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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 السادس

صور أبو سعيد النيسابوري المعروف بابن أبي عثمان أحمد بن محمد بن سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن من -  2366
الغازي وجده سعيد ھو المكنى أبو عثمان وكان واعظ أھل نيسابور وشيخ الصوفية فأما أبو سعيد فكان من عباد هللا 
الصالحين وقدم بغداد حاجا دفعات عدة آخرھا في سنة ثالث وخمسين وثالثمائة وحدث بھا عن الحسن بن سفيان 

محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري وأبي العباس األزھري ومحمد بن عبد الرحمن الدغولي وأحمد بن النسوي و
محمد بن عمر البسطامي روى عنه أبو بكر بن شاذان والدارقطني وبن شاھين وحدثنا عنه أبو علي بن شاذان وعبد 

 أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن أبي الرحمن بن عبيد هللا الحربي أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد هللا
عثمان الغازي النيسابوري قدم علينا حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان بن 
عيينة عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال من عھر 

 أمرة حرة فالولد زنا يموت وال يورث بلغني أن بن أبي عثمان خرج غازيا إلى طرسوس فمات بھا بأمة قوم أو ب

أحمد بن محمد بن سالم أبو حامد النيسابوري قدم بغداد وحدث بھا عن عبد هللا بن الجراح القوھستاني روى  -  2367
 عنه محمد بن مخلد 

لمعروف بابن الفأفا حدث عن طالوت بن عباد ومحمد بن أحمد بن محمد بن سليمان أبو الحسن العالف ا - 2368
عبد الملك بن أبي الشوارب وصباح بن مروان وھشام بن عمار روى عنه محمد بن مخلد والقاضي أبو الحسين بن 
األشناني وإسماعيل بن علية الخطبي وما علمت من حاله إال خيرا أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثني أبو 

يل بن علي الخطبي حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سليمان العالف يعرف بابن الفأفا سنة أربع محمد إسماع
وثمانين ومائتين إمالء من كتابه حدثنا طالوت بن عباد الصيرفي حدثنا فضال بن جبير حدثنا أبو أمامة قال سمعت 

ھا حدثنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول أول اآليات طلوع الشمس من مغرب
إسماعيل بن علي الخطبي قال ومات أحمد بن محمد بن سليمان بن الفأفا العالف في النصف من المحرم سنة خمس 

 وثمانين ومائتين قلت وكان ينزل بسوق يحيى 

عنه أبو حفص بن أحمد بن محمد بن سليمان بن حبش أبو جعفر الكاتب حدث عن أبي ھشام الرفاعي روى  - 2369
شاھين أخبرني الحسين بن علي الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان بن حبش 
الكاتب حدثنا محمد بن يزيد بن كثير الرفاعي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد 

لم كل أھل النار يرى منزلته من الجنة فيقولون لو ھدانا هللا فيكون الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و س
عليھم حسرة وكل أھل الجنة يرى منزلته من النار فيقولون لوال أن ھدانا هللا فھذا شكرھم حدثني أبو بشر محمد بن 

 ائة عمر الوكيل حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال مات أبو جعفر بن حبش الكاتب سنة ثمان عشرة وثالثم

أحمد بن محمد بن أبي سلمة الرازي قدم بغداد وحدث بھا عن سھل بن عثمان العسكري وحفص بن عمر  -  2370
المھرقاني ووھب بن إبراھيم وأبي جعفر محمد بن إبراھيم الوراق روى عنه إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات 

عبد الرحمن بن عمر التجيبي بمصر حدثنا أبو  وأبو سعيد بن األعرابي حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي أخبرنا
سعيد أحمد بن محمد بن زياد حدثنا أحمد بن محمد بن أبي سلمة الرازي في مجلس أبي يحيى الضرير وأخبرنا أبو 
بكر البرقاني أخبرنا أبو منصور األزھري األديب حدثنا الحسين بن إدريس األنصاري قاال حدثنا سھل بن عثمان 

برقاني أبو مسعود الرازي ثم اتفقا قال حدثنا بن العذراء عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال العسكري زاد ال
 من لبس نعال صفراء لم يزل في سرور ما دام البسھا وذلك قول هللا تعالى فاقع لونھا تسر الناظرين لفظھما سواء 
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ن عبد األعلى بن حماد النرسي وأبي أحمد بن محمد بن سالم بن عبدويه أبو بكر سكن مصر وحدث بھا ع - 2371
معمر الھذلي وداود بن رشيد ومحمد بن بكار بن الريان السرخسي ومحمد بن سليمان لوين وسوار بن عبد هللا 
العنبري وزھير بن محمد بن قمير روى عنه أبو جعفر الطحاوي وأبو سعيد بن يونس ومحمد بن القاسم الصوفي 

السيوطي أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أحمد بن محمد بن المعروف بوليد والحسن بن الخضر 
سالم توفي بمصر في سنة اثنتين وثالثمائة حدثني الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األزدي حدثنا بن مسرور 

ر يوم الجمعة لست حدثنا أبو سعيد بن يونس قال أحمد بن محمد بن سالم بن عبدويه يكنى أبا بكر بغدادي توفي بمص
 بقين من جمادي اآلخرة سنة اثنتين وثالثمائة وعمى قبل وفاته بيسير وكان رجال فاضال من خيار خلق هللا عز و جل 

أحمد بن محمد بن السكن بن عمير بن سيار أبو الحسن القرشي حدث ببالد فارس وبأصبھان عن أبي نعيم  - 2372
ين األصبھاني وعبد هللا بن أحمد بن إسحاق والد أبي نعيم الحافظ وغيرھم الحلبي روى عنه أبو حامد أحمد بن الحس

أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسين األصبھاني السمسار حدثنا أحمد بن محمد بن السكن 
رض للنبي صلى البغدادي حدثنا عبيد بن ھشام أبو نعيم الحلبي حدثنا أبو المليح الرقي عن الزھري عن أنس قال ع

هللا عليه و سلم أعرابي فقال يا رسول هللا متى الساعة قال ويحك ما أعددت لھا قال ما أعددت لھا من كبير عمل إال 
أني أحب هللا ورسوله قال يا أعرابي اذھب فأنت مع من أحببت قال لنا أبو نعيم قدم أحمد بن محمد بن السكن 

ن القاضي أبو أحمد يعني العسال حسن الرأي فيه وروى عنه وذكر أبو البغدادي أصبھان سنة أربع وثالثمائة كا
محمد بن جيان أنه لين حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سمعت أبا بكر بن عبدان 
الشيرازي يقول قدم علينا أبو الحسن أحمد بن محمد بن السكن البغدادي شيراز في سنة أربع وثالثمائة وحضرت 

 مجلسه وسمعت منه وال أحدث عنه كان لينا 

أحمد بن محمد بن سھل بن عطاء أبو العباس اآلدمي الصوفي كان أحد شيوخھم الموصفين بالعبادة  - 2373
واالجتھاد وكثرة الدرس للقرآن وحدث بشيء يسير عن يوسف بن موسى القطان والفضل بن زياد صاحب أحمد بن 

علي بن حبيش الناقد أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا محمد بن علي بن حبيش حدثنا حنبل ونحوھما روى عنه محمد بن 
أبو العباس أحمد بن محمد بن سھل بن عطاء الصوفي حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا الحسن بن بشر البجلي 

لى هللا عليه و سلم يدخل حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أبي مليح عن واثلة بن األسقع قال قال رسول هللا ص
الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن 
حبيش الناقد حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سھل بن عطاء اآلدمي حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت ھارون بن 

 وتركت القرآن قال معروف يقول أقبلت على الحديث 

فرأيت في المنام كأن قائال يقول لي من آثر الحديث على القرآن عوقب قال فما حال علي الحول حتى ذھب بصري 
أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت أبا الحسين بن حبيش وذكر أبا العباس بن عطاء فقال كان له في كل يوم ختمة 

وبقي في ختمة يستنبط مودع القرآن بضع عشرة سنة ليستروح إلى  وفي شھر رمضان كل يوم وليلة ثالث ختمات
معاني مودعھا فمات قبل أن يختمھا حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق قال سمعت علي بن عبد هللا بن الحسن 
الھمذاني بمكة يقول سمعت أبا الحسين محمد بن عيسى بن خاقان يقول كان أبو العباس بن عطاء ينام من الليل 

لنھار ساعتين أخبرنا إسماعيل بن محمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال سمعت عبد هللا بن محمد وا
السجزي يقول لم أر في جملة مشايخ الصوفية أفھم من بن عطاء حدثنا عبد العزيز بن علي قال سمعت علي بن عبد 

مد بن عطاء عن قول النبي صلى هللا عليه و سلم هللا الھمذاني يقول حدثنا محمد بن علي بن المأمون قال سئل أح
طلب العلم فريضة على كل مسلم فقال علم الحال وعلم الوقت وعلم السر فمن جھل وقته وما عليه فقد جھل العلم 
الذي أمر به أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة النيسابوري بالري أخبرنا محمد بن عبد هللا 

الرازي المذكر قال سمعت أبا العباس بن عطاء وسئل عن التوبة فقال التوبة الرجوع عن كل شيء ذمه  بن شاذان
العلم إلى ما مدحه العلم أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز الھمذاني بھا حدثنا علي بن الحسن بن 
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بن عطاء وسئل عن الدنيا ما ھي فقال ھمة محمد الصيقلي قال سمعت عبد هللا بن بيان الجريري يقول سمعت أحمد 
دنية حدثنا عبد العزيز بن علي قال سمعت علي بن عبد هللا الھمذاني يقول حدثنا محمد بن علي بن المأمون قال 
سمعت أحمد بن سھل بن عطاء اآلدمي أبا العباس يقول ال يكون غناء النفس إال لألولياء خاصة وقد يكون المؤمن 

 ون غني النفس غني القلب وال يك

وكذلك إسالم النفس ال يكون اال لألولياء خاصة وقد يكون المؤمن سليم القلب وال يكون سليم النفس أخبرنا أبو نعيم 
الحافظ قال سمعت أبا الحسين بن حبيش يقول سئل أبو العباس بن عطاء ما العبودية قال ترك االختيار ومالزمة 

حبيش قال قال أبو العباس بن عطاء إياك أن تالحظ مخلوقا وأنت تجد إلى االفتقار وأخبرنا أبو نعيم حدثنا بن 
مالحظة الحق سبيال حدثنا عبد العزيز بن علي قال سمعت علي بن عبد هللا الھمذاني يقول حدثنا الحسن بن عبد هللا 

الفقر إال ثالث أسقاط بن إبراھيم قال سئل أبو محمد الجريري عن الفقر والغنى أيھما أفضل فقال لو لم يكن من فضل 
المطالبة وقطع عن المعصية وتقديم الدخول إلى الجنة لكفى فنقل ھذا الكالم إلى أبي العباس بن عطاء فقال يا سبحان 
هللا وأي فضل يكون أفضل مما أضافه هللا إلى نفسه وأي شيء يكون أعجز من شيء تنافى هللا عنه ألن هللا أضاف 

فقر واعتد على نبيه صلى هللا عليه و سلم فقال ووجدك عائال فأغنى ولم يقل فأفقر فكان الغنى إلى نفسه وتنافى عن ال
اعتداد هللا بالعطاء ال بالفقر ثم ذكر عند موضع تشريف أسماء العطاء ان ترك خيرا ولم يقل ان ترك فقرا ثم قال بعد 

لم يقبلھا ولم يردھا وتركھا اختيارا فھذا ذلك فإن احتج محتج بأنه عرض عليه صلى هللا عليه و سلم مفاتيح الدنيا ف
صفة التاركين والتارك ال يكون إال غنيا أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت أبي يقول سمعت أبا العباس بن عطاء 
يقول إذا كانت نفسك غير ناظرة لقلبك فأدبھا بمجالسة الحكماء ومن أراد أن يستضيء بنور الحكمة فليالق بھا أھل 

