحول عاصم عن سفيان عن سعيد بن يحيى حدثنا عمار بن حدثنا
 بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا مسعود بن هللا عبد بقول الناس اعلم األعمش يعنى الشيخ
 بن جعفر حدثنا القطان هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو حدثنا الفضل بن وأخبرنا عمر أبي بن حدثني قال سفيان
 اعلم أحد بالكوفة يبق لم الرحمن عبد بن القاسم قال قال معاص عن سفيان حدثنا قاال الطالقاني إسحاق حدثنا كزال
 رزق بن أخبرنا عاصما إسناده في يذكر لم انه غير سھل أبي لحديث واللفظ األعمش سليمان من هللا عبد بحديث
 من أحد شفاني ما شعبة لي قال قال بقية حدثنا مھنى الشامي هللا عبد أبو حدثنا حنبل حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا
 حدثنا المزكى يحيى بن محمد بن إبراھيم أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أخبرنا األعمش شفاني ما الحديث
 كان يقول الحسن بن عمار سمعت قال المروزي خاقان بن جعفر بن هللا عبد حدثنا الدغولي الرحمن عبد بن محمد
 بن محمد أخبرنا الخسروانى الديباج في لكم آخذ ان أريد انى قال األعمش كتاب قراءة في يأخذ ان أراد إذا جرير
 يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األكبر الواحد عبد
 القاضي المنذر بن علي بن الحسن بن الحسن أخبرنا الخسروانى الديباج ھذا قال األعمش عن حدث إذا جرير كان

 عن عمرو بن هللا عبيد حدثنا معبد بن علي حدثنا بكر أبو إسحاق بن محمد حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا
 لي فقال بعضھم بحديث آتيك ان لك ھل له قلت نعم قلت يحدث أحد وبالعراق الزھري لي قال قال راشد بن إسحاق
 وأزيدك قلت قال ھذا مثل يحدث من بالعراق ان ظننت ما ويقول فيھا ينظر فجعل األعمش سليمان بحديث فجئته نعم
 هللا عبد حدثنا األخنسى حدثنا يوسف بن احمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا الفضل بن أخبرنا مواليھم من ھو
 احمد بن عثمان أخبرنا الفضل بن وأخبرنا المصحف المصحف قال األعمش ذكر سمع إذا شعبة سمعت قال داود بن

 أخبرنا صدقه من المصحف يسمى األعمش كان علي بن عمر حفص أبو قال قال الواسطي سھل أبي بن سھل حدثنا
 أحد المحدثين في ليس يقول عمار بن سمعت قال إدريس بن الحسين أخبرنا خميرويه بن الفضل أبو أخبرنا البرقاني
 وأكثر بالمسند اعرف األعمش ان الا األعمش من أفضل وھو أيضا ثبت ھو المعتمر بن ومنصور األعمش من اثبت
 الزيات سويد بن محمد حدثنا الوراق احمد بن محمد بن علي أخبرنا الجوھري علي بن الحسن أخبرني منه مسندا
 سيد األعمش نسمى كنا يقول عياش بن بكر أبا سمعت قال التيمي خلف بن محمد حدثني الناقد يحيى أبو حدثني

 عند ويقول مخرق طبل فيقول فالن عند فنقول كنتم من عند فيقول الدوران من رغناف إذا إليه نجيء وكنا المحدثين
 قال فنأكله شيئا إلينا يخرج وكان دف فيقول فالن عند فنقول من عند ويقول طيار طير فيقول فالن عند فنقول من
 فشربنا فتيتا فاخرج فدخل كلنافأ واخرج فأكلنا إلينا فاخرج قال اكلتموه اال شيئا األعمش اليكم يخرج ال يوما فقلنا
 الشاة علف ھذا كلوا فتيتھا وشربتم امرأتي وقوت قوتى اكلتم وفعل بكم هللا فعل فقال وقتا صغيرة اجانة فاخرج فدخل
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 بن محمد أخبرنا لنا كلمه حتى إليه يجلس كان عطارا انسانا كلمنا حتى منه فزعا نكتب ال يوما ثالثين فمكثنا قال
 عبد سمعت قال األزدي يحيى بن محمد حدثنا مجاھد بن ھيثم حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد ناأخبر النرسي عمر
 يعنى هللا عبد أبو قال الحسين مقتل ستين سنة األعمش وولد ومائة وأربعين سبع سنة األعمش مات يقول داود بن هللا

 محمد بن جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا عوانة أبو قال كذا قال وثمانون سبع وله مات كأنه قلت يحيى بن محمد
 مات عوانة أبو قال قال داود بن هللا عبد حدثنا علي بن نصر حدثنا الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي
 أخبرنا ومائة وأربعين ثمان سنة األعمش مات قال نمير بن حدثنا الحضرمي وقال ومائة وأربعين سبع سنة األعمش

 وأربعين ثمان سنة األعمش مات قال وكيع حدثنا هللا عبد أبو حدثني حنبل حدثنا احمد بن نعثما أخبرنا رزق بن
 مولى مھران بن سليمان وھو األعمش حدثنا نعيم أبو حدثنا يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا
 بن احمد أخبرنا دعلج أخبرنا الفضل بن وأخبرني ومائة وأربعين ثمان سنة في ومات نعيم أبو قال أسد بن كاھل بنى
 وثمانين ثمان بن وھو األعمش مات يقول نعيم أبا سمعت قال حريث بن الحسين يعنى عمار أبو حدثنا األبار علي
 عشرة بست منصور بعد األعمش ومات األول ربيع شھر في ومائة وأربعين ثمان سنة ومات ستين سنة وولد سنة
 مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا بكر بن الوليد حدثنا طاھر نب محمد بن حمزة أخبرنا سنة

 وكان ومائة وأربعين تسع سنة مات األعمش مھران بن وسليمان قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح
 ثمان سنة في مات هان والصحيح قلت وأربعين ثمان سنة األعمش مات آخر موضع في وقال الحديث في ثبتا ثقة

 البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا اعلم وهللا ومائة وأربعين
 أين األعمش امرأة عميرة يا أنت أين فقلت موته بعد األعمش منزل أتيت قال األحمر خالد أبو حدثنا سعيد أبو حدثني
 بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا المجلس ھذا يأتون كانوا الذين العرب غطاريف نأي األعمش ابنة ھوذا يا أنت

 قال الصاغاني إسحاق بن محمد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا قال بنيسابور السليطى الحسين
 ھذا من فقيل الباب قتفدق موته بعد األعمش باب أتيت يقول إدريس بن هللا عبد سمعت يقول األشج سعيد أبا سمعت
 كانت التي العرب جماھير فعلت ما إدريس بن هللا عبد يا ھاى ھاى برزة لھا يقال امرأة فأجابتنى إدريس بن فقلت
 محمد بن هللا عبد حدثنا البرذعي صفوان بن الحسين أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا الباب ھذا تأتي
 في موته بعد األعمش رأيت يقول جريرا سمعت قال الرازي ھشام حدثنا الحسين بن محمد حدثني الدنيا أبي بن

  العالمين رب  والحمد بالمغفرة نجونا قال حالكم كيف محمد أبا فقلت منامي

 وبن البصري الحسن عن بھا وحدث بغداد قدم النضير أو قريظة مولى البصري معاذ أبو أرقم بن سليمان -  4612
 بن بكار بن ومحمد مزاحم أبي بن ومنصور الكسائي حمزة بن علي عنه روى كثير أبي بن يحيىو الزھري شھاب
 عبيد بن احمد بكر أبو حدثنا الحافظ سالم بن عمر بن محمد حدثنا رزق بن احمد بن محمد أنبأنا وغيرھم الريان

 بن احمد بكر أبو أخبرنا بغدادب أرقم بن وسليمان الربيع بن قيس من سمعنا قال بكار بن محمد حدثنا الشھرزوري
 الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال األشناني محمد بن محمد
 الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري أخبرنا بشيء ليس قال أرقم بن سليمان قلت معين بن يحيى سألت يقول
 ضعيفان جميعا قرم بن وسليمان أرقم بن سليمان معين بن يحيى قال جدي قال قال يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا

 بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني
 العباس بن محمد ناأخبر األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا بذاك ليس أرقم بن سليمان زكريا أبو قال قال الغالبي
 معاذ أبو أرقم بن سليمان يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن العباس حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا
 حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف حدثنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا فلسا يسوى ليس
 هللا عبيد أخبرنا الحديث عنه يروى وال شيئا حديثه يسوى ال أرقم بن يمانسل يقول أبي سمعت قال احمد بن هللا عبد
 بن سليمان قال عمار بن محمد حدثنا إدريس بن الحسين حدثنا الحسن بن محمد حدثنا أبي حدثني الواعظ عمر بن
 علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا ضعيف أرقم

 الزھري عن أرقم بن سليمان روى ألحمد قلت الحديث متروك فقال أرقم بن سليمان عن داود أبا سألت قال اآلجري
 أبي بن سھل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا الفضل بن أخبرنا يرو لم أو روى نبالى ال فقال التلبية في أنس عن
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 بأبي يكنى وكان منكرة أحاديث وروى بثقة ليس أرقم بن سليمانو علي بن عمرو حفص أبو قال قال الواسطي سھل
 أخبرنا الفضل بن أخبرنا عظيما أمرا منه وذكر شباب ونحن عنه ينھونا كانوا األنصاري هللا عبد بن محمد قال معاذ
 أرقم نب سليمان منھم جماعة فذكر عنھم الراوية عن يرغب من باب قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد

 بن سليمان قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا
 بن محمد أخبرنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمرى علي بن الحسين أخبرني الحديث متروك معاذ أبو أرقم
  الحديث متروك أرقم بن سليمان قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد

 دينار بن سلمة حازم أبي عن بھا وحدث بغداد سكن الكوفى النخعي داود أبو هللا عبد بن عمرو بن سليمان - 4613
 الرحمن عبد بن وخصيف الحسن أبي ومھاجر الجدلي خالد بن ومعبد فلفل بن ومختار عمير بن الملك وعبد

 السكري أبان بن محمد بن وبشر الحبنى مالك أبي بن عمار عنه روى حبيب أبي بن ويزيد األفطس وسالم الجزري
 هللا عبد بن شريك عم بن داود أبو وكان األزدي المغيرة بن وسلم الزھراني الربيع وأبو العابد أيوب بن ويحيى
 بن حفص بن محمد حدثنا خلدم بن محمد حدثنا الجواليقي احمد بن الحسن بن الحسين هللا عبد أبو أخبرنا القاضي
 من األبرار عمل قال عباس بن عن حازم أبي عن النخعي داود أبو حدثنا أيوب بن يحيى حدثنا العزيز عبد بن عمر

 فرواه المغيرة بن سلم خالفه داود أبي عن أيوب بن يحيى رواه كذا المغزل النساء من األبرار وعمل الخياطة الرجال
 الحافظ عمر بن علي حدثنا الخالل محمد بن الحسن أخبرناه مرفوعا سعد بن سھل عن حازم أبي عن داود أبي عن
 أبي عن النخعي داود أبو حدثنا المغيرة بن سلم حدثنا الوليد بن عباد حدثنا مھران بن العباس بن إسماعيل حدثنا
 من األبرار وعمل لخياطةا امتى رجال من األبرار عمل قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان سعد بن سھل عن حازم
 أخبرنا الوكيل الواحد عبد بن احمد أخبرنا الوليد بن عباد عن المدائني إسحاق بن هللا عبد رواه وكذا المغزل النساء

 كنا األزرق إسحاق قال قال الواسطي سلمة أبو حدثني الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا المعدل سعيد بن إسماعيل
 نعم داود أبو فقال طالب أبي بن على ذكر من شيء فجرى النخعي داود أبو عمه بن جاءف هللا عبد بن شريك عند

 فنعم فقدرنا فقال نفسه على اثنى هللا إن جاھل يا داود أبو قال ھذا تقول على المثل فقال شريك إليه فقام على الرجل
 الصيمرى أخبرنا جدال شيء أكثر اإلنسان وكان شريك فقال أواب إنه العبد نعم فقال نبيه على وأثنى القادرون
 قال أيوب بن يحيى حدثنا زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي أخبرنا
 الذي لي فقال قال قاعد حازم أبي وبن يصلى قائما سلم و عليه هللا صلى الرسول مسجد في كان داود أبا ان بلغني
 عنه يحدث الشيخ ھذا ترى قلت قال عددتھا ما وهللا قال تمام أبا يا أبيك حديث كان كم حازم أبي البن قلت انا حدثني
 ثم النبي على فسلم سلم و عليه هللا صلى النبي قبر من قريب وھو فاتاه فدعى إليه فبعث قال حديث ألف من بأكثر
 وقعد فسلم إلينا التفت ثم حازم أبي بن فأطرق قال ذلك مثل وبعمر محامد منه فذكر بكر بأبي بدأ ثم محامده ذكر
 ألف تروى أنك تمام ألبي ذكرت انى داود أبا يا له قلت قال لسانه ومن منه رأى لما مطرق حازم أبي بن وقال
 وكان فالنة خادمته اسم وكان آتيه وكنت يكرمنى كان فلقد ذلك ينكر وكيف قال ذلك فأنكر حازم أبي عن حديث
 بين تدرج بك فلكأنى فقال حازم أبي بن إلى التفت ثم بيتھم من خرج الساعة كأنه تىح أشياء ھذا من فعدد وكان
 عمر بن هللا عبيد أخبرنا وتركنا فقام قال تكثر ان الشيخ أيھا عليك ال وقال يعجب حازم أبي بن فأخذ قال أيدينا

 عن المعيطي حدثنا الغالبي انغس بن المفضل حدثنا الفرائضي القاسم بن نصر الليث أبو حدثنا أبي حدثني الواعظ
 معين بن يحيى عنه وسئل الغالبي يعنى الرحمن عبد أبو قال النخع كذاب فقال النخعي داود أبو له ذكر قال شريك
 سعيد حدثنا النجم بن طاھر بن احمد حدثنا األردبيلي موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا ثقة أب له كان قد فقال
 يعنى عمنا بن من لقينا ما يقول شريكا سمعت يقول الوليد أبا سمعت قال إدريس بن محمد نيحدث البرذعي عمرو بن

 سمعت قال وارة بن مسلم بن محمد حدثنا سعيد وقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على يكذب عمرو بن سليمان
 فقال إليه فجلسنا أصل فيه يقال لما ھل ننظر معي لقوم فقلت إليه فجلست عمرو بن سليمان أتيت يقول الوليد أبا

 بن محمد أخبرنا الكذاب ھذا عند من قوموا لھم فقلت خطوة أربعين أعمى قاد من قال أنس عن التيمي سليمان حدثنا
 شريك سئل قال معمر أبو حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا رزق بن احمد
 فوجدته النخعي داود أبا أتيت قال رجل حدثني قال معمر أبو وحدثني قال كذاب ذاك فقال النخعي داود أبي عن
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 لھا يضع عمير بن الملك عبد وحدثنا جبير بن سعيد عن سالم حدثنا يقول عروبة أبي بن سعيد بمصنفات يحدث
 داود أبي من أخذ نمم المريسى بشر وكان معمر أبو قال النخعي داود أبا يعنى كذابا وكان معمر أبو قال أسانيد
 الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد بن علي أخبرني جھميا كذابا وكان معمر أبو قال جھم رأى النخعي
 قال النخعي داود فأبو له قلت أبي سألت قال المديني بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا
 أبي حجر في كان قال حسان بن سھل أخبرني يقول أبي سمعت آخر موضع في هللا عبد وقال الحديث يضع كان
 وحدث حصين وحدثنا خصيف حدثنا يقول األسانيد عليه يركب وھو عروبة أبي بن مصنف فيه كتاب النخعي داود
 ةمر هللا عبد وقال الحسن أبو ومھاجر خالد بن معبد منھم مولده قبل موتھم فإذا وموتھم مولده حسبت مشيخة عن

 أبي مھاجر عن داود أبو روى الدجالين من وھو الناس عن يحدث كان النخعي داود أبو يقول أبي سمعت أخرى
 عثمان بن هللا عبد حدثنا األزھري أخبرني يولد ان قبل ماتوا ومشايخ هللا عبد بن وشريك سعد بن وزيد الحسن
 أبي عن أبي سألت قال المديني هللا عبد بن ليع بن هللا عبد حدثنا موسى بن عمران بن محمد أخبرنا قال الصفار
 فرد بورى اال بيته في وليس ببغداد داود أبا يعنى عليه دخلت يقول أبي وسمعت الدجالين من كان فقال النخعي داود
 فقال المتنابزين طعام عن نھى سلم و عليه هللا صلى النبي إن عكرمة له فقلت فاتھمته يحدثنا فجعل والكتب ثيابه عليه
 العباس بن محمد حدثني البرقاني أخبرنا الخريت بن الزبير غير ھذا يرو ولم أمره فبان عكرمة عن خصيف حدثنا
 محرز بن القاسم بن محمد بن احمد حدثنا درستويه بن جعفر حدثنا الفزاري مسعدة بن محمد بن احمد حدثنا الخزاز
 بن محمد أخبرنا األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرني النخع كذاب النخعي داود أبو يقول معين بن يحيى سمعت قال

 بن يحيى سمعت قال مريم أبي بن سعد بن احمد حدثنا المصري البزاز سليمان بن احمد بن على أخبرنا المظفر
 رزق بن احمد بن محمد أخبرنا غيره جماعة وذكر النخعي داود أبو الحديث ووضع بالكذب المعروف يقول معين
 كان يقول معين بن يحيى سمعت قال شيبة أبي بن عثمان بن محمد حدثنا الفراء حبش بن محمد بن هللا ھبة أخبرنا
 عبد بن محمد أخبرنا ثقة أب داود ألبي وكان عمرو بن سليمان النخعي داود أبو منھم الحديث يضعون قوم ببغداد
 بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس ناحدث مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األكبر الواحد
 اال رجل ببغداد يكن ولم قدريا خبيثا كذابا سوء رجل وكان عمرو بن سليمان اسمه النخعي داود وأبو يقول معين
 سمعه أنه الصيرفي سعيد أبو لنا ذكر الذي الكتاب نسخة في قرأت الحديث يضع كان النخعي داود أبي من خير وھو
 المخرمي محمد بن عثمان أخبرنا قراءة العتيقي أخبرني ثم به أصله وذھب األصم يعقوب بن محمد العباس أبي من

 درب عند وكان النخعي داود أبا سمعت يقول يحيى سمعت قال حدثھم حاتم بن محمد بن العباس ان األصم أخبرني
 حدثني الواعظ عمر نب هللا عبيد أخبرنا الناس أكذب وكان يحيى قال ومخصفا وخصافا خصيفا سمعت يقول البقر
 يحيى قال كذاب النخعي داود أبو معين بن يحيى قال قال الصاغاني إسحاق بن محمد حدثنا مخلد بن محمد حدثنا أبي
 عليھم يملى وھو يوما الحديث أصحاب عنده كان فقال الكرخ باب عليه نزل أنه صدوقا كان رجل وأخبرني معين بن
 سعيد عن وسالم جبير بن سعيد عن خصيف عليھم يملى وھو حنيفة أبي بكت من كتاب حجره في فإذا فاطلعت قال
 القاضي احمد بن مكرم من سمعه الذي كتابه رزق بن احمد بن محمد إلى دفع إسنادا مسألة لكل يضع انه معناه يعنى
 سمعت قال يثمالھ بن يزيد حدثنا مكرم أخبرنا يحيى بن عثمان بن هللا عبيد أخبرنا األزھري أخبرنا ثم منه فنقلت
 من أبواب في ونحن ھشيم عند من انصرفنا األحاديث يضع كذاب سوء رجل النخعي داود أبو يقول معين بن يحيى
 بن الحسن بن على أخبرني ويخرج الحديث ويضع يدخل كان بإسناد عندي وھو اال شيء منھا ليس فقال الطالق
 سمعت قال إسحاق بن حنبل حدثنا الصابوني شعيب بن دمحم بن عمر حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا الدقاق محمد
 يا له فقال ذكره رجل من سمعت أين رجل له وقال يصفه مصفر شيخ ھنا ھا النخعي داود أبو كان يقول هللا عبد أبا

 بن أخبرنا الكالم يحب جدل صاحب داود أبو وكان قال واألبواب بالباب منه سمعت جوابا له أعد لم ترانى مائق
 سألت قال األبار علي بن احمد أخبرنا الفضل بن حديث وفي حدثنا احمد بن دعلج أخبرنا قاال الفضل بنو رزق
 له ھيأت حتى عنه حدثت ما فقال لقيته أين حبيب أبي بن يزيد له قلت فقال النخعي داود أبي عن موسى بن مجاھد
 الھروي خميرويه بن أخبرنا البرقاني أخبرنا ليهع اقدر ال مكان على دلنى مجاھد قال واألبواب بالباب لقيته الجواب
 العالء أبو القاضي أخبرنا شيء وال عمرو بن سليمان النخعي داود أبو قال عمار بن حدثنا إدريس بن الحسين أخبرنا
 بن األحوص أمية أبو أخبرنا بواسط البابسيرى موسى بن محمد بن احمد بن محمد أخبرنا الواسطي علي بن محمد
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 البرقاني أخبرنا النخعي داود أبو منھم الحديث ويضعون يكذبون رجال ببغداد كان أبي لي قال قال لغالبيا المفضل
 حدثنا قال زرعة أبو حدثني البرذعي عمرو بن سعيد حدثنا النجم بن طاھر بن احمد حدثنا موسى بن يعقوب حدثنا
 والمرتھن الراھن في تقول ما فقلت عمرو بن سليمان إلى جلست قال راھويه بن إسحاق عن القھستاني علي أبو

 ال فقلت الراھن قول القول قاال سعد بن سھل عن حازم أبو وحدثنا عمر بن عن نافع عن هللا عبيد حدثنا فقال يختلفان
 الواسطي سھل أبي بن سھل حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان أخبرنا الفضل بن أخبرنا ھذا من أكذب الدنيا في أرى
 بن معبد عن يحدث الحديث يضع كذابا كان النخعي عمرو بن سليمان داود وأبو قال علي بن عمرو حفص أبو حدثنا
 إسنادا حديث لكل فيضع عروبة أبي بن مصنف يأخذ وكان مولده قبل ماتوا قد وھؤالء الحسن أبي ومھاجر خالد

 بن محمد سمعت قال شعيب بن إبراھيم بن محمد أخبرني المستملى إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن وأخبرنا
 الفضل بن أخبرنا بالكذب معروف العامري النخعي داود أبو الكوفى عمرو بن سليمان يقول البخاري إسماعيل
 كذاب سوء رجل قدرى عمرو بن سليمان اسمه النخعي داود أبو قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا
 فقال الطھر من الحيضتين بين وما وأكثره الحيض أقل في تعرف إيش له قلناف أتيناه إسحاق قال مجاوبة يكذب كان
 سعيد أبي عن طوالة أبو وحدثنا سلم و عليه هللا صلى النبي عن المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى حدثني أكبر هللا

 وأقل عشر وأكثره ثالث الحيض أقل قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن محمد بن وجعفر الخدري
 محمد بن على أخبرنا البرقاني أخبرنا الحديث يضعون البختري وأبو ھو وكان يوما عشر خمسة الحيضتين بين ما
 العزيز عبد وحدثنا المشعرانى الجھم أبو أخبرنا ببيروت مشكان بن المتوكل بن المؤمن عبد حدثنا المالكي جعفر بن
 القاسم حدثنا السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد حدثنا الميداني جعفر بن وھابال عبد حدثنا الكتاني علي بن احمد بن
 يضع كان النخعي عمرو بن سليمان داود أبو قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا قاال العصار عيسى بن

 بن صالح أخبرنا هالفقي محمود بن إسحاق بن يعقوب حدثنا الھروي العباس بن محمد قال قال البرقاني أخبرنا الحديث
 بن إبراھيم أخبرنا الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد وأخبرنا قال األسدي عمرو بن محمد
 الحديث يضع كان كوفى عمرو بن سليمان اسمه النخعي داود أبو محمد بن صالح قال قال البخاري الفقيه محمد
 عمرو بن سليمان قال أبي حدثنا شعيب بن احمد بن الكريم عبد دثناح سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا
 داود بن محمد بن محمد أخبرنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمرى أخبرني الحديث متروك داود أبو النخعي
 سليمان ھو رجاء بن هللا عبد عنه يروى عمرو بن سليمان قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي

  الحديث متروك داود أبو نخعيال

 شريح بن وحيوة يزيد بن ثور عن وروى بغداد يسكن كان هللا عبد بأبي ويكنى الشامي حسان بن سليمان - 4614
 وقال حاتم أبي بن الرحمن عبد ذلك جميع ذكر ميسرة بن علي عنه حدث رفاعة بن ومعان الغافقي أيوب بن وموسى
 الرازيين من عنه وروى عنه يروون البغداديين أرى وال أعرفه ال فقال عنه البغ أبي بن سألت فقال عنه أبي سألت
  الحديث صحيح ھو قال فيه تقول ما قلت خمسة أو أربعة

 وعمرو التيمي وسليمان األنصاري سعيد بن يحيى سمع الكوفى األزدي األحمر خالد أبو حيان بن سليمان -  4615
 بن عمر بن هللا وعبيد عجالن بن ومحمد عروة بن وھشام األعمش وسليمان خالد أبي بن وإسماعيل المالئي قيس بن

 بن وأحمد الطويل حاتم بن وأحمد إياس أبي بن وآدم الفريابي يوسف بن محمد عنه روى سليم أبي بن وليث حفص
 وشعبة قديما ادبغد خالد أبو قدم األشج سعيد وأبو العالء بن محمد كريب وأبو شيبة أبي ابنا وعثمان بكر وأبو حنبل
 عبد بن الملك عبد أخبرني الخالل بكر أبو أخبرنا قال الحنبلي جعفر بن العزيز عبد عن حدثت كذلك منه فسمع بھا

 الفضل بن أخبرنا ببغداد منه سمع يعنى األحمر خالد أبو فقدم ھنا ھا شعبة قدم يقول هللا عبد أبا سمعت قال الحميد
 سفيان سمعت قال أبي سمعت قال غياث بن حفص بن عمر حدثنا سفيان بن عقوبي حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا

 احمد أخبرنا دعلج أخبرنا الفضل بن وأخبرنا نمير بن هللا عبد ھشام أبو الرجل نعم قال األحمر خالد أبي عن سئل إذا
 نمير بن فقال األحمر الدخ أبا سفيان عند ذكروا قال نعيم أبو حدثنا البلخي شجاع بن الحسن حدثنا األبار علي بن

 يكن فلم الحديث أمر وأما حسن بن هللا عبد بن إبراھيم مع خروجه خالد أبي على يعيب سفيان كان قلت صالح رجل
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 علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا فيه عليه يطعن
 مات حتى سفيان يكلمه فلم حسن بن هللا عبد بن إبراھيم مع خرج األحمر خالد بووأ قال داود أبا سمعت قال اآلجري
 المھدى بك مر إن يقول وسليمان حسن بن هللا عبد بن محمد مع لخروجه جعفر بن الحميد عبد في يتكلم سفيان وكان
 وكان أصابوا أم أواأخط أدري ما فقال صفين سفيان وذكر الناس عليه يجتمع حتى إليه تخرج فال البيت في وأنت
 محمد حدثنا عنه حدثونا فمما خيثمة أبي بن قال يقول الطبري الحسن بن هللا ھبة سمعت شعبة من أشد ذا في سفيان
 هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ على بن محمد أخبرنا األمين الثقة األحمر خالد أبو حدثنا الرفاعي يزيد بن

 يقول السندي بن رجاء بن محمد بن محمد بكر أبا سمعت يقول ھانئ بن لحصا بن محمد سمعت الحافظ النيسابوري
 خالد أبي عن الجراح بن وكيع سألت إسحاق فقال ثقة األحمر خالد أبو يقول وكيعا سمعت إبراھيم بن إلسحاق قلت

 بن حمدم بن احمد سمعت قال األشناني محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا عنه يسأل ممن خالد وأبو فقال األحمر
 فقال األحمر خالد أبي عن معين بن يحيى يعنى وسألته يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس
 المصري سليمان بن احمد بن علي أخبرنا المظفر بن محمد أخبرنا األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرني بأس به ليس
 بن محمد بن حمزة أخبرنا ثقة حيان بن سليمان يقول معين بن يحيى سمعت قال مريم أبي عن سعد بن احمد حدثنا
 العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا بكر بن الوليد حدثنا طاھر
 بن يعل أخبرنا التجار من نفسه يؤاجر محترفا وكان ثقة كوفى األحمر خالد أبو حيان بن سليمان قال أبي حدثني
 يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة
 علي بن زيد بن محمد أخبرنا الطناجيري الفرج أبو أخبرني صدوق حيان بن سليمان األحمر خالد أبو قال خراش بن
 متى األحمر خالد أبا سألت قال حاتم بن ھارون حدثنا بانيالشي عقبة بن محمد بن محمد أخبرنا الكوفى مروان بن

 احمد بن محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا ومائة عشرة أربع سنة قال ولدت
 ورأسه مخدة اال بيته في وليس يموت وھو األحمر خالد أبي على دخلت قال شيبة أبي بن عثمان حدثنا البراء بن

 جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا بدنى في بقائك من الي أحب لخروجك فوهللا اخرجى اخرجى نفس يا يقول وھو عليھا
 حسنويه بن سعيد أبو وأخبرنا نمير بن هللا عبد بن محمد حدثنا الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي
 الفراء بن حازم أبو وأخبرنا خياط بن خليفة حدثنا األھوازي داحم بن عمر حدثنا جعفر بن محمد بن هللا عبد أخبرنا
 سعد بن محمد حدثنا الدنيا أبي بن حدثنا األشيب بن عمران أبو حدثنا الحلبي أسامة أبي بن علي بن الحسين أخبرنا
 محمد خبرناأ الطناجيري أخبرني شوال في سعد بن زاد ومائة وثمانين تسع سنة حيان بن سليمان خالد أبو مات قالوا
 سنة األحمر خالد أبو ومات قال حاتم بن ھارون حدثنا الشيباني عقبة بن محمد بن محمد أخبرنا مروان بن زيد بن

  ومائة تسعين

 المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن علي بن محمد بن هللا عبد وھو المنصور جعفر أبي بن سليمان -  4616
 قال بكر أبي بن الحسن أخبرني ببغداد سليمان درب ينسب واليه زينب ابنته هعن روت أبيه عن حدث أيوب أبا يكنى
 حدثنا قال أخبرھم الخضر بن حمدان بن احمد ان يذكر شيراز من الجوري عمران بن إبراھيم بن محمد إلى كتب
 جعفر أبي بن سليمان مات فيھا ومائة وتسعين تسع سنة قال الزيادي حسان أبو حدثني قال الضبي يونس بن احمد
 أخبار في نذكره عنه اسند الذي والحديث سنة خمسين بن وھو أيوب أبا ويكنى صفر من بقين لسبع المؤمنين أمير
  هللا شاء إن الكتاب آخر النساء

 شعبة عن وحدث البصرة سكن فارسي واصله قريش مولى الطيالسي داود أبو الجارود بن داود بن سليمان - 4617
 وغيرھم عوانة وأبي قدامة بن وزائدة خالد بن وقرة يزيد بن وأبان يحيى بن وھمام هللا عبد بيأ بن وھشام والثوري
 علي بن وعمرو شيبة أبي ابنا وعثمان بكر وأبو المديني بن وعلي حنبل بن وأحمد الحميد عبد بن جرير عنه روى
 بن وعلي الدورقيان إبراھيم ابنا وأحمد ويعقوب المثنى بن ومحمد بشار بن ومحمد الواقدي كاتب سعد بن ومحمد
 فسمع بھا والمسعودي وشعبة بغداد وقدم ثبتا ثقة مكثرا حافظا وكان سواھم وجماعة الدوري وعباس الطوسي مسلم
 كنا داود أبو قال قال حدثھم حبيب بن يونس إن ثم حاتم أبي بن الرحمن عبد فذكر الوقت ذلك في يذاكر وكان منھما
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 عن الزناد أبي بن حدثنا فقلت المجذوم باب فذكروا يتذاكرون العصر بعد يجتمعون إدريس وبن شعبة وكان ببغداد
 شعبة فقال الحديث يليك مما كل معيقيب يا عمر له فقال عمر طعام يحضر معيقيب كان قال زيد بن خارجة عن أبيه
 محمد حدثنا المعدل هللا عبد بن يمإبراھ حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا به جئت مما أحسن بشيء تجيء لم داود أبا يا
 المجلس من قام إذا شعبة كان يقول حرب بن سليمان سمعت قال البخاري إسماعيل بن محمد حدثنا الثقفى إسحاق بن

 حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني لشعبة مر ما أي داود أبو عليھم أملى
 لبنى موالة وأمه العوام بن الزبير لموالى مولى الطيالسي داود أبو قال الغالبي بن حدثنا زھراأل بن محمد بن جعفر
 سمعت قال الموصلي يعنى يعلى أبو حدثنا الحافظ عدى بن هللا عبد أخبرنا الماليني سعد أبو أنبأنا معاوية بن نصر
 فتركته قال ال قال شيئا عون بن من معتس يوما الطيالسة صاحب داود ألبي قلت يقول الضرير المنھال بن محمد
 قال شيئا عون بن من سمعت داود أبا يا له قلت سنة بعد كان فلما قال ما نسي حتى ذلك قبل بشيء أتھمه وكنت سنة
 قال أعرفه لم له واحدا خال ما يزيد أحاديث ھي فإذا كلھا فعدھا علي عدھا قلت ونيف حديثا عشرون قال كم قلت نعم
 األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري أخبرني زريع بن يزيد به أراد عدى بن

 و عليه هللا صلى النبي أن عمر بن عن دينار بن هللا عبد عن شعبة عن الطيالسي داود أبو حدثنا الغالبي بن حدثنا
 ھو إنما معين بن يحيى قال كتابه من أخرجه ثم شبابة به وحدث به حدث ثم فتركه عليه فانكروه القزع عن نھى سلم
 القزع عن هللا رسول نھى فقال شعبة فيه فاخطأ ھبته وعن الوالء بيع عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھي

 الدوري محمد بن العباس حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا
 القزع عن نھى سلم و عليه هللا صلى النبي ان عمر بن عن دينار بن هللا عبد عن شعبة حدثنا سوار بن ةشباب حدثنا
 داود أبا يا الناس به فصاح المجلس في الطيالسي داود أبو به فحدث الحديث ھذا في معين بن يحيى قال الدوري قال
 احمد قال قال الطبري الحسن بن هللا ھبة أخبرنا وهفدع اذن فدعوه داود أبو قال شبابة حديث ھذا حديثك من ھذا ليس
 قلت يقول مسعود أبا سمعت قال بندار بن احمد سمعت قال األصبھاني هللا عبد بن يزيد حدثني الخالل محمد بن

 له قيل داود أبو وأما يعرفه لم له قيل إذا الخطأ إنما خطأ داود ألبي يعد ال قال داود أبي خطأ في حنبل بن ألحمد
 أبا سمعت قال األصبھاني إبراھيم بن محمد حدثنا الفضل بن إسماعيل وحدثني الخالل قال خطأ ھو ليس رففع

 فقال حنبل بن ألحمد ذلك فذكرت ألف قالوا أو تسعمائة في أخطأ داود أبا ان أصبھان من الي كتبوا قال مسعود
 روى ما جنب في يسير غلطه أن مع يغلط فكان خوان والحفظ حفظه من يحدث داود أبو كان قلت داود ألبي يحتمل
 حدثنا القزويني العباس بن عمر بن احمد أخبرنا المتوثي محمد بن الحسين بن محمد أخبرنا والسالمة الصحة على
 بأصبھان حدثت يقول الطيالسي داود أبا سمعت يقول بشار بن محمد بندارا سمعت قال الحلواني موسى بن محمد
 بن علي حدثنا بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا أسأل ان غير من بتداءا حديث ألف وأربعين أحد
 كثير وكان ثقة بصرى الطيالسي داود أبو قال أبي حدثني العجلي احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا زكريا بن احمد
 داود أبو فجذم مھدى بن منالرح وعبد ھو البالذر شرب قد وكان بيوم قدومى قبل مات فأصبته إليه رحلت الحفظ
 بن هللا ھبة أخبرنا حديث آالف عشر الرحمن عبد وحفظ حديث ألف أربعين داود أبو فحفظ الرحمن عبد وبرص
 بن هللا عبد سمعت قال أبي حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد أخبرنا عمر بن محمد بن علي أخبرنا الطبري الحسن
 داود ألبي ذلك فذكر قال داود أبي من طويل لحديث أحفظ أحد بقى ما يقول وكيعا سمعت يقول األصبھاني عمران
 أخبرني حديث ألف ثالثين يحفظ وكان حفظه من يملى فكان داود أبو علينا قدم هللا عبد قال قصير وال له قل فقال

 المروروذي احمد بن عمر حدثنا قاال القرشي سليمان بن احمد بن محمد بن علي عامر وأبو الخالل محمد بن الحسن
 أحفظ المحدثين في رأيت ما يقول الفالس علي بن عمرو سمعت قال بالبصرة الرواس بن احمد بن الكريم عبد حدثنا
 لعثمان حديث ألف عشر اثنى صدري وفي فخر وال حديث ألف ثالثين أسرد يقول سمعته الطيالسي داود أبي من

 أخبرنا المتوثي الحسين بن محمد أخبرنا فيھم فبثثتھا صبھانأ إلى فخرجت البصرة أھل من أحد عنھا سألني ما البزى
 داود أبا سمعت قال حفص أبا علي بن عمرو سمعت قال الحلواني موسى بن محمد حدثنا القزويني عمر بن احمد

 الطبري هللا ھبة أخبرنا بحرف منھا حدثت ما لعلي البري لعثمان حديث آالف عشرة صدري في قال الطيالسي
 داود أبي عن كتبوا يقول شيبة بن عمر سمعت قال حاتم أبي بن ھو الرحمن عبد أخبرنا هللا عبد بن مداح أخبرنا

 وھب بن إسحاق بن احمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا كتاب معه وليس حديث ألف أربعين بأصبھان
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 الطيالسي داود أبي من احفظ أحدا رأيت ما يقول المديني بن علي سمعت قال النضر بن احمد بن علي حدثنا البندار
 األصبھاني إبراھيم سمعت قال القزويني جعفر بن محمد بن هللا عبد حدثنا المظفر بن محمد حدثنا األزھري أخبرني
 فقلت قال الطيالسي داود أبي على بكيت ما المحدثين من أحد على بكيت ما يقول بشار بن محمد بندارا سمعت يقول
 الفقيه بندار بن احمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا مذاكرته وحسن ومعرفته حفظه من كان الم فقال قال وكيف له

 الطيالسي داود أبو يقول مھدى بن الرحمن عبد سمعت قال علي بن عمرو حدثنا مندة بن يحيى بن محمد حدثنا
 بن الحجاج حدثنا صبيح بن محمود بن احمد حدثنا يوسف بن جعفر بن محمد حدثنا نعيم أبو وأخبرنا الناس أصدق
 مأمون ثقة ھو فقال الطيالسي داود أبي عن حاضر وأنا السالم عبد بن النعمان المنذر أبو سئل قال قتيبة بن يوسف
 احمد يعنى وسأله قال زياد بن ھو الفضل حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا

 قليل عبيدة أبو وكان أحفظھما داود أبو فقال الحداد عبيدة أبو أم إليك أحب داود أبو فقال خارجة بن الھيثم حنبل بن
 احمد حدثنا الثقفى إسحاق بن محمد حدثنا المعدل هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا الكتاب كثير الغلط
 داود أبي عن يكتب حي داود وأبو نقول كنا لقا شعبة حديث أكتب عمن حنبل بن احمد سألت قال الدارمي سعيد بن

 بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال األشناني محمد بن محمد بن احمد أخبرنا
 فقال حرمي أو إليك أحب الطيالسي داود فأبو قلت شعبة أصحاب عن يعنى معين بن يحيى سألت يقول الدارمي سعيد
 أخبرنا به أعلم داود أبو فقال مھدى بن الرحمن عبد أو إليك أحب داود فأبو قلت إلي أحب اودد أبو صدوق داود أبو
 أحدا رأيت ما يقول مسعود أبا سمعت قال يزيد بن احمد بن محمد حدثنا جعفر بن محمد بن هللا عبد حدثنا نعيم أبو
 بن محمد بن ومحمد الواسطي لعالءا أبو والقاضي الجوھري علي بن الحسن أخبرنا داود أبي من شعبة في أكبر

 سنة الطيالسي داود أبو مات قال القرشي يونس بن محمد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا قالوا السواق عثمان
 معروف بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا فيه شك ال خطأ القول وھذا ومائتين عشرة أربع

 ثقة الحديث كثير كان داود بن سليمان الطيالسي داود أبو قال سعد بن محمد حدثنا فھم نب الحسين حدثنا الخشاب
 بن يحيى عليه وصلى يستكملھا لم سنة وسبعين اثنتين بن يومئذ وھو ومائتين ثالث سنة بالبصرة توفى غلط وربما
 أخبرنا الخزاز العباس بن مدمح أخبرنا األزھري أخبرنا البصرة والى يومئذ وھو سھل بن الحسن عم بن هللا عبد

 أو ومائتين ثالث سنة داود بن سليمان داود أبو ومات قال المثنى بن محمد موسى أبو حدثنا الكندي محمد بن إبراھيم
 أربع سنة الطيالسي داود أبو مات قال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي أخبرنا الفضل بن أخبرنا أربع

 علي بن عمرو حدثنا موسى بن بشر حدثنا الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا الرزاز احمد بن علي أخبرنا ومائتين
 ان يذكر الحافظ نعيم أبا سمعت وثالثين ثالث سنة ولد وسبعين إحدى بن وھو ومائتين أربع سنة داود أبو ومات قال
 حدثنا جعفر بن محمد بن هللا عبد أخبرنا حسنويه بن سعيد أبو وأخبرنا ومائتين أربع سنة من صفر في توفى داود أبا

 أربع سنة مات الطيالسة صاحب داود أبا يكنى داود بن وسليمان قال خياط بن خليفة حدثنا األھوازي احمد بن عمر
  األول ربيع شھر في ومائتين

 هللا عبد بن محمد أخبرنا العالف يوسف بن محمد بن عثمان أخبرنا المدائني سفيان أبو مھران بن سليمان - 4618
 سالم حدثنا ومائتين أربع سنة الضرير المدائني سفيان أبو مھران بن سليمان حدثنا روح بن هللا عبد حدثنا الشافعي

 مقسوم جزء منھم باب لكل تعالى قوله في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن بشر أبي عن
  هللا عن غفلوا وجزء هللا في شكوا وجزء با أشركوا جزء قال

 الھمذاني الكوفى الوليد بن والقاسم الشامي كثير بن العالء عن حدث الكلبي عوانة بن الحكم بن سليمان - 4619
 البرقاني أخبرنا الرياحي العوام أبي بن ومحمد المصيصي قدامة بن ومحمد الجرجرائي الصباح بن محمد عنه روى
 كثير بن العالء عن عوانة بن الحكم بن سليمان حدثنا العوام أبي بن حدثنا األنباري الھيثم بن جعفر بن محمد أخبرنا
 حتى الدنيا تذھب ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قاال مالك بن وأنس األسقع بن واثلة عن مكحول عن

 حدثنا المظفر بن دمحم حدثنا األزھري أخبرني بينھن النساء زنا والسحاق بالنساء والنساء بالرجال الرجال يستغنى
 عن الوليد بن القاسم عن عوانة بن الحكم بن سليمان حدثنا قال الصباح بن محمد ذكر قال الباغندي محمد بن محمد
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 يتوارث ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن مجاھد عن مصرف بن طلحة عن الحارث بن سنان
 أبو حدثنا اإلسفراييني إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي علي بن ينالحس أخبرنا البرقاني أخبرنا ملتين أھل
 وإنما الجانب ذاك ينزل كان ھذا فقال عوانة بن الحكم بن سليمان عن حنبل بن احمد يعنى وسألته قال المروذي بكر
 عمر بن محمد خبرناأ الضبي ھارون بن الحسين حدثنا الصيمرى أخبرنا شيئا عنه أكتب لم قال أو شيء عنده كان
 عنه فكتبوا بغداد قدم واسطيا أراه عوانة بن الحكم بن سليمان قال داود أبو حدثنا موسى بن إسحاق حدثني سالم بن

 البخاري حدثنا فارس بن احمد أبو حدثنا المستملى إبراھيم بن على أخبرنا الفضل بن أخبرنا باألخبار علم له وكان
 الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري أخبرني به بأس ال النفيلي قال الكلبي عوانة بن الحكم بن سليمان قال
 الكبير الواحد عبد بن محمد وأخبرنا قال معين بن يحيى عن الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا
 بن سليمان يقول حيىي سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا
 شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا بشيء ليس عوانة بن الحكم
  الحديث متروك عوانة بن الحكم بن سليمان قال أبي حدثنا النسائي

 بن داود كان الھاشمي أيوب أبو المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن علي بن داود بن داود بن سليمان - 4620
 سعد بن وإبراھيم الزناد أبي بن الرحمن عبد بن سليمان سمع داود باسمه سموه ولد فلما حمل وابنه مات علي

 الشافعي إدريس بن ومحمد عيينة بن وسفيان الجمحي الرحمن عبد بن وسعيد القاسم بن وعبثر جعفر بن وإسماعيل
 بن وعباس الزعفراني محمد بن والحسن صاعقة يحيى وأبو الحمال هللا دعب بن وھارون حنبل بن احمد عنه روى
 وأحمد الحربي وإبراھيم النرسي هللا عبيد بن وأحمد أسامة أبي بن والحارث السواق سالم بن والحسن الدوري محمد
 بن الرحمن بدع حدثنا البرذعي العزيز عبد بن علي أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا ثقة وكان المعدل بن
 يقول الجارودي الوليد أبا سمعت يقول مسلم بن محمد سمعت قال الرازي خالد بن إبراھيم حدثنا الرازي حاتم أبي
 بن العزيز عبد حدثني حنبل بن وأحمد داود بن سليمان منھما أعقل رجلين بالعراق خلفت ما فقال الشافعى علينا قدم
 بن إبراھيم حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد حدثنا البرذعي العزيز عبد بن علي أخبرنا كتابه من بلفظه األزجى علي
 رأيت ما الشافعي لي قال يقول الصباح بن محمد بن الحسن سمعت يقول مسلم بن محمد سمعت قال الرازي خالد
 بن محمد تحالف أبو أخبرنا المقرئ طلحة بن علي أخبرنا الھاشمي داود بن وسليمان حنبل بن احمد رجلين من أعقل

 عن بلغني قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد أخبرنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الطرسوسي إبراھيم
 بعضه على أتيت فإذا نية ولي بحديث أحدث ربما يقول الھاشمي داود بن سليمان سمعت قال وارة بن مسلم بن محمد
 اختر لي قيل لو قال حنبل بن احمد عن بلغني خراش بن وقال نيات إلى يحتاج الواحد الحديث وإذا نيتي تغيرت
 بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا الھاشمي داود بن سليمان استخلفت عليھم استخلفه رجال لألمة
 كان ةثق الھاشمي داود بن سليمان قال أبي حدثني قال احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا زكريا بن احمد بن علي حدثنا
 حدثنا شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري أخبرني بغداد يسكن
 بن الخصيب أخبرنا النيسابوري القطان يوسف بن محمد حدثني ثقة صدوقا كان الھاشمي داود بن سليمان قال جدي
 داود بن داود بن سليمان أيوب أبو قال أبي أخبرني النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد
 الدارقطني الحسن أبو قال قال الخالل محمد بن الحسن أخبرني بغداد سكن مأمون ثقة عباس بن هللا عبد بن علي بن

 فھم نب الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا ثقة الھاشمي داود بن سليمان
 عشرة تسع سنة ببغداد توفي العباس بن هللا عبد بن علي بن داود بن داود بن سليمان قال سعد بن محمد حدثنا

 احمد أخبرنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمرى أخبرنا ثقة وكان ومائتين
 حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا ومائتين رةعش تسع سنة توفى الھاشمي داود بن سليمان قال زھير بن

 بن الحسن أخبرني ببغداد ومائتين عشرة تسع سنة الھاشمي داود بن سليمان مات قال الحضرمي هللا عبد بن محمد
 يونس بن احمد حدثنا أخبرھم الخضر بن حمدان بن احمد ان الجوري إبراھيم بن محمد إلى كتب قال بكر أبي

  الھاشمي علي بن داود بن داود بن سليمان مات فيھا ومائتين عشرين سنة قال الزيادي حسان أبو حدثني قال الضبي
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 يحيى بن زكريا عنه روى الربيع بن وقيس عمر بن ورقاء عن حدث المدائني الجھني سفيان بن سليمان - 4621
 قال العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا المدائني أيوب بن

 الجھني سفيان بن سليمان حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا بمعدان المعروف بسام بن علي بن محمد جعفر أبو حدثني
 يجب لم ومن الوليمة طعام الطعام بئس قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن سمى عن مالك عن ورقاء حدثنا مدائنى
  ورسوله هللا عصى فقد

 والحمادين حازم بن وجرير شعبة سمع البصري الواشجى األزدي أيوب أبو بجيل بن حرب بن سليمان -  4622
 روى عمرو بن ومالزم التستري إبراھيم بن ويزيد يحيى بن والبسرى درھم بن زيد بن وسعيد فضالة بن ومبارك

 يحيى بن ومحمد الحميري الزبير بن هللا وعبد راھويه بن وإسحاق حنبل بن وأحمد القطان سعيد بن يحيى عنه
 بن ومحمد موسى بن ويوسف شيبة بن ويعقوب الرازيان حاتم وأبو زرعة وأبو البخاري إسماعيل بن ومحمد الذھلي
 سليمان قدم الحربي وإبراھيم أسامة أبي بن والحارث المنادى هللا عبيد بن ومحمد الدوري وعباس الواقدي كاتب سعد
 في ويتكلم يدلس ال كان األئمة من إمام فقال الرازي حاتم أبو وذكره مكة قضاء وليو بھا وحدث بغداد حرب بن

 يده في رأيت ما حديث آالف عشرة من نحو حديثه ظھر وقد منه أكبر ولعله عفان بدون وليس الفقه وقرأ الرجال
 ببغداد حرب بن نسليما مجلس حضرت ولقد شيء كل وفي سلمة بن حماد في سلمة أبي من الي أحب وھو قط كتابا

 سليمان فصعد منبر شبه له فبنى المأمون قصر عند مجلسه وكان رجل ألف أربعين مجلسه حضر من فحزروا
 وھو يشف ستر أرسل وقد القصر باب فتح قد قصره فوق والمأمون السواد عليھم القواد من جماعة حوله وحضر
 عشر من أكثر عقيل بن حوشب حدثنا قال قد فلعله عقيل بن حوشب حديث شيء أول فسئل يملى ما يكتب خلفه
 ان اال الرأي ليس قالوا حتى نسمع ال يقولون ذلك كل وثالثة ومستمليان مستمل فقال نسمع ال يقولون وھم مرات

 وقعد فسكتوا الرعد خالف صوته فإذا ذكرت من قال حضر فلما فأحضروه جماعة فذھب المستملى ھارون يحضروا
 ما فقال عفان فأتينا مجلسه من فقمنا حفظه من حدث اال حديث عن يسئل ال وكان ھارون ىواستمل كلھم المستملون

 سقته كما الرازي حاتم أبي عن الخبر ھذا يحكى الطبري الحسن بن هللا ھبة سمعت يعظمه ھو وإذا أيوب أبو حدثكم
 عقيل بن حوشب عن سليمان ثبحدي أخبرنا وقد ھكذا والتعديل الجرح كتاب في أبيه عن أيضا حاتم أبي بن وذكره
 بن سليمان حدثنا نعيم بن احمد بن محمد حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا النرسي القاسم بن عمر بن محمد
 منزله في ھريرة أبي عند كنا قال عكرمة حدثنا قال الھجري مھدى عن عقيل بن حوشب حدثنا أيوب أبو حرب
 علي بن الحسين أخبرنا البرقاني أخبرنا بعرفة عرفة يوم صوم عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن فحدثنا
 علي سمعت قال المقدمي بكر أبي بن محمد بن احمد حدثنا اإلسفرائيني إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي

 فقال سنة ثالثين منذ سعيد بن يحيى حدثنا فقال يكثر فجعل حرب بن سليمان له ذكر وقد عشرين سنة المديني بن
 بكر أبي بن الحسن أخبرنا الحديث إال عون وبن أيوب على أخاف ما قال زيد بن حماد عن حرب بن سليمان حدثني
 حدثنا المديني بن علي حدثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل حدثنا القطان هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا
 الحديث عون وبن أيوب على أخاف ما أخوف يقول زيد بن حماد تسمع قال حرب بن سليمان عن سعيد بن يحيى
 جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا القاضي قال كما أو احفظ بھذا ولكني سليمان من وسمعته القاضي قال
 كنت عون بن حديث حماد عن أكتب ال وكنت عون بن موت أعقل يقول سليمان سمعت قال سفيان بن يعقوب حدثنا
 ثمان سنة الحديث طلبت يقول حرب بن سليمان سمعت يعقوب وقال بعد كتبته ثم قال موته أدركت قد رجل لأقو

 جالسته سنة عشرة تسع جالسته مات حتى ولزمته زيد بن حماد جالست مات فلما شعبة إلى فاختلفت ومائة وخمسين
 حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا يالروم هللا عبد بن بشرى أخبرنا ومائة وسبعين تسع سنة ومات ستين سنة
 احفروا عامر بن ھشام حديث عن حنبل بن احمد هللا عبد أبا سألت قال األثرم بكر أبو حدثنا الراشدي جعفر بن محمد

 عن ھالل بن حميد عن حازم بن جرير فيه قال فھذا بكر أبو قال فيه يضطربون نعم فقال فيه يختلفون وقلت وأعمقوا
 بن حماد قال وھكذا عامر بن ھشام عن ھالل بن حميد عن المغيرة بن سليمان وقال أبيه عن عامر بن ھشام بن سعد
 عن زيد بن حماد عن ببغداد حدثنا حرب بن سليمان ان اال عامر بن ھشام عن ھالل بن حميد عن أيوب عن زيد
 عبد ورواه أبيه عن ھشام بن سعد فيه أترك بالبصرة لي قال ثم أبيه عن عامر بن ھشام بن سعد عن حميد عن أيوب
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 وأما منھم الحد هللا عبد أبو يحكم فلم عامر بن ھشام عن الدھماء أبي عن ھالل بن حميد عن أيوب عن فقال الوراث
 عفير بن محمد بن الحسين حدثنا إبراھيم بن احمد حدثنا األزھري أخبرني الدھماء أبي حديث الحديث فقال غيره
 قيمة وخلف مات فالنا موالك إن فقال حرب بن سليمان إلى رجل جاء قال المسعرى ثناحد سنان بن احمد حدثنا

 الفرج أبو حدثني درھم إلى محتاج يومئذ وھو قال دونى لذلك المال منى إليه أقرب فالن قال درھم ألف عشرين
 العباس بن هللا عبد بن محمد أخبرنا عمران بن محمد بن احمد أخبرنا بلفظه الخرجوشى محمد بن هللا عبيد بن محمد
 محمد أخبرني المرزباني عمران بن محمد حدثنا الصيمرى محمد بن الحسين وأخبرني المقدمي القاضي حدثنا قال
 له فوصفت بالبصرة تركت من المأمون لي قال قال أكثم بن يحيى حدثنا أبي حدثنا القاضي المقدمي حدثني يحيى بن

 فكتبت إليه بحمله فأمرنى والصيانة الستر نھاية في عاقل للحديث حافظ ثقة ھو وقلت حرب بن سليمان منھم مشايخ
 مثله يدخل أن فكرھت لھما واشباه وثمامة دؤاد أبي بن المجلس وفي إليه أدخلته أنى فاتفق فقدم ذلك في إليه

 أمير يا داود يأب بن فقال والتوفيق بالعز سليمان له ودعا مجلسه ورفع المأمون فأجابه سلم دخل فلما بحضرتھم
 زيد بن حماد حدثنا المؤمنين أمير يا سليمان فقال له تخيير نظر إليه المأمون فنظر مسألة عن الشيخ نسئل المؤمنين

 وھيب وحدثنا فسل بالمسئول تزرى وال الجليس تضحك ال مسئلتك كانت إن فقال أسألك شبرمة البن رجل قال قال
 كانت فان فيھا يجيب أن للمجيب وال عنھا يسأل أن للسائل ينبغي ال ما مسائلال من معاوية بن إياس قال قال خالد بن

 مكة قضاء وواله قام حتى منھم أحد نطق فما فھابوه قال فليمسك ھذا من كانت وإن فليسأل ھذا غير من مسئلته
 تسع سنة في زلع أن إلى ذلك على يزل فلم ومائتين عشرة أربع سنة في مكة قضاء واليته وكانت قلت إليھا فخرج
 حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف بن احمد بن محمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا ومائتين عشرة
 عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا حي عيينة وبن حرب بن سليمان عن كتبنا يقول أبي سمعت قال

 يحدث حرب بن سليمان كان يقول داود أبا سمعت قال آلجريا علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري
 أخبرني روايته في ألفاظه فتتغير المعنى على الحديث يروى سليمان كان قلت ذاك ليس كأنه به يحدث ثم بحديث

 حرب بن سليمان حدثنا جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري
 بن محمد بن محمد أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن علي أخبرنا حفظ صاحب ثبتا ةثق وكان
 الفضل بن أخبرنا بصريا ثقة كان حرب بن سليمان قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود

 وذلك سنة وسبعين سبعا استكملت فقد صفر دخل إذا سليمان قال قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا
 بن احمد أبو حدثنا المستملى إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن وأخبرنا ومائتين عشرة ست سنة الحجة ذي في

 احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا صفر في ومائة أربعين سنة ولدت سليمان قال قال فارس
 محمد حدثنا الجوھري أخبرنا ومائتين وعشرين أربع سنة حرب بن سليمان مات قال اقإسح بن حنبل حدثنا الدقاق
 كثير ثقة كان حرب بن سليمان قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس بن

 ربيع شھر من بقين لليا ألربع بھا توفى حتى بھا يزل فلم البصرة إلى فرجع عزل ثم مكة قضاء ولى وقد الحديث
  اآلخر ربيع شھر من يوم آخر في كانت وفاته أن الزيادي حسان أبو وذكر قلت ومائتين وعشرين أربع سنة اآلخر

 نسخة الزبيدي عن األبرش حرب بن محمد عن روى الختلي األحول الربيع أبو رشيد بن داود بن سليمان -  4623
 الرازي زرعة وأبو النيسابوري الحجاج بن ومسلم الدوري محمد بن عباس عنه حدث األبار حفص أبي وعن

 ثقة وكان الموصلي يعلى وأبو حنبل بن احمد بن هللا وعبد الدورقي احمد بن هللا وعبد كامل بن عبدوس بن ومحمد
 السميدع بن شاھين حدثنا الموصلي سعيد بن محمد بن علي أخبرنا إجازة الصابوني عمر بن احمد بن محمد أخبرنا
 عبد بن محمد بن الملك عبد أخبرنا الختلي الربيع أبي على الثناء يحسن حنبل بن احمد هللا عبد أبا سمعت قال بديالع
 الربيع أبو حدثنا الدورقي إبراھيم بن احمد بن هللا عبد حدثنا خزيمة بن العباس بن الفضل بن احمد أخبرنا الواعظ هللا

 عروة عن الزھري أخبرني الزبيدي الوليد بن محمد حدثنا الخوالني بحر بن محمد حدثنا األنباري داود بن سليمان
 رأى سلمة أم بيت في جارية رأى سلم و عليه هللا صلى النبي ان سلمة أم عن سلمة أم بنت زينب عن الزبير بن

 إسحاق بن بيعقو حدثنا الھروي العباس بن محمد قال قال البرقاني أخبرنا لھا فاسترقوا نظرة بھا فقال سفعة بوجھھا
 ببغداد كان ثقة داود بن سليمان األحول الربيع أبو قال األسدي محمد بن صالح أخبرنا الحافظ الفقيه محمود بن
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 الربيع أبو داود بن سليمان مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا
  وثالثين إحدى سنة رمضان شھر من يوم أول جعفر أبي مدينة ينزل وكان

 زائدة أبي بن ويحيى الزبيري صالح بن وعامر الحناط شھاب أبا سمع المباركى داود أبو داود بن سليمان -  4624
 بن وأسيد الرازي زرعة وأبو الحجاج بن مسلم عنه روى المحاربي محمد بن الرحمن وعبد األبار حفص وأبا

 بكر بن يونس بن وأحمد الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد حنبل بن احمد بن هللا وعبد األصبھاني عاصم
 ببغداد يكون كان ثقة شيخ ھو زرعة أبو وقال به بأس ال فقال عنه معين بن يحيى سأل أنه زرعة أبو وذكر الوراق
 الخليل بن بكر بن يونس بن احمد حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا النرسي عمر بن محمد أخبرنا
 أبي بن يحيى عن فرافصة بن حجاج عن سفيان عن الحناط شھاب أبو حدثنا المباركى سليمان حدثنا بكر أبو الوراق
 لئيم خب والفاجر كريم غر المؤمن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن كثير
 مات فيھا ومائتين وثالثين إحدى سنة قال الحضرمي هللا عبد بن محمد احدثن الخلدي جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا
 مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا المباركى داود بن سليمان

  القعدة ذي في كانت وفاته ان وقيل قلت ومائتين وثالثين إحدى سنة المباركى

 بن هللا وعبد زيد بن وحماد أنس بن مالك سمع البصري العتكي الزھراني الربيع أبو داود بن سليمان - 4625
 عنه روى عيينة بن وسفيان الحناط شھاب وأبا القمى ويعقوب هللا عبد بن وشريك سليمان بن وفليح المديني جعفر
 معمر بن ومحمد راھويه بن حاقوإس المديني بن علي عنه وحدث مھدى بن أيام في عنه كتبنا وقال حنبل بن احمد

 هللا عبد بن وعيسى السجستاني داود وأبو الرازي زرعة وأبو الحجاج بن ومسلم الذھلي يحيى بن ومحمد البحراني
 الربيع أبو سكن البغوي القاسم وأبو المقرئ الكريم عبد بن وإدريس الحنائي البختري بن محمد بن ويحيى الطيالسي

 بن عمر بن احمد بن عمر محمد أبو أخبرنا الرازيان حاتم وأبو زرعة وأبو معين بن يىيح ووثقه بھا وحدث بغداد
 بن محمد بن هللا عبد أخبرنا العالف محمد بن يوسف بن محمد حدثنا الھاشمي با الواثق بن محمد بن العزيز عبد
 وثالثين إحدى سنة المحرم في بغدادب حفظه من إمالء الزھراني داود بن سليمان الربيع أبو حدثنا البغوي العزيز عبد

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثني قال زيد بن أسامة عن لعثمان مولى حدثني زيد بن حماد حدثنا ومائتين
 مرة فجعلت منھما أحسن زوجا رأيت ما رقية مع جالس ھو فإذا عليه فدخلت عفان بن عثمان إلى لحم فيھا بصحفة
 قلت قال عليھما دخلت قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى رجعت فلما رقية إلى أنظر ومرة عثمان إلى أنظر
 إلى أنظر ومرة رقية إلى أنظر مرة جعلت وقد هللا رسول يا ال قلت قال منھما أحسن ھو زوجا رأيت ھل قال نعم

 قال حبان بن الحسين بن علي حدثنا قال أخبرھم المخرمي حميد بن محمد أن الفوارس أبي بن محمد ذكر عثمان
 وأبو ومسدد الحجبي قال بالبصرة يكتبون عمن فسألوه جماعة وجاءه زكريا أبا شھدت يده بخط أبي كتاب في وجدت
 علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا الزھراني الربيع
 الربيع أبو فقال زيد بن حماد في أثبت أيھما والحجبى الربيع أبي عن األشعث بن سليمان داود أبا سألت قال اآلجري
 محمد بن محمد أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن علي أخبرنا ثقة والحجبي الرجلين أشھر
 صدوق وھو يهف الناس تكلم الزھراني الربيع أبو قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن

 النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا القطان يوسف بن محمد حدثني
 هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا ثقة البصري الزھراني الربيع أبو قال أبي أخبرني

 جعفر أبي بن احمد أخبرنا الزھراني داود بن سليمان الربيع أبو مات ھافي ومائتين وثالثين أربع سنة قال الحضرمي
 رمضان في الزھراني داود بن سليمان الربيع أبو مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا
  توفى وبالبصرة قلت عنه كتبت وقد ومائتين وثالثين أربع سنة

 احمد حدثنا شاذان بن إبراھيم بن احمد حدثنا طالب أبي بن الحسن أخبرني انسليم بن الربيع بن سليمان - 4626
 ومائتين وثالثين أربع سنة الرقيق دار في الربيع بن سليمان حدثنا البربري احمد أبو حدثني شقير بن العباس بن

 عن األلھاني فيانس أبي عن أبيه عن الخرساني عطاء بن عثمان عن المحبر أبي عن سليمان بن الربيع أبي حدثنا
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 أھل تحية كانت فقال لقيه ھو إذا أخاه الرجل معانقة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل قال الداري تميم
  بطوله الحديث وذكر إبراھيم عانق من أول وأن ودھم وخالص اإليمان

 الواحد عبد عن حدث كونىبالشاذ المعروف البصري المنقري أيوب أبو زياد بن بشر بن داود بن سليمان -  4627
 أصبھان إلى خرج ثم وذاكرھم بھا الحفاظ وجالس بغداد وقدم مكثرا حافظا وكان بعدھما ومن زيد بن وحماد زياد بن

 احمد بن وحمدون الكديمي يونس بن ومحمد الكجي مسلم وأبو الرقاشي قالبة أبو عنه روى بھا حديثه وانتشر فسكنھا
 بن محمد بن عمر حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا الدقاق محمد بن الحسن بن علي يأخبرن وغيرھم السمسار سلم بن

 ھشيم على فنزل الشاذكوني بن قدم حنبل بن احمد يعنى هللا عبد أبو قال قال إسحاق بن حنبل حدثنا الصابوني شعيب
 عبد بن محمد أخبرنا الخالل بكر أبو أخبرنا الصيرفي يوسف بن الحسن أخبرنا الدقاق عثمان بن هللا عبيد عن حدثت
 ھشيم على فنزل ثمانين سنة ھنا ھا علينا قدم احمد فقال الشاذكوني بن هللا عبد ألبي ذكرنا قال مطين سليمان بن هللا
 فإذا بعد علينا قدم ثم حسنة ھيئة ھيئته وكانت حافظا وكان احمد قال األبواب تلك ھشيم على يلقى وكان دھليزه في

 الحافظ نعيم أبو أخبرنا ھذه إلى الھيئة تلك بين كم نفسي في فقلت احمد قال وھيئة طوال ثياب ھيئةال تلك سوى ھيئته
 بن هللا عبد محمد أبا أن وأظن نعيم أبو قال اسيد بن احمد بن هللا عبد عن بطة بن احمد بن محمد عن كتابي في قال

 القاضي النبيل عاصم أبي بن عمرو بن احمد حدثني قال اسيد بن هللا عبد حدثنا قال حدثنا حبان بن جعفر بن محمد
 حنبل بن احمد لي فقال بغداد الشاذكوني سليمان قدم يقول الناقد عمرو سمعت قال سفيان بن ھارون حدثني قال

 الصوفي الحسن بن احمد بن طلحة أخبرنا روح بن عمر بن احمد أخبرنا الرجال نقد منه نتعلم سليمان إلى بنا اذھب
 كان ما يقول الناقد عمرو سمعت يقول حفص بن محمد سمعت قال مھزول أبي بن احمد بن محمد الحسن أبو حدثنا
 ما يحيى من باإلسناد اعلم وال الشاذكوني بن من للحديث أسرد وال حنبل بن احمد من لألبواب احفظ أصحابنا في
 قال إسحاق بن حنبل حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا قط إسنادا عليه يقلب أحد قدر

 أحفظنا علي وكان الشاذكوني سليمان لألبواب وأحفظنا معين بن يحيي بالرجال أعلمنا وكان يقول هللا عبد أبا سمعت
 سئل قال سيار بن محمد بن هللا عبد أخبرنا اإلسماعيلي إبراھيم بن احمد بكر أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا للطوال
 الحديث بصغير الشاذكوني بن فقال المديني بن علي أو الشاذكوني يعنى ھو بالحديث أعلم كان أيھما العنبري عباس
 قال نعيم أبي عند قال أظنه بالكوفة شيبة أبي وبن الشاذكوني بن التقى يقول العنبري عباسا وسمعت قال بجليله وعلى
 النك الباب ھذا عن سألتنى إنما الشاذكوني بن فقال قال خمس في اال الخمس تقطع ال تحفظ أيش شيبة أبي بن فقال
 أخبرني أرحمه وانا شيبة أبي بن الشاذكوني بن فترك قال تذاكرا ثم فأجابه قال انا اكتبه ولم فالن حديث كتبت

 حدثني قال الساجي يحيى أبو حدثنا األيادى علي بن محمد حدثنا األدمى محمد بن احمد بن محمد حدثني قال البرقاني
 يقول سالم بن القاسم عبيد أبا سمعت قال القطواني زياد أبي بن هللا عبد حدثني الكلبي أسامة بن هللا عبد سامةأ أبو

 فكان شيبة أبي بن بكر وأبي معين بن ويحيى هللا عبد بن وعلي حنبل بن احمد إلى الحديث علم يعنى العلم انتھى
 أبو قال له أحفظھم شيبة أبي بن بكر أبو وكان له أجمعھم نمعي بن يحيى وكان به أعلمھم علي وكان به أفقھھم احمد
 بن هللا عبد أخبرنا قراءة الماليني سعد أبو أخبرنا الشاذكوني داود بن سليمان له أحفظھم وأخطأ عبيد أبو وھم يحيى
 الشاذكوني بن كان قال نعيم أبو حدثنا فضيل بن محمد بن يزيد حدثنا بخيت بن احمد بن محمد حدثنا الجرجاني عدى
 بن هللا عبد أخبرنا اإلسماعيلي بكر أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا لبيك اللھم لبيك قال فيه اجبته فإذا الحديث عن يسألني
 يبكى أخذ الرجوع أراد فلما بأصبھان الطيالسي داود أبو كان يقول األصبھاني بن إبراھيم سمعت قال سيار بن محمد
 إنما أرجع من إلى تعلمون ال إنكم فقال تبكي وأنت واستبشر فرح أھله إلى رجع إذا لالرج ان داود أبا يا له فقالوا
 بن محمد أخبرني علي بن عمرو يعنى السقا بحر وبن الشاذكوني وبن المديني بن علي اإلنس شياطين إلى ارجع
 قال النسفي خلف بن ؤمنالم عبد أنبأنا مھران بن هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخبرنا المقرئ علي

 بحديث مھدى بن الرحمن عبد حدثنا يقول الشاذكوني سليمان سمعت يقول البغدادي محمد بن صالح علي أبا سمعت
 فدخل أنظر حتى قال الحديث وذكر فالن عن فالن حدثنا نضلة بن عبيد ھو سعيد أبا يا له فقلت بطة بن عبيد فقال
 إسحاق بن احمد حدثنا المؤدب علي بن احمد بن علي أخبرني بالضاد الالم لاتص ولكنه كذا ھو فقال خرج ثم البيت

 قال التمار جعفر أبو حدثنا الشيرازي إسحاق بن عمر حدثنا خالد بن الرحمن عبد بن الحسن أخبرنا النھاوندي
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 فلما هحديث فكتبت غياث بن حفص فأتيت الحديث أكتب دخلة وعشرين نيفا الكوفة دخلت يقول الشاذكوني سمعت
 حديث قال الكوفة من قلت جئت أين من سليمان يا فقال خدويه أبي بن لقيني بنانه في وصرت البصرة إلى رجعت

 فكتبت قال ال قلت شيء منه عليك اذھب قال نعم قلت كله علمه أفكتبت قال غياث بن حفص حديث قلت كتبت من
 يأكل كان فحيل بكبش ضحى سلم و عليه هللا صلى النبي ان الخدري سعيد أبي عن أبيه عن محمد بن جعفر عن عنه
 فوضعت قال بالكوفة تعمل كنت أيش عينك هللا فأسخن قال ال قلت سواد في ويمشى سواد في وينظر سواد في

 بن إن قلت رجعت لم قال البصرة من قلت أقبلت أين من فقال حفصا فأتيت الكوفة إلى ورجعت النرسين عند خرجى
 الماليني سعد أبو أخبرنا غيرھا حاجة بالكوفة لي يكن ولم ورجعت فحدثني قال وكذا بكذا كعن ذاكرني خدويه أبي

 عند كنت قال عرعرة بن حدثنا محمد بن احمد حدثني الساجي يعنى يحيى بن زكريا أخبرنا عدى بن هللا عبد أخبرنا
 وإبراھيم طارق القطان ليحيى يقول عليا فسمع الشاذكوني بن فاقبل وعلي خدويه أبي وبن بلبل وعنده سعيد بن يحيى
 نكتب إنما تحسن ماال لنا وتكلف ندري ال عما نسألك الشاذكوني فقال واحدا مجرى يجريان يحيى فقال مھاجر بن

 عشرة طارق وعن مائة إبراھيم عن عندك مائتين طارق وحديث خمسمائة مھاجر بن إبراھيم حديث ذنوبك عليك
 بن احمد أخبرنا ھذا من بأعظم يقذفنا ان آمن لم كلمتموه فان دعوه يحيى فقال ذل ھذا فقلنا بعض على بعضنا فأقبل
 قال احمد بن هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا بمكة الصيدالني احمد بن يوسف أخبرنا قال العتيقي محمد
 عبد أخبرنا المالكي الحسن بن محمد بن علي أخبرني الخائب الشاذكوني يسمى سعيد بن يحيى كان يقول أبي سمعت

 قال المديني هللا عبد بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى بن عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا
 قال المسيب بن سعيد عن زيد بن علي عن سفيان عن سعيد بن يحيى عن الشاذكوني رواه شيئا له وقلت أبي سمعت
 ذلك على فشق منبري يصعدون والخنازير القردة صورة في اميه بني أريت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 سفيان عن سعيد بن يحيى حدثناه قال اإلنكار أشد والخنازير القردة صورة في فأنكر القدر ليلة في انزلناه انا فأنزلت
 علي فشق منبري يصعدون اميه بني أريت سلم و عليه هللا صلى هللا نبي قال قال المسيب بن عن زيد بن علي عن

 قال يوسف بن ھشام عن حدث له وقيل اإلنكار أشد الشاذكوني بن حديث أول وأنكر القدر ليلة في أنزلناه انا فأنزلت
 أراد لما قال جبل بن معاذ عن عني فذھب سماه قد رجل عن الوليد أبي بن الوليد عن مريم أبي بن بكر أبو أخبرني
 عرق من انھا فقل سألوك فإذا المجرة عن سائلوك انھم قال اليمن إلى قال أراه يبعثني ان سلم و عليه هللا صلى النبي
 بكر وأبو شيئا مريم أبي بن بكر أبي من يوسف بن ھشام يسمع لم وقال اإلنكار أشد فأنكره العرش تحت التي االفعى
 بن محمد أحمد أبو أخبرنا ليزديا علي بن احمد انبأني سبره أبي بن بكر أبو أراه قال ثم صنعاني وھشام شامي
 جاءني يقول عفان سمعت قال الصائغ إسماعيل بن محمد سمعت قال الثقفي إسحاق بن محمد أخبرنا الحافظ محمد

 يحدث انه ست أو سنين خمس بعد فبلغني شيخا شيخا آخره إلى أوله من زياد بن الواحد عبد عليه فأمليت الشاذكوني
 عبد أخبرنا مھران بن مسلم ابو أخبرنا المقرئ علي بن أخبرنا ھذا سمع مني ويحكم لھم فقلت الواحد عبد عن به

 بأي له فقلت منه احفظ رأيت ما فقال الشاذكوني سليمان عن محمد بن صالح علي ابا سألت قال خلف بن المؤمن
 أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا باللواطه يرمى بلية وكان الحديث في يكذب وكان الكذب في فقال يتھم كان شيء
 بن عمرو بن علينا قدم يقول األنصاري الحسين بن احمد سمعت قال األصفھاني سفيان بن يعقوب بن احمد جعفر أبو

 الرؤاسي وسفيان الشاذكوني سليمان ان وذكر الشاذكوني داود بن سليمان أيام في أصبھان البصري الباھلي مرزوق
 لسليمان فقالوا مسجدا فأدخلوه موضع لھم يكن فلم نصرانيا غالما أخذواف الحديث يكتبون رفقة في كانوا وبلبل

 دخول الغالم فأبى محدثة المحاريب قال إبراھيم عن مغيره عن جرير أخبرنا فقال ننحره ترى أين الشاذكوني
 سأل أصبھان مرزوق بن عمرو بن وقدم ضرباته الدھر ضرب فلما المنحر اجتنب صالح عبد سليمان فقال المحراب
 أيوب أبا يا فقال مجلسه يوم فقام الشاذكوني يخجل ان فأراد بشيء يسعفه فلم وبالبلديه بأبوته إليه وتوسل الشاذكوني

 يخجله ان من حكمة وأشد تجربة أعظم أيوب أبو وإذا المنحر اجتنب الذي الصالح العبد بحديث تحدثنا ان رأيت ان
 لنحدثك المنزل في ونحن فأتنا المجلس من فرغنا فإذا حين منذ به اكرأذ ولم طويل والحديث بعيد عھد ھذا فقال شاب

 أخبرنا الصيمري علي بن الحسين أخبرنا البلد عن وخرج خجال فرجع المنحر اجتنب الذي الصالح العبد بحديث
 يوسف بن محمد حدثنا العنزي عليل بن الحسين حدثنا الجمال إبراھيم بن احمد أخبرنا المرزباني عمران بن محمد

 وھو الشاذكوني بسليمان جيء إذ عشية مھدي بن الرحمن عبد عند كنا قال المديني بن علي حدثني قال الخاركي
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 مھدى بن أتاه أفاق فلما أفاق حتى أزل فلم منزله إلى فادخل احملوه لغلمانه قال الرحمن عبد رآه فلما بنيجه سكران
 ألف فأعطاه نعم فقال درھم ألف عندي ولك النبيذ دع مھدى نب فقال بنجونى ولكنھم سكرت ما وهللا فقال فوعظه
 أخبرنا الرزاز عمر بن الملك عبد أخبرني إليه عاد حتى تركه فما علي قال انصرف ثم تغدى حتى عنده فأقام درھم
 كرعس بن سھل بن محمد حدثنا خالد أبو طھمان بن الھيثم بن يزيد حدثنا مخلد بن محمد حدثنا الحافظ عمر بن علي
 ھا إلى جاء الخبيث الكذاب هللا العدو قال ثم وجھه فتغير فقرأه فأخذه كتابا إليه فدفع الرزاق عبد إلى رجل جاء قال
 عن وال معمر عن بھا حدثته ما وهللا بأحاديث حدثته أنى فذكر العراق إلى ذھب ثم كذا ويفعل كذا يفعل كان ھنا

 ما فقال معين بن يحيى ذكر ثم الشاذكوني ذاك قال ثم بكتابه مىر ثم منھم سمعتھا وال جريج بن عن وال الثوري
 افقه رأيت فما حنبل بن احمد وأما سراد فحافظ المديني بن علي وأما سرد غير من منه بالحديث اعلم وال مثله رأيت
 الحسن خبرناأ بمصر البزاز ميمون بن الحسين أخبرنا باألنبار اللخمي محمد بن احمد بن محمد حدثني اورع وال منه
 احمد يعنى وسألته قال المخرمي نصر بن القاسم حدثنا التستري سعيد بن محمد حدثنا زكير بن شعبان بن علي بن
 نفعه فما جماعة وذكر زريع بن ويزيد المفضل بن وبشر زيد بن حماد جالس فقال الشاذكوني سليمان عن حنبل بن
 يقول الضبي العباس بن هللا عبد أبا سمعت قال نعيم بن محمد أنبأنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني منھم بواحد هللا

 ان أريد ببغداد الرازي زرعة أبو لي قال يقول جزرة صالحا سمعت يقول إسحاق بن يعقوب الفضل أبا سمعت
 رادأ الرازي زرعة أبو ھذا له قلت عليه دخل فلما إليه به فذھبت صالح قال فاناظره الشاذكوني سليمان مع اجتمع

 أبو فتحير بھا ويذاكره الوقت في األسانيد يصنع الشاذكوني فكان منھا قطع وما الكعبة أستار حديث فتذاكرا مذاكرتك
 وضعھا األحاديث ھذه له فقلت الشيخ ھذا فعل مما وهللا اغتممت زرعة أبو لي قال عنده من قمنا فلما وسكت زرعة
 الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أنبأنا الجوھري اأخبرن مثلھا لوضع آخر بشيء ذاكرته ولو الساعة
 ويضع يكذب انه اال سمع قد فقال الشاذكوني بن وذكر معين بن يحيى سمعت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا

 قال الغالبي نب حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري أخبرني الحديث
 محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف أخبرنا العتيقي أخبرنا الكذب الشاذكوني بن علي جربت معين بن يحيى قال
 عن معين بن يحيى سألت قال الحضرمي محمد بن احمد حدثنا السھمي الحميد عبد بن محمد حدثنا العقيلي عمرو بن

 بن محمد سمعت قال األزھري العباس أبا سمعت قال احمد بن لجدع عن حدثت بشيء ليس فقال الشاذكوني سليمان
 علي بن محمد حدثنا ضعيف كل من أضعف عندي ھو فقال الشاذكوني يعنى سليمان وذكر البخاري إسماعيل
 قال أبي أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا بلفظه الصوري

 عبدان سألت قال عدى بن هللا عبد أخبرنا الماليني سعد أبو أخبرنا بثقة ليس الشاذكوني داود بن سليمان بأيو أبو
 فيغلط يحدث فكان ذھبت قد كتبه كانت وانما الشاذكوني يتھم ان هللا معاذ فقال ھو كيف الشاذكوني عن األھوازي
 عباسا سمعت فقال الشاذكوني عن سيار بن محمد بن هللا عبد سئل قال اإلسماعيلي بكر أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا
 توفى يقول الحافظ نعيم أبا سمعت قشرھا من الحية انسالخ العلم من انسلخ حتى الشاذكوني بن مات ما يقول العنبري
 وفاته تاريخ في والصواب وھم القول وھذا ومائتين وثالثين ست سنة بأصبھان الشاذكوني السعدي داود بن سليمان

 الشاذكوني سليمان قال فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا ما
 هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا الفضل بن وأخبرنا ومائتين وثالثين أربع سنة بالبصرة توفى

 محمد ذكر وكذلك بأصبھان المنقري الشاذكوني داود بن سليمان مات فيھا ومائتين وثالثين أربع سنة قال الحضرمي
 المظفر بن محمد عن حدثت وثالثين أربع سنة من األولى جمادى في بأصبھان كانت وفاته ان الطبري جرير بن

 في الشاذكوني سليمان رأيت يقول طاھر بن الفضل بن إسماعيل سمعت يقول قانع بن الحسين أبا سمعت قال الحافظ
 مطر فاخذنى إليھا أمر أصبھان طريق في كنت قال بماذا قلت لي غفر قال أيوب أبا يا بك هللا فعل ما فقلت النوم
  بذلك لي هللا فغفر المطر وھدأ أصبحت حتى كتبي على فانكببت شيء وال سقف تحت أكن ولم كتب معي وكان

 زكريا عنه روى دينار بن وھارون زيد بن حماد عن حدث البصري صاحب أيوب أبو أيوب بن سليمان - 4628
 الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد جزرة محمد بن وصالح القاضي إسحاق بن وإسماعيل المدائني الضرير يحيى بن

 حدثنا الخالل محمد بن الحسين أخبرنا بھا وحدث بغداد وقدم البصرة أھل من وكان البغوي القاسم وأبو الصوفي
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 منزل في البصري صاحب أيوب أبي بن سليمان حدثنا الصوفي نالحس بن احمد حدثنا الناقد علي بن محمد بن عمر
 هللا رسول رأيت فقال الحجر استالم عن عمر بن سألت قال الزبير أبي عن زيد بن حماد حدثنا القواريرى هللا عبيد
 لي لقا كذا باليمن أرأيت اجعل قال غلبت ان أرأيت زحمت ان أرأيت قلت قال ويقبله يستلمه سلم و عليه هللا صلى
 بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا عدى بن وھو الزبير عن والصواب الزبير أبي عن الخالل
 صاحب أيوب أبو البصري ھذا معين بن يحيى لي قال قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم

 أبي بن علي بن احمد بن هللا عبد أخبرنا الماليني سعد أبو أخبرنا عنه اكتب معروف حافظ صدوق ثقة البصري
 صاحب أيوب بن سليمان زكريا أبو قال حبان بن الحسين أبي جد كتاب في وجدت قال بمصر البغدادي طالب

 جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا عنده يكتب أن يأنف سعيد بن يحيى عند يتحفظ كان الثقات الحفاظ من البصري
 صاحب أيوب بن سليمان مات فيھا ومائتين وثالثين خمس سنة قال الحضرمي هللا عبد نب محمد حدثنا الخلدي
  البصري

 بن الوليد عن حدث واسط نزيل الشامي الجرشي محمد أبو حبيب بن سليمان بن محمد بن احمد بن سليمان - 4629
 ويحيى حنبل بن احمد بھا عنه فكتب بغداد قدم حافظا فھما كان معاوية بن ومروان شابور بن شعيب بن ومحمد مسلم
 قدم حلوا وكان قديما عنه كتبت وقال أبي عنه كتب حاتم أبي بن وقال إسحاق بن وحنبل مالعب بن وأحمد معين بن

 عنه فسألت واسطا قدمت الثانية رحلتى في كان فلما بأخرة وتغير معين بن ويحيى حنبل بن احمد عنه فكتب بغداد
 بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا عنه أكتب فلم والمالھى لمعازفوا الشرب في أخذ قد لي فقيل
 سألت حنبل بن احمد وقال احمد بن سليمان حدثني قال جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا مھدى
 الصفار عثمان بن هللا دعب أخبرنا المالكي الحسن بن محمد بن علي أخبرنا يحمدونه معروفا فوجدته بالشام عنه

 عن الوليد رواه حديث ألبي قلت قال المديني بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى بن عمران بن محمد أخبرنا
 ھذا فقال سعد لموت العرش اھتز قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان معيقيب عن سلمة أبي عن يحيى عن األوزاعي
 أبو أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرني مالك بن وعمرو الواسطي احمد بن سليمان رواه موضوع كذب الحديث
 فقال احمد بن سليمان عن محمد بن صالح علي أبا سألت قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا مھران بن مسلم
 بن محمد على تقرأ قال مھران بن مسلم أبو أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأني الحديث في يتھم كان
 أخبرنا البرقاني أخبرنا كذاب الواسطي احمد بن سليمان البغدادي محمد بن صالح علي أبو قال قال علي بن طالب
 محمد أبو احمد بن سليمان قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد

 وقد عبدان سألت قال عدى بن هللا عبد أخبرنا الماليني سعد يأب كتاب في قرأت مسلم بن الوليد عن روى ضعيف
 غرائب أفراد أحاديث ولسليمان عدى بن قال ثقة عندھم كان فقال بعجائب الواسطي احمد بن سليمان عن حدثنا
 محمد بن أحمد حدثني عليه ويشتبه الحديث يسرق ممن عندي وھو وغيره العزيز عبد بن علي عنه بھا يحدث

 محمد أبو احمد بن سليمان قال الحافظ الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا الشروطي جعفر بن محمد أخبرنا المستملى
  الحديث متروك الواسطي

 بركة في ببغداد سكن الواسطي أيوب أبا ويكنى سليمان بن منصور شيخ أبي واسم شيخ أبي بن سليمان -  4630
 الحجاج بن ومحمد سليمان بن وصالح الحميري سفيان وأبي ريسإد بن هللا وعبد عيينة بن سفيان عن وحدث زلزل
 وكان وغيرھما سليمان بن وصلة األمويين سعيد بن وخالد سعيد بن ويحيى الحضرمي الجبار عبد بن وحجر اللخمي
 العباس بن ومحمد خيثمة أبي بن احمد عنه روى صدوقا وكان وأخبارھم الناس وأيام والتواريخ بالنسب عالما
 علي بن العزيز عبد أخبرني الدقاق المغيرة بن الحسن بن وعلي الفرائضي الليث أبي أخو القاسم بن وأحمد دياليزي

 بن احمد حدثنا الثقفى عمار بن هللا عبيد بن احمد العباس أبو حدثنا البجلي إبراھيم بن محمد بن عمر حدثنا الوراق
 خمسا عمره وكان ومائتين وأربعين ست سنة ومات ةومائ وخمسين إحدى سنة ولد أباه ان شيخ أبي بن سليمان
 وان منصور اسمه وكان ومائة وثمانين ست سنة ومات ومائة عشرة ثمان سنة ولد جده شيخ أبا وأن سنة وتسعين

 ابنه فيھا ولد التي السنة في ومات علي المؤمنين أمير قتل وفيھا أربعين سنة ولد شيخ أبي أبا األكبر سليمان أبيه جد
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 عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا ومائة عشرة ثمان سنة شيخ أبو
  ثقة فقال الواسطي شيخ أبي بن سليمان عن األشعث بن سليمان داود أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد

 الجرشي محمد بن والنضر شميل بن النضر سمع المروزي السنجي النحوي داود أبو معبد بن سليمان - 4631
 بن هللا وعبد إبراھيم بن ومسلم عاصم بن وعمرو واألصمعى ھمام بن الرزاق وعبد عدى بن والھيثم حاتم بن وسيار
 بغداد وقدم واليمن ومصر والحجاز العراق إلى العلم في رحل قد وكان وغيرھم الفرج بن وأصبغ التنيسي يوسف
 بن مسلم عنه وروى أحاديث معين بن ليحي مذاكرته في الجنيد بن هللا عبد بن راھيمإب منه وسمع بھا الحفاظ وذاكر
 حمدويه بن ومحمد داود أبي بن بكر وأبو خراش بن يوسف بن الرحمن وعبد الحضرمي هللا عبد بن ومحمد الحجاج

 عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا ثقة وكان المروزي
 بن حماد سمعت قال إبراھيم بن مسلم حدثنا معين بن ليحيى معبد بن سليمان النحوي داود أبو قال قال الجنيد بن هللا

 أخبرنا الكاتب محمد بن احمد أنبأنا أساء أساء معين بن يحيى فقال يكنى ال وكذا بكذا حنيفة أبا هللا أعض يقول سلمة
 رجاء أبا سمعت به فاقر السنجي صريم بن محمد بن احمد بن محمد جعفر أبي على قرأت قال مھران بن مسلم أبو

 سبع سنة في مات الفقھاء وجلة األصمعي جالس السنج أھل من معبد بن سليمان يقول موسى بن حمدويه بن محمد
 بن المعافى حدثنا طبريال هللا عبد بن طاھر الطيب أبو القاضي أخبرنا الحجة ذي في غيره زاد ومائتين وخمسين
 األبيات ھذه أن بمرو المؤدب الكمسانى جعفر أبو أخبرني المروزي علي بن احمد بن عمر حدثنا الجريري زكريا
... ...  انتھره بالمنكر عامال رأى وإن...  مجتھدا بالمعروف الناس آمر يا...  السنجي معبد بن سليمان داود ألبي
 دأب ذلك ناسين...  له تاركين ببر أتأمرون... ...  البقرة سورة في ما واتل فأوصھا ... كلھم الناس قبل بنفسك ابدأ

 أمارا بالعرف كان من... ...  الفجره من اال تكن لم خالفه...  على كنت ثم ببر أمرت وإن... ...  الخسره الخيب
 حدثنا رشيق بن الحسن حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا البرقاني أخبرنا...  مطره سيله منه يسبق فذاك...  وتاركه
 ناولني قال القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري حدثني ثم أبيه عن النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد
  داود أبو كنيته ثقة مروزي معبد بن سليمان يقول أبي سمعت قال بيده لي وكتب الكريم عبد

 الضبعي عامر بن سعيد عن حدث رأى من سر ساكني من أيوب أبو رزيق بن الجبار عبد بن سليمان -  4632
 بن وخالد غياث بن حفص بن وعمر الطباع بن عيسى بن وإسحاق محمد بن ويونس فارس بن عمر بن وعثمان
 عبد بن وأحمد ناجية بن محمد بن هللا عبد عنه روى المروزي محمد بن وحسين مسلم بن وعفان قادم بن وعلي مخلد
 حاتم أبي بن وقال صاعد بن محمد بن ويحيى المجدر بن ھارون بن ومحمد المطرز زكريا بن وقاسم ابورس بن هللا
 أخبرنا بخير ويذكره عليه الثناء في يبالغ الشاعر بن حجاج سمعت يعقوب أبي وسمعت قال بسامرا أبي عنه كتب
 حدثنا ناجية بن محمد بن هللا عبد احدثن الناقد علي بن محمد بن عمر أخبرنا النھرواني روح بن عمر بن احمد

 حازم بن جرير حدثنا قال المروزي محمد بن حسين حدثنا قاال الجوھري سعيد بن وإبراھيم الجبار عبد بن سليمان
 أيوب عن جرير حدثنا حسين حدثنا الصائغ جعفر حدثنا األنباري الھيثم بن جعفر بن محمد أخبرنا البرقاني وأخبرنا

 إذا إبراھيم وقال كفنه فليحسن أخاه أحدكم كفن إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن الزبير أبي عن
 حدثنا المروزي شعبة بن احمد بن محمد بن الحسين أخبرنا الوكيل الواحد عبد بن احمد أخبرنا أخاه أحدكم ولى
 بن حفص بن عمر حدثنا البغدادي الجبار عبد بن سليمان حدثنا الترمذي عيسى أبو حدثنا محبوب بن احمد بن محمد
  ذكره بحديث غياث

 أخبرنا الجشاش الوليد بن إبراھيم عنه روى المحبر بن داود عن حدث الضرير الربضى أيوب أبو سليمان - 4633
 سمعت قال الجشاش الوليد بن إبراھيم حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل حدثنا الغزال برھان بن عمر بن الحسين
 ثابت عن فضالة بن مبارك عن المحبر بن داود حدثنا قال الصالحين من وكان الضرير الربضى أيوب أبا نسليما
 حبيب يا لصاحبه أحدھما يقول برجلين أنا إذا وحدى اسير أنا فبينما الناس مضى وقد عرفات من أفضت قال البناني
  بفاعل ليس بفاعل ليس صوتا فسمعوا قال بنايعذ فيه تحاببنا الذي أترى قال تقول ما محب يا لبيك اآلخر فقال
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 بكر بن القاسم أخيه بن عنه روى عقبة بن قبيصة عن حدث الطيالسي عاصم بن محمد بن سليمان - 4634
  الطيالسي

 سوار بن وشبابة ھارون بن يزيد عن بھا وحدث رأى من سر سكن المؤدب خالد أبو خالد بن سليمان -  4635
 بن قاسم عنه روى األشيب موسى بن والحسن نوح أبي وقراد محمد بن ويونس ھشام بن وكثير جرير بن ووھب
 السمسار قطن بن عيسى وأبو الجنديسابوري نوح بن ومحمد السجستاني داود أبي بن بكر وأبو األنباري محمد
 مخلد بن ومحمد العسكري ھارون بن سھل بن ومحمد صخرة أبي وكيل هللا عبد بن وأحمد الدقاق زكريا بن ومحمد
 العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن عمر أبو أخبرنا صدوق وھو أبي مع عنه كتبت حاتم أبي بن وقال الدوري
 قال قال ھريرة أبي عن يحدث زياد بن محمد سمعت قال أبي حدثنا جرير بن وھب حدثنا خالد بن سليمان حدثنا
 أخبرني حمار رأس رأسه هللا يحول ان االمام قبل سهرأ يرفع الذي يخشى أما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 أبو ومات القصير بكر بن محمد بن احمد يعنى بكر بن عن جدي قال قال الواعظ احمد بن عمر حدثنا الطناجيري
  ومائتين وستين إحدى سنة آخر في رأى من بسر خالد

 وأبي ھارون بن ويزيد نمير بن هللا عبد عن حدث المقتصد بأخي يعرف أيوب أبو الحسن بن سليمان - 4636
 بن سليمان بن احمد أخبرنا ثقة وكان مخلد بن محمد عنه روى الضرير مروان بن والحكم القاسم بن ھاشم النضر
 أيوب أبو الحسن بن سليمان حدثني العطار مخلد بن محمد حدثنا عمران بن بكران بن محمد أخبرنا المقرئ علي
 فإنھا زلزلت إذا قرأ من قال الشعبي عن ھانئ أبو بشير بن عمرو حدثنا مروان بن الحكم حدثنا قال المقتصد أخو
 الحسن بن سليمان أيوب أبو مات فيھا ومائتين وستين اثنتين سنة بخطه مخلد بن كتاب في قرأت القرآن سدس تعدل
  رمضان شھر في المقتصد أخو

 أبي عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفى النھدي مدمح أبو مھلھل بن عزور بن ھشام بن الربيع بن سليمان - 4637
 بن محمد عنه روى دكين بن الفضل نعيم وأبي رحمة بن وكادح الزاھد مسلم بن وھمام مخارق بن حصين جنادة
 بن ومحمد المؤذن يحيى بن احمد بن وجعفر صاعد بن ويحيى الصوفي إسحاق بن الحسين بن وأحمد الطبري جرير
 حفص بن مخلد بن محمد حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا البيع الواحد عبد محمد طاھر أبو أخبرنا العطار مخلد

 قال قال عباس بن عن عكرمة عن حيان بن مقاتل عن الزاھد مسلم بن ھمام حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا العطار
 واحدة نفس من أنشأكم الذي ھو اآلية ھذه وليقرأ عليه أصبعه فليضع ضرسه اشتكى من سلم و عليه هللا صلى النبي
 بن كادح يقال الدارقطني الحسن أبو قال قال األزھري حدثني تشكرون ما قليال واالفئدة واألبصار السمع لكم وجعل
 كادح انك اإلنسان أيھا يا تعالى هللا قول إلى ذھب كادحا فسماه الربيع بن سليمان فغيره به يعرف كان اسم له رحمة
 إلى ذھب وأظنه مسلم بن ھمام سماه اسمه فغير آخر شيخ عن مناكير أحاديث ھذا الربيع بن سليمان روى وقد قال
 من ومنھم بالخير يھم من منھم أراد الحسن أبو قال ھمام آدم بني كل وسلم عليه هللا سلم و عليه هللا صلى النبي قول
 كان قال الحافظ عمر بن علي أخبرنا انيالبرق أخبرنا مسلم بن ھمام فقال مسلما كان أباه ان إلى وذھب بالشر يھم

 الحجاج بن الفرج بن أحمد على قرأنا قال المحتسب بن الحسين بن علي بن احمد أخبرنا ضعيفا الربيع بن سليمان
 نعيم أبو أخبرنا الكادحي سليمان مات فيھا ومائتين وسبعين أربع سنة قال سعيد بن محمد بن احمد العباس أبي عن

 سنة يقول صبيح بن محمود بن احمد سمعت يقول حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبا سمعت قال الحافظ
  بالكوفة النھدي الربيع بن سليمان مات فيھا ومائتين وسبعين أربع

 من أحد السجستاني األزدي داود أبو عمران بن عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان - 4638
 بن مسلم وسمع والجزريين والمصريين والشاميين والخراسانيين العراقيين عن وكتب وصنف معوج وطوف رحل

 المقعد معمر وأبا التبوذكي إسماعيل بن وموسى الطيالسي الوليد وأبا الحوضي عمر وأبا حرب بن وسليمان إبراھيم
 بن وأحمد سعيد بن وقتيبه نبلح بن وأحمد معين بن ويحيى فياض بن وشاذ ومسددا القعنبي مسلمه بن هللا وعبد
 عمار بن وھشام التنوخي الجماھر وأبا عون بن وعمرو الفراء موسى بن وإبراھيم شيبه أبي بن وعثمان يونس
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 وأحمد السرح بن الطاھر وأبا الرملي موھب بن ويزيد الحلبي نافع بن والربيع الدوالبي الصباح بن ومحمد الدمشقي
 وأحمد النسائي الرحمن عبد وأبو هللا عبد ابنه عنه روى غيرھم كثيرا وخلقا لنفيليا جعفر وأبا المصريين صالح بن
 وأحمد الصفار محمد بن وإسماعيل الدوري مخلد بن ومحمد العبد بن الحسين بن وعلي الخالل ھارون بن محمد بن
 بھا السنن في المصنف بهكتا وروى مرة غير بغداد وقدم البصرة سكن قد داود أبو وكان آخرين في النجاد سلمان بن

 بن محمد بن علي أخبرنا واستحسنه فاستجاده حنبل بن احمد على وعرضه قديما صنفه انه ويقال أھلھا عنه ونقله
 حدثنا سلمة أبو حدثنا داود أبو إسحاق بن األشعث بن سليمان حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا المعدل هللا عبد
 أخبرنا مسعود بن هللا عبد وبين الزبير بين آخى سلم و عليه هللا صلى النبي ان نسأ عن ثابت عن سلمة بن حماد

 إحدى سنة الكوفة دخلت يقول داود أبا سمعت قال األزرق عيسى أبو حدثنا الشيباني هللا عبد بن محمد أخبرنا العتيقي
 السماع يقض فلم منزله ىإل غياث بن حفص بن عمر مع ومضيت النھدي إبراھيم بن مخول عن اكتب فلم وعشرين

 عبيد أبو أخبرنا باألھواز الشافعي محمد بن الحسين بن علي أخبرنا األھوازي احمد بن الحسن بن محمد أخبرنا منه
 وصليت ومائتين اثنتين سنة ولدت يقول داود أبا األشعث بن سليمان سمعت قال اآلجري عثمان بن علي بن محمد
 مات أمس يقولون وھم البصرة ودخلت واحدا مجلسا الضرير عمر أبي من وسمعت عشرين سنة ببغداد عفان على

 منه اسمع ولم خداش بن خالد ورأيت شيئا منه اسمع ولم منزله إلى غياث بن حفص بن عمر وتبعت المؤذن عثمان
 قال الصفار يوسف من سمعت قلت واحدا مجلسا علي بن عاصم من وسمعت واحدا مجلسا سعدويه من وسمعت شيئا
 بن مخول من سمعت وال ال قال طلحة بن حماد بن عمرو من سمعت قلت ال قال األصبھاني بن من سمعت قلت ال

 سويد عن وال الحماني بن عن يحدث ال كان منه اسمع ولم رزق والحديث العشرين بعد كانوا ھؤالء قال ثم إبراھيم
 أبي من من وال خلف بن موسى بن خلف من يسمع ولم وكيع بن سفيان عن وال حميد بن عن وال كاسب بن عن وال
 أبا سمعت قال بلفظه الدينوري القارئ إبراھيم بن علي بن محمد بكر أبو حدثني الرقاشي من وال الدالل ھمام

 رسول عن كتبت يقول داود أبا سمعت يقول داسه بن بكر أبا سمعت الفرضي الحسن بن هللا عبد بن محمد الحسين
 أربعة فيه جمعت السنن كتاب يعنى الكتاب ھذا ضمنته ما منھا انتخبت حديث ألف خمسمائة مسل و عليه هللا صلى هللا

 قوله أحدھا أحاديث أربعة ذلك من لدينه اإلنسان ويكفى ويقاربه يشبھه وما الصحيح ذكرت حديث وثمانمائة آالف
 المؤمن يكون ال قوله والثالث نيهيع ال ما تركه المرء إسالم حسن من قوله والثاني بالنيات األعمال السالم عليه
 الحديث مشتبھات أمور ذلك وبين بين والحرام بين الحالل قوله والرابع لنفسه يرضاه ما ألخيه يرضى حتى مؤمنا
 السجستاني األشعث بن سليمان داود أبو قال الخالل بكر أبو أخبرنا قال الحنبلي جعفر بن العزيز عبد عن حدثت
 مقدم ورع رجل زمانه في أحد بمواضعھا وبصره العلوم بتخريج معرفته إلى يسبقه لم رجل زمانه في المقدم اإلمام
 من يرفعون صدقة بكر وأبوه األصبھاني إبراھيم وكان يذكره داود أبو كان واحدا حديثا منه حنبل بن احمد وسمع
 الفرج أبو داود أبي بن احمد سمعه الذي بالحديث أخبرنا وقد مثله زمانه في أحدا يذكرون ال بما ويذكرونه قدره

 عمرو بن محمد حدثنا أبي حدثنا األشعث بن سليمان بن هللا عبد حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا الطناجيري
 عليه هللا صلى هللا رسول ان أبيه عن الدارمي العشر أبي عن سلمة بن حماد عن قيس بن الرحمن عبد حدثنا الرازي

 غريب حديث ھذا وقال فاستحسنه حنبل بن ألحمد فذكرته أبي قال داود أبي بن قال افحسنھ العتيرة عن سئل سلم و
 بن جعفر أبو وجاءه آخر يوما شھدته ثم عنى فكتبه علي امله وقال وورقة وقلما محبرة فاخرج فدخل اقعد لي وقال
 في قرأت عليه فامليته لنيفسأ عنه اكتبه غريب حديث داود أبي عند جعفر أبا يا حنبل بن احمد له فقال سمينة أبي
 بن احمد أخبرنا الضبي عاصم بن محمد بن احمد بن العباس بن محمد أخبرنا الفرات بن العباس بن محمد كتاب
 صلى هللا رسول لحديث اإلسالم حفاظ أحد كان السجزي داود أبو األشعث بن سليمان قال الھروي ياسين بن محمد
 حدثني الحديث فرسان من والورع والصالح والعفاف النسك درجة أعال يف وسنده وعلله وعلمه سلم و عليه هللا

 أبو حدثنا غيره أو سنان بن احمد حدثنا األشعث بن سليمان بن هللا عبد حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا األزھري
 وكان ودله ھديه في سلم و عليه هللا صلى بالنبي يشبه هللا عبد كان قال علقمة بن إبراھيم عن األعمش عن معاوية
 غير وقال بإبراھيم يشبه منصور وكان بعلقمة يشبه إبراھيم كان الحميد عبد بن جرير وقال هللا بعبد يشبه علقمة
 بن احمد وكان بسفيان يشبه وكيع كان القوھستانى علي أبو وقال احمد بن عمر قال بمنصور يشبه سفيان كان جرير
 يعقوب بن احمد بن هللا عبيد حدثنا طالب أبي بن الحسن أخبرنا حنبل بن أحمدب يشبه داود أبو وكان بوكيع يشبه حنبل
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 له فقيل ضيق وكم واسع كم السجستاني داود ألبي كان قال كتابه في الرزاق عبد بن بكر بن محمد أخبرني المقرئ
 عبد بن هللا عبيد سمعت قال العتيقي محمد بن احمد أخبرنا إليه يحتاج ال واآلخر للكتب الواسع قال ھذا ما هللا يرحمك
 نعيم أبو أخبرنا الرياسة حب الخفية الشھوة يقول أبي سمعت يقول داود أبي بن بكر أبا سمعت يقول الزھري الرحمن
 داود أبو ومات قال صبيح بن محمود بن احمد سمعت يقول حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد سمعت قال الحافظ

 وأخبرنا القرشي موسى بن محمد بن احمد أخبرنا األزھري أخبرني سبعينو خمس سنة بالبصرة السجستاني
 داود أبو بغداد يعنى ودخلھا قال المنادى بن الحسين أبو أخبرنا قاال الخزاز العباس بن محمد أخبرنا قال الجوھري
 خمس سنة في ابھ ومات فنزلھا البصرة إلى وسبعين إحدى سنة أول في مراته آخر منھا خرج ثم مرارا السجستاني
 أبو أخبرنا الشافعي احمد بن محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا األھوازي الحسن بن محمد حدثنا ومائتين وسبعين
 عليه وصلى ومائتين وسبعين خمس سنة شوال من بقيت عشرة ألربع داود أبا يعنى ومات قال علي بن محمد عبيد
  الھاشمي الواحد عبد بن عباس

 أبو عنه روى دكين بن الفضل نعيم وأبى موسى بن هللا عبيد عن حدث العبسي الربيع أبو محمد بن سليمان - 4639
 الربيع أبو حدثنا إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا المؤدب جعفر بن محمد بن الغفار عبد أخبرنا الشافعي بكر

 ما أول إن قال عباس بن عن ظبيان أبي عن األعمش عن موسى بن يعنى هللا عبد حدثنا العبسي محمد بن سليمان
 بخار ارتفع ثم القيامة يوم إلى اليوم ذلك من كائن ھو ما القدر أكتب قال أكتب وما قال اكتب له فقال القلم هللا خلق
 فأثبتت األرض وماجت النون فاضطرب ظھره فوق األرض فبسط النون خلق ثم السبع السماوات منه ففتق الماء

  ليھاع يفتخرن فھن بالجبال

 رسول صاحب هللا عبد بن جرير ولد من النھرواني منصور أبو جبريل بن الفضل بن محمد بن سليمان - 4640
 إسماعيل بن ومحمد الرازي زنجلة بن وسھل الحرسى موسى بن محمد عن حدث سلم و عليه هللا صلى هللا

 دحيم إبراھيم بن الرحمن وعبد قالنيالعس السرى أبي بن ومحمد الحراني كريمة أبي بن وھب بن ومحمد األھوازي
 سھل وأبو الطستي علي بن الصمد وعبد األدمى بن عثمان بن احمد عنه روى الغرضى الضحاك بن الوھاب وعبد
 بن الحسين بن محمد أخبرنا ضعيف ھو الدارقطني وقال الشافعي بكر وأبو قانع بن الباقي وعبد القطان زياد بن

 السرى أبي بن محمد حدثنا النھرواني محمد بن سليمان حدثنا األدمى يحيى بن عثمان بن احمد أخبرنا القطان الفضل
 صلى هللا رسول حدثني قال هللا عبد عن وھب بن زيد عن األعمش عن أبيه عن سليمان بن معتمر حدثنا العسقالني

 بن علي أخبرنا لهبطو الحديث وذكر أمه بطن في يجمع أحدكم خلق إن المصدوق الصادق وھو سلم و عليه هللا
 سنة في مات النھرواني منصور أبا أن قانع بن الباقى عبد حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا السمسار محمد
  ومائتين وثمانين سبع

 بن عيسى بن رجاء المستثير أبي علي القرآن قرأ المقرئ الضبي أيوب أبو الوليد بن يحيى بن سليمان - 4641
 ھشام بن خلف عن سليمان وحدث عيسى بن سليم صاحب زربى بن إبراھيم على قرأ قد مستثيرال أبو وكان رجاء
 بن والفضل الطيب حمدون وأبي الدوري عمر وأبي الرازي حميد بن ومحمد الطالقاني إسماعيل بن وإسحاق البزار
 أخبرنا ثقة وكان قانع بن قيالبا وعبد المنادى بن الحسين وأبو النحوي األنباري بن بكر أبو عنه روى األعرج سھل
 أيوب أبو الوليد بن يحيى بن سليمان قال الحافظ عمر بن علي أخبرنا المحاملي احمد بن محمد بن الكريم عبد

 على ترك وقرأ ترك على قرأ حمزة بحرف الجامع في جعفر أبي مدينة في يقرىء صالحا شيخا كان الضبي المقرئ
 الضبي سليمان ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا حمزة على منالرح عبد وقرأ قلوقا بن الرحمن عبد

  ومائتين وتسعين إحدى سنة في مات المقرئ

 عنه روى شاذان سلمة بن النضر عن حدث رأى من سر أھل من العسكري داود أبو معروف بن سليمان -  4642
 معروف بن سليمان داود أبو حدثنا اإلسماعيلي بكر أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا الجرجاني اإلسماعيلي بكر أبو

 احمد وأخبرني عباد بن وحسان الصنعاني المبارك بن زيد حدثنا سلمة بن النضر حدثنا رأى من بسر العسكري
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 سمعت يقول أبي سمعت قال ھشام بن حزام حدثني قال مسمول بن سليمان بن محمد حدثنا قاال عنه كتبا أنھما ويحيى
  مؤتمن المستشار يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول ابالخط بن عمر

 بنحو العلماء من المذكورين أحد كان بالحامض المعروف النحوي موسى أبو احمد بن محمد بن سليمان -  4643
 منه كتبا وصنف مجلسه وجلس موته بعد خلفه ومن أصحابه من المقدم وھو ثعلب العباس أبي عن أخذ الكوفيين
 المعروف األصبھاني جعفر وأبو الزاھد عمر أبو عنه روى والنبات والوحوش اإلنسان وخلق الحديث غريب
 بن جعفر بن محمد الحسن أبو أخبرنا الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا صالحا دينا وكان ببزرويه
 والشعر واللغة بالعربية والمعرفة البيان في الناس أوحد فكان الحامض موسى أبو وأما قال التميمي ھارون بن محمد
 قال الفراء عن سلمة عن ثعلب عن اإلدغام كتاب منه وسمعت موسى أبو الكوفة دخل قال النقار علي أبو لي حكى
 عبيد حدثني سنة أربعين ثعلب صحبة ثمرة ھذا قال الكتب في ليس تلخيصا الجواب تلخص أراك له فقلت علي أبو
 بن ھالل لي وقال وثالثمائة خمس سنة مات الحامض موسى أبا أن جعفر بن محمد بن طلحة عن حالفت أبي بن هللا

  وثالثمائة خمس سنة الحجة ذي من بقين لسبع الخميس ليلة الحامض موسى أبو مات المحسن

 بن الملك عبد بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم البصري الجوھري أيوب أبو محمد بن عيسى بن سليمان - 4644
 الرحمن وعبد الجرمي يزيد بن عمرو يزيد وأبي الضبي عبدة بن وأحمد العنبري معاذ بن هللا وعبيد الشوارب أبي
 ببغداد منه سمعنا وقال الوراق لؤلؤ بن محمد بن علي عنه روى المخرمي هللا عبد بن ومحمد الرقى يونس بن

 بن ومحمد البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن وسفي بن وأحمد الوكيل يوسف بن احمد بن وعمر المظفر بن ومحمد
 يعقوب بن يوسف بن احمد حدثنا المعدل علي أبي بن علي أخبرنا خيرا اال حاله من علمت وما الشخير بن هللا عبيد

 سبع سنة المحرم من بقين لتسع الجمعة يوم إمالء الجوھري عيسى بن سليمان أيوب أبو حدثنا لفظا التنوخي
 أبي عن سمى عن سھل عن المختار بن العزيز عبد حدثنا الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد حدثنا وثالثمائة
 العمرة إلى والعمرة الجنة اال جزاء له ليس المبرور الحج قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن صالح
  بينھما ما تكفر

 لوين سليمان بن محمد عن بھا وحدث بغداد سكن سيالطو محمد أبو وقدان بن كثير بن داود بن سليمان -  4645
 أبي بن إسحاق بن ويعقوب العنبري هللا عبد بن وسوار السكوني ھمام وأبي الحراني كريمة أبي بن وإسماعيل
 صدوقا ثقة وكان وغيرھم شاھين بن حفص وأبو الزھري الفضل وأبو الوراق إسماعيل بن محمد عنه روى إسرائيل
 محمد أبو حدثنا الزھري الرحمن عبد بن هللا عبيد حدثنا النجار هللا عبيد بن محمد بن هللا عبيد القاسم أبو أخبرني
 بن يزيد عن إسحاق بن محمد حدثنا سلمة بن محمد حدثنا كريمة أبي بن إسماعيل حدثنا وقدان بن سليمان الطوسي

 رسول إلى أحبكم انا جعفر فقال وزيد عليو جعفر اجتمع قال أبيه عن زيد بن أسامة بن محمد عن قسيط بن هللا عبد
 هللا رسول إلى أحبكم أنا زيد وقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى أحبكم أنا علي وقال سلم و عليه هللا صلى هللا

 من انظر لي فقال الحجرة في معه وأنا عليه فاستأذنوا سلم و عليه هللا صلى النبي إلى فقاموا سلم و عليه هللا صلى
 فاطمة قال هللا رسول يا إليك الناس أحب من فقالوا عليه فدخلوا لھم إيذن فقال وزيد وجعفر على فقلت فنظرت ھؤالء
 وأبو فختنى علي يا أنت وأما شجرتى من وأنت خلقى خلقك فيشبه جعفر يا أنت أما فقال نسألك النساء عن ليس قالوا
 عشرة أربع سنة قال أبيه عن الواعظ عمر بن هللا عبيد رناأخب الي أحبھم وأنت فموالى زيد يا أنت وأما ولدى

 أبو مات عتاب بن محمد بن موسى كتاب في قرأت هللا عبد بن سوار صاحب الطوسي محمد أبو مات فيھا وثالثمائة
  وثالثمائة عشرة خمس سنة الطوسي وقدان بن داود بن سليمان محمد

 بن إبراھيم عن عنه الثالج بن القاسم أبو حدث القافالئى الحسن وأب جبلة بن إبراھيم بن محمد بن سليمان - 4646
  وثالثمائة عشرين سنة في منه سمع انه وذكر البلدي الھيثم
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 بن عمر عاصم أبي أخو وھو الطيب أبا يكنى الجوھري عبيد بن الجعد بن علي بن الحسن بن سليمان -  4647
 محمد عنه روى العجلي المقدم بن احمد األشعث وأبي الرقى األقطع عمر بن سليمان عن حدث األكبر وكان الحسن

 محمد بن الحسن أخبرنا مستقيمة أحاديث شاھين بن حفص وأبو الھاشمي موسى بن هللا وعبد الحرة زوج جعفر بن
 حدثنا الجعد بن علي بن الحسن بن سليمان حدثنا الھاشمي موسى بن هللا عبد العباس أبو أخبرنا المؤذن الحسن بن
 كفر من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن األعلى عبد حدثنا األشعث وأب

 الجعد بن علي بن الحسن بن عاصم أبا أن محمد بن طلحة عن الفتح أبي بن هللا عبيد حدثني أحدھما به باء فقد أخاه
  بسنة قبله وأخوه وثالثمائة وعشرين ثالث سنة في مات

 المصري عفير بن سعيد بن هللا عبيد سمع الجالب أيوب أبو الخليل بن إبراھيم بن إسحاق بن سليمان - 4648
 عن الفتح أبي بن حدثني ثقة وكان الثالج بن القاسم وأبو حيويه بن عمر أبو عنه روى الحربي إسحاق بن وإبراھيم
  وثالثمائة وثالثين ومائتين ربعأ سنة في مات الخليل بن إسحاق بن سليمان أيوب أبا أن طلحة

 بن عباس عن حدثه انه الثالج بن ذكر بلؤلؤ يعرف التركي إسحاق أبو المبارك بن العباس بن سليمان -  4649
  وثالثمائة وثالثين خمس سنة في مات وقال الدوري محمد

 ھالل بن يحيى بن يمانسل بن إسماعيل بن محمد أيوب أبي واسم أيوب أبي بن احمد بن محمد بن سليمان - 4650
 بن هللا وعبد الباغندي سليمان بن محمد بن محمد سمع القاسم أبو سليمان وكنيه مروان بن العزيز عبد بن عمر مولى
 وأحمد الجصاص سعيد بن احمد بن هللا وعبد درستويه بن محمد بن الحميد وعبد داود أبي بن بكر وأبا البغوي محمد
 وعبد الطناجيري الفرج وأبو الخالل محمد بن والحسن األزھري عنه حدثنا رئالمق بدبيس المعروف الحسن بن

 احمد أخبرني مقبوال عدال الحكام عند يشھد ثقة وكان البيضاوي علي بن محمد طالب وأبو األزجى علي بن العزيز
 الشھادة تبي أھل من أيوب أبي بن محمد بن سليمان كان قال الفوارس أبي بن محمد أخبرنا المحتسب علي بن

 أبي بن محمد بن سليمان القاسم أبو توفى قال األزھري أخبرني األمر جميل ثقة الحديث في وكان والثقة والستر
 مقبرة في ودفن ومائتين وتسعين ثمان سنة ومولده وثالثمائة وسبعين ثمان سنة من األول ربيع شھر في الشاھد أيوب

 يوم ودفن األربعاء يوم الشاھد أيوب أبي بن محمد بن سليمان توفى قال العتيقي محمد بن احمد أخبرني الخيزران
 أبي بن محمد ذكر وكذا مستورا وكان وثالثمائة وسبعين ثمان سنة اآلخر ربيع شھر من بقين لخمس الخميس
  اآلخر ربيع شھر في وفاته الفوارس

 بن احمد عنه حدثنا المجدر بن نھارو بن محمد عن حدث الفرائضي علي أبو سليمان بن داود بن سليمان -  4651
 إمالء الفرائضي سليمان بن داود بن سليمان علي أبو حدثنا لفظا الجنيد بن حدثنا الخطبي الجنيد بن عثمان بن علي
 سھيل أخبرني جعفر بن هللا عبد حدثنا رشيد بن يعنى داود حدثنا المجدر بن يعنى ھارون بن محمد حدثنا لفظه من
 ما أفضل أعطني اللھم يقول رجال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع ھريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن

 عز هللا سبيل في مھجتك وتھريق جوادك يعقر إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال الصالحين عبادك أعطيت
  جل و

   سعيد اسمه من ذكر

 السبيعي إسحاق وأبا مرثد بن وعلقمة مرة بن مروع سمع الكوفى الشيباني سنان أبو سنان بن سعيد -  4652
 الثوري سفيان عنه روى سليم أبي بن وليث مزاحم بن والضحاك سليمان أبي بن وحماد ثابت أبي بن وحبيب
 الحباب بن وزيد سلم بن وحكام عبيد بن ويعلى الجراح بن ووكيع الحميد عبد بن وجرير هللا عبد بن وشريك
 قد سنان أبو وكان وغيرھم دكين بن الفضل نعيم وأبو الطيالسي داود وأبو الزبيري احمد وأبو سليمان بن وإسحاق
 فيما بغداد وروده في معين بن يحيى قول ذكرنا وقد بالري ومات بغداد وورد فنزلھا قزوين إلى الكوفة عن انتقل
 احمد أخبرنا العباس بن محمد برناأخ األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا ناصح بن تميم خبر عند التاء باب من تقدم
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 ثقة وھو رازي سنان بن سعيد سنان أبو يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن
 مسلم أبو حدثنا زكريا بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا
 جعفر أبي بن احمد أخبرنا الحديث جائز كوفى سنان بن سعيد قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح
 بن سعيد يقول داود أبا سمعت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا
 أخبرنا الناس رفعاء نم فقال الرازي سنان بن سعيد عن داود أبا سألت آخر موضع في وقال ثقة الرازي سنان

 بن سعيد قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري
 سيء وكان سنة كل في في يحج وكان ذلك بعد الري سكن ولكنه الكوفة أھل من وكان أنفسھم من الشيباني سنان
  الخلق

 بن ود عبد بن قيس أبي بن العزى عبد بن مخرمة بن هللا عبد بن مساحق نب نوفل بن سليمان بن سعيد -  4653
 في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مدينة قضاء ولي المديني غالب بن لؤي بن عامر بن حسل بن مالك بن نصر
 بن سماعيلإ عنه يروى الذي المساحقى سعيد بن الجبار عبد والد وھو أجله بھا فأدركه بغداد وقدم المھدى خالفة
 سليمان بن احمد حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا األزھري أخبرني الطريقة حسن المذھب شديد وكان القاضي إسحاق
 عمران بن محمد بن هللا عبد إلى سليمان بن سعيد جاء قال ميمون بن نوفل حدثني قال بكار بن الزبير حدثنا الطوسي
 ثم ساعة فيھا فنظر شھادته فأخذ شاھدا عمران بن محمد بن هللا عبد ءهجا القضاء سعيد ولي فلما شھادته فرد شاھدا
 هللا عبد بن مصعب عمى حدثني الزبير وقال فأوقعھا دينار بن يا شھادته أوقع غيظه يشفى ال المؤمن فقال رأسه رفع
 بن هللا عبد بن علي بن محمد بن العباس إلى إنقطاعه وكان الرشيد المؤمنين أمير على سليمان بن سعيد وفد قال

 العباس عند واشتكى الجفر له يقال ضرية بناحية له مال إلى ويتطرب المدينة إلى ينقلب فجعل عليه فنزل العباس
 له وقال سليمان بن سعيد به مازح ببيت أبي إلى العباس فكتب الجفر إلى الخروج عن ويدفعه يمازحه العباس فجعل
...  سبيل األياب حم إن الحول إلى...  مياھه وبرد نجد إلى وليس...  قوله سالعبا به مازحه الذي والبيت عليه زدنا
 عند سليمان بن سعيد فمات...  قليل المؤمنين أمير بباب...  الغنى طلب في الحول مقام إن...  فقال أبي فيه فزاد

 العمرى العزيز عبد بن محمد حدثني الزبير وقال وشعرا وحماال جلدا قريش رجال من وكان قال محمد بن العباس
...  لي فقال داھر له يقال له مولى ومعه فيه مات الذي مرضه في اعوده ببغداد سليمان بن سعد جئت قال المجبرى

 مستقيم منھا أحاديث...  عقله يجمع مما يحدثني... ...  داھر األحبة بعد يعللنى...  راضيا أرانى ان أخشى كنت ما
  وجائر

 أبو جمح بن سعد بن ربيعة بن سالمان بن جذيم بن عامر بن جميل بن هللا عبد بن حمنالر عبد بن سعيد - 4654
 بن هللا وعبيد عروة بن ھشام عن وحدث الرشيد ھارون زمن المھدى عسكر في ببغداد القضاء ولي المديني هللا عبد
 إبراھيم وأبو الھاشمي داود بن وسليمان الدوالبي الصباح بن محمد عنه روى صالح أبي بن وسھيل حفص بن عمر

 أبو القاضي أخبرنا الواقدي واقد بن الرحمن وعبد المقابري أيوب بن ويحيى الموصلي إبراھيم بن وأحمد الترجماني
 حدثنا الصاغاني إسحاق بن محمد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الحرشي الحسن بن احمد بكر

 إسماعيل بن محمد أخبرنا لحديثه واللفظ المالكي الحسن بن علي وأخبرنا انيالترجم إبراھيم أبو بسام بن إسماعيل
 الترجماني إبراھيم أبو حدثنا وثالثمائة ست سنة في الثقفى حفص أبو غيالن أبي بن إسماعيل بن عمر حدثنا الوراق
 قال قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن الجمحي الرحمن عبد بن سعيد حدثنا إبراھيم بن إسماعيل
 صالته من فرغ فإذا اإلمام مع فليصل اإلمام مع وھو إال يذكرھا فلم صالة نسي من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بن محمد حدثنا الحيري بكر أبو القاضي وأخبرنا اإلمام مع صالھا التي الصالة يعيد ثم نسي التي الصالة فليعد

 بن عن نافع عن هللا عبيد عن سعيد حدثنا أيوب بن يحيى حدثنا صاغانيال إسحاق بن محمد حدثنا األصم يعقوب
 يقول األصم يعقوب بن محمد العباس أبا سمعت قال الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا يرفعه ولم مثله عمر

 له لتق مدينى ھو القاضي الرحمن عبد بن سعيد يقول معين بن يحيى سمعت يقول الدوري محمد بن العباس سمعت
 بن الرحمن عبد أخبرنا التميمي علي بن الحسين احمد أبو أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا ال قال مكيا أحسبه كنت
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 الرحمن عبد بن سعيد عن الترجماني إبراھيم بن إسماعيل رواه حديث عن زرعة أبا سألت قال إدريس بن محمد
 وھو إال يذكرھا فلم صالة نسي من قال سلم و عليه هللا ىصل النبي عن عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن الجمحي

 يحيى أن وأخبرت الصحيح وھو موقوفا عمر بن عن نافع عن مالك رواه خطأ ھذا زرعة أبو فقال الحديث االمام مع
 يحيى فقال الحديث ھذا تكتب ال كيف له فقيل جاوزه الحديث ھذا بلغ فلما إبراھيم بن إسماعيل على انتخب معين بن
 موسى بن احمد بن محمد بكر أبو أخبرنا الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا الحديث ھذا كتبت إن بي هللا فعل

 هللا عبد المؤمنين أمير سأل قال الزبير حدثني قال أبي حدثنا الغالبي المفضل بن األحوص أمية أبو حدثنا البابسيرى
 لو الرحمن عبد بن سعيد أحسب إني المؤمنين أمير يا قالف قاضيه يومئذ وھو الرحمن عبد بن سعيد عن مصعب بن

 األزھري أخبرني اآلفات من لبعده خيرا اال بھما ظن ما فاحشة على وامرأة رجل إلى فنظر الحرام المسجد دخل
 هللا عبد بن الرحمن عبد بن وسعيد قال بكار بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن احمد حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا

 مخلص كل شملت...  سعيد موت اإلسالم في ثلمة...  يرثيه الشاعر يقول وله ببغداد للرشيد القضاء ولي جميل بن
 بن احمد بن محمد حدثني البرقاني أخبرنا...  الوعيد أھل لوم هللا تقى في...  يبالي ال رأيته أنى ذاك... ...  التوحيد
 الرحمن عبد بن سعيد قال الساجي يحيى بن زكريا حدثنا األيادي ليع بن محمد حدثنا األدمى الملك عبد بن محمد

 وھب بن هللا عبد عنه الناس أروى عليھا يتابع لم أحاديث صالح أبي بن وسھيل عروة بن ھشام عن روى الجمحي
 بن نسليما داود أبو حدثنا إدريس بن الحسين أخبرنا الغوزمى حسنويه بن محمد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا
 بكر أبو أخبرنا مقارب حديثه بأس به ليس قال الجمحي الرحمن عبد بن سعيد حنبل بن يعني ألحمد قلت قال األشعث
 يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال االشناني محمد بن احمد
 بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا ثقة فقال حديثه يفك الجمحي الرحمن عبد بن فسعيد قلت معين بن يحيى سألت
 بن محمد حدثني الحديث لين وھو بغداد على قاضيا كان الرحمن عبد بن وسعيد قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر
 قال أبي أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا القطان يوسف

 جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا به بأس ال بغداد قاضي المدني الجمحي الرحمن عبد بن سعيد هللا عبد وأب
 وسبعين أربع سنة الجمحي الرحمن عبد بن سعيد مات قال أيوب بن يحيى حدثنا الخليل بن احمد حدثنا يعقوب حدثنا
 البزاز عيسى بن محمد بن علي أخبرنا ما والصواب أخط وفاته في القول ھذا قلت سنة عشرة سبع وولي ومائة
 عبد بن سعيد مات يقول أيوب بن يحيى سمعت قال محمد بن حامد حدثنا الحافظ سلم بن عمر بن محمد حدثنا إجازة

 محمد أخبرنا قال المزكى إسحاق أبي عن البرقاني على قرأت ومائة وسبعين ست سنة ببغداد قاضيا وكان الرحمن
 عبد بن سعيد مات قاال النعمان بن وشريح أيوب بن يحيى حدثنا الجوھري الليث بن حاتم حدثنا لسراجا إسحاق بن

 الجوري إبراھيم بن محمد إلى كتب قال بكر أبي بن الحسن أخبرني ومائة وسبعين ست سنة ببغداد الجمحي الرحمن
 ست سنة قال الزيادي حسان أبو نيحدث الضبي يونس بن احمد حدثنا قال أخبرھم الخضر بن حمدان بن احمد ان

  سنة وسبعين اثنتين بن وھو ببغداد كان القاضي الجمحي الرحمن عبد بن سعيد مات فيھا ومائة وسبعين

 الزيات حبيب بن وحمزة الھاشمي سعيد بن الزبير عن حدث المدائني القرشي عمر أبو زكريا بن سعيد - 4655
 وأبو خداش بن ومحمود الزيادي حسان وأبو حنبل بن وأحمد الطباع بن عيسى بن محمد عنه روى صالح بن وزمعة
 يوسف بن خالد بن إبراھيم حدثنا علي بن احمد بن إسحاق حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا العطار سعيد بن محمد يحيى
 بن حمدم عن الھاشمي سعيد بن الزبير حدثنا المدائني زكريا بن سعيد حدثني الزيادي عثمان بن الحسن حدثنا

 أمور ذلك وبين بين والحرام بين الحالل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن المنكدر
 أخبرنا فيه يقع ان يوشك الحمى جانب إلى كالمرتع كان قاربھا ومن وعرضه لدينه اوقى كان تركھا من مشتبھة
 أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا ابهكت في البصري عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد
 بن يحيى عن داود أبي غير روى قد قلت بشيء ليس فقال عنه يحيى سألت فقال المدائني زكريا بن سعيد عن داود
 حدثنا األيادى علي بن محمد حدثنا األدمى محمد بن احمد بن محمد حدثني البرقاني أخبرني لسعيد توثيقه معين
 فوصفوا األئمة من جماعة القول ھذا في زكريا خالف ضعيف المدائني زكريا بن سعيد قال الساجي يحيى بن زكريا
 بن احمد مسعود أبو حدثنا فارس بن احمد بن جعفر بن هللا عبد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا والثقة بالصالح سعيدا
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 أخبرنا العتيقي محمد بن احمد أخبرنا ثقة وكان قال زكريا بن سعيد عن عيسى بن محمد أخبرنا الرازي الفرات
 زكريا بن سعيد عن أبي سألت قال احمد بن هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف
 أربعة يسيرا شيئا ال فيھا فأجاب بعد الطيالسي داود أبي على وعرضتھا زمعة أحاديث عنه كتبنا فقال المدائني
 حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا هللا عبد بن بشرى أخبرنا هللا شاء إن بأس به ما أكثر أو أقل أو خمسة وأ أحاديث
 زكريا بن سعيد حنبل بن محمد بن احمد هللا عبد ألبي قلت قال األثرم بكر أبو حدثنا الراشدي جعفر بن محمد حدثنا
 يكن لم ولكن بأسا نفسه في به أرى يكن لم فقال لم له قلت تركناه ثم عنه كتبنا كنا ھذا قال نعم قلت المدائني فقال

 جدي سمعت قال الرخجي بشر بن حامد بن عيسى حدثنا السواق عثمان بن محمد بن محمد أخبرنا حديث بصاحب
 عن معين بن ويحيى حنبل بن احمد سألت يقول خداش بن محمود سمعت يقول القنبيطى يعنى الحسين بن محمد
 حدثنا المقرئ يونس بن محمد حدثنا أبي حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا ثقة ھو لي االفق زكريا بن سعيد
 بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا بأس به ليس المدائني زكريا بن سعيد معين بن يحيى قال قال عثمان أبي بن جعفر
 عمر أبو صدوق القرشي المدائني زكريا بن سعيد قال البخاري حدثنا فارس بن احمد أبو حدثنا المستملى إبراھيم
 العباس بن محمد قال قال البرقاني أخبرنا أرى زكريا بن سعيد على يثنى معين بن يحيى كان سليمان بن احمد كناه

 المنذر بن حسان بن حبيب بن عمرو بن محمد بن صالح أخبرنا الفقيه محمود بن إسحاق بن يعقوب حدثنا الھروي
 هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري حدثنا ثقة المدائني زكريا بن سعيد قال الكوفى األسدي األشرس أبي بن

  صالح المدائني زكريا بن سعيد عمر أبو قال أبي أخبرني النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد أخبرنا القاضي