عقل أخبرنا أبو علي بن فضالة أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شاذان الرازي قال سمعت أبا العباس بن عطاء الفھم وال
ال يطلبون وال تطلب ... ... والسالكون طريق الحق أفراد ... الطرق شتى وطرق الحق مفردة ... ينشد في مجلسه 

... ... فكلھم عن طريق الحق رقاد ... دوا فھم على مھل يمشون قصاد والناس في غفلة عما له قص... مساعيھم 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال سمعت أبا نصر األصبھاني يقول سمعت أبا 
الحسين البصري يقول كنت في مجلس بن عطاء فبكى رجل فقال يا ھذا البكاء ال منقذ له ھا ھنا أما سمعت قول 

أخبرنا أبو نعيم ... بدم ما رحمته ... لو بكى طول دھره ... ... كل ذا قد علمته ... حين رمته قال لي ... الشاعر 
... ذكرك لي مؤنس يعارضني ... الحافظ قال أنشدني محمد بن علي بن حبيش قال أنشدني أبو العباس بن عطاء 

وقال أبو نعيم قال ... ضع النظر وأنت مني بمو... وكيف أنساك يا مدى ھممي ... ... ويوعدني عنك منك بالظفر 
ألبي وال بشفيع لي إلى ... با أبلغ ما أسعى وأدركه ... أنشدني بن حبيش قال أنشدني أحمد بن سھل بن عطاء 

أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد بن ... جاء الغنى عجبا من جانب الياس ... إذا يئست فكاد اليأس يقلقني ... ... الناس 
ي بنيسابور قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد هللا الرازي يقول سمعت أبا العباس بن عطاء يقول في إبراھيم العبدو

قوله تعالى فأما إن كان من القربين فروح وريحان وجنة نعيم قال الروح النظر إلى وجه هللا والريحان االستماع 
عزيز بن علي قال سمعت علي بن عبد هللا لكالمه وجنة نعيم ھو أن ال يحجب فيھا عن هللا عز و جل حدثنا عبد ال

... ... أطالبه ودى فيأبى ويھرب ... ومستحسن للھجر والوصل أعذب ... يقول أنشدنا محمد بن عطية البن عطاء 
ولكن ... ولي ألف وجه قد عرفت طريقه ... ... وعلمه حبى له كيف يغضب ... فعلمت ألوان الرضا خوف ھجره 

حدثنا عبد العزيز بن علي قال سمعت علي بن عبد هللا الھمذاني يقول سمعت محمد بن . ..بال قلب إلى أين أذھب 
إبراھيم يقول سمعت أبا العباس بن عطاء وقد سئل عن التصوف ما ھو فقال اتفقت والجنيد على أن التصوف نزاھة 

برنا أبو عبد الرحمن طبع كامنة في اإلنسان وحسن خلق مشتمل على ظاھره أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري أخ
محمد بن الحسين السلمي قال مات أبو العباس أحمد بن محمد بن سھل بن عطاء سنة سبع وثالثمائة ھكذا قال لنا 
إسماعيل عن السلمي وھو وھم والصواب ما أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن 

بن عطاء اآلدمي في ذي القعدة سنة تسع وكذلك حدثني عبيد هللا بن أبي  المنادى وأنا أسمع قال ومات أبو العباس
الفتح الفارسي عن طلحة بن محمد بن جعفر الشاھد وأخبرني أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد أخبرنا علي بن عمر 

 ثالثمائة الحربي قال وجدت في كتاب أبي بخط يده مات أبو العباس بن عطاء أليام خلت من ذي القعدة سنة تسع و
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أحمد بن محمد بن سھل بن شعيب بن عبد الكريم أبو العباس البغدادي مروذي األصل حدث عن بشر بن  -  2374
موسى األسدي روى عنه أبو الفتح بن مسرور البلخي حديثا واحدا وذكر أنه سمعه منه ببغداد ولم يكتب عنه غيره 

 وقال ما علمت من أمره إال خيرا 

بن سھل أبو بكر البغدادي حدث بدمشق عن أبي مسلم الكجي روى عنه تمام بن محمد بن  أحمد بن محمد - 2375
 عبد هللا الرازي 

أحمد بن محمد بن سنام أبو العباس الضبعي النحوي حدث عن قاسم بن محمد بن بشار األنباري أخبارا  - 2376
 وحكايات تتعلق باألدب روى عنه الحسن بن الحسين بن علي النوبختي 

أحمد بن محمد بن سيما بن الفتح أبو عبد هللا حدث عن إسماعيل بن محمد الصفار وعمر بن محمد بن  -  2377
 الصباح حدثنا عنه القاضي أبو العالء الواسطي وأبو الفرج الحسين بن علي الطناجيري 

يى بن معين أحمد بن محمد بن الشاه بن جرير أبو العباس البزاز حدث عن منصور بن أبي مزاحم ويح - 2378
وحجاج بن الشاعر روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن عبد الملك التاريخي وعبد هللا بن إبراھيم بن 
ھرثمة وعبد هللا بن محمد بن جعفر بن شاذان وعبد الصمد بن علي الطستي وأحمد بن كامل القاضي وقال 

أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق حدثنا يحيى بن محمد  الدارقطني كان ثقة أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد
بن صاعد حدثنا يعقوب بن يوسف وأحمد بن الشاه قاال حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو شيبة عن الحكم عن 
سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان يصلي من الليل في غير شھر رمضان ثالث عشرة 

تي الفجر والوتر بثالث وثمان ركعات سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد بن رزق يقول سمعت القاضي أبا ركعة ركع
بكر بن كامل يقول سمعت أبا العباس بن الشاه يقول سمعت حجاج بن الشاعر يقول ما رأت عيناي روحا في جسد 

قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع أفضل من أحمد بن حنبل أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس 
قال وأبو العباس أحمد بن محمد بن الشاه بن جرير البزاز يعني توفي يوم الجمعة لخمس خلون من صفر سنة سبع 
وثمانين يعني ومائتين وكان أحد الثقات وذوى العقول أريد على الشھادة عند إسماعيل بن إسحاق القاضي فأبى ذلك 

 برد جميل 

بن محمد بن شبيب بن زياد أبو بكر البزاز يعرف بابن أبي شيبة وربما قيل بن شيبة سمع محمد بن  أحمد -  2379
بكر بن خالد القصير وعمرو بن علي الفالس وعبد هللا بن ھاشم الطوسي ورجاء بن مرجي المروزي ومحمد بن 

مدائني والحسن بن عبد عمرو بن حنان ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه وأحمد بن الحارث الخراز صاحب ال
العزيز الجروي روى عنه أبو بكر الشافعي ومحمد بن الخضر بن أبي خزام وأبو عمر بن حيويه وأبو بكر بن 
شاذان وأبو حفص بن شاھين وغيرھم أخبرني عبيد هللا بن أبي الفتح قال حدثنا أحمد بن إبراھيم بن الحسن قال 

ة ثالثين ومائتين سمعت أبا القاسم األزھر يقول كان أبو بكر بن أبي سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول ولدت في سن
شيبة يرى شرب النبيذ فاجتاز به أبو القاسم بن منيع يوما وھو جالس على باب داره فقال له يا أبا بكر ھو ذا تقلب 

ري ممن سمعت بالرطل شيء فقال له بن أبي شيبة يا أبا القاسم ھو ذا تكذب على علي بن الجعد شيء قلت لألزھ
ھذه الحكاية فقال من أبي الحسن الدارقطني أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قال لنا أبو الحسن الدارقطني أبو 
بكر بن أبي شيبة جار بن منيع ثقة ثقة فيه جالدة حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول 

أبي شيبة البغدادي فقال ثقة أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي  وسألت الدارقطني عن أبي بكر أحمد بن محمد بن
حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الشاھد قال توفي أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي شيبة البزاز جار بن منيع في 

ة البزاز في سنة سبع عشرة وثالثمائة حدثني عبيد هللا بن عمر الواعظ عن أبيه قال مات أبو بكر عن بن أبي شيب
 جمادي األولى سنة سبع عشرة 
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أحمد بن محمد بن أبي شحمة الختلي حدث عن أبي سالم الرواس روى عنه محمد بن منصور النوشري  - 2380
أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ حدثنا أبو الحسن محمد بن منصور بن حاتم النوشري حدثنا أحمد بن محمد 

بو سالم الرواس عن أبي حفص العبدي عن أبان عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا بن أبي شحمة الختلي حدثنا أ
صلى هللا عليه و سلم من كتب بسم هللا الرحمن الرحيم فحسنھا غفر له ھكذا رواه لنا بن بكير من أصل كتابه ولم أر 

محمد بن أبي شحمة عن أحمد بن محمد بن أبي شحمة سوى ھذا الحديث والمعروف عندنا العباس بن أحمد بن 
 وأخاف أن يكون النوشري عنه روى إال أنه غلط في اسمه وهللا أعلم 

أحمد بن محمد بن الصلت أبو عبد هللا الضرير نزل مصر وحدث بھا عن محمد بن زياد بن زبار الكلبي  -  2381
براني ووھم بعض وعلي بن الجعد الجوھري وغيرھما روى عنه محمد بن أحمد بن طنه المصري وأبو القاسم الط

الرواة في اسمه فجعله محمد بن الصلت أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن أحمد 
الطبراني حدثنا أحمد بن محمد بن الصلت البغدادي بمصر حدثنا محمد بن زياد بن زبار الكلبي حدثنا شرقي بن 

ل هللا صلى هللا عليه و سلم أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه القطامي عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسو
قال سليمان لم يروه عن أبي الزبير األشرقي تفرد به محمد بن زياد قلت ولم يروه عن محمد بن زياد إال بن الصلت 

عيد بن حدثني الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األزدي حدثنا عبد الواحد بن محمد بن مسرور حدثنا أبو س
يونس قال أحمد بن محمد بن الصلت الضرير البغدادي يكنى أبا عبد هللا حدث عن علي بن الجعد وطبقته توفي في 

 شھر ربيع األول سنة ثمان أو تسع وثمانين ومائتين 

أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس بن أخي جبارة بن المغلس الحماني يكنى أبا العباس حدث عن ثابت  -  2382
محمد الزاھد وأبي نعيم الفضل بن دكين وأبي غسان النھدي وعفان بن مسلم وإسماعيل بن أبي أويس وإبراھيم بن 

بن المنذر وأبي عبيد القاسم بن سالم وأحمد بن حنبل وغيرھم روى عنه أبو عمرو بن السماك وأبو علي بن 
مد بن محمد بن الحسن بن مقسم في الصواف وأبو الفتح محمد بن الحسين األزدي ومكرم بن أحمد القاضي وأح

آخرين وبعض الناس يقول فيه أحمد بن الصلت وبعضھم يقول أحمد بن عطية وقد ذكرناه فيما تقدم أخبرنا أبو طالب 
محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد هللا بن بكير الصيرفي أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الحافظ حدثنا أحمد بن 

ني بن أخي جبارة بن مغلس حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن الصلت الحما
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يدخل الفقراء الجنة قبل 

ذا يضع األحاديث أنبأنا أبو األغنياء بخمسمائة عام أخبرنا األزھري أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال بن الصلت ھ
سعد الماليني أخبرنا عبد هللا بن عدي الحافظ قال أحمد بن محمد بن الصلت أبو العباس البغدادي ينزل الشرقية 
يحدث عن ثابت الزاھد وعبد الصمد بن النعمان وغيرھما من قدماء الشيوخ قوم قد ماتوا قبل أن يولد بدھر ما رأيت 

ه رأيته في سنة سبع وتسعين ومائتين قدرت أن له ستين سنة أو نيف عليھا قلت وكانت في الكذابين أقل حياء من
 وفاته سنة ثمان وثالثمائة وقد أسلفنا ذكر ذلك 

أحمد بن محمد الصلت بن دينار أبو بكر الكاتب سمع محمد بن خالد بن عبد هللا ووھب بن بقية الواسطيين  - 2383
وى عنه أبو بكر بن الجعابي وغيره إال أنھم سموه محمد بن أحمد بن الصلت وعبد هللا بن عمر الجعفي ونحوھم ر

وروى عنه أبو العباس بن عبد هللا بن موسى الھاشمي وأبو الفضل الزھري فسمياه أحمد بن محمد وقد ذكرناه في 
سى الھاشمي حدثنا أبو جملة المحمدين أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن محمد المؤذن أخبرنا أبو العباس عبد هللا بن مو

 بكر أحمد بن محمد بن الصلت الكاتب في سنة سبع وثالثمائة وكان ثقة 

قلت وكانت وفاته في سنة إحدى عشرة وثالثمائة أحمد بن محمد بن الصباح المزني الدوالبي حدث عن  - 2384
ري أخبرنا محمد بن علي بن أبيه وعن روح بن عبادة روى عنه أبو حامد الشرقي النيسابوري ومحمد بن مخلد الدو

الفتح حدثنا علي بن عمر بن أحمد الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أحمد بن محمد بن الصباح الدوالبي حدثنا أبي 
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حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال واقع رجل امرأته وھي حائض 
 أن يتصدق بدينار  فأمره النبي صلى هللا عليه و سلم

أحمد بن محمد بن الصباح بن بكر بن بشار بن قيس أبو عيسى اللخمي أنباري األصل حدث عن الفتح بن  - 2385
شخرف العابد وأبي بكر بن أبي الدنيا روى عنه يوسف بن عمر القواس وغيره وروى عنه بن شاھين فقال حدثنا 

بعد إن شاء هللا حدثني الحسن بن أبي طالب حدثنا يوسف بن أحمد بن محمود بن أحمد بن الصباح وسنعيد ذكره 
عمر بن مسرور حدثنا أبو عيسى أحمد بن محمد بن الصباح بن بكر بن بشار بن قيس اللخمي حدثنا أبو بكر بن أبي 
الدنيا حدثنا الحسن بن جھور حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن 

ن أبي طالب قال قيمة كل امرئ ما يحسن قال بن أبي الدنيا قال عمرو بن بحر ال أعلم في كالم الناس كلمة علي ب
 أحكم من ھذه الكلمة 

أحمد بن محمد بن صاعد أبو العباس سمعت الحسن بن محمد الخالل يذكر كنيته وھو أخو يوسف ويحيى  - 2386
الخزاز ومنجاب بن الحارث وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة  ابني صاعد وكان األوسط حدث عن عبد هللا بن عون

ومجاھد بن موسى والمفضل بن غسان الغالبي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وصالح بن عبد هللا الترمذي 
روى عنه عبد هللا بن سليمان بن عيسى الفامي والحسين بن صفوان البرذعي وأبو بكر أحمد بن محمد بن السري 

وأبو بكر بن خالد أخبرنا أحمد بن على بن الحسن البادا أخبرنا أحمد بن يوسف بن خالد حدثنا احمد بن  الكوفي
محمد بن صاعد مولى المنصور حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا عبد هللا بن األجلح حدثنا أبان بن تغلب عن عطية 

 كسرى بعده وإذا ھلك قيصر فال قيصر بعده عن أبي سعيد قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم إذا ھلك كسرى فال
قال لي الحسن بن محمد الخالل يحيى بن محمد بن صاعد له إخوان اسم أحدھما أحمد واآلخر يوسف وكان يحيى 
أصغرھم سنا وآخرھم موتا ويروي عنھم كلھم الحديث قرأت بخط أبي الحسن الدارقطني وحدثنيه أحمد بن محمد 

محمد بن صاعد أخو يحيى ويوسف بغدادي ليس بقوي ال يحتج به قلت ما رأيت له شيئا العتيقي عنه قال أحمد بن 
 منكرا فا أعلم 

أحمد بن محمد بن صعصعة أبو العباس القزاز وقيل البزاز حدث عن عبد هللا بن صالح العجلي ومحمد بن  - 2387
ومحمد بن عباد المكي روى عنه محمد بن بكار بن الريان ومنصور بن أبي مزاحم وعبد الرحمن بن الحسين الحنفي 

عمرو العقيلي وعبد الصمد بن علي الطستي وأحمد بن الحسن المقرئ المعروف بدبيس وعبد الباقي بن قانع 
والطبراني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا أحمد بن محمد بن صعصعة 

أبي مزاحم حدثنا يزيد بن يوسف الصنعاني عن يحيى بن سعيد األنصاري عن محمد بن  البغدادي حدثنا منصور بن
يحيى بن حبان عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال صالة بعد الصبح حتى تطلع 

 نصور الشمس وال بعد العصر حتى تغرب الشمس قال سليمان لم يروه عن يحيى إال يزيد تفرد به م

أحمد بن محمد بن صالح أبو بكر التمار حدث عن كثير بن يحيى صاحب البصري ومحمد بن مسلم بن  - 2388
وارة الرازي حدث عنه أبو عمرو بن السماك وأبو بكر الشافعي أخبرنا محمد بن طلحة بن محمد النعالي قال قرئ 

قيل له حدثك أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح التمار على أبي بكر محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي وأنا أسمع 
حدثنا محمد بن مسلم بن وارة حدثنا عبد هللا بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال كنت 
جالسا عند أبي بكر فقال من كانت له عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عدة فليقم فقام رجل فقال يا خليفة رسول 
هللا إن رسول هللا وعدني بثالث حثيات من تمر قال فقال ارسلوا إلى علي فقال يا أبا الحسن إن ھذا يزعم أن رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم وعده أن يحثى له ثالث حثيات من تمر فاحثھا له قال فحثاھا فقال أبو بكر عدوھا فعدوھا 

ى األخرى قال فقال أبو بكر الصديق صدق هللا ورسوله قال لي فوجدوھا في كل حثية ستين تمرة ال تزيد واحدة عل
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليلة الھجرة ونحن خارجان من الغار نريد المدينة كفى وكف على في العدل سواء 



8 

 

أحمد بن محمد بن صالح بن شعبة أبو الحسن المعروف بابن كعب الذارع واسطي حدث ببغداد عن مقدم  - 2389
يحيى ومحمد بن عبادة وإسحاق بن شاھين الواسطيين وعن محمد بن سھل البلخي روى عنه محمد بن المظفر  بن

وعلي بن عمر السكري أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا علي بن عمر الحربي حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
ليلى عن نافع عن بن عمر عن النبي كعب الواسطي حدثنا إسحاق بن شاھين حدثنا الحكم بن ظھير عن بن أبي 

صلى هللا عليه و سلم قال من بنى  مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى هللا له بيتا في الجنة أخبرني أبو يعلى أحمد بن 
عبد الواحد أخبرنا علي بن عمر الحربي قال وجدت في كتب أخي بخطه مات أبو الحسن بن كعب في سنة سبع 

من بغداد حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر وأخبرنا السمسار  وثالثمائة بواسط بعد خروجه
أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن بن كعب الذارع مات بواسط في سنة سبع وثالثمائة زاد غيره عن بن قانع في 

 جمادي اآلخرة 

غداد في سنة أربعين وثالثمائة وحدث بھا أحمد بن محمد بن صالح بن عبد هللا أبو يحيى السمرقندي قدم ب - 2390
عن محمد بن عقيل الفريابي ومحمد بن محمود صاحب يحيى بن معاذ الرازي روى عنه يوسف بن عمر القواس 
وأبو القاسم بن الثالج أخبرني الحسن بن أبي طالب حدثنا يوسف بن عمر القواس قال قرأت علي أبي يحيى أحمد بن 

السمرقندي قدم علينا قلت له أخبركم محمد بن عقيل حدثنا معاذ يعني بن عيسى حدثنا  محمد بن صالح بن عبد هللا
محمد بن عبد الملك التميمي عن الحسن بن مسلم عن نھشل عن عطاء عن بن عباس في قوله تعالى ھل جزاء 

ت األرضين السابعة اإلحسان إال اإلحسان قال إن  عمودا أحمر رأسه ملوي على قائمة من قوائم العرش وأسفله تح
على ظھر الحوت فإذا قال العبد ال إله إال هللا تحرك الحوت فإذا تحرك الحوت تحرك العمود تحرك العرش فيقول 

 هللا للعرش اسكن فيقول ال وعزتك ال أسكن حتى تغفر لقائلھا ما أصاب قبلھا من ذنب فيغفر هللا تعالى له 

الخطيب البروجردي سكن بغداد وحدث بھا عن إبراھيم بن الحسني أحمد بن محمد بن صالح أبو العباس  -  2391
بن ديزيل الھمذاني أخبرنا عنه ھالل بن محمد الحفار ومحمد بن عمر بن بكير النجار ومحمد بن محمد بن عثمان 

أبو السواق أخبرني أبو الفتح ھالل بن محمد بن جعفر الحافر ومحمد بن عمر بن بكير أبو بكر النجار قاال حدثنا 
العباس أحمد بن محمد بن صالح البروجردي الخطيب زاد بن بكير إمالء من حفظه ثم اتفقا حدثنا إبراھيم بن الحسين 
الھمذاني حدثنا األصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد هللا بن وھب عن عبد هللا بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن 

 صلى هللا عليه و سلم قال من كتم علما ألجمه هللا تعالى بلجام الحبلى عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن رسول هللا
من نار أخبرني أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن صالح 
البروجردي الخطيب قراءة عليه في منزله بدرب أبي ھريرة من الجانب الشرقي في شوال سنة ثمان وستين 

 حدثنا إبراھيم بن الحسين بن ديزيل الھمذاني فذكر مثله سواء  وثالثمائة

أحمد بن محمد بن الصقر أبو بكر المقرئ المعروف بابن النمط سمع أبا بكر الشافعي وكتب بالبصرة عن  - 2392
راج الفاروق بن عبد الكبير الخطابي ويوسف بن يعقوب النجيري وأبي قالبة الرقاشي ومحمد بن أحمد بن حمدان الس

وعلي بن الحسن بن حمدان الشافعي كتبت عنه وكان ثقة صالحا ويذكرون أنه كان مستجاب الدعوة كان يسكن بباب 
الشام في محلة النصرية وسألته عن مولده فقال ال أحقه إال أني كنت عند الشافعي في سنة خمسين وثالثمائة وأنا 

ھار عشر سنين ومات في صبيحة يوم الخميس السادس عاقل محصل وكان لي في ذلك الوقت على التقليل واإلستظ
 والعشرين من المحرم سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ودفن غداة يوم الجمعة في مقبرة باب حرب 

أحمد بن محمد بن الضحاك أبو عبد هللا المتوثي قدم بغداد وحدث بھا عن إسحاق بن وھب العالف وأحمد  -  2393
نه أبو القاسم بن النحاس ومحمد بن خلف بن جيان الخالل أخبرنا أبو طاھر عمر بن عبد الجبار العطاردي روى ع

بن إبراھيم الفقيه حدثنا محمد بن خلف بن محمد بن جيان الخالل حدثنا أحمد بن محمد بن الضحاك المتوثي حدثنا 
قال قال رسول إسحاق بن وھب العالف حدثنا محاضر بن المورع الھمداني عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر 