 بن وعلي األنصاري عيدس بن يحيى عن بھا وحدث بغداد سكن الكوفى الوراق الحسن أبو محمد بن سعيد - 4656
 بن وإبراھيم حنبل بن احمد عنه روى وفاته كانت وبغداد وغيرھم مرزوق بن وفضيل عمرو بن ومحمد الحزور
 رزق بن احمد بن ومحمد مھدى بن عمر أبو أخبرنا عرفة بن والحسن الدورقي إبراھيم بن ويعقوب الجوھري سعيد
 قالوا البزاز مخلد بن إبراھيم بن محمد بن محمد بن ومحمد السكري يحيى بن هللا وعبد الفضل بن الحسين بن ومحمد
 محمد طاھر أبو وأخبرنا الوراق محمد بن سعيد حدثني قال عرفة بن الحسن حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا

 هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا قاال البرمكي عمر بن وإبراھيم الواعظ يوسف بن محمد بن علي بن
 يقول الثقفى مريم أبا سمعت قال الحزور بن على عن الوراق محمد بن سعيد حدثنا أبى حدثني حنبل بن احمد بن

 فيك وصدق احبك لمن طوبى على يا لعلي يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول ياسر بن عمار سمعت
 إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي على بن حسينال أخبرنا البرقاني أخبرنا فيك وكذب ابغضك لمن وويل
 األثرم وقال بشيء فيه وتكلم فلينه الوراق محمد بن سعيد عن حنبل بن احمد يعنى سألته قال المروذي بكر أبو حدثنا
 الق ھو أيش قلت منكرا حديثا عنه حكوا وقد بذاك يكن لم فقال الوراق سعيد عن هللا عبد أبو وسئل آخر موضع في
 بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني السخاء في شيء عائشة عن عروة عن سعيد بن يحيى عن قال
 بثقة ليس الوراق سعيد معين بن يحيى قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد

 معاوية حدثنا الدوالبي بشر أبو حدثنا المھندس سماعيلإ بن محمد بن احمد أخبرنا البصري رباح بن يوسف أخبرنا
 الواعظ عمر بن هللا عبد أخبرنا ضعيف الوراق محمد بن سعيد قال معين بن يحيى عن هللا عبيد أبي بن صالح بن

 أبي بن حدثنا صدقة بن الحسين وأخبرنا أبي قال محمد بن العباس على قرئ قال احمد بن الحسن حدثنا أبي حدثني
 أبو القاضي أخبرنا البرقاني أخبرنا بشيء حديثه ليس الوراق محمد بن سعيد يقول معين بن يحيى سمعنا قاال ةخيثم
 الجھم أبو أخبرنا ببيروت مشكان بن المتوكل بن المؤمن عبد حدثنا المالكي جعفر بن محمد بن علي الحسن

 عبد بن الجبار عبد حدثنا الميداني جعفر بن الوھاب عبد حدثنا الكتاني احمد بن العزيز عبد وحدثنا المشغرانى
 الوراق محمد بن سعيد قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا قاال العصار عيسى بن القاسم حدثنا السلمي الصمد
 عنھم الرواية عن يرغب من باب قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا ثقة غير
 بن محمد حدثنا األزھري أخبرني بغدادي الوراق محمد بن سعيد منھم جماعة فذكر يضعفونه صحابناأ اسمع وكنت
 أبا ويكنى الوراق محمد بن سعيد قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين أخبرنا معروف بن احمد أخبرنا العباس
 محمد بن الحسين علي أبو خبرناأ األھوازي احمد بن الحسن بن محمد أخبرني ضعيفا وكان ببغداد توفى الحسن
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 بن سعيد عن األشعث بن سليمان داود أبا يعنى سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو أخبرنا باألھواز الشافعي
 بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا بشيء ليس فقال يحيى سألت فقال الوراق محمد
 الحسن أبا سمعت قال البرقاني أخبرنا بثقة ليس الوراق محمد بن سعيد قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد

  متروك كريب أبو عنه يروى كوفى الوراق محمد بن سعيد يقول الدارقطني

 ومات فسكنھا بغداد إلى انتقل البصرة أھل من شاعر لؤي بن سامة بنى مولى عثمان أبو وھب بن سعيد - 4657
 ألبي صديقا وكان راجال وحج ونسك تاب ثم والخمر الغزل في القول أكثر ماجنا خليعا وكان المأمون زمان في

 كال قلت بمدحه أمرونى بالمقال مديحنا عن فعال بالفعال نفسه الفضل مدح يحيى بن الفضل في القائل وھو العتاھية
 الصفار احمد بن هللا عبد بن حمدم حدثنا الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا الرجال مديح عن الفضل كبر

 فبلغ ماشيا وھب بن سعيد حج قال الرحمن عبد بن الحسين حدثني الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا األصبھاني
...  على فيه رحتما يوم رب... ...  القليب ماء من اآلجن وأطرقا...  الكثيب رمل اعتورا قدمى...  فقال وجھد منه

 ذاك فأحسبا... ...  الربيب كالظبى المزھر صخب...  حسن من حسن وسماع... ...  خصيب واد وفي الدنيا زھرة
  ذنوب عن يعفو هللا فلعل...  مذنب ألنى أمشي إنما... ...  بنصيب فن كل من وخذا...  واصبرا بھذا

 بن قضاعى بن يرالخ اسيد بن خالد بن ربيعة بن الحصين بن عمرو بن مسلم بن قتيبة بن سلم بن سعيد - 4658
 معد بن نزار بن مضر بن عيالن بن قيس بن سعد بن اعصر بن مالك بن معن بن وائل بن ثعلبة بن سالمة بن ھالل
 السلطان وواله خراسان سكن قد وكان وطبقته عون بن هللا عبد سمع األصل بصري الباھلى محمد أبو عدنان بن

 بن محمد أخبرنا اللغة صاحب األعرابي بن زياد بن محمد عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم بمرو األعمال بعض
 حدثنا عيسى بن محمد بن عيسى حدثنا السياري العباس أبو أخبرنا الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد

 كان قال عون بن عن القائد قتيبة بن سلم بن سعيد حدثني قال األعرابي زياد بن محمد حدثني مصعب بن العباس
 المأمون زمان مرو قدم مصعب بن العباس قال عثمان في ذنبه ألبي أغفر اللھم سجوده في يقول محمد بن القاسم
 حدثنا األزھري أخبرني للناس نفسه يبذل ال كان انه اال والعربية بالحديث عالما وكان مسلم بن قتيبة بن سلم بن سعيد
 خرجت قال قتيبة بن سلم بن سعيد حدثني خشرم بن علي حدثنا الشاشي الحسن بن حاتم حدثنا الحربي عمر بن علي
 باب على محتب بأعرابى فمررت لي حمير على والكنائس القباب فتقدمت البادية فدخلت وكنائس قباب ومعي حاجا
 قال باھلة من لرجل قلت قال والكنائس القباب ھذه لمن فقال عليه فسلمت والكنائس القباب يرمق ھو وإذا له خيمة
 لك يكون ان أتحب اعرابي يا فقلت منه دنوت بالباھلية ازراءه رأيت فلما قال ھذا كل الباھلى يعطى هللا ظنا ما تا

 باھلة من رجل وأنت المؤمنين أمير تكون ان اتحب فقلت قال هللا ھا ال فقال باھلة من رجل وأنت والكنائس القباب
 ال قال الشرط ذاك وما قلت قال بشرط قال باھلة من رجل وأنت الجنة أھل من تكون ان اتحب قلت قال هللا ھا ال قال
 لما قلت قال حاجة منى وافقت لقد وقال فأخذھا إليه بھا فرميت قال دراھم صرة ومعي قال باھلى انى الجنة أھل يعلم
 ذكرت دفق مسكين يا إليك خذھا فقلت قال فيھا لي حاجة ال وقال الي بھا فرمى قال باھلة من رجل انا إليه ضمھا ان
 بحديث فحدثته المأمون على فدخلت فقدمت قال يد عندي وللباھلى هللا ألقى ان أحب ال فقال الحاجة نفسك من

  ألف بمائة واجازنى اصبرك ما محمد أبا يا لي وقال قفاه على استلقى حتى فضحك األعرابي

 سمع واسط أھل من الجبالني ريالحمي سفيان أبو كالل عبد بن الرحمن عبد بن مھدى بن يحيى بن سعيد - 4659
 بكر أبو عنه روى حوشب بن والعوام راشد بن ومعمر األعرابي وعوفا حسين بن وسفيان الرحمن عبد بن حصين

 بن محمد بن هللا وعبد الدورقي ويعقوب أيوب بن وزياد شيخ أبي بن وسليمان راھويه بن وإسحاق شيبة أبي بن
 الدارقطني سأل انه البيع بن هللا عبد أبو الحاكم وذكر بھا وحدث بغداد قدم صدوقا وكان وغيرھم المخرمي أيوب
 هللا عبد حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا بالقوي ليس الحال متوسط فقال عنه
 حنيف بن لسھ بن امامة أبي عن الزھري عن حسين بن سفيان عن الحميري سفيان أبو حدثنا المخرمي أيوب بن
 العوالي أھل من بامرأة فأوذن جنائزھم ويشھد المدينة أھل فقراء يعود سلم و عليه هللا صلى النبي كان قال أبيه عن
 فدفناھا األرض وھوام الليل ظلمة عليك خفنا انا هللا رسول يا فقالوا ليال فدفنت بھا فآذنونى احتضرت إذا فقال
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 محمد بن عمر القاسم أبو أخبرنا البصري الحسين بن السالم عبد أحمد يأب كتاب في قرأت قبرھا على فصلى فمضى
 بغداد إلى خرجت قال الحميري سفيان أبو حدثنا شيخ أبي بن سليمان حدثنا اليزيدي العباس بن محمد حدثنا سيف بن
 عيسى لي فقال النحوي وقتيبة لقمان بن عيسى فيھا حلقة في فجلست استخلف حين المھدى إلى القاضي شيبة أبي مع
 من عليه بما وأعفاه قوم خير فكانوا باليمن عليھم وليت قومك هللا عافى فقال حمير من رجل قلت أنت ممن لقمان بن

 ذكرت ثم ھذيان منك ھذا له أقول أن فأردت فيعيبه شريكا يذكر جعل ثم قوم شر فكانوا كالب بني على ووليت الحق
 وبينك بيني ال فقال العبودة ھي إنما العبودية تقل ال له فقلت العبودية كالمه في قال حتى عنه فكففت قومي به مدح ما

 قولي يقول فما قال قال كما ھو قتيبة له فقال العبودة ھي إنما وقال ھذا أخى ذلك فعاب العبودية قلت إني له فقال قتيبة
 عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري دىع بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا الحيرة أھل أال ال قال أحد ھذا

 الصيمرى هللا عبد أبو القاضي أخبرني ثقة فقال الحميري سفيان أبي عن داود أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد
 شيخ أبي بن سليمان أخبرنا زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا
 بن الجراح مقتل مولدي قال قال كالل عبد بن الرحمن عبد بن مھدى بن يحيى بن سعيد ميريالح سفيان أبو حدثنا
 لقتله الناس ففزع الخزر فقتله صالحا رجال وكان أرمينية على الجراح وكان ومائة عشرة اثنتي سنة الحكمى هللا عبد
 أبو حدثنا الحلبي أسامة أبي بن علي بن نالحسي أخبرنا الفراء محمد بن الحسين بن محمد حازم أبو أخبرنا البلدان في

 توفي الحذاء الحميري سفيان أبو قال سعد بن محمد حدثنا الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا األشيب بن عمران
  ومائتين اثنتين سنة شعبان من بقين ليال لسبع األربعاء يوم

 وشعبة عبيد بن عمرو عن حدث واللغة النحو صاحب األنصاري زيد أبو ثابت بن أوس بن سعيد - 4660
 السجستاني حاتم وأبو الكاتب سعد بن ومحمد سالم بن القاسم عبيد أبو عنه روى العالء بن عمرو وأبي وإسرائيل

 وقدم البصرة أھل من ثبتا ثقة وكان وغيرھم القاسم بن محمد العيناء وأبو الرازي حاتم وأبو شبة بن عمر زيد وأبو
 أحمد حدثنا خلف بن احمد حدثنا المرزباني عمران بن محمد أخبرنا التوزي الحسين بن علي بن احمد أخبرني بغداد
 بن ثابت بن أوس بن سعيد النحوي زيد أبو قال القداح بن عن الزبيري هللا عبد بن مصعب عن شاھين بن سعيد بن
 بعدھا والمشاھد أحدا زيد بن تثاب وشھد الخزرج بن كعب بن ثعلبة بن مالك بن النعمان بن زيد بن قيس بن زيد
 القرآن جمعوا الذين الستة وأحد البصرة إلى األشعري موسى أبي مع الخطاب بن عمر بعث الذين العشرة أحد وھو
 اخالل وفيه الرواية ھذه في زيد أبي نسب جاء كذا بالبصرة عقب وله سلم و عليه هللا صلى النبي عھد على

 أخبرني سعد بن محمد قال قال البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا علي بن عيسى اأخبرن الجوھري أخبرنا ما والصواب
 وھو أحدا شھد وقد جدي ھو زيد بن ثابت قال زيد أبي بن بشير بن ثابت بن أوس بن سعيد واسمه النحوي زيد أبو
 في بھا فمات المدينة قدم ثم البصرة نزل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على القرآن جمعوا الذين الستة أحد

 أوس بن سعيد زيد أبي نسب سعد بن محمد ساق الذي بشير والد قيس بن زيد بن ثابت زيد أبو وھو قلت عمر خالفة
 علي حدثني الكاتب موسى بن عمران بن محمد أخبرنا الحسين أبو البزاز علي بن الواحد عبد بن محمد أخبرنا إليه
 أبي عند كنا قال المازني عثمان أبو حدثني قال محمد بن الفضل عمى دثنيح العباس بن محمد حدثنا قال يحيى بن
 خلف جاء إذ كذلك فنحن سنة ثالثون منذ ومعلمنا عالمنا ھذا وقال وجلس رأسه على فاكب األصمعي فجاء زيد

 محمد بن الحسين بن محمد أخبرني سنين عشر منذ ومعلمنا عالمنا ھذا وقال وجلس رأسه على فأكب األحمر
 بن ھارون حدثنا كزال بن محمد بن جعفر حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا المتوثي
 يا بدرھمان فقال غالم يا البطنان بكم فقلت بطون وعنده قصاب على وقفت قال النحوي زيد أبو حدثنا الديك سفيان
 حدثنا الجوھري محمد بن احمد حدثني الكاتب عمران بن مدمح أخبرنا علي بن الواحد عبد بن محمد أخبرنا ثقيال

 قصاب على الثقفى العاص أبي بن عثمان بباب وقفت يقول النحوي زيد أبا سمعت يقول المازني سمعت قال العنزي
 رأسي فغطيت قال مضرطان يا بمصفعان فقال البطنان بكم فقلت فعلقھما موفورين سمينين بطنين أخرج وقد

 بن الحسن سعيد أبو أخبرنا البزاز رزمة بن الواحد عبد بن محمد أخبرنا منى فيضحكون الناس سمعي لئال وفررت
 زيد أبو أخبرنا قال التوزي عن األشناندانى عثمان أبو حدثنا دريد بن الحسن بن محمد أخبرنا السيرافي هللا عبد

 المالحون معشر يا ينادى فجعل لنا أكتر اخى البن فقلت البصرة إلى االنحدار فأردت ببغداد كنت قال األنصاري
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 قال الوزان يعقوب بن احمد بن محمد بن أحمد أخبرني بالنصب مولع أنا فداك جعلت فقال تقول ما ويلك له فقلت
 حدثنا يونس بن محمد حدثنا النديم يحيى بن محمد حدثنا الكيال قفرجل بن الفضل بن هللا عبيد بن محمد جدي حدثني
 الناس أخريات في أوس بن سعيد زيد أبا فرأى بطرفه فرمى الحديث من فضجر شعبة عند كنا لقا عبادة بن روح
 االشعار يتناشدان فجعال فجاءه زيد أبا يا الي أخبار ذات كلمتنا لو والدار تكلمنا ما دارمى استعجمت زيد أبا يا فقال
 عليه هللا صلى هللا رسول حديث منك نسمعل اإلبل ظھور إليك نقطع بسطام أبا يا لشعبة الحديث أصحاب بعض فقال
 أنا لي باألصلح أعلم أنا ھؤالء يا قال ثم شديدا غضبا غضب قد شعبة فرأيت قال األشعار على وتقبل فتدعنا سلم و

 أبو أخبرنا األھوازي احمد بن الحسن بن محمد الحسين أبو أخبرنا ذاك في منى أسلم ھذا في ھو اال اله ال الذي وهللا
 قال عثمان أبي المازني عن الجمحي حدثني قال يحيى بن محمد حدثني العسكري سعيد بن هللا عبد بن لحسنا احمد
 له فقلت النار أحمشتھم قد منتنين عراة حفاة قوم الجنة يدخل فيه بحديث فحدثني حنيفة أبا لقيت يقول زيد أبا سمعت
 العلم في حظا أخسھم أنا قلت مثلك أصحابك أكل الق البصرة أھل من قلت أنت ممن فقال النار محشتھم قد منتنون
 أبو حدثنا النديم يحيى بن محمد حدثنا جدي حدثني الوزان محمد بن احمد أخبرني أخسھم تكون لقوم طوبى فقال

 الشعر أصحاب جاء إذا فكان زيد أبي نعل الحديث أصحاب سرق قال التنوخي حدثنا إسماعيل بن القاسم يعنى ذكوان
 ضمام يا ضم وقال يديه بين وجعلھا كلھا جمعھا الحديث أصحاب جاء وإذا يتفقدھا ولم بثيابه رمى األخبارو والعربية
 بن احمد حدثنا الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا المازني الرحيم عبد بن محمد حدثنا التنوخي أخبرنا تنام ال واحذر
 وتقوى عفاف من شئت ما فقاال عنه وسئال كذابان قالف واألصمعى عبيدة أبي عن األنصاري زيد أبو سئل قال عبيد

 بن يعقوب حدثنا الھروي الضبي العباس بن محمد أخبرنا بخطه الفرات بن الحسن أبي كتاب في قرأت وإسالم
 احمد أخبرنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا ثقة النحوي زيد أبو محمد بن صالح قال قال الفقيه محمود بن إسحاق

 أخبرنا ومائتين عشرة أربع سنة األنصاري زيد أبو مات قال القرشي يونس بن محمد حدثنا حمدان بن جعفر بن
 ومات قال المثنى بن محمد موسى أبو حدثنا الكندي محمد بن إبراھيم أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األزھري
 عمران بن محمد أخبرنا زيالتو بن علي بن احمد أخبرني ومائتين عشرة خمس سنة النحوي زيد أبو األنصاري
 عشرة خمس سنة زيد أبو مات قاال حاتم وأبو الرياشي حدثنا المبرد أخبرنا العباس بن محمد أخبرني المرزباني
  وفاته كانت وبالبصرة قلت سنة وتسعون ثالث وله ومائتين

 بن وزكريا الثوري يانوسف بديل بن هللا عبد عن حدث البصري العطار الحسن أبو سعيد بن سالم بن سعيد -  4661
 الرقاشي قالبة وأبو الجارود بن رجاء عنه روى وغيرھم ثابت بن ومصعب يونس بن وإسرائيل المكى إسحاق

 ببغداد ينزل وكان وببغداد بالبصرة منه سمع انه وذكر الباغندي سليمان بن ومحمد القاضي إسحاق بن وإسماعيل
 حدثنا الحارث بن سليمان بن محمد حدثنا المعدل الحسن بن الخالق بدع أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا التبن باب
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن قتادة عن ميسرة أبو حدثنا التبن باب نزل وكان العطار سالم بن سعيد
 عبد بن الباقى بدع أخبرني أكفانھم في ويتزاورون أكفانھم في يبعثون فأنھم كفنه فليحسن أخاه أحدكم ولى إذا سلم

 بن يحيى سألت قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا المؤدب الكريم
 أخبرنا بشيء ليس البصرة إلى صار ثم بمكة يكون كان الذي أعرفه قال العطار قلت فسكت سالم بن سعيد عن معين

 سمعت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف أخبرنا العتيقي
 محمد بن وعلي األزھري أخبرني الثوري عن يحدث كذاب بصرى سالم بن سعيد يقول نمير بن هللا عبد بن محمد
 بن هللا بدع حدثنا الصيرفي موسى بن عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي الحسن بن
 بأحاديثه ورميت إسحاق بن زكريا عن كتاب عنده كان فقال سالم بن سعيد عن أبي سألت قال المديني بن علي

 بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا منكرة أحاديث عنده وكانت
 أخبرنا به بأس ال بصرى سالم بن سعيد قال أبي حدثني لعجليا هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا زكريا
 أبو سئل قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد
 قال زكريا بن المعافى أخبرنا النھرواني روح بن عمر بن احمد أخبرنا ضعيف فقال العطار سالم بن سعيد عن داود
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 قال البرقاني أخبرنا الحديث أھل عند جدا الحال سيء سالم بن وسعيد طالب بن نصير بن احمد طالب أبو الق
  بالبواطيل يحدث بمكة كان متروك بصرى أصله سالم بن وسعيد يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت

 أنس بن مالك عن بھا وحدث بغداد سكن بالزنبرى المعروف المديني زنبر أبي بن سعيد بن داود بن سعيد - 4662
 عنه روى الزناد أبي عن مالك عن فرواھا الزناد أبي عن ورقاء صحيفة عليه قلبت إنه ويقال نكرة أحاديثه وفي
 بن وصالح اآلجري يزيد بن خالد بن ومحمد األزرق الفرج بن ومحمد شيبة بن ويعقوب الرمادي منصور بن احمد

 سأل انه الرازي حاتم أبو وذكر وغيرھم المخرمي إسحاق بن ويعقوب بيالحر إسحاق بن وإبراھيم الدعاء عمران
 بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا خيرا أبيه على وأثنى مالك وصي أبوه وكان مالكا لقى قد فقال عنه أويس أبي بن

 الحسن أخبرنا دبغدا سكن المديني الزنبرى داود بن سعيد قال البخاري حدثنا قال فارس بن احمد أبو حدثنا إبراھيم
 سعيد حدثنا الحربي ھو إسحاق بن إبراھيم حدثنا القطان هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا بكر أبي بن

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن خالد بن زيد عن يسار بن عطاء عن اسلم بن زيد أخبرني مالك حدثنا الزنبرى
 بروايته تفرد ذنبه من تقدم ما له غفر فيھما سھو ال ركعتين صلى ثم هوضوء فأحسن توضأ من قال وسلم عليه هللا

 حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد بن علي أخبرني مالك عن الزنبرى
 رواھا كان ولو الناس أخبار من مالك عن أحاديث الزنبرى عن كتبت يقول أبي سمعت قال المديني علي بن هللا عبد
 ولو قوله قلت وضعفه مالك من منزلة الناس أجود أبوه وكان رجال كان قد ھو فإذا سنه حسبت ولقد أبي قال أبيه عن
 ذلك على استعظم مالك عن رواھا فلما لھا روايته واحتملت لحاله أقرب كذلك كان يعنى أبيه عن رواھا كان

 موسى بن يعنى لمجاھد ذكرت قال األبار علي بن احمد أخبرنا مداح بن دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرنا واستنكره
 أخبرنا الجوھري أخبرنا بجالة يريد نخالة عن عمرو عن سفيان قال يحدث أيش ذاك يدرى ال فقال الزنبرى سعيد
 عن ينمع بن يحيى سألت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد

 حدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا بثقة عندي كان ما فقال الزنبرى
 كان ما فقال عروة بن ھشام حنبل بن احمد هللا عبد ألبي ذكرت قال األثرم بكر أبو حدثنا الجوھري محمد بن عمر
 حديث له قلت األفك وحديث أسماء حديث منھا غرائب وأحاديث الزبير وقف حديث روى عنه يعنى أسامة أبو أروى
 سكوته كان إنما قلت وسكت فتبسم الزنبرى ھنا ھا الذي ھذا قلت مالك عن يرويه من ھكذا قال مالك رواه اإلفك

 غيالن بن إبراھيم بن محمد بن محمد أنبأناه وقد الزنبرى سوى مالك عن يروه لم ألنه للحديث استنكارا وتبسمه
 بن مالك حدثنا الزنبرى داود بن سعيد حدثنا الدعاء عمران بن صالح شعيب أبو حدثنا الشافعي بكر أبو حدثنا لبزازا

 معشر يا أشيروا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قام قالت أنھا عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن أنس
 محمد بن عمر حدثنا خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا رمكيالب أخبرنا الحديث وذكر أھلي أبنوا أناس في المسلمين
 يا أدري ال فقال الزنبرى عن بالكتاب سنين منذ أمرتنى كنت هللا عبد ألبي قلت قال األثرم بكر أبو حدثنا الجوھري

 الق األبار علي بن احمد أخبرنا دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرنا نفسه على خلط قد الزنبرى يكون ان أخاف أخى
 محمد أبا يا فقلت الصائغ نافع بن هللا عبد عنه سألت قال زنبر بن داود بن سعيد الزنبرى عن موسى بن مجاھد سألت
 عليه الناس حمل الموسم أيام كان إذا حتى صندوق في يصير الموطأ اخرج حين أنس بن مالك أمر المھدى ان زعم

 على فقرأه فاصلحه شيء فيه كان فان سيجتمعون لعراقا أھل فان أنظر أنس بن لمالك فقيل العراق إلى وأرسل
 والعشى بالغداة سنة وثالثين خمس أو سنة ثالثين منذ مالكا أجالس وهللا أنا سعيد كذب فقال فيھم أنا أنفس أربعة
 طاھر بن احمد حدثنا األردبيلي موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا قط انسان على قرأه رأيته ما ھجرت وربما
 الحديث ضعيف قال الزنبري داود بن سعيد زرعة ألبي قلت قال البرذعي عمرو بن سعيد حدثنا الميانجي النجم بن

 سعيد قال مالك عن مناكير بأحاديث ويحدث باطل بحديث أبيه عن زيد بن خارجة عن الزناد أبي عن مالك عن حدث
 حدثنا رزق بن احمد بن محمد وأخبرنا قلت الءإم علينا أماله عنه رجل عن ھذا خارجة حديث زرعة أبو روى وقد
 مالك حدثنا الزنبرى داود بن سعيد حدثنا األزرق الفرج بن محمد حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد
 يوم الزبير أعطى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ثابت بن زيد عن ثابت بن زيد بن خارجة عن الزناد أبي عن
  للقرابة وسھما له وسھما للفرس سھمين أسھم بعةأر خيبر
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 بن احمد بن محمد أخبرنا الدربندي محمد بن الحسن الوليد أبو أخبرني البغدادي عثمان أبو القاسم بن سعيد - 4663
 بن سھل بن هللا عبد بن محمد سھل أبو حدثنا ردام بن يوسف بن محمد حدثنا ببخارى الحافظ سليمان بن محمد
 حدثنا البغدادي القاسم بن سعيد عثمان أبو حدثنا المروزي القيسي عباد بن السرى محمد أبو حدثنا يالعجل حفص

 له يجعل هللا يتق ومن تعالى هللا قول في عباس بن عن الضحاك عن جويبر عن السكوني زياد أبي بن إسماعيل
 مالك بن لعوف بن في اآلية ذهھ نزلت قال حسبه فھو هللا على يتوكل ومن يحتسب ال حيث من ويرزقه مخرجا

 ما فاعلمه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ائت ان أبيه إلى فكتب وأجاعوه وأوثقوه أسروه المشركون وكان األشجعي
 بالتقوى ومره إليه اكتب هللا رسول له قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أخبر فلما والشدة الضيق من فيه أنا

 عليكم حريص عنتم ما عليه عزيز أنفسكم من رسول جاءكم لقد ومسائه صباحه عند يقول نوأ هللا على والتوكل
 عليه ورد فلما العظيم العرش رب وھو توكلت عليه ھو اال اله ال هللا حسبى فقل تولوا فان رحيم رءوف بالمؤمنين
 و عليه هللا صلى النبي إلى بھا فجاء افاستاقھ وغنمھم إبلھم فيه ترعى الذي بواديھم فمر وثاقه هللا فأطلق قرأه الكتاب
 خمسنا نحن إذا حالل ھي بل قال حرام أم ھي فحالل وثاقى هللا أطلق ما بعد اغتلتھم إني هللا رسول يا فقال سلم

 أمره بالغ هللا إن حسبه فھو هللا على يتوكل ومن يحتسب ال حيث من ويرزقه مخرجا له يجعل هللا يتق ومن هللا فانزل
 يخاف سلطان عند اآلية ھذه قرأ من عباس بن وقال اجال يعنى قدرا والرخاء الشدة من أي شيء لكل هللا جعل قد

  ذلك من شيء يضره لم سبع عند أو الغرق يخاف موج عند أو غشمه

 سعد بن الليث عن بھا وحدث بغداد سكن البزاز بسعدويه المعروف الواسطي عثمان أبو سليمان بن سعيد -  4664
 بن سعيد بن ومبارك فضالة بن ومبارك الماجشون العزيز وعبد سلمة بن وحماد خالد بن ووھيب معاوية بن وزھير
 بن ومحمد ھمام وأبو شجاع بن والوليد معين بن يحيى عنه روى بشير بن وھشيم العوام بن وعباد الثوري مسروق
 منصور بن وأحمد لزعفرانيا محمد بن والحسن عسكر بن سھل بن ومحمد صاعقة يحيى وأبو ميمون بن حاتم

 عثمان أبي بن وجعفر الحربي وإبراھيم مكرم بن والحسن الدوري وعباس الصاغاني إسحاق بن ومحمد الرمادي
 حاتم وأبو زرعة وأبو الذھلي يحيى بن ومحمد السمسار احمد بن وحمدون جزرة محمد بن وصالح الطيالسي
 المطرز محمد بن إبراھيم بن محمد أخبرنا عفان من أوثق ولعله مأمون ثقة فقال حاتم أبو وذكره وغيرھم الرازيان
 ببغداد الواسطي سليمان بن سعيد حدثنا العكبري عمرو بن خلف أخبرنا الدقاق بخيت بن هللا عبد بن محمد أخبرنا
 امةعم وعليه الفتح يوم مكة دخل سلم و عليه هللا صلى النبي ان جابر عن الزبير أبي عن سلمة بن حماد حدثنا
 رزق بن احمد بن محمد أخبرنا ومائتين عشرة ست سنة في ببغداد سعدويه عن الحديث ھذا سمعت خلف قال سوداء
 قال سليمان بن سعيد ذكر أبي سمعت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا
 عثمان أبي بن جعفر حدثنا القاضي كامل بن احمد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا شئت ما تصحيف صاحب كان
 ذكر الذي الكتاب نسخة في قرأت حدث حين منه أكيس يحدث ان قبل سعدويه كان يقول معين بن يحيى سمعت قال
 أخبرنا قراءة العتيقي أخبرني ثم أصله وفقد األصم يعقوب بن محمد العباس أبي من سمعه أنه الصيرفي سعيد أبو لنا

 عون بن عمرو عن معين بن يحيى سئل قال حدثھم محمد بن العباس ان األصم أخبرني المخرمي حمدم بن عثمان
 بن محمد قال قال البرقاني أخبرنا نعم قال حدث ما جميع في أجزنا له قلت أكيسھما سعدويه كان قال وسعدويه
 وقيل سليمان بن سعيد سمعت الق محمد بن صالح أخبرنا الفقيه محمود بن إسحاق بن يعقوب حدثنا الھروي العباس

 صالح وقال سمعت قد بما أحدث ليتني قط حديثا دلست ما سمعته فقد به حدثتكم شيء كل فقال حدثنا تقول ال لم له
 على قرأت المحنة في فأجاب وامتحن السنة أھل من سعدويه وكان قلت حجة ستين حججت يقول سعدويه سمعت
 سعدويه دعى لما يقول عسكر بن سمعت قال السراج إسحاق بن محمد خبرناأ قال المزكى إسحاق أبي عن البرقاني
 األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا كفر موالك فان الحمار قدم غالم يا فقال األمير دار من خرج رأيته للمحنة
 قال أبي حدثني العجلي احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا بكر بن الوليد أخبرنا
 أخبرنا ورجعنا كفرنا قال فعلتم ما المحنة من انصرف ما بعد له قيل ثقة واسطي بسعدويه ويعرف سليمان بن سعيد
 خمس سنة الواسطي سليمان بن سعيد ومات قال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا الفضل بن

 قال سھل بن اسلم حدثنا الواسطي الليث بن احمد بن جعفر بن محمد ثناحد الحافظ نعيم أبو أخبرنا ومائتين وعشرين
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 ومائتين وعشرين خمس سنة بھا ومات بھا فأقام بغداد إلى خرج ثم بھا ونشأ بواسط ولد عثمان أبو سليمان بن سعيد
 سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرنا
 أصحاب درب نحو بالكرخ منزله وكان بھا وتجر بغداد ونزل الحديث كثير ثقة كان الواسطي سليمان بن سعيد قال

 سنة الحجة ذي من خلون ألربع النھار أول في األربعاء يوم الغد من ودفن بالعشي الثالثاء يوم بھا وتوفى القراطيس
 قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا قال المزكى إسحاق أبي نع البرقاني على قرأت ومائتين وعشرين خمس
  سنة مائة وله سعدويه مات يقول سعدويه مولى فالنا سمعت قال العطار مالك بن عبدوس سمعت

 سلمة بن حماد عن حدث الدوالبي الصباح بن محمد جار بالبلخى المعروف عثمان أبو عيسى بن سعيد -  4665
 محمد سعيد وأبو الحيري الحسن بن احمد بكر أبو القاضي أخبرنا الخراز علي بن دوأحم الدوري عباس عنه روى
 بن سعيد حدثنا الدوري محمد بن العباس حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا قاال الصيرفي موسى بن

 ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن وحميد ويونس أيوب عن سلمة بن حماد حدثنا الصباح بن محمد جار عيسى
 فقال القوم إلى الخطاب بن عمر فنظر الجنة في الرجال من أكثر النساء ھريرة أبو فقال والنساء الرجال افتخرت قال
 الجنة تدخل زمرة أول يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ھريرة أبو فقال ھريرة أبو يقول ما تسمعون أال

 من ساقيھا مخ يرى امرأتان منھم واحدة لكل السماء في كوكب كاضوأ جوھھمو والثانية البدر ليلة كالقمر وجوھھم
  اعزب الجنة في وليس اللحم وراء

 القاضي هللا عبد بن شريك سمع الكوفى الجرمي هللا عبد أبو وقيل محمد أبو سعيد بن محمد بن سعيد -  4666
 القاضي يوسف وأبا واضح بن ويحيى بجرا بن الملك وعبد إسماعيل بن وحاتم غراب بن وعلي زياد بن والمطلب
 وقدم عيسى بن ومعن أسامة بن وحماد سعد بن إبراھيم بن ويعقوب واصل بن الواحد وعبد األموي سعيد بن ويحيى
 احمد بن هللا وعبد الحربي وإبراھيم الدوري وعباس المخرمي الفالس ھارون بن محمد عنه فروى بھا وحدث بغداد
 الرازي زرعة وأبو الحجاج بن سلم البخاري إسماعيل بن محمد الغرباء ومن أيوب بن هللا دعب بن وإبراھيم حنبل بن

 بن سعيد حدثنا الدوري حاتم بن محمد بن العباس حدثنا األصم يعقوب بن محمد حدثنا الصيرفي سعيد أبو أخبرنا
 الرحمن عبد بن والحارث قسيط بن هللا عبد بن يزيد عن ذئب أبي بن عن القزاز عيسى بن معن حدثنا الجرمي محمد
 لھا فقال ألبتة طلقھا زوجھا أن قيس بنت فاطمة عن ثوبان بن الرحمن عبد بن ومحمد الرحمن عبد بن سلمة أبي عن

 قاال الجوھري علي بن والحسن التميمي علي بن الحسن أخبرنا سكنى وال لك نفقة ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 علينا قدم الجرمي محمد بن سعيد محمد أبو حدثنا حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا
 سمعت قال عدى بن هللا عبد أخبرنا الماليني سعد أبو أنبأنا ذكره بحديث األموي سعيد بن يحيى حدثنا الكوفة من

 كل يجيء الرازي زرعة أبو فكان أبي ىعل نزل بغداد قدم إذا سعيد كان يقول المخرمي أيوب بن هللا عبد بن إبراھيم
 ذكر جرى وإذا سكت سلم و عليه هللا صلى النبي ذكر فجرى حدث إذا وكان رغيف نصف ومعه عليه ينتقى يوم
 بن محمد بن احمد حدثنا قال العباس بن محمد عن البرقاني على قرأت عليه هللا سلم و عليه هللا صلى قال علي

 سعيد عن معين بن يحيى سألت قال محرز بن القاسم بن محمد بن احمد حدثنا تويهدرس بن جعفر حدثنا قال مسعدة
 الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا به بأس ال فقال الجرمي محمد بن

 احمد رناأخب صدوق فقال الجرمي عن معين بن يحيى سألت قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا
 عن داود أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن

  ثقة فقال الجرمي محمد بن سعيد

 القاسم وأبو الدوري عباس عنه روى عيينة بن سفيان عن بھا وحدث بغداد قدم الواسطي نصير بن سعيد -  4667
 عبد حدثنا بواسط البرتي هللا عبد بن محمد بن علي حدثنا الواسطي علي بن محمد العالء أبو ضيالقا أخبرنا البغوي

 يقول ما يقول عيينة بن سمعت قال البزار خلف مجلس في الواسطي نصير بن سعيد حدثنا البغوي محمد بن هللا
 الخلق له أال تعالى هللا قال ذبك فقال مخلوق القرآن أن يزعمون محمد أبا يا قالوا المرايسى بشرا يعنى ھؤالء
  القرآن واألمر هللا خلق فالخلق واألمر
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 بن وھشيم عياش بن إسماعيل عن بھا وحدث جيحون آمل سكن عثمان أبو شبرمة بن النضر بن سعيد -  4668
 إسماعيل بن محمد عنه روى القاضي وھب بن وھب البحتري وأبي الوقاصى الرحمن عبد بن وعثمان بشير

 أبو حدثنا المستملى إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا اآلملى سھل بن احمد بن والفضل صحيحه في البخاري
 قال الدربندي الوليد أبو أخبرني ھشيما سمع البغدادي عثمان أبو النضر بن سعيد قال البخاري حدثنا فارس بن احمد
 أربع سنة جيحون بآمل النضر بن سعيد مات خاريالب الحافظ كامل بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد لنا قال

  ومائتين وثالثين

 وھشيما المبارك بن هللا وعبد عياش بن وإسماعيل زيد بن حماد سمع الطالقاني بكر أبو يعقوب بن سعيد - 4669
 قالو الرازي زرعة وأبو األثرم بكر أبو عنه روى واضح بن يحيى تميلة وأبا الجراح بن ووكيع شميل بن والنضر

 الناقد يحيى بن وزكريا أسامة أبي بن والحارث البرتي عيسى بن محمد بن وأحمد الدوري محمد بن وعباس ثقة كان
 األثرم قال بھا وحدث بغداد قدم وكان النسائي الرحمن عبد وأبو األبار علي بن وأحمد حنبل بن احمد بن هللا وعبد
 حدثنا إبراھيم بن هللا عبيد بن محمد أخبرنا النرسي عمر بن حمدم أخبرنا بالحديث يذاكره حنبل بن احمد عند رأيته
 محمد عن عون بن عن المبارك بن هللا عبد حدثنا الطالقاني يعقوب بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا الناقد يحيى أبو
 سبقته تھرول وإذا سبقنى مشيت إذا فكنت جنازة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنت قال ھريرة أبي عن
 عبد حدثنا المصري رشيق بن الحسن حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا البرقاني أخبرنا األرض له تطوى فقلت
 ناولني قال القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري أخبرني ثم أبيه عن النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم
 بن احمد بن محمد أخبرني بكر أبو ثقة طالقانى يعقوب بن سعيد يقول أبي سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم عبد

 حدثنا زياد بن محمد بن الحسين حدثنا قال إبراھيم بن محمد الفضل أبو أخبرني الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب
  ومائتين وأربعين أربع سنة الطالقاني يعقوب بن سعيد مات قال إسماعيل بن محمد

 أباه سمع األموي عثمان أبو العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد بن أبان بن سعيد بن يحيى بن سعيد - 4670
 وعبد عياش بن بكر وأبا الزناد أبي بن القاسم وأبا يونس بن وعيسى المبارك بن هللا وعبد سعيد بن هللا عبد وعمه
 الحجاج بن مسلمو البخاري إسماعيل بن محمد عنه روى الوليد بن وشجاع معاوية بن ومروان سليمان بن الرحيم
 حنبل بن احمد بن هللا وعبد جزرة وصالح الحربي وإبراھيم سفيان بن ويعقوب الرازيان حاتم وأبو زرعة وأبو
 وأبو المغلس بن محمد بن وأحمد الباغندي محمد بن ومحمد ناجية بن محمد بن هللا وعبد المطرز بيان بن وعلي
 عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا المحاملي القاضي عنه روى من وآخر صاعد بن ويحيى البغوي القاسم
 حدثنا مروان حدثنا األموي سعيد حدثنا إمالء المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا مھدى بن هللا
 فقتل فقاتل ماله أريد من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن ان مھران بن ميمون عن سنان بن يزيد
 الفقيه النضر أبا سمعت قال الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرني شھيد فھو
 من جماعة يقول المديني بن علي سمعت يقول حنش بن قيس سمعت يقول العنبري إسماعيل بن إبراھيم سمعت يقول

 األموي سعيد بن يحيى بن سعيد وھذا السبيعي إسحاق أبي بن نسيو بن عيسى منھم آبائھم من عندنا أثبت األوالد
 سعيد بن يحيى بن سعيد حدثني قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا أبيه من اثبت

 مسلم أبو اأخبرن المقرئ علي بن محمد أخبرني ببغداد دارھم واالبن األب ثقتان وھما يعقوب قال أبي حدثنا األموي
 انه أال صدوق فقال األموي عن محمد بن صالح علي أبا سألت قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا مھران بن
 الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد حدثنا رشيق بن الحسن حدثنا عمر بن علي أخبرنا البرقاني أخبرنا يغلط كان

 سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم عبد ناولني هللا عبد نب الخصيب أخبرنا الصوري أخبرني ثم أبيه عن النسائي
 عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا ثقة بغدادي أموى سعيد بن يحيى بن سعيد يقول أبي
 ال خطأ وھو قال ھكذا وخمسين تسع سنة القعدة ذي من للنصف األموي يحيى بن سعيد مات البغوي محمد بن هللا
 بن سعيد مات قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا قال المزكى عن قراءة البرقاني أخبرنا ما والصواب فيه شك
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 ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار وأخبرنا ومائتين وأربعين تسع سنة القعدة ذي من للنصف األموي يحيى
  البردان باب مقبرة في ودفن قلت ومائتين وأربعين تسع سنة في مات األموي يحيى بن سعيد

 بن محمد هللا عبد أبي الحاكم عن الطبري الحسن بن هللا ھبة لنا ذكر عثمان أبو علي بن مروان بن سعيد -  4671
 ومسددا والقعنبي حذيفة وأبا حرب بن وسليمان نعيم أبا وسمع نيسابور سكن بغدادي انه النيسابوري الحافظ هللا عبد
 والد الشيباني يوسف بن ويعقوب نعيم بن محمد عنه روى معين بن ويحيى معروف بن نوھارو القواريرى هللا وعبد
 يحيى بن محمد عليه وصلى ومائتين وخمسين اثنتين سنة شعبان من للنصف اإلثنين يوم ومات الحاكم قال األخرم
 المسيب بن محمد هللا عبد أبو حدثنا السرخسي احمد بن زاھر أخبرنا المروزي الحسن بن محمد المظفر أبو وأخبرنا

 بن علي الحسن أبو وأخبرنا ھشام بن خلف حدثنا بنيسابور البغدادي مروان بن سعيد عثمان أبو حدثنا األرغيانى
 حدثنا الحضرمي هللا عبد بن محمد جعفر أبو حدثنا التميمي جعفر بن محمد بن احمد حدثنا المقرئ عمر بن احمد
 عبد بن جابر عن رباح أبي بن عطاء عن سفيان بن عسل عن ميمون بن سىعي حدثنا البزار المقرئ ھشام بن خلف
 بلجام الحضرمي وقال لجاما القيامة يوم هللا ألجمه علما كتم من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال هللا
  صدوقا مروان بن سعيد كان نار من

 وأبي األعور محمد بن وحجاج العنزي حاتم بن سيار عن وحدث الرقة سكن البغدادي نصير بن سعيد -  4672
 الحراني شعيب وأبو السجستاني داود أبو عنه روى أسامة بن حماد أسامة وأبي األسدي القاسم بن محمد إبراھيم
 علي بن محمد حدثنا قال إمالء الحافظ نعيم أبو حدثنا ببالس منه سمع انه فيل بن وذكر األنطاكي فيل بن الطاھر وأبو
 رباح بن يوسف وأخبرنا األنطاكي فيل بن إبراھيم بن احمد بن الحسين الطاھر أبو حدثنا المقرئ بن بكر اأب يعنى

 حدثنا البغدادي نصير بن سعيد حدثنا فيل بن طاھر أبو حدثنا بمصر األذنى بندار بن الحسين بن علي حدثنا البصري
 هللا رسول قال قال جابر عن يحدث المنكدر نب محمد سمعت قال الضبعي سليمان بن جعفر حدثنا حاتم بن سيار
 انا وانا أنت أنت رب يا قال ثم بشيء نفسه فحدث إليھا فنظر بجمجمة قبلكم كان ممن رجل مر سلم و عليه هللا صلى
 ةبالمغفر العواد وأنا بالذنوب العواد فأنت رأسك ارفع له فقيل ساجدا  وخر بالذنوب العواد وأنا بالمغفرة العواد أنت
 عن النرسي الوليد بن العباس ورواه سليمان بن جعفر عن حاتم بن سيار مرفوعا ھكذا بروايته تفرد نعيم أبي لفظ

  أصح وذاك قوله من موقوفا جابر عن المنكدر بن عن جعفر

 بن والحسين حميد بن وعبيدة سعيد بن ريحان سمع القراطيسي عمرو أبو وقيل عثمان أبو بحر بن سعيد -  4673
 بن الفضل نعيم وأبا فارس بن عمر بن وعثمان القرقساني مصعب ومحمد الھمداني الوليد بن والقاسم الجعفي علي
 مھدي بن عمر أبو أخبرنا ثقة وكان المحاملي والقاضي صاعد بن ويحيى ناجية بن محمد بن هللا عبد عنه روى دكين
 بن محمد حدثنا القراطيسي بحر بن سعيد حدثنا ءإمال المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أراد لما قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن األوزاعي أخبرنا مصعب
 ان وذاك الكفر على تقاسموا حيث كنانة بني بخيف بالمحصب هللا شاء ان غدا نازلون نحن قال بمنى وھو ينفر ان

 هللا صلى هللا رسول إليھم يسلموا حتى يخالطوھم وال يناكحوھم ال ان المطلب وبني ھاشم بني على اتقاسمو قريشا
 بحر بن سعيد مات قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا قال المزكى إسحاق أبي عن البرقاني على قرأت سلم و عليه
 ثالث سنة رمضان من بقيت ليومين ببغداد واللحية الرأس أبيض يخضب ال وكان رأيته القراطيسي عثمان أبو

  وخمسين

 ويحيى القاضي وكيع جيان بن خلف بن محمد عنه روى أبيه عن حدث الخالل مروان بن يزيد بن سعيد - 4674
 محمد حدثنا قاال التنوخي الحسن بن وعلي العتيقي محمد بن احمد أخبرنا السواق يحيى بن وعلي صاعد بن محمد بن
 عن الزبرقان بن داود حدثنا قال أبي حدثنا مروان بن يزيد بن سعيد حدثنا وكيع خلف بن محمد حدثنا المظفر بن

 يأمرنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال علي عن عدي بن حجية عن كھيل بن سلمه عن جحاده بن محمد
  واالذن العين نستشرف ان



73 

 

 أبي بن إسماعيل عن ھناك وحدث الثغر بالد نزل أظنه عثمان أبو الملك عبد بن الرحمن عبد بن سعيد - 4675
 وغيرھما الفرغاني أركين بن وحاجب الغساني جميع البن شيخ األنطاكي الحسن بن السميدع عنه روى أويس
 سعيد بن احمد بن ميمون علي أبو أخبرنا الرازي علي بن الحسن بن علي حدثنا البصري علي أبي بن علي أخبرنا
 القاضي وأخبرنا أويس أبي بن إسماعيل حدثنا البغدادي الملك عبد بن الرحمن عبد بن سعيد نعثما أبو حدثنا المؤدب

 إسحاق بن بھلول أخبرنا قال األنباري أبزون بن محمد بن احمد حدثنا الشافعي الحسن بن احمد بن محمد الفرج أبو
 عن جده عن أبيه عن ضميرة أبي بن بھلول وقال ضميرة بن هللا عبد بن حسين حدثنا أويس أبي بن إسماعيل حدثنا
  حرام فقليله كثيره اسكر وما خمر مسكر كل قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان طالب أبي بن علي

 القطان سعيد بن ويحيى سليمان بن معتمر عن بھا وحدث بغداد قدم البصري الكريزى عيسى بن سعيد - 4676
 شعبة بن محمد بن الحسن عنه روى األنصاري هللا عبد بن ومحمد إدريس بن هللا وعبد غندر جعفر بن ومحمد

 بن علي أخبرنا األزھري أخبرنا وغيرھم المحاملي بن عبيد وأبو الدقاق نصر بن أحمد بن الملك عبد األنصاري
 رمعتم حدثنا الكريزى عيسى بن سعيد حدثنا قالوا وآخرون الضبي إسماعيل بن القاسم عبيد أبو حدثنا الحافظ عمر
 هللا صلى النبي عن كعب بن أبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن إسحاق أبي عن رقية عن أبيه عن سليمان بن
 بن سعيد قال الدارقطني الحسن أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا كافرا طبع الخضر قتله الذي الغالم قال سلم و عليه
  ضعيف بصرى الكريزى عيسى

 وأزھر إسماعيل بن مؤمل عن بھا وحدث بغداد قدم بالحصرى يعرف لبصريا ثواب بن محمد بن سعيد -  4677
 بن هللا وعبد البلخي الفضل بن إسماعيل عنه روى األنصاري هللا عبد بن ومحمد الدالل عتاب وأبي السمان سعد بن

 الحسين هللا عبد أبو أخبرنا المحاملي والقاضي البورانى احمد بن ومحمد صاعد بن محمد بن ويحيى ياسين بن محمد
 حدثنا المخلص الرحمن عبد بن محمد أخبرنا قاال الرزاز احمد بن علي بن محمد نصر وأبو السلماسى جعفر بن

 عن السمان سعد بن أزھر حدثنا ببغداد البصري الحصرى ثواب بن محمد بن سعيد حدثنا صاعد بن محمد بن يحيى
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قبله الذي الموضع أرنى فقال علي بن الحسن لقى ھريرة أبا أن محمد عن عون بن

  اإلسناد في يخالفه وغيره ھريرة أبي عن محمد عن ھذا لنا قال ھكذا يحيى قال سرته فقبل ثوبه الحسن فرفع

 بن وخالد زيد بن وأسيد إبراھيم بن ومسلم دكين بن الفضل نعيم أبا سمع عثمان أبو أبان بن عتاب بن سعيد -  4678
 عنه روى المديني بن وعلي الوھاب عبد بن وفضيل موسى بن وبشار صالح بن والوليد مسرھد بن ومسدد داشخ

 بن محمد أخبرنا مھدى بن عمر أبو أخبرنا ثقة وكان األثرم العباس وأبو مخلد بن ومحمد الحافظ ھارون بن موسى
 عن شعيب بن عمرو عن حازم بن جرير حدثنا بالبصرة شيخ قتادة أبو حدثنا عتاب بن سعيد حدثنا قال العطار مخلد
 في بيتا له هللا بنى قطاة مفحص قدر ولو مسجدا  بنى من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده عن أبيه
   الجنة

 ويحيى الكوفى الرحمن عبد بن احمد عن حدث المقابري أيوب بن يحيى صاحب عثمان بن احمد بن سعيد -  4679
 بن احمد الحسين أبو أخبرنا الھاشمي القاسم بن حمزة عمر أبو عنه روى مجالد بن إسماعيل بن مروع معين بن

 وثالثين ثالث سنة في إمالء الھاشمي العزيز عبد بن القاسم بن حمزة حدثنا ھاشم بنى مولى حماد بن احمد بن محمد
 عمر حدثنا ومائتين وستين ست سنة في المقابري أيوب بن يحيى صاحب عثمان بن احمد بن سعيد حدثنا وثالثمائة

 قال قال األسقع بن واثلة عن مكحول عن سنان بن برد عن غياث بن حفص حدثنا الھمداني مجالد بن إسماعيل بن
  ويبتليك هللا فيرحمه الخيك الشماتة تظھر ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عمران أبو القاضي عنه روى الحسين بن احمد لدمجا أبي عن حكى حنبل بن محمد بن احمد بن سعيد - 4680
  طويل بدھر هللا عبد أخيه وفاة قبل سعيد ومات األشيب بن القاسم بن موسى
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 سعدويه وعن أبيه عن حدث األصل مروروذى اھرش بابن المعروف يوسف بن الحسن بن سعيد - 4681
 الحافظ عمر بن علي أخبرنا الطبري هللا بدع بن طاھر الطيب أبو القاضي أخبرنا الحسن ابنه عنه روى الواسطي
 عن األسود أبي بن منصور عن سليمان بن سعيد حدثنا أبي حدثنا المروروذي يوسف بن سعيد بن الحسن حدثنا

 قلنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على المغرب قبل الركعتين صلينا قال مالك بن أنس عن فلفل بن المختار
  ينھنا ولم يأمرنا فلم رآنا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رآكم ألنس

 الرازي محمد بن تمام أخبرنا الصوفي طاھر أبي بن العزيز عبد حدثني البغدادي الرحمن عبد بن سعيد - 4682
 ومائتين وثمانين أربع سنة بأنطاكية البغدادي الرحمن عبد بن سعيد حدثنا القنسرينى سھل بن محمد بكر أبو أخبرنا
  بقية حدثنا كعب بن يعقوب حدثنا

 أبي بن وإبراھيم مرزوق بن وعمرو الحوضى عمر أبا سمع األنجذانى عثمان أبو سعيد بن محمد بن سعيد -  4683
 بكر وأبو القضاة احمد بن ومكرم قانع بن الباقي وعبد كامل بن وأحمد الطستي علي بن الصمد عبد عنه روى سويد

 حدثنا القاضي احمد بن مكرم حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا به بأس ال لدارقطنيا وقال صدوقا وكان الشافعي
 زيد بن علي أخبرنا سلمة بن حماد حدثنا سويد أبي بن الفضل بن إبراھيم حدثنا األنجذانى عثمان أبو محمد بن سعيد
 إخواني في تقع ال ويقول نھاهي مالك بن سعد فجعل والزبير وطلحة علي في يقع كان رجال ان المسيب بن سعيد عن
 الرجل فخرج للناس آية واجعله آفة به فأرنى يقول فيما لك مسخطا كان إن اللھم قال ثم ركعتين فصلى سعد فقام فأبى
 سعدا يتبعون الناس رأيت فانا قتله حتى فسحقه والبالط كركرته بين فوضعه بالبالط فأخذه الناس يشق ببختى ھو فإذا

 في مات االنجذانى ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا دعوتك اجيبت إسحاق أبا لك ھنيئا ويقولون
  ومائتين وثمانين خمس سنة من شوال

 واحدا حديثا الطيالسي الوليد أبي عن بھا وحدث بغداد نزل األھوازي سھل أبو بكر بن عثمان بن سعيد - 4684
 عون وأبي األشناني يحيى بن والربيع المديني يحيى بن العزيز بدع عن الكثير وحدث غيره منه اسمع لم وقال

 الحصين بن وعمرو برى بن بحر بن وعلي العيشي المبارك بن الرحمن وعبد السيرينى محمد بن وبكار الزيادي
 بن وقطن معاذ بن معاذ بن وعبيد الحريش بن وزيد السمان أشعث بن وسعيد العسكري عثمان بن وسھل العقيلي
 بن وأحمد األدمى بن عثمان بن احمد عنه روى جبلة بن عمرو بن ومحمد عرعرة بن محمد بن وعمرو نسير
 محمد أخبرنا ببغداد حدث صدوق الدارقطني وقال ثقة وكان الشافعي بكر وأبو زياد بن سھل وأبو خزيمة بن الفضل

 محمد حدثنا األھوازي عثمان بن سعيد حدثنا األدمى يحيى بن عثمان بن أحمد أخبرنا المتوثي محمد بن الحسين بن
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اقرأنى قال هللا عبد عن زر عن عاصم عن سلمة بن حماد حدثنا عون أبو عون بن

  األحقاف سورة

 الطستي الصمد عبد عنه روى ثعلب بن الربيع عن حدث الصفار عثمان أبو سعيد بن عبدويه بن سعيد -  4685
 سعيد حدثنا القاضي قانع بن الباقى عبد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا الطبراني القاسم وأبو قانع نب الباقي وعبد
 بن عاصم عن السبيعي إسحاق أبي عن العيزار أبي بن عقبة بن يحيى حدثنا ثعلب بن الربيع حدثنا عبدويه بن

 وجھه وغسل ثالثا واستنشق ثالثا ضتمضم ثم ثالثا كفيه فغسل طالب أبي بن علي توضأ قاال خير وعبد ضمرة
 و عليه هللا صلى نبيكم وضوء ھذا قال ثم ثالثا ثالثا قدميه غسل ثم مرة رأسه ومسح ثالثا ثالثا ذراعيه غسل ثم ثالثا
  فافعلوه سلم

 بن ويحيى العطار عيسى بن إسماعيل عن حدث األصل مروزي عثمان أبو هللا عبد بن إسرائيل بن سعيد -  4686
 بن وجعفر الطستي الصمد عبد عنه روى المروزي موسى بن وحبان األحمر زياد بن جعفر بن وعلي لعابدا أيوب
 الحكم بن احمد بن محمد بن جعفر أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرنا والطبراني المؤدب الحكم بن محمد

 الواسطي خالد أبي عن زكريا بن اعيلإسم حدثنا العطار عيسى بن إسماعيل حدثنا إسرائيل بن سعيد حدثنا المؤدب



75 

 

 صلى هللا رسول مع الخيف مسجد في الفجر صالة شھدت قال أبيه عن يزيد بن جابر عن عطاء بن يعلى حدثنا قال
 من منعكما ما فقال فرائصھما ترعد بھما فاتى المسجد مؤخر في رجلين أبصر انصرف فلما بمنى سلم و عليه هللا

 الصالة في وھم الناس أدرك ثم الرحل في أحدكم صلى فإذا قال الرحال في صلينا إنا هللا رسول يا قاال معنا الصالة
 حدثنا الطبراني احمد بن سليمان أخبرنا األصبھاني شھريار بن هللا عبد بن محمد أخبرنا نافلة له فانھا معھم فليصل
  موسى بن حبان حدثنا البغدادي القطيعي إسرائيل بن سعيد

 بن عمر بن الحسن عن بھا وحدث بغداد قدم الوراق البلخي محمد أبو أعين بن هللا عبد بن ياسين بن سعيد -  4687
 محمد عنه روى سعيد بن وقتيبة السھمي إسحاق بن ومحمد منصور بن والحسين الرماح بن عمر بن هللا وعبد شقيق
 الملك عبد أخبرنا خيرا اال حاله نم علمت وما قانع وبن الطستي الصمد وعبد نجيح بن العباس بن ومحمد مخلد بن
 حدثنا الرماح بن حدثنا الوراق البلخي ياسين بن سعيد حدثنا الحافظ قانع بن الباقى عبد أخبرنا الواعظ محمد بن

 ما سلم و عليه هللا صلى النبي رجل سأل قال عمر بن عن نافع عن قانع بن هللا وعبد غزوان بن فضيل عن جرير
 نعلين يجد لم ومن والسراويل القميص يلبس وال زعفران وال ورس مسه ثوبا يلبس ال قال بالثيا من المحرم يلبس
  الكعبين عند من وليقطعھما الخفين فليبس

 روى العامري بكر أبي بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم البلخي عثمان أبو نصرويه بن محمد بن سعيد - 4688
  الدوري مخلد بن محمد عنه

 السمسار المثنى بن ومحمد المازني عثمان أبي عن حدث الحناط عثمان أبو عياش بن عثمان بن سعيد - 4689
 بن ومحمد الشكلي يوسف بن العباس عنه روى المصري النون وذى السقطى وسرى الكلوذاني هللا رزق بن ومحمد
 بكر أبي بن الحسن أخبرنا وغيرھم الزاھد عمر وأبو المجبر سيما بن الرحمن وعبد الطستي الصمد وعبد مخلد
 قال الكلوذاني هللا رزق بن محمد حدثنا عثمان بن سعيد الحناط عثمان أبو حدثنا المجبر سيما بن الرحمن عبد أخبرنا
 هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سيرين بن عن ھشام عن عياش بن بكر أبو حدثنا عامر بن اسود حدثنا
 بن سعيد ان بلغني المقدس بيت إلى سار ليالي نون بن يوشع على اال قط شرب على الشمس حبست ما سلم و عليه
  ومائتين وتسعين أربع سنة في مات عياش بن عثمان

 إلى انتقل ثم بھا ونشأ بارى ولد الحيري الواعظ عثمان أبو منصور بن سعيد بن إسماعيل بن سعيد -  4690
 بن محمد من وبالعراق نصر بن وموسى مقاتل بن محمد من يبالر سمع قد وكان بھا توفي ان إلى فسكنھا نيسابور
 أبي عن حدثت الدعوة مستجاب كان انه ويقال بغداد ودخل وغيرھما اللخمي الربيع بن وحميد األحمسي إسماعيل
 بيته في رجل على بغداد دخلت يقول إسماعيل بن سعيد عثمان أبا سمعت قال حمدان بن احمد بن محمد عمرو
 أبو أخبرنا العافية من خير العفا فقال الرجل ففطن قال البيت في أنظر فكنت قال مكسورا وكوزا يراحص ثمة فرأيت
 أبا سمعت يقول العصمى العباس بن محمد هللا عبد أبا سمعت قال بنيسابور العبدوي إبراھيم بن احمد بن عمر حازم
 يكون متى عثمان أبا يا فقال بغداد أھل من رجل مجلسه في وقام عثمان أبا أبي سمعت يقول عثمان أبي بن بكر

 وصاح رأسه على التراب الرجل فوضع قال حبه في صادقا كان خالفه من خال إذا قال مواله حب في صادقا الرجل
 يبكى عثمان أبو وجعل المجلس وأھل عثمان أبو فبكى قال خالفه من عين طرفة أخل ولم حبه ادعى كيف وقال
 سعيد عثمان أبا سمعت يقول نجيد بن عمرو أبا سمعت قال حازم أبو وأخبرنا حقه في مقصر حبه في صادق ويقول
 فسمعت القدر ھذا على عمرو أبو يزدنا لم حازم أبو قال معصوما اال يحبك ال من بمودة تثقن ال يقول إسماعيل بن
 وكنت شبابى وقت في مدة عثمان أبي إلى اختلف كنت يقول نجيد بن عمرو أبا سمعت يقول ذھل أبي بن هللا عبد أبا
 فانقطعت عثمان أبي إلى ذلك فنقل الفتيان به تشتغل مما بشيء مرة اشتغلت انى القضاء من فقضى عنده حظيت قد
 ال حتى موضع في اختفيت بعيد من أو طريق في رأيته إذا وكنت عنه انقطاعى على فأقمت فافتقدنى ذلك بعد عنه
 فتقدمت محيصا عنه أجد فلم السكة في عطفة بن عثمان أبو على فخرج كالسك من سكة يوما فدخلت على عينه تقع
 الحكاية معنى ھذا معصوما اال يحبك ال من بمودة تثقن ال عمرو أبا يا لي قال ذلك رأى فلما متشوش دھش وأنا إليه
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 فرقة بالعتا طول يقول أبي سمعت يقول عثمان أبي بن بكر أبا سمعت قال العصمى العباس بن محمد عن حدثت
 سعيد عثمان أبا سمعت يقول نجيد بن إسماعيل عمرو أبا سمعت قال العبدوي حازم أبو أخبرنا حشمة العتاب وترك
 الحافظ حمدويه بن محمد سمعت قال حازم أبو وأخبرنا عليھم الشفقة من خير األخوان موافقة يقول إسماعيل بن

 أبو يدخل ان إلى والحديث والضحك اللعب نؤخر كنا تقول عثمان أبي امرأة مريم سمعت تقول امى سمعت يقول
 احمد بن محمد أخبرني وغيره الحديث من بشيء يحس لم الخلوة ستر دخل إذا كان فإنه الصالة من ورده في عثمان
 أبي من صادفت تقول عثمان أبي امرأة مريم سمعت تقول امى سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن

 وكانوا بالري وأنا ترعرعت لما مريم يا فقال عندك ارجى عملك أي عثمان أبا يا فقلت غتنمتھافا خلوة عثمان
 أسألك وأنا وقرارى بنومى ذھب حبا احببتك قد عثمان أبا يا فقالت امرأة جاءتنى فأمتنع التزويج على يريدوننى
 أباھا فراسلت وكذا كذا موضع في لخياطا فالن نعم قالت والد ألك قلت بي تتزوج أن إليك به وأتوسل القلوب بمقلب
 الخلق مشوھة عرجاء عوراء وجدتھا بھا دخلت فلما بھا فتزوجت الشھود وأحضرت بذلك ففرح منى يزوجھا ان

 بحيث صارت ان إلى واكراما برا فازيدھا ذلك على يلوموننى بيتي أھل وكان لي قدرته ما على الحمد لك اللھم فقلت
 خمس الحال ھذه على معھا بقيت ثم لقلبھا وحفظا لرضاھا إيثارا المجالس حضور فتركت عندھا من اخرج تدعنى ال

 عندي أرجى شيء فما ماتت أن إلى ذلك من شيئا لھا أبدى ال وأنا الجمر على أوقاتى بعض في وكأنى سنة عشرة
 سمعت قال النيسابوري يريالقش ھوازن بن الكريم عبد القاسم أبو أخبرنا جھتى من قلبھا في كان ما عليھا حفظي من
 ما سنة أربعين منذ يقول عثمان أبا سمعت يقول الشعراني محمد بن هللا عبد سمعت يقول السلمي الرحمن عبد أبا

 حضرت قال مطر بن عمرو أبو أخبرنا حازم أبو أخبرنا فسخطته غيره إلى نقلنى وال فكرھته حال في هللا أقامنى
 فناداه سكوته طال حتى فسكت للتذكير يقعد كان الذي موضعه على وقعد رجفخ الزاھد الحيري عثمان أبي مجلس
 يداوى طبيب بالتقى الناس يأمر تقي وغير يقول فأنشأ شيئا سكوتك في تقول ان نرى العباس بأبي يعرف كان رجل

 هللا عبد بن محمد أخبرني المقرئ علي بن محمد أخبرني والضجيج بالبكاء األصوات فارتفعت قال مريض والطبيب
 ربيع من بقين لعشر الثالثاء ليلة أبي توفى يقول الزاھد عثمان أبي بن الحسن أبا سمعت قال الحافظ النيسابوري

  ومائتين وتسعين ثمان سنة اآلخر

 الدمشقي عمار بن ھشام عن حدث عجب بابن يعرف األنباري عثمان أبو رجاء أبي بن هللا عبد بن سعيد - 4691
 النضر بن وعمرو التنوخي بھلول بن وإسحاق الحمصي السكوني عمرو بن وسعيد المقرئ الدوري عمر وأبي

 عنه روى وغيرھم البصري مرزوق بن وإبراھيم الحسابى إسماعيل بن ومحمود البغدادي خاقان بن وموسى الكوفى
 ومحمد الجرجاني اإلسماعيلي بكر وأبو جعفر بن ومخلد الشافعي بكر وأبو القاضي كامل بن وأحمد مخلد بن محمد
 كامل بن احمد أخبرنا األزرق القاسم أبي بن محمد أخبرنا به بأس ال الدارقطني وقال الجرجرائي المفيد احمد بن

 عن سفيان عن ھراسة بن إبراھيم حدثنا النضر بن عمرو حدثنا األنباري عجب بن هللا عبد بن سعيد أخبرنا القاضي
 أتحثين أتدفن اتحملن لھن فقال جنازة مع نسوة سلم و عليه هللا صلى النبي أبصر قال أنس عن مورق عن عاصم
 بن الفرج بن احمد على قرأنا قال المحتسب الحسين بن علي بن احمد أخبرنا مأجورات غير مأزورات أرجعن
 رجاء أبي بن هللا عبد بن سعيد عثمان أبو توفى قال سعيد بن محمد بن احمد العباس أبي عن الوراق الحجاج

  بأخرة يخضب ورأيته باألنبار ومائتين وتسعين ثمان سنة اآلخرة جمادى من بقين لعشر السبت يوم نبارياأل

 جعفر بن إسماعيل عن الدوري عمر أبي عن روى الضرير المؤدب عثمان أبو الرحيم عبد بن سعيد - 4692
  المقرئ ھاشم أبي بن طاھر وأبو الختلي سلم بن جعفر بن احمد عنه حدث المدينة أھل قراءات

 ابزون بن محمد بن وأحمد الشافعي بكر أبو عنه روى سعيد بن سويد عن حدث الحدثانى هللا عبد بن سعيد - 4693
  األنبار من قريبة قرية وھي النورة بمدينة منه سمع انه الشافعي وذكر األنباري

 هللا عبد بن إبراھيم عن وحدث السورين بين بغداد سكن التوزي عمرو أبو كيسان بن سلمة بن سعيد -  4694
 وأبي سعيد بن وسويد شيبة أبي بن وعثمان الجحدري مسعود بن والصلت القواريرى عمر بن هللا وعبيد الھروي
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 بن هللا وعبد العنبري الحسن بن هللا عبيد بن وأحمد الزھري بكر أبي بن احمد مصعب وأبي شجاع بن الوليد ھمام
  ثقة وكان وغيره الصواف بن علي أبو عنه روى المدائني سلمة أبي بن محمويه نب وأحمد خداش أبي بن الصمد عبد

 هللا عبد بن وإبراھيم الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد عن حدث الكاتب القاسم أبو سعدان بن سعيد - 4695
 وكان رالمظف بن ومحمد الخرقي جعفر بن احمد بن إبراھيم عنه روى األنصاري موسى بن وإسحاق الھروي
 القاسم أبو حدثنا الحافظ المظفر بن محمد أخبرنا الواسطي القاضي الحسن بن محمد بن علي تمام أبو أخبرنا صدوقا
 عاصم حدثني قال الفرات أبي بن حجاج حدثنا الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد حدثنا الكاتب سعدان بن سعيد
 أخبرنا السمسار أخبرنا بقين وثالث مضين وعشرين سبع ليلة القدر ليلة قال أبي عن حبيش بن زر عن بھدلة بن

  وثالثمائة عشرة ثالث سنة من المحرم في مات الكاتب سعدان بن سعيد أن قانع بن حدثنا الصفار

 الشخير بن عنه روى موسى بن يوسف عن حدث هللا عبد أبو الروزبھان علي بن الحسن بن سعيد -  4696
 الحسن بن سعيد هللا عبد أبو حدثنا الصيرفي الشخير بن هللا عبد بن محمد أخبرنا علي أبي بن علي أخبرنا الصيرفي

 الخلقاني حسين عن جرير حدثنا قال وأربعين سبع سنة القطان راشد بن موسى بن يوسف حدثنا الروزبھان علي بن
 مالئكة  إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبد عن زاذان عن السائب بن هللا عبد عن

  السالم أمتى عن يبلغونى الطريق في يطوفون

 عدى بن هللا عبد عنه روى عرفة بن الحسن عن حدث الصريفيني بكر أبو الحسين بن احمد بن سعيد - 4697
  بعكبرا منه سمع انه وذكر الجرجاني

 نجيح بن خالد بن الرحمن عبد عن بھا وحدث بغداد قدم المصري الصواف عثمان أبو نفيس بن سعيد - 4698
 الحافظ عمر بن علي أخبرنا األزھري أخبرنا شاھين بن حفص أبو الجراحى الحسن أبو القاضي عنه روى وغيره
 أخبرنا النجار هللا عبيد بن محمد بن هللا عبيد أخبرنا المصريين عن وحدث بغداد قدم مصري نفيس بن سعيد قال
 أبو حدثنا خالد بن الرحمن عبد حدثنا المصري الصواف نفيس بن سعيد عثمان بوأ حدثنا الجراحى الحسن بن علي
 أبي عن األحوص أبي عن الھجري إبراھيم عن الثوري سفيان حدثنا دينار بن الحسن بن الغفار عبد يعنى حازم
 رسول يا ذلك يطيق ومن قلنا صدقة يوم كل في مسلم كل على إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود

 عن األذى وإماطتك صدقة الجنازة على وصالتك صدقة المريض وعيادتك صدقة المسلم على تسليمك إن قال منا هللا
  صدقة الضعيف وعونك صدقة الطريق

 بن عيسى عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم الترمذي عثمان أبو خالد بن مخلد بن محمد بن خالد بن سعيد -  4699
 الوراق عالن بن جعفر بن محمد أخبرني المظفر بن ومحمد الخالل جعفر بن احمد عنه وىر العسقالني احمد
 خالد بن مخلد بن محمد بن خالد بن سعيد عثمان أبو أخبرنا الخالل الفرج بن محمد بن جعفر بن احمد أخبرنا
 عبد األوزاعي خبرنيأ البجلي الدمشقي بكر بن بشر حدثنا احمد بن عيسى حدثنا عليه قراءة حاجا قدم الترمذي
 هللا رسول إلى رجل جاء قال عمر بن هللا عبد حدثني هللا عبد بن سالم حدثني الزھري حدثني عمرو بن الرحمن
  بركعة فأوتر الفجر خفت فإذا مثنى مثنى قال الليل صالة كيف فقال سلم و عليه هللا صلى

 عنه روى النھرواني توبة بن سلمان عن حدث بالختلى المعروف محمد أبو عمرو أبي بن احمد بن سعيد -  4700
 حدثنا السكري محمد بن عمر بن علي حدثنا لفظا الطحان علي بن العزيز عبد حدثنا الحربي محمد بن عمر بن علي
 بن عمرو عن األشجعي حدثنا النضر أبو حدثنا توبة بن سليمان حدثنا الختلي محمد أبو عمرو أبي بن احمد بن سعيد
 سلم و عليه هللا صلى النبي يكن لم أربع قالت حفصة عن الخزاعي خالد بن ھنيدة عن الصياح نب الحر عن قيس

 الثوري بصاحب ليس ھذا األشجعي الغداة قبل والركعتين شھر كل من أيام وثالثة والعشر عاشوراء صوم يتركھا
  يسمه ولم إسحاق أبا وكناه النضر أبو عنه بالرواية تفرد وھذا هللا عبيد واسمه الرحمن عبد أبا يكنى ذاك
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 خطير ومحل كبير ذكر الصوفية عند وله الشام نزل أظنه الصوفي الدراج الحسين أبو الحسين بن سعيد - 4701
 سمعت يقول إبراھيم بن هللا عبد سمعت قال النيسابوري الحسين بن محمد حدثنا الحسين بن علي بن احمد أخبرني
 منا واحد يرجع ھل عليه احفظ وأنا علي ھو يحفظ سنين وأخى أنا بقيت يقول الدراج الحسين أبا سمعت يقول الرقى
 السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا الحيري احمد بن إسماعيل أخبرنا عليه أنا وال مغمزا على ھو يجد فلم معلومه إلى
 الخواص براھيمإ يصحب وكان المتصوفة ظراف من كان الحسين بن سعيد اسمه البغدادي الدراج الحسين أبو قال
  وثالثمائة وعشرين نيف أو عشرين سنة توفى

 أبي بن إسحاق سمع الحافظ محمد بن زبير أخو وھو البيع عثمان أبو سعيد بن احمد بن محمد بن سعيد - 4702
 الرفاعي ھشام وأبا القطان موسى بن ويوسف العالف حاتم بن وإسحاق السراج يونس بن الرحمن وعبد إسرائيل
 احمد بن وإبراھيم شاھين بن حفص أبو عنه روى األدمى يزيد بن ومحمد العمى مكرم بن وعقبة الجنيد بن والحسن

 وحدثني الھاشمي المأمون بن الفضل وأبو القواس عمر بن ويوسف الدارقطني الحسن وأبو الصيرفي بشران بن
 السمسار أخبرنا الثقات شيوخه جملة في زبير أخا محمد بن سعيد ذكر القواس يوسف ان الخالل محمد بن الحسن
 الحافظ زبير أخا محمد بن سعيد ان قاال أبيه عن شاھين بن عمر بن هللا عبيد وأخبرنا قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا
 بن وقول رمضان شھر في قانع بن وقال اآلخرة جمادى في شاھين بن قال وثالثمائة وعشرين إحدى سنة في مات

 من للنصف األربعاء يوم في مات زبير أخا أن كتابه في قرأته فيما عتاب بن دمحم بن موسى ذكر أصح شاھين
  اآلخرة جمادى

 بن ومحمد المدائني حبان بن عيسى بن محمد عن حدث البزاز القاسم أبو سعيد بن محمد بن احمد بن سعيد -  4703
 الحسن أبو القاضي عنه روى الكوفى غرزة أبي بن وأحمد الجوھري كثير بن زكريا بن وأحمد العوفي سعد

  الجراحى

 وعشرين إحدى سنة في حدثه أنه الثالج بن القاسم أبو ذكر المجندر عثمان أبو هللا عبد بن سعد بن سعيد - 4704
  الكديمي يونس بن محمد عن وثالثمائة

 بن نالحس عنه روى بمربع المعروف إبراھيم بن محمد عن حدث البغدادي سھل بن هللا عبد بن سعيد - 4705
  وثالثمائة وعشرين اثنتين سنة في منه سمع انه وذكر المصري زوالق بن إبراھيم

 بن الھيثم بن ومحمد القزاز سنان بن محمد عن حدث القاسم أبو العراد موسى بن محمد بن احمد بن سعيد - 4706
 ست سنة في مات نها بخطه قرأت فيما الثالج بن وذكر الثالج وبن الجراحى القاضي عنه روى العكبري حماد

  وثالثمائة وعشرين

 وغيره وارة بن مسلم بن محمد عن بالنھروان وحدث بغداد قدم الرازي محمد أبو جمعة بن سھل بن سعيد - 4707
 محمد بن عمر حفص أبو أخبرنا النعالي العباس بن الحسين بن الحسن أخبرنا قيوما بن هللا عبد بن عمر عنه روى
 سعيد محمد أبو حدثنا وثالثمائة وستين اثنتين سنة في بھا النھرواني المعدل قيوما بابن عروفالم الدقاق هللا عبد بن
 عبد بن إسماعيل حدثنا أبي حدثنا الحجاج بن إسحاق بن يوسف يعقوب أبو حدثنا علينا قدم الرازي جمعة بن سھل بن

 قال قال ھريرة أبي عن لمسيبا بن سعيد عن المنكدر بن محمد عن الھمداني مطرف بن محمد حدثني الرحمن
 تعطون قال بأموالنا أعراضنا عن نذب وكيف قالوا باموالكم أعراضكم عن ذبوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  لسانه تخافون ومن الشاعر

 أبي بن الحارث عن حدثه انه الثالج بن ذكر الضرير عثمان أبو مھران بن سھالن بن عبدان بن سعيد -  4708
  ثقة كان وقال الكديمي عن مسرور بن الفتح أبو عنه وىور أسامة
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 مسلمة بن محمد عن الربيع درب في حدثه انه الثالج بن ذكر الواسطي القصير عثمان أبو الحسن بن سعيد - 4709
  الواسطي

 حارثوال الكوفى عتبة بن عبيد بن محمد عن حدث النجار النقاش األصم الليث أبو سعيد بن احمد بن سعيد -  4710
 الصفار عثمان بن هللا وعبد الثالج بن القاسم وأبو المظفر بن محمد عنه روى الكديمي العباس وأبى أسامة أبى بن

 أخبرني وثالثمائة أربعين سنة في طيفور رحبة في منه سمع انه الثالج بن وذكر األزجي الوكيل الحسن بن وأحمد
 بن محمد حدثنا النقاش احمد بن سعيد الليث أبو حدثني قال لصفارا عثمان بن هللا عبد أخبرنا الطناجيري الفرج أبو

 الكربه كور دكني بينه بشبش يقول شجرة على طائرا رأيت قال صليحي بحر في به كسر عمن عمي حدثنا يونس
 وال امتني يقول أنه منھم مضى عمن االجداد عن اآلباء يخبر قالوا الطائر ھذا يقول ما فقلت الموضع أھل فسألت
  ثقيال ترني

 بن وأحمد الكرابيسي أبان بن الوليد بن عمر عن حدث العطار عثمان أبو إسحاق بن يعقوب بن سعيد - 4711
  الصفار عثمان بن هللا وعبد القواس ويوسف الدارقطني عنه روى البزاز الھيثم بن وأحمد الوزان صالح بن إسحاق

 عبد أبو أخبرنا المحتسب بن احمد أخبرنا فسكنھا الرمله إلى انتقل الصوفي جعفر أبو تركان بن سعيد -  4712
 بدمشق تركان بن سعيد جعفر أبا سمعت يقول هللا عبد بن منصور سمعت قال النيسابوري الحسين بن محمد الرحمن
 ألنه الجنيد حد تجاوز وال أحد قلوبنا في عظم فما الجنيد صحبته بعد الوليد بن يعقوب علي وأخي انا صحبت يقول
 ابنا وعلي سعيد الرحمن عبد أبو قال استاذية وإظھار رياضة تأديب يؤدبونا كانوا واآلخرون شفقة تأديب مؤدبنا نكا

  الحسن أبو كنيته وعلي جعفر أبو كنيته وسعيد بھا وماتا الرملة استوطنا البغداديين مشايخ من كانا تركان

 بن نصر بن محمد عن المنصور جامع في حدثھم هان الثالج بن ذكر المقرئ القاسم أبو سعد بن سعيد -  4713
  الصائغ منصور

 حدث االشناني يحيى بن محمد عنه روى األنماطي الليث أبو معاوية بن عثمان بن سعيد بن احمد بن سعيد - 4714
 بن إبراھيم بن علي أخبرنا البرذعي جعفر بن العزيز عبد بن محمد أخبرنا العطار غرة أبي بن إبراھيم بن علي عنه
 بن محمد حدثنا األنماطي معاوية بن عثمان بن سعيد بن احمد بن سعيد الليث أبو حدثني العطار غرة أبي بن احمد
 بن عمرو عن شعبة حدثنا االودي إدريس بن هللا عبد حدثنا معين بن يحيى حدثنا االشنان قنطرة في االشناني يحيى
 على تفضلت تعالى هللا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال البراء عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن مرة
 النتن والقيت والفضة الذھب يدخرون كما الملوك الدخرھا ذلك ولوال الحبة على الدابة سلطت خصال بأربع عبدي
 األجل وقضيت النسل النقطع ذلك ولوال الحزن على السلو وسلطت ابدا خليله خليل دفن ما ذلك ولوال الجسد على

 إبراھيم بن هللا عبد بن محمد ھذا يكون ان ابعد ما بمعيشته معيشة ذو يتھن ولم الدنيا لخربت ذلك ولوال األمل وأطلت
 بن احمد بن سعيد الليث أبي ذكر أيضا تقدم وقد آخر حديثا اإلسناد ھذا بمثل معين بن يحيى عن له فان االشناني
  اعلم هللاو األنماطي ھذا غير اال أراه وما النقاش سعيد

 سكن األحول الذھلي احمد أبو دينار بن عطاء بن خالد بن سعيد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعيد -  4715
 القاضي إسحاق بن وإسماعيل أسامة أبي بن والحارث الصائغ شاكر بن محمد بن جعفر عن بھا وحدث بخارى
 بن وخلف الحربي الحسن بن وإسحاق األسدي موسى بن وبشر الكديمي يونس بن ومحمد التمتام غالب بن ومحمد
 عبد بن وخالد الھرويان الخالدي هللا عبد بن ومنصور الشماخي احمد بن الحسين عنه روى وغيرھم العكبري عمرو
 احمد بن الحسين أخبرنا الوراق عالن بن جعفر بن محمد أخبرنا الحديث منكر وكان وغيرھم المروزي خالد بن هللا
 سعيد بن عثمان حدثنا حفظا البغدادي احمد بن محمد بن سعيد احمد أبو حدثنا الھروي لرحمنا عبد بن محمد بن

 الجمعة اتى من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن أبى حدثنا األصمعي حدثنا السكري
 أبو قال ببخارى الحافظ سليمان بن حمدم بن احمد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا الدربندي الوليد أبو أخبرنا فليغتسل
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 صاحب األحول البغدادي الذھلي دينار بن عطاء بن خالد بن سعيد بن محمد بن احمد بن محمد بن سعيد احمد
  وثالثمائة وأربعين تسع سنة بھا ومات بلخ إلى خرج ثم بخارى سكن عجائب

 أبا الوزير بھا فمدح بغداد قدم الشعر ليحم الموصل أھل من شاعر الخالدي عثمان أبو ھاشم بن سعيد - 4716
  الموصل إلى رجع ثم ينادمه إليه منقطعا جنبته في مدة واقام المھلبي محمد

 خمسين سنة في حاجا بغداد وقدم طراز سكن البرذعي عمرو أبو خالد بن العالء بن القاسم بن سعيد - 4717
 البلخي الكرابيسي جعفر بن ومحمد النيسابوري اماتىالش بحر بن الحسين بن هللا عبد عن بھا وحدث وثالثمائة
 وأبو الوراق إسماعيل بن محمد عنه روى الھروي ياسين بن محمد بن وأحمد البصري األزھر بن حبان بن ومحمد
 وذكر بالري النيسابوري فضالة بن على أبو عنه وحدثنا الثالج وبن القطيعي إسماعيل بن ومحمد الدارقطني الحسن

 محمد عن كتب الحفاظ أحد البرذعي عمرو أبو القاسم بن سعيد يقول الحافظ نعيم أبا سمعت بطراز منه معس انه لنا
 القاسم بن سعيد حدثنا الوراق إسماعيل بن محمد حدثنا نعيم أبو أخبرنا ببغداد وحدث وطبقته منده بن يحيى بن

 حدثنا أيوب بن إبراھيم حدثنا معاوية بن يلالھذ حدثنا منده بن يحيى بن محمد حدثنا البرذعي عمرو أبو الحافظ
 عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عائشة عن أمه عن صفية بن منصور عن الثوري سفيان عن النعمان
 بن محمد حدثنا قالوا وجماعة أبي حدثنا نعيم أبو قال كثيرا استغفارا صحيفته في وجد لمن طوبى وقال األموات سب
 بن سعيد عمرو أبي نعي جاءنا قال الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد عن المقرئ علي بن محمد أخبرني به يحيى
  وثالثمائة وستين اثنتين سنة اسفيجاب من البرذعي خالد بن العالء بن القاسم

 يىيح بن زكريا عن أرى فيما بالشام حدث البغدادي الشافعي الفقيه عمرو أبو الفتح بن عمر بن سعيد - 4718
 روى الصوري عتيب بن سعيد بن وأحمد عصيم بن وعمرو القنسريني الصمد عبد بن محمد البھي وأبي المقدسي

  الدمشقي نصر بن عمر بن الرحمن عبد عنه

 عن بھا وحدث بغداد قدم النيسابوري عثمان أبو جعفر بن محمد بن احمد بن سعيد وھو سعيد أبي بن سعيد - 4719
 المروزي عمرويه بن محمد بن وإبراھيم ماھويه بن احمد بن وجعفر األخرم يعقوب بن دومحم األصم العباس أبي
 أبي بن محمد بن احمد عن عنه بنيسابور العبدوي حازم أبو وحدثنا ببغداد الواسطي العالء أبو القاضي عنه حدثنا
 قدم النيسابوري سعيد أبي بن يدسع عثمان أبو حدثنا يعقوب بن علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا الكوفي دارم
 أبو حدثنا بمرو المروزي عمرويه بن محمد بن إبراھيم إسحاق أبو حدثنا وثالثمائة وستين تسع سنة في بغداد علينا

 القاضي يوسف أبو حدثنا القاضي الوليد بن بشر حدثنا مغلس بن جبارة أخي بن مغلس بن الصلت بن احمد العباس
 العلم طلب يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت يقول مالك بن أنس سمعت قال حنيفه أبي عن إبراھيم بن يعقوب
 بن احمد وضعفه اإلسناد بھذا باطل الحديث وھذا مالك بن أنس من سماع حنيفة ألبى يصح ال مسلم كل على فريضة
 بن محمد بن احمد بن عيدس عثمان أبو حدثنا قال الماليني سعد أبو حدثنا الھروي احمد بن ضياء أخبرنا الصلت
 الوليد أبو أخبرنا ذكره بحديث االصبغ بن ميمون حدثنا ماھويه بن احمد بن جعفر حدثنا ببغداد النيسابوري جعفر

 النيسابوري سعيد أبي بن سعيد عثمان أبو توفى قال الحافظ سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أخبرنا الدربندي
  وثالثمائة وستين تسع سنة األولى جمادى في الحج من انصرافه عند عفرج بن محمد بن احمد بن سعيد وھو

 إلى منھا خرج ثم مدة بھا وأقام بغداد ورد الصوفي المغربي عثمان أبو سالم بن وقيل سالم بن سعيد - 4720
 بن مانعث بن الحسين سعد أبو حدثنا مذكورة وكرامات مأثورة أحوال له المشايخ كبار من وكان فسكنھا نيسابور
 يقول المغربي سالم بن سعيد عثمان أبا سمعت يقول الرازي على بن غالب مسلم أبا سمعت قال الشيرازي احمد
 ما الجن بعض فنادانى با أستغيث وكنت وجعى واشتد مثانتى إلى نزل حتى ركبتى في وجع بي وكان ببغداد كنت

 اال كان فما صوتى الدار أھل سمع حتى مقالتي في دتوز صوتى رفعت ذلك سمعت فلما بعيد وغوثه با استغاثتك
 السطل وسط وضرب بقوة شيء كيرى مذا من فخرج الماء فيه اھريق سطل إلى فقدم البول على غلب حتى ساعة



81 

 

 ما وقلت منى الوجع وذھب مثانتى من خرج قد حجر ھو فإذا فطلب الدار في كان من فأمرت صوتا له سمعت حتى
 محمد بن على سمعت يقول على بن غالب سمعت قال الشيرازي سعيد أبو وحدثنا به ظنال وھكذا الغوث أسرع

 فقلت عليه فنسلم المغربي عثمان أبى الشيخ على ندخل حتى تعال أصحابنا من جماعة لي قال يقول القوال الصغير
 كان الحسن أبا يا قال ىعل بصره وقع فلما عثمان أبى على دخلنا فلما على فالحوا منه استحى وانا منقبض رجل انه

 يوما عثمان أبى على دخلت يقول على بن غالب سمعت قال سعد أبو حدثنا بخراسان وانبساطى بالحجاز انقباضى
 عن حكى ثم شديد عليه القدوم ان اال رحيما كريما مولى أجد قال نفسك تجد كيف له فقيل فيه مات الذي مرضه في

 انه األرموي النجيب أبو صاحبنا ذكر ذنوبى مخافة قالت ولم لھا فقيل هللا لقاء أكره انى موتھا عند قالت انھا شعوانة
 عثمان بأبي وعزاه رجل فجاءه الخطابي سليمان أبى مجلس في كنت يقول الھروي احمد بن عبد ذر أبا سمع

 ناس األمم يف كان قد سلم و عليه هللا صلى النبي قال يقول سليمان أبا فسمعت بنيسابور وفاته وذكر المغربي
 الكريم عبد أخبرنا المغربي عثمان أبو كان أحد العصر ھذا في كان فان أقول وانا فعمر امتى في يكن فان محدثون

 عن سئل وقد المغربي عثمان أبا سمعت يقول السلمي الحسين بن محمد سمعت قال النيسابوري القشيري ھوازن بن
 الحسين بن محمد أخبرنا الحيري احمد بن إسماعيل أخبرنا قدرةال احكام عليھم تجرى واشباح قوالب فقال الخلق
 وحرش إليه نسب زور في العلوية إلى به فسعى سنين بمكة مقيما كان المغربي عثمان أبو سالم بن سعيد قال السلمي
 ثالث سنة بھا ومات نيسابور إلى منھا خرج ثم سنة بھا واقام بغداد إلى فرجع مكة من أخرجوه حتى العلوية عليه

 هللا عبد بن محمد أخبرني المغربي على بن محمد أخبرني الحيري عثمان أبى بجنب ودفن وثالثمائة وسبعين
 أوحد وكان كركنت لھا يقال قرية في بالقيروان والدته الزاھد عثمان أبو العارف سالم بن سعيد قال النيسابوري

 األقطع الخير أبا وصحب الشام بالد دخل ثم ربمص الشيوخ لقى العزله على والصبر والزھد الورع في عصره
 فسئل السنة في بمكة لحقته لمحنة العراق إلى انصرف ثم المواسم في يظھر ال وكان العشر فوق سنين بمكة وجاور
 من والعشرين الرابع يوم عشية ودفن األحد ليلة بنيسابور وتوفى نيسابور فورد ذلك إلى يجبھم فلم بالعراق المقام
  وثالثمائة وسبعين ثالث سنة ولىاأل جمادى

 عشرة ثالث سنة في بھا وحدث حاجا بغداد قدم ھراة أھل من المزكى القرشي عثمان أبو العباس بن سعيد - 4721
 وأبى الھرويين يعقوب بن محمد حاتم وأبى خميرويه بن الفضل وأبى النضروى الفضل بن العباس عن وأربعمائة

 الرازي الوھاب عبد بن محمد بن هللا وعبد حمدان بن عمرو وأبى النيسابوري المحاربي العالء بن محمد سعيد
 المعروف محمد بن إسحاق بن وأحمد األزھري احمد بن محمد منصور وأبى البوسنجي العباس بن ومنصور
 تبتك وغيرھم الشماخى هللا عبد وأبى الماليني عيسى بن وعلى السرخسي حمويه بن احمد بن هللا وعبد بالبغدادي

 اميه بن هللا عبد بن سعيد بن محمد بن على بن محمد بن العباس بن سعيد وھو ثقة وكان حجه من رجوعه بعد عنه
 كالب بن قصي بن مناف عبد بن شمس عبد بن العزى عبد بن ربيعة بن حارثة بن محرز بن حراز بن خالد بن

 وثالثين ثالث أو اثنتين سنة في بھراة مات القرشي عثمان أبا ان السجستاني ناصر بن مسعود سعيد أبو حدثني
  منه الشك وأربعمائة

 قدم األصبھاني البقال القاسم أبو سعدان بن هللا عبد بن سويد بن صالح بن سعيد بن احمد بن محمد بن سعيد - 4722
 عند مھدى بن عمر أبى مجلس في عنه كتبت األبھري المرزبان بن محمد بن احمد عن بھا وحدث مرة غير بغداد

 أبو أخبرنا البقال محمد بن سعيد أخبرنا صدوقا وكان شاب ذاك إذ وھو وأربعمائة تسع سنة في الحج من رجوعه
 سليمان بن محمد لوين حدثنا الحزورى إبراھيم بن محمد جعفر أبو حدثنا األبھري المرزبان بن محمد بن احمد جعفر
 بنى ادن سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال سلمه أبى بن عمر عن السعدي وجزة أبى عن بالل بن سليمان حدثنا
 ذلك لي ذكر وأربعمائة وثالثين أربع سنة في بأصبھان البقال سعيد مات يليك مما وكل بيمينك وكل هللا وسم

  اليخشى محمد عبدالعزيزبن

 جعفر بن اعيلوإسم المديني معشر أبى عن حدث البزاز على أبو المغيرة بن سھل سھل اسمه من ذكر - 4723
 بن معلى بن ويحيى على ابنه عنه روى عيينة بن وسفيان المھلبي عباد بن وعباد اسلم بن زيد بن الرحمن وعبد
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 الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا قال المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا عسكر بن سھل بن ومحمد منصور
 عن خالد أبى بن إسماعيل عن شعبة عن عباد حدثنا المغيرة بن سھل أبى حدثني المغيرة بن سھل بن على حدثنا
 فلم بالمعاصى الناس في عمل إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الصديق بكر أبى عن حازم أبى بن قيس

 نب محمد أخبرني سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رفعه انه حفظت قد شعبة قال بعقاب هللا يعمھم ان اوشك يغيروا
 بن يحيى حدثنا النسائي على أبى بن العباس حدثنا المقرئ يعقوب بن احمد بن هللا عبيد حدثنا الصغير الواحد عبد
 بن كعب بن هللا عبد عن القرظي كعب بن محمد عن معشر أبو حدثنا عفان مسجد امام المغيرة بن سھل حدثنا معلى
 نصرانية وھى ماتت امى ان فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى شماس بن قيس بن ثابت جاء قال أبيه عن مالك
 العباس قال معھا تكن امامھا كنت إذا فإنك وتقدمھا اركب سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال اشھدھا ان فأحب
  الحديث ھذا عن سأله حتى أبى إلى حنبل بن احمد جاء قال المغيرة بن سھل بن على حدثني

 وعقبة عيينة بن سفيان عن حدث مالك بن هللا عبد بن العباس مولى السرى أبو حليمه بن محمود بن سھل - 4724
 عبد ابنه عنه روى الحسين بن ومخلد عياش بن بكر وأبى الطائفي سليم بن ويحيى الشيباني المخارق بن هللا عبد بن

 بن احمد أخبرنا اسالعب بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا الدوري وعباس السكن بن احمد بن ومحمد الرحمن
 بن العباس مولى السرى أبا يكنى محمود بن سھل قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف

 جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا إجازة مھدى بن عمر أبو أخبرنا ثقة وكان مالك بن هللا عبد
 عبد حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا النساك واحد الحديث ابأصح أحد كان حليمة بن سھل السرى أبو قال

 بغدادي فقال الدارقطني وذكره قلت ومائتين عشرة خمس سنة في مات محمود بن سھل السرى أبا ان قانع بن الباقى
  فاضل

 في ثھمحد انه معين بن يحيى صاحب الدمشقي صالح بن معاوية ذكر البغدادي صالح أبو صالح بن سھل - 4725
  واحدا يوما بيسان يوسف بن للحجاج ولى قد وكان بإفريقية منصور أبى بن يزيد رأيت قال ومائتين عشرة ثمان سنة

 وخلف سليمان بن وجعفر زيد بن حماد عن حدث المطبخى محمد أبو ميسرة بن إبراھيم بن نصر بن سھل -  4726
 بن وإسحاق البلخي ھارون بن وعمر الزبرقان بن دوداو عياض بن وفضيل السماك بن صبيح بن ومحمد خليفة بن

 محمد بن وصالح المطرز صالح بن ومقاتل خيثمة أبى بن وأحمد الدوري محمد بن عباس عنه روى الرازي سليمان
 حدثنا الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا الوصيفى الفضل بن ومحمد المتوكل بن على بن والحسن الرازي

 بن إسحاق حدثنا المطبخى نصر بن سھل حدثنا الدوري محمد بن العباس حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو
 عن جبير بن سعيد عن عمرو بن المنھال عن ليلى أبى بن عن يذكر قيس أبى بن عمر سمعت قال الرازي سليمان

 من اتخذ ثم جنة لنفسه تخذا ثم الماء على هللا عرش كان قال الماء على عرشه وكان تعالى هللا قول في عباس بن
 ما نفس تعلم فال تعالى هللا قال التي ھما أو وھي قال جنتان دونھما ومن فقال واحدة بلؤلؤة اطبقھا ثم أخرى دونھا
 أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن على أخبرنا فيھما أو فيھا ما الخالئق يعلم ال وھي قال اعين قرة من لھا اخفى
 قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا اللالخ عمر بن الرحمن عبد
  ثقة فقال المطبخى يعنى نصر بن سھل عن معين بن يحيى سألت

 محارب بن الصباح عن بھا وحدث بغداد قدم الرازي عمرو أبو زنجلة بن سھل وھو سھل أبى بن سھل - 4727
 الحربي إسحاق بن إبراھيم عنه روى إبراھيم بن ومكي الجراح بن ووكيع عيينة بن وسفيان مغرا بن الرحمن وعبد
 الباقالني بيان بن الحسن بن وعلى ھارون بن وموسى المقرئ الكريم عبد بن وإدريس سنان بن السرى بن وأحمد
 عبد أخبرنا صدوق ھو وقال الرازي حاتم وأبو الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد مطر بن بشر بن ومحمد
 الكريم عبد بن إدريس حدثنا القطان هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا الواعظ هللا عبد بن محمد بن الملك
 زياد وعن جده عن أبيه عن مرة بن هللا عبد بن عمر حدثني محارب بن الصباح حدثنا الرازي زنجلة بن سھل حدثنا
 من لشيء خفافنا نخلع لم السفر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع اكن إذا قاال شريك بن أسامة عن عالقة بن



83 

 

 بن محمد بن عمر حدثنا الخالل محمد بن الحسن أخبرني وليلة يوما مسحنا الحضر في معه كنا وإذا ثالثا حاجتنا
 وثالثين إحدى نةس عمرو أبو الرازي زنجلة بن سھل حدثنا الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن احمد حدثنا الناقد على

 النجاشي على صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن نافع عن أنس بن مالك عن مكي حدثنا ومائتين
 الجالب إسحاق بن سليمان أيوب أبو أخبرنا العباس بن محمد حدثنا العتيقي محمد بن احمد أخبرنا أربعا عليه فكبر
 هللا صلى النبي ان عمر بن عن نافع عن مالك عن مكي عن زنجلة نب سھل حديث عن الحربي إبراھيم سئل قال
 قال الموطأ في كان شيء ھذا من كان لو شيئا ھذا من هللا خلق ما قال أربعا فكبر النجاشي على صلى سلم و عليه

 يعقوب نب احمد بن هللا عبيد أخبرنا الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخبرنا األنبار بباب سھل من سمعت إبراھيم
 حدثتھم يقول إبراھيم بن مكي سمعت قال البلخي مدرك بن عمر حدثني الباغندي محمد بن محمد حدثنا المقرئ
 وھو أربعا عليه فكبر النجاشي على صلى سلم و عليه هللا صلى النبي ان عمر بن عن نافع عن مالك عن بالبصرة

 على صلى سلم و عليه هللا صلى النبي ان ھريرة ىأب عن المسيب بن سعيد عن الزھري عن مالك حدثنا إنما خطأ
  أربعا عليه وكبر النجاشي

 المطرز محمد بن محمد احمد أبو عنه روى الثقفى سليمان بن سالم عن حدث المدائني سورين بن سھل - 4728
 عبد بن محمد احدثن طلحة وقال أخبرنا الحربي قال الكتاني على بن وطلحة الحربي هللا عبيد بن الرحمن عبد أخبرنا
 حدثنا سليمان بن سالم حدثنا المدائني سورين بن سھل حدثنا المطرز احمد أبو حدثني الشافعي إبراھيم بن هللا

 به تكلم ما آخر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن صالح أبى عن حصين أبى عن إسرائيل
 أبى عن صالح أبى عن حصين أبى رواية من غريب حديث ھذا وكيلال ونعم هللا حسبى النار في ألقى حين إبراھيم
 بن بكر وأبى إسرائيل عن الناس رواه ما والمحفوظ إسرائيل عن سليمان بن سالم غير رواه اعلم ال مسندا ھريرة
  الحديث النار في إبراھيم ألقى لما قال عباس بن عن الضحى أبى عن حصين أبى عن عياش

 عبد وأبى السھمي بكر بن هللا عبد عن بھا وحدث نيسابور نزل الدقاق بشر أبو سھل بن مھران بن سھل - 4729
 ھانئ بن صالح بن ومحمد الحيري عبدوس بن إبراھيم عنه روى على بن وعاصم خليفة بن وھوذة المقرئ الرحمن
 حدثنا ھانئ بن صالح بن محمد حدثني النيسابوري هللا عبد أبو هللا عبد محمد أخبرنا المقرئ على بن محمد أخبرني

 بعض وذكر هللا عبد أبو قال ومائتين سبعين سنة ثقة وكان البغدادي الدقاق سھل بن مھران بن سھل بشر أبو
  ومائتين وسبعين إحدى سنة وفاته أصحابنا

 أبى بن على مولى ميمون بن هللا عبد بن عيسى بن سليمان بن نوح بن عيسى بن سھل بن على بن سھل - 4730
 ويحيى القواريرى عمر بن هللا وعبيد الترجماني إبراھيم وأبى الجعد بن على عن حدث الدوري على أبا يكنى بطال
 عنه روى الزيادي حسان وأبى الوراق حماد بن والحسن المكى عباد بن ومحمد يونس بن وسريج العايد أيوب بن

 بن يقول الذي وھو الطستي الصمد وعبد سماكال بن عمرو وأبو اآلدمي بن عثمان بن وأحمد العطار مخلد بن محمد
 بالكذب يرمى كان انه الخاقاني مزاحم أبو وزعم على مولى الحسن أبي بن حدثني عنه رواياته من كثير في مخلد
 عثمان بن الحسن حدثنا الدوري على بن سھل حدثنا اآلدمي يحيى بن عثمان بن احمد أخبرنا الفضل بن أخبرنا
 رجلين كل على بالقصب قتيل ألف ستين صفين قتلى أحصى قال محمد عن ھشام عن زيد بن حماد حدثنا الزيادي
 ومائتين وثمانين سبع سنة في مات الدوري على بن سھل ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا قصبة
  رجب غرة الثالثاء يوم وزاد بخطه قرأت فيما مخلد بن محمد قال وكذلك

 عن بھا وحدث بغداد قدم الواسطي العباس أبو مخلد بن عثمان بن احمد بن سھل وھو سھل بىأ بن سھل - 4731
 حرب بن ومحمد هللا عبد بن خالد بن ومحمد عيسى بن وسمعان الشامي مسعدة بن وحميد العقدى معاذ بن بشر

 السماك بن مروع وأبى مخلد بن محمد عنه روى الفالس على بن وعمرو عارم اخى الفضل بن وبسطام النشائى
 الوراق لؤلؤ وبن الزبيبى إبراھيم بن هللا وعبد الشافعي بكر وأبو قانع بن الباقي وعبد الخطبي على بن وإسماعيل

  ثقة وكان القديسى إبراھيم بن وأحمد
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 على بن الحسن عن حدث الحداد السرى أبو المدان عبد بن هللا عبد بن سھل بن سبأ بن يحيى بن سھل - 4732
 احمد بن ومحمد المخرمي حميد بن محمد عنه روى الصائغ ھارون بن والحسن الرازي عثمان بن وسعيد نيالحلوا
 محمد بن على أخبرنا وغيرھم شاھين بن حفص وأبو السكري عمر بن وعلى األبھري بكر وأبو العطشى يحيى بن
 وثالثة عشرة إحدى سنة ببغداد قطىالس يحيى بن سھل حدثني األبھري هللا عبد بن محمد أخبرنا المالكي الحسن بن

 الحسن حدثنا الحداد سبأ بن يحيى بن سھل حدثنا الواعظ احمد بن عمر أخبرنا القرشي الملك عبد بن محمد وأخبرنا
 أبى عن صالح أبى عن الزھري عن معمر أخبرنا الرزاق عبد حدثنا اتفقا ثم الخالل األبھري وقال الحلواني على بن

 أخبرنا والصرد والھدھد والنملة النحلة الدواب من أربع قتل عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال ھريرة
 و عليه هللا صلى هللا رسول نھى ھريرة أبى عن صالح أبى حديث عن وسئل الدارقطني الحسن أبو أخبرنا البرقاني

 الحداد سبأ بن يحيى بن بسھل يعرف شيخ رواه فقال والصرد والھدھد والنحلة النملة الدواب من أربع قتل عن سلم
 وانما فيه ووھم ھريرة أبى عن صالح أبى عن الزھري عن معمر عن الرزاق عبد عن الحلواني علي بن الحسن عن
  عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري رواه

 المعافى عنه وىر بريق بن محمد بن جعفر عن حدث بالمكى يعرف حميد أبو الفضل بن احمد بن سھل - 4733
  بالنھروان منه سمع انه وذكر الجريري زكريا بن

 الھروي ياسين بن محمد بن احمد عن بھا وحدث بغداد قدم الطبري حميد أبو عثمان بن احمد بن سھل - 4734
 في منه سمع انه وذكر الثالج بن القاسم وأبو القطيعي إسحاق بن محمد عنه روى حبيب بن هللا عبد بن الرحمن وعبد
 بن احمد بن سھل حميد أبو حدثنا القطيعي إسحاق بن محمد حدثنا الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا سليمان درب
 حدثنا الرازي الحسن بن على حدثنا الصفار بشر أبو حدثنا حبيب بن هللا عبد بن الرحمن عبد حدثنا الطبري عثمان
 أنس عن قتادة عن يحدث وھو مسعر على مررت تعجبون اال يوم ذات قال انه حنيفة أبى عن محارب بن الصباح

  صداقھا عتقھا وجعل صفية اعتق سلم و عليه هللا صلى النبي ان

 أبى بن داود بن احمد ع بھا وحدث بغداد نزل الطرسوسي الجوھري صالح أبو سھل بن إسماعيل بن سھل - 4735
 العسكري الوراق عنبسة بن احمد بن جعفر بن محمد بن وعلى العسقالني قتيبة بن الحسن بن ومحمد الحراني صالح
 بن هللا عبد عنه حدثنا األصبھاني نصر بن ومحمد الفقيه سريج بن العباس وأبى األيادي زكريا بن هللا عبد بن وأحمد
 أبو حدثنا النعالي طلحة بن محمد أخبرنا ثقة وكان بشران بن الملك وعبد النعالي طلحة بن ومحمد السكري يحيى
 حدثنا العسقالني قتيبة بن الحسن بن محمد العباس أبو حدثنا الطرسوسي الجوھري سھل بن إسماعيل بن سھل حصال
 صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن عثمان بن الرحمن عبد حدثني بقية حدثنا العسقالني السرى أبى بن محمد
  فطره زكاة تؤدى حتى ضواألر السماء بين معلقا العبد صيام يزال ال سلم و عليه هللا

 وقال الصوفي إسحاق بن الحسين بن أحمد عن حدثه أنه الثالج بن ذكر السري أبو سھل بن أحمد بن سھل - 4736
  وثالثمائة وستين ست سنة اآلخرة جمادي من بقيا ليومين توفى

 الجمحي الحباب بن الفضل خليفة أبى عن حدث الديباجي محمد أبو سھل بن هللا عبد بن احمد بن سھل -  4737
 بن ومحمد اليزيدي العباس بن ومحمد مصر نزيل الكوفى األشعث بن محمد بن ومحمد العبدي المزرع بن ويموت
 التنوخي القاسم وأبو الواسطي العالء أبو والقاضي األزھري عنه حدثنا األنباري بن بكر وأبى دريد بن الحسن

 على بن احمد حدثني زنديقا رافضيا كذابا كان فقال الديباجي لسھ عن األزھري سألت وغيرھم والجوھرى والعتيقى
 فيه غاليا رافضيا وكان الرواية في ونكاال آية الديباجي سھل كان قال الفوارس أبى بن محمد أخبرنا التوزي بن

 حدثني صحيح كتاب وال نعتمد أصل له يكن ولم مرفوع البيت ألھل األشعث بن محمد بن محمد كتاب عنه وكتبنا
 تسع سنة ومولده قاال ثم صفر في العتيقي زاد وثالثمائة ثالثين سنة في الديباجي سھل توفى قاال والعتيقى األزھري
 وقال بذاك الحديث في يكن ولم رافضيا وكان المعلم بن هللا عبد أبو عليه وصلى العتيقي قال ومائتين وثمانين
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 وعمر بكر أبى لعن مكتوبا الحائط على داره في ورأيت الق صحيح كتاب وال عليه يعتمد أصل له يكن لم األزھري
  على سوى العشرة الصحابة وباقى

 العالء أبو القاضي أخبرنا البخاري نصر أبو هللا عبد بن أبان بن سليمان بن داود بن هللا عبد بن سھل - 4738
 علينا قدم البخاري هللا عبد بن أبان بن سليمان بن داود بن هللا عبيد بن سھل نصر أبو حدثنا يعقوب بن على بن محمد
 هللا عبد حدثنا عثمان بن سھل حدثنا الناقد عيسى بن محمد بن جعفر حدثنا الجنديسابوري نوح بن محمد حدثنا بغداد
 يوم جھنم على يأتي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال امامة أبي عن القاسم عن جعفر عن كدام بن مسعر بن
  الموحدين أبواب كأنھا أبوابھا تخفق أحد آدم نيب من فيھا ما

  سعد اسمه من ذكر

 عمر خالفة في العراق قدم الحبلي بني أحد الخزرجي األنصاري قيس بن عمرو بن وديعة بن زيد بن سعد - 4739
 رناأخب العباس بن محمد أخبرنا األزھري أخبرنا فرسخين نحو على بغداد من قرية وھي عقرقوف ونزل الخطاب بن

 مع بدرا شھدوا الذين األنصار تسمية في سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن احمد
 قلت الحبلي سالم بن مالك بن عدى بن جزى بن قيس بن عمرو بن وديعة بن زيد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 قدم قد وديعة بن زيد بن سعد وكان قال سعد في الكالم إلى عدنا الخزرج بن عوف بن غنم بن ھو سالم بن ومالك
 محمد بن بشير بن الواحد عبد بنو لھم يقال بھا ولده فصار ھذه بعقرقوف ونزل الخطاب بن عمر خالفة في العراق

  أحد منھم بالمدينة وليس وديعة بن زيد بن سعد بن موسى بن

 وزياد الثوري منذر عنه روى أبيه عن يحدث نوكا المدائن قضاء ولي العبسي اليمان بن حذيفة بن سعد -  4740
 أخبرنا خيثمة أبي بن احمد حدثنا صدقة بن الحسين أخبرنا أبي حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا عالقة بن

 بن جعدة بن وكلمه اليمان بن حذيفة بن سعد المدائن قضاء على كان قال سليمان بن صلة حدثنا شيخ أبي بن سليمان
 هللا سبحان قال النار ھذه في ھذه اصبعك ضع حذيفة بن سعد له فقال نار يديه وبين الحكم من شيء في ھبيرة
  كله جسدي احرق ان تامرني فأنت قال جسدي بعض احرق أن تأمرني

 أبي بن وعبيدة أباه سمع الزھري إسحاق أبو عوف بن الرحمن عبد بن إبراھيم بن سعد بن إبراھيم بن سعد -  4741
 بن يعقوب أخو وھو ببغداد المھدي عسكر قضاء ولى صدوقا وكان سالم بن وخلف حنبل بن احمد عنه ىرو رائطة
 هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا التميمي علي بن الحسن أخبرنا يعقوب من اسن وكان سعد بن إبراھيم

 بن الرحمن عبد حدثني التميمي الحذاء رائطة يأب بن عبيدة حدثنا سعد بن إبراھيم بن سعد حدثنا أبي حدثني احمد بن
 في هللا هللا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال المزني مغفل بن هللا عبد عن هللا عبد بن الرحمن عبد أبو زياد

 اذاني فقد اذاھم ومن ابغضھم فببغضي ابغضھم ومن أحبھم فبحبي أحبھم فمن بعدي غرضا تتخذوھم ال أصحابي
 حسنويه بن محمد بن احمد حامد أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا يأخذه ان فيوشك هللا أذى ومن هللا أذى فقد ياذان ومن

 بن سعد له قيل حنبل بن احمد سمعت قال األشعث بن سليمان حدثنا األنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي
 بن سعد عند قال احمد وسمعت قال منه راسا حروا للكتب اقرا يعقوب وكان بأس به يكن لم قال يعقوب أخو إبراھيم
 الذي كتابه أصل رزق بن احمد بن محمد إلى دفع العمري محمد بن عاصم كتاب يعقوب يسمعه لم شيء إبراھيم
 يزيد حدثني مكرم أخبرنا عثمان بن هللا عبيد أخبرنا األزھري أخبرنا ثم منه فنقلت القاضي احمد بن مكرم من سمعه
 أي يعقوب من أكبر ھو قال يعقوب مثل له قلت ثقة فقال إبراھيم بن سعد معين بن يحيى يعني له قلت قال الھيثم بن

 حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا شيئا منه اسمع ولم ثقة به يقصر شيء
 إبراھيم بن سعد قال أبي حدثني العجلي هللا دعب بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي
 معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرنا واسط قضاء على وكان به باس ال الزھري يعني
 واسط قضاء وولى إسحاق أبا يكنى الزھري سعد بن إبراھيم بن سعد قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا
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 وسمع أبيه كتب يروي وكان بخراسان وھو المأمون خالفة أول في المھدي عسكر قضاء ولى ثم ھارون خالفة في
 وتوفي عسكره قضاء فواله الصلح بفم وھو سھل بن بالحسن فلحق ببغداد القضاء عن عزل ثم البغداديين بعض منه

 احمد بن عمر حدثنا ريالطناجي الفرج أبو أخبرني سنة وستين ثالث بن وھو ومائتين إحدى سنة في بالمبارك
 من اسن وسعد ومائتين إحدى سنة إبراھيم بن سعد توفي قال خيثمة أبي بن حدثنا صدقة بن الحسين حدثنا الواعظ
  ومائتين ثمان سنة يعقوب ومات يعقوب

 نسنا بن رافع بن الحكم بن هللا عبد بن جعفر وقيل الحكم أبي بن الحكم بن جعفر بن الحميد عبد بن سعد - 4742
 وحدث األنصار ربض في بغداد سكن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مدينة أھل من الحكمي األنصاري معاذ أبو
 الموطأ مالك عن عنده وكان ثابت بن وعلي الزناد أبي بن الرحمن وعبد سليمان بن وفليح أنس بن مالك عن بھا

 وأحمد الحربي وإبراھيم الدوري محمد بن اسوعب شيبة بن ويعقوب صاعقة يحيى وأبو الشاعر بن حجاج عنه روى
 يحيي بن محمد بن إبراھيم أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا البوصرائي الفضل بن والحسن مالعب بن

 عبد أبى قال جعفر بن الحميد عبد بن سعد حدثنا الشاعر بن حجاج حدثني السراج إسحاق بن محمد أخبرنا المزكى
 بالمدينة ومات الفضل أبا يكنى الحميد وعبد سنان بن رافع الحكم أبي واسم الحكم أبي بن الحكم بن جعفر بن الحميد
 هللا عبد أبو القاضي أخبرنا مھدي بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا ومائة وخمسين ثالث سنة

 عن الزناد أبي بن حدثنا جعفر بن دالحمي عبد بن سعد حدثنا محمد بن العباس حدثنا المحاملي إسماعيل بن الحسين
 هللا رسول سمعت يقول ھريرة أبا سمع انه ثقة كان الصامت بن عبادة ولد من رجل أخبرني قال عقبة بن موسى
 فك ثم شيئا فيه يجد فلم قلبه عن وشق خيرا فيه يجد فلم يموت رجال الموت ملك حضر يقول سلم و عليه هللا صلى
 أخبرنا الفضل بن أخبرنا اإلخالص بكلمة له هللا فغفر هللا اال اله ال يقول بحنكه صقاال لسانه طرف فوجد لحييه عن
 أخبرنا النيسابوري يوسف بن محمد وحدثني البخاري حدثنا فارس بن احمد أبو حدثنا المستملى إبراھيم بن علي

 عبد بن سعد معاذ أبو قاال أبي أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب
 الفرات بن العباس بن محمد الحسن أبي عن حدثت األنصار ربض سكن البخاري زاد بغدادي جعفر بن الحميد
 بن احمد سألت قال مھني حدثنا علي بن محمد أخبرني الخالل بكر أبو أخبرنا الصيرفي يوسف بن الحسن أخبرني
 جعفر بن الحميد عبد بن ھو فقالوا جعفر بن الحميد عبد بن سعد معاذ بوأ فقلت معين بن ويحيى خيثمة وأبا حنبل
 احمد لي وقال أنس بن مالك كتب عرض سمع انه يدعي األنصار ربض في ھنا ھا كان قالوا ھو كيف فقلت المدني
 احمد نب محمد حدثني البرقاني أخبرنا مالك عرض سمع فكيف يحج لم ببغداد ھنا ھا ھو ذاك عليه ينكرون والناس

 جعفر بن الحميد عبد بن سعد قال الساجي يحيى بن زكريا حدثنا االيادي علي بن محمد حدثنا االدمي محمد بن
 بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا قال العباس بن محمد عن الجوھري على قرانا حديثه في يتكلمون

 عنه كتبت قد باس به ليس فقال جعفر بن الحميد عبد بن سعد عن معين بن يحيى سألت قال الجنيد بن هللا عبد
 علي أبا سألت قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا مھران بن مسلم أبو أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرني
 بن الحميد عبد يقول علي أبا سمعت آخر موضع في وقال به باس ال فقال الحميد عبد بن سعد عن محمد بن صالح
 ابنه وسعد ھذا أجل من الثوري فيه فتكلم فيھا ويخطئ مسائل في يفتي رآه انه الثوري عن وذكر الحفظ سيء جعفر
 بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا المقرئ علي بن سليمان بن احمد أخبرني منه اثبت

  صدوق ثقة المدني فرجع بن الحميد عبد بن سعد الحكمي معاذ أبو حدثني قال جدي حدثنا يعقوب

 طلحة بن ومحمد سليمان بن فليح وعن أبيه عن حدث العوفي سعد بن عطية بن الحسن بن محمد بن سعد -  4743
 بن إبراھيم أخبرنا الدنيا أبي بن بكر وأبو التمتام غالب بن ومحمد محمد ابنه عنه روى قرم بن وسليمان مصرف بن

 حدثنا أبي حدثني العوفي سعد بن محمد حدثنا الحكيمي إبراھيم بن داحم بن محمد حدثنا المعدل جعفر بن مخلد
 اآلية ھذه نزلت قالت سلمة أم عن الخدري سعيد أبي عن عطية عن عطية بن الحسن بن والحسين عطية بن عمرو
 والحسن وفاطمة علي البيت في وكان تطھيرا ويطھركم البيت أھل الرجس عنكم ليذھب هللا يريد إنما بيتي في
 عمر بن إبراھيم أخبرنا خير والى خير في أنت قال هللا رسول يا انا أين فقلت البيت باب على وكنت قالت الحسينو
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 قال األثرم بكر أبو حدثنا الجوھري عيسى بن محمد بن عمر حدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي
 أوثق ھو وقال العوفي بن سعد عن بالكتاب أمر فالنا ان مزع عجب بشيء انسان اليوم أخبرني هللا عبد ألبي قلت
 ان قبل شيء أول امتحن جھمى ذاك هللا سبحان هللا اال اله ال وقال جدا هللا عبد أبو ذاك فاستعظم الحديث في الناس
 يكن لم لو هللا عبد أبو قال ثم شيء فاى فقال إذا جھمى فھذا هللا عبد ألبي قلت فاجابھم ترھيب يكون ان وقبل يخوفوا
  لذاك موضعا كان وال عنه يكتب ان يستأھل ممن يكن لم أيضا ھذا

 وعبد عياض بن وفضيل الھمداني مجالد بن وإسماعيل السعيدى يحيى بن عمرو عن حدث زنبور بن سعد -  4744
 حماد بن سىمو بن ومحمد الوكيعي احمد بن وإبراھيم المرثدي بشر بن احمد عنه روى العمرى هللا عبد بن الرحمن
 حدثنا الطستي على بن الصمد عبد حدثنا الرزاز احمد بن على أخبرني المقرئ الكريم عبد بن وإدريس البربري
 بن رجاء عن عمير بن الملك عبد عن مجالد بن إسماعيل حدثنا زنبور بن سعد حدثنا المرثدي سعد بن بشر بن احمد
 ومن بالتحلم الحلم وانما بالتعلم العلم إنما يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال ھريرة أبى عن حيوة
 بن محمد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا هللا عبد بن بشرى أخبرنا يوقه الشر يتوق ومن يعطه الخير يتحر
 في رايته هل فقلت إليه ذھبت زنبور بن سعد ھنا ھا شيخ هللا عبد أبو قال قال األثرم بكر أبو حدثنا الراشدي جعفر
 من عليھم يقرأ وھو كتاب ومعھم قوما عنده ورأيت عنه يسئل ما يحفظ رايته حديثين عن فسألته الجامع المسجد
 حديثا رأيت انى اال شيئا منھا استغربت وما مقاربة أحاديث فإذا عياض بن فضيل عن بكتاب عنه جاؤنى فقال حفظه
 لم انى اال معروفة األعمش عن أحاديث ورأيت األعمش عن ھذا يعرف وانما منصور عن بالوحى هللا تكلم إذا

 بن محمد حدثنا عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن على أخبرنا فضيل حديث من اعرفھا
 بن سعد عن معين بن يحيى وسألت قال منصور بن الخالق عبد حدثنا قال سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل
 بن إبراھيم حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا يكذب أراه وما ثقة ھو القرى في يعلم الذي ذاك المسكين ذاك فقال زنبور
 أبى بن احمد وأخبرنا قال بكر بن محمد بن احمد سمعت قال السراج إسحاق بن محمد حدثنا األصبھاني هللا عبد
 بن أخبرنا ومائتين ثالثين سنة زنبور بن دسع مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا جعفر
 ثالثين سنة قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا الفضل
  اآلخر ربيع شھر في كانت وفاته ان ھارون بن موسى وذكر قلت ببغداد زنبور بن سعد مات فيھا ومائتين

 أبى بن عثمان بن محمد سمع الصيرفي العباس أبى بابن المعروف إسحاق أبو قإسحا بن محمد بن سعد -  4745
 بن وجعفر السراج أبان بن محمد بن وأحمد المخرمي زنجويه بن وأحمد األحوص أبى بن عمر بن والحسين شيبة
 وحدثنا ثالجال بن القاسم وأبو شاھين بن حفص أبو عنه روى الوشاء العزيز عبد بن محمد بن وأحمد الفريابي محمد
 بن وبشرى البرقاني بكر وأبو الوراق عالن بن جعفر بن ومحمد رزقويه بن الحسن وأبو الفوارس أبى بن محمد عنه
 سعد إسحاق أبو حدثنا عالن بن جعفر بن محمد أخبرني الحافظ نعيم وأبو النعالي دوما بن على وأبو الرومي هللا عبد
 بن السالم عبد حدثنا األشعري بالل أبو حدثنا شيبة أبى بن عثمان نب محمد حدثنا الصيرفي إسحاق بن محمد بن

 يكره كان انه ياسر بن عمار عن البكري حنظلة بن نعيم عن العامري عمرو بن عباس عن الثوري سفيان عن حرب
 وأبا البرقاني بكر أبا سألت الكتاب أھل فعل من ھو قال المصحف في رمضان شھر في بالليل الناس الرجل يؤم ان
 النعالي العباس بن الحسين بن الحسن على أبو لنا قال ثقة فقاال الصيرفي محمد بن سعد عن األصبھاني الحافظ نعيم
 البرقاني بكر أبو وأخبرنا وثالثمائة وستين خمس سنة األولى جمادى في الصيرفي إسحاق بن محمد بن سعد توفى
 وھو وثالثمائة وستين خمس سنة األولى جمادي في الثالثاء ميو الصيرفي العباس أبي بن سعد إسحاق أبو توفى قال
  الشھر من خلون لست توفى غيره قال صدوق شيخ

 الملك عبد بن حبيب بن الحسن عن بھا وحدث بغداد سكن القزويني رجاء أبو يوسف بن محمد بن سعد -  4746
 في وأربعمائة ثمان سنة من شوال في حفظه من محمد بن سعد رجاء أبو حدثنا بأسا به علمت وما عنه كتبنا الدمشقي
 بن الربيع حدثني الجابية باب مسجد في دمشق بمدينة الملك عبد بن حبيب بن الحسن علي أبو حدثنا الشرقى الجانب
 ان األزرق بن آل من سلمة بن سعيد عن سليم بن صفوان عن أنس بن مالك حدثنا الشافعي حدثني المرادي سليمان
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 و عليه هللا صلى هللا رسول رجل سأل يقول ھريرة أبا سمع انه أخبره الدار عبد بنى من وھو ردةب أبي بن المغيرة
 فقال البحر بماء فنتوضأ عطشنا توضأنا فان الماء من القليل معنا ونحمل البحر نركب إن هللا رسول يا فقال سلم

 بخط ورأيت الحديث ھذا غير رجاء أبي دعن يكن لم ميتته الحل ماؤه الطھور ھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بن هللا عبد بن بشر بن الرحمن عبد بن غسان بن محمد بن يوسف بن محمد بن سعد نسبة الفلكى بن الفضل أبي

 ھنب بن قاسط بن وائل بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بن ثعلبة بن شيبان بن مرة بن ذھل بن ھمام بن حارث
 ھذا سئل أيضا الفلكى بن بخط وقرأت عدنان بن معد بن نزار بن ربيعة بن أسد بن جديلة بن دعمى بن أفصى بن

  رد يكن لم ألنه بموضعه الحجر ار ولم سنة عشرين بن وكنت حججت فقال مولده عن الشيخ

 احمد بن الحسن عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم األبھري الطائي بكر أبو القاسم بن سعد بن محمد بن سعد - 4747
 اسمه من ذكر صدوقا وكان الدقاق األشناني بن على بن احمد بن محمد طاھر أبو عنه حدثني النيسابوري لدىالمخ
  سلمه

 وحماد مرثد بن وعلقمه السبيعي إسحاق أبى عن حدث الكوفى األحمر الجعفي إسحاق أبو صالح بن سلمه - 4748
 بن وإبراھيم منيع بن وأحمد الجرجرائي الصباح نب ومحمد الكندي الوليد بن بشر عنه روى وغيرھم سليمان أبى بن

 عبد عمر أبو أخبرنا مات ان إلى بھا فأقام بغداد وقدم عزل ثم الرشيد زمن في بواسط القضاء ولى قد وكان مجشر
 إبراھيم حدثنا إمالء المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد

 ان قالت عائشة عن األسود عن إبراھيم عن وحماد األسود عن إسحاق أبو حدثنا صالح بن سلمه حدثنا مجشر نب
 سلم و عليه هللا صلى النبي ولكن إزار اال على ما حائض وانا شعاره في سلم و عليه هللا صلى النبي مع الدخل كنت
 حدثنا الصيدالني إبراھيم بن العزيز عبد بن محمد حدثنا المحتسب الحسين بن على بن احمد أخبرني ألربه املككم
 ھشيم تقدم قال واسطي األنصاري عيسى بن محمد حدثنا المقدمي هللا عبد أبو حدثنا البزاز دليل بن الحسن بن على
 فرفع بكلمة ھشيما الخصم فكلم الرشيد زمن في واسط قضاء على وھو صالح بن سلمه إلى له خصم مع بشير بن

 خصمك على تتعدى وقال درر عشر فضرب بھشيم سلمه فأمر صالح بن سلمه يدي بين الخصم طمفل يده ھشيم
 مكة إلى الرشيد خرج ان إلى ببابه فاقاموا الرشيد إلى بغداد إلى فخرجوا واسط مشيخة ذلك فاغضب بحضرتى
 إلى صاروا فلما لمشيخةا من وغيرھم هللا عبد بن وخالد يزيد بن ومحمد العوام بن عباد وھم معه بأجمعھم فخرجوا

 ولكن سلمه على نطعن لسنا المؤمنين أمير يا فقالوا سلمه أمر في فكلموه بالبيت يطوف وھو الرشيد اعترضوا مكة
 روح بن عمر بن احمد أخبرنا سواه رجل وتقليد بعزله فأمر فنعم ھذا اما وقال الرشيد لھم فرق رجل مكان رجل

 بن احمد حدثنا الضبي عمران بن محمد حدثني العبدي مسلم بن طاھر حدثنا زكريا بن المعافى أخبرنا النھرواني
 قال فاعطنيھا درھم ثالثمائة عليك لي هللا عبد أبا يا فقال ببغداد رجل به تعلق القضاء عن شريك عزل لما قال خالس
 فجاء تعال نعم قال تكتح الذي البغل ھذا ثمن قال لك ھي أين ومن قال القاضي هللا عبد بن شريك أنت قال انا من

 أبا الخبرن اطلقتموه لئن فاحبسوه ھذا خذوا فقال الشرط أولئك إليه فقام ھنا ھا من قال الجسر بلغ إذا حتى معه يمشى
 بسلمه تعلق وقد منه فيفتدى عليه فيدعى عزل إذا بالقاضى يتعلق الرجل ھذا ان له فقالوا مالك بن هللا عبد العباس
 إلى مالك بن هللا عبد له فقال يطلقه ان فأبى فيه فكلم ھكذا فقال درھم أربعمائة منه فأخذ سطوا عن عزل حين األحمر

 إلى سلمه فجاء أربعمائة سلمه على فرد قال درھم أربعمائة األحمر سلمه إلى يرد حتى قال الرجل ھذا تحبس كم
 التميمي على بن الحسين أخبرنا قانيالبر أخبرنا إياه أعطيته مالك سالك من كل ضعيف يا له فقال له فشكر شريك
 هللا عبد أبو حدثنا المروذي الحجاج بن محمد بن احمد بكر أبو حدثنا اإلسفرائيني إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا
 األحمر سلمه حدثنا رجل له فقال ھشيم عند كنا يقول الوركاني جعفر بن محمد سمعت قال حنبل بن محمد بن احمد
 حديث من دعونا ھشيم فقال المورد في يحرمون سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب كان قال ھيمإبرا عن حماد عن

 الدقاق محمد بن الحسن بن على أخبرني سلمه رأيت قد وقال شيء ھذا من ليس وقال هللا عبد أبو فتبسم الكذابين
 أبا سمعت قال إسحاق بن حنبل ناحدث الصابوني شعيب بن محمد بن عمر حدثنا الحسن بن إبراھيم بن احمد أخبرنا
 عن حدث وقال الحديث مختلط حماد عن انه اال صحاح أحاديث إسحاق أبى عن يحدث األحمر سلمة يقول هللا عبد
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 عن وحدث عليه فانكروه قال الموردة الثياب في احرموا وأصحابه سلم و عليه هللا صلى النبي ان إبراھيم عن حماد
 احمد بن هللا عبد حدثنا سليمان بن هللا عبد حدثنا أبى حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا مضطربة أحاديث حماد
 بن محمد بن احمد أخبرنا البصري رباح بن يوسف أخبرنا بشيء ليس قال األحمر سلمه عن وسألته أبى سمعت قال

 األحمر سلمه قال معين بن يحيى عن صالح بن معاوية حدثنا الدوالبي بشر أبو أخبرنا بمصر المھندس إسماعيل
 األكبر الواحد عبد بن محمد وأخبرنا مخلد بن محمد حدثنا أبى حدثني عمر بن هللا عبيد أخبرنا ضعيف الواسطي
 يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا قاال السوسي سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا
 محمد بن وعلى األزھري أخبرني بشيء ليس السوسي وقال بثقة ليس واسط قاضى مخلد بن قال األحمر سلمه

 بن على بن هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى بن عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد حدثنا قاال المالكي
 قال هوضعف يضبطھا وال فيقلبھا سليمان أبى بن حماد عن يروى كان األحمر سلمه يقول أبى سمعت قال المديني
 بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا به ورميت كثيرا حديثا صالح بن سلمه عن كتبت يقول أبى وسمعت
 أخرى مرة وقال ضعيف األحمر صالح بن سلمه قال عمار بن أخبرنا إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خميرويه

 عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد نيأخبر متروك ذاك ذاك عن يروى أحد ليس األحمر صالح بن سلمه
 بثقة ليس واسط قاضى األحمر صالح بن سلمه قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا

 سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبى بن احمد أخبرنا
 أخبرنا مھران بن مسلم أبو أخبرنا المقرئ على بن محمد أخبرني الحديث متروك فقال األحمر سلمه عن وددا أبا
 عن البسطامي عيسى بن حسين به حدث حديث عن محمد بن صالح على أبا سألت قال النسفي خلف بن المؤمن عبد
 يرفع كان انه سلم و عليه هللا صلى نبيال عن جابر عن المنكدر بن محمد عن األحمر صالح بن سلمه حدثنا قال أبيه
 عن على أبا وسالت نيسابوري ثقة فقال الحسين عن على أبا وسالت حديثه يكتب ال صالح بن سلمه فقال الحديث يديه
 حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا يعرف ال فقال أبيه
 حامد أبو الحاكم أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا واسطي الحديث متروك األحمر صالح بن سلمه قال أبى
 إلى دفع قال سيار بن احمد حدثنا البزنانى حبيب بن محمد بن هللا عبيد حدثنا كتابه في المروزي الحسين بن احمد
 حازم أبو أخبرنا ومائة ثمانين سنة صالح بن سلمه مات على يقرأه ولم بخطه بكير بن هللا عبد بن يحيى بن هللا عبيد
 حدثنا األشيب بن عمران أبو أخبرنا الحلبي أسامة أبى بن على بن الحسين أخبرنا الفراء محمد بن الحسين بن محمد
 توفى إسحاق أبا ويكنى الجعفي األحمر صالح بن سلمه قال سعد بن محمد حدثنا الدنيا أبى بن محمد بن هللا عبد
 بن سلمه إسحاق أبو ومات قال القاضي كامل بن احمد عن بكر أبى بن الحسن على قرأت ومائة ثمانين سنة ادببغد

 بواسط القضاء على العبسي عثمان بن إبراھيم شيبة أبا يخلف وكان ومائة ثمانين سنة ببغداد الجعفي األحمر صالح
 صالح بن سلمه قال الطبري جرير بن محمد ثناحد جعفر بن مخلد أخبرنا الوراق عالن بن جعفر بن محمد أنبأنا

 وكانت فضعف حفظه عليه اضطرب أنه غير الحديث كثير وكان عزل ثم واسط قضاء ولى إسحاق أبا يكنى األحمر
 نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا القطان الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا ومائة وثمانين ست سنة في ببغداد وفاته
 ثمان سنة ببغداد إسحاق أبو األحمر صالح بن سلمة مات قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي
  ومائة وثمانين

 بن وفضيل حرب بن وشعيب إدريس بن هللا وعبد عيينة بن وسفيان زيد بن حماد عن حدث عقار بن سلمة -  4749
 أخبرنا البرقاني أخبرنا العسكري يزيد بن وسعدان الدورقي إبراھيم بن احمد عنه روى الكرخي ومعروف عياض
 سمعت قال الدورقي إبراھيم بن يعني احمد حدثنا الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن احمد حدثنا بشران بن عمر
 قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم عن بلغني العلماء أبواب على أحدھما فكل رغيفان لك كان إذا يقول عقار بن سلمة
  مأمون ثقة فقال عقار بن سلمة عن معين بن يحيى سألت

 ثعلب يحيى بن احمد عنه حدث كتبه الفراء زياد بن يحيى عنه روى النحوي محمد أبو عاصم بن سلمة -  4750
 حدثنا النرسي حسنون بن محمد بن احمد نصر أبو أخبرني عالما دينا ثبتا ثقة وكان الحداد الكريم عبد بن وإدريس
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 أبو حدثنا الفراء حدثنا عاصم بن سلمة حدثنا الحداد إدريس حدثنا المقرئ بويان بن مانعث بن احمد الحسين أبو
 النظر قال وزيادة الحسنى أحسنوا للذين الصديق بكر أبي عن عامر عن إسحاق أبي عن الربيع بن وقيس األحوص

 بن إدريس حدثنا النقاش قرئالم زياد بن الحسن بن محمد حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا تعالى هللا وجه إلى
 رفعه دخل فلما فليجيء فقال لخلف فقلت خلف من العدد كتاب اسمع ان أريد عاصم بن سلمة لي قال قال الكريم عبد
 حنبل بن احمد جاءني خلف له فقال التعليم حق ھذا وقال يديك بين اال اجلس ال وقال فأبى الصدر في يجلس الن

  منه نتعلم لمن نتواضع ان أمرنا يديك بين اال اجلس ال وقال فأبى ارفعه ان فاجتھدت عوانة أبي حديث ليسمع

 وعبد إدريس بن هللا عبد عن حدث وقاص أبي بن سعد بن عمر ولد من السعدي بكر أبو حفص بن سلمة - 4751
 محمد نهع روى الجراح بن ووكيع يمان بن ويحيى بكير بن ويونس معاوية بن ومروان المحاربي محمد بن الرحمن

 الصاغاني إسحاق بن ومحمد جزرة وصالح الدنيا أبي بن بكر وأبو األسد أبي بن عبيد بن ومحمد التمتام غالب بن
 أخبرنا النعالي الحسين بن الحسن أخبرنا بھا وحدث بغداد فنزل الكوفة أھل من وكان المخرمي هللا عبد بن وإبراھيم
 حدثنا السعدي حفص بن سلمة حدثنا المخرمي أيوب بن هللا عبد بن يمإبراھ حدثنا اليقطيني على بن الحسن بن محمد
 وھو عوف بن الرحمن عبد جنازة في وقاص أبي بن سعد رأيت قال أبيه عن إبراھيم بن سعد عن مسعر حدثنا وكيع
 حمنالر عبد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري على بن الحسن أخبرني واجباله يقول وھو السرير يدي بين
  ببغداد مات السعدي بكر أبو حفص بن سلمة قال السعدي إبراھيم بن محمد بن احمد بكر أبو حدثنا الزھري محمد بن

 روى العمرى يزيد بن خالد عن بھا وحدث بغداد قدم السمرقندي محمد أبو مجاشع محمد بن احمد بن سلمة - 4752
 العطار مخلد بن ومحمد المقرئ المجيد عبد بن إبراھيم بن والحسن البزاز سعيد أبي بن محمد بن هللا عبد عنه

 الواعظ احمد بن عمر أخبرنا الطناجيري على بن الحسين أخبرني وغيرھم الفرضي صدقة بن احمد بن والحسين
 أبي عن الثوري سفيان حدثنا يزيد بن خالد حدثنا السمرقندي احمد بن سلمة حدثنا صدقة بن احمد بن الحسين حدثنا
 وال المختلس على وال قطع الخائن على ليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر نع الزبير
 سلمة قال اإلدريسي محمد بن الرحمن عبد سعد أبي عن الخالل أخو محمد بن الحسين حدثني قطع المغتصب على
 بالعراق حدث احمد أبو كنيته دىسمرقن محمد بن احمد بن سلمة وقيل الباھلى مجاشع بن احمد بن محمد بن

 محمد بن احمد العباس وأبو البغدادي العطار مخلد بن محمد عنه روى وغيره العمرى يزيد بن خالد عن وبخراسان
 يزيد بن خالد عن ھذا سلمة أحاديث في يقع وغيرھم الرازي العباس بن قارن بن ومحمد الكوفي عقدة بن سعيد بن

 عن سالم بن عثمان بن محمد عن الباھلى على بن هللا عبد حدثني قال اإلدريسي عن الخالل أخو وحدثني المناكير
  ومائتين وسبعين ثالث سنة احمد بن سلمة احمد أبو توفى قال بدر بن يحيى

 بن محمد أخبرنا الطبراني القاسم أبو عنه روى شيبة أبي بن بكر أبي عن حدث المقرئ حمزة بن سلمة -  4753
 أبو حدثنا البغدادي المقرئ حمزة بن سلمة حدثنا الطبراني احمد بن سليمان أخبرنا األصبھاني ارشھري بن هللا عبد
 مكة سلم و عليه هللا صلى النبي قدم لما قال جابر عن الزبير أبي عن األجلح عن شريك حدثنا قال شيبة أبي بن بكر
 اال األجلح عن يروه لم سليمان قال السواد نبواواجت الشيب غيروا فقال ثغامة كانھما ولحيته وراسه قحافة بابي اتى

  شيبة أبي بن بكر أبو به تفرد شريك

  سلم اسمه من ذكر

 حماد بن عمرو بن سلم وھو النھدي مولى بل ويقال الصديق بكر أبي مولى انه يقال الشاعر الخاسر سلم -  4754
 بغداد قدم بصرى زبان بن عطاء بن عمرو نب سلم ھو غيره وقال طاھر أبي بن احمد ھكذا نسبه ياسر بن عطاء بن

 تقرأ ثم والفسوق بالخالعة والتظاھر المجون من مرضية غير طريقة علي وكان والبرامكة والھادى المھدى ومدح
 له كان مصحفا وباع عليه كان مما شر إلى ورجع لذلك فاغتم حاله فرقت جميلة حال على يسيرة مدة ومكث

 المطبوعين الشعراء من وكان لذلك الخاسر سلما وسموه الناس في خبره فشاع شعر فيه دفترا بثمنه واشترى
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 الحسن أخبرنا اعلم وهللا والفتيان األدباء معاشرة في فاتلفه كثيرا ماال ملك ألنه الخاسر سلما سمى بل وقيل المحببين
 بن إسحاق حدثني جراحال بن داود بن محمد قال قال الشاھد جعفر بن محمد بن طلحة أخبرنا الجوھري علي بن

 بن سلم وھو ورثته وأنا لحا عمى بن الخاسر سلم قال الجماز عمرو بن محمد هللا عبد أبو حدثني النخعي محمد
 في سبينا ثم حمير من صلبية ونحن الحميري زبان بن عطاء بن عمرو بن محمد وأخبرنا زبان بن عطاء بن عمرو
 الحسين بن الواحد عبد طاھر أبو أخبرنا حمير في نسبى من أحب وھو مواليه فنحن الصديق بكر أبو وأعتقنا الردة
 الرحمن عبد بن الحسن حدثنا أبي حدثني األنباري القاسم بن محمد حدثنا المعدل سعيد بن إسماعيل أخبرنا الحذاء
 من ورث ألنه الخاسر سلم له قيل إنما قال اليزيدي المبارك بن يحيى عن أبي حدثني العبدي بكر أبو حدثنا الربعي
 الجوھري أخبرنا واھله األدب على كلھا فانفقھا درھم ألف مائة الملوك مدائح من واصاب درھم ألف مائة أبيه

 بن احمد حدثني مھرويه بن القاسم بن محمد حدثني الجراح داود بن محمد قال قال جعفر بن محمد بن طلحة أخبرنا
 غالم الخاسر سلم كان قال أبي حدثني قال الھاشمي الجوانى حدثني قال الجوانى السروى مخلد بن خالد بن المبارك
 جدا شعر قد فإنه درابته من أقصر أن أردت وانما بسلم اال قط بغالم فعلت ما مخلد أبا يا بشار لي فقال قال بشار
 حضر...  ىالمھد يمدح التي قصيدته في بقوله درھم وألف درھم ألف مائة منه ماال كسب قد سلم وكان فعلت فلھذا

 النبوة ماء...  بطحائھا ذرى في بمكة شربت...  فيھا ويقول...  مزعاج مشمر بھن وحدا...  االحداج وشدت الرحيل
... ...  خيالھا فحى زائرة طرقتك...  بقصيدته درھم ألف مائة حفصة أبي بن أعطى المھدى وكان...  مزاج فيه ليس
 القصيدتان تطرح وقال درھم والف درھم ألف مائة اال يأخذ ال ان لمس فحلف الجائزة ھذه من سلما ينقص ان فأراد
 وكان ماله أصل من فكان درھم والف درھم ألف مائة المھدى له فانفذ قصيدتى بتقدم يخبروا حتى العلم أھل إلى

 االعفر بالكثيب للمنازل قل...  فيھا التي قصيدته قال الرشيد زمان بلغ فلما قريش من مرة بن تيم بن والء إلى ينتمى
 فحشت...  جعفر ابنة زبيدة بن لمحمد...  الھدى مھدى الثقالن بايع قد... ...  الممطر السحاب غادية اسقيت... 
 اجتمع وقد الرشيد أيام في سلم ومات زبيدة بن لمحمد الرشيد بايع حين وھذا دينارا ألف بعشرين فباعه درا فاه زبيدة
 يوما الموصلي إبراھيم فان عنده فبقيت الغساني السمراء أبا فاودعھا دينارا ألف وثالثين ستة قيمة المال من عنده
 مات قال ھو ما قال يرزاك ال شيئا أسأل سيدي يا نعم قال شئت ما سل إبراھيم يا فقال به فاطر وغناه الرشيد لعند
 ان إليه فبعث الي يدفعھا ان تامره الغساني السمراء أبي عند دينارا ألف وثالثين ستة وخلف وارث له وليس سلم

 بن الواحد عبد أخبرنا قرابته من بانھما سلم بميراث يطلبان وأبوه ھو قدم ذلك بعد الجماز وكان فدفعھا إليه يدفعھا
 الرحمن عبد بن الحسن حدثنا أبي حدثني قال األنباري بكر أبو حدثنا سعيد بن إسماعيل أخبرنا الحذاء الحسين
 الرشيد فودعه بقصيدة المھدى الخاسر سلم رثى قال الخزاعي كعب أبي عن الحنفي موسى بن محمد حدثنا الربعي
 غير المھدى لمرثيه...  وعدتھا قد صادقا الفا المائة أرى...  الرشيد إلى فكتب عليه فابطات درھم ألف بمائة عليھا
...  والندى السماحة في أبيه شبيه.. ... . بنقير موعوده من عجت لما...  بوعدھا يجود ھارون غير ولو... ...  كثير
 بن محمد حدثني داود بن محمد قال قال محمد بن طلحة أخبرنا الجوھري أخبرنا...  غرور بحبل يأخذ لم قال فان

 أخبرني قال العلماء أحد وكان المؤدب صالح بن احمد حدثني قال يحيى بن على الحسن أبو حدثنا مھرويه بن القاسم
 من بجماعة عليه فاستشفع ورواته تالمذته من وكان الخاسر سلم على غضب بشارا ان األدب أھل من جماعة
 ان من بد وال سلم في اال جئناك ما قالوا سلما اال مقضية لكم حاجة كل يعنى فقال حاجة في جئناك فقالوا فاتوه إخوانه
 فمن بشار فقال واديبك خريجك معاذ اأب يا وقال ويديه رأسه يقبل سلم فقام ذا ھو ھا قالوا ھو فأين قال عنه ترضى
 هللا جعلنى معاذ أبا يا أنت قال...  اللھج الفاتك بالطيبات وفاز...  بحاجته يظفر لم الناس راقب من...  يقول الذي
 فتاخذ قال ذلك يقول خريجك قال...  الجسور باللذة وفاز...  ھما مات الناس راقب من...  يقول الذي فمن قال فداك
 ويذھب تقول ما يروى حتى الفاظى من أخف ألفاظا فتكسوھا استنباطھا وفى فيھا وتعبت بھا عنيت قد تيال معاني
 إسحاق أنشدني داود بن محمد قال عنه رضى حتى القوم له ويشفع إليه يتضرع زال فما ابدا عنك أرضى ال شعرى

 واملحه سلم اشعار جيد من وھي ھذه سلم أبيات لنفسه الخاسر سلم أنشدني قال الجماز أنشدني قال النخعي محمد بن
...  فتور طرفه في اغن...  خلو وھو الشوق لي أھدى... ...  القصير ليلى من وطال...  يحور فيما شبابى بان... 
...  ذكور الشجانه قلب...  ھواه عن اسالك شئت لو... ...  الستير المضمر واشتعل...  وجدى شب حين وقائل... 
 من... ...  كبير والھوى لي فكيف...  صغير والھوى عذبنى... ...  الخبير ينبئ فانما...  بلومى لنتعج ال فقلت... 
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 المرزباني عمران بن محمد أخبرنا القمى أيوب بن على أخبرني...  الجسور باللذة وفاز...  ھما مات الناس راقب
 يلھج كان البيت ھذا بشار قال لما بشار راوية يالنمير معاذ أبو قال قال جعفر بن الحسن أخبرنا قال دريد بن حدثنا
 سلم قال قد معاذ أبا يا قلت...  اللھج الفاتك بالطيبات وفاز...  بحاجته يظفر لم الناس راقب من...  وينشده كثيرا به

 فقال. .. الجسور باللذة وفاز...  غما مات الناس راقب من...  وانشدته ھذا من أخف وھو المعنى ھذا في بيتا الخاسر
  صمت وال شيئا اليوم اكلت ال وهللا بيتي وهللا ذھب

 العمرى عمر بن هللا عبيد عن بھا وحدث بغداد قدم البلخي الرحمن عبد أبو وقيل محمد أبو سالم بن سلم -  4755
 روى الثوري وسفيان جريج وبن القمى زيد بن الرحيم وعبد طھمان بن وإبراھيم مريم أبي بن نوح عصمة وأبي
 خاقان بن وموسى النھرتيري عبيد بن ويعقوب منيع بن وأحمد يونس بن وسريج النھدي إبراھيم بن مخول عنه

 وجماعة مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا وغيرھم نصر بن وسعدان عرفة بن والحسن
 عن مريم أبي بن نوح عن البلخي سالم نب سلم حدثني عرفة بن الحسن حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا قالوا
 وزيادة الحسنى أحسنوا للذين اآلية ھذه عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل قال مالك بن أنس عن البناني ثابت
 نوح عن سلم رواه ھكذا الكريم هللا وجه إلى النظر والزيادة قال الجنة وھى الحسنى الدنيا في العمل أحسنوا للذين قال
 عن صھيب عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن ثابت عن والصواب خطا وھو أنس عن البناني ثابت عن مريم بيأ بن

 بالعبادة مذكورا سلم وكان قلت ثابت في الناس اثبت وكان سلمة بن حماد رواه كذلك سلم و عليه هللا صلى النبي
 قال الھروي محمد بن حامد أخبرنا رزازال احمد بن على أخبرني االرجاء إلى يذھب وكان الطريقة خشن والزھد
 سالم بن سلم رأيت يقول اللؤلؤى ھو إسحاق بن محمد سمعت يقول ماھان بن هللا عبد بن يحيى زكريا أبا سمعت
 أربعين من أكثر السماء إلى رأسه يرفع ولم اضحى أو فطر يوم اال مفطرا ير ولم فراشا له نر لم سنة أربعين مكث
 الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي الحسن بن حمدم بن على أخبرني سنة
 مكة طريق في سالم بن سلم صحبت قال يحيى أبو أخبرني يقول أبي سمعت قال المديني بن على بن هللا عبد حدثنا
 الوراق قاج بن احمد كتاب في قرأت جالسا استوى ثم رجليه ومد واحدة ليلة اال المحمل في جنبه وضع رايته فما

 سمعت يقول سليمان بن محمد بن الرحمن عبد سمعت قال البلخي طاھر بن الفضل بن على من سماعه بخطه
 من عين سالم بن سلم يقول السمرقندي مقاتل أبا سمعت يقول عمران أبا سمعت يقول القاضي محمد بن سليمان
 الحكم بن محمد بن هللا عبد وسمعت زمانه في الخطاب بن عمرك زماننا في سالم بن وسلم األرض في هللا عيون
 ال اللھم حبسه في يدعو فكان فحبسه المؤمنين أمير ھارون على فشنع بغداد سالم بن سلم دخل قال مسنا شيخا وكان
 بمكة أھله فوافى الحج إلى فخرج زبيدة عنه فخلت ھارون فمات أھلي ألقى حتى تمتنى وال حبسه في موتى تجعل
 العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني ومات فاكل له فجمعوا السماء فابردت الجمد فاشتھى فمرض حجاجا قدموا
 محمد أبا يكنى البلخي سالم بن سلم قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن احمد أخبرنا
 بخراسان رئاسة له وكانت المنكر عن وينھى روفبالمع يأمر صارما كان ولكنه الحديث في ضعيفا مرجئا وكان
 بن محمد أخرجه ثم ھارون مات ان إلى محبوسا يزل فلم فحبسه عليه فاقدمه المؤمنين أمير ھارون إليه فبعث
 الحسن على قرأت بھا فمات خراسان إلى خرج ثم قليال بھا فأقام بغداد فقدم الرقة سجن من الخالفة ولى حين ھارون

 يقول بسطام بن عمر بن محمد بن احمد سمعت قال النسوي رميح بن محمد بن احمد سعيد أبي عن مالقاس أبي بن
 أحاديث يروى وكان داعية االرجاء في راسا وكان زاھدا كان بلخ أھل من سالم بن سلم يقول سيار بن احمد سمعت
 سالم بن سلم عنك روى له وقيل ثحدي إليه دفع المبارك بن أن لنا ذكر بالموضوع شبيھة أزمة وال خطم لھا ليست
 حبس في وكان والحبس بالسلطان ابتلى وكان سيار بن احمد قال متى فالى فقال الكف على فارادوه بالكذب فرماه
 محمد بن إبراھيم أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أخبرنا عنه خلى حتى معاوية أبو فيه فتكلم زمانا ھارون

 قال المروزي خاقان بن جعفر بن هللا عبد حدثنا السرخسي الدغولي الرحمن عبد بن محمد احدثن المزكى يحيى بن
 عليه فدخلت الحدثه المؤمنين أمير ھارون دعاني يقول الضرير معاوية أبا سمعت يقول خشرم بن يعنى عليا سمعت
 فاستوى قال لي ھبه سالم بن سلم فقلت معاوية أبا يا حاجتك لي فقال ھزيع الليل من مضى ان إلى فحدثته الليل أول

 جلس وقد االرجاء على أصحابك وراى رايك على ليس سلما ان فقال كالمه وفى وجھه في الغضب فعرفت جالسا
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 رأى وال رايك ھذا وليس لفعلت سيف ألف بمائة المؤمنين أمير اضرب ان شئت لو يقول الحرام المسجد في
 على يقدر ال انه إلى أرسل انه المؤمنين أمير يا فقلت حاجتك فقال لليلا عامة فتحدثنا حدثنا فقال سكن ثم أصحابك
 فصار ھرثمة قيده أدري ال قال القيود من عليه كم رأسه على قائم وھو الخادم لحسين فقال قيوده كثرة من الصالة
 سلم إلى فأرسل بعةأر ودع عنه ثمانية فك قال قيدا عشر اثنا قال القيود من سالم بن سلم على كم فقال ھرثمة إلى

 حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا وصليت توضأت عنى فرجت خيرا هللا جزاك
 وكان له صديقا وكان عليه يسلم ببغداد معاوية أبا اتى سالم بن سلم رأيت قال هللا عبد أبا سمعت قال إسحاق بن حنبل
 احمد بن يوسف أخبرنا العتيقي أخبرنا يخطئ وكان الحديث يحفظ ال وكان شيئا عنه اكتب ولم صالحا عبدا سلم

 في بذاك ليس البلخي سالم بن سلم قال أبيه عن احمد بن هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا بمكة الصيدالني
 حدثنا يعقوب نب احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا قال األزھري أخبرني وضعفه الحديث
 الخرساني سالم بن وسلم رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد عبد رأيت يقول شبويه بن احمد سمعت قال جدي
 محمد بن الرحمن عبد أخبرنا قال الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا االزجاء إلى داعيين
 يقول البلخي سالم بن سلم سمعت قال العامري الفضيل بن محمد ثناحد البلخي خلف بن محمد بن احمد حدثنا البلخي

 القاضي أخبرنا البرقاني أخبرنا وعمل قول اإليمان أقول وانا بقى من وعمل مضى من بعمل هللا ألقى ان يسرني ما
 يروتبب مشكان بن المتوكل بن المؤمن عبد خازم أبو القاضي حدثنا المالكي جعفر بن محمد بن على الحسن أبو

 بن الوھاب عبد حدثنا بدمشق الكتاني احمد بن العزيز عبد وحدثنا المشغرانى الحسين بن احمد الجھم أبو أخبرنا
 يعقوب بن إبراھيم حدثنا قاال العصار عيسى بن القاسم حدثنا السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد حدثنا الميداني جعفر

 في حدث الذي الحديث عن المبارك بن سئل يقول إبراھيم بن اقإسح سمعت ثقة غير سالم بن سلم قال الجوزجاني
 سلم قالوا حديثكم يحدثكم من منفخ لمؤذ انه واحد نبي لسان على وال فقال نبيا سبعين لسان على قدس انه العدس أكل
 قال سابوريالني هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ على بن محمد أخبرنا أيضا وعنى قال عنك قالوا عمن قال سالم بن

 يقول حماد بن نعيم سمعت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول العنزي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت
 أخبرنا البصري رباح بن يوسف أخبرنا سلم عقارب من ھذا فقال سالم بن سلم عن حديثا وذكر المبارك بن سمعت
 بن سلم قال معين بن يحيى عن صالح بن معاوية حدثنا يالدوالب بشر أبو حدثنا المھندس إسماعيل بن محمد بن احمد
 سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مخلد بن محمد حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا ضعيف سالم
 الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن على حدثنا الصيمرى على بن الحسين وأخبرنا يقول معين بن يحيى

 بن على أخبرني بشيء ليس البلخي سالم بن سلم يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن احمد ناحدث الزعفراني
 قال المديني بن على بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد
 احمد بن دعلج أخبرنا القطان لالفض بن أخبرني الحديث ضعيف وكان مرجئا سالم بن سلم كان يقول أبي سمعت
 لي تذكره ال فقال سالم بن سلم سالم بن لالسود وذكرت يقول صالح بن عباس سمعت قال األبار على بن احمد أخبرنا
 بن محمد عبيد أبو أخبرنا باألھواز الشافعي محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا األھوازي الحسن بن محمد أخبرنا
 لم احمد مرجئا كان بشيء ليس فقال سالم بن سلم عن األشعث بن سليمان داود أبا نىيع سألته قال اآلجري على
 بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا القطيعة في أراه كنت قال عنه يكتب
 إبراھيم بن محمد أخبرنا ئالمقر طلحة بن على أخبرنا ضعيف خراساني سالم بن سلم قال أبي حدثنا النسائي شعيب
 بن سلم قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الطرسوسي محمد بن
 محمد بن محمد أخبرني البلخي طاھر بن الفضل بن على من سماعه قاج بن احمد كتاب في قرأت بشيء ليس سالم
 على ملح الخشوع ظاھر لألحاديث راوية سالم بن سلم ان الرماح بن همعدل من على أبي بن احمد كتاب في كان قال
 أربع سنة الحجة ذي في بمكة مات يفنى ال وعظه حديث مجلس له الحمير ويركب الرقيق الكساء يلبس بالعبادة نفسه

  ومائة وتسعين

 بن وسعيد فضالة بن ومبارك العطار يزيد بن وأبان عمار بن عكرمة عن حدث الوراق إبراھيم بن سلم -  4756
 غالب بن ومحمد المؤدب مھران بن داود بن والحسن الوزان صالح بن إسحاق بن محمد عنه روى الزھري محمد
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 يرضه فلم عنه معين بن يحيى سألت وقال األولى الرحلة في ببغداد أبي منه سمع الرازي حاتم أبي بن وقال التمتام
 بن احمد حدثنا إمالء الرزاز البختري بن عمرو بن محمد حدثنا الغزال برھان بن عمر بن الحسين أخبرنا فيه وتكلم
 ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزھري محمد بن سعيد حدثنا إبراھيم بن سلم حدثنا الوزان صالح بن إسحاق
 نبي من ما نةالج دواب من فانھا الرغام عنھا وامسحوا الماعز إلى أحسنوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
 مخلد بن محمد حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا الغنم رعيت قد وانا قال وأنت قالوا رعى وقد اال

  كذاب الوراق سلم معين بن يحيى قال قال الصاغاني إسحاق بن محمد حدثنا

 بن محمد عنه روى الوليد بن وبقية الخوالني حرب بن ومحمد عيينة بن سفيان سمع الليث أبو قادم بن سلم -  4757
 ھارون بن وموسى جزرة وصالح الدوري محمد بن وعباس المنادى هللا عبيد بن ومحمد المخرمي الفالس ھارون

 يزيد بن هللا عبيد بن محمد حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا مھدى بن عمر أبو أخبرنا ثقة وكان الحافظان
 عبد عن الرازي جعفر أبو حدثني الوليد بن بقية حدثنا قاال لسلم واللفظ رشيد بن وداود قادم بن سلم حدثنا المنادى
 هللا رسول قال قال عفان بن عثمان عن عفان بن لعثمان بن عن كيسان بن صالح عن العزيز عبد بن عمر بن العزيز
 على وتوكلت با واعتصمت اب آمنت هللا بسم يخرج حين فقال سفرا يريد بيته من خرج من سلم و عليه هللا صلى
 محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا المخرج ذلك شر عنه وصرف المخرج ذلك خير رزق با اال قوة وال حول وال هللا
 بن سلم عن معين بن يحيى سئل قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن
 الفقيه محمود بن إسحاق بن يعقوب حدثنا العصمى العباس بن محمد قال قال البرقاني أخبرنا بأس به ليس فقال قادم

 أخبرنا جعفر أبى بن احمد أخبرنا ثقة بغدادي قادم بن سلم الليث أبو قال األسدي محمد بن صالح على أبو أخبرنا
 محمد أنبأنا وعشرين ثمان سنة القعده ذي في قادم بن سلم مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد
 يوم ببغداد قادم بن سلم مات قال ھارون بن موسى أخبرنا الجعفي غالب بن عمر بن محمد أخبرنا رزق بن احمد بن

  الخضاب أثر لحيته في وكان ومائتين يعنى وعشرين ثمان سنة القعده ذي من مضت يوما عشرة لست الجمعة

 النخعي داود وأبى ماھان بن ومصعب عياش بن بكر أبى عن حدث األزدي نيفهح أبو المغيرة بن سلم -  4758
 خلف بن ومحمد االشناني مالك بن على بن والحسين الغبري الوليد بن عباد عنه روى النكري ضرار بن هللا وعبد
 بن سليمان حدثنا بأصبھان االمام جعفر بن يحيى بن على أخبرنا السدوسي حفص بن وعمر المروزي السالم عبد بن

 حدثنا ماھان بن مصعب حدثنا قال األزدي المغيرة بن سلم حدثنا السدوسي حفص بن عمر حدثنا الطبراني احمد
 أصابته قد واحد اناء من سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول انا توضأت قالت عائشة عن أبيه عن ھشام عن سفيان
 عنه المغيرة بن سلم حديث من اال أره ولم ماھان بن مصعب الثوري سفيان عن الحديث ھذا برواية تفرد قبل الھرة
 إسماعيل بن مؤمل ورواه عائشة عن عمرة عن الرجال أبى بن حارثة عن الثوري عن وھب بن هللا عبد ورواه
 قال قال البرقاني أخبرنا عائشة عن عمرة أمه عن الرجال أبى بن عن الثوري عن رزين أبى بن محمد بن وعمرو

  بالقوي ليس بغدادي وھو حنيفة أبا يكنى المغيرة بن سلم الدارقطني حسنال أبو لنا

 عبد عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفى السوائي السائب أبو سمرة بن جابر بن خالد بن سلم بن جنادة بن سلم - 4759
 نعيم وأبى ةأسام وأبى نمير بن هللا وعبد غياث بن وحفص معاوية وأبى ووكيع فضيل بن ومحمد إدريس بن هللا

 صاعد بن ويحيى وكيع خلف بن ومحمد ھارون بن وموسى المطين هللا عبد بن محمد عنه روى دكين بن الفضل
 بن احمد بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا وغيرھم مخلد بن ومحمد المحاملي والقاضي داود أبى بن بكر وأبو

 عن أبيه عن ھشام عن أسامة أبو حدثنا جنادة بن سلم ناحدث المحاملي إسماعيل بن الحسين حدثنا األھوازي الصلت
 في جنادة بن سلم السائب أبو قال بالمال ياتين فانھن النساء تزوجوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عائشة
 ناحدث العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن عمر أبو أخبرنا عائشة عن فيه وليس أبيه عن ھشام عن آخر موضع

 هللا عبد أبى عن ميمون بن عمرو عن التيمي إبراھيم عن هللا عبيد بن الحسن عن إدريس بن حدثنا السائب أبو
 للمسافر أيام ثالثة فقال الوضوء في الخف مسح عن سلم و عليه هللا صلى النبي سئل قال ثابت بن خزيمة عن الجدلي
 وحديث الحديث ھذا سوى السائب أبى عن مخلد بن عند كني لم لزاده األعرابي استزاده ولو للحاضر وليلة ويوما
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 حدثنا الخزاز العباس بن محمد أخبرنا قاال والجوھرى البرقاني أخبرني غياث بن حفص أخبار في ذكرناه قد آخر
 على يقرأ ھو فإذا منه السمع موسى بن هللا عبيد على دخلت يقول جنادة بن سلم سمعت قال خشيش بن جعفر هللا عبد
 حدثنا األردبيلي موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا شيئا منه اسمع ولم فخرجت عفان بن عثمان مثالب قوم
 أبى عن بردة أبى عن بريد حديث عن زرعة أبا سألت قال البرذعي عمرو بن سعيد حدثنا النجم بن طاھر بن احمد
 بن سلم السائب أبو به حدثنا له فقلت أسامة وأب حدثنا كريب أبو به حدثنا فقال واحد معي في يأكل المؤمن موسى
 أبو لي وقال كريب أبى حديث ھذا فقال به حدثنا نعم قلت ھذا روى السائب أبو فقال أسامة أبى عن السوائي جنادة
 كتابه في فرأيته زرعة أبو قال ففعل كتابه إلى يخرج ان ھشام أبا فسألت أيضا يرويه الرفاعي ھشام أبو كان زرعة
 أبو قال ما نحو أو ھذا مثل يروى السائب أبا ان ظننت ما لي قال ثم الكتاب في الذي الخط غير بخط رينسط بين

 هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري على بن محمد أخبرني كريب أبى حديث ھذا مرة غير على واعاد زرعة
 بن جنادة بن سلم يقول أبى سمعت قال بخطه لي وكتب النسائي الرحمن عبد أبى بن الكريم عبد ناولني قال القاضي

 يصلح فيه يشك ال حجة ثقة ھو لي فقال السائب أبى عن البرقاني سألت صالح كوفى سمرة بن جابر بن خالد بن سلم
 في جنادة بن سلم مات قال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا للصحيح
 أخبرنا قال المزكى إسحاق أبى عن البرقاني على قرأت يخضب وكان ومائتين مسينوخ أربع سنة اآلخرة جمادى
 من بقين لخمس األحد يوم بالكوفة قيس سواة السوائي جنادة بن سلم السائب أبو مات قال السراج إسحاق بن محمد
 يوم كأنه هللا شاء ان ومائة وسبعين أربع سنة ولدت السائب أبو لي قال ومائتين خمسين أربع سنة اآلخرة جمادى
  بالحناء ولحيته رأسه يخضب وكان سنة ثمانين بن مات

 الكديمي يونس بن محمد عن بھا وحدث مصر نزل اآلدمي قتيبة أبو الفضل بن سھل بن الفضل بن سلم -  4760
 بغويال ھاشم بن وإبراھيم الفريابي وجعفر البصري حبان بن ومحمد الحافظ ھارون بن وموسى المعمري على وأبى

 بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا الفراء نظيف بن الفضل بن محمد آخرھم جماعة عنه روى زياد بن يوسف بن وھارون
 في إمالء البغدادي اآلدمي سھل بن الفضل بن سلم قتيبة أبو حدثنا مصر من إلينا كتابه في الفراء نظيف بن الفضل
 عن التيمي سليمان حدثنا أنس بن قريش حدثنا الكديمي يونس نب محمد حدثنا وثالثمائة وأربعين تسع سنة من شعبان
 بن سلم ان بلغني النار من مقعده فليتبوأ متعمدا على كذب من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس

  بمصر وثالثمائة خمسين سنة من الحجة ذي سلخ السبت يوم في مات الفضل

 سعيد بن سفيان بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم االرمنى النشوى سعيد أبو نالحسي بن بندار بن سلم - 4761
 بن الحسن أبو عنه روى الدمشقي عمر بن ومحمد التنيسي احمد بن وبكر المصريين الحديد أبي بن على بن ومحمد
  رزقويه

  سفيان اسمه من ذكر

 محمد أبا يكنى القرشي سمرة بن رحمنال عبد مولى وقيل سليم بنى مولى الحسن بن حسين بن سفيان - 4762
 روى إياس بن جعفر بشر وأبي الزھري شھاب وبن سيرين بن ومحمد البصري الحسن عن حدث الحسن أبا ويقال
 وضمه بغداد فقدم واسط أھل من وكان وغيرھم ھارون بن ويزيد العوام بن وعباد يزيد بن ومحمد وھشيم شعبة عنه

 محمد أبو يقول الطبري منصور بن الحسن بن هللا ھبة سمعت الري إلى معه وخرج يعلمه المھدى إلى المنصور
 يؤدب كان ثم العزيز عبد بن عمر بن هللا عبد ولد مؤدب خازم بن هللا عبد مولى المعلم الواسطي حسين بن سفيان
 الحسن علي أبو رناأخب سلميا خازم بن هللا عبد وكان قلت المھدى إلى جعفر أبو ضمه ثم ھبيرة بن عمر بن يزيد ولد
 حدثنا المدائني إسحاق بن هللا عبد أخبرنا النعالي إسحاق بن محمد بن إسحاق جدي أخبرنا العباس بن الحسين بن

 حدثني شمس عبد بن حبيب بن سمرة بن الرحمن لعبد مولى حسين بن سفيان قال الباھلى قعنب بن المحرر بن قعنب
 حدثنا قال الدنيا أبي بن حدثنا السقطى احمد بن مرزوق حدثنا شاذان بن كرب أبو حدثنا لفظا الخالل محمد بن الحسن
 وكان حسين بن لسفيان المنصور جعفر أبو قال قال أبيه عن المقدمي بشر أبو حدثنا الجوھري سعيد بن إبراھيم
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 سألني قال المؤمنين أمير أجب الربيع له فقال فسكت أنت عالم قال به يتلذذ ال القرآن قال اقرأ بالقرآن الصوت حسن
 جاھال بقولى كنت عالم انا قلت وإن كاذبا كنت هللا كتاب قرأت وقد عالما لست قلت إن لھا جواب ال مسألة عن

 شيبة أبي بن عثمان قال قال إدريس بن الحسين أخبركم حسنويه بن محمد بن احمد على قرأت قال البرقاني أخبرنا
 محمد أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا قليل الحديث في ضطربام ثقة وكان المھدى مؤدب حسين بن سفيان
 هللا عبد أبا سمعت قال األثرم بكر أبو حدثنا الجوھري عيسى بن محمد بن عمر حدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد بن
 أكن لم إن يقول كان بأشياء ھشيم عنه حدثنا وقد العوام بن عباد من عنه أروى أحد يكن لم قال حسين بن سفيان ذكر

 ومن الحكم من حسين بن سفيان سمع وقد هللا عبد أبو قال حسين بن سفيان صاحبه به فحدثني الزھري من سمعته
 الحسين أخبرنا الغوزمى حسنويه بن محمد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا تفسير صاحب وكان سيرين وبن الحسن

 أبي بن صالح أو إليك أحب حسين بن سفيان سئل احمد سمعت لقا األشعث بن سليمان داود أبو حدثنا إدريس بن
 بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي علي بن الحسين احمد أبو أخبرنا البرقاني وأخبرنا حسين بن سفيان قال األخضر
 في بذاك ھو ليس فقال حسين بن سفيان عن هللا عبد أبا وسألت قال المروذي بكر أبو حدثنا اإلسفرائيني إسحاق
 أخبرنا وضعفه بذاك ليس قال ھو كيف حسين بن سفيان عن سألته آخر موضع في بكر أبو وقال الزھري عن حديثه
 بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال األشناني محمد بن محمد بن احمد بكر أبو

 الزھري عن الحديث ضعيف وھو ثقة ھو فقال حسين بن سفيان عن معين بن يحيى يعنى وسألته يقول الدارمي سعيد
 بن العباس سمعت يقول األصم يعقوب بن محمد العباس أبا سمعت قال الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا
 الزھري أصحاب أكابر من ھو وليس بأس به ليس قال حسين بن فسفيان معين بن ليحيى قلت يقول الدوري محمد
 األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا عيينة وبن قال وربما ومالك ويونس وعقيل وشعيب مرمع منھم عليه المعتمد إنما

 هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد أخبرنا
 مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا ثقة واسطي حسين بن سفيان قال أبي حدثني العجلي
 ضعف حديثه وفي ثقة صدوق حسين بن وسفيان قال جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد بكر أبو أخبرنا
 يعقوب حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا جامع بن هللا عبد بن محمد أخبرنا الطبري الحسن بن هللا ھبة أخبرنا

 بن علي أخبرنا الزھري عن روى ما ضعف حديثه وفي عنه الناس حمل وقد مشھور حسين بن سفيان قال شيبة بن
 بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الطرسوسي إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة
 بن داحم أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا الحديث لين حسين بن سفيان قال خراش بن يوسف
 حديثه في يخطئ ثقة كان لھم مولى السلمي حسين بن سفيان قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف
  المھدى خالفة في بالري ومات المؤمنين أمير المھدى مع مؤدبا وكان كثيرا

 وسمع الملك عبد بن نسليما خالفة في ولد الكوفة أھل من الثوري هللا عبد أبو مسروق بن سعيد بن سفيان -  4763
 عمير بن الملك وعبد ثابت أبي بن وحبيب كھيل بن وسلمة المعتمر بن ومنصور مرة بن وعمرو السبيعي إسحاق أبا
 وسليمان عبيد بن ويونس السختياني وأيوب الرحمن عبد بن وحصين خالد أبي بن وإسماعيل واألعمش حصين وأبا

 مولى وصالحا الرحمن عبد بن والعالء الزناد وأبا دينار بن هللا دوعب دينار بن وعمرو األحول وعاصما التيمي
 جريج وبن واألوزاعي راشد بن ومعمر عجالن بن محمد عنه روى ھؤالء غير وخلقا صالح أبي بن وسھيل التوءمة
 األحوص وأبو بالل بن وسليمان سعد بن وإبراھيم معاوية بن وزھير عيينة وبن وشعبة ومالك إسحاق بن ومحمد
 وعبد القطان سعيد بن ويحيى قدامة بن وزائدة عياض بن وفضيل القاسم بن وعبثر سلمة بن وحماد سليم بن سالم

 عقبة بن وقبيصة نعيم وأبو الفريابي يوسف بن ومحمد األشجعي هللا وعبيد المبارك وبن ووكيع مھدى بن الرحمن
 مع تزكيته عن يستغنى بحيث إمامته على جمعام الدين اعالم من وعلما المسلمين أئمة من إماما وكان وغيرھم
 ويقال خراسان إلى الخروج أراد حين فمنھا مرة غير بغداد وورد والزھد والورع والضبط والمعرفة والحفظ اإلتقان

 احمد بن محمد أخبرنا الدربندي محمد بن الحسن الوليد أبو أخبرنا ميراثه الخذ فخرج مات ببخارى كان له نسيبا ان
 بن هللا عبد حدثنا البزاز جعفر بن موسى بن احمد بن محمد نصر أبو حدثنا ببخارى الحافظ سليمان بن محمد بن

 العبدي يعقوب أبي بن يونس سمعت قال يعقوب بن عباد حدثنا حفص بن الحسين بن محمد حدثنا الحارث بن محمد
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 فبلغنى أصحابه عن ذلك فأخفى ربهأقا ولزيارة له عرضت لحاجة خراسان إلى الشخوص الثوري سفيان أراد يقول
 خرج فلما تجھزت الذي بمثل أصحابنا بعض وتجھز يشعر ال وھو معه للمضى فتجھزت ذلك بطانته بعض عن
 أن إلى معه فسكنا ذلك كاره وھو معه حلوان إلى فخرجنا نفسه اخفى بغداد ورد فلما بغداد إلى فسبقناه خفيا خرج
 أظھرھم بين يقيم بأن أقرباؤه إليه فتشفع حاجته قضيت ان إلى الكثير ببخارى معه فأقمنا بخارى ووافينا النھر عبرنا
 الكوفة قدمنا حتى السير وأسرع معه ورجعنا فرجع الرجوع من البد انه إال ذلك نويت كنت قد فقال أقام فما أكثر

 أخبرنا ياسين بن محمد بن احمد حدثنا قال الھروي احمد بن الحسين أخبرنا المقرئ بكير بن عمر بن محمد أخبرنا
 ما أول قال أنه عبيد بن يعلى عن الخزاعي ھناد بن هللا عبد محمد أبو حدثنا السامي الرحمن عبد بن محمد بن احمد
 الميراث طلب في سفيان فخرج فمات بھا عم له كان قال ذاك كيف له قيل ببخارى بخراسان الثوري سفيان جلس
 يونس ذكرھا التي القصة فان خروجه وقت سفيان سن مبلغ في ثابتا القول ھذا نكا ان قلت سنة عشرة ثمان بن وھو
 محمد حدثنا رزق بن احمد بن محمد أنبأنا اعلم فا مرة غير بخارى إلى خرج ولعله ذلك بعد كانت يعقوب أبي بن
 الحارث بن لبشر قلت قال سواك بن يعقوب سعيد أبي بن محمد هللا عبد أبو حدثني الحافظ سلم بن محمد بن عمر بن

 له يقال الذي اآلخر إلى ال قال جعفر أبي إلى قلت به جاؤوا نعم قال بغداد يريد الثوري سفيان أعنى دخلھا قد أليس
 أبو حدثنا بمصر الخشاب طالب أبو حدثنا الحسين بن إبراھيم بن احمد حدثني طالب أبي بن الحسن أخبرنا المھدى
 سمعت يقول الرملي سھل بن على سمعت يقول الجوھري الحسن بن محمد سمعت قال الوراق فتح بن هللا عبد محمد
 قطعة فحمل بصره ذھب وقد يتصدق جالد شيخ إلى نظر وقد ببغداد الثوري سفيان رأيت يقول الزرقاء أبي بن زيد

 الصيدالني إبراھيم بن محمد بن احمد علي أبو أخبرنا بك شماتة ھذه عليك صدقة ھذه ليست له قال ثم فأعطاه
 بن هللا عبد شعيب أبو حدثكم اسمع وأنا عليه قراءة الطبراني أيوب بن احمد بن سليمان القاسم أبو أخبرنا بأصبھان
 بن أد بن مناة عبد بن ثور نسب في عدى بن الھيثم حدثنا الباھلى قعنب بن المحرر بن قعنب حدثنا الحراني الحسن
 بن هللا عبد بن رافع بن حبيب بن مسروق بن سعيد بن الفقيه الثوري سفيان ومنھم قال مضر بن الياس بن طابخة
 حدثنا طابخة بن أد بن مناه عبد بن ثور بن ملكان بن ثعلبة بن الحارث بن نصر بن منقذ بن هللا عبد أبي بن موھبة
 حدثنا أبي حدثني بكر أبي بن الحسن وأخبرني بكر أبو الحسن بن إبراھيم بن احمد أخبرنا لفظا البادا علي بن احمد
 سعيد بن الثوري سفيان نسب وھذا التميمي خلف بن محمد هللا عبد أبو قال قال الربيع بن حميد بن الحسين بن محمد
 مناة عبد بن ثور بن ملكان بن ثعلبة بن نصر بن هللا عبد أبي بن موھبة بن نافع بن حبيب بن حمزة بن مسروق بن
 حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا رزق بن احمد بن محمد برناأخ مضر بن الياس بن طابخة بن أد بن

 لم قال عيينة بن عن الرزاق عبد حدثنا زنجويه بن يعنى بكر أبو حدثنا الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد
 بكر أبو ناحدث الحضرمي وقال زمانه في الثوري مثل وال زمانه في الشعبي مثل وال زمانه في عباس بن مثل يدرك
 منصور أبو أخبرنا الثوري مثل بعينك تر لم فقال الثوري قال فقلت بأحاديث عيينة بن حدثت قال الفريابي حدثنا
 أبو حدثنا المعدل الفقيه إسماعيل بن محمد بن جبريل القاسم أبو حدثنا بھمذان البزاز العزيز عبد بن عيسى بن محمد
 قال الباھلى منذر بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا إسماعيل بن محمد ناحدث الطوسي منصور بن نصر بن الحسن علي

 والشعبي زمانه في عباس بن هللا عبد ثالثة الحديث أصحاب يقول عيينة بن سفيان سمعت يقول الرزاق عبد سمعت
 بن محمد حدثنا سليمان بن هللا عبد حدثنا أبي حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا زمانه في والثوري زمانه في
 أخبرني نفسه مثل ير لم الثوري إن يقول عمر بن ورقاء سمعت قال القرشي نصر بن يحيى حدثني قھزاد بن هللا عبد

 حدثني خبيق بن هللا عبد حدثنا داود أبي بن بكر أبو حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا الخالل محمد بن الحسن
 مثل قط رأيت الرحمن عبد أبا يا المبارك البن الفزاري فقال معنا وشيخ المبارك وبن والفزارى انا كنت قال أبي

 ما معنا كان الذي الشيخ فقال أبي قال ال قال قط مثله رأيت إسحاق أبا يا فأنت المبارك بن قال ال قال الثوري سفيان
 سھل حدثنا الدقاق حمدا بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا مثله نحن نرى فكيف مثله قط سفيان رأى
 بن يونس سمعت قال البصري رستم بن البراء حدثنا الصدائي يزيد بن علي بن الحسين حدثني قال الدوري علي بن
 وعطاء وإبراھيم جبير بن سعيد رأيت هللا عبد أبا يا رجل له فقال الثوري سفيان من أفضل رأيت ما يقول عبيد

 القطان الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا الثوري سفيان من أفضل رأيت ما أقول ما ھو قال ھذا وتقول ومجاھدا
 قال شوذب بن عن ضمرة حدثنا أسد بن سعيد حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا
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 بن احمد بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا سفيان على أفضله كوفيا لقيت ما أيوب قال يقول أليوب صھرا سمعت
 بن نعيم بن يعنى محمد حدثنا الطوسي ھارون بن ھو موسى حدثنا العطار مخلد بن محمد أخبرنا األھوازي الصلت
 جبير بن سعيد رأيت انك قال سفيان من أفضل كوفيا رأيت ما عبيد بن يونس قال يقول بشرا سمعت قال الھيصم
 الثوري سفيان رأى ما وهللا عيينة بن وقال قال سفيان من أفضل أحدا رأيت ما المبارك بن وقال قال وفالنا وفالنا
 شداد بن هللا عبد حدثنا بأصبھان المقرئ بكر أبو أخبرنا بحلوان الدسكري علي بن يحيى طالب أبو حدثنا مثله

 إن فقلت فيھا فتكلم مسألة عن عيينة بن سألت يقول الفريابي سمعت قال عمرو بن محمد بن هللا عبد حدثنا العسقالني
 بن محمد بن علي أخبرني الرزاز احمد بن علي أخبرني ابدا سفيان مثل عيناك تر لم فقال ھذا خالف يقول سفيانا
 سمعت قال البصري كلثوم بن عرفجة حدثنا جامع بن محمد حدثنا الوزان جعفر أبو حمدان حدثنا الموصلي سعيد
 بن محمد حدثنا األزھري أخبرني مثله سفيان رأى وال الثوري سفيان مثل عيناي رأت ما يقول الجراح بن وكيع

 عيسى سئل قال معبد بن علي حدثنا بكر بن سليمان بن عبدة سھل أبو حدثنا سعيد بن علي بن أسامة حدثنا المظفر
 هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا مثله سفيان رأى وال يونس بن عيسى فقال الثوري سفيان مثل رأيت ھل يونس بن
 أحدا رأيت ما يقول سعيد بن يحيى سمعت قال عمار بن هللا عبد بن محمد حدثنا سفيان بن يعقوب دثناح جعفر بن

 حدثنا الحكيمي إبراھيم بن احمد بن محمد حدثنا جعفر بن مخلد بن إبراھيم أخبرنا الحارث بن وخالد سفيان من خيرا
 مثله سفيان رأى وال سفيان مثل رأينا ما يقول يمان بن يحيى سمعت قال األخنسى حدثنا التغلبي ھو يوسف بن احمد
 أخبرنا قال عنه الطبري الحسن بن هللا ھبة وحدثنيه الماليني سعد أبو لي أجاز عنھا وجھه فصرف عليه الدنيا أقبلت
 بن سمعت قال المروذي حامد حدثنا االيامى فيروز بن عمران حدثنا مالك بن محمد بن احمد حدثنا عدى بن هللا عبد
 بن محمد أخبرنا األزھري أخبرني الثوري سفيان من أفضل عن كتبت ما شيخ ومائة ألف عن كتبت يقول اركالمب

 انه المبارك بن عن جواس بن احمد حدثني مسلم بن محمد حدثنا القزويني جعفر بن محمد بن هللا عبد حدثنا المظفر
 بن الحسين أخبرني وفالن بفالن اصنع نتك ما سفيان يدي بين نفسي أطرح لم لم ويقول سفيان على يتأسف كان
 قال واضح بن المسيب حدثنا األشعث بن سليمان بن هللا عبد حدثنا الواعظ احمد بن عمر أخبرنا الطناجيري علي

 احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا تجده ولن قرنا لسفيان اطلب يقول المبارك بن هللا عبد سمعت
 وكان ثالثة أو بيومين يموت أن قبل المبارك بن سمعت قال الربيع بن حسن حدثنا إسحاق بن بلحن حدثنا الدقاق
 ما أدري ما سعيد بن سفيان من أفضل الفقھاء من عندي أحد ما قال سمعته قال وقبره وكفنه غسله الذي ھو حسن
 دالن بن احمد بن محمد حدثنا النجاد انسلم بن احمد حدثنا الھيتي أبان بن هللا عبد بن محمد أخبرنا عون بن هللا عبد
 من أعلم األرض على اعلم ال يقول المبارك بن هللا عبد سمعت قال شقيق بن الحسن بن علي حدثنا ھمام أبو حدثنا
 بن هللا عبد حدثنا الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي محمد بن جعفر أخبرنا رزق بن أخبرنا الثوري سفيان
 وما ليلھا وقام سنة صام المعتمر بن منصور رأيت يقول قدامة بن زائدة سمعت قال تميم بن خلف حدثنا قال خبيق
 لي قال قال أسباط بن يوسف حدثنا األنطاكي خبيق بن هللا عبد حدثنا الحضرمي وقال قط الثوري سفيان مثل رأيت
 ونمت خده على يساره ووضع يمينهب فأخذھا فناولته المطھرة ناولني اآلخرة العشاء صلينا وقد الثوري سفيان

 ناولتني منذ أزل لم فقال طلع قد الفجر ھذا فقلت ھي كما بيمينه المطھرة فإذا فنظرت الفجر طلع وقد فاستيقظت
 حدثنا قانع بن الباقى عبد حدثنا الغزال برھان بن عمر بن الحسين أخبرنا الساعة حتى اآلخرة في أتفكر المطھرة

 من أرق رجال الناس في عاشرت ما يقول مھدى بن الرحمن عبد سمعت قال علي بن وعمر حدثنا موسى بن بشر
 النوم عن النار ذكر شغلنى النار النار ينادى مذعورا ينھض الليلة بعد الليلة في أرمقه وكنت الثوري سفيان

 بن العباس دثناح األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا والشھوات
 ذكرا أكثر كان أحدا رأيت وما الموت ذكرت اال مجلسا سفيان مع جلست ما قال قبيصة حدثنا قال الدوري محمد
 خالد أبو حدثنا األشج سعيد أبو حدثني سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا منه للموت
 احمد بن على أخبرني أصبح حتى فقام عمله في زيد علفه في زيد إذا ارالحم ان فقال فشبع ليلة سفيان أكل قال

 حنبل بن احمد حدثنا السراج الموفق بن صغدى ميمون أبو حدثنا الموصلي سعيد بن محمد بن على أخبرنا الرزاز
 يا قال ثم لفاك الطائف بزبيب اتيته ثم فاكل سكباج قدر له فطبخت صنعاء الثوري علينا قدم قال الرزاق عبد حدثنا
 بن احمد أخبرنا الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا الصباح حتى يصلى قام ثم وكده الحمار اعلف الرزاق عبد
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 بن سفيان اشتكى قال أسامة أبا سمعت قال الكوفى عمر بن هللا عبد حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا إبراھيم
 رجل ھذا راھب بول ھذا يكون ان ينبغي ھذا من بول فقال إليه فنظر رانىالدي فاريته قارورة في بمائة فذھبت سعيد
 سلم بن جعفر بن احمد أخبرنا الحذاء المقرئ هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا دواء لھذا ما كبده الحزن فتت قد

 داود أبا سمعت ليقو المشيخة بعض سمعت قال المروذي بكر أبو حدثنا الخالق عبد بن محمد بن احمد بكر أبو حدثنا
 ھذا قالوا ھذا من قلت نائم وسطھا في ورجل أكثر أو أقل خمسمائة نحوا حلقة فرأيت الحرام المسجد قدمت يقول
 رجله ورأيت عيينة بن سفيان حجر في رجله ورأيت زائدة حجر في رأسه فرأيت الثوري سفيان ھذا المؤمنين أمير
 شعيب سمعت قال عون أبى بن بكر أبو حدثنا المروذي بكر أبو وقال مليلة أصابته قالوا له ما قلت زھير حجر في
 نبيكم تذكروا لم لھم يقال الخلق ھذا على هللا من حجة القيامة يوم الثوري بسفيان يجاء الحسب انى يقول حرب بن
 هللا بدع بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا به اقتديتم اال سفيان رأيتم فقد

 فلما سفيان مع حاجا خرجت قال مھلھل بن مفضل عن جميل بن ھشيم حدثنا خبيق بن هللا عبد حدثنا الحضرمي
 عبد الموسم على وكان قال الثوري وسفيان واألوزاعي دارنا في فاجتمعنا بھا األوزاعي وافقنا مكة إلى صرنا
 فقال فتلقاه األوزاعي وقام المخرج فدخل الثوري فقام ميراأل قال ھذا من قلنا الباب داق فدق الھاشمي على بن الصمد

 تاتينا كانت كتبك ان اما بالسالم هللا حياك قال األوزاعي عمرو أبو انا قال الشيخ أيھا أنت من على بن الصمد عبد له
 ما رجلال ھذا ان فقال أثره في األوزاعي فدخل المخرج دخل قلت قال الثوري سفيان فعل ما حوائجك نقضى فكنا
 اتيتك هللا عبد أبا يا على بن الصمد عبد له فقال أنتم كيف عليكم سالم فقال مقطبا سفيان فخرج قال قصدك اال قصد
 اصنع كيف قال فيه أنت ما تدع قال ھو وما قال لك انفع ھو ما على أدلك أال سفيان له قال عنك المناسك ھذه اكتب
 وليس قريش ھؤالء ان هللا عبد أبا يا األوزاعي له فقال جعفر أبا هللا كفاك هللا أردت ان قال جعفر أبى المؤمنين بامير

 قال ترى الذي ھذا بمثل نؤدبھم فانما بھم نضر نقدر ليس انا عمرو أبا يا له فقال لھم باالعظام اال منا يرضون
 وارى حباال رقابنا في ضعي من ھذا يبعث ان آمن ال فانى ھنا ھا من بنا قم لي فقال األوزاعي إلى فالتفت المفضل

 قال السراج إسحاق بن محمد العباس أبو أخبرنا المزكى محمد بن إبراھيم أخبرنا رزق بن أخبرنا يبالي ما ھذا
 ان فقال مكة إلى خرج حين الخشابين جعفر أبو بعث يقول الرزاق عبد سمعت قال عسكر بن سھل بن محمد سمعت
 بن الفضيل حجر في رأسه وإذا سفيان ونودى الخشب ونصبوا النجارون فجاءه قال فاصلبوه الثوري سفيان رأيتم
 ثم األستار إلى فتقدم قال األعداء بنا تشمت وال هللا اتق هللا عبد أبا يا له فقالوا قال عيينة بن حجر في ورجليه عياض
 أخبرنا شيئا يقل فلم قال سفيان بذلك فأخبر مكة يدخل ان قبل فمات قال جعفر أبو دخلھا ان منه برئت قال ثم أخذھا
 أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن على حدثنا األندلسي بكر بن الوليد أخبرنا الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو

 كيف عليكم السالم فقال المھدى على سفيان دخل قال أبى حدثني العجلي صالح بن هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم
 حجتك في فانفقت حججت وأنت دينارا عشر ستة حجته في فانفق الخطاب بن عمر حج فقال لسج ثم هللا عبد أبا أنتم

 عبد أبا يا هللا عبيد أبو وزيره فقال فيه أنت ما ودون فيه انا ما فوق قال مثلك اكون تريد شيء أي فقال األموال بيوت
 فقال قام ثم إليك كتبت انا كذاب فإنه احذره قال ىوزير هللا عبيد أبو قال ھذا من قال فننفذھا تاتينا كتبك كانت قد هللا
 قال يعد فلم المھدى فانتظره مضى ثم فاخذھا فعاد قام حين نعله ترك قد وكان اعود قال هللا عبد أبا أين المھدى له

 وةفر بن ويونس الثوري سفيان اال الناس آمن قد فقال فغضب نعله الخذ عاد قد انه له قيل يعد فلم يعود ان وعدنا
 فعلت لم له قيل فجللنه النساء بين نفسه فألقى فذھب الحرام المسجد لفى وانه ليطلب فإنه قال بزنديق قرنه الزنديق

 أحدا ھنا ھا إلى انظروا الغربة أشد ما قال احتضر فلما مات حتى بھا يزل فلم البصرة إلى خرج ثم ارحم انھن قال
 عياش بن والحسن الجسر بن الملك عبد بن الرحمن عبد الكوفة أھل من رجلين أفضل فإذا فنظروا بالدى أھل من
 الصالة حضرت فلما عليه بالصالة الرحمن عبد إلى وأوصى تركته في عياش بن الحسن إلى فاوصى بكر أبى أخو
 أصحاب وكان سبيله فخلوا بذلك أوصى لھم فقيل كنديا الرحمن عبد وكان مضرى على يصلى يماني تميم بنو قالت

 عن وائل أبى مثل تريد يحيى يا يعنى أنت يقول وكان إليه بعث حديث بصاحب سمع فإذا مكانه في ياتونه الحديث
 دمى على واخاف إليك اختلف انا يحيى له قال أحدثك بكتبى فجئنى الكوفة إلى اذھب ھذا وقت كل تجد أين هللا عبد

 حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا جدا جبانا يحيى وكان قال بكتبك فآتى اذھب فكيف
 سفيان خاف قال الحارثى األسود بن وھو هللا عبد بن هللا عبد حدثني قال سعيد أبو حدثني البغوي محمد بن هللا عبد
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 الركاز وفى هللا عبد أبا يا فأقول نخرجھا فجعلنا المرھبى توبة بن يزيد والى إلى أرسل آمن فلما كتبه فطرح شيئا
 لي اعرض له فقلت قال ثدييه من أسفل إلى وأشار ھنا ھا إلى واحدة كل قمطرات تسع فاخرجنا يضحك وھو لخمسا

 بن هللا عبد بن محمد أخبرنا العالف يوسف بن محمد بن عثمان أخبرنا به فحدثني كتابا لي فعزل به تحدثنى كتابا
 سفيان إلى رجل جاء قال سعيد بن مبارك حدثنا بأيو بن يحيى حدثني قال غالب بن محمد حدثنا الشافعي إبراھيم
 ويأتيه عنده فيقيل يأتيه سفيان وكان جدا لسفيان صديقا الرجل ذلك أبو وكان زكريا أبو شك ببدرتين قال أو ببدرة
 أبا يا له فقال فضله من وذكر أباك هللا رحم وقال عليه فأثنى شيء أبى من نفسك في هللا عبد أبا يا فقال قال كثيرا
 منه فقبله قال عيالك على به تستعين به جئتك الذي ھذا تقبل ان أحب وانا المال ھذا إلى صار كيف عرفت قد هللا عبد

 ان أحب اخى بن يا فقال فرددته فلحقته قال فرده الحقه مبارك يا لي قال يخرج ان كاد أو خرج فلما الرجل فخرج
 ولكن ال قال شيء منه نفسك في هللا عبد أبا يا فقال به فترجع اخذهت ان أحب ولكن منك قبلته قد فانى المال ھذا تقبل
 أيش اخى يا ويحك فقلت يديه بين فقعدت املك ال ما داخلنى وقد جئت خرج فلما أخذه حتى به يزل فلم تقبله ان أحب
 النحو ھذا من هعلي فاكثرت قال صبياننا ترحم اما اخوانك ترحم اما ترحمنى اما عيال لك ليس أنت حجارة ھذا قلبك
 بن احمد حدثنا الھيتي هللا عبد بن محمد أخبرنا ابدا ھذا يكون ال عنھا انا وأسأل مريئا ھنيئا أنت تاكلھا مبارك يا فقال

 أعز قط الفقر رأيت ما قال الوھاب عبد بن محمد حدثنا أسد بن احمد حدثنا الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا سلمان
 أخبرنا العالف محمد بن عثمان أخبرنا سفيان مجلس في منه أذل الغنى رأيت وال فيانس مجلس في منه ارفع وال

 في سفيان رأيت قال ثابت بن على حدثنا أيوب بن يحيى حدثني قال غالب بن محمد حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد
 حدثنا جعفر بن هللا عبد ناأخبر الفضل بن أخبرنا دوانيق وأربعة درھم نعليه حتى عليه شيء كل فقومت مكة طريق
 ساد الثوري سفيان ان شعبة لي قال قال قطن أبو حدثنا عثمان بن الرحمن عبد حدثنا الخليل بن احمد حدثنا يعقوب
 بن محمد حدثنا الفقيه سلمان بن احمد حدثنا الھيتي أبان بن هللا عبد بن محمد بكر أبو أخبرنا والعلم بالورع الناس
 الورع لمات الثوري لوال يقول قتيبة رجاء أبا سمعت قال شبويه بن احمد بن هللا عبد ثناحد الحضرمي هللا عبد

 بكر أبو حدثنا الخالق عبد بن محمد بن احمد حدثنا سلم بن جعفر بن احمد حدثنا الحذاء محمد بن على أخبرنا
 وقال الثوري سفيان اال اخترت ام األمة لھذه اختر لي قيل لو األوزاعي قال قال محمد أبى بن محمد حدثنا المروذي
 بن الرحمن عبد وذكر المدينة أھل من شيخا خمسين جالست عيينة بن قال قال محمد أبى بن محمد حدثني المروذي
 أخبرنا المقرئ على بن سلمان بن احمد أخبرنا سفيان مثل فيھم رأيت فما اسلم بن وزيد سليم بن وصفوان القاسم
 يقول الحارث بن يعنى بشرا سمعت قال زياد بن المثنى بن محمد حدثنا العطار مخلد نب محمد حدثنا بكران بن محمد
 األوزاعي وقال يريد ال ما ويدع يريد ما منه يأخذ عينيه بين ممثل العلم كان الثوري سفيان كان عيينة بن سفيان قال
 الوضوء يعيد لي فقال فسألته الثوري سفيان لقيت فلما ھو كيف أدري ال قوال الصالة في ضحك فيمن أقول كنت
 زكريا بن احمد بن على حدثنا بكر بن الوليد أخبرنا الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا به فاخذت الصالة ويعيد
 الغالم كان لو فقال شيئا فيھا يصنعوا فلم فريضة إسحاق أبو ألقى قال أبى حدثنا احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا

 وكذا بكذا على عن حدثتنا أنت سفيان قال وكذا كذا في تقول ما له فقال سفيان اقبل إذ عةالسا فصلھا الثوري
 تكونون اال فصلھا ساعة من ترون كيف إسحاق أبو قال بكذا فيھا حدثنا وفالن بكذا مسعود بن عن حدثنا واألعمش

 ھمام أبو حدثنا دالن بن احمد بن مدمح حدثنا سلمان بن احمد حدثنا الھيتي أبان بن هللا عبد بن محمد أخبرنا مثله
 صغيرا اتيتنا سفيان يا ويقول يستفتيه سفيان إلى يجيء النجود أبى بن عاصم رأيت قال سعيد بن المبارك حدثنا