 هللا صلى هللا عليه و سلم ال يمرض مؤمن وال مؤمنة وال مسلم وال مسلة إال حط هللا من خطاياه 
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أحمد بن محمد بن عبد هللا بن عبد الصمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس  -  2394
أبي طالب ويھجوھم وقتله رجل من أھل الكوفة  الھاشمي الشاعر يعرف بأبي العبر يقال إنه كان يميل على آل

ببعض نواحيھا وكان الرجل سمع منه كالما استحل به قتله وكان يجيد الشعر منذ عھد األمين إلى أيام المتوكل ثم 
أخذ في الحمق والمجون في الشعر والكالم المختلف وقال جحظة لم أر أحفظ منه لكل عين وال أجود شعرا ولم يكن 

صناعة إال وھو يعلمھا بيده أخبرنا أبو القاسم األزھري أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال أبو العبر الھاشمي في الدنيا 
كنيته أبو العباس ويعرف بأبي العبر كان أديبا شاعرا وكان في أيام المتوكل يتكسب بالمجون أخبرني القاضي أبو 

لصولي أخبرنا أحمد بن محمد األسدي حدثني أبو العبر عبد هللا الصيمري حدثنا محمد بن عمران المرزباني حدثني ا
وھو أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد هللا بن عبد الصمد الھاشمي قال خرج أخي الصغير إلى أحمد بن أبي داود 
إلى سر من رأى فشكا إليه خلة فأمر له بألفي درھم فمضى أبي بعده فشكا مثل ذلك فلم يعطه شيئا فقدمت سر من 

رفني أبي خبره فقلت له قف معي عند باب بن أبي داود وكل الكالم إلى فوقف معي وقال شأنك فلما خرج رأى فع
قلت أصلح هللا القاضي ھذا محمد بن عبد هللا بن عبد الصمد الھاشمي يسأل القاضي أن يلحقه باألصاغر من ولده 

فقلت له أعطني منھا ألفا فوهللا لوال ما فضحك ولعنني أبي وانصرف فوجه إليه بن أبي داود بثالثة آاللف درھم 
 لعنتني عليه ما أخذت شيئا أبدا بلغني أن أبا العبر مات في سنة خمسين ومائتين 

أحمد بن محمد بن عبد هللا بن صدقة أبو بكر الحافظ سمع محمد بن مسكين اليمامي وبسطام بن الفضل أخا  - 2395
بعدھم روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن ھارون الخالل الحنبلي عارم ومحمد بن حرب النشائي ومن في طبقتھم و

وأبو الحسين بن المنادى وعبد الباقي بن قانع وأبو بكر الشافعي وغيرھم وذكره الدارقطني فقال ثقة ثقة وذكره بن 
اسم بن المنادى في كتاب أفواج القراء فقال كان من الحذق والضبط على نھاية ترضى بين أھل الحديث كأبي الق

الجبلي ونظرائه أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا جعفر بن محمد بن حاتم حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن 
صدقة حدثنا محمد بن حرب يعني الواسطي حدثنا حفص بن عمر الثقفي الكوفي عن حمزة الزيات عن يزيد بن أبي 

عليه و سلم إذا كبر الفتتاح الصالة رفع يديه حتى يحاذي  زياد عن بن أبي ليلى عن البراء قال كان النبي صلى هللا
بإبھاميه أذنيه أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت أبا محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان يقول ومات أبو بكر 

محمد بن بن صدقة الحافظ البغدادي في المحرم سنة ثالث وتسعين يعني ومائتين أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا 
العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد هللا بن صدقة توفي أليام خلت من 
المحرم سنة ثالث وتسعين صلينا عليه بالكناس وحضر أبو محمد بن أبي العنبر جنازته والصالة عليه وھو ممن 

 كتب الناس عنه في آخره عمره 

بن عبد هللا بن بشر أبو العباس المرثدي اإلخباري حدث عن طلحة بن عبد هللا الطلحي  أحمد بن محمد -  2396
روى عنه المظفر بن يحيى الشرابي أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا أبو الحسن المظفر بن يحيى الشرابي 

البصري ما أعطى هللا أحدا حدثنا أبو العباس المرثدي عن الطلحي قال أخبرني أحمد ھو بن إبراھيم قال قال الحسن 
 شيئا من الدنيا إال اختبارا وال منعه إال اختبارا 

أحمد بن محمد بن عبد هللا بن مصعب أبو العباس الجمال من أھل أصبھان أحد من كان يذكر بالعلم  -  2397
سابوري ويوصف بالفضل حدث عن أبي مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن عصام بن يزيد وسليمان بن شعيب الني

روى عنه عبد هللا بن محمد بن جعفر المعروف بأبي شيخ وغيره من األصبھانيين وورد بغداد حاجا وحدث بھا 
فروى عنه من أھلھا أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ أخبرني الحسين بن علي الطناجيري أخبرنا عمر بن أحمد 

عب األصبھاني قدم علينا حدثنا سليمان بن شعيب الواعظ حدثنا أحمد بن نصر بن طالب حدثنا أحمد بن محمد بن مص
النيسابوري وأخبرنا أبو أحمد الھيثم بن محمد بن عبد هللا الخراط بأصبھان حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
حدثنا أحمد بن محمد الجمال أخبرنا سليمان بن شعيب النيسابوري حدثنا حسين بن الوليد زاد بن طالب قاضي 

ثم اتفقا قال حدثنا سفيان الثوري وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال  نيسابور
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رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا حلف الرجل فقال إن شاء هللا فقد استثنى قال لي أبو نعيم الحافظ أحمد بن محمد 
 الفقھاء توفي سنة إحدى وثالثمائة في طريق الحج بن عبد هللا بن مصعب الجمال أبو العباس أحد العلماء و

أحمد بن محمد بن عبد هللا بن صالح بن شيخ بن عميرة أبو الحسن األسدي قريب بشر بن موسى صالح  -  2398
أخبار وحكايات حدث عن العباس بن الفرج الرياشي ومحمد بن عثمان بن أبي صفوان البصري ومحمد بن عبادة 

مان لوين وعبد الرحمن بن يونس الرقي ونحوھم روى عنه أبو بكر بن األنباري ومحمد بن الواسطي ومحمد بن سلي
يحيى الصولي والمظفر بن يحيى الشرابي وعلي بن عبد هللا بن الميغرة الجوھري ومحمد بن المظفر وعلي بن عمر 

مر السكري حدثنا أحمد بن السكري وغيرھم أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن المظفر السراج أخبرنا علي بن ع
محمد األسدي سنة أربع وثالثمائة حدثنا محمد بن سليمان لوين حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة 
عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال على المنبر إن أشعر كلمة تكلمت بھا العرب كلمة لبيد أال كل 

سدي العرب تسمى الكلمة القصيدة وقد روى ھذا الشيخ عن أحمد بن حنبل حديثا واحدا شيء ما خال هللا باطل قال األ
حدثناه أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان أخبرنا أبو بكر بن المقرئ بأصبھان حدثنا أحمد بن 

وأخبرناه الحسن بن الحسين  محمد بن عبد هللا بن شيخ بن عميرة أبو الحسن األسدي حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل
بن العباس النعالي حدثنا أحمد بن نصر الذارع بالنھروان حدثنا أحمد بن محمد بن شيخ بن عميرة حدثنا أحمد بن 
حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سفيان الثوري عن أبي سنان عن سعيد بن جبير في قول هللا تعالى وقد 

ھم سالمون قال الصالة في جماعة قال بن المقرئ لم يكن عند ھذا الشيخ عن بن حنبل كانوا يدعون إلى السجود و
غير ھذا حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول وسألت الدارقطني عن أبي الحسن أحمد 

الوكيل أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا بن صالح بن شيخ بن عميرة األسدي فقال ثقة أخبرنا أحمد بن عبد الواحد 
بن عمر الحربي قال وجدت في كتاب أخي بخطه مات أبو الحسن أحمد بن محمد بن صالح األسدي في جمادي 

 األولى لثالثة عشر يوما بقين منه سنة سبع وثالثمائة 

المطلب أحمد بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن الفضل بن إسماعيل بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد  - 2399
أبو الفتح الھاشمي من أھل سر من رأى قدم بغداد وحدث بھا عن الحسن بن عرفة ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه 
وعباد بن الوليد الغبري وعمرو بن معمر العمركي روى عنه أبو القاسم بن الثالج وأبو القاسم الصيدالني المقرئ 

 ع منه في سنة ست وعشرين وثالثمائة وكان ثقة وأحمد بن الفرح بن الحجاج وذكر بن الثالج أنه سم

أحمد بن محمد بن عبد هللا أبو بكر الجوھري حدث عن أحمد بن محمد بن يزيد الوراق ومحمد بن يوسف  -  2400
بن الطباع وأحمد بن الھيثم البزاز وعمر أبي األذان وأنس بن عليل العنزي وغيرھم روى عنه أبو عبيد هللا 

 ج وبن الصلت المجبر وذكر بن الثالج أنه سمع منه في سنة ثالث وثالثين في دار بانوجة المرزباني وبن الثال

أحمد بن محمد بن عبد هللا بن جعفر أبو عيسى الزيات حدث عن أحمد بن مالعب وعبد هللا بن روح روى  -  2401
 عنه الدارقطني 

عن أحمد بن مالعب روى عنه محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا بن جعفر أبو عيسى الصيرفي حدث  - 2402
أحمد بن جميع الصيداوي حدثنا أبو محمد عبد هللا بن علي بن عياض القاضي بصور وأبو نصر علي بن الحسين بن 
أحمد الوراق بصيدا قاال حدثنا محمد بن أحمد بن جميع الغساني أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد هللا بن جعفر أبو 

ثنا أحمد بن مالعب حدثنا موسى بن داود بحديث ذكره وأخشى أن يكون ھذا وشيخ عيسى الصيرفي ببغداد حد
 الدارقطني واحدا فا أعلم 

أحمد بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن عمار بن وليد بن حسان بن مغفل بن حسان بن عبد هللا بن مغفل  - 2403
قدم بغداد حاجا في سنة سبع وأربعين وثالثمائة  المزني صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أبو حامد الھروي
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وحدث بھا عن محمد بن محمد بن الحسن ومحمد بن عبد هللا بن محمد بن مخلد الھرويين حدثنا عنه إبراھيم بن مخلد 
بن جعفر الباقرحي أخبرنا إبراھيم بن مخلد قال قرئ على أبي حامد الھروي أحمد بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن 

بن وليد بن حسان بن مغفل بن حسان بن عبد هللا بن مغفل المزني صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم هللا  عمار
عليه وسلم وأنا أسمع قال حدثنا أبو العباس محمد بن محمد بن الحسن الھروي حدثنا أبو جعفر رجاء بن فورجه 

ن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عمر بن الھروي حدثنا مالك بن سليمان أخبرنا الھياج يعني بن بسطام ع
 الخطاب قال يا رسول هللا لو اتخذت من مقام إبراھيم مصلى قال فأنزل هللا تعالى واتخذوا من مقام إبراھيم مصلى 

أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد بن عباد أبو سھل القطان متوثي األصل سكن دار القطن وحدث عن  - 2404
 المنادى والحسن بن مكرم ويحيى بن أبي طالب ومحمد بن عيسى بن حيان وعبد هللا بن روح محمد بن عبيد هللا

المدائنيين ومحمد بن الجھم السمري ومحمد بن الفرج األزرق وأبي عوف البزوري وعلي بن إبراھيم الواسطي 
ماعيل بن إسحاق القاضي وأحمد بن عبد الجبار العطاردي ومحمد بن الحسين الحنيني وأبي إسماعيل الترمذي وإس

وأحمد بن محمد بن عيسى البرتي وعبد الكريم بن الھيثم العاقولي وخلق كثير سوى ھؤالء من أمثالھم حدثنا عنه أبو 
الحسن بن رزقويه وعلي وعبد الملك ابنا بشران وبن الفضل القطان وعلي بن أحمد الرزاز وأبو الحسن بن الحماني 

آخرين وكان صدوقا أديبا شاعرا رواية لألدب عن أبوي العباس ثعلب والمبرد وأبي  المقرئ وأبو علي بن شاذان في
سعيد السكري وكان يميل إلى التشيع وروى عنه الدارقطني والمرزباني وغيرھما من المتقدمين سمعت محمد بن 

ا قبل أن ذكر فعلھم الحسين بن الفضل القطان يقول حدثني من سمع أبا سھل بن زياد يقول سمى هللا المعتزلة كفار
فقال يا أيھا الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانھم إذا ضربوا في األرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلوا اآلية حدثني األزھري قال قال لي أبو عبد هللا بن بشر القطان ما رأيت رجال أحسن انتزاعا لما 

ن أبي سھل بن زياد فقلت البن بشر ما السبب في ذلك فقال كان جارنا وكان يديم صالة الليل أراد من آي القرآن م
وتالوة القرآن فلكثرة درسه صار كأن القرآن نصب عينيه ينتزع منه ما شاء من غير تعب قلت وكان في أبي سھل 

بن الصباح البغدادي بمصر مزاح ودعابة فحدثني محمد بن علي بن عبد هللا قال سمعت أبا الحسن علي بن نصر 
يقول كنا يوما بين يدي أبي سھل بن زياد فأخذ بعض أصحاب الحديث سكينا كانت بين يديه فجعل ينظر إليھا فقال 
مالك ولھا أتريد أن تسرقھا كما سرقتھا أنا ھذه سكين البغوي سرقتھا منه أو كما قال ذكر أبو عبد الرحمن محمد بن 

ارقطني عن أبي سھل بن زياد فقال ثقة سئل أبو بكر البرقاني وأنا أسمع عن أبي سھل بن الحسين السلمي أنه سأل الد
زياد فقال صدوق وقد روى عنه الدارقطني في الصحيح وإنما كرھوه لمزاح كان فيه أخبرنا عبد الملك بن محمد بن 

مسين وثالثمائة ودفن من الغد عبد هللا الواعظ قال توفي أبو سھل بن زياد يوم السبت لسبع خلون من شعبان سنة خ
أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال توفي أبو سھل بن زياد يوم السبت العصر ودفن يوم األحد لثمان خلون من شعبان 
سنة خمسين وثالثمائة ودفن بقرب قبر معروف الكرخي وسنه يوم توفي إحدى وتسعون سنة وأشھر قلت وذكر أنه 

ئتين حدثنا أبو الحسين بن الفضل إمالء قال توفي أبو سھل بن زياد القطان ولد في صفر من سنة تسع وخمسين وما
 للنصف من شعبان سنة خمسين وثالثمائة واألول أصح 

أحمد بن محمد بن عبد هللا بن منصور العنبري الصوفي النيسابوري سكن بغداد وحدث بھا عن عبد هللا أبو  - 2405
عن علي بن موسى الرضا روى عنه الحاكم أبو عبد هللا بن البيع أحمد بن عامر الطائي الذي يروي عن أبيه 

النيسابوري أخبرني محمد بن علي المقرئ عن أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أحمد الحافظ قال أحمد بن محمد بن 
المرقعة أكثر عبد هللا العنبري الصوفي النيسابوري سكن مدينة السالم نيفا وعشرين سنة وأثرى بھا بعد أن كان لبس 

من ثالثين سنة آخر عھدي به ببغداد في قطيعة الربيع في داره سنة ثمان وستين وثالثمائة ثم جاءنا نعيه سنة سبعين 
 وثالثمائة 

أحمد بن محمد بن عبد هللا بن يعقوب أبو العباس القطان حدث عن محمد بن مخلد ومحمد بن جعفر  - 2406
لي األزجي حدثني عبد العزيز بن علي أخبرنا أحمد بن محمد عبد هللا أبو المطيري حدثني عنه عبد العزيز بن ع
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العباس القطان حدثنا محمد بن جعفر المطيري به وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن الصلت األھوازي 
اتفقا عن الحسن أخبرنا محمد بن جعفر المطيري حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا أبو معاوية زاد بن الصلت الضرير ثم 

بن عمرو الفقيمي عن مھران بن أبي صفوان عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أراد الحج 
 فليتعجل 

أحمد بن محمد بن عبد هللا بن العباس بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أبو الحسن القرشي األموي  - 2407
ن األكفاني ولم يزل على القضاء إلى حين وفاته وكان ينزل على شاطئ دجلة ولي قضاء القضاة بعد أبي محمد ب

بالجانب الغربي وكان عفيفا نزھا وقد سمع من أبي عمر الزاھد وعبد الباقي بن قانع إال أنه لم يحدث فحدثني 
بي الشوارب القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي قال أنشدني قاضي القضاة أبو الحسن أحمد بن محمد بن أ

عجبت لمن يخاف ... قال أنشدني أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاھد قال أنشدنا األستاذ أبو العباس أحمد بن يحيى 
 وتخشى ما ترجمه الظنون ... أتأمن ما يكون بغير شك ... ... ويأمن ما يكون من المنون ... حلول فقر 

دعا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وأحمد بن المعدل وحدثني أبو العالء الواسطي قال روى أن المتوكل 
وإبراھيم التيمي من البصرة وعرض على كل واحد منھم قضاء البصرة فاجتج محمد بن عبد الملك بالسن العالية 
وغير ذلك واحتج أحمد بن المعدل بضعف البصر وغير ذلك وامتنع إبراھيم التيمي فقال لم يبق غيرك وجزم عليه 

نزلت حال إبراھيم عند أھل العلم وعلت حال اآلخرين قال أبو العالء فيرى الناس أن بركة امتناع محمد بن فولى ف
عبد الملك دخلت على ولده فولى منھم أربعة وعشرون قاضيا منھم ثمانية تقلدوا قضاء القضاة آخرھم أبو الحسن 

وسروا قلت وبلغني أنه ولد في اليوم الحادي عشر  أحمد بن محمد بن عبد هللا وما رأينا مثله جاللة ونزاھة وصيانة
من ذي العقدة سنة تسع وعشرين وثالثمائة وولي قضاء البصرة قديما حدثني القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب البصري قال كان بيني وبين القاضي أبي الحسن بن أبي الشوارب بالبصرة أنس كثير وامتزاج شديد كان 

أعده والدا فما علمت له سرا قط لو ظھر عليه استحى منه قال بن حبيب وكان بالبصرة رجل من  يعدني ولدا وكنت
وجوھھا واسع الحال كثير المال جدا يعرف بابي نصر بن عبدويه فقال لي وقد دخلت عليه عائدا له في علة الموت 

ضي أبو الحسن بن أبي الشوارب في صدري سر قد بعلت بكتمانه منذ زمن طويل وأريد اطالعك عليه لما ولي القا
القضاء بالبصرة في أيام بھاء الدولة وكان بيني وبينه من الود ما شھرته تغنى عن ذكره مضيت إليه وخاطبته فقلت 
قد علمت أن ھذا األمر الذي تقلدته يحتاج فيه إلى مؤن كثيرة وأمور ال يقدر عليھا وقد أحضرتك مائتي دينار وتعلم 

اء وال شھادة وال وبيني وبين أحد خصومة أحتاج فيھا إلى الترافع إليك وإن حدث اقتضى أني ممن ال يطلب قض
الترافع إليك فبا عليك إال حكمت علي في ذلك بما يجب على يھودي لو كان في موضعي وأسألك أن تقبض مني 

منھا في الدنيا واآلخرة وإن ھذه الدنانير تستعين بھا على أمرك فإن قبلتھا بسبب المودة التي بيننا فأنت في حل 
كرھت قبولھا على ھذا الوجه فھي قرض لي عليك فقال أعلم أن األمر كما ذكرته ووهللا إني لمحتاج إليھا ولكن ال 
يراني هللا وقد قبلت أعانة على ھذا األمر وأسألك با إن أطلعت أحدا على ھذا السر ما دمت في الدنيا قال بن 

ألحد ھذا السر قبل ھذا الوقت قال بن حبيب ومات من يومه ذلك مات بن أبي الشوارب في عبدويه فوهللا ما ذكرت 
ليلة الخميس الثامن عشر من شوال سنة سبع عشرة وأربعمائة وكانت واليته قضاء القضاة في رجب من سنة خمس 

 وأربعمائة 

 الھاشمي خطيب جامع المنصور تقلد أحمد بن محمد بن عبد هللا بن عبد الصمد المھتدي با أبو عبد هللا -  2407
الصالة بالناس والخطابة في سنة ست وثمانين وثالثمائة ولم يزل يتولى ذلك إلى حين وفاته وحدث عن أحمد بن 
سلمان النجاد وكان جميع ما عنده عنه جزءا واحدا كتبت عنه وكان صدوقا دينا مقبول الشھادة عند الحكام وبلغني 

بعين وثالثمائة أخبرنا أبو عبد هللا بن المھتدي با أخبرنا أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه أنه ولد سنة ثالث وأر
حدثنا أحمد بن الخليل حدثنا الواقدي حدثنا محمد بن نعيم المجمر عن أبيه عن أبي ھريرة قال كان رسول هللا صلى 

المھتدي في ليلة األربعاء السادس من  هللا عليه و سلم يخطب يوم الجمعة يعني خطبتين ويجلس جلستين مات بن
 جمادي األولى سنة ثمان عشرة وأربعمائة ودفن يوم األربعاء في داره بالنصرية من باب الشام 
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أحمد بن محمد بن عبد هللا بن خالد أبو عبد هللا المعروف بابن الكاتب سمع أبا علي بن الصواف وأحمد بن  - 2408
ن المغيرة ومحمد بن أحمد بن المتيم ومخلد بن جعفر ومن في طبقتھم وبعدھم كتبت جعفر بن سلم وعلي بن عبد هللا ب

عنه وكان صحيح السماع كثيره ومسكنه في درب سليم من الجانب الشرقي وقيل إن مولده كان في سنة ست وثالثين 
ودفن في صبيحة تلك وثالثمائة ومات في ليلة األربعاء الثالث والعشرين من المحرم سنة خمس وعشرين وأربعمائة 

 الليلة 

أحمد بن محمد بن عبد هللا بن أحمد أبو الفضل القاضي الھاشمي الرشيدي من ولد ھارون الرشيد  - 2409
مروروذي ولي القضاء بسجستان وسمع محمد بن أحمد بن إبراھيم الرحابي السجستاني ومنصور بن محمد الحاكم 

اسانيين وقدم بغداد في سنة ست عشرة وأربعمائة وحدث بھا وكنت المروزي وأبا أحمد الغطريفي وغيرھم من الخر
إذ ذاك بنيسابور إال أني سمعت منه ھناك قبل وروده بغداد فحدثني الحسن بن محمد الخالل حدثنا القاضي أبو 
الفضل أحمد بن محمد بن عبد هللا الرشيدي في مسجد دار الخليفة حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبراھيم 

... الرحابي بحديث ذكره أنشدنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي قال أنشدني القاضي الرشدي لنفسه 
أنشدنا أبو الفضل ... أضيع بين العلوج ... وإن خرجت فإني ... ... عدمت نفع الخروج ... لزمت بيتي ألني 

... فأجبتھم ... عدل وذو اإلنصاف ليس يجور . ..اقتصد في الجود إنك منصف ... الرشيدي بنيسابور لنفسه قالوا 
... جدي الرشيد وقبله المنصور ... تا إني شائد ما قد بنى ... ... لھم لواء في الندى منشور ... إني ساللة معشر 