 المطوعي هللا عبد بن محمد بن محمد منصور أبو حدثنا البجلي عمر بن إسماعيل بن محمد أخبرنا كبيرا واتيناك
 يونس بن احمد سمعت يقول سعيد بن عثمان سمعت قال المحمدأباذي الحسين بن محمد طاھر أبو حدثنا النيسابوري

 بن الحسين أخبرني حديث آالف عشرة منى سمع ھذا فقال الجعفي بجابر الثوري سفيان مر يقول زھيرا سمعت يقول
 الوليد حدثنا زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن على حدثنا الصيمرى على
 يحدثه وھشام يسأل سفيان فجعل عروة بن ھشام على الثوري سفيان مع دخلت قال األشجعي حدثنا قال شجاع بن
 إذا فجعلوا معھم وتخلفت الحديث ألصحاب واذن سفيان خرج ثم عليه فأعادھا نعم قال عليك اعيدھا قال فرغ فلما
 أبو القاضي أخبرنا صاحبنا حفظ كما نحفظ نقدر ال فيقولون صاحبكم حفظ كما احفظوا فيقول اإلمالء أرادوا سالوه
 سمعت قال الوراق على بن محمد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الحرشي الحسن بن احمد بكر



101 

 

 بن الكريم عبد حدثنا القطان هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا بكر أبى بن الحسن وأخبرنا يونس بن احمد
 في الناس اعلم اتفقا ثم ذاك الكريم عبد زاد كان قال سفيان وذكر زائدة سمعت يقول يونس بن احمد سمعت قال الھيثم
 حدثنا ھاشم بن احمد حدثنا األبار على بن احمد أخبرنا احمد بن دعلج أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا أنفسنا
 بسفيان علينا تجيش صارت ثم والثياب بالدراھم علينا تجيش العراق كانت نماإ يقول أنس بن مالك سمعت قال ضمرة
 حدثنا الحسن بن احمد بن محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا حفظ له ليس مالك يقول سفيان وكان الثوري يعنى
 إسحاق بن محمد بن هللا عبيد حدثنا على أبى بن على وأخبرنا المديني بن على حدثنا شيبة أبى بن عثمان بن محمد
 صالح به وحدثني احمد هللا عبد أبي إلى المديني بن على كتاب في رأيت قال البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا البزار
 زاد ھذا في يشك ال سفيان قال سفيان رأى أو مالك رأى إليك أحب أيما له قلت سعيد بن يحيى سألت قال على عن
 محمد بن تمام أخبرنا الكتاني احمد بن العزيز عبد حدثني شيء كل في الكم فوق سفيان يحيى قال ثم نعيم أبو

 سعيد بن يحيى سمعت يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن مضر حدثنا راشد بن الميمون أبو أخبرنا الرازي
 بن على أخبرنا الزھد وفى الفقه وفى الحديث في يعنى شيء كل في مالك من إلى أحب الثوري سفيان يقول القطان
 هللا عبد حدثني قال العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد حدثنا األصبھاني ماھزد احمد بن هللا عبد حدثنا التنوخي الحسن

 وشعبة سفيان مثل الرجال وبين بينك جعلت ما يقول إدريس بن سمعت قال حماد بن وليد حدثنا الكندي سعيد بن
 ھارون بن ھو موسى حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا األھوازي الصلت بن احمد بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا

 في قط درھما أنفقت ما سفيان قال يحيى قال قال بشرا سمعت قال الھيصم بن نعيم بن يعنى محمد حدثنا الطوسي
 أخبرنا رزق بن أخبرنا الحديث في المؤمنين أمير الثوري سفيان عيينة وبن شعبة قال قال بشرا سمعت قال بناء
 حدثنا الھيتي هللا عبد بن محمد وأخبرنا زنجويه بن بكر أبو حدثنا الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر
 عن الحضرمي إسحاق بن يعقوب حدثنا زنجويه بن محمد حدثنا الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا سلمان بن احمد
 قال إسحاق بن حنبل حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا الحديث في المؤمنين أمير سفيان قال انه شعبة
 أخبرنا الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا الحديث في المؤمنين أمير الثوري سفيان يقول معين بن يحيى سمعت
 ربكي أبى بن يحيى حدثنا حميد بن محمد حدثنا الباغندي سليمان بن محمد بن محمد حدثنا الحافظ المظفر بن محمد
 أبو القاضي أخبرنا حدثني كما وكان اال فسألته انسان عن بحديث الثوري سفيان حدثني ما يقول شعبة سمعت قال
 داود أبو حدثنا اللؤلؤى عمرو بن احمد بن محمد على أبو حدثنا الھاشمي الواحد عبد بن جعفر بن القاسم عمر

 حدثنا داود أبو حدثنا وقال منى احفظ سفيان كان قال شعبة عن وكيع حدثنا حنبل بن احمد حدثنا األشعث بن سليمان
 سلمان بن احمد حدثنا الھيتي أخبرنا دمغتنى قال سفيان خالفك لشعبة رجل قال يقول أبى سمعت قال رزمة أبى بن

 قيل قال حفص بن إسحاق حدثنا الفرجى بن جعفر أبو حدثنا بطرسوس مسلم بن احمد بن مسلم بن سعيد حدثنا
 أخبرنا بحر في كتفلة اال سفيان علم عند شعبة علم ما فقال سفيان أو علما أكثر شعبة كان إبراھيم بن إلسماعيل

 هللا عبد سمعت قال السفر أبى بن عبيدة أبو حدثنا األبار على بن محمد أخبرنا دعلج أخبرنا القطان الحسين بن محمد
 وقد بواحد عشرة كل من أحدث ما يقول وريالث سفيان سمعت يقول يمان بن يحيى سمعت يقول سالم بن محمد بن

 محمد بن احمد أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا الفا ثالثين عنه كتب انه األشجعي وأخبرني الفا عشرين عنه كتبنا
 إلى أحب شعبة يقول سعيد بن يحيى سمعت يقول مسردا سمعت قال إسحاق بن إسماعيل حدثنا القطان هللا عبد بن
 أخبرنا الشروطي عالن بن جعفر بن محمد أخبرنا اثبت يعنى فسفيان الحديث جاء فإذا الصالح يف يعنى سفيان من
 سمعت قال العنبري الرحمن عبد بن محمد حدثنا عبدة بن محمد حدثنا الحافظ األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو

 ار لم قال رأيت من احفظ فمن قال شعبة قال حديثا رأيت ممن الناس أحسن من رجل وسأله القطان سعيد بن يحيى
 بن محمد حدثنا الحكيمي إبراھيم بن احمد بن محمد حدثنا جعفر بن مخلد بن إبراھيم أخبرنا سفيان من احفظ أحدا
 أخبرني بالرجال واعلم شعبة من اثبت سفيان كان يقول يحيى سمعت قال عرعرة بن محمد بن إبراھيم حدثنا غالب

 على لي قال قال مسلم بن محمد حدثنا القزويني جعفر بن محمد بن هللا عبد حدثنا فرالمظ بن محمد أخبرنا األزھري
 حدثنا مخلد بن إبراھيم أخبرنا وشعبة سفيان عن اال يحدث لم رجل هللا التقى لو القطان يحيى قال المديني بن

 معلمى شعبة يقول نالقطا يحيى سمعت يقول المديني بن على سمعت قال حرب بن غالب بن محمد حدثنا الحكيمي
 أبي بن عثمان بن محمد حدثنا الصواف الحسن بن أحمد بن محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا منه إلى أحب وسفيان
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 يعدله وال شعبة من إلى أحب أحد ليس يقول سعيد بن يحيى يعنى وسمعته قال المديني هللا عبد بن على حدثنا شيبة
 بدمشق المري كامل بن هللا عبد بن الحصر القاسم أبو أخبرنا سفيان حديثب أخذت سفيان خالف وإذا أحد عندي
 بن الرحمن عبد زرعة أبو حدثنا راشد بن هللا عبد الميمون أبو حدثنا الصفار عبدان بن هللا عبيد بن عقيل أخبرنا
 نعيم أبا فرأيت القو ذلك في أصحابنا بعض قال فقال اثبت أيھما وشعبة سفيان عن يسئل نعيم أبا سمعت قال عمرو
 األشناني محمد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا الحديث في خطأ أقل سفيان أن وكيع وقول فيه قوله ان إلى يذھب
 يحيى سألت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد الحسن أبا سمعت قال
 أخبرنا الجوھري على بن الحسن أخبرنا إلى أحب سفيان فقال شعبة وأ األعمش في إليك أحب سفيان قلت معين بن

 يقول معين بن يحيى سمعت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد
 الثوري أو يةمعاو أبو األعمش في أكثر أيما سئل يحيى ان وذاك وغيره األعمش بحديث الناس اعلم الثوري سفيان
 الحسن بن محمد حدثنا المقرئ بن بكر أبو أخبرنا بأصبھان السوذرجاني على بن احمد بن هللا عبد القاسم أبو أخبرنا

 لحديث احفظ كان قط رجال رأيت ما يقول معاوية أبا سمعت قال على بن عمرو حفص أبو حدثنا بحر بن على بن
 حدثني البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا اھرط بن محمد بن حمزة أخبرنا الثوري من األعمش
 الثوري من ومنصور إسحاق وأبى األعمش بحديث اعلم أحد يكن لم يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن احمد
 محمد بن الحسين بن محمد أخبرنا نسمعھا لم فكأنا األعمش أحاديث ذاكرناه إذا كنا معاوية أبو وقال يحيى قال

 أبا سمعت على بن عمرو حفص أبو قال قال الواسطي احمد بن سھل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان حدثنا المتوثي
 إذا شعبة وكان منه بھا اعلم أحدا رأيت فما األعمش حديث يذاكرنى ھنا ھا يأتيني سفيان كان يقول الضرير معاوية
 محمد حدثنا سفيان بن يعقوب أخبرنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا األعمش حديث في اضطرب رآني
 بن محمد أخبرنا األعمش من األعمش بحديث اعلم سفيان كان يقول سعيد بن يحيى سمعت قال عمار بن هللا عبد بن

 غيالن بن محمود حدثنا الدوري خلف بن ھيثم حدثنا الرزاز سمعان بن احمد بن عثمان أخبرنا المقرئ بكير بن عمر
 فيقول عليه فنعرض سفيان ناتى ثم عنه فنكتب األعمش ناتى كنا يقول زائدة سمعت يقول داود أبا سمعت قال

 فيقول له فنقول إليه فنذھب له فقولوا إليه اذھبوا فيقول اآلن حدثناه إنما فنقول األعمش حديث من ھذا ليس لبعضھا
 بكر أبو القاضي أخبرنا بدمشق التميمي ثمانع بن الرحمن عبد بن محمد الحسين أبو أخبرنا فمحاه سفيان صدق
 بن جعفر بن محمد جعفر أبو وأخبرنا الموصلي التميمي على بن احمد يعلى أبو حدثنا الميانجي القاسم بن يوسف
 سمعت قال على بن احمد يعلى أبو حدثنا األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا له واللفظ الشروطي عالن

 حدث الثوري سفيان من احفظ حديث صاحب رأيت ما يقول مھدى بن الرحمن عبد سمعت وليق سريج بن الحارث
 هللا عبد أبا يا فقلت بطاھر ليس البصاق قال الفارسي سلمان عن عطية بن عمرو عن سليمان أبى بن حماد عن يوما
 عن شعبة حدثنيه تقل حماد عن به يحدث من قال سلمان عن ربعى عن حماد قلت ھذا عمن كيف لي فقال خطا ھذا
 بن سعيد قلت من قال نعم قلت أحد ھذا على شعبة وافق قال ثم ساعة سكت ثم فيه شعبة أخطا قال ربعى عن حماد
 عبد قال سلمان عن عطية بن عمرو عن حدثني ھو حماد أخطا فقال سلمة بن وحماد الدستوائي وھشام عروبة أبى

 أخرى سنة بعد كان فلما ربعى عن حماد عن يقولون واحد يءش على يجتمعون أربعة قلت نفسي في فوقع الرحمن
 بن عمرو عن مرة حماد قال وقد ربعى عن حماد عن فيه فإذا شعبة كتاب غندر إلى اخرج ومائة وثمانين إحدى سنة
 بن محمد أخبرنا خالفك من تبالى ال الشيء حفظت إذا كنت هللا عبد أبا يا هللا رحمك فقلت الرحمن عبد قال عطية
 حبيب بن نوح حدثنا بحمص االمام إبراھيم بن يحيى حدثنا المقرئ زياد بن الحسن بن محمد أخبرنا القطان الحسين

 بن احمد حدثنا أبى حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد وأخبرنا الثوري سفيان سمعت يقول الرزاق عبد سمعت قال
 استودعت ما يقول الثوري سفيان سمعت قال خداش بن بكر حدثنا السرخسي على بن محمد حدثنا السوطي محمد
 قال داود أبو حدثنا اللؤلؤى احمد بن محمد حدثنا جعفر بن القاسم عمر أبو القاضي أخبرنا قط فخاننى شيئا قلبي
 بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا سفيان قول فالقول سفيان خالف من كل قال معين بن يحيى عن بلغني
 الثوري سفيان على يقدم ال معين بن يحيى رأيت قال محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد بن احمد أخبرنا العباس

 الثوري سفيان يخالف أحد ليس يقول يحيى سمعت عباس وقال شيء وكل والزھد والحديث الفقه في أحدا زمانه في
 البصريين حديث في شعبة خالفه فان زكريا ألبي قلت نعم قال خالفه ان أيضا وشعبة قلت سفيان قول القول كان اال
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 الخلدي جعفر أخبرنا رزق بن أخبرنا البصريين حديث في سفيان شعبة يخالف يكاد ليس قال يكون من قول القول
 ما يقول شعبة سمع انه بكير أبى بن يحيى حدثنا الطوسي منصور بن محمد حدثنا الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا
 بن محمد بن احمد بن احمد هللا عبد أبو حدثني به حدثني كما كان اال فسألته فلقيته يثبحد انسان عن سفيان حدثني
 عبد حدثنا سعيد بن محمد بن احمد العباس أبو حدثنا بھا الكوفى سفيان بن أحمد بن محمد حدثنا لفظا القصرى على
 سفيان كان لو يقول حنيفة أبا سمعت قال الحماني يحيى أبو حدثنا وكيع بن سفيان حدثنا سوار بن محمد بن هللا

 بن حدثنا سفيان بن احمد بن محمد حدثنا القصرى احمد بن احمد وحدثني شأن له فيھم لكان التابعين في الثوري
 إلى رجل جاء يقول أبى سمعت قال رزمة أبى بن العزيز عبد بن محمد حدثنا الكلبي أسامة بن هللا عبد حدثنا سعيد
 سفيان ان لو الحديث في يكذب سفيان ان أقول ان اتأمرنى حنيفة أبو فقال سفيان روى ام ترى اال فقال حنيفة أبى
 محمد الطيب أبو حدثنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا الحديث في إليه الناس ألحتاج إبراھيم عھد في كان
 الحماني الحميد عبد سمعت يقول الھبارى ثواب بن هللا عبد أبا سمعت قال الخزاز الربيع بن حميد بن الحسين بن

 طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا فقده الناس على لدخل إبراھيم زمن في سفيان مات لو يقول حنيفة أبا سمعت يقول
 عيينة بن سألني قال الرزاق عبد حدثنا زنجويه بن حدثني البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا
 ذلك عن الثوري عن حديثك ان لي فقال الرجل ذلك من انا سمعته وقد رجل عن الثوري حدثني له فقلت حديث عن

 احمد حدثنا القواس عمر بن يوسف حدثنا المحتسب على بن احمد أخبرنا الرجل ذلك عن حديثك من إلى أحب الرجل
 قدمت يقول دىمھ بن الرحمن عبد سمعت يقول القطان سنان بن احمد سمعت قال صخرة أبى صاحب هللا عبد بن
 فلما قال الثوري سفيان اال الحديث يحفظ أحد بالعراق ما فقال المحدثين عن يسألني فجعل عيينة بن سفيان على
 الحسين بن على أخبركم اسمع وانا بشران بن عمر على قرئ قال البرقاني أخبرنا عليه فشق شعبة به حدثت قدمت
 يقول مھدى بن الرحمن عبد سمعت يقول مسدد جليس عمرا سمعت قال شبويه بن احمد بن هللا عبد حدثنا حبان بن
 بالحديث اعلم وال المبارك بن هللا عبد من لألمة انصح رجال رأيت وال أنس بن مالك من عقال أحسن رجال رأيت ما
 يعنى الفضل حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا شعبة من اقشف وال سفيان من
 الناس واقل احفظ الثوري كان فقال عيينة بن أو احفظ كان الثوري سفيان له قيل حنبل بن احمد سئل قال زياد بن

 حديث في غلط وقد كثير غلط له كان الكوفيين حديث في صار إذا كان انه اال حافظا فكان عيينة بن واما غلطا
 بن في الرأي حسن فالنا قال ثم فضحك احفظھما كان عيينة بن سفيان ان يزعم فالنا فان له قيل أشياء في الحجازيين

 بكر أبو حدثنا الخالق عبد بن حدثنا سلم بن جعفر بن احمد أخبرنا الحذاء محمد بن على أخبرنا ثم فمن عيينة
 ماماال االمام من تدرى قال ثم أحد قلبي في يتقدمه ما فقال الثوري سفيان وذكر هللا عبد أبا سمعت قال المروذي
 مھران بن هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخبرنا المقرئ احمد بن على بن محمد أخبرني الثوري سفيان
 ليس سفيان فقال ومالك الثوري سفيان عن محمد بن صالح على أبا سألت قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا
 وقال أحد كل عن يروى وسفيان الرجال ينتقى مالك كان نولك حديثا وأكثر احفظ وھو أحد الدنيا في عندي يتقدمه
 من قريب شعبة وحديث الفا ثالثين حديثه يبلغ واحفظ شعبة من حديثا أكثر سفيان يقول على أبا سمعت المؤمن عبد

 بن العباس حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا آالف عشرة
 سفيان كان قال سلمة بن حماد حدثنا الطرسوسي كثير بن محمد حدثنا سالم بن القاسم عبيد أبو حدثنا الدوري دمحم

 أبا يا سلمة بن حماد له فقال قبري في ليتني استرحت قد ليتني مت قد ليتني يقول كثيرا وكان بالبصرة عندنا الثوري
 يدرينى وما سلمة أبا يا سلمة بن لحماد يعنى سفيان فقال والعلم القرآن هللا آتاك لقد وهللا للموت تمنيك كثرة ما هللا عبد
 الفضل بن أخبرنا ھذا فسبقت مت قد اكون فتنة في ادخل لعلي لي يحل ال فيما ادخل لعلي بدعة في ادخل لعلي
 قال داود أبو ناحدث الرباطي الرحمن عبد أبو سعيد بن احمد حدثنا األبار على بن احمد أخبرنا احمد بن دعلج أخبرنا
 بن وسالم حازم بن جرير ومعنا قبره على وغدونا عليه يعنى الصالة نشھد ولم ليال ودفن بالبصرة سفيان مات

 الثوري على الغداة فابك...  لتكرمة ميت على بكيت إذا...  فقال بكى ثم قبره على بنا فصلى جرير فتقدم مسكين
 بن احمد حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا إسحاق بن محمد بن هللا يدعب حدثنا على أبى بن على أخبرنا...  سفيان

 وكان مائة سنة ولدنا يقول صالح بن على سمعت يقول داود بن موسى سمعت قال مسدد حدثنا المروزي منصور
 خرج يمنع أبو قال قال إسحاق بن حنبل حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا سنين بخمس منا اسن سفيان
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 وستين ست بن وھو ومائة وستين إحدى سنة ومات يرجع ولم ومائة وخمسين خمس سنة الكوفة من الثوري سفيان
 لي وخمسين ثمان سنة يقول الثوري سفيان سمعت قال داود بن موسى حدثنا هللا عبد أبو حدثني حنبل وقال اظن فيما
 محمد بن عمر حدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا سنة وستون إحدى

 الكوفة من سعيد بن سفيان خروج داود بن موسى عن ذكر هللا عبد أبا سمعت قال األثرم بكر أبو حدثنا الجوھري
 قالوا كما ليس وتسعين سبع سنة ولد انه على ھذا قال يثبته كان سماعا سمعه ھذا فقال التاريخ كتاب في وھو وسنه
 حدثني البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا وتسعين خمس ةسن

 بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا وتسعين سبع سنة سفيان ولد يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن احمد
 بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا ومائة وستين حدىإ سنة الثوري سفيان مات نعيم أبو قال قال يعقوب حدثنا جعفر
 أولھا في وستين إحدى سنة الثوري سفيان مات قال سعيد بن يحيى حدثنا هللا عبد أبو حدثني قال حنبل حدثنا احمد
 بن هللا عبد أخبرنا النعالي إسحاق بن محمد بن إسحاق المى جدي أخبرنا العباس بن الحسين بن الحسن أخبرنا
 وستين إحدى سنة الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان مات قال الباھلى المحرر بن قعنب حدثنا مدائنيال إسحاق
 عبد بن محمد بن الحسن سعيد أبو أخبرنا وأصحابه ھو عبادان يريد جاء عياش البن أخ عليه وصلى بالبصرة ومائة
 حدثنا األھوازي احمد بن عمر حدثنا يانح بن جعفر بن محمد بن هللا عبد أخبرنا بأصبھان الكاتب حسنويه بن هللا

 بالبصرة ومائة وستين اثنتين سنة مات هللا عبد أبا يكنى الثوري مسروق بن سعيد بن وسفيان قال خياط بن خليفة
 حدثني البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا محمد بن حمزة أخبرنا أصح وستين إحدى وسنة قلت
 سفيان مات لقد...  سفيانا يرثى يعنى الفقيمي زياد أبو قال قال الحضرمي وھب بن هللا عبد حدثنا األشج سعيد أبو

... ...  التواضع فيه والزى مبھرجة...  بنية الملوك بابواب يلوذ... ...  المطامع ھجنته قار كل على...  مبرزا حميدا
 حتى به وفر...  دينه صان للذي فداء جعلتم... ...  عالمخاد اللصيص فيھا قلنسوة...  فوقه والراس ساقيه عن يشمر
 أبواب من بعيد... ...  المصارع أدركته حتى الناس عن...  تنزھا اال كان ذنب غير على... ...  المضاجع حوته
 الدار نازح طريد شجاھا...  حزينة تبكي سفيان على فعينى... ...  األصابع تنله لم طلبوه وان...  مجانب الملوك

...  مؤدبا فقيھا حبرا به فجعنا... ...  الفواجع اوجعته حميما قريبا...  رأسه عند يرى ال طرفا يقلب... ...  اسعش
 أخبرنا...  واسع والخلق األرحام واصل على...  لفقده العيون تبكي مثله على... ...  الشرائع قصد الناس جميع بفقه
 حدثني الدنيا أبى بن محمد بن هللا عبد حدثنا البرذعي صفوان بن ينالحس أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على
 مات ما بعد سعيد بن سفيان رأيت قال األحمر خالد أبو حدثنا عدى بن زكريا حدثنا البرجالني الحسين بن محمد
 أبى بن لوقا جل و عز هللا رحمة إلى وافضيت الدنيا غموم من استرحت حال خير قال حالك كيف هللا عبد أبا فقلت
 صنعت ما فقلت حمراء ولحيته المنام في الثوري رأيت قال اعين بن إبراھيم حدثنا األشج سعيد أبو إلى كتب الدنيا
 احمد حدثنا الدالل احمد بن عمر بن احمد بكر أبو أخبرنا البررة الكرام قال السفرة وما قلت السفرة مع انا قال فديتك
 قال الخمس بن سعير عن حفص بن معاوية حدثنا النفيلي حدثنا ببالس البالسي دمحم بن جعفر حدثنا النجاد سلمان بن

 واورثنا وعده صدقنا الذي  الحمد اآلية ھذه يقرا وھو نخلة إلى نخلة من يطير وھو المنام في الثوري سفيان رأيت
 سلم بن جعفر بن احمد ناأخبر الحذاء محمد بن على أخبرنا العاملين أجر فنعم نشاء حيث الجنة من نتبوأ األرض
 المنام في رجل رأى قال محمد أبى بن محمد حدثني قال المروذي بكر أبو حدثنا الخالق عبد بن محمد بن احمد حدثنا
 كان فقد معكم الثوري سفيان أرى ال لي ما فقلت قال وعدة وإبراھيم سيرين وبن الحسن فرأيت قال الجنة دخل انه

  الدرى الكوكب نرى كما اال نراه ما فوقنا ذاك ھيھات فقالوا يذكر

 بن عامر بن ھالل بنى من رويبة بن هللا عبد بنى مولى محمد أبو عمران أبى بن عيينة بن سفيان - 4764
 وقدم مكة وسكن بالكوفة ولد عمران أبا المكنى ھو أبوه وعيينة الھاللي مزاحم بن محمد مولى انه وقيل صعصعة

 الكتاب ھذا مقدمة في ذلك ذكرنا وقد بغداد دخلت ذنب بأي بكر أبو له فقال بھا ذلىالھ بكر أبى مع واجتمع بغداد
 قدر العلم في له فكان سفيان فاما وإبراھيم وعمران وآدم محمد أربعة منھم حدث اخوة تسعة عيينة بن لسفيان وكان
 إسحاق وأبا دينار بن وعمرو الزھري شھاب بن وسمع التابعين من نفسا وثمانين نيفا أدرك خطير ومحل كبير

 خالد أبى بن وإسماعيل الزناد وأبا المعتمر بن ومنصور اسلم بن دينار بن هللا وعبد يزيد أبى بن هللا وعبيد السبيعي
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 يطول وخلقا نجيح أبى بن هللا وعبد سليم بن وصفوان السختياني وأيوب صالح أبى بن وسھيل إبراھيم بن وسعد
 وعبد مھدى بن الرحمن وعبد القطان سعيد بن ويحيى يحيى بن وھمام وشعبة والثوري األعمش عنه روى ذكرھم

 بن وعلى والحميدي نعيم وأبو الضرير معاوية وأبو الشافعي إدريس بن ومحمد وھب وبن ووكيع المبارك بن هللا
 من عةوجما منصور بن وسعيد سعيد بن وقتيبة نمير وبن خيثمة وأبو معين بن ويحيى حنبل بن وأحمد المديني
 حدثني مخلد بن هللا عبد أبو حدثنا الخزاز العباس بن محمد أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا بعدھم وممن نظرائھم
 أبى واسم ميمون أبى بن عيينة بن سفيان قال أبيه عن المديني بن على بن محمد عن حافظا وكان مالعب بن احمد
 الوليد أخبرنا األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا مزاحم بن كالضحا اخى مزاحم بن لمحمد مولى وھو عمارة ميمون

 بن سفيان قال أبى حدثني العجلي احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن على حدثنا بكر بن
 بن حنبل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا أسفل من كدام بن لمسعر مولى عيينة
 ربيعة بن منصور الفتح أبو أخبرنا ومائة سبع سنة ولدت يقول عيينة بن سمعت يقول الحميدي سمعت قال إسحاق
 بن على قال قال الجارود بن يحيى بن احمد أخبرنا راشد بن على بن احمد بن على أخبرنا بالدينور الخطيب الزھري
 قال سنة وثالثين خمس بن وھو وأربعين اثنتين سنة لحديثا عنه وكتب ومائة سبع سنة عيينة بن سفيان ولد المديني
 بن دعلج أخبرنا القطان الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا سنين بخمس األعمش موت قبل عيينة بن عن كتب على
 األعمش عند كنا يقول داود بن هللا عبد سمعت يقول عمر بن هللا عبيد سمعت قال األبار على بن احمد أخبرنا احمد
 الرزاز عمر بن الملك عبد أخبرني منه فسمعنا األعمش عند من فقمنا يحدث عيينة بن سفيان ان فقال انسان اءفج

 داود بن هللا عبد سمعت قال البسري الوليد بن محمد حدثتا إسماعيل بن الحسين حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا
 األعمش وكان حديثا بخمسين األعمش مجلس في انسفي فحدث األعمش حياة في الكوفة عيينة بن علينا قدم يقول
 أخبرنا بواحد اثنين ترضى السوق نفقت محمد أبا يا لسفيان األعمش فقال بحديث سفيان ويحدثه بحديث سفيان يحدث
 أبى بن العباس سمعت قال الثقفى إسحاق بن محمد أخبرنا المزكى يحيى بن محمد بن إبراھيم حدثنا الحافظ نعيم أبو

 بن وعطاء أبى بي وحج ومائة سبع سنة ولدت يقول عيينة بن سمعت يقول إسماعيل بن إسحاق سمعت وليق طالب
 يحج أبوه وكان بمكة أقام كوفى أصله عيينة بن يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت قال البرقاني أخبرنا حي رباح أبي
 على بن محمد هللا عبيد أبو حدثنا تابهك في البصري عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبى بن احمد أخبرنا قديما به

 بلغ ان إلى سنين ست وله به حج حجة وعشرين سبعا أبوه به حج فقال عيينة بن ذكر داود أبا سمعت قال اآلجري
 قال راھويه بن إسحاق بن محمد حدثنا الخطبي على بن إسماعيل أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا سنة وثالثين نيفا

 شعبان من للنصف ومائة سبع سنة في ولدت يقول عيينة بن سفيان سمعت قال الحكم بن بشر بن الرحمن عبد سمعت
 بن محمد سمعت قال الفريابي محمد بن جعفر حدثكم اسمع وانا الصواف بن على أبى على قرئ قال البرقاني أخبرنا
 أبو حدثنا كتبه في وضع قيس انوك قال حتى واألعمش عيينة بن سفيان عن كتبنا وكيع قال يقول نمير بن هللا عبد
 إسحاق بن محمد أخبرنا المزكى محمد بن إبراھيم حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا عيينة بن سفيان وھو الھاللي محمد
 فقلت كدام بن مسعر اإلسطوانة إلى اسندنى من أول يقول عيينة بن سمعت يقول جعفر بن غياث سمعت قال السراج
 هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني دينار بن وعمرو زھريال عندك ان فقال حدث انى

 سنة عشرة ست بن وھو الزھري عيينة بن لقى قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي
 قال راھويه بن سحاقإ بن محمد حدثنا الخطبي إسماعيل أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا عشرة ست بن وأنا ولقيته
 سنا أصغر األمر لھذا طالبا رأيت ما قال الزھري ان زعموا يقول سفيان سمعت قال بشر بن الرحمن عبد سمعت
 الحسين بن محمد حدثنا الحكيمي إبراھيم بن احمد بن محمد حدثنا جعفر بن مخلد بن إبراھيم أخبرنا سفيان يعنى منه
 ست بن وأنا دينار بن عمرو من سمعت يقول عيينة بن سمعت يقول غسان أبا سمعت يقول الحنيني الحنين أبي بن

 حدثنا األبار علي بن احمد أخبرنا احمد بن دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرنا سنة عشرة تسع بن وأنا ومات سنة عشرة
 رينوعش ست سنة ومات سنة وعشرين اثنتين دينار بن عمرو جالست سفيان قال قال علي حدثنا علي بن الحسن
 وعشرين اثنتين سنة دينار بن عمرو جالست وصوابه خطأ وھو قال كذا قلت سنة عشرة أربع بن وأنا وجالسته
 ھشام بن محمد بن احمد بن محمد حدثنا أبي حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا وعشرين ست سنة ومات

 هللا صلى النبي أصحاب وبين بيني ما قولي عيينة بن سفيان سمعت يقول ھشام بن محمد جدي سمعت قال الطالقاني
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 بن هللا عبد حدثنا المروروذي احمد بن عمر أخبرنا الفتح بن علي بن محمد أخبرني رجال يعنى االستر سلم و عليه
 رجل حدثنا يقول فسمعته جريج بن حضرت يقول عيينة بن سمعت قال ميمون بن محمد حدثنا إمالء البغوي محمد
 األبواب تصفحت الجمعة يوم كان فلما حيا ھذا يكون ان ينبغي فقلت عباس بن سألت قال جلر وحدثنا عباس بن عن
 بن سألت نعم فقال عباس بن رأيت فقلت المسجد أبواب بعض إلى عيينة بن وأشار ھنا ھا من دخل قد بشيخ انا فإذا

 حدثنا قال فلما جريج بن عم فجلست منه فسمعت عباس بن وسمعت عباس بن وحدثنا عمر بن هللا عبد ورأيت عباس
 يا عليه غصت قد فقال عباس بن عن يزيد أبي بن هللا عبيد حدثنا الوليد أبا يا قلت عباس بن سمعت قال رجل

 بن محمد سمعت قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا المزكى محمد بن إبراھيم حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا غواص
 جلست وكھوال مشيخة رأيت فإذا الخلق فاتصفح المسجد إلى اخرج كنت يقول عيينة بن سمعت يقول الباھلى عمرو
 أخبرنا بالسؤدد تفردى الشقاء ومن مسود غير فسدت الديار خلت ينشد ثم الصبيان ھؤالء اكتنفنى قد اليوم وأنا إليھم
 هللا عبد بن احمد بكر أبو حدثنا الطبراني احمد بن سليمان أخبرنا األصبھاني شھريار بن احمد بن هللا عبد بن محمد

 سقطت كلھا أسنانى كأن رأيت يقول عيينة بن سفيان سمعت يقول البلخي يحيى بن حامد سمعت قال الطرسوسي
 أخبرنا محدثا لي عدو كل هللا فجعل وبقيت أسنانى فمات أنت وتبقى أسنانك تموت فقال للزھرى ذلك فذكرت
 بن علي سمعت قال يحيى بن محمد حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد اأخبرن السروى الحسن بن محمد أخبرنا البرقاني
 بن هللا ھبة وأخبرناه إجازة مھدى بن عمر أبو أخبرنا عيينة بن من أتقن الزھري أصحاب في ما يقول المديني
 في تقدم من المديني بن لعلي قلت قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا عنه قراءة الطبري الحسن
 يطعن ولم أحد فيه يتكلم ولم فيه يشك ال سماعا سمع الذي علي قال ثم عيينة بن سفيان أقدم فأنى أنا أما قال الزھري

 حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا عيينة بن وسفيان سعد بن زياد طاعن فيه
 عيينة بن أو إليك أحب فمعمر سعيد بن ليحيى قلت قال المديني هللا عبد بن علي حدثنا شيبة أبي بن عثمان بن محمد
 قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا المزكى محمد بن إبراھيم حدثنا نعيم أبو وأخبرنا عيينة بن قال الزھري في

 معمر من الزھري في إلى أحب عيينة بن القطان سعيد بن يحيى قال يقول عليا سمعت يقول توبة بن سلمان سمعت
 بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال األشناني محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا
 فقال الزھري في الناس أثبت عيينة بن سفيان يقول الناس بعض إن له قلت معين بن يحيى سألت يقول الدارمي سعيد
 طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا الزھري أيام يعنى غليما كان إنما سفيان كان شيء وأي منه سمع من ذاك يقول إنما
 حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا بكر بن الوليد حدثنا
 حديث في الناس اثبت ھو يقول الحديث أھل بعض وكان الحديث في ثبت ثقة كوفى ھاللى عيينة بن وسفيان قال أبي
 ھالل لبنى مولى وكان مكة سكن محمد أبا ويكنى الحديث أصحاب حكماء من يعد وكان الحديث حسن وكان زھريال

 كتاب في وجدت قال أبي حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا كتب له يكن ولم آالف سبعة من نحوا حديثه وكان
 بن أخبرنا أكتبه أن قبل حفظته شيئا اال قط شيئا كتبت ما يقول عيينة بن سمعت قال موسى بن مجاھد حدثنا جدي
 وسفيان مالك يقول الشافعي سمعت قال األعلى عبد بن يونس حدثنا األبار علي بن احمد أخبرنا دعلج أخبرنا الفضل

 بن محمد العباس أبو حدثنا الحرشي الحسن بن احمد بكر أبو القاضي أخبرنا األثر في يعنى القرينان عيينة بن
 أخبرنا الحجاز علم لذھب وسفيان مالك لوال يقول الشافعي سمعت يقول سليمان بن الربيع سمعت قال األصم يعقوب
 أبو حدثني محمد بن هللا عبد حدثنا سعد بن عمر حدثنا الخزاز العباس بن محمد أخبرنا الجوھري علي بن الحسن
 علية عن فسألني المؤمنين أمير ھارون تلقيت قال النخاس الربيع أبو حدثنا أبي حدثني عروس بن محمد علي

 والصواب الرواية في ھكذا عندك الناس سيد ومن المؤمنين أمير يا قلت قال الناس سيد فعل ما لي قال ثم الھاشميين
 المزكى محمد بن إبراھيم أخبرنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا عيينة بن سفيان الناس سيد قال غيرك الناس سيد ومن

 شقيق بن الحسن بن علي سمعت قال رزمة أبي بن العزيز عبد بن محمد سمعت قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا
 أخبرنا البزاز عروة بن إبراھيم بن محمد بن الباقى عبد منصور أبو وأخبرنا المبارك بن وھو هللا عبد سمعت يقول
 بن أخبرنا الوھاب عبد بن يةھد حدثنا الحلواني علي بن الحسن حدثنا المجدر بن حدثنا الخزاز العباس بن محمد

 البرقاني أخبرنا به أغر كان ما ھدية زاد األحدين أحد ذاك فقال عيينة بن سفيان عن الثوري سفيان سئل قال المبارك
 قال الحكم بن بشر بن الرحمن عبد حدثنا البخاري صالح بن هللا عبد حدثكم الصواف بن علي أبي على قرأت قال



107 

 

 الفضل بن أخبرنا شعبة وال قال شعبة وال له قلت منه أجمع وال عيينة بن سفيان مثل رأيت ما يقول بھزا سمعت
 ما يحيى لي قال قال علي حدثنا العظيم عبد بن يعنى العباس حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا
 القوم امام سفيان قال الحديث في ماما سفيان سعيد أبا يا فقلت عيينة بن سفيان غير منھم تعلمت الذين معلمى من بقى
 يشبه أحد األرض وجه على بقى ما األرض على بيده وقال يقول المفضل بن بشر وسمعت علي قال سنة أربعين منذ

 به يحدث شعبة فاسمع فاقوم عيينة بن من الحديث اسمع كنت مھدى بن الرحمن عبد قال علي قال عيينة بن سفيان
 بن يحيى بن احمد أخبرنا راشد بن علي بن احمد بن علي أخبرنا الزھري ربيعة نب منصور أخبرنا أكتبه فال

 األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرني وشعبة سفيان من حديثا أحسن عيينة بن سفيان المديني بن علي قال قال الجارود
 قال إسماعيل بن مؤمل دثناح المروزي إبراھيم بن إسحاق حدثنا قال منيع بن حدثنا الخزاز العباس بن محمد أخبرنا
 بكر أبو أخبرنا زيد بن بحماد فعليه أيوب أراد ومن الھاللي بالفتى فعليه دينار بن عمرو أراد من يقول شعبة سمعت
 سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال األشناني محمد بن محمد بن احمد

 قالت به اعلم عيينة بن فقال الثوري أو عمرو في إليك أحب عيينة بن له قلت معين بن يحيى سألت يقول الدارمي
 روى إنما شعبة عنه روى وأيش قال فشعبة قلت به اعلم عيينة بن فقال زيد بن حماد أو فيه إليك أحب عيينة فابن
 قال كزال بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا حديث مائة من نحوا عنه

 بن هللا ھبة أخبرنا قومه في نوح لبث ما عمرو من سمعت يقول سفيان سمعت قال المستملى يعنى مسلم أبا سمعت
 سمعت قال األثرم محمد بن احمد حدثني البغوي محمد بن هللا عبد أخبرنا علي بن عيسى أخبرنا الطبري الحسن
 أروى عيينة بن قال انه معين بن يحيى عن وبلغني قال عيينة بن ردينا بن بعمرو الناس اعلم يقول حنبل بن احمد
 المزكى محمد بن إبراھيم حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا الثوري من بعمرو اعلم وھو فيه وأثبتھم عمرو عن الناس
 في الناس اثبت يقول معين بن يحيى سمعت يقول محمد بن العباس سمعت قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا
 بن اختلف فان قلت زيد بن حماد من دينار بن بعمرو اعلم ھو فقال زيد بن حماد له قلت عيينة بن دينار بن عمرو
 سلمة سمعت السراج وقال منه دينار بن بعمرو أعلم عيينة بن سفيان قال دينار بن عمرو في الثوري وسفيان عيينة
 الحديث أصحاب ير لم إذا الثوري سفيان كان يقول وادر أبي بن العزيز عبد بن المجيد عبد سمعت يقول شبيب بن
 بن قال بما فأخبره عيينة بن أتيت لي فيقول الثوري فآتى كذا وھذا خطأ ھذا فيقول عيينة بن آتى فكنت األحاديث اسند
 بن احمد بن محمد أخبرنا جامع بن هللا عبد بن محمد أخبرنا الحسن بن هللا ھبة أخبرنا قال كما ھو فيقول عيينة
 فحدث زيد بن حماد بن بن ومعي عيينة بن سفيان عند كنت يقول هللا عبد بن علي سمعت قال جدي حدثنا يعقوب
 فقال عباس بن عن يقول زيد بن حماد فان له فقلت علي قال مرسال المواقيت في طاوس عن عمرو بحديث سفيان
 اعلم أنت محمد أبا يا قلت ثم فنفيت زيد بن مادح أو بعمرو اعلم انا صدقت لما هللا بأسماء عليك احرج سفيان لي

 كذا يقول زيد بن حماد إن له قلت حين جدي عرضت ابنه بن لي قال قمت فلما حاضر وابنه زيد بن حماد من بعمرو
 بن موسى بن محمد حدثنا علي بن إسماعيل حدثنا الواعظ احمد بن عمر أخبرنا الفتح بن علي بن محمد أخبرني وكذا
 صبي كأنه عيينة بن سفيان قدام زيد بن حماد رأيت قال أصحابنا بعض حدثني شيخ أبي بن سليمان حدثنا قال حماد
 حدثنا قال الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا معلمه قدام

 بن محمد أو عيينة بن دينار بن عمرو في أثبت اأيم اسمع وأنا معين بن يحيى سئل قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم
 حديث أكثر وسفيان زيد بن حماد ومن العطار داود ومن مسلم بن محمد من عمرو في اثبت عيينة بن فقال مسلم
 الواحد عبد بن محمد أخبرنا عمرو في بينھما سوى كأنه ثقة جميعا فقال جريج وبن قيل وأسند عمرو عن منھم
 حديث عن معين بن يحيى سألت قال محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد بن احمد أخبرنا باسالع بن محمد أخبرنا
 بحديث أعلم أيھم دينار بن عمرو عن عيينة بن وسفيان دينار بن عمرو عن والثوري دينار بن عمرو عن شعبة
 هللا عبد بن محمد اأخبرن السكري أخبرني دينار بن عمرو بحديث أعلمھم عيينة بن سفيان فقال دينار بن عمرو

 أحسن من القطان سعيد بن ليحيى قلت قال أبي حدثنا الغالبي بن حدثنا األزھري بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي
 احمد حدثنا الدقاق علي بن احمد بن محمد حدثني عيينة بن سفيان من حديثا أحسن أحدا رأيت ما قال حديثا رأيت من
 إبراھيم بن احمد حدثنا البخاري صالح بن هللا عبد حدثنا الرحمن عبد بن الحسن احدثن بالبصرة النھاوندي إسحاق بن
 معرفته من عيينة بن عند فقال الثوري من عيينة بن أين مھدى بن الرحمن لعبد قلت قال حماد بن نعيم حدثنا كثير بن
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 بن محمد بن عثمان رناأخب الثوري عند يكن لم ما يجمعھا متفرقة حروف على وغوصه الحديث وتفسير بالقرآن
 قال وھب بن حدثنا بحر بن علي حدثنا المفضل بن إسماعيل حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا العالف يوسف

 الرحمن عبد أخبرنا قال السروي الحسن بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا عيينة بن من هللا بكتاب اعلم أحدا رأيت ما
 عيينة بن سفيان من بالسنن اعلم كان أحدا رأيت ما أبى لي قال قال حنبل بن احمد بن صالح حدثنا حاتم أبى بن

 أبو حدثنا صاعد بن محمد بن يحيى حدثنا الوراق إسماعيل بن محمد حدثنا الدقاق محمد بن الحسن بن على أخبرنا
 أخبرنا مثله نحن رأينا ام فقال عيينة بن سفيان وذكر حنبل بن محمد بن احمد هللا عبد أبا سمعت قال األثرم بكر

 يقول غسان أبا سمعت قال الحنين أبى بن ھو الحسين بن محمد حدثنا الحكيمي احمد بن محمد حدثنا مخلد بن إبراھيم
 بن محمد أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن على أخبرنا عيينة بن سفيان يعنى اكيسه كان ما

 البرقاني أخبرنا صدوقا ثقة كان عيينة بن سفيان قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد احدثن الكرجي داود بن محمد
 بن يحيى سمعت قال عمار بن سمعت قال إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خميرويه بن هللا عبد بن محمد أخبرنا
 ال فسماعه ھذا وبعد ةالسن ھذه في منه سمع فمن وتسعين سبع سنة اختلط عيينة بن سفيان ان اشھدوا يقول سعيد
 قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري أخبرني شيء
 الفضل بن أخبرنا بعرفة وقفة سبعين لي توفى ھذه قال حج سنة آخر في يقول عيينة بن سمع من بعض حدثني
 حجة وسبعين اثنتين عيينة بن سفيان حج المديني بن على قال قال يانسف بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا
 وأقام مات أن إلى يحج يزل فلم سنين تسع بن وھو بسنة موته بعد سفيان وحج ومائة عشرة خمس سنة عطاء مات
 هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا الكوفة إلى خرج ثم ومائة وعشرين ست سنة إلى ومائة وعشرين اثنتين سنة بمكة

 الحسن أخبرني سعد بن محمد حدثنا الدنيا أبى بن محمد بن هللا عبد حدثنا البرذعي صفوان بن الحسين أخبرنا المعدل
 سنة كل في أقول مرة سبعين الموضع ھذا وافيت قد حجھا حجة آخر بجمع له قال سفيان ان عيينة بن عمران بن
 السنة في فتوفى فرجع ذلك أسأله ما كثرة من هللا من استحييت قد وانى المكان ھذا من العھد آخر تجعله ال اللھم

 سنة رجب من يوم أول السبت يوم ومات ومائة سبع سنة ولد انه سفيان أخبرني الواقدي قال سعد بن وقال الداخلة
 إسحاق بن حنبل حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا بالحجون ودفن ومائة وتسعين ثمان
 الفضل بن أخبرنا األولى جمادى من يوم آخر في وتسعين ثمان سنة في سفيان ومات قال الحميدي سمعت قال

 آخر ومائة وتسعين ثمان سنة عيينة بن سفيان مات عمر أبى بن محمد قال قال يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا
 حدثنا الجوھري المغيرة بن هللا عبد بن على رناأخب الطاھري العزيز عبد بن على أخبرنا اآلخرة جمادى من يوم
 من...  عيينة بن سفيان يرثى مناذر البن المنذر بن إبراھيم أنشدني قال بكار بن الزبير حدثنا الدمشقي سعيد بن احمد
 يا. ... .. اكفانا مكسوين والعلم...  نعشه على بسفيان راحوا... ...  سفيانا لإلسالم فليبك...  ھالكا رجال يبكى كان
 ...  واسالنا االخالء فقد...  أنسانا سفيان يا فقدك... ...  واحزانا غما اورثتنا...  ومؤتمھم الناس واحد

 عباس عنه روى عيينة بن وإبراھيم يونس بن عيسى عن حدث المخرمي ثم الرصافى زياد بن سفيان - 4765
 هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا ثقة وكان التمتام غالب بن ومحمد المنادى بن جعفر وأبو الدوري

 بصرى الرحمن عبد بن مسلمة حدثنا المنادى هللا عبيد بن محمد حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا مھدى بن
 زياد بن سفيان وحدثنا محمد قال حسين أبى بن سعيد بن عمر عن المقدمي على بن عمر حدثنا بالصيمرة عنه كتبت
 ان مليكة أبي بن عن بعض في بعضھم حديث دخل وقد حسين أبي بن سعيد بن عمر حدثنا يونس بن عيسى حدثنا
 قال على ھو فإذا قال بمنكبيه فزاحمنى رجل فجاء سريره عند كنت الخطاب بن عمر قبض لما قال عباس بن

 في يونس بن عيسى وقال بصحيفتك هللا ألقى أن من الي أحب بصحيفته هللا ألقى أحد ما قال ثم فدنا قال له فتأخرت
 كثيرا فانى صاحبيك مع هللا يجعلك ان ألرجو كنت وإن جميعا وقاال منك إلي أحب عمله بمثل هللا ألقى أحد ما حديثه
 ذاك قال وعمر بكر وأبو أنا وفعلت وعمر بكر وأبو أنا كنت يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اسمع كنت ما

  مرارا
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 بن وإسحاق وھب بن هللا وعبد أسباط بن يوسف عن بھا وحدث بغداد قدم المصيصي محمد بن سفيان - 4766
 سويد بن ومحمد فھم بن والحسين الختلي سنين بن إبراھيم بن إسحاق عنه روى األعور محمد بن وحجاج الفرات
 محمد أخبرنا وغيرھم البھلول بن إسحاق بن وأحمد الصوفي الحسين بن وأحمد البراء بن احمد بن ومحمد الطحان

 فحدثنا الثغر محمد بن سفيان علينا قدم قال فھم بن الحسين حدثنا الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا رزق بن احمد بن
 الدقاق طاھر أبي بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا حديثا عنه وساق الفرات بن إسحاق عن

 بن يوسف حدثنا المصيصي محمد بن سفيان حدثنا سويد بن محمد حدثنا األدمى يحيى بن عثمان بن احمد أخبرنا
 بكت اال قط الجمل وقعة في مسيرھا عائشة ذكرت ما قال أبيه عن عروة بن ھشام عن الثوري سفيان حدثنا أسباط
 علي بن محمد أخبرني الملقاة الحيضة المنسى النسى سفيان قال منسيا نسيا كنت ليتني يا وتقول خمارھا تبل حتى

 عن محمد بن صالح علي أبا وسألت قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا مھران بن مسلم أبو أخبرنا المقرئ
 أتى إذا سلم و عليه هللا صلى النبي كان قال أنس عن الزھري عن يونس عن وھب بن عن محمد بن سفيان حديث

 بشيء ليس فقال محمد بن سفيان عن علي أبا وسألت قال الزھري عن يونس الناس رواه أنما خطأ فقال بالباكورة
 أبو القاضي أخبرنا شيء ال فقال المصيصي محمد بن سفيان عن الدارقطني الحسن أبو سئل قال األزھري أخبرني
 كان الفزاري محمد بن سفيان له يقال المصيصة ألھل شيخ الدارقطني لنا قال قال الطبري هللا عبد بن طاھر الطيب
  الحديث في الحال سيء ضعيفا

 يزيد بن العباس عن حدث الديك بھارون والده ويعرف القاضي محمد أبو سفيان بن ھارون بن سفيان - 4767
 بن محمد حدثنا المعدل علي أبي بن علي أخبرنا المظفر بن محمد عنه روى األعرج سھل بن والفضل البحراني
 بن زيد حدثنا األعرج سھل بن فضل حدثنا القاضي سفيان بن ھارون بن سفيان محمد أبو حدثنا الحافظ المظفر
 الدنيا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعد بن مصعب عن عدى بن الزبير عن الثوري سفيان حدثنا الحباب
 ھارون بن سفيان ان قانع بن أخبرنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا سعد عن مرة زيد لنا وقال رطبة خضرة
 بن علي أخبرنا الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخبرنا وثالثمائة عشرة اثنتي سنة في مات القاضي بالديك روفالمع
  رجب في وثالثمائة عشرة اثنتي سنة ھارون بن يزيد مستملي سفيان ومات أخى كتاب في وجدت قال السكري عمر

   السرى اسمه من ذكر

 جعفر حدثنا المخزومي القاسم بن محمد بن الحسن بن الحسين رناأخب المدائن أھل من واصل بن السرى - 4768
 عمى حدثني العرزمي احمد بن عباد حدثنا بالكوفة الشيباني جعفر بن احمد بن القاسم حدثنا إمالء الخلدي محمد بن
 تباك قال اسفارا يحمل الحمار كمثل يقول رباح أبي بن عطاء سمعت قال المدائني واصل بن السرى عن أبيه عن
 سفرة بأيدى عطاء وقال السباع سابط بن الرحمن عبد وقال الرماة قال قسورة من فرت مستنفرة حمر كأنھم وقال
  كتبة قال

 معروف صاحب المجتھدين العباد وأحد المذكورين المشايخ من كان السقطى الحسن أبو المغلس بن السرى - 4769
 وغيرھم ھارون بن ويزيد يمان بن ويحيى غراب بن وعلي عياش بن بكر وأبي بشير بن ھشيم عن وحدث الكرخي
 جابر بن الفضل بن ومحمد النورى الحسين وأبو محمد بن والجنيد الطوسي مسروق بن العباس أبو عنه روى

 بن محمد بن علي أخبرنا آخرين وفي الشكلي يوسف بن والعباس المخرمي أيوب بن هللا عبد بن وإبراھيم السقطى
 حدثنا الطستي علي بن الصمد عبد أخبرنا الحسن وقال حدثنا علي قال شاذان بن بكر أبي بن والحسن المعدل هللا عبد
 علي أخبرنا السقطى مغلس بن سرى حدثنا قال اتفقا ثم جعفر أبو شاذان بن زاد السقطى جابر بن الفضل بن محمد
 أبا مروا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اشتكى لما قال أبي أخبرني قال أبيه عن عروة بن ھشام عن غراب بن
 يتأخر ذھب بكر أبو رآه فلما فخرج خفة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فوجد بھم فصلى قال بالناس فليصل بكر

 أبو فكان بكر أبي جنب إلى جلس حتى سلم و عليه هللا صلى النبي ذھب ثم سلم و عليه هللا صلى النبي إليه فأشار
 صلى هللا ورسول قائم بكر أبو بكر أبي بصالة يصلون والناس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بصالة يصلى بكر
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 يقول شاكر بن هللا عبد سمعت يقول حبش بن علي بن محمد سمعت قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا قاعد سلم و عليه هللا
 فضممت قال الملوك تجالس كذا سرى يا فنوديت المحراب في رجلي ومددت ليلة وردى صليت السقطى سرى قال
 حدثنا القطيعي جعفر بن احمد أخبرنا النصيبي عمر بن سالمة أخبرنا ابدا رجلي مددت ال وعزتك قلت ثم رجلي إلى

 فالقيت للروم خربة فنزلنا راجال غزوت قال مغلس بن السرى سمعت قال عثمان بن سعيد حدثني يوسف بن العباس
 يدي بين العبيد تجلس ھكذا مغلس بن سرى يا بي يھتف ھاتف فإذا جدار على رجلي ورفعت ظھري على نفسي
 بن هللا عبد بن محمد أخبرنا بالري النيسابوري فضالة بن احمد بن محمد بن الرحمن عبد علي أبو أخبرنا اربابھا
 ذلك من هللا استغفر فانا مرة هللا حمدت يقول السقطى السرى سمعت يقول الحربي بكر أبا سمعت قال الرازي شاذان
 فخرجت لي فقيل سوقنا في الحريق فوقع متاع فيه وكان دكان لي كان قال ذاك وكيف قيل سنة ثالثين منذ الحمد
 أخبرنا خطيئة فرأيتھا فكرت إني ثم  الحمد فقلت سلم قد دكانك فان أبشر فقال رجال فلقيت دكانى خبر أتعرف
 قال الضراب سلم بن محمد بن سليمان القاسم أبو حدثني نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا رزق بن احمد بن محمد
 شيئا سرى فأخذ فانكسر يدھا من فسقط شيء فيه اناء معھا جارية به مرت السقطى سريا ان إخواني بعض حدثني
 إليك هللا بغض معروف له فقال صنع ما فأعجبه الكرخي معروف إليه فنظر اإلناء ذلك بدل إليھا فدفعه دكانه من
 سمعت قال خلف بن احمد حدثني قال عاصم بن عمر حدثني الخواص محمد بن جعفر أخبرنا رزق بن وأخبرنا دنياال

 من فقلت شعثا صبيا معروف مع فرأيت العيد صالة من انصرفت معروف بركات من فيه انا الذي ھذا يقول سريا
 انك ترى ما له فقلت سرى قال يتيم انا قالف تلعب ال لم فسألته منكسر واقف وھذا يلعبون الصبيان رأيت فقال ھذا
 تفعل أو لي فقال حاله من اغير اعطنيه له فقلت به يفرح جوزا به يشترى نوى له فاجمع أخلوا لعلي فقال به تعمل
 علي حدثنا الوراق علي بن العزيز عبد حدثنا كذا من أقل عندي الدنيا فسويت قلبك هللا اغنى خذه لي قال نعم فقلت
 سرى مناقب وبينه بيني وجرى الخياط عالم سمعت قال المقرئ سھل بن مظفر حدثنا بمكة الھمذاني هللا عبد بن

 الطائف ابنى أخذ جيرانك من انا الحسن أبا يا فقال امرأة فوافته يوما سرى مع جالسا كنت عالن لي فقال السقطى
 يبعث ان فتوقعت عالن قال إليه تبعث أو يمع تجيء ان رأيت فإن يؤذيه ان أخشى وانا الطائف ابنى وكلم البارحة

 لھا وقال فسلم السلطان يؤذيه ان أخشى ذا ھو في هللا هللا الحسن أبا يا المرأة فقالت صالته في وطول فكبر فقام إليه
 لي قال الطيب أبو قال ابنك خلوا قد إلحقى فقالت المرأة إلى امرأة جاءت حتى برحت فما عالن قال حاجتك في انا

 اللوز فصار ربحه دنانير ثالثة روزنامجة فيه وكتب دينارا بستين لوز كر اشترى ھذا من يتعجب وأيش عالن
 ان الدالل قال دينارا وستين بثالثة قال بكم قال خذه له فقال اريده اللوز ذاك إن له وقال الدالل فأتاه دينارا بتسعين
 له فقال دنيارا وستين بثالثة اال ابيعه ليس أحله ال عقدا هللا وبين بيني عقدت قد له قال بتسعين الكر صار قد اللوز
 السرى وال منه اشترى الدالل فال بتسعين اال منك آخذ لست مسلما اغش ال ان هللا وبين بيني عقدت قد انى الدالل
 محمد حدثنا العتيقي محمد بن احمد أخبرنا فعله ھذا كان من دعاء يستجاب ال كيف عالن لي قال الطيب أبو قال باعه
 الناس مجيء اذكر انى يقول السقطى سريا سمعت قال القاضي حرب بن الحسين بن علي عبيد أبو حدثنا العباس بن
 المحتسب علي بن احمد أخبرنا علي يدخلوا ان مجيئھم الريد وانى عنى يشغلھم ما العلم من لي ھب اللھم فأقول الي

 الورد أبي بن سمعت يقول القناد الرحيم عبد بن علي الحسن أبا سمعت قال الفقيه الھمذاني الحسين بن الحسن حدثنا
 بدله لك اشترى انا فقلت الدورق انكسر قال لك ما فقلت مكسور ودورقه يبكى وھو السقطى سري على دخلت يقول
 عامله أكل وأيش طينه أين ومن عمله ومن الدورق به اشترى الذي الدانق أين من اعرف وانا بدله تشترى لي فقال
 مولى يوسف بن العباس حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا النصيبي عمر بن سالمة أخبرنا عمله من فرغ حتى
 فيھا خضرة بروضة فمررت الروم أرض غزونا يقول مغلس بن سري سمعت قال عثمان بن سعيد حدثنا ھاشم بنى

 آكل وجعلت دابتى عن فنزلت فاليوم حالل وماي آكل كنت ألن نفسي في فقلت المطر ماء فيه منقور وحجر الخباز
 أين من ھذا إلى بھا بلغت التي فالنفقة مغلس بن سرى يا بي يھتف ھاتف فإذا الماء ذلك من وشربت الخباز ذلك من

 بن سري سمعت قال محمد بن جنيد حدثني يوسف بن العباس حدثنا جعفر بن احمد أخبرنا عمر بن سالمة وأخبرنا
 عبد القاسم أبو القاضي أخبرنا لي تصح فما وآكلھا الدبس في اغمسھا جزرة سنة ثالثين منذ ھىاشت يقول المغلس
 يقول سريا سمعت قال الجنيد حدثني الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا البجلي عثمان بن محمد بن الواحد
 بن احمد بن محمد أخبرنا سبيال كتل إلى أجد فما منة فيھا علي لمخلوق وال تبعة فيھا علي ليس أكلة آكل ان أحب
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 سريا سمعت قال الربيع صاحب الرقى عامر بن إسماعيل بن محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان حدثنا رزق
 بن احمد أخبرنا الواعظ عثمان بن الحسن عمر أبو أخبرنا عليه اقدر ما سنة ثالثين منذ بقال اشتھى يقول السقطى
 ست منذ الحندقوقى ألشتھى إني يقول السقطى سريا سمعت قال الشكلي يوسف بن العباس حدثنا حمدان بن جعفر
 الواحد عبد وھذا اإلتساع العلم له يطلق كيف يتسع ممن العجب وإني سنة عشرة ثمان منذ بخل والھندبا سنة عشرة
 وقال الساعة قومت ان إلى بليتكم وھي الجنة من أخرجته لقمة آدم أبيكم بليت وإن بيشبارجات الملح يقول زيد بن

 كنت التي الغرفة باب علي فدق عبادان إلى الجرجاني حسين أتاني يقول السقطى المغلس بن سري سمعت الشكلي
 هللا ان لوال سرى لي قال ثم تفلح ال قال نعم قلت مدقوقة ملحك لي فقال سرى فقلت سرى لي فقال إليه فخرجت فيھا
 وأبكانى فأتعبنى مضى ثم الطرقات في الناس تالقى وال التاجر تجر وال الزارع زرع ما القرآن فھم عن اآلذان عقم

 يقول المسوحى حسنا سمعت قال الرقى عامر بن إسماعيل بن محمد حدثنا احمد بن عثمان حدثنا رزق بن أخبرنا
 من الا أجد فلم كله الكرخ فطفت الباب داخل قدره رجل من باقالء لي اشترى فقال قطعة السقطى السرى إلى دفع
 جعفر أخبرنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا خارج قدره من اال أجد لم فانى قطعتك خذ فقلت إليه فرجعت الباب خارج قدره

 بمئزر متزر وھو خاليين وكنا مغلس بن السرى عند يوما كنت يقول محمد بن الجنيد سمعت قال كتابه في الخلدي
 بي ما ان أقول ان شئت لو ھذا جسدى إلى أنظر فقال يكون ما كأجھد مضني دنف سقيم جسد كأنه جسده إلى فنظرت

 له فقلت اعوده عليه فدخلت اعتل ثم تورد حتى حمرة اشرب ثم اصفر وجھه وكان أقول كما كان المحبة من ھذا
 يجد كيف لي فقال اروحه المروحة فأخذت طبيبى من أصابني والذي بي ما طبيبى إلى أشكو كيف فقال تجدك كيف
 والصبر مجتمع والكرب...  مستبق والدمع محترق القلب...  يقول أنشأ ثم داخل من تحترق جوفه من حةالمرو روح
 فيه شيء كان ان رب يا... ...  والقلق والشوق الھوى جناه مما...  له قرار ال من على القرار كيف... ...  مفترق

 بن الجنيد سمعت قال كتابه في الخلدي جعفر خبرناأ نعيم أبو وأخبرنا...  رمق لي دام ما به علي فامنن...  فرج لي
 فبكيت رأسه عند فجلست بنفسه يجود وھو عليه فدخلت السنة عيادة أيام ثالثة كل في السرى اعود كنت يقول محمد
 هللا عن تشتغل وال االشرار تصحب ال فقال أوصني له فقلت الي ونظر عينيه ففتح خده على دموعى من وسقط

 يقول البزار بن حسن سمعت قال الجنيد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أنبأنا راألخيا بمجالسة
 سرى وبقي ماتا انھما ثم بھما هللا يحفظنا ان نرجو وكنا ھنا ھا الحارث بن بشر وكان ھنا ھا حنبل بن احمد كان
 الحسن بن علي حدثنا بھمذان البزاز العزيز عبد بن عيسى بن محمد أخبرنا بسرى هللا يحفظنى ان أرجو فانى

 وتسعون ثمان عليه اتت السقطى السرى من  اعبد رأيت ما يقول الحسن سمعت يقول الفرجانى سمعت قال العقيلي
 لنا قال حمويه بن العباس بن محمد عمر أبو لنا قال قال األزھري أخبرنا الموت علة في اال مضطجعا رؤى ما سنة
 خلونا ليال لست الثالثاء يوم السقطى المغلس بن السرى الحسن أبو توفى القاضي حرب بن ينالحس بن علي عبيد أبو
 الشونيزية مقبرة في دفنه وكان قلت العصر بعد ودفن الفجر اذان بعد ومائتين وخمسين ثالث سنة رمضان شھر من

 بن الحسن أبا سمعت قال اسالعب بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا الجنيد قبر جنبه والى معروف ظاھر وقبره
 رأيته الليالي بعض في كان فلما السقطى سرى جنازة حضرت يقول حربويه بن عبيد أبا سمعت قال صديقنا المديني

 جنازتك حضر ممن فانى فقلت على وصلى جنازتى حضر ولمن لي هللا غفر قال بك هللا فعل ما فقلت النوم في
  الحاشية في اسمى فإذا فنظر قال حضرت قد بلى فقلت اسما فيه لي ير مفل فيه فنظر درجا فاخرج قال عليك وصلى

 سعيد بن ويحيى علية بن وإسماعيل يونس بن عيسى عن حدث الھمداني سھل أبو عاصم بن السرى - 4770
 الرحمن عبد عنه روى األبلي عمر بن وحفص عمارة بن وحرمي غياث بن وحفص حرب بن السالم وعبد األموي

 بن الحسن بن وعلي األنصاري شعبة بن محمد بن والحسن الوراق الخالق عبد بن بكر وأبو خراش بن عمر بن
 المحاملي والقاضي الزعفراني يزيد بن محمد بن وأحمد اآلدمي إسماعيل بن محمد بن وأحمد المروذي الحارث
 بن محمد عن كتابي في توجد قال الصواف الحسن بن احمد بن محمد حدثنا الحفار محمد بن ھالل أخبرني وغيرھم
 فسمع سلم و عليه هللا صلى النبي عن يحدثھم وھو عاصم بن السرى عند كان انه يذكر جارنا البزاز خالد بن الحسين
 كالما فسمع سلم و عليه هللا صلى النبي عن يحدثنا وھو زيد بن حماد عند كنا ھذا ما فقال المجلس ناحية في كالما
 صوته فوق الصوت كرفع سلم و عليه هللا صلى النبي حديث عند الكالم يعدون كانوا ذاھ ما فقال المجلس ناحية في
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 يزيد بن محمد بن احمد الحسن أبو حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا الطناجيري علي بن الحسين أخبرني
 النبي ان ھريرة أبي عن محمد عن عتيق بن يحيى عن علية بن إسماعيل حدثنا عاصم بن السرى حدثنا الزعفراني

 علية بن عن الدورقي يعقوب رواية من يحفظ إنما الحديث ھذا الراكد الماء في يبال ان نھى سلم و عليه هللا صلى
 طلحة بن علي أخبرنا فيرويھا األفراد األحاديث يسرق وكان منه عاصم بن السرى سرقه وقد به تفرد انه ويقال
 بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا يالغاز إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ
 جعفر بن محمد على قرأت قال الغزال محمد بن احمد حدثني يكذب وكان البغدادي عاصم بن السرى حدثنا خراش

 أخبرنا الحديث متروك البغدادي عاصم بن سرى قال الحافظ األزدي الحسين بن محمد الفتح أبي عن الشروطي
  ومائتين وخمسين ثمان سنة من صفر في مات عاصم بن السرى ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار

 األرغيانى مسيب بن محمد عنه روى الزبيري احمد أبي بن طاھر عن حدث مزيد أو مرثد بن السرى - 4771
 السرى حدثنا المسيب بن محمد احدثن السرخسي احمد بن زاھر أخبرنا المروذي الحسن بن محمد المظفر أبو أخبرنا

 حدثني الزبيري محمد بن طاھر حدثنا قال بالشك فصيرته المظفر أبي كتاب في مضبوطا يكن لم مزيد أو مرثد بن
 العشاء قبل النوم عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال عباس بن عن مجاھد عن عوذ بن سعيد أبو حدثنا أبي
  بعدھا الحديث وعن

 في مدائح وله المعاني حسن مجود شاعر الموصلي الرفاء الكندي الحسن أبو السرى بن احمد بن السرى - 4772
 الخالديين ھاشم ابني وسعيد محمد عثمان وأبي بكر أبي وبين بينه وكان حمدان بنى امراء من وغيره الدولة سيف
 وغيره الدولة سيف من رسمه وقطعا يداشد أذى الخالديان فآذاه كثيرة أھاجى بعض في ولبعضھم جميلة غير حالة

 فلم عنده سريا وثلبا المھلبي إلى ودخال وراءه الخالديان فانحدر المھلبي محمد أبا الوزير بھا ومدح بغداد إلى فانحدر
 الرؤساء إلى ودخال فيه والوقيعة سرى ثلب ھجيراھما وجعال ينادمانه المھلبي جملة في وحصال بطائل منه يحظ

 غيره عن فضال القوت عدم انه ويقال ويھجوھما منھما يتظلم ببغداد وأقام عندھم ذلك مثل به ففعل غدادبب واألكابر
 بعيد الحال تلك على ببغداد ومات الدين وركبه باألجرة لغيره نسخ ثم ويبيعه شعره يورق فجلس الوراقة إلى ودفع
 بن احمد عنه روى وقد شعره ديوان منه سمع انه يزعم الخالع جعفر بن محمد بن الحسين وكان وثالثمائة ستين سنة
 السرى أنشدنا قال بالھايم المعروف علي بن احمد أنشدنا قال علي أبي بن علي أخبرنا وغيره بالھايم المعروف علي
 العفاف لديه من يا...  فانكسر يده من فسقط حسنا قدحا إليه أھدى كان له صديق إلى بھا وكتب لنفسه الرفاء احمد بن
 الشمس كأنما... ...  يجتمع فليس الندامى بين...  مفاصله فرقت قد كأسك... ...  والرفع العالء وسيمتاه...  لورعوا

 به فجد... ...  ينصدع الفؤاد لكاد منك...  بمشبھه واثقا أكن لم لو... ...  قطع أكفھم في فجسمھا...  سقطت بينھم
 ...  بدع كلھا أشياء جودك...  من فعندى بدعة

   سالم اسمه من ذكر

 أبي بن الحسن أخبرنا الضرير معاوية أبو عنه روى زاذان بن منصور عن حدث المدائني صبيح بن سالم - 4773
 حدثنا حيان بن محمد األحوص أبو حدثنا العزيز عبد بن على أخبرنا الھروي هللا عبد بن محمد بن حامد أخبرنا بكر
 النبي عند القبائل ذكرت قال ھريرة أبى عن سيرين بن عن زاذان بن ورمنص عن صبيح بن سالم حدثنا معاوية أبو

 جمل قال عامر بنى في تقول فما قالوا تينع زھرة فقال ھوازن في تقول ما هللا رسول يا فقالوا سلم و عليه هللا صلى
 الھام عظام االقدام ثبت خيرا اال تميم لبنى هللا يابى فقال قال تميم في تقول ما قالوا الشجر أطراف من يأكل أزھر
 قلت األحوص أبو قال الزمان آخر في الرجال على الناس أشد ناوأھا من يضرھا ال حمراء ھضبة األحالم رجح
  المدائن يسكن كان قال سالم من معاوية ألبي

 من لطويلبا المعروف التميمي هللا عبد أبو سلم بن والصواب سليمان بن ويقال سليم بن ويقال سلم بن سالم - 4774
 ومحمد القاسم بن ھاشم النضر أبو عنه روى المسيب بن وغياث العمى زيد عن وحدث المدائن سكن خراسان أھل
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 الحسين الفرج أبو أخبرني وغيرھم ھشام بن وخلف الوليد بن وخلف الواسطي سليمان بن وسعيد المدائني جعفر بن
 بن خلف حدثنا المقرئ الكريم عبد بن إدريس حدثنا إمالء عيالقطي جعفر بن احمد حدثنا المقرئ احمد بن هللا عبد بن

 عليه هللا صلى النبي عن يسار بن معقل عن قرة بن معاوية عن العمى زيد عن الخرساني الطويل سالم حدثنا ھشام
 حمدا بن محمد أخبرنا بالقرآن الحسن والصوت المؤذنين الذان اال األرض أھل من لشيء يأذن ال هللا إن قال سلم و
 بن يحيى سمعت قال شيبة أبي بن عثمان بن محمد جعفر أبو حدثنا الفراء حبش بن محمد بن هللا ھبة أخبرنا رزق بن

 بديل أبا سمعت آخر موضع في شيبة أبي بن وقال منكرة أحاديث له فقال الطويل سلم بن سالم رجل له وذكر معين
 كان يحيى له فقال منا رجال كان بديل أبو له وقال سليم بن سالم عن يونس بن احمد رواية ليحيى وذكر التميمي
 البزاز سليمان بن احمد بن علي أخبرنا المظفر بن محمد أخبرنا األنماطي محمد بن هللا عبد بن احمد أخبرنا ضعيفا

 فقال التميمي سليمان بن سالم عن معين بن يحيى يعنى وسألته قال مريم أبي بن سعد بن احمد حدثنا المصري
 حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمرى أخبرنا حديثه يكتب ال يفضع
 عمر بن هللا عبيد أخبرنا بشيء حديثه ليس المدائني سلم بن سالم يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن احمد

 ليس التميمي سلم بن سالم يقول يحيى سمعت قال محمد بن العباس حدثنا مخلد بن محمد حدثنا أبي حدثنا الواعظ
 حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا السمسار محمد بن علي أخبرني بشيء
 عمر بن إبراھيم أخبرني جدا فضعفه التميمي سليمان بن سالم عن أباه يعنى وسألته قال المديني بن علي بن هللا عبد

 الھيثم بن الحسن حدثني القطيعي الحسن بن علي بن إبراھيم حدثنا الفقيه حمدان بن محمد بن هللا عبيد احدثن البرمكي
 أحاديث روى فقال الطويل سالم عن حنبل بن احمد يعنى وسألته قال مشيش بن موسى بن محمد حدثنا الخالل بن

 سالم عمار بن قال قال إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خميرويه بن أخبرنا البرقاني أخبرنا يرضه ولم منكرات
 بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني بحجة ليس المدائني سليم بن

 سالم آخر موضع في وقال سعدويه عنه روى ضعيف مدائنى الطويل سالم قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد
 المؤمن عبد خازم أبو القاضي حدثنا المالكي جعفر بن محمد بن علي أخبرنا البرقاني أخبرنا ممذمو مدائنى سلم بن
 عبد حدثنا بدمشق الكتاني احمد بن العزيز عبد وحدثنا المشغرانى الجھم أبو أخبرنا ببيروت مشكان بن المتوكل بن

 إبراھيم حدثنا قاال العصار عيسى بن القاسم حدثنا السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد حدثنا الميداني جعفر بن الوھاب
 حدثنا المستملى إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا ثقة غير المدائني سلم بن سالم قال الجوزجاني يعقوب بن
 المقرئ طلحة بن علي أخبرنا تركوه الطويل المدائني السعدي سلم بن سالم قال البخاري حدثنا فارس بن احمد أبو

 خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد أخبرنا
 بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا كذاب سلم بن سالم آخر موضع في وقال متروك كوفى الطويل سالم قال
 البرقاني أخبرني الحديث متروك سلم نب سالم قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد

 الساجي يحيى بن زكريا حدثنا األيادي علي بن محمد حدثنا اآلدمي الملك عبد بن محمد بن احمد بن محمد حدثني
  مناكير عنده المدائن نزل خراساني سليم بن سالم قال

 سكن سوار بن شبابة اخى بن وھو يالمدائن الضرير المنذر أبو وقيل العباس أبو سواء بن سليمان بن سالم -  4775
 الحجاج بن وشعبة المسعودي الرحمن وعبد الصلت بن ومسلمة السراج مسلم بن مغيرة عن وحدث بأخرة دمشق
 بن عيسى بن ومحمد النھرواني توبة بن سلمان عنه روى خنيس بن وبكر عمر بن وورقاء العالء بن عمرو وأبي
 عبد وقال الدمشقيان الصمد عبد بن محمد بن ويزيد األخفش موسى بن رونوھا المدائنيان روح بن هللا وعبد حيان

 بن علي بن محمد بن محمد بكر أبو أخبرنا بالقوي ليس فقال عنه وسئل بدمشق منه أبي سمع حاتم أبي بن الرحمن
 سالم حدثنا المدائني حيان بن عيسى بن محمد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا بھا النيسابوري حيد
 هللا صلى هللا رسول إلى االعراب من ناس جاء قال شريك بن أسامة عن عالقة بن زياد عن ورقاء حدثنا سليمان بن
 عرض من يعنى اقترض رجال اال الحرج هللا وضع هللا عباد فقال حرج من علينا ھل هللا رسول يا وقالوا سلم و عليه
 له انزل وقد اال داء ينزل لم هللا فان هللا عباد تداووا قال فنتداوى هللا ولرس يا قالوا وھلك حرج الذي ذاك ظلما رجل
 أبو لنا قال قال األزھري أخبرنا الحسن الخلق قال وأفضل العباد اوتى ما خير فما هللا رسول يا قالوا السام اال دواء
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 عدى بن هللا عبد أخبرنا الينيالم سعد أبي كتاب في قرأت ورقاء عن سليمان بن سالم به تفرد الدارقطني الحسن
  الحديث منكر وھو بدمشق لمقامه الدمشقي له يقال الضرير المدائني الثقفى سوار بن سليمان بن سالم قال الحافظ

 بن وموسى التنوخي سعيد بن وعمر ھارون بن يزيد عن حدث الضرير الخزاعي مالك أبو سالم بن سالم -  4776
  المحاملي إسماعيل بن الحسين عنه روى الوراق رجبي بن والفضل المروزي إبراھيم

   سالمة اسمه من ذكر

 حرب بن سماك عنه روى الكوفيين في معدود وھو المدائن عليه وقدم الفارسي سلمان سمع العجلي سالمة - 4777
 الدارمي صحف بن قيس حدثنا المكى داود بن احمد حدثنا الطبراني احمد بن سليمان حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا
 لي أخت بن جاء قال العجلي سالمة عن حرب بن سماك عن ھند أبي بن داود حدثنا المازني علقمة بن مسلمة حدثنا
 بالمدائن فوجدناه إليه فخرجنا عليه فاسلم الفارسي سلمان ألقى انى أحب اختى بن لي فقال قدامة له يقال البادية من
 قدم لي أخت بن ھذا هللا عبد أبا يا قلت عليه فسلمنا خوصا يسف ريرس على ووجدناه الفا عشرين على يومئذ وھو
 وقلنا فتحدثنا قال هللا أحبه قال يحبك انه يزعم قلت هللا ورحمة السالم عليه قال عليك أسلم أن فأحب البادية من علي
 مجوسا قوما كنا امھرمزر أھلي من فانا انا وممن أصلي اما قال أنت وممن أصلك عن تحدثنا اال هللا عبد أبا يا له

 يزال ال وكان الفارسية كتاب في وكنت ديرا فينا واتخذ فنزل منا أمه كانت الجزيرة أھل من نصرانى رجل فأتانا
 ولم قلت أبواي يضربنى قال يبكيك ما يوما له فقلت أبواه ضربه قد يبكى مضروبا يجيء الكتاب في معي غالم

 بي فاذھب قلت عجبا حديثا منه سمعت اتيته لو وأنت ضربانى ذاك علما فإذا الدير ھذا صاحب آتى قال يضربانك
 ففطن معه إليه اختلف فكنت قال والنار الجنة وعن واألرض السماء خلق بدء وعن الخلق بدء عن فحدثنا فاتيناه معك
 من تر فلم جاورتنا قد كان ھناه يا له فقالوا اتوه القرية أھل ذلك رأى فلما معنا يجيئون فجعلوا الكتاب من غلمان لنا

 الغالم لذلك فقال نعم قال عنا اخرج علينا تفسدھم ان نخاف ونحن إليك يختلفون غلماننا نرى وانا الحسن اال جوارنا
 اب ال يتيما وكنت معك اخرج انا لكني قلت على ابوى شدة علمت قد ذاك أستطيع ال قال معي اخرج يأتيه كان الذي
 فقدمنا الجزيرة قدمنا حتى الشجر ثمر من وناكل ونتوكل نمشي فجعلنا رامھرمز جبل فاخذنا معه فخرجت لي

 يوم إليھم فجئنا قال القاھم ان أحب وانا األرض أھل عباد ھم قوما ھنا ھا ان سلمان يا صاحبي لي فقال نصيبين
 فارس قبل لي اخوان في كنت قال غيبتك كانت أين وقالوا به وبشوا فحيوه صاحبي عليھم فسلم اجتمعوا وقد األحد
 ھؤالء يطيق ما تطيق ال انك قال ھؤالء مع دعني ال فقلت انطلق سلمان يا قم صاحبي لي قال ثم تحدثنا ما فتحدثنا

 فكنت العبادة في ودخل الملك ترك الملوك أبناء من رجل فيھم وإذا الليل ھذا ينامون وال األحد إلى األحد يصومون
 ھذا الملوك أبناء من الذي ذاك قال أمسينا فلما فيه يكون الذي غاره إلى واحدا واحدا يذھبون فجعلوا أمسينا حتى فيھم
 فقال فيه يكون الذي غاره اتى حتى بي فذھب سلمان يا ھلم لي فقال أنت خذه فقالوا منكم رجل ليأخذه يصنع ما الغالم
 فلم صالته في قام ثم كسلت إذا ونم لك بدا ما وصل نشطت إذا وصم غرثت إذا فكل أدم وھذا خبز ھذا سلمان يا لي

 إلى فذھبنا إلى فانصرف األحد كان حتى أحد يكلمنى ال األيام السبعة تلك الغم فاخذنى إلى ينظر ولم ذاك اال يكلمنى
 بعض على بعضھم ويسلم بعضا بعضھم فيلقى فيه يفطرون أحد كل يجتمعون وھم قال يجتمعون كانوا الذي مكانھم

 وصم غرثت إذا منه فكل وأدم خبز ھذا مرة أول لي قال ما مثل لي فقال منزلنا إلى فرجعنا قال مثله إلى يلتقون ال ثم
 غم فاخذنى اآلخر األحد إلى يكلمنى ولم إلى يلتفت فلم صالته في دخل ثم كسلت إذا ونم لك بدا ما وصل نشطت إذا

 انى لھم فقال واجتمعوا وأفطروا إليھم رجعنا األحد يوم كان فلما ثالثة أو احدين اصبر فقلت بالفرار نفسي وحدثت
 وكنا غيرنا فيليك حدث بك يحدث ان نخاف انا قالوا به لي عھد ال قال ذلك إلى تريد وما له فقالوا المقدس بيت أريد
 كنت الذي الغم عنى فيذھب الناس ونلقى نسافر قلت فرحت ذاك يذكر سمعته فلما به لي عھد ال قال نليك ان نحب
 يزل فلم يصلى قام نزلنا فإذا بالنھار ويمشى كله الليل ويصلى األحد إلى األحد من يصوم وكان وھو انا رجنافخ أجد
 إلى فذھبنا شيء معي ما فقال أعطنى فقال الناس يسأل مقعد رجل الباب وعلى المقدس بيت إلى انتھينا حتى دأبه ذاك
 بي فانطلقوا به فاستوصوا ھذا غالمي لھم فقال به رواواستبش إليه بشوا المقدس بيت أھل رآه فلما المقدس بيت

 سلمان يا لي فقال انصرف ثم اآلخر األحد يوم كان حتى إلى ينصرف فلم الصالة في ودخل ولحما خبزا فأطعمونى
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 ماواة أوقظه فلم قاله الذي الظل فبلغ فنام رأسه فوضع فايقظنى وكذا كذا مكان الظل بلغ فإذا رأسي أضع ان أريد انى
 فايقظنى وكذا كذا مكان الظل بلغ إذا لك قلت أكن ألم سلمان يا فقال مذعورا فاستيقظ ونصبه اجتھاده من دأب مما له

 فيه أعمل لم الدھر من شيء يفوتنى ان أكره انى سلمان يا ويحك قال دأبك من لك ماواة منعنى إنما ولكني بلى قلت
 كلمة النصرانية من أفضل دين اليوم بعد ويكون قلت النصرانية ماليو دين أفضل إن سلمان يا لي قال ثم خيرا 

 أدركته فإذا النبوة خاتم كتفيه وبين الصدقة يأكل وال الھدية يأكل نبي يبعث ان يوشك نعم قال لساني على ألقيت
 أدركته لو وهللا حقا اال يقول وال بحق اال يأمر ال نبي فإنه نعم قال النصرانية ادع ان أمرني وان قلت وصدقه فاتبعه

 وھذا تعطنى فلم دخلت له فقال المقعد ذلك على فمررنا المقدس بيت من خرجنا ثم لوقعتھا النار في أقع ان أمرني ثم
 نحو فتوجه سويا صحيحا فقام هللا بإذن قم فقال بيده فأخذ يدك فأعطنى قال أحدا حوله ير فلم فالتفت فاعطنى تخرج
 فسبونى اعراب كلب من رفقة فتلقانى وتبعته المشي فاسرع صاحبي وخرج رأيت مما تعجبا بصرى فأتبعته أھله

 في فجعلنى األنصار من رجل واشترانى المدينة إلى سقطت حتى البياع فتداولنى وثاقا وشدونى بعير على فحملونى
 فارد ينبدرھم فابيعه فاعمله بدرھم خوصا اشترى الخوص عمل تعلمت ثم ومن قال فيه فكنت نخل من له حائط
 ان بالمدينة ونحن فبلغنا الفا عشرين على يومئذ وھو يدي عمل من آكل ان أحب درھما واستنفق الخوص إلى درھما
 فذھبت الجربنه وهللا فقلت علينا وقدم إلينا فھاجر نمكث ان هللا شاء ما فمكثنا أرسله هللا ان يزعم بمكة خرج قد رجال
 حتى عاتقى على بھا اتيته حتى فاحتملتھا ثريد من قصعة فجعلت طبخته ثم بدرھم جزور لحم فاشتريت السوق إلى

 فمكثت يأكل ولم وامسك هللا باسم كلوا ألصحابه فقال صدقة بل قلت ھدية أم اصدقة ھذه ما فقال يديه بين وضعتھا
 ھدية ھذه ما قالف يديه بين فوضعتھا بھا اتيته حتى فاحتملتھا مثلھا واصنع بدرھم أيضا جزور لحم اشتريت ثم أياما
 فنظرت الصدقة يأكل وال الھدية يأكل وهللا ھذا قلت معھم واكل هللا بسم كلوا ألصحابه قال ھدية بل ال قلت صدقة أم

 ال قال النصارى قوم أي هللا رسول يا يوم ذات له قلت ثم فاسلمت الحمامة بيضة مثل النبوة خاتم كتفيه بين فرأيت
 النصارى قوم أي هللا رسول يا أيام بعد أيضا سألته انى ثم اجتھادھم من رأيت لما اشديد حبا أحبھم وكنت فيھم خير
 السيف وجرد السرايا بعث حين وهللا وذاك قال أحبھم وهللا وانا نفسي في قلت يحبھم فيمن وال فيھم خير ال قال

 البيت في فقعدت عنقى فيضرب إلى فيبعث أحبھم انى اآلن بي يحدث قلت يقطر والسيف تخرج وسرية تدخل فسرية
 اذھب نعم قلت احذر كنت الذي وهللا ھذا قلت هللا رسول قال من قلت أجب سلمان يا فقال يوم ذات الرسول فجاءني
 تبسم رآني فلما إليه فانتھيت بي فانطلق أفر ان ذھب لو ان نفسي أحدث وانا تجيء حتى وهللا ال قال الحقك حتى
 وإذا يؤمنون به ھم قبله من الكتاب آتيناھم الذين اآليات ھؤالء على تال ثم عنك هللا فرج فقد أبشر سلمان يا لي وقال
 ويدرءون صبروا بما مرتين أجرھم يؤتون أولئك مسلمين قبله من كنا إنا ربنا من الحق وإنه به آمنا قالوا عليھم يتلى

 ال عليكم سالم أعمالكم ولكم اعمالنا لنا وقالوا عنه اعرضوا اللغو سمعوا وإذا ينفقون رزقناھم ومما السيئة بالحسنة
 يقول ال نبي انه لوقعتھا النار في أقع ان فامرنى أدركته لو يقول سمعته لقد بالحق بعثك والذي قلت الجاھلين نبتغى
  بالحق اال يأمر وال حقا اال

 أبى عن بھا وحدث غدادب قدم الباجدائى المقرئ السلمي الحسين أبو ھارون بن أيوب بن سليمان بن سالمة -  4778
 بن ومحمد مسرج بن خالد بن احمد بدر وأبى الحراني عروبة وأبى الغضائري الحميد عبد بن وعلى الموصلي يعلى
 رزق بن احمد بن محمد أخبرنا خيرا اال حاله من علمت وما رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا الرافقى شيخ أبى
 لعبد قلت قال بندار حدثنا التميمي الحسين بن على حدثنا شيخ أبى بن محمد حدثنا الباجدائى سليمان بن سالمة حدثنا

 رايته الرحمن عبد مات ان فلما منامي في يرينيه ان هللا فسالت لي فوصفه قال الثوري لي صف مھدى بن الرحمن
 فقلت شيء كمه في فإذا قال لي غفر قال بك هللا فعل ما له فقلت الرحمن عبد لي وصفھا التي الصورة في منامي في
 وھذا والزبرجد والجوھر الدر عليھا ينثر ان جبريل هللا فأمر حنبل بن احمد بروح قدم انه اعلم قال كمك في أيش

  اعلم وهللا حنبل بن احمد موت عند بندار رآه المنام ھذا يكون ان يشبه قلت منه نصيبى

 بن احمد عن بھا وحدث بغداد سكن النصيبي سنالح أبو القاسم بن الحارث بن عيسى بن عمر بن سالمة - 4779
 انه يذكر وكان صدوقا وكان عنه كتبت القطيعي مالك وبن البروجردى ديزك بن عيسى بن ومحمد خالد بن يوسف
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 عشرة سبع سنة صفر من والعشرين الثامن الثالثاء يوم في ببغداد ومات وثالثمائة وثالثين سبع سنة في بنصيبين ولد
  يومه من ودفن عليه صلى فيمن وكنت وأربعمائة

 ثقة دينا صالحا وكان عنه كتبت الدارقطني الحسن أبا سمع الخفاف المقرئ القاسم أبو الحسين بن سالمة - 4780
 وأربعمائة عشرة ثمان سنة صفر من والعشرين الرابع األربعاء ليلة في ومات قطفتا ناحية عيسى نھر وراء سكن
  الكرخي معروف برةمق في الليلة تلك صبيحة ودفن

  سعدان اسمه من ذكر

 وكان طريف بن أيوب بن المعلى امرأة المھدى موالة عاتكة مولى الضرير عثمان أبو المبارك بن سعدان - 4781
 عن يروى وكان البغداديين من واألدب العلم رواة في األنباري بن بكر أبو ذكره طخارستان سبى من المبارك أبوه
 من ولسعدان األحول الھاشمي دينار بن الحسن بن محمد عنه حدث كتبه من أشياء المثنى بن معمر عبيدة أبى

  والبحار والجبال والمياه األرضين وكتاب واألمثال الوحوش وكتاب اإلنسان خلق كتاب التصانيف

 الوليد بن شجاع بدر وأبى علية بن إسماعيل عن حدث رأى من سر نزيل البزاز محمد أبو يزيد بن سعدان -  4782
 على طالب وأبو صاعد بن محمد بن يحيى عنه روى جميل بن والھيثم األزرق يوسف بن وإسحاق ھارون بن ويزيد
 أبي بن وقال األثرم العباس وأبو الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي هللا عبد أبو والقاضي الكاتب الجھم بن محمد بن
 الواحد عبد بن جعفر بن القاسم عمر أبو القاضي برناأخ صدوق فقال أبى عنه وسئل أبى مع عنه كتبت حاتم

 بن ھو يزيد حدثنا يزيد بن سعدان حدثنا األثرم حماد بن احمد بن احمد بن محمد العباس أبو حدثنا بالبصرة الھاشمي
 بن فاتيت تكبيرة وعشرين ثنتين فكبر باألبطح شيخ خلف صليت قال عكرمة عن قتادة عن سعيد أخبرنا ھارون
 حدثنا طالب أبى بن الحسن أخبرنا سلم و عليه هللا صلى القاسم أبى صالة تلك لك أم ال فقال له ذلك ذكرتف عباس
 قال المنصور بن جعفر بن عيسى بن ھارون بن محمد بن هللا عبد محمد أبو حدثني إمالء الجراحى الحسن بن على
 به تحدث ال بشيء أحدثك نصر بن محمد يا لي فقال البزاز يزيد بن سعدان إلى نظر الصائغ نصر بن محمد لي قال
 وبرق ورعد مطيرة ليلة فكانت الخانات بعض فنزلت اسفارى بعض في كنت لي فقال نعم فقلت اموت حتى عنى
 لي يخضع ھو وإذا وابعدته اقصيته كنت قد لي بن فإذا فنمت يعنى هللا عظمة في افكر وجلست الخان أھل فنام

 فافھم عظمته رأيت قد يزيد بن سعدان يا الخان جانب من صائح بي فصاح انتبھت ثم دهوابع اقصيه وانا منى ويقرب
 بن احمد بن عمر حدثنا لفظا الخالل محمد بن الحسن أخبرنا ارضيته إذا عليك ويتحنن عصيته إذا عليك يغضب كذا

 وفقد...  رزئته عمر هللا لسبي في اال...  يقول يزيد بن سعدان سمعت قال معمر أبى بن عمر بكر أبو حدثنا عثمان
 ويذھب الدنيا وتنقطع... ...  اقومھا ال ليلة عنى وتذھب...  استقيلھا وال ايامى أأغبن... ...  نعيمھا منھا فات ليال

 قال الواعظ احمد بن عمر حدثنا الطناجيري على بن الحسين أخبرني...  حكيمھا منھا الخيرات ويغتنم...  غنمھا
  ومائتين يعنى وستين اثنتين سنة رجب في يزيد بن سعدان ومات قال العطار خلدم بن محمد على قرأت

 بن سفيان سمع سعدان عليه والغالب سعيد اسمه البزاز الثقفى عثمان أبو منصور بن نصر بن سعدان -  4783
 قتادة وأبا الرقى سليمان بن ومعمر البلخي سالم بن وسلم معاذ بن ومعاذ معاوية وأبا الجراح بن ووكيع عيينة

 المحاملي إسماعيل بن والحسين صاعد بن ويحيى الدنيا أبى بن بكر أبو عنه روى الضبي داود بن وموسى الحراني
 بن وقال وغيرھم الرزاز عمرو بن ومحمد الصفار محمد بن وإسماعيل الھاشمي القاسم بن وحمزة مخلد بن ومحمد
 محمد أخبرنا األھوازي الصلت بن محمد بن احمد أخبرنا وقصد فقال عنه أبى وسالت أبى مع منه سمعت حاتم أبى
 بن عن نافع عن األعمش عن الضرير خازم بن محمد يعنى معاوية أبو حدثنا نصر بن سعدان حدثنا العطار مخلد بن

 أبا سمعت قال العتيقي محمد بن احمد حدثنا المسلم أخيه من درھمه وال بديناره باحق الرجل وما رأيتني لقد قال عمر
 فقال نعم قال سعداننا الحسن أبو فقال حاله كيف نصر بن سعدان الدارقطني الحسن ألبي يقول السلمي الرحمن عبد
 هللا عبد حدثنا البرذعي على أبو أخبرنا القطيعي مالك بن احمد بن نصر بن محمد حدثنا األزھري أخبرنا مأمون ثقة
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...  ملزوم بانفاسك أنت...  الخطى أين الموت غريم أيا...  نصر بن سعدان عثمان أبو أنشدني قال القرشي محمد بن
 له كانت ومن حينا...  فارس له كانت من مات قد... ...  مكتوم الموت كأن حتى...  تناسيته الموت مغفل يا... 
 أبو ماتو قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا...  الروم
 خمس سنة منه خلت ليلة وعشرة لثمان األحد يوم القعدة ذي في البزاز الثقفى منصور بن نصر بن سعدان عثمان
  ومائة وسبعين اثنتين سنة في ميالده كان واحدة بسنة منه أكبر جدي كان التسعين جاز وقد وستين

   سلمان اسمه من ذكر

 بن سعد بن اعصر بن مالك بن معن بن وائل بن ثعلبة بنى أحد انه وقيل تابعي الباھلى ربيعة بن سلمان -  4784
 األسدي سلمة بن شقيق وائل وأبو النھدي عثمان أبو عنه روى الخطاب بن عمر عن حدث مضر بن عيالن بن قيس
 فخرج عمر عزله ثم بالعراق قضى من أول وھو المدائن قضاء الخطاب بن عمر وواله القادسية يوم سلمان وشھد
 بن محمد بن جعفر بن محمد حدثنا الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا ببلنجر فاستشھد انصرف ثم للترك اغازي

 الثقفى محمد بن إبراھيم حدثنا الرطابى زيد بن محمد جعفر أبو حدثنا مھدى بن القاسم أبو حدثنا التميمي ھارون
 سلمان رأيت قال سلمة بن شقيق وائل أبى عن مسلم بن صالح حدثنا قال البصري عمر بن حفص إسماعيل أبو حدثنا
 يختصمان رجلين يديه بين رأيت فما يوما أربعين الخطاب بن عمر واستقضاه قضائھا على بالمدائن جالسا ربيعة بن
 العزيز عبد بن هللا عبيد أخبرنا بينھم فيما الناس انتصاف من قال ذاك فمم وائل ألبي فقلنا بالكثير وال بالقليل ال
 أبا سمعت قال إمالء النخاس بن احمد بن محمد بكر أبو حدثنا الصيرفي الشخير بن هللا عبيد بن محمد أخبرنا لكيالما

 يأتيه ال يوما أربعين فمكث ربيعة بن سلمان الكوفة قضاء ولى من أول يقول الجراح بن وكيع سمعت يقول السائب
 مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن على حدثنا بكر بن الوليد أخبرنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا خصم
 التابعين كبراء من وكان تابعي ثقة كوفى الباھلى ربيعة بن سلمان قال أبى حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح
 داود أبو حدثنا الھروي معاذ بن محمد أخبرنا المفيد محمد بن احمد بن محمد أخبرنا الصلحى على بن محمد أخبرنا
 استشھد العاص بن سعيد والية في قتل الباھلى ربيعة بن سلمان قال عدى بن الھيثم حدثنا السنجي معبد بن سليمان
 بن محمد بن هللا عبد أخبرنا بأصبھان الكاتب حسنويه بن هللا عبد بن محمد بن الحسن أخبرنا عثمان خالفة في ببلنجر
 الحاكم أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم وأخبرنا خياط بن خليفة دثناح األھوازي احمد بن عمر حدثنا حيان بن جعفر
 حدثنا سيار بن احمد حدثنا البزنانى حبيب بن محمد بن هللا عبيد حدثنا كتابه في المروزي الحسن بن احمد حامد أبو
 ويقولون وعشرين تسع نةس أرمينية بالد من ببلنجر قتل ربيعة بن سلمان قاال بكير بن هللا عبد بن يحيى بن هللا عبيد
  وثالثين إحدى سنة مات ويقال ثالثين سنة

 وأبا سوار بن وشبابة عبادة بن وروح ھارون بن يزيد سمع النھرواني داود أبو زياد بن توبة بن سلمان - 4785
 بن علىوم شقيق بن الحسن بن وعلى مسعود بن موسى حذيفة وأبا المدائني سليمان بن وسالم القاسم بن ھاشم النضر
 بن وإسماعيل صاعد بن ويحيى النيسابوري السراج إسحاق بن محمد عنه روى الوركاني عمران وأبا منصور
 عبد عمر أبو أخبرنا صدوقا وكان بنھروان عنه كتبت حاتم أبى بن وقال وغيرھم مخلد بن ومحمد الوراق العباس
 بن الحسن بن على حدثنا توبة بن سلمان حدثنا طارالع مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد
 صفية اعتق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان أنس عن قتادة عن عمران عن الحسين عن حمزة أبو أخبرنا شقيق
 الدارقطني الحسن أبى عن الخالل محمد بن الحسن أخبرني نطع على حيسا واولم صداقھا عتقھا وجعل حيي بنت
 على قرأت قال الواعظ احمد بن عمر حدثنا الطناجيري على بن الحسين أخبرني ثقة النھرواني بةتو بن سلمان قال

  ومائتين يعنى وستين إحدى سنة صفر في النھرواني توبة بن سلمان ومات قال مخلد بن محمد

 حميد بن عبد سمع الخجندي هللا عبد أبو حبيب أبى بن حبيب بن قطن بن جابر بن إسرائيل بن سلمان - 4786
 عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم وغيرھم الھمذاني ديزيل بن الحسين بن وإبراھيم الوراق عمرو بن وفتح الكشي
 بن سلمان هللا عبد أبو حدثنا الحربي عمر بن على أخبرنا العتيقي محمد بن احمد أخبرنا السكري عمر بن على
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 سفيان حدثنا حسان بن الصمد عبد حدثنا العالء بن لحسنا حدثنا حبيب أبى بن حبيب بن قطن بن جابر بن إسرائيل
 اسواق من سوق المساجد قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن الثوري
 قال الرباح وما هللا رسول يا فقيل بالرباح فعليكم الكرامة وتحيته المغفرة قراه هللا ضيف كان دخلھا من اآلخرة
  تعالى هللا إلى والرغبة الدعاء

   سوار اسمه من ذكر

 العوفي وعطية السبيعي إسحاق أبى عن بھا وحدث بغداد قدم كوفى األعمى الھمداني مصعب بن سوار - 4787
 محمد بن وحماد نوح أبو وقراد سوار بن شبابة عنه روى عوف أبى بن وأود الجحاف وأبى وائل بن وكليب
 النرسي عمر بن محمد أخبرنا الخياط زياد بن وإبراھيم الحارثى الوھاب عبد بن ومحمد دسعي بن وسويد الفزاري
 حدثنا الفزاري محمد أبو محمد بن حماد حدثنا كزال بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا
 يده وفى سلم و عليه هللا صلى النبي إلى جبريل نزل قال عمر بن عن نافع عن وائل بن كليب عن مصعب بن سوار
 بن محمد بن على أنبأنا الجمعة ھذه قال ھذه ما جبريل يا سلم و عليه هللا صلى النبي فقال سوداء نكتة فيھا مرآة شبه

 حنبل بن احمد سألت قال داود أبو حدثنا موسى بن إسحاق حدثني الحافظ سلم بن عمر بن محمد حدثنا البزاز عيسى
 البرقاني أخبرنا هللا سبحان قال سويد قلت عنه يحدث ومن ھنا ھا قدم وقال عنه الرواية فأنكر مصعب بن سوار عن

 أبو وقال قال المروذي بكر أبو حدثنا اإلسفرائيني إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي على بن الحسين أخبرنا
 بن محمد بن هللا ھبة أخبرنا رزق نب احمد بن محمد أخبرنا بشيء ليس مصعب بن سوار في حنبل بن احمد هللا عبد
 فقال مصعب بن سوار عن معين بن يحيى وسالت قال شيبة أبى بن عثمان بن محمد جعفر أبو حدثنا الفراء حبش
 سليمان بن احمد بن على أخبرنا المظفر بن محمد أخبرنا األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرنا ضعيفا أعمى كان

 أعمى كان فقال مصعب بن سوار عن معين بن يحيى يعنى وسألته قال مريم أبى سعد بن احمد حدثنا المصري
 حدثنا المصري سليمان بن احمد بن على أخبرنا المظفر بن محمد أخبرنا األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرنا ضعيفا
 حديثه يكتب وال بثقة يكن لم فقال مصعب بن سوار عن معين بن يحيى يعنى وسألته قال مريم أبى بن سعد بن احمد
 بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرنا
 بن هللا عبد أخبرنا المالكي الحسن بن محمد بن على أخبرني بثقة ليس مصعب بن سوار زكريا أبو قال قال الغالبي
 سوار عن أباه يعنى وسألته قال المديني على بن هللا عبد حدثنا فيالصير عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان
 إبراھيم بن محمد أخبرني المستملى إبراھيم بن على أخبرنا الفضل بن أخبرنا فضعفه مصعب بن سوار وھو المؤذن

 احمد أخبرنا الحديث منكر الكوفيين في يعد الھمداني مصعب بن سوار يقول البخاري سمعت قال الغازي شعيب بن
 عن داود أبا سألت قال اآلجري على بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبى بن

  ثقة غير األعمى وھو المؤذن سوار ھو فقال مصعب بن سوار

 نب مجفر بن الحارث بن عمرو بن نقب بن عنبرة بن قدامة بن هللا عبد بن سوار بن هللا عبد بن سوار -  4788
 نزل البصري العنبري هللا عبد أبو مضر بن الياس بن طابخة بن أد بن مرة بن تميم بن عمرو بن العنبر بن كعب
 بن الرحمن وعبد سليمان بن ومعتمر سعيد بن الوارث عبد وعن أبيه عن وحدث الرصافة قضاء بھا وولى بغداد
 على عنه روى الثقفى الوھاب وعبد معاذ بن اذومع المفضل بن وبشر زريع بن ويزيد القطان سعيد بن ويحيى مھدى
 هللا عبد بن ومحمد صاعد بن محمد بن ويحيى البرتي احمد بن والعباس حنبل بن احمد بن هللا وعبد البزاز سھل بن
 محمد بن يحيى حدثنا عمران بن محمد بن احمد حدثنا الخالل محمد بن الحسن أخبرني وغيرھم الخزاز غيالن بن

 إبراھيم أنبأنا ومائتين وأربعين اثنتين سنة ببغداد العنبري القاضي سوار بن هللا عبد بن سوار حدثنا صاعد بن يعنى
 سنة في السالم مدينة من الشرقى الجانب قضاء هللا عبد بن سوار ولى قال الخطبي على بن إسماعيل أخبرنا مخلد بن
 إسماعيل حدثنا النديم يحيى بن محمد حدثنا المقرئ داحم بن محمد بن هللا عبيد حدثنا األزھري أخبرني وثالثين سبع
 جئتك انى األمير أيھا فقال طاھر بن هللا عبد بن محمد على القاضي هللا عبد بن سوار دخل قال القاضي إسحاق بن
 ىفقض وعذرناك هللا حمدنا تقضھا لم وان وشكرناك هللا حمدنا قضيتھا فان إليك رفعھا قبل هللا إلى رفعتھا حاجة في
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 بن إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل أخبرنا قال مكرم بن محمد بن الصمد عبد الخطاب أبو أخبرنا حوائجه جميع
 بن احمد حدثني قال بكار بن الزبير حدثنا المارستانى موسى بن محمد حدثنا الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا سويد
...  فتركتھا لحمھا عظامى سلبت...  فقال الوجد من ءشي قلبه خامر قد القاضي هللا عبد بن سوار كان قال معذل

 بيدي خذى... ...  تصفر الريح أجوافھا في قوارير...  فكأنھا مخھا منھا وأخليت... ...  تتكسر اجالدھا في عوارى
 المعافى أخبرنا النھرواني روح بن عمر بن احمد أخبرنا...  أتستر لكننى جسدى بلى...  فانظرى الثوب أرفعى ثم
 دخلت قال الجرمي حدثني فھم بن الحسين حدثنا الشرابى بابن المعروف احمد بن يحيى بن المظفر حدثنا زكريا بن

 بقربه فجلست المئزر وعليه استلقى قد الداخل البيت في القاضي هللا عبد بن سوار فيه فإذا الثلج درب في حماما
 موضع ھذا ليس قال مسألة عن أسألك جئت فقلت اخرج وأ تخرج ان فاما رجل يا احشمتنى قد قال ثم ساعة فساكتنى
...  فتركتھا لحمھا عظامى سلبت...  يقول الذي من فقلت ھاتھا وقال فضحك الحمام مسائل من إنھا فقلت المسائل
 سمعت إذا... ...  تصفر الريح أجوافھا في قوارير...  فتركتھا مخھا منھا وأخليت... ...  تتكسر نالھا مما عوارى

 لكننى جسدى بلى...  تنظرى الثوب ارفعى ثم بيدي خذى... ...  تنتظر لما خوفا مفاصلھا...  تراعدت الفراق رذك
 شھادته ألجزت بھا يغنى الذي عندي شھد لو فقال ويجود بھا يغنى فإنه قلت قلتھا وهللا انا سوار فقال...  أتستر
 حدثنا زيد أبي بن هللا عبد بن محمد حدثنا بالبصرة ىالسابور بشار بن احمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا
 وال هللا يقضى قال عنده يكن لم وإن نعم قال عنده كان إن يقول القاضي هللا عبد بن سوار سمعت قال حاتم بن مسبح
 خبرناأ المقرئ طلحة بن علي أخبرني...  الال له تسمع لم التشھد لوال...  تشھده في إال قط ال قال ما...  ال يقول
 وسألته قال خاقان بن يحيى بن الرحمن عبد عمه عن هللا عبيد بن موسى مزاحم أبو حدثنا الخزاز العباس بن محمد
 الحسن حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا البرقاني أخبرنا خيرا اال عنه بلغني ما فقال سوار عن حنبل بن احمد يعنى
 بن الخصيب أخبرنا الصوري أخبرني ثم أبيه عن النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد حدثنا المصري رشيق بن
 قاضي سوار بن هللا عبد بن سوار يقول أبي سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم عبد ناولني قال القاضي هللا عبد
 بن محمد يعنى جدي حدثني القاضي حامد بن عيسى أخبرنا الفقيه إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا ثقة بغداد

 بكر أبي بن الحسن على وقرأت ومائتين وأربعين خمس سنة القاضي هللا عبد بن سوار مات قال القنبيطي لحسينا
 بعد ببغداد من الشرقى بالجانب القاضي العنبري سوار بن هللا عبد بن سوار وتوفى قال القاضي كامل بن احمد عن
 بن محمد بذلك أخبرني اللحية عظيم شاعرا ديباأ فصيحا فقيھا وكان ومائتين وأربعين خمس سنة شوال في كف ان

 عبد بن سوار ومات قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا قال المزكى إسحاق أبي عن البرقاني على قرأت الحسين
  ومائتين وأربعين خمس سنة شوال من بقين لسبع األحد يوم ببغداد قاضيا وكان العنبري هللا

 بغداد قدم البصري القيسي عمير بن محمد بن احمد شراعة أبى واسم فياضال أبو شراعة أبى بن سوار - 4789
 وكان الشاعر يسير بن محمد بن هللا وعبد الجاحظ بحر بن وعمرو الرياشي الفرج بن العباس عن بھا وحدث
 الفرج وأبو األزدي محمد بن هللا وعبيد األخفش سليمان بن على الحسن أبو عنه روى وآداب أخبار صاحب
 بن الحسن أخبرنا وثالثمائة خمس سنة في منه سمع انه جعفر أبو وذكر الكاتب طالب أبى بن جعفر وأبو بھانياألص
 حدثنا البصري شراعة أبى بن سوار حدثنا الكاتب الجھم بن احمد بن محمد بن على بن احمد حدثنا الجوھري على

 و عليه هللا صلى النبي رأيت ما قالت عائشة عن أبيه عن الزناد أبى بن عن المازني ھبيرة بن زفر حدثني الرياشي
  عنه هللا رضي العباس يجل ما أحدا يجل سلم

  الباب ھذا في األسماء مثانى ذكر

 سمع تميم بني من طھية بنى مولى الرھاوي سنان بن يزيد فروة أبى والد وھو حكيم أبو يزيد بن سنان - 4790
 أخبرني سنان بن يزيد بن محمد ابنه بن عنه روى صفين إلى هتوج حين معه المدائن وورد طالب أبى بن على

 بن محمد حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا البزاز عمران بن بكران بن محمد حدثنا المقرئ هللا عبد بن على بن الحسن
 أبى بن على مع خرجنا قال سنان جدي حدثني قال الرھاوي سنان بن يزيد بن محمد حدثنا الرازي حاتم أبو إدريس
 وقطعى...  الشاما وامى سيرى فرسى يا...  يقول امامه التميمي سھم بن وجرير قال الشام إلى توجه حين طالب
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...  والھماما العاصى نقتل ان... ...  العاما لقينا ان ألرجو انى...  االماما خالف من وقاتلى... ...  واألعالما األجفار
 فكأنما...  ديارھم رسوم على الرياح عفت...  جرير قال المدائن لىإ وصلت ولما قال...  ھاما رجال من نزيل وان
 كم قلت أفال قال البيت عليه فردد قال تميم بني أخا يا قلت كيف طالب أبى بن على له فقال...  ميعاد على كانوا
 ھؤالء اخى أي آخرين قوما واورثناھا كذلك فاكھين فيھا كانوا ونعمة كريم ومقام وزروع وعيون جنات من تركوا
 بكم فتحل ثالثا قالھا النعم وكفر إياكم قال ثم النقم بھم فحلت النعم كفروا ھؤالء ان موروثين فأصبحوا وارثين كانوا
 كنيسة كانت ھذه كان قال الحائط في صور فإذا فدخل ماء له فھيئوا قال على أصب ماء إلى ھيئوا وقال فنزل النقم
 آخر موضع إلى له فحولوا يغتسل ان فأبى قال كثيرا هللا فيھا يذكر وكان قال اكثير هللا فيھا يشرك كان نعم قالوا

 قال سنة من عليه اتت وكم كنيته كانت ما عليا أدرك السن كبير جدك كان يزيد بن لمحمد قلت حاتم أبو قال فاغتسل
  غزاة ينثمان غزا انه وأخبرني مات يوم سنة ومائة وعشرون ست عليه اتت حكيم أبا يكنى جدي كان

 خلف حدثنا قانع بن الباقى عبد حدثنا الغزال برھان بن عمر بن الحسين أنبأنا المديني البختري بن سنان - 4791
 هللا عبيد عن بغداد علينا قدم المدينة أھل من شيخ البختري بن سنان حدثنا مھدي بن المعلى حدثنا العكبري عمرو بن
 خطوة أربعين أعمى قاد من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن قال كذا حميد أبى بن
  خلف عن الباقى عبد غير رواه وھكذا ذنبه من تقدم ما له غفر

 أبو ثعلبة بن ذھل بن عامر بن ربيعة بن حارثة بن معاوية بن نزار بن خالد بن أوس بن حرب بن سماك -  4792
 بن وجابر بشير بن النعمان وسمع شعبة بن المغيرة رأى حرب بن راھيموإب محمد أخو وھو البكري الذھلي المغيرة
 ھند أبى بن داود عنه روى وغيرھم الحكم بن وثعلبة حاطب بن ومحمد مالك بن وأنس قيس بن وسويد سمرة

 صاألحو وأبو هللا عبد بن وشريك معاوية بن وزھير قدامة بن وزائدة وشعبة الثوري وسفيان خالد أبى بن وإسماعيل
 بن الوليد وذكر الكوفة أھل من وكان آخرين في عوانة وأبو سلمة بن وحماد ثور أبى بن والوليد صالح بن والحسن

 ھذا مقدمة في ذكرناه قد خبرا له وساق تمصر ان قبل دفعات فقدمھا بغداد إلى سماكا بعث ھبيرة بن ان ثور أبى
 األبار على بن احمد أخبرنا الفضل بن حديث وفى حدثنا دعلج أخبرنا قاال الفضل وبن رزقويه بن أخبرنا الكتاب
 بن محمود حدثنا قاال البغوي محمد بن هللا عبد أخبرنا على بن عيسى أخبرنا الطبري الحسن بن هللا ھبة وأخبرنا
 أخبرنا سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من ثمانين أدركت قال سماك عن سلمة بن حماد عن مؤمل حدثنا غيالن
 غيالن بن محمود حدثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا قال طاھر بن محمد بن ةحمز
 بن أخبرنا وسماك عمير بن الملك بعبد عليكم يقول السبيعي إسحاق أبا سمعت قال بكر أبو حدثنا آدم بن يحيى حدثنا
 بكر أبى عن آدم بن يحيى حدثنا المخرمي هللا عبد بن محمد احدثن األبار على بن احمد أخبرنا دعلج أخبرنا الفضل

 ما فقال للمغيرة ذلك فذكرت قال عمير بن الملك وعبد حرب بن بسماك عليك لرجل إسحاق أبو قال قال عياش بن
 أخبرنا الھروي خميرويه بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا األمر ھذا يريد كتب منھما واحدا ان أرى

 يسقط ما يقول الثوري سفيان سمعت قال الرزاق عبد سمعت يقول شبيب بن سلمة سمعت قال إدريس بن الحسين
 عبد حدثكم بھا المروزي الجوھري احمد بن عمر بن هللا عبد على قرأت قال البرقاني أخبرنا حديث حرب بن لسماك
 عمران بن محمد بن يعنى طليق بن خالد فجاءه شعبة عند كنت قال داود أبى عن أبى حدثني حنبل بن احمد بن هللا
 بن عن جبير بن سعيد عن سماك حديث عن فسأله قال البصرة أمير أو قاضى كان أدري ال هللا عبد قال حصين بن

 شعبة له فقال الذھب من الورق أو الورق من الذھب اقتضاء في السلم في سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر
 جبير بن سعيد عن ھند أبى بن داود وحدثني يرفعه لم عمر بن عن المسيب بن سعيد عن ادةقت حدثني هللا أصلحك

 بن عن جبير بن سعيد عن سقط ولكن أيوب أراه الرحمن عبد أبو قال رجال ذكر فالن قال يرفعه لم عمر بن عن
 أخبرنا الحافظ المظفر بن دمحم أخبرنا األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرني اھابه وانا سماك ورفعه يرفعه ولم عمر
 بن سماك يقول معين بن يحيى سمعت قال مريم أبى بن سعد بن احمد حدثنا المصري سليمان بن احمد بن على
 بن يحيى قال لقاله عباس بن له أقول ان شئت ولو عكرمة التفسير في يقول وكان يضعفه شعبة وكان ثقة حرب
 قال إدريس بن الحسين أخبرنا خميرويه بن أخبرنا البرقاني أخبرنا مةعكر عن اال تفسيره يروى ال شعبة فكان معين
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 حدثنا على أبى بن على أخبرنا حديثه في ويختلفون يغلط كان انه يقولون حرب بن سماك يقول عمار بن سمعت
 محمد نب هللا عبد حدثنا قاال البزاز إسحاق بن محمد بن هللا وعبيد التنوخي البھلول بن احمد بن محمد بن جعفر
 لم أحاديث اسند قال عابه الذي ما حرب بن سماك عن سئل معين بن يحيى سمعت قال زھير بن احمد حدثني البغوي
 بن احمد بن على حدثنا بكر بن الوليد حدثنا قال طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا ثقة وسماك يحيى قال غيره يسندھا
 جائز بكرى حرب بن وسماك قال أبى حدثني العجلي هللا بدع بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال وربما عباس بن عن الشيء وصل ربما عكرمة حديث في كان انه اال الحديث
 يترك لم الحديث جائز وكان الضعف بعض يضعفه الثوري سفيان وكان عباس بن عن يحدث عكرمة كان وإنما سلم

 مھران بن مسلم أبو أخبرنا المقرئ على بن محمد أخبرني فصيحا وكان الناس وأيام بالشعر عالما وكان أحد حديثه
 بن على أخبرنا يضعف حرب بن وسماك محمد بن صالح على أبو قال قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا
 الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد الفتح أبو أخبرنا المقرئ طلحة
  لين حديثه في الذھلي حرب بن سماك قال خراش بن يوسف بن

 عن حدث األنصاري القاسم أبو رافع بن سماك بن ربيعة وقيل وريعة بن سالم بن الصمد عبد بن سماك -  4793
 الصمد وعبد المادرانى قإسحا بن علي عنه روى الحمصي األخيل وأبى الدمشقي مسھر بن األعلى عبد مسھر أبي
 عبد بن محمد حدثنا الرزاز احمد بن علي أخبرنا خيرا اال حاله من علمت وما الشافعي بكر وأبو الطستي علي بن
 ان عمر بن عن أبيه عن نافع بن بكر أبي عن مالك حدثنا مسھر أبو حدثنا الصمد عبد بن سماك حدثنا الشافعي هللا

 العباس بن محمد بن الواحد عبد بن محمد أخبرنا اللحى واعفاء الشوارب باحفاء أمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 رمضان شھر في بطرسوس األنصاري الصمد عبد بن سماك وفاة وبلغتنا قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال
  ومائتين يعنى وثمانين اثنتين سنة

 وفليح سلمة بن حماد سمع الدار بغدادي األصل خراساني ىاللؤلؤ الحسين أبو مروان بن النعمان بن سريج - 4794
 أبي بن وسھيل الملك عبد بن والحكم جعفر بن وإسماعيل الزناد أبي بن الرحمن وعبد زاذان بن وعمارة سليمان بن

 روى عيينة بن وسفيان المخزومي المؤمل بن هللا وعبد عوانة وأبا المري وصالحا الطائفي مسلم بن ومحمد حزم
 منيع بن وأحمد الناقد محمد بن وعمرو شجاع بن الوليد ھمام وأبو حرب بن زھير خيثمة وأبو حنبل بن احمد عنه

 بن وأحمد الصائغ وجعفر أسامة أبي بن والحارث شيبة بن ويعقوب الدوري وعباس الصاغاني إسحاق بن ومحمد
 بن جعفر بن احمد أخبرنا التميمي علي بن الحسن أخبرنا الرازيان حاتم وأبو زرعة وأبو الجوھري كثير بن زكريا
 الزھري عن عيينة بن يعنى سفيان حدثنا النعمان بن سريج حدثنا أبي حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان
 اآلخر واليوم با تؤمن منكن كانت من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت بكر أبي ابنة أسماء عن عروة عن
 عيينة بن سفيان عن الحديث ھذا سريج روى ھكذا الرجال ثياب ضيق من رأسه االمام يرفع حتى رأسھا عترف فال
 عن الزھري أخو مسلم بن هللا عبد رواه وانما عنه الزھري حديث من وال عروة حديث من ھو وليس الزھري عن
 الزھري أخو حدثنا قال عيينة بن نسفيا عن الحميدي به حدث وقد أسماء عن السماء موالة عن ويقال السماء مولى
 سمعت قال سفيان عن المقدام بن احمد األشعث وأبو خداش أبي وبن المكى عباد بن محمد ورواه أسماء سمع عمن

 أخي مسلم بن هللا عبد عن كالھما راشد بن والنعمان راشد بن معمر ورواه أسماء عن عروة عن له أخا أو الزھري
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن أسماء عن السماء موالة معمر عن الرزاق عبد لوقا السماء مولى عن الزھري
 حدثني هللا عبد أبو حدثني إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا
 أخبرني معتينج أو جمعة منذ ھمام مات لي فقيل وستين أربع أو خمس سنة البصرة قدمت قال النعمان بن سريج

 معين بن يحيى قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري
 علي حدثنا بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا منه أفضل يونس بن وسريج ثقة النعمان بن سريج
 النعمان بن سريج قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح سلمم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن

 بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا ثقة بغداد يسكن الحسين أبا يكنى
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 ثقة وكان اضيالق سيب على المھدى سكر منزله كان اللؤلؤ صاحب النعمان بن سريج قال سعد بن محمد حدثنا فھم
 قلت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا
 القطان يوسف بن محمد حدثني أحاديث في غلط حنبل بن احمد عنه حدثنا ثقة فقال النعمان بن سريج داود ألبي

 أبي أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا النيسابوري
 حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا بأس به ليس بغدادي النعمان بن سريج الحسين أبو قال

 عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا النعمان بن سريج مات فيھا ومائتين عشرة سبع سنة قال الحضرمي هللا عبد بن محمد
  األضحى يوم ودفن الحجة ذي في ومائتين عشرة سبع سنة النعمان بن سريج ومات قال حنبل حدثنا احمد بن

 وھشيم عيينة بن سفيان عن بھا وحدث بغداد سكن المروروذي الحارث أبو إبراھيم بن يونس بن سريج - 4795
 خيثم بن وإبراھيم سالم بن وسلم عبيد بن وعمرو جعفر بن وإسماعيل شجاع بن ومروان عباد بن وعباد علية وبن
 ھارون بن وموسى الختلي سنين بن وإسحاق المنادى بن هللا عبيد بن ومحمد صاعقة يحيى أبو عنه روى عراك بن

 الوشاء الجعد بن محمد بن وأحمد البراء بن احمد بن ومحمد المعمري علي بن والحسن حنبل بن احمد بن هللا وعبد
 أخبرنا الرازيان حاتم وأبو زرعة وأبو النيسابوري الحجاج بن ومسلم البغوي القاسم وأبو شعيب بن محمد بن وحامد
 سليمان حدثنا قال األنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي حسنويه بن محمد بن احمد حامد أبو أخبرنا البرقاني

 عبد حدثنا األزھري أخبرني أسب به ليس فقال يونس بن سريج عن سئل حنبل بن احمد سمعت قال األشعث بن
 فقال يونس بن سريج معين بن يحيى ذكر قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن
 احمد بن هللا عبد حدثنا سليمان بن هللا عبد حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا كيس وھو بأس به ليس
 حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمرى وأخبرنا معين بن يحيى سألت قال
 صاحب الحسين بن علي أخبرنا بأس به ليس فقال يونس بن سريج عن معين بن يحيى سئل قال زھير بن احمد

 بن الخالق عبد دثناح قال سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي
 الحسين علي أبو أخبرنا األھوازي احمد بن الحسن بن محمد أخبرني ثقة فقال سريج عن يحيى وسألت قال منصور

 بن سريج السجستاني داود ألبي يعنى له قيل قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو أخبرنا باألھواز الشافعي محمد بن
 أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا قال الصوري علي بن محمد ثناحد عليه يثنى احمد سمعت ثقة قال يونس
 عبد بن محمد أخبرنا بأس به ليس بغدادي يونس بن سريج قال أبي أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد
 فجئنا يونس بن سريج مرض يقول المطوعي بن سمعت قال الفقيه سلمان بن احمد بكر أبو حدثنا الھيتي أبان بن هللا

 احمد بن عثمان حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا آكله شيئا اصيب اشره قال احتم الحارث أبا يا فقيل نعوده
 فلما الجامع مسجد أريد الجمعة يوم خرجت يقول يونس بن سريج سمعت قال الدوري علي بن سھل حدثنا الدقاق
 الجمعة قضيت فلما به أتكلم ولم للصبيان بقلبى فاشتھيتھما شواء دكان في سفود في سمكتين رأيت القنطرة دخلت

 فقلت الباب يدق داق فإذا حيينا استقريت ما البيت دخلت فلما بقلبى فتمنيتھما الشواء أخرجھما وقد رأيتھما ورجعت
 مع ھذا كل الحارث أبا يا لي فقال كثير ورطب وخل وبقل السمكتين عليه طبق معه رجل فإذا وخرجت ھذا من

 حامد سمعت يقول المقرئ بن بكر أبا يعنى إبراھيم بن محمد سمعت قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا منه فاخذته الصبيان
 فم في ضفدع فإذا ضفدع صوت فسمعت المشرعة فوق نائما ليلة كنت يقول يونس بن سريج سمعت يقول شعيب بن
 هللا عبد بن الحسين سعيد أبو حدثنا الھيتي هللا عبد بن مدمح بكر أبو أخبرنا فخالھا خليتھا إال با سألتك فقلت حية
 سريج سمعت قال الجعد بن العزيز عبد بن محمد بن احمد سمعت قال رضى بن ھارون حدثني الجواليقي روح بن
 بن سمعت ھارون قال بسر سر رب يا فقلت سلني سريج يا فقال المنام في تعالى العزة رب رأيت يقول يونس بن

 أعطني فقال دراھم ثالثة فأعطانى مولود له ولد وقد ليال سريج جاءني قال يونس بن سريج بقال حدثني وليق الجعد
 عندي ما فقلت فاشترى البكر الظروف عزلت قد وكنت عندي يكن ولم سويقا وبدرھم سمنا وبدھم عسال بدرھم
 البرانى فوجدت فجئت البرانى امسح كان ما أيش قليال انظر لي فقال الشترى البكر الظروف عزلت قد شيء

 أو آخذ ما فقال واسكت خذ قلت قال شيء عندي ما إن قلت أليس ھذا ما لي فقال كثيرا شيئا فاعطيته مألى والجراب
 أخبرنا بأصبھان االمام جعفر بن يحيى بن علي أخبرني حيا دمت ما أحد به تحدث ال فقال بالقصة فخبرته تصدقنى
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 تعالى العزة رب رأيت يقول يونس بن سريج سمعت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد دثناح الطبراني احمد بن سليمان
 بن عثمان حدثنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا بسر سر رحمانا فقلت حاجتك سل سريج لي فقال المنام في

 يرى فيما رأيت يقول لصدوقا الصالح الشيخ يونس بن سريج سمعت قال الختلي إبراھيم إسحاق حدثنا الدقاق احمد
 الصف في رجل يميني عن آخره في الصف أول في وانا هللا يدي بين وقوف الناس كأن العدائنا وشرا لنا خيرا النائم
 إلى موضعه من صار إذ خائفون ونحن فينا يحدث ان يريد وھو ثياب بياض نرى تعالى العزة رب إلى ننظر ونحن
 من ذا كل أعطاھم قد ويحھم نفسي في أنا فقلت سريج فقال الناس فسكت بكم اصنع تريدون شيء أي فقال السماء
 تريد أيش لي فقال بخطى األول الصف وجزت أمشي وجعلت عينا وأبرزت بملحفتى رأسي فقنعت سكوت وھم نفسه
 قال فذھب السماء في غاب ثم ابدا أعذبكم وال خلقتكم قد قال خلقتنا فلم تعذبنا أن أردت إن بسر سر رحمان فقلت

 بن عيسى بن احمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا برأس رأسا دعنا بسر سر يقول سريجا سمعت إسحاق
 وثالثين خمس سنة األول ربيع في يونس بن سريج مات قال البزار خلف بن محمد بن عبيد حدثنا التمار الھيثم

  ومائتين

 عنه روى عيينة بن وسفيان يونس بن عيسى عن حدث أوانا ھلأ من األوانى هللا عبيد بن حماد بن سماعه - 4796
 علي حدثنا التميمي علي بن الحسن أخبرني مستقيمة أحاديث العكبريان ذريح بن صالح بن ومحمد حمدون بن موسى

 سفيان حدثنا االوانى حماد بن سماعه حدثنا قال العكبري ذريح بن صالح بن محمد حدثنا الوراق احمد بن محمد بن
 ثالثة إلى اال الرحال تشد ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزھري ثناحد

 اال سواه فيما صالة ألف من خير ھذا مسجدي في وصالة ھذا ومسجدى األقصى والمسجد الحرام مسجد مساجد
  الحرام المسجد

 الخزاز سليمان بن عصمة عن حدث األصل بصرى القاضي بكر أبو سماعه بن محمد بن احمد بن سماعه - 4797
 قانع بن الباقي وعبد الطستي علي بن الصمد وعبد نجيح بن العباس بن محمد عنه روى السيرينى محمد بن وبكار
 قانع بن الباقى عبد أخبرنا قال الواعظ هللا عبد بن محمد بن الملك عبد أخبرنا به بأس ال الدارقطني وقال القاضي

 عن فضالة بن المبارك حدثنا السيرينى محمد بن بكار حدثنا القاضي سماعه بن محمد بن احمد بن سماعه ناحدث
 لي فقال العلم اطلب غدوت قلت زر يا بك غدا ما فقال صفوان على غدوت قال حبيش بن زر عن بھدلة بن عاصم

 له فقلت قال يفعل بما رضي قال أو يأتى الم رضى العلم لطالب اجنحتھا لتضع المالئكة ان قال بلى قلت أبشرك اال
 ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع مسافرين أو سفرا كنا إذا كنا قال الخفين على المسح من نفسي في حاك قد إنه

  وبول وغائط نوم من لكن جنابة من اال أيام ثالثة دون نخلعھما

 شاذان بن المنذر عنه حدث عيينة بن عن روى شاذان بن المنذر شريك البغدادي القطان كثير بن سھيل - 4798
  والتعديل الجرح كتاب في الرازي حاتم أبي بن ذلك ذكر وغيره

 حامد بن عيسى عنه روى الحطاب أبان بن مشرف عن بھا وحدث بغداد سكن المروزي إبراھيم بن سھيل - 4799
 إبراھيم بن سھيل حدثني القاضي بشر بن حامد بن عيسى أخبرنا الفقيه إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا الرخجي
 عن عمرو بن محمد عن البجلي جرير بن عمرو حدثنا أبان بن مشرف ثابت أبو حدثنا المفضل درب في المروزي

 غير من مخيفة نظرة المسلم أخيه إلى نظر من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سلمة أبي
  القيامة يوم هللا اخافه حق

  الباب ھذا في األسماء مفاريد ذكر

 عن وحدث المنصور جعفر أبي صحابة في كان البصري الھذلى بكر أبو سلمى بن هللا عبد بن سلمى - 4800
 عنه روى وغيرھم الزھري شھاب وبن الشعبي وعامر عباس بن مولى وعكرمة البصري والحسن سيرين بن محمد

 وأبو إبراھيم بن ومسلم سوار بن وشبابة المبارك بن هللا وعبد الضرير معاوية وأبو الخلقاني زكريا بن إسماعيل
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 الحافظ سلم بن عمر بن محمد حدثنا قال رزق بن احمد بن محمد أنبأنا الفضل بن ومعلى الملك عبد بن محمد جابر
 أبو وكان قلت دربو مسجد بھا وله الھذلى بكر أبو منھم الصحابة ودور القاضي جيان بن خلف بن محمد قال قال
 أبي من علما اغزر أحدا رأيت ما يقول كان انه السفاح العباس أبي عن حكى وآبائھم الناس بأخبار العلماء من بكر
 حدثنا موسى بن بشر حدثنا الصواف علي أبو أخبرنا الرزاز احمد بن علي أخبرنا قط حديثا علي يعد لم الھذلى بكر

 ابنه سألت الحميري الرحمن عبد بن حميد بنت وأمه هللا عبد بن سلمى سمها الھذلى بكر أبو قال علي بن عمرو
 علي بن احمد بن هللا عبد القاسم أبو أخبرنا هللا عبد بن سلمى قال اسمه ما بكر أبو فقلت بكر أبي بن العباس

 بن عمرو حفص أبو حدثنا بحر بن علي بن الحسن بن محمد حدثنا المقرئ بن بكر أبو أخبرنا بأصبھان السوذرحانى
 ما السلمي الرحمن عبد أبو حدثنا يقول كان فقال الھذلى بكر أبا ذكر القطان سعيد بن يعنى يحيى سمعت قال علي
 يحدثان الرحمن عبد وال يحيى اسمع ولم حفص أبو قال يرضه ولم الرحمن عبد أبي عن يحدث أحدا بالكوفة رأيت
 بن أخبرنا عمدا ھالل وأبي الھذلى بكر أبي عن عدلت يقول عزري بن يزيد وسمعت قط بشيء الھذلى بكر أبي عن