حدثني مسعود بن ناصر السجستاني في آخر سنة سبع وثالثين وأربعمائة أنه ترك الرشيدي حيا في ذلك الوقت 
 ببست 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن فروخ أبو عبد هللا يعرف بابن أبي أحمد حدث عن عبد الرحمن بن  -  2410
صالح األزدي روى عنه محمد بن مخلد وذكر فيما قرأت بخطه أنه مات في يوم الخميس ليومين مضيا من ذي 

 الحجة سنة خمس وسبعين ومائتين 

د أبو العباس األبيوردي أحد الفقھاء الشافعيين من أصحاب أبي أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعي - 2411
حامد اإلسفراييني سكن بغداد وولي القضاء بھا على الجانب الشرقي بأسره ومدينة المنصور في أيام بن األكفاني ثم 

ي أنه عزل ورد بن األكفاني إلى عمله وكان يدرس في قطيعة الربيع وله حلقة للفتوى في جامع المنصور وذكر ل
سمع الحديث ببالد خراسان ولم يكن معه من مسموعاته غير شيء يسير كتبه بالري وبھمذان عن علي بن القاسم بن 
شاذان القاضي وجعفر بن عبد هللا المفناكي وصالح بن أحمد بن محمد التميمي أخبرنا القاضي أبو العباس أحمد بن 

بن يعقوب الرازي بھا حدثنا أبو بكر محمد بن ھارون الروياني محمد السعيدي حدثنا أبو القاسم جعفر بن عبد هللا 
حدثنا علي بن سھل الرملي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر قال قال رسول 

ة ثابت هللا صلى هللا عليه و سلم صلوا في بيوتكم وال تتخذوھا قبورا وكان األبيوردي حسن االعتقاد جميل الطريق
القدم في العلم فصيح اللسان يقول الشعر وذكر لي عبيد هللا بن أحمد بن عثمان الصيرفي عمن حدثه أن القاضي أبا 
العباس األبيوردي كان يصوم الدھر وأن غالب إفطاره كان على الخبز والملح وكان فقيرا يظھر المروءة قال ومكث 

حابه بي علة تمنعني من لبس المحشو فكانوا يظنونه يعني المرض شتوة كاملة ال يملك جبة يلبسھا وكان يقول ألص
وإنما كان يعني بذلك الفقر وال يظھره تصونا ومروءة حدثني محمد بن علي الصوري أنه سأل األبيوردي عن مولده 
فقال في سنة سبع وخمسين وثالثمائة ومات في يوم السبت السادس من جمادي اآلخرة سنة خمس وعشرين 

 ة ودفن من الغد في مقبرة باب حرب وأربعمائ

أحمد بن محمد بن عبيد هللا أبو سعيد الخالل حدث عن سريج بن يونس روى عنه عمر بن محمد المعروف  -  2412
بابن الترمذي أخبرنا محمد بن عمر بن جعفر الخرقي أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد المعروف بابن الترمذي 

حمد بن محمد بن عبيد هللا الخالل قال حدثنا سريج بن يونس حدثنا أسباط بن محمد البزاز حدثني خالي أبو سعيد أ
عن األعمش عن عبد هللا بن عبد هللا الرازي عن سعد مولى طلحة عن بن عمر قال سمعت من رسول هللا صلى هللا 
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عته يقول كان ذو الكفل عليه و سلم حديثا لو لم أسمعه إال مرة أو مرتين أو ثالثا أو أربعا حتى عد سبع مرات سم
رجال من بني إسرائيل وكان ال يتورع عن ذنب عمله حتى أتته امرأة فأعطاھا سبعين دينارا على ان يطأھا فلما 
جلس منھا مجلس الرجل من امرأته ارتعدت وبكت فقال لھا مالك أأكرھتك فقالت ال لكن ھذا عمل ما عملته قط وإنما 

ذا ولم تعمليه قط قومي فالدنانير لك قال ثم قال وهللا ال يعصي ذو الكفل أبدا قال حملني عليه الحاجة قال فتعملين ھ
 فمات من ليلته فأصبح على بابه مكتوب قد غفر هللا لذي الكفل 

أحمد بن محمد بن عبيد هللا أبو الحسن التمار المقرئ حدث عن يحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وأبي  - 2413
وأحمد بن ھشام بن بھرام المدائني روى عنه أبو بكر بن شاذان ومحمد بن جعفر النجار وأبو  ھمام الوليد بن شجاع

حفص الكتاني وعبد هللا بن الحسين الخالل وغيرھم وكان غير ثقة روى أحاديث باطلة أخبرنا أحمد بن أبي جعفر 
بن محمد التمار حدثنا عثمان بن أبي  القطيعي حدثنا عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا الخالل حدثنا أبو الحسن أحمد

شيبة حدثنا يزيد بن ھارون أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال قال ربكم 
تعالى أنا أھل أن أتقى وال يشرك بي غيري وأنا أھل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له أخبرنا الحسن بن أبي طالب 

بن جعفر بن العباس النجار حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبيد هللا التمار حدثنا أحمد بن ھشام بن أخبرنا محمد 
بھرام أبو عبد هللا حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال 

 أعطاني ثواب من آمن بي منذ خلق هللا آدم إلى أن قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ألبي بكر يا أبا بكر إن هللا
تقوم الساعة وإن هللا أعطاك يا أبا بكر ثواب من آمن بي منذ بعثني هللا إلى أن تقوم الساعة ذاكرت أبا القاسم 
األزھري حال ھذا الشيخ وقلت أراه ضعيفا ألن في حديثه مناكير فقال نعم ھو مثل أبي سعيد العدوي حدثني أبو 

لب عمر بن إبراھيم الفقيه وعبيد هللا بن أبي الفتح الفارسي قاال حدثنا أبو بكر بن شاذان قال سألت أبا الحسن أحمد طا
بن محمد التمار المقرئ في أي سنة ولدت فقال في سنة ثالث وعشرين ومائتين حدثني أحمد بن أبي جعفر حدثنا عبد 

الحسن أحمد بن محمد بن عبيد هللا التمار المقرئ في جمادى اآلخرة هللا بن محمد بن عبد هللا الشاھد قال توفي أبو 
سنة تسع عشرة وثالثمائة وذكر أن مولده في سنة ثالث وعشرين ومائتين ھذا القول في وفاته خطأ وقد أخبرني أبو 

محمد بن عبيد الحسن محمد بن عمر بن زكار حدثنا عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا الوزان حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
هللا التمار المقرئ إمالء في سوق العطش سنة خمس وعشرين وثالثمائة حدثنا يحيى بن معين أبو زكريا سنة ثالث 

 وثالثين ومائتين وأنا يومئذ بن أحدى عشرة سنة 

اسم أحمد بن محمد بن عبيد هللا بن محمد بن إسحاق أبو منصور المعروف بابن حبابة حدث عن جده أبي الق -  2414
بن حبابة كتبت عنه وكان سماعه صحيحا أخبرنا أبو منصور بن حبابة حدثنا جدي حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد 
حدثنا يعقوب بن إبراھيم حدثنا ھشيم حدثنا منصور وھشام عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى 

في الركاز الخمس مات قرب آخر سنة تسع وثالثين هللا عليه و سلم البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار و
 وأربعمائة 

أحمد بن محمد بن عبد الحميد بن شاكر أبو عبد هللا الجعفي سمع محمد بن عبد هللا بن كناسة األسدي وعبد  -  2415
وراق هللا بن بكر السھمي وھوذة بن خليفة ومحمد بن عمر الواقدي وعبد هللا بن صالح العجلي والفضل بن جبير ال

روى عنه محمد بن أحمد الحكيمي وعبد الصمد بن علي الطستي وأحمد بن الفضل بن العباس بن خزمية وأحمد بن 
كامل القاضي وأبو بكر الشافعي وغيرھم وكان أصله من الكوفة إال أنه سكن بغداد وذكره الدارقطني فقال صالح 

الدالل أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم حدثنا أحمد بن الحديث أخبرنا إبراھيم بن عبد الواحد بن محمد بن الحباب 
محمد بن عبد الحميد الجعفي حدثنا محمد بن كناسة حدثنا سفيان الثوري عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
 قالت يا ليتني كنت نسيا منسيا أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن إبراھيم

الحكيمي حدثنا أبو عبد هللا الكوفي الجعفي حدثنا عبد هللا بن صالح حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال ال يجوز 
 ولد الزنى في الرقبة 
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أحمد بن محمد بن عبد الوھاب بن ثابت بن شداد بن الھاد بن الھدھاد المعروف بابن أبي الذيال أبو علي  - 2416
الصباح الجرجرائي وأحمد بن إبراھيم الدورقي وعبد هللا بن الرومي وعمر بن  مروزي األصل حدث عن محمد بن

شبة روى عنه أحمد بن محمد الجوھري والحسين بن علي بن المرزبان النحوي المرزبان النحوي أخبرنا أبو بشر 
ري حدثنا أحمد بن محمد بن عمر الوكيل حدثنا أبو عبيد هللا محمد بن عمران المرزباني حدثني أحمد بن محمد الجوھ

محمد بن أبي الذيال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن نافع عن بن عمر قال إن 
 سلم عليك وأنت في الصالة فأشر بإصبعك 

أحمد بن محمد بن عباد الجوھري حدث عن محمد بن زياد بن زبار الكلبي روى عنه أبو القاسم الطبراني  -  2417
خبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا أحمد بن محمد بن عباد الجوھري أ

البغدادي حدثنا محمد بن زياد بن زبار الكلبي قال حدثنا شرقي بن القطامي قال سمعت أبا طلق العائذي يحدث عن 
لبيك تعظيما ... أيتنا من قرب ونحن إذا حججنا قلن شراحيل بن القعقاع عن عمرو بن معدي كرب الزبيدي قال لقد ر

ولقد ... قد خلفوا األنداد خلوا صفرا ... يقطعن خبتا وجباال وعرا ... ... ھذى زبيد قد أتتك قسرا ... إليك عذرا 
نھم رأيتنا وقوفا ببطن محسر نخاف أن تتخطفنا الجن فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ارتفعوا عن بطن عرنة فإ

إخوانكم إذ أسلموا وعلمنا التلبية لبيك اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك وال شريك لك 
 قال سليمان لم يروه عن شرقي إال محمد بن زياد 

أحمد بن محمد بن عبدة بن حفص أبو ضمرة المؤدب حدث عن محمود بن غيالن وأبي ھشام الرفاعي  - 2418
 محمد بن مخلد وذكر فيما قرأت بخطه أنه مات في رجب من سنة سبع وثمانين ومائتين  روى عنه

أحمد بن محمد بن عبدة بن حفص بن عبدة بن ھريم أبو القاسم ويعرف باليماني حدث عن محمد بن أبي  - 2419
 عشرين وثالثمائة العوام الرياحي روى عنه أحمد بن الفرج بن الحجاج الوراق وذكر أنه سمع منه في سنة خمس و

أحمد بن محمد بن عبيدة بن زياد بن عبد الخالق أبو بكر الشعراني النيسابوري سافر الكثير ورحل في  -  2420
الحديث إلى العراق والشام ومصر وسمع من علي بن خشرم المروزي وأحمد بن حفص بن عبيد هللا القاضي ومحمد 

بن نصر الرازي ويحيى بن حكيم المقوم وعمر بن شبة وأحمد بن رافع القشيري ومحمد بن يحيى الذھلي وموسى 
بن منصور الرمادي وعلي بن حرب الطائي ويونس بن حبيب األصبھاني وعمر بن عبد هللا األودي ومحمد بن 
عوف الحمصي ويونس بن عبد األعلى المصري وغيرھم وورد بغداد وحدث بھا فروى عنه الحسين بن إسماعيل 

الشافعي ومحمد بن عمر بن الجعابي وعبد هللا بن إبراھيم الزينبي وكان ثقة أخبرنا الحسن بن المحاملي وأبو بكر 
أبي بكر حدثنا محمد بن عبد هللا الشافعي إمالء حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبيدة النيسابوري حدثنا أبو بشر 

بد هللا بن عمرو أن النبي صلى هللا عليه يونس بن حبيب حدثنا بكر بن بكار حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ع
 و سلم قال سيد ريحان الجنة الحناء تفرد بروايته بكر بن بكار عن شعبة ولم أكتبه إال من ھذا الوجه 

أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد أبو بكر الوشاء سمع محمد بن بكار بن الريان وعبد األعلى بن  -  2421
معمر الھذلي وأبا بكر بن بي شيبة ومحمد بن حميد الرازي وھارون بن عبد هللا البزاز  حماد وسويد بن سعيد وأبا

روى عنه محمد بن مخلد وأبو بكر الشافعي وأبو علي بن الصواف وأبو الحسين بن القنبيطي وغيرھم حدثني علي 
لجعد فقال ليس به بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول وسألت الدارقطني عن أحمد بن محمد بن ا

بأس أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم بن سعيد الفقيه قال قال لنا عيسى بن حامد القاضي مات أبو بكر أحمد بن 
محمد بن عبد العزيز بن الجعد الوشاء يوم السبت الثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان سنة إحدى وثالثمائة ودفن في 

 مقابر الخيزران 



16 

 

بن عبد الخالق أبو بكر الوراق سمع أبا ھمام الوليد بن شجاع وإبراھيم بن سعيد الجوھري  أحمد بن محمد -  2422
ومحمد بن زنبور المكي وھارون بن عبد هللا البزاز والحسن بن يزيد المؤذن وأبا بكر أحمد بن محمد الحجاج 

لؤلؤ ومحمد بن المظفر المروزي والعباس بن محمد الدوري روى عنه أحمد بن جعفر بن سلم وعلي بن محمد بن 
وغيرھم وكان ثقة معروفا بالخير والصالح أخبرنا محمد بن جعفر بن عالن الشروطي أخبرنا أبو علي عيسى بن 
محمد بن أحمد الطوماري حدثني أبو بكر بن عبد الخالق الوراق قال كانت لي بنت مبتالة وكان لھا نحو عشر سنين 

ھا في النوم وكأن القيامة قد قامت وكأن صبيانا يأخذون بأيدى آبائھم قال وكنت أتمنى موتھا فماتت قال فأريت
فيدخلونھم الجنة قال فقلت لبنتي خذي بيدي ادخليني الجنة قال فقالت لي ال أنت كنت تتمنى موتي أخبرنا أبو بكر 

لق وراق أبي ھمام فقال البرقاني قال سمعت أبا القاسم عبد هللا بن إبراھيم األبندوني ذكر أحمد بن محمد بن عبد الخا
ال باس به حدثني أبو بكر أحمد بن محمد المستملي أخبرنا محمد بن جعفر الوراق أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين 
األزدي الحافظ قال أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الخالق صدوق أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال سمعت القاضي 

تسع وثالثمائة فيھا مات أبو بكر بن عبد الخالق أخبرني أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد أبا الحسن الجراحي يقول سنة 
أخبرنا علي بن عمر الحربي قال وجدت في كتاب أخي بخطه مات أبو بكر بن عبد الخالق وكان من الصالحين يوم 

 الجمعة بالغداة لخمس بقين من ربيع األول سنة تسع وثالثمائة 

بن عبد الكريم بن يزيد بن سعيد أبو طلحة الفزاري البصري المعروف بالوساوسي سكن أحمد بن محمد  -  2423
بغداد وحدث بھا عن نصر بن علي الجھضمي وعبد هللا بن خبيق األنطاكي وزيد بن أخزم الطائي ومحمد بن عبد هللا 

ري الفقيه وأبو الفضل بن ميمون اإلسكندراني روى عنه أبو بكر بن شاذان وأبو حفص بن شاھين وأبو بكر األبھ
الزھري وغيرھم أخبرنا علي بن محمد بن الحسن المالكي أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد هللا األبھري حدثنا أبو طلحة 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوساوسي ببغداد حدثنا محمد بن عبد هللا بن ميمون اإلسكندراني حدثنا الوليد بن مسلم 

محمد بن علي بن عبد هللا بن عباس عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم  حدثنا الحكم بن مصعب عن
قال من أكثر من االستغفار جعل هللا له من كل ھم فرجا ورزقه من حيث ال يحتسب حدثني علي بن محمد بن نصر 

البصري الوساوسي قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سألت الدارقطني عن أبي طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم 
فقال تكلموا فيه سألت أبا بكر البرقاني عن أبي طلحة الفزاري فقال ثقة حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن 

 محمد بن جعفر أن أبا طلحة الوساوسي مات سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة قال غيره ليلتين خلتا من المحرم 

ألصبھاني قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن يحيى بن منده روى عنه بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم ا -  2424
المظفر أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا محمد بن المظفر حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحيم األصبھاني حدثنا محمد 

ة قالت كان بن يحيى بن مندة حدثنا روح بن عصام حدثني أبي حدثنا سفيان عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائش
النبي صلى هللا عليه و سلم يرفعني فأنظر إلى لعب الحبشة وأخبرنا أبو نعيم حدثنا أبو القاسم الطبراني وأبو محمد 

 بن حيان قاال حدثنا محمد بن يحيى بن منده مثله 

لصفار كان أحمد بن محمد بن عبدان بن فضال بن عبيد هللا بن عبد الرحمن بن العباس أبو الطيب األسدي ا -  2425
يسكن بالكرخ في سوق الصفارين وحدث عن إسماعيل بن محمد بن أبي كثير الفسوي وأحمد بن علي الخزاز وأحمد 
بن يحيى الحلواني روى عنه أبو القاسم بن الثالج وعبد هللا بن عثمان الصفار وأبو أحمد الفرضي وكان ثقة قال 

بن عبدان الصفار يوم األحد الثنتي عشرة خلت من شوال  محمد بن أبي الفوارس توفي أبو الطيب أحمد بن محمد
 سنة خمسين وثالثمائة 

 أحمد بن محمد بن عبدون بن عيسى أبو بكر القطان ذكر بن الثالج أنه حدثه عن محمد بن سليمان الباغندي  - 2426

ر الخالدي وأحمد أحمد بن محمد بن عبدون بن عمرويه أبو الحسن العطار يعرف بابن بطيخ حدث عن جعف - 2427
بن كامل ومحمد بن جعفر بن أحمد بن الليث الحافظ حدثني عنه القاضي أبو العالء الواسطي وعبد العزيز بن علي 
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األزجي وقال لي أبو العالء كان ھذا الشيخ ينزل شارع دار الرقيق وكان قد سافر وسمع الحديث وكان يحفظ 
أبو بكر محمد بن الطيب خالفته على القضاء ببعض نواحي ويعرف الكالم على مذھب األشعري وقلده القاضي 

 الثغر 

أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن المنكدر بن عبد هللا  - 2428
 بن بن الھذيل أبو بكر القرشي التيمي المعروف بالمنكدري من أھل مروروذ سمع بنيسابور من الحاكم أبي عبد هللا

البيع وأبي عبد الرحمن السلمي وورد بغداد في حداثته ودرس فقه الشافعي على أبي حامد اإلسفراييني وسمع من بن 
ھشام الصرصري وبن الصلت المجبر وأبي أحمد الفرضي وأبي عمر بن مھدي وعاد إلى بلده ثم رجع إلى بغداد 

ا وسألته عن مولده فقال ولدت بمروروذ لثالث بقين وقد علت سنة وحدث بھا وكتبت عنه وكان فاضال أديبا شاعر
 من شعبان سنة أربع وسبعين وثالثمائة وبلغنا أنه مات بمروروذ في ستة اثنتين وأربعين وأربعمائة 

أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد بن السكين أبو جعفر السكوني حدث عن أبي يوسف القاضي ومحمد بن  - 2429
بن عياش وإسماعيل بن علية روى عنه وكيع القاضي وحمزة بن الحسين السمسار وعلي  الحسن الشيباني وأبي بكر

بن محمد بن يحيى بن مھران السواق ومحمد بن مخلد العطار أخبرنا الحسن بن أبي طالب أخبرنا علي بن عمر 
محمد بن عيسى الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد وعلي بن محمد بن يحيى بن مھران السواق قاال حدثنا أحمد بن 

السكوني وأخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي حدثنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا أبو عبد هللا محمد بن سليمان بن 
محبوب يعرف بالسخلي حدثنا أحمد بن عيسى السكوني حدثنا أبو يوسف القاضي حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أبي 

هللا عليه و سلم إذا دخل الخالء قال اللھم إني أعوذ بك من الخبث األحوص عن عبد هللا قال كان النبي صلى 
والخبائث وفي حديث بن أبي طالب قال أعوذ با من الخبث والخبائث قال الدارقطني غريب من حديث أبي 
األحوص عن عبد هللا وھو غريب من حديث أبي إسحاق الشيباني عنه تفرد به أحمد بن محمد السكوني عن أبي 

القاضي عنه قلت اتفق وكيع وبن مخلد وحمزة والسواق علي أن ھذا الشيخ أحمد بن محمد بن عيسى وزاد بن يوسف 
مخلد في نسبه بن يزيد بن السكين وروى عنه عبد هللا بن محمد بن سعيد الجمال فقال حدثنا أحمد بن عيسى بن 

حمد العتيقي عنه قال أحمد بن محمد بن عيسى السكن وقد ذكرناه فيما تقدم قرأت بخط الدارقطني وحدثنيه أحمد بن م
 السكوني بغدادي متروك 

أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الرحمن بن عبد الصمد أبو الحسن مولى سعيد بن العاص القرشي  - 2430
ويعرف بابن أبي الورد وھو أخو حبش بن أبي الورد المسمى محمدا يعد من زھاد البغداديين صحب بشر بن 

لحارث المحاسبي وسريا السقطي حكى عنه أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي وغيره أخبرنا أبو الحارث وا
الحسين علي بن محمد بن جعفر العطار بأصبھان قال سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول أحمد ومحمد ابنا أبي 

صحب بعده سريا السقطي الورد كانا من جلة مشايخ بغداد وأحمد كان أصغر من محمد ومحمد أبا حاتم العطار و
وأحمد كان من أصحاب سرى السقطي وكان بعد موت سري يحضر حلقة حسن المسوحي يريد أن يكرمه بحضور 
مجلسه وكنية أحمد أبو الحسن ومات قبل أخيه محمد أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا جعفر بن محمد الخالدي في كتابه 

با الحسن أحمد بن محمد بن أبي الورد يقول المريد يعمل بعمله قال سمعت أبا العباس بن مسروق يقول سمعت أ
ويرى زيادة عمله ونقصانه والمراد يعمل بعلم هللا فيه وال يشاھد شيئا من أفعاله بل يشاھد جريان الحق عليه أخبرني 

بن  أحمد بن علي المحتسب أخبرنا محمد بن الحسين بن موسى الصوفي قال سمعت أبا العباس محمد بن الحسن
الخشاب البغدادي يقول سمعت عبد السالم بن محمد المخرمي يقول سمعت أبا علي الروذباري يقول كان أحمد 
ومحمد ابنا محمد بن أبي الورد صحبا أبا عبد هللا النباجي وكان أبو عبد هللا يقول من أراد أن يخدم الفقراء فليخدم 