 ضعيف وھو الھذلى بكر أبو حدثنا مسلم حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل
 بن مدمح بن يزيد حدثنا طالب بن نصر بن احمد حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا بشيء حديثه ليس
 أقيء ال دعني فقال الھذلى بكر أبي في تقول ما لشعبة قلت قال زفر بن مزاحم حدثنا مسھر حدثنا الصمد عبد

 بن يحيى حدثنا الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد حدثنا السكري أخبرني
 أخبرنا البرقاني أخبرنا زكريا أبي عم بن هللا عبد بن سلمى هواسم ثقة الھذلى بكر أبو يكن لم قال غندر عن معين

 احمد يعنى هللا عبد أبو وقال قال المروذي بكر أبو حدثنا إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي علي بن الحسين
 بن احمد الحسن أبا سمعت قال األشناني محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا امره ضعف الھذلى بكر أبي في حنبل بن

 بكر أبو فسلم معين بن ليحيى يعنى قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد
 سلمى ھو وانما سلم األشناني كتاب في كان كذا بشيء ليس الھذلى بكر أبو ھو فقال أويس أبو عنه يروى تعرفه
 معين بن يحيى حدثنا زھير بن احمد حدثنا الحسين نب محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمرى أخبرني
 أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا بثقة ليس يكذب وكان امامنا كان يقول غندر كان فقال الھذلى بكر أبي عن وسئل
 ليس الھذلى بكر وأبو يقول يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن محمد
 هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى بن عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد حدثنا األزھري أخبرني يءبش
 رسول كان قال عباس بن عن هللا عبيد عن الزھري عن الھذلى بكر أبو له وقيل أبي سمعت قال المديني بن علي بن
 ضعيف بكر أبو وقال ريح كأنه ھذا قال السبيل بن ىوأعط اسير كل فك رمضان دخل إذا سلم و عليه هللا صلى هللا
 بن احمد أخبرنا راشد بن علي بن احمد بن علي أخبرنا بالدينور الزھري ربيعة بن منصور الفتح أبو أخبرنا جدا
 بن موسى القاسم أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا ضعيف الھذلى بكر أبو المديني بن علي قال قال الجارود بن يحيى

 ضعيف فقال الھذلى بكر أبي عن عليا سألت قال شيبة أبي بن عثمان بن محمد حدثنا العطار النضر بن براھيمإ
 بن حدثنا إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خميرويه بن الفضل أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا بشيء ليس ضعيف
 الوھاب عبد حدثنا بدمشق لفظا الكتاني علي بن احمد بن العزيز عبد حدثنا ضعيف بصرى الھذلى بكر أبو قال عمار
 إبراھيم حدثنا العصار عيسى بن القاسم حدثنا السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد ھاشم أبو حدثنا الميداني جعفر بن
 الفضل بن أخبرنا بايامھم الناس علماء من وكان حديثه يضعف سلمى الھذلى بكر أبو قال الجوزجاني يعقوب بن

 إسماعيل بن محمد سمعت قال الغازي شعيب بن إبراھيم بن محمد أخبرني المستملى إبراھيم بن علي أخبرنا
 سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا عندھم بالحافظ ليس البصري الھذلى بكر أبو سلمى يقول البخاري
 أخبرني الحديث متروك الھذلى بكر وأب هللا عبد بن سلمى قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا

 أبو قال الساجي يحيى بن زكريا حدثنا األيادى علي بن محمد حدثنا األدمى محمد بن احمد بن محمد حدثني البرقاني
 السمسار أخبرنا عندھم بالحافظ ليس وعكرمة ومحمد الحسن عن حدث سلمى بن هللا عبد بن سلمى اسمه الھذلى بكر

  ومائة وخمسين تسع سنة في مات الھذلى بكر أبا ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا
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 العزيز وعبد األنصاري سعيد بن ويحيى األحول عاصم عن حدث الثوري سفيان أخت بن محمد بن سيف - 4801
 الترجماني إبراھيم وأبو الدوالبي الصباح بن محمد عنه روى الثوري وسفيان األعمش وسليمان المكى رفيع بن

 المحاملي الحسين بن هللا عبد بن احمد أخبرنا بھا وحدث بغداد نزل كوفى وھو عرفة بن والحسن خداش بن ومحمود
 بن سيف حدثنا الطالقاني محمد أبو خداش بن محمود حدثنا يده بخط إسماعيل بن الحسين جدي كتاب في وجدت قال

 بعضھا وتفضل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش حدثنا الثوري محمد
 سمعت قال األشناني محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا والحامض والحلو والفارسى الدقل قال األكل في بعض على
 سيف يقول معين بن يحيى سمعت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد
 محمد بن جعفر حدثنا الشافعي أخبرنا السكري أخبرني خبيثا كذابا ھنا ھا شيخا انك الثوري سفيان أخت بن محمد بن
 أخبرني بثقة ليس الثوري سفيان أخت بن محمد بن سيف معين بن يحيى قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن

 قال داود أبي بن إبراھيم حدثنا بمصر الحضرمي عيسى بن موسى بن محمد حدثنا المظفر بن محمد حدثنا األزھري
 المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا عمار أخوه ولكن كذاب فقال محمد بن سيف عن معين بن يحيى سألت
 حديث يكتب ال يقول أبي سمعت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا
 بن عثمان أخبرنا الفضل بن أخبرنا الحديث يضع سيف كان بشيء سيف ليس الثوري سفيان أخت بن محمد بن سيف
 سفيان أخت بن محمد بن وسيف قال علي بن عمرو حفص أبو حدثنا الواسطي احمد بن سھل حدثنا الدقاق احمد

 سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا منه أمثل محمد بن عمار وأخوه ضعيف الثوري
 أخبرنا سفيان أخت بن محمد بن سيف منھم يضعفونھم أصحابنا اسمع وكنت عنھم الرواية عن غبير من باب قال
 أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد
 بن الكريم عبد حدثنا سعد بن عيدس بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا كذاب قال الثوري سفيان أخت بن سيف قلت داود
 محمد حدثني البرقاني وأخبرني متروك مأمون وال بثقة ليس محمد بن سيف قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد
 يضع الثوري سفيان أخت بن محمد بن سيف قال الساجي زكريا حدثنا األيادي علي بن محمد حدثنا اآلدمي احمد بن

  متروك محمد بن سيف يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت قال غالب بن دمحم بن احمد أخبرنا الحديث

 بن وشيبان ثابت أبي بن حبيب بن هللا عبد عن بھا وحدث بغداد سكن كوفي الرأي صاحب الحكم بن سورة - 4802
 نب والحسن المخرمي الفالس ھارون بن محمد عنه روى حاتم أبي الجحدري وسويد أرقم بن وسليمان الرحمن عبد
 عبد القاسم أبو أخبرنا وغيرھم الخياط عمران أبي بن وأحمد الدوري محمد بن وعباس المؤدب مھران بن داود

 محمد بن العباس حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا بنيسابور السراج هللا عبد بن محمد بن الرحمن
 عن عباس بن عن عطاء عن ثابت أبي بن حبيب بن هللا عبد حدثنا قال الرأي صاحب الحكم بن سورة حدثنا الدوري
 والحسين األردستانى إبراھيم بن محمد أخبرنا موقف والمزدلفة موقف كلھا عرفات قال سلم و عليه هللا صلى النبي
 بن الملك عبد حدثنا بالكوفة التميمي يحيى بن السرى بن إبراھيم بن محمد حكيم أبو حدثنا قاال الطناجيري علي بن
  بغداد سكن الحكم بن سورة قال البرديجى البرذعي ھو روح بن ھارون بن احمد حدثنا الھيثم نب بدر

 بن وعمار النصيبي حمزة أبي بن حمزة عن بھا وحدث األنبار نزل الخرساني حجر أبو حجر بن سمرة - 4803
 محمد غانم أبو حدثنا علي أبي بن علي أخبرنا التنوخي بھلول بن إسحاق عنه روى بدر بن والربيع الخرساني عطاء
 بن عن النصيبي حمزة عن الخرساني حجر أبو حجر بن سمرة حدثنا جدي حدثنا قال أبي حدثنا األزرق يوسف بن
 بن علي القاسم أبو القاضي حدثني أزواجھا آلخر المرأة قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عائشة عن مليكة أبي

 قوم باألنبار كان أنه وعمى أبي أخبرني قال البھلول بن إسحاق بن يعقوب نب يوسف بن احمد عن التنوخي المحسن
 بن إسحاق وكان األعاجم من رجل حسان بن الوضاح منھم طالب أبي بن بعلي والفضل الخالفة في يرتقون ال

 واليهوح مسجده في يحدث وھو يوما إليه إسحاق فصار إسناده لعلو عليه متوافرون والناس مجلسه يحضر البھلول
 فيه بيده كان دفترا إسحاق فخرق وعثمان وعمر بكر بأبي يلحقه فلم طالب أبي بن علي عن فسأله انسان ألف زھاء
 خرج ثم باألنبار أقام كان رجال مكانه في إسحاق وأقعد الوضاح عن الناس فانفض رأسه به وضرب له منه سماع
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 و عليه هللا صلى النبي أصحاب من األربعة بفضائل فحدث سنة صاحب الخرساني حجر بن بسمرة يعرف الثغر إلى
  عنه الناس فكتب إسحاق عنه وكتب سلم

 وقدم األنبار من فراسخ على النورة حديثة سكن الھروي محمد أبو شھريار بن سھل بن سعيد بن سويد -  4804
 ويحيى مسھر بن عليو سعد بن وإبراھيم هللا عبد بن وشريك ميسرة بن وحفص أنس بن مالك عن بھا وحدث بغداد
 بن ويعقوب النيسابوري ھانئ بن إبراھيم عنه روى الضرير معاوية وأبو عيينة بن وسفيان زائدة أبي بن زكريا بن

 بن محمد بن وأحمد العجل وعبيد حنبل بن احمد بن هللا وعبد المعمري علي وأبو الحضرمي هللا عبد بن ومحمد شيبة
 وأبو الباغندي محمد بن ومحمد ناجية بن محمد بن هللا وعبد الصوفي الجبار دعب بن الحسن بن وأحمد الوشاء الجعد
 عنه فحديثه بصير وھو منه سمع ومن حديثه من ليس ما لقن فربما عمره آخر في بصره كف قد وكان البغوي القاسم
 قيصر بن عمر أبي بن محمد بن احمد العباس أبو أخبرنا صدوق وھو التدليس كثير كان الرازي حاتم أبو وقال حسن
 حدثنا الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد جعفر أبو حدثنا نسير بن هللا عبد بن محمد حدثنا بأصبھان الضبي
 من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن رواد أبي بن حدثنا الرجال أبي بن حدثنا سويد
 الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد حدثنا زھرياأل أخبرني فاقتلوه برأيه ديننا في قال
 إذا الضرير وقال بشيء ليس وقال رأسه فحرك األنباري سويد عن أبي سئل قال المديني بن علي بن هللا عبد حدثنا
 ال عندي ھو قال ثم حفظه من أو كتابه من يحدث رجل إما رجلين أحد ھذا وقال شديد عيب فھو كتب عنده كانت
 حدثنا األردبيلي موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا عليه يكرر أشد فھذا قال آالف ثالثة يحفظ فإنه له قيل شيء
 بن سويد إن معين بن ليحيى قلنا يقول زرعة أبا سمعت قال البرذعي عمرو بن سعيد حدثنا النجم بن طاھر بن احمد
 قال من قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان عمر بن عن نافع عن ادرو أبي بن عن الرجال أبي بن عن يحدث سعيد
 نجيح بن إسحاق عن بھذا يحدث سويد زرعة ألبي قلت فيقتل به يبدأ ان ينبغي سويد يحيى فقال فاقتلوه برأيه ديننا في
 عسى فقال حاقإس عن لغيرك رواه فقد قلت الرجال أبي بن عن به اتى سويدا ان اال نجيح بن إسحاق حديث ھذا قال
 يذكر حماد بن موسى بن محمد سمعت قال القاضي كامل بن احمد عن بكر أبي بن الحسن على قرأت فرجع له قيل
 بن احمد بن محمد أخبرنا احاربه حتى سعيد بن سويد إلى لخرجت ورجال خيل لي كان لو قال معين بن يحيى عن
 بن سويد عنده وذكر معين بن يحيى سمعت قال فھم بن نحسي علي أبو حدثنا الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا رزق
 بن محمد أخبرنا جعفر بن احمد أخبرنا بشيء عنده يكن ولم قال عليه هللا سلم و عليه هللا صلى ال فقال الحدثانى سعيد
 بن يحيى سمعت فقال سويد عن داود أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى
 أو صدوقا يكون ان أرجو فقال ذكره احمد وسمعت الدم حالل ھو قال يحيى وسمعت حين منذ مات سويد يقول معين
 جعفر بن العزيز عبد بن هللا وعبيد البصري علي أبي بن وعلي العتيقي محمد بن احمد أخبرنا به بأس ال قال

 سعيد بن موسى بن إسحاق عيسى أبو حدثنا الشخيرة بن هللا عبيد بن محمد حدثنا وقاال أخبرنا البرذعي قال البرذعي
 حدثك ما فقال سعيد بن سويد عن معين بن يحيى سألت قال السوسي الخزاز يحيى بن محمد حدثنا إمالء الرملي
 الميانجي طاھر بن احمد حدثنا األردبيلي موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا فال تلقينا به حدث وما عنه فاكتب
 لم شيئا منه رأيت وقال سعيد بن سويد في القول يسىء زرعة أبا رأيت قال البرذعي عمار بن عمرو بن يدسع حدثنا

 ضمام عن وھب البن أحاديث عندي ان فقلت عنده فاقمت به مررت مصر من قدمت لما قال ھو ما قلت يعجبني
 وكان ضمام بن حدثنا يقول كان أذاكره كنت فكلما أذاكره وأقبلت الكتب فأخرجت بھا ذاكرني فقال عندك ليست
 ھذه يسمع لم محمد أبو فقلت غبا زر عمرو بن هللا عبد وحديث مكرم بن نيار وحديث عثمان بن حريز حديث يدلس
 أصوله أتتبع وكنت فصحاح كتبه أما فقال حاله فايش زرعة ألبي فقلت سعيد قال فغضب ھؤالء من أحاديث الثالثة
 سويد من القلب في يوما اإلسماعيلي بكر أبو لنا قال قال البرقاني أخبرنا فال فظهح من حدث إذا فاما منھا فاكتب
 بن نعيم به تفرد يقال كان الذي يونس بن عيسى حديث في عنه ذكر وما التدليس جھة من سعيد بن سويد يعنى شيء
 ينتقي حنبل بن احمد هللا عبد أبو وكان الحفاظ من سويد كان البغوي العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد وقال حماد
 قال حنبل بن احمد بن هللا عبد عن حكاية قاله ما معنى ھذا منه فيسمعان إليه يختلفان هللا وعبد صالح لولديه عليه

 ميسرة بن وحفص العزيز عبد بن سويد عن سويد حديث من شيء غير عن سأله انه طالب أبي تاريخ في ورأيت



127 

 

 بن الرحمن عبد حدثنا األزھري أخبرني األنباري سويد أجل من ال أجله من العزيز عبد بن سويد حديث فضعف
 بعد سيما وال الحفظ ومضطرب صدوق سعيد بن سويد قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر
 عبد خبرناأ قال مھران بن هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرني عمى ما

 فكان أعمى كان انه اال صدوق سعيد بن سويد يقول محمد بن صالح علي أبا سمعت قال النسفي خلف بن المؤمن
 شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا حديثه من ليس أحاديث يلقن

 حمزة سمعت قال الدينوري نصر بن محمد بن علي حدثني ثقةب ليس الحدثانى سعيد بن سويد قال أبي حدثنا النسائي
 أبي عن حدث وقال معين بن يحيى فيه تكلم فقال سعيد بن سويد عن الدارقطني سألت يقول السھمي يوسف بن

 أھل شباب سيدا والحسين الحسن قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان سعيد أبي عن عطية عن األعمش عن معاوية
 أبو قال الحديث لھذا لروايته سويد وجرح سويد غير يروه لم معاوية أبي عن باطل فھذا معين بن يىيح قال الجنة
 دخلت حتى الحديث ھذا روايته في عظيما أمرا اتى سويدا وان يحيى قال كما ھذا ان نظن نزل فلم الدارقطني الحسن
 البغدادي يونس بن إبراھيم بن إسحاق يعقوب أبي مسند في الحديث ھذا ووجدت وخمسين سبع سنة في مصر

 وصح سويد وتخلص سواء سويد قال كما معاوية أبي عن كريب أبي عن روى ثقة وكان بالمنجنيقى المعروف
 قبله الرحمن عبد أبو ومات ھذا إبراھيم بن إسحاق عن النسائي الرحمن عبد أبو حدث وقد معاوية أبي عن الحديث
 بن إبراھيم بن هللا عبد حدثنا لفظا الخطبي الجنيد بن عثمان بن علي بن داحم الحسين أبو بالحديث حدثنا وقد قلت
 عن األعمش عن معاوية أبو حدثنا سويد حدثنا البزوري مرزوق بن الرحمن عبد بن يعنى احمد حدثنا الزبيبى جعفر
 الفضل بن برناأخ الجنة أھل شباب سيدا والحسين الحسن قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن سعيد أبي عن عطية
 ان غيره ذكر ومائتين أربعين سنة سعيد بن سويد ومات قال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا
 مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا شوال في كانت وفاته
  بالحديثة عنه وكتبت سنة المائة بلغ قد وكان أربعين سنة بالحديثة سعيد بن سويد

 علية بن إسماعيل وعن أبيه عن بھا وحدث بغداد سكن المروزي الحسن أبو عمار بن منصور بن سليم - 4805
 الحسن بن وإسحاق البادا الھيثم بن ويزيد البزار الصباح بن الحسن عنه روى الطيالسي داود أبو عاصم بن وعلي
 بغداد أھل فقلت عنه وسألته أبي عنه روى حاتم أبي بن وقال الصوفي الحسين بن أحمدو ھارون بن وموسى الحربي
 كان ھو ال فقال صغير وھو علية بن عن كتب يقولون إنھم له فقلت عنه الثلج أبي بن سألت مه فقال فيه يتكلمون

 حدثنا الحربي الحسن بن اقإسح حدثنا إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا النرسي عمر بن محمد أخبرنا منا أسن
 حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا الرزاز احمد بن علي وأخبرني الجذامي طلحة بن بشير عن أبي حدثني منصور بن سليم
 بن بشر حدثني قال أبي حدثني عمار بن منصور بن سليم حدثنا البزار الصباح بن الحسن حدثنا البزار خلف بن عبيد
 القيامة يوم النار تقول قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أمية بن يعلى عن دويك بن خالد عن الجذامي طلحة
 موفق بن علي ورواه سليم عن البوسنجي إبراھيم بن محمد رواه وكذا لھبى نورك اطفأ فقد مؤمن يا جز للمؤمن
 أخبرنا ما لي فقال منصور بن سليم عن الصوفي الحسين بن احمد وخالفھم أيضا كذلك عمار بن منصور عن العابد
 سمعت قال الصوفي إسحاق بن الحسين بن احمد حدثنا الناقد علي بن محمد بن عمر حدثنا العتيقي محمد بن احمد
 طلحة بن بشير عن الدويك بن خالد عن األوزاعي عن زياد بن ھقل عن أبي حدثني يقول عمار بن منصور بن سليم
 نورك أطفأ فقد جز مؤمن يا للمؤمن لتقول القيامة يوم النار إن سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال أمية بن يعلى عن
 محمد حدثنا نجيد بن إسماعيل جدي أخبرنا النيسابوري الحسين بن محمد حدثنا التوزي علي بن احمد أخبرنا لھبى
  ببغداد عمار بن منصور بن سليم حدثنا العبدي سعيد بن إبراھيم بن

 الفامي سليمان بن هللا عبد عنه روى عبادة بن روح عن حدث األشقر جعفر أبو نسليما بن داود بن سقالب -  4806
 سليمان بن هللا عبد حدثنا الفامي علي بن الواحد عبد حدثنا الخالل محمد بن الحسن أخبرنا الدوري مخلد بن ومحمد

 ان عائشة عن عثمان أبي عن زيد بن علي عن حماد حدثنا عبادة بن روح حدثنا داود بن سقالب حدثنا عيسى بن
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 بن ذكر استغفروا اساءوا وإذا استبشروا أحسنوا إذا الذين من اجعلنى اللھم يقول كان سلم و عليه هللا صلى النبي
  ومائتين وستين تسع سنة من الحجة ذي مستھل الثالثاء يوم في مات داود بن سقالب ان بخطه قرأت فيما مخلد

 بغداد قدم نمير بن هللا عبد بنت بن وھو الكوفى األحمسي الحصين أبو ةسواد بن جابر بن علي بن سوادة - 4807
 السرى بن وھناد مغلس بن وجبارة يونس بن وأحمد النھدي غسان وأبي دكين بن الفضل نعيم أبي عن بھا وحدث
 بن محمد بن وأحمد الحافظ نصر بن احمد طالب أبو عنه روى شيبة أبي بن وعثمان نمير بن هللا عبد بن ومحمد
 الھاشمي بريه بن جعفر وأبو الصفار محمد بن وإسماعيل مخلد بن ومحمد المحاملي هللا عبد أبو والقاضي الجراح
 هللا عبد بن محمد أخبرنا العالف يوسف بن محمد بن عثمان أخبرنا ضعيف ھو الدارقطني وقال الشافعي بكر وأبو

 غسان أبو حدثنا علي بن سوادة وحدثني قال سفيان دثناح نعيم أبو حدثنا األحمسي علي بن سوادة حدثني الشافعي
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى شكونا قال خباب عن وھب بن سعيد عن إسحاق أبي عن جميعا زھير حدثنا

 وأبو مخلد بن محمد هللا عبد أبو حدثنا الحافظ عمر بن علي حدثنا طالب أبي بن الحسن أخبرنا يشكنا فلم الرمضاء
 األحمسي جابر بن علي بن سوادة حدثنا قالوا طالب بن نصر بن احمد طالب وأبو الجراح بن محمد بن احمد هللا عبد
 بن على قرئ قال العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ببغداد إمالء الحصين أبو احمد طالب أبو قال

  بمدينتنا األحمسي علي بن ادةسو توفى ومائتين يعنى ثمانين سنة قال اسمع وانا المنادى

 عبد عنه روى الحماني الحميد عبد بن يحيى عن حدث ھشام بن خلف غالم نصر أبو أبان بن السندي -  4808
 احمد العباس أبي عن الوراق الفرج بن احمد على قرأنا قال المحتسب علي بن احمد أخبرنا الطستي علي بن الصمد

 ال ورأيته ببغداد ومائتين وثمانين إحدى سنة الحجة ذي في نصر أبو أبان نب السندي توفى قال سعيد بن محمد بن
  يخضب

 الحسين بن محمد الرحمن عبد أبو حدثنا الحسين بن علي بن احمد أخبرنا الصوفي حمزة بن سمنون -  4809
 علي بن ومحمد السقطى سريا صحب القاسم أبو كنيته هللا عبد بن سمنون ويقال حمزة بن سمنون قال السلمي
 بعد مات العراق مشايخ كبار من وھو كالم بأحسن المحبة في يتكلم وكان ووسوس القالنسي احمد وأبا القصاب
 ومات بغداد سكن بصرى بكر أبو وقيل الحسن أبو الخواص حمزة بن ھو سمنون يقول الحافظ نعيم أبا سمعت الجنيد
 فامتحنى شئت فكيفما...  حظ سواك في لي فليس...  فيھا الق التي أبياته بسبب الكذاب سمنونا نفسه سمى الجنيد قبل

 فضالة بن احمد بن محمد بن الرحمن عبد علي أبو أخبرني الكذاب سمنون نفسه فسمى ساعته من بوله فحصر
 الصوفي محمد بن علي الحسن أبا سمعت يقول البلخي الفضل بن محمد الربيع أبا سمعت قال بالري النيسابوري

...  الشكوى غاية بجھدى وأبلغ...  البلوى بجھدك علي ضاعف...  وينشد يشطح ھيجانه في سمنون كان يقول ببغداد
 غاية لنفسك تترك...  فلم في الجھد بلغت فإذا... ...  والنجوى السر في بھا واجھر...  مھاجرتى في وبالغ واجھد... 

 في فرأى البول بقطر ذلك على فعوقب قال...  رىأخ بحالة تحب عما...  انتقلت بي حال فھل فانظر... ...  القصوى
 على يطوف ذلك بعد فكان الكتاتيب بدعاء عليك له فقال الصالحين المتقدمين بعض إلى حاله يشكو كأنه منامه

 قال بكر أبي بن الحسن أخبرنا بلسانه المبتلى لعمكم ادعوا للصبيان ويقول بوله فيھا يقطر قارورة وبيده الكتاتيب
 إليه ھمى وكل...  موقوف عليه فؤادى من يا...  أنشده المجنون سمنون ان الواحد عبد بن محمد عمر أبو ذكر

 الوراق علي بن العزيز عبد حدثنا...  معروف لديك لي يكن لم إن...  بھا اموت حسرة حسرتى يا... ...  مصروف
 بن محمد جعفر أبو حدثني البيع الكريم عبد نب احمد بن الكريم عبد حدثني بمكة الھمذاني هللا عبد بن علي حدثنا قال
 على أبو أخبرنا ركعة خمسمائة وليلة يوم كل في سمنون ورد كان قال المغازلى احمد أبو أخبرني الفرغاني هللا عبد
 سمعت قال الرازي شاذان بن هللا عبد بن محمد أخبرنا بالري النيسابوري فضالة بن احمد بن محمد بن الرحمن عبد
 في واآلخرين األولين ذنوب دخلت المجد بساط غدا الجليل بسط إذا يقول سمنون سمعت يقول العجلي بكر أبا

 الھمذاني عيسى بن محمد منصور أبو أخبرنا بالمحسنين المسيئين الحقت الجود عيون من عين بدت وإذا حواشيه
 فقال وحقيقتھا الفراسة عن منونس رجل سأل يقول الفرخانى الطيب أبا سمعت قال الصقيلي الحسن بن على حدثنا
 احمد بن سھل حدثنا العتيقي أخبرنا واحكمھا غيره في الفراسة له صحت فعرفھا نفسه في تفرس من سمنون
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 إليه فكتب بعده كان وكيف حاله عن يسأله سمنون إلى رجل كتب قال الصوفي الروذباري على أبو حدثنا الديباجي
 كيف أدري كنت ان كنت ال... ...  حزن ومن ھم من بعدك القيت وما...  كنت كيف عنى تسأل أرسلت...  سمنون
 قال العثماني محمد بن عثمان أنشدني قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا...  أكن لم كيف أدري كنت ان كنت ال...  وال كنت

 من لنا مدن أو كل رضى...  انه اعلم النار في طأ قيل ولو...  لسمنون الصوفي احمد بن الحسن على أبو أنشدني
 بن محمد بن رضوان أخبرنا...  ببالكا خطرت قد ألني سرورا...  فوطئتھا نحوھا رجلي لقدمت... ...  وصالكا
 قال الحسن بن عمر الحسن أبو أنشدني قال بالري الشاھد الواحد عبد بن محمد حاتم أبو أنشدني قال الدينوري الحسن
 فما... ...  ولسانيا ناظرى يرعى وآخر...  خواطرى يرعى منك قيبار كأن...  الصوفي سمنون بكر أبو أنشدني
 بن محمد حدثنا التوزي بن علي بن احمد أخبرنا...  بعنانيا عرجا اال القلب على...  خطرة غيرك ذكرھا من خطرت
 قبل ياخال فؤادى وكان...  لسمنون فراس بن أنشدني قال جعفر بن احمد بن علي أنشدني قال النيسابوري الحسين
... ...  يسرح فنائك عن أراه فلست...  أجابه ھواك قلبي دعا فلما... ...  ويمرح يلھو الخلق بذكر وكان...  حبكم
 إذا...  بأسرھا البالد في شيء كان وإن... ...  افرح بغيرك الدنيا في كنت وإن...  كاذبا كنت إن منك ببين رميت
  يصلح لغيرك قلبي أرى فلست...  تصل ال شئت وإن واصلنى شئت فان... ...  يملح بعينى عيني عن غبت

 بن ومحمد المروزي رزمة أبي بن العزيز عبد بن محمد عن حدث البغدادي الحكم أبو نصر بن سيار -  4810
  الحلبي السراج علي بن عيسى عنه روى الحمصي مصفى

 محمد بن ومعمر الكسى حسان بن لربيعا عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم الكسى سعيد أبو مسبح بن سمعان -  4811
 بن وذكر الثالج بن القاسم وأبو الرازي البصير محمد بن احمد العباس وأبو شاھين بن حفص أبو عنه روى البلخي
 احمد بن عمر حدثنا الخالل محمد بن الحسن أخبرنا وثالثمائة وثالثين ثمان سنة في كان بغداد قدومه ان الثالج
 محمد حدثنا الغفار عبد بن يحيى حدثنا الكسى حسان بن الربيع حدثنا علينا قدم الكسى مسبح بن سمعان حدثنا الواعظ

 المؤمن نية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعد بن سھل عن حازم أبي عن النخعي سليمان حدثنا سعيد بن
  نيته على يعمل وكل نيته من خير الكافر وعمل عمله من خير

 عن حدث الفاتنى هللا عبد بن بشرى أخو وھو المھملة بالحاء الفرح أبا يكنى الرومي هللا عبد بن سرور - 4812
  األشناني بن علي بن احمد بن محمد عنه حدثني الواسطي السقا محمد بن هللا وعبد الحبرى السلمي علي بن محمد

  الشين باب

  شعيب اسمه من ذكر

 أبي عن وحدث ببغداد الديوان في يكون كان الثقفى يحيى أبو ركينال بن الربيع بن صفوان بن شعيب - 4813
 سالم بن هللا عبد بن يوسف بن ومحمد السائب بن وعطاء الطويل وحميد عمير بن الملك وعبد وجرير عمر زرعة

 صبيح بن يحيى بن وزكريا الطيالسي داود وأبو مھدى الرحمن عبد عنه روى خباب بن ويونس مھاجر بن وإبراھيم
 أبو حدثنا المستملى إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا الزيادي حسان وأبو الترجماني إبراھيم وأبو لواسطيا

 أبو كنيته حجر بن علي لي قال الطيالسي داود أبو منه سمع صفوان بن شعيب قال البخاري حدثنا فارس بن احمد
 محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا األصبھاني علي أبي بن محمد أخبرني ببغداد رأيته شرمة بن كاتب الثقفى يحيى

 سألت قال األشعث بن سليمان داود أبا يعنى سمعته قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو أخبرنا باألھواز الشافعي
 ألحمد يعنى له قلت جعفر أبي صحابة يعنى الصحابة مع ھنا ھا كان فقال صفوان بن شعيب عن حنبل بن احمد
 كتابه رزق بن احمد بن محمد إلى دفع عنه يحدث الرحمن عبد ان ظننت ما قال مھدى بن الرحمن دعب عنه حدث
 مكرم أخبرنا الدقاق عثمان بن هللا عبيد أخبرنا األزھري أخبرنا ثم منه فنقلت القاضي احمد بن مكرم من سمعه الذي
 عنه يروى الترجماني بشيء ليس فوانص بن شعيب يقول معين بن يحيى سمعت قال البادا الھيثم بن يزيد حدثني
 بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا روى عمن يبالي وليس
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 قال بشيء حديثه ليس ببغداد ھنا ھا كان فقال صفوان بن شعيب عن معين بن يحيى سألت قال الجنيد بن هللا عبد
 بتلك مزاحم أبى بن منصور عنه حدثنا ليحيى قلت شيئا معين بن يحيى عنه يكتب لم سمر هعند كان عنده كان وأيش

 محمود بن إسحاق بن يعقوب حدثنا العصمى العباس بن محمد قال قال البرقاني أخبرنا نعم فقال الطوال الرسائل
 احمد سأله حنبل بن احمد ثيحد الترجماني إبراھيم أبا سمعت قال األسدي محمد بن صالح على أبو أخبرنا الفقيه
 قال األثيم طعام الزقوم شجرة ان جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن صفوان بن شعيب حدثنا قال عنه وكتبه
 فقال الحديث ھذا مھدى بن عنه روى فقلت صفوان بن شعيب عن حنبل بن احمد سألت على أبو قال جھل أبو األثيم
  ببغداد قال منه سمع أين مھدى بن قلت الحديث صحيح ھوو األبناء من ھنا ھا كان به باس ال

 معاوية بن وزھير الثوري وسفيان شعبة سمع خراسان أبناء من وھو المدائني صالح أبو حرب بن شعيب -  4814
 بن وأحمد المقابري أيوب بن ويحيى الضبي داود بن موسى عنه روى العالء بن وكامل الطائفي مسلم بن ومحمد
 جيان بن عيسى بن ومحمد الطبري سالم بن والعالء القزاز إسماعيل بن وعنبس الخالل خالد نب وأحمد حنبل

 بن هللا عبد أخبرنا المنكر عن والنھى بالمعروف واألمر والصالح بالعبادة المذكورين أحد وكان وغيرھم المدائني
 سمعت قال سوار بن ھارون حدثنا روقمس بن محمد بن احمد حدثنا الخلدي جعفر حدثنا األصبھاني هللا عبد بن احمد
 فقالت والنھى األمر عليك وجب قد لنفسى فقلت الرشيد ھارون رأيت إذ مكة طريق في انا بينا يقول حرب بن شعيب
 ھارون يا صحت منى دنا فلما ذلك من بد ال لنفسى فقلت عنقك ضرب امرته ومتى جبار رجل ھذا فان تفعل ال لي
 قلت الرجل ممن فقال به يلعب عمود وبيده كرسى على وھو عليه فأدخلت خذوه فقال بھائمال واتعبت األمة اتعبت قد
 على فورد شعيب قال باسمى تدعونى ان على حملك فما قال األبناء من قلت أمك ثكلتك ممن فقال الناس افناء من
 وما باسمك ادعوك وال رحمن يا هللا يا فأقول باسمه هللا ادعو انا له فقلت قال بال على قط لي خطرت ما كلمة قلبي
 لھب أبا إليه الخلق ابغض وكنى محمدا إليه الخلق أحب كتابه في سمى تعالى هللا رأيت وقد باسمك دعاني من تنكر
 محمد الفتح أبو أخبرنا الشروطي عالن بن جعفر بن محمد أخبرنا فاخرجونى أخرجوه فقال لھب أبي يدا تبت فقال
 من يقول حرب بن شعيب سمعت قال عيسى بن محمد حدثنا األنطاكي إبراھيم بن مدمح حدثنا األزدي الحسن بن
 من خلقا منك اسوا قالت الخلق سيء انى لھا فقال بامراة يتزوج ان حرب بن شعيب وأراد قال للذل فليتھيأ الدنيا أراد

 القاسم بن محمد حدثنا اسالعب بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا امراتى اذن أنت فقال الخلق سيء تكون ان احوجك
 قال قال عمارة بن الحسن حدثنا حرب بن شعيب حدثنا الزاھد أيوب بن يحيى حدثنا محمد بن الحارث حدثنا األنباري
 انى يسرني ما قال ثم به أمر عرفه لو انه ظننا حتى ھذا من ويقول يتبصره شعيب فجعل قال آه المجلس في رجل
 حدثتم إذا وأنتم عليه اثنى رجل عن حدث إذا شعيب وكان يحيى قال عبدا رينعش مثلك لي وان ثقة غير عن حدثت
 قال الصوفي الحسين بن احمد حدثكم الزيات بن حفص أبى على قرأت قال البرقاني أخبرنا فيه وقعتم رجل عن

 على اقاعد وكان حرب بن شعيب إلى المدائن إلى ذھبنا يقول إسماعيل بن طيب واسمه المقرئ حمدون أبا سمعت
 فقال وياكله المطھرة في يبله رغيفا ليلة كل يأخذ ومطھرة شريط في معلق له وخبز كوخا بنى قد وكان الدجلة شط
 عظام وانا القبر إلى ادخل حتى ذوبانه في العملن وهللا لحم بعد ھوذا أرى فقال قال وعظم جلد كان وانما ھكذا بيده
 قرأت الورع في نفسه على حمل حرب بن شعيب فقال قوله حنبل بن حمدا فبلغ قال والحيات للدود السمن أريد تقعقع
 عبد قال المنادى بن الحسين أبى عن األصبھاني عمر بن احمد من سمعه الذي الطبري الحسن بن هللا ھبة كتاب في
 ينزل وكان ثمةخي وأبو انا إليه جئنا أبى قال بمكة منه سمع إنما ببغداد حرب بن شعيب من أبى يسمع لم احمد بن هللا

 الحديث يكتب من فقال طويال كمه فرأى فسأله إليه فدنا قال سله خيثمة ألبى فقلت قال له قرابة على جعفر أبى مدينة
 الحسن بن وعلى العتيقي محمد بن احمد أخبرنا بشيء يحدثنا ولم فقمنا قال الشفرة ھات غالم يا طويال كمه يكون

 المغلس بن سرى سمعت قال الصوفي إسحاق بن الحسين بن احمد حدثنا على بن محمد بن عمر حدثنا قاال التنوخي
 يا ھم من له فقيل الحالل اال اجوافھم يدخل ولم الحالل طلب في أنفسھم اعملوا الدنيا في كانوا أربعة يقول السقطى

 بن جعفر نب محمد أخبرني الخواص وسليمان أسباط بن ويوسف حرب بن وشعيب الورد بن وھيب قال الحسن أبا
 الحارث حدثنا الطوسي منصور بن محمد حدثنا الطبري جرير بن محمد أخبرنا الدقاق جعفر بن مخلد أخبرنا عالن
 فقال فجئت وعمر بكر أبو ومعه النوم في سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت قال حرب بن شعيب عن العزيز عبد بن
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 الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا جل و عز هللا لكتاب حافظ فإنه له اوسعوا
 في اكلت يقول حرب بن شعيب سمعت قال خبيق بن هللا عبد حدثنا الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا
 عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال األشناني محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا شربة وشربت أكلة أيام عشرة

 فقال حاله ما حرب بن شعيب عن معين بن يحيى يعنى وسألته يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي
 قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري أخبرني ثقة
 بن احمد بن على أخبرنا المظفر بن محمد رناأخب األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرنا ثقة حرب بن شعيب زكريا أبو

 فقال حرب بن شعيب عن معين بن يحيى يعنى وسألته قال مريم أبى بن سعد بن احمد حدثنا بمصر البزاز سليمان
 أبى حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد وأخبرنا الواعظ احمد بن عمر أخبرنا المؤدب محمد بن الغفار عبد أخبرنا ثقة

 األزھري أخبرني مأمون ثقة حرب بن شعيب يقول يحيى سمعت قال محمد بن العباس حدثنا مخلد نب محمد حدثنا
 حرب بن شعيب قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا
 خرج ثم فضل له وكان بھا تزلواع فنزلھا المدائن إلى فتحول بغداد أھل من خراسان أبناء من وكان صالح أبا يكنى
 بن هللا عبد حدثنا الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا بھا مات ان إلى فنزلھا مكة إلى
 احمد بن العزيز عبد حدثني عليه فخفنا البطن به وكان بالليل بمكة حرب بن شعيب مات أبى قال قال حنبل بن احمد

 قال حبان بن عيسى بن محمد حدثنا أبى أخبرنا زبر بن سليمان أبو أخبرنا الغمر بن محمد بن مكي أخبرنا الكتاني
 الحاكم أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا ومائة وتسعين ست سنة بمكة فمات مكة إلى حرب بن شعيب خرج
 قال سيار بن احمد حدثنا نانىالبز حبيب بن محمد بن هللا عبيد حدثنا كتابه في المروزي الحسين بن احمد حامد أبو
 وتسعين سبع سنة مات حرب بن شعيب ان على يقرأه ولم بخطه كتابه بكير بن هللا عبد بن يحيى بن هللا عبد إلى دفع

 بن محمد موسى أبو حدثنا الكندي جعفر بن محمد بن إبراھيم أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األزھري أخبرنا ومائة
  بمكة المدائني حرب بن شعيب مات فيھا ومائة تسعينو تسع سنة قال المثنى

 أبو صالح بن السالم عبد عنه روى عيينة بن سفيان عن حدث المدائني صالح أبو الضحاك بن شعيب - 4815
  البزار المدائني إسماعيل بن هللا وعبد الھروي الصلت

 بن جعفر موت بعد الرصافة ءقضا ولى بشعبويه ويعرف الرازي صالح أبو كثير بن سھل بن شعيب -  4816
 الملك عبد أخبرنا كثير بن محمد أخيه بن عنه روى محارب بن الصباح عن وحدث المعتصم أيام في الحسنى عيسى
 بن شعيب عمى حدثنا الرازي سھل بن كثير بن محمد حدثنا قانع بن الباقى عبد أنبأنا الواعظ هللا عبد بن محمد بن

 بن عثمان عن السلمي الرحمن عبد أبى عن السائب بن عطاء عن الثوري سفيان عن محارب بن الصباح حدثنا سھل
 عن الثوري حديث من جدا غريب ھذا وتعلمه القرآن علم من افضلكم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عفان
 بن إسماعيل أخبرنا دمخل بن إبراھيم أنبأنا الوجه ھذا من اال يروى أعلمه ال الرحمن عبد أبى عن السائب بن عطاء
 مسجد في بالناس الصالة إليه وجعل الرازي سھل بن شعيب خالفته أول القضاء المعتصم ولى قال الخطبي على

 األزھري أخبرنا الوليد أبو ابنه وخليفته داود أبى بن احمد القضاة قضاء وعلى واالعياد الجمع أيام في الرصافة
 وعشرين سبع سنة قال أسامة أبى بن الحارث أخبرنا البغوي إسحاق بن هللا عبد أخبرنا الحافظ عمر بن على أخبرنا
 الجھمية من رجلين على الرصافة مسجد في األول ربيع شھر من بقين ليال لثالث الجمعة يوم قوم وثب فيھا ومائتين

 فيه يذكر دهمسج على كتبه كان كتاب نحو يريدون القاضي سھل بن شعيب مسجد إلى مضوا ثم واذلوھما فضربوھما
 منزله ناس وانتھب شعيب باب فاحرقوا فوثبوا بالنشاب فرماھم لشعيب خادم عليھم فاشرف مخلوق القرآن أن

 ألھل مبغضا جھم قول يقول وكان بلغنا فيما منزله وانتھب بابه حرق قاض أول وھو منھم فھرب نفسه وارادوا
 ومائتين وعشرين ثمان سنة أيضا الحارث وقال عدال وال اصرف منھم الحد يقبل ال لھم منتقصا عليھم متحامال السنة
 أخبرنا الشرقى الجانب عن سھل بن شعيب وعزل الغربي الجانب عن القاضي إسحاق بن الرحمن عبد عزل فيھا

 احمد مات وأربعين ست سنة وفي قال يحيى بن محمد أخبرنا عمران بن محمد بن احمد حدثنا طالب أبى بن الحسن
  الرازي سھل بن وشعيب لدورقيا إبراھيم بن
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 وعبد الحارث بن بشر عن روى بغدادي حاتم أبى بن الرحمن عبد قال العبدي شعيب بن محمد بن شعيب - 4817
  بمكة عنه أبى كتب عفان بن الرحمن

 وأبا آدم بن يحيى سمع واسط أھل من الصريفيني بكر أبو شيطا بن معبد بن رزيق بن أيوب بن شعيب - 4818
 احمد بن وعبدان الحضرمي هللا عبد بن محمد عنه روى ھشام بن ومعاوية الحفري داود وأبا أسامة بن حماد أسامة

 حماد بن وإبراھيم األنماطي الربيع بن أحمد بن والحسن صاعد بن ويحيى الدوري خلف بن وھيثم األھوازي
 الواحد عبد عمر أبو أخبرنا العطار خلدم بن ومحمد المحاملي والقاضي األزدي عرفة بن محمد بن وإبراھيم القاضي

 عن سفيان حدثنا ھشام بن معاوية حدثنا أيوب بن شعيب حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن
 أخبرني القدر والجمل القبر الرجل تدخل العين سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال جابر عن المنكدر بن محمد

 أخبرنا بإستراباذ القزاز الراسبي عمر بن محمد بن احمد صادق أبو حدثنا الخالل أخو الحسن بن محمد بن الحسين
 عن ھذا سفيان وحدث نعيم أبو قال نحوه بإسناده الصريفيني أيوب بن شعيب حدثنا قال الحافظ عدى بن نعيم أبو

 بن احمد أخبرنا جابر عن المنكدر بن عن على بن على عن معاوية عن ھو وانما غلط انه ويقال المنكدر بن محمد
 بن معاوية حدثنا أيوب بن شعيب حدثنا يده بخط إسماعيل بن الحسين جدي كتاب في وجدت قال المحاملي هللا عبد
 مرتين بفؤاده ربه سلم و عليه هللا صلى محمد رأى قال عباس بن عن عطاء عن جريج بن عن سفيان حدثنا ھشام

 بن محمد عبيد أبو أخبرنا باألھواز الشافعي محمد بن الحسين على أبو أخبرنا األصبھاني على بن محمد أخبرني
 أيوب بن شعيب عن الرواية في هللا الخاف انى يقول األشعث بن سليمان داود أبا يعنى وسمعته قال اآلجري على

 ولي شيطا نب معبد بن رزيق بن أيوب بن شعيب قال الحافظ عمر بن علي أخبرنا األزھري أخبرنا الصريفيني
 هللا عبيد حدثني جنديسابور قضاء ولي انه بلغني قلت وغيرھما آدم بن ويحيى أسامة أبي عن الرواة من وھو القضاء

 العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ثقة أيوب بن شعيب قال الدارقطني الحسن أبي عن الفتح أبي بن
 وستين إحدى سنة القاضي الصريفيني أيوب بن شعيب بواسط ومات قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال

  ومائتين

 بن احمد بن محمد أخبرناه منكرا حديثا صالح بن المجيد عبد جده عن روى البغدادي احمد بن شعيب - 4819
 إبراھيم ناحدث القرميسيني احمد بن إبراھيم إسحاق أبو حدثنا الكتاني إبراھيم بن عمر حدثنا االبنوسى علي بن محمد
 عن مكحول عن برد عن صالح بن الحميد عبد جدي حدثني البغدادي احمد بن شعيب حدثنا الدمشقي الحسين بن

 عائشة يا لي فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على دخل قالت عائشة عن علي عن الحسن عن نباتة بن األصبغ
 فإذا يسبح الثوب ان علمت أما لي فقال غسلتھما باألمس هللا رسول يا وأمى بأبي فقلت قالت البردين ھذين اغسلى
  تسبيحه انقطع اتسخ

 الصمد عبد عنه روى النرسي حماد بن األعلى عبد عن حدث الخياط صالح أبو حيان بن محمد بن شعيب - 4820
  الطستي علي بن

 السوائي جنادة بن سلم عن وحدث اليتامى مؤدب كان المھدى مولى صالح أبو حيان بن محمد بن شعيب -  4821
  أيضا الطستي الصمد عبد عنه روى

 التغلبي عمران بن محمد بن وجعفر إسرائيل أبي بن إسحاق سمع الذارع الحسن أبو محمد بن شعيب - 4822
 بن وسفيان العالء بن محمد كريب وأبا أيوب بن وزياد الدورقي إبراھيم بن ويعقوب عسكر بن سھل بن ومحمد
 وعبد المظفر بن محمد عنه روى األحمسي إسماعيل بن ومحمد الھمداني إسحاق بن وھارون األشج سعيد وأبا وكيع
 ثقة وكان شاھين بن حفص وأبو السكري عمر بن وعلي الشخير بن هللا عبيد بن ومحمد الھاشمي موسى بن هللا

 ثمان سنة في مات ذارعال محمد بن شعيب ان الواعظ احمد بن عمر أخبرنا القرشي الملك عبد بن محمد أخبرنا
 من شوال سلخ اإلثنين يوم الذارع محمد بن شعيب الحسن أبو مات قال أبيه عن عمر بن هللا عبيد وأخبرنا وثالثمائة
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 الحربي عمر بن علي أخبرنا الواحد عبد بن احمد يعلى أبو أخبرني الشام باب مقبرة في ودفن وثالثمائة ثمان سنة
  وثالثمائة ثمان سنة شوال من بقيا ليومين اإلثنين يوم الذارع شعيب اتم بخطه اخى كتاب في وجدت قال

 النھرواني توبة بن سلمان عن حدث البراثي هللا عبد أبي صھر محمد أبو عمرو أبي بن احمد بن شعيب -  4823
 أخبرنا بدمشق التميمي عثمان بن الرحمن عبد بن محمد الحسين أبو أخبرنا الميانجي القاسم بن يوسف عنه روى

 أخبرنا البراثي ختن عمرو أبي بن أحمد بن شعيب محمد أبو حدثنا الميانجي القاسم بن يوسف بكر أبو القاضي
 بن ھبيرة عن الصياح بن الحر عن المالئي قيس بن عمرو عن األشجعي حدثنا قال النضر أبي عن توبة بن سلمان
 أيام وثالثة والعشر عاشوراء صوم يدعھن سلم و عليه هللا صلى النبي يكن لم أربع قالت حفصة عن الخزاعي خالد
  الغداة قبل وركعتين شھر كل من

 بن وعلي النميري شبة بن عمر سمع الكاتب الفضل أبو الراجيان خالد بن هللا عبيد بن محمد بن شعيب - 4824
 الثالج بن القاسم وأبو المخلص طاھر وأبو الدارقطني الحسن أبو عنه روى النھدي الربيع بن وسليمان الطائي حرب
 ربيع شھر من اآلخر النصف في الراجيان بن شعيب توفي الفياض عمر بن علي بن محمد كتاب في قرأت ثقة وكان
  وثالثمائة وعشرين ست سنة من اآلخر

 فھد بن احمد بن الحسين عن حدث األصم المؤدب القاسم أبو هللا عبد بن محمد بن يوسف بن شعيب - 4825
 من يوسف بن شعيب حدثنا صدوقا وكان عنه كتبت شاھين بن حفص وأبي الوراق إسماعيل بن محمدو الموصلي

 بكر أبو حدثنا إمالء األشعث بن سليمان بن هللا عبد حدثنا إمالء الوراق العباس بن إسماعيل بن محمد حدثنا لفظه
 مولى ميمونة أبي بن عطاء عن لحنفيا الرحمن عبد بن ھالل حدثنا نصير بن حجاج حدثنا شاذان إبراھيم بن إسحاق
 ألف من إلينا أحب نتعلمه العلم من باب قاال ذر وأبي ھريرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن مالك بن أنس
 هللا صلى هللا رسول سمعنا وقاال تطوعا ركعة مائة من إلينا أحب به نعمل أوال به نعمل العلم من وباب تطوعا ركعة
  شھيد وھو مات الحال ھذه على وھو العلم طالب الموت جاء إذا يقول سلم و عليه

   شجاع اسمه من ذكر

 بن وعطاء ظبيان أبي بن قابوس عن بھا وحدث بغداد سكن السكوني بدر أبو قيس بن الوليد بن شجاع - 4826
 عقبة بن وموسى شاألعم وسليمان الداالني خالد وأبي عمرو بن ومحمد سليم أبي بن وليث مقسم بن ومغيرة السائب
 بن ويحيى إبراھيم بن ومسلم الوليد ابنه عنه روى الرحمن عبد بن وخصيف خيثمة بن وزياد عمر بن هللا وعبيد
 بن وعلي حرب بن زھير خيثمة وأبو سالم بن القاسم عبيد وأبو حنبل بن وأحمد معين بن ويحيى المقابري أيوب

 وسعدان المخرمي أيوب بن محمد بن هللا وعبد المنادى بن هللا يدعب بن ومحمد الصاغاني إسحاق بن ومحمد المديني
 سعدان حدثنا الرزاز البختري بن عمرو بن محمد أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا وغيرھم نصر بن
 أبي بن قابوس عن بدر أبو حدثنا قالوا جعفر بن ويحيى روح بن هللا وعبد يزيد بن هللا عبيد بن ومحمد نصر بن

 قلت قال دينك فتفارق تبغضنى ال سلمان يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سلمان عن أبيه عن ظبيان
 الصيرفي الفضل بن موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا فتبغضنى العرب تبغض قال بك هللا ھدانا وقد ابغضك وكيف

 الباغندي سليمان بن محمد حدثنا إمالء األصبھاني الصفار داحم بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو حدثنا بنيسابور
 عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري حدثني نحوه بإسناده قابوس حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا إبراھيم بن مسلم حدثنا
 كوفى سقي بن الوليد بن شجاع بدر أبو قال أبي أخبرني النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا

 عبد بن احمد حدثنا األبار علي بن احمد أخبرنا احمد بن دعلج أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا بغداد سكن
 بن الحسن أخبرنا الوليد بن شجاع من اعبد بالكوفة ليس يقول الثوري سفيان سمعت يقول وكيعا سمعت قال الصمد
 لقيت نعيم أبو قال قال أبي حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا التميمي علي
 احمد بن يوسف أخبرنا العتيقي محمد بن احمد أخبرنا بدر أبا يعنى شجاع كيف قال عنه سألني من فأول بمكة سفيان
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 عند كنا يقول أبي سمعت قال احمد بن هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا بمكة الصيدالني يوسف بن
 أي حفص لي قال السائب بن وعطاء مغيرة عن حدث لحفص فقلت الوليد بن شجاع عنده وذكروا غياث بن حفص
 كان رجل حفص جانب والى بشيء تكلم فما حفص فسكت وكذا بكذا مغيرة عن حدث قلت مغيرة عن حدث شيء
 بن محمد الفتح أبو أخبرنا مقرئال طلحة بن علي أخبرنا فيه ويتكلم بدر أبي في يقع فجعل كندة من حفصا يجالس
 المخرمي حدثنا خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الغازي إبراھيم
 ما ھنا ھا جارنا كان فقال حاضر وانا الوليد بن شجاع بدر أبي عن وكيع سئل قال المبارك بن هللا عبد بن محمد
 بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي علي بن الحسين أخبرنا البرقاني أخبرنا بمغيرة وال السائب بن بعطاء عرفناه
 على ارادوه ولقد حدثنا يقول ال بدر أبو كان يقول هللا عبد أبا سمعت قال المروذي بكر أبو حدثنا اإلسفرائيني إسحاق

 معين بن يحيى مع كنت هللا عبد أبو قال المروذي وقال خصيف أقول ذا ھو أليس وقال فأبى خصيف حدثنا يقول ان
 وتنحيت فاستحييت هللا عبد أبو قال يعطيك ابنك يكون ال األحاديث ھذه وانظر شيخ يا هللا اتق له فقال بدر أبا فلقى
 بن احمد أخبرنا الدقاق الحسن بن محمد بن علي أخبرني وفعل بك هللا ففعل كاذبا كنت ان قال انه فبلغنى ناحية
 شجاع بدر أبو وكان هللا عبد أبو قال قال إسحاق بن حنبل حدثنا الصابوني شعيب بن محمد بن رعم حدثنا إبراھيم
 ان الشيخ له فقال كذاب يا له فقال يوما معين بن يحيى ولقيه قال قديما عنه كتبنا صدوقا صالحا شيخا الوليد بن يعنى
 التميمي علي بن الحسين أخبرنا البرقاني أخبرنا أدركته الشيخ دعوة فاظن هللا عبد أبو قال هللا فھتكك كذابا كنت
 قال ھو ثقة بدر أبو حنبل بن ألحمد يعنى له قلت قال المروذي بكر أبو حدثنا إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا
 الواعظ احمد بن عمر أخبرنا المؤدب محمد بن الغفار عبد أخبرنا صالحين قوما جالس قد صدوقا يكون ان أرجو

 بن علي حدثنا الصيمرى وأخبرني خيثمة أبي بن حدثنا صدقة بن الحسين حدثنا أبي حدثنا عمر بن هللا دعبي وأخبرنا
 أبو يقول معين بن يحيى سمعت قال خيثمة أبي بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن
 محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا ثقة الوليد بن شجاع بدر
 الوليد بن شجاع عن معين بن يحيى سئل قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن
 مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا ثقة فقال
 أخبرنا الفضل بن أخبرنا به بأس ال كوفى بدر أبو الوليد بن شجاع قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح
 أخبرنا الوليد بن شجاع بدر أبو مات فيھا ومائتين ثالث سنة قال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر

 قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين دثناح الخشاب معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري
 خالفة في رمضان شھر في وذلك ومائتين أربع سنة ببغداد وتوفى الصالة كثير ورعا كان الوليد بن شجاع بدر أبو

 بن حمدان بن احمد ان يذكر شيراز من الجوري إبراھيم بن محمد إلى كتب قال بكر أبي بن الحسن أخبرني المأمون
 الوليد بن شجاع بدر أبو ومات قال الزيادي حسان أبو حدثني قال الضبي يونس بن احمد حدثنا قال أخبرھم الخضر
 فارس بن احمد أبو حدثنا المستملى إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا ومائتين أربع سنة بھا ودفن ببغداد

 بن الحسن على قرأت ومائتين خمس نةس مات بغداد سكن بدر أبو السكوني قيس بن الوليد بن شجاع قال البخاري
  ومائتين خمس سنة بغداد سكن بدر أبو السكوني الوليد بن شجاع مات قال القاضي كامل بن احمد عن بكر أبي

 أبي بن هللا عبد بن العزيز وعبد سعد بن ليث سمع العباس أبو ميمون بن وقيل محمد بن اشرس بن شجاع - 4827
 عنه روى عباس بن وإسماعيل زربى بن وسعيد عوانة أبي مولى عطاء بن ويزيد عالربي بن وقيس الماجشون سلمة
 وقال الدنيا أبي بن بكر وأبو الخزاز علي بن وأحمد الختلي سفيان بن إبراھيم بن وإسحاق كزال بن محمد بن جعفر
 الدقاق احمد بن ثمانع حدثنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا ثقة فقال عنه زرعة أبو سئل حاتم أبي بن

 عن الزبير أبي عن سعد بن ليث حدثنا العباس أبو محمد بن اشرس بن شجاع حدثنا الختلي إبراھيم بن إسحاق حدثنا
 وليستعذ ثالثا يساره عن فليبصق يكرھھا الرؤيا أحدكم رأى إذا قال انه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن جابر
 احمد حدثنا قال العباس بن محمد عن البرقاني على قرأت عليه كان الذي جنبه عن ويتحول ثالثا الشيطان من با
 معين بن يحيى سألت قال محرز بن القاسم بن محمد بن احمد حدثنا درستويه بن جعفر حدثنا مسعدة بن محمد بن
  ثقة بأس به ليس فقال اشرس بن شجاع عن
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 عيينة بن وسفيان علية بن وإسماعيل ھشيم عن بھا حدثو بغداد سكن البغوي الفضل أبو مخلد بن شجاع -  4828
 بن وإبراھيم المنادى هللا عبيد بن محمد عنه روى النبيل عاصم وأبي معاوية بن ومروان ووكيع سليمان بن وعبدة
 البلخي شعيب بن محمد بن وحامد الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد ھارون بن وموسى الحربي إسحاق
 الحسن بن احمد حدثنا المظفر بن محمد أخبرنا المالكي الحسن بن محمد بن علي أخبرنا البغوي محمد بن هللا وعبد
 مسلم عن الدھني عمار عن سفيان عن عاصم أبو حدثنا تفسيره في الفالس مخلد بن شجاع حدثنا الجبار عبد بن

 كرسيه وسع تعالى هللا قول عن سلم و عليه هللا صلى النبي سئل قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين
 ھكذا شيخنا هللا عبد أبو لنا قال المظفر بن قال قدره يقدر ال والعرش قدمه موضع كرسيه قال واألرض السماوات

 عاصم أبي عن الرمادي منصور بن وأحمد الكجي مسلم أبو رواه قلت سلم و عليه هللا صلى النبي سئل شجاع لنا قال
 مرفوع غير قوله من عباس بن على موقوفا سفيان عن جميعا ووكيع مھدى بن الرحمن دعب رواه وكذلك يرفعاه فلم
 بن احمد أخبرنا السواق عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو فأخبرناه عاصم أبي عن الكجي مسلم أبي حديث فاما
 مسلم عن الدھني عمار عن انسفي أخبرنا النبيل عاصم أبو حدثنا هللا عبد بن إبراھيم مسلم أبو حدثنا حمدان بن جعفر
 حديث واما عرشه يقدر وال القدمين موضع قال السماوات كرسيه وسع عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين
 بن محمد حدثنا القواس عمر بن يوسف حدثنا الخالل محمد بن الحسن فأخبرنيه كذلك عاصم أبي عن الرمادي
 مسلم عن الدھني عمار عن سفيان عن عاصم أبو حدثنا سيار نب منصور بن احمد حدثنا الدوالبي الخالل موسى
 بن حديث وأما شيء قدره يقدر ال والعرش القدمين موضع الكرسي قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين
 طالب أبي بن الحسن فاخبرنيه عاصم أبي عن روايتھما على والرمادى مسلم أبا فيه تابع الذي سفيان عن مھدى
 بن يعقوب حدثكم له قيل اسمع وانا المحاملي إسماعيل بن القاسم على قرئ قال مسرور بن عمر بن فيوس حدثنا

 قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن الدھني عمار عن سفيان عن الرحمن عبد حدثنا إبراھيم
 الجماعة رواية مثل سفيان عن وكيع حديث واما جل و عز هللا اال قدره يقدر ال والعرش القدمين موضع الكرسي
 حدثنا الزعفراني محمد بن الحسن حدثنا القاضي حرب بن عبيد أبو حدثنا العباس بن محمد حدثنا األزھري فأخبرنيه
 الكرسي قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن الدھني عمار عن سفيان عن الجراح بن وكيع

 غالب بن عمر بن محمد أخبرنا رزق بن محمد بن احمد بن محمد أنبأنا رهقد أحد يقدر ال والعرش القدمين موضع
 بن الغفار عبد أخبرنا فيھا مخلد بن شجاع مولد ومائة خمسين سنة ان أبي أخبرني ھارون بن موسى أخبرنا الجعفي
 بن ومكرم سليمان نب هللا عبد حدثنا أبي حدثنا عمر بن هللا عبيد وأخبرنا الواعظ احمد بن عمر أخبرنا المؤدب محمد
 الشيخ نعم بأس به ليس اعرفه فقال مخلد بن شجاع عن معين بن يحيى سألت قال احمد بن هللا عبد حدثنا قاال احمد
 إسحاق بن سليمان أيوب أبو حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا ثقة الرجل نعم أو

 بشر لقيني قال منه خير أحد عن ھنا ھا نكتب ولم مخلد بن شجاع حدثني يقول الحربي إبراھيم سمعت قال الجالب
 ارجع ارجع شجاع يا أيضا وأنت شجاع يا أيضا وأنت لي فقال عمار بن منصور مجلس أريد وانا الحارث بن

 سألت قال المروزي محمد بن علي أخبرني الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني فرجعت
 هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا صدوق فقال مخلد بن شجاع عن جزرة الحاص

 العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني مخلد بن شجاع مات فيھا ومائتين وثالثين خمس سنة قال الحضرمي
 ثبت ثقة وھو النفس من خراسان ھلأ أبناء من مخلد بن شجاع قال فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا
  التبن باب مقبرة في ودفن كثير بشر وحضره ومائتين وثالثين خمس سنة صفر من خلون لعشر ببغداد وتوفى

 األنصاري أيوب أبي ولد من انه يزعم كان الواعظ الوراق الفوارس أبو خالد بن احمد بن جعفر بن شجاع - 4829
 هللا وعبد الصاغاني إسحاق بن ومحمد الدوري محمد بن عباس عن وحدث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صاحب

 داود بن وعلي الواسطي بكردوس المعروف محمد بن وخلف المنادى بن هللا عبيد بن ومحمد المكى شبيب بن
 بن وأحمد معشر أبي بن محمد بن والحسين المخرمي مالعب بن وأحمد العطاردي الجبار عبد بن وأحمد القنطري

 مسلم وأبي الكديمي العباس وأبي موسى بن وبشر الھيثم بن محمد األحوص وأبي البرتي محمد بن وأحمد خيثمة أبي
 احمد بن وعلي الحفار محمد بن ھالل عنه وحدثنا الكتاني حفص أبو عنه روى الغالبي زكريا بن ومحمد الكجي
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 بن عمر حفص أبو حدثنا كتابه أصل من القطان الملك عبد بن احمد نصر أبو أخبرني شاذان بن علي وأبو الرزاز
 حدثنا الدوري محمد بن عباس حدثنا الواعظ األنصاري احمد بن جعفر بن شجاع الفوارس أبو حدثنا الكتاني إبراھيم

 قال قال ھريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سھيل عن األسلمي عامر بن هللا عبد حدثنا دكين بن الفضل نعيم أبو
 الحديث تمام وذكر مقسط امام ظله إال ظل ال يوم عرشه ظل تحت هللا يظلھم سبعة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ھذا منه سمع الكتاني احسب قلت صغري في حفظته إنما الحديث ھذا غير عباس عن عندي ليس الفوارس أبو قال

 بن هللا عبد عن روى وقد أعلم وهللا قولال ھذا نسي ولعله عدة أحاديث عباس عن بآخرة روى قد فإنه قديما الحديث
 جعفر بن شجاع على قرئ قال الرزاز احمد بن على أخبرنا بالنسيان الكذابين على أعان هللا إن قال مسعود

 وأخبرني الكتاني عن سقناه الذي الحديث فذكر الدوري حاتم بن محمد بن العباس حدثنا قال أسمع وانا األنصاري
 حدثنا أيوب أبي ولد من األنصاري خالد بن احمد بن جعفر بن شجاع الفوارس أبو أخبرنا الق الحفار محمد بن ھالل
 اخطب بن عمرو عن نھيك أبي عن واقد بن الحسين حدثنا شقيق بن الحسن بن علي حدثنا الدوري محمد بن العباس
 عن عنه أيضا ھالل لي روىو كتفيه بين الذي الخاتم إلى ونظرت وبايعته سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت قال

 سنة في األنصاري جعفر بن شجاع الفوارس أبو أخبرنا الرزاز احمد بن علي أخبرنا ثم آخر حديثا الدوري عباس
 عن نصر بن أسباط حدثنا طلحة بن حماد بن عمرو حدثنا الدوري محمد بن العباس حدثنا وثالثمائة وخمسين اثنتين
 أھله إلى خرج ثم األولى صالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صليت قال سمرة بن جابر عن حرب بن سماك

 عطار جونة من أخرجت وكأنما بردا ليده فوجدت خدي فمسح واحدا واحدا أحدھم خد يمسح فجعل ولدان فاستقبله
 بن اعشج توفي بكر أبي بن الحسن لنا قال عنه ذكرته ما غير آخرين حديثين الدوري عباس عن عنه الرازي وروى
 . وثالثمائة وخمسين ثالث سنة في األنصاري جعفر


	ذكر من اسمه رجاء
	ذكر من اسمه الربيع
	ذكر مثاني الأسماء في ھذا الباب
	ذكر مفاريد الأسماء في ھذا الباب
	باب الزاي
	ذكر من اسمه زيد
	ذكر من اسمه زكريا
	ذكر من اسمه الزبير
	ذكر من اسمه زياد
	ذكر من اسمه زھير
	ذكر من اسمه زيدان
	ذكر من اسمه زاذان
	ذكر الأسماء المفردة في ھذا الحرف
	باب السين
	ذكر من اسمه سليمان
	ذكر من اسمه سعيد
	ذكر من اسمه سھل
	ذكر من اسمه سعد
	ذكر من اسمه سلم
	ذكر من اسمه سفيان
	ذكر من اسمه السرى
	ذكر من اسمه سلام
	ذكر من اسمه سلامة
	ذكر من اسمه سعدان
	ذكر من اسمه سلمان
	ذكر من اسمه سوار
	ذكر مثانى الأسماء في ھذا الباب
	ذكر مفاريد الأسماء في ھذا الباب
	باب الشين
	ذكر من اسمه شعيب
	ذكر من اسمه شجاع