 سألة قط وما رأيت منھما منكرا قط خدمة ابني أبي الورد صحباني عشرين سنة ما سأالني م

أحمد بن محمد بن عيسى بن األزھر أبو العباس البرتي القاضي ولي القضاء ببغداد بعد وفاة أبي ھشام  - 2431
الرفاعي وكان قد أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن وكتب الحديث وصنف المسند 
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وليد الطيالسي وأبي سلمة التبوذكي ومحمد بن كثير وأبي حذيفة النھدي القعنبي وحدث عن مسلم بن إبراھيم وأبي ال
وأبي عمر الحوضي ومسدد وأبي نعيم الفضل بن دكين وأبي غسان مالك بن إسماعيل وأحمد بن يونس ويحيى 

يرھم الحماني وعاصم بن علي وداود بن عمرو وخلف بن ھشام ويحيى بن يوسف الزمي وأبي بكر بن أبي شيبة وغ
من البغداديين والبصريين والكوفيين وكان ثقة ثبتا حجة يذكر بالصالح والعبادة روى عنه عبد هللا بن محمد البغوي 
ويحيى بن محمد بن صاعد والقاضي المحاملي وبن مخلد وأبو علي الصفار وأبو عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان 

م أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر النجاد وأبو سھل بن زياد وجماعة سواھم يطول ذكرھ
قال مات أبو ھشام سنة تسع وأربعين ومائتين فاستقضى أحمد بن محمد بن عيسى البرتي وكان رجال من خيار 
المسلمين دينا عفيفا على مذھب أھل العراق وكان من أصحاب يحيى بن أكثم وكان قبل ذلك تقلد واسطا وقطعة من 

اد وروى كتب محمد بن الحسن عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن وحدث بحديث كثير أعمال السو
أخبرنا القاضي أبو عبد هللا الصيمري حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن ھارون الضبي حدثنا محمد بن صالح 

ماعيل بن إسحاق القاضي إلى الھاشمي حدثنا أبو عمر محمد بن يوسف القاضي قال ركبت يوما من األيام مع إس
أحمد بن محمد بن عيسى البرتي وھو مالزم لبيته فرأيته شيخا مصفارا أثر العبادة عليه ورأيت إسماعيل أعظمه 
إعظاما شديدا وسأله عن نفسه وأھله وعجائزه وجلسنا عنده ساعة ثم انصرفنا فقال لي إسماعيل يا بني تعرف ھذا 

لقاضي لزم بيته واشتغل بالعبادة ھكذا تكون القضاة ال كما نحن أخبرنا علي بن بن الشيخ قلت ال قال ھذا البرتي ا
طلحة بن محمد المقرئ أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان بن الحسن النصيب حدثنا أبو العباس أحمد بن 

لى هللا عليه و سلم في محمد بن مھدي أخبرني أبي قال حدثني أبي أن العالء بن صاعد بن مخلد قال رأيت النبي ص
النوم وھو جالس في موضع من المواضع ذكره فدخل عليه أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي فقام 
إليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وصافحه وقبل بين عينيه وقال مرحبا بالذي يعمل بسنتي وأثري ثم دخلت عليه 

ن نفسه وقال عليك بالمذبح قال فكان إذا دخل أبو العباس البرتي إلى العالء بن بعده وذھبت ألسلم عليه فدفعني ع
صاعد نھض إليه وقبل بين عينيه وقال ھكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يفعل بك أخبرنا علي بن أبي 

لبرتي القاضي سكن علي قال قرأنا على الحسين بن ھارون عن أبي العباس بن سعيد قال أحمد بن محمد بن عيسى ا
بغداد سمعت عبد هللا بن أحمد يقول صدوق ما أعلم إال خيرا حدثني الحسن بن أبي طالب عن أبي الحسن الدارقطني 
قال احمد بن محمد بن عيسى البرتي ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن 

ضي أحمد بن محمد بن عيسى بن األزھر بالجانب الغربي من مدينتنا سنة المنادى وأنا أسمع قال وتوفي البرتي القا
ثمانين يعني ومائتين أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال قال أحمد بن كامل القاضي ومات البرتي القاضي ليلة السبت في 

 ذي الحجة لتسع عشرة ليلة سنة ثمانين 

وحدث عن أحمد بن منيع والحسن بن عرفة وغيرھما أحمد بن محمد بن عيسى أبو البغدادي وكان بحمص  -  2432
وله كتاب مصنف في تاريخ الحمصيين رواه عنه بكر بن أحمد بن حفص الشعراني ولم يقع إلينا أحاديثه وال عرفناه 

 إال من جھة بكر 

ح بن أحمد بن محمد بن عيسى بن مروان أبو جعفر الخلنجي من أھل األنبار نزل بغداد وحدث بھا عن صال -  2433
مالك الخوارزمي وداود بن عمرو الضبي روى عنه أحمد بن عبد هللا بن سليمان الفامي وأبو بكر اإلسماعيلي 
الجرجاني أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا أحمد بن إبراھيم اإلسماعيلي أخبرني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى 

المختار عن أبي إسحاق عن أبي األحوص عن عبد هللا قال الخلنجي البغدادي حدثنا داود بن عمرو حدثنا شريك عن 
الحج أشھر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة قال وحدثنا داود حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن 

 التميمي عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم شوال وذو القعدة وذو الحجة 

بن خالد أبو بكر المعروف بالمكي كان ينزل بين السورين وحدث عن أبي العيناء  أحمد بن محمد بن عيسى -  2434
محمد بن القاسم والعباس بن فضيل بن رشيد الطبري ومحمد بن إبراھيم بن كثير الصوري وإبراھيم بن فھد 
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ا أبو البصري روى عنه بن حيويه والدارقطني وبن شاھين والمرزباني أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب أخبرن
الحسن الدارقطني قال أحمد بن محمد بن عيسى المكي أبو بكر ال باس به بلغني عن أبي الحسن بن الفرات قال 
حدثني أبو الفتح عبيد هللا بن أحمد النحوي قال توفي أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى المكي صاحب أبي العيناء في 

 جمادي اآلخرة سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة 

أحمد بن محمد بن عيسى أبو بكر المقرئ حدث عن علي بن الحسن بن عبدويه الخراز والمغيرة بن محمد  -  2435
المھلبي روى عنه محمد بن المظفر أخبرنا األزھري حدثنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى 

شم بن القاسم حدثنا شعبة عن األشعث عن أبيه أبو بكر المقرئ حدثنا علي بن الحسن بن عبدويه أخبرنا أبو النضر ھا
 عن مسروق عن عائشة قالت قال النبي صلى هللا عليه و سلم عذاب القبر حق 

أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الوھاب بن محمد بن إبراھيم بن محمد بن علي بن عبد هللا بن  - 2436
دث ببالد خراسان وما وراء النھر فوقع حديثه إلي ھناك العباس بن عبد المطلب أبو الحسين الھاشمي تغرب وح

حدثني الحسين بن محمد المؤدب عن أبي سعيد اإلدريسي قال أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الوھاب بن 
محمد بن إبراھيم اإلمام أبو الحسين البغدادي الھاشمي يروي عن عبد هللا بن محمد البغوي قدم علينا سمرقند قديما 

 وكتبنا عنه وخرج منھا وال ندري أين مات كان يحدث من حفظه 

أحمد بن محمد بن أبي موسى أبو بكر الھاشمي واسم أبي موسى عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن  - 2437
إبراھيم بن عبد هللا بن معبد بن العباس بن عبد المطلب سمع إبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي ومحمد بن حمدويه 

زي وأحمد بن محمد بن إسماعيل اآلدمي وأحمد بن علي بن العالء الجوزجاني والقاضي المحاملي والحسين المرو
بن يحيى بن عياش القطان ومحمد بن جعفر المطيري ونحوھم حدثنا عنه عبيد هللا بن عبد العزيز البرذعي وأحمد 

ي وغيرھم وكان ثقة كتب الناس عنه بانتخاب بن محمد العتيقي والقاضي أبو القاسم التنوخي ومحمد بن طلحة الكتان
الدارقطني وكان مالكي المذھب وتقلد قضاء المدائن وسر من رأي ونصيبين وديار ربيعة وغيرھا من البالد وتولى 
خطابة جامع المنصور في الجمع مدة طويله حدثنا علي بن أبي علي قال قال لنا القاضي أبو بكر بن أبي موسى 

عشرة وثالثمائة حدثنا أحمد بن محمد العتيقي قال سنة تسعين وثالثمائة فيا توفي القاضي أبو مولده في سنة خمس 
بكر بن أبي موسى في الرابع والعشرين من المحرم وكان ثقة مأمونا حدثنا أبو الحسن محمد بن طلحة الكتاني قال 

المحرم سنة تسعين وثالثمائة وصلى  توفي القاضي أبو بكر بن أبي موسى عشية يوم األربعاء الثاني والعشرين من
 عليه في غداة يوم الخميس في جامع المنصور ورد إلى داره فدفن فيھا 

أحمد بن محمد بن عمر بن يونس بن القاسم أبو سھل الحنفي اليمامي سكن بغداد وحدث بھا عن جده عمر  -  2438
بد الرزاق بن ھمام وغيرھم روى عنه بن يونس وعن محمد بن شرحبيل الصنعاني والنضر بن محمد اليمامي وع

القاسم بن زكريا المطرز وأحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي ومحمد بن محمد الباغندي وأبو بكر بن أبي داود 
وكان غير ثقة ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه سأل عنه أباه فقال قدم علينا وكان كذابا وكتبت عنه وال أحدث عنه 

اليني أخبرنا عبد هللا بن عبدي الحافظ قال أحمد بن محمد بن عمر اليمامي حدث بأحاديث مناكير أخبرنا أبو سعد الم
عن ثقات وحدث بنسخ وعجائب سمعت عبدان األھوازي يقول لم أخرج عن يحيى بن أبي كثير حين فاتتنى عن 

ر من رأى خمسمائة حديث أحمد اليمامي النسخة التي يرويھا وكان قاسم المطرز يقول كتبت عن اليمامي ھذا بس
ليتھا كانت خمسة آالف ليس عند الناس منھا حرف وقال بن عدي أخبرني إسحاق بن إبراھيم قال ذكرت اليمامي ھذا 
لعبيد الكشوري فقال ھو فينا كالواقدي فيكم حدثني محمد بن علي الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األزدي 

حدثنا أبو سعيد بن يونس قال أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي قدم حدثنا عبد الواحد بن محمد بن مسرور 
إلى مصر وقد لقيت جماعة ممن كتب عنه قال لنا علي بن أحمد بن سليمان عالن كان سلمة بن شبيب يكذبه أنبأنا 

أحمد بن محمد أحمد بن علي بن محمد األصبھاني أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ النيسابوري قال أبو سھل 
بن عمر بن يونس اليمامي سكن بغداد سمعت يحيى بن محمد بن صاعد يرميه بالكذب قرأت بخط أبي الحسن 
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الدارقطني وحدثنيه أحمد بن أبي جعفر القطيعي عنه قال أحمد بن محمد بن عمر بن يونس بن القاسم اليمامي متروك 
 الحديث 

ف بالحرابي من أھل البصرة سكن بغداد وحدث بھا عن إبراھيم بن أحمد بن محمد بن عمر أبو بكر المعرو - 2439
سعيد الجوھري ومحمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي ونصر بن علي الجھضمي والحسين بن بيان الشالثائي 
وعمر بن علي الصيرفي وعبدة بن عبد هللا الصفار ومحمد بن منصور الطوسي روى عنه أبو حفص بن الزيات 

ا علي بن محمد بن الحسن المالكي حدثنا عمر بن محمد بن علي الناقد حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن وغيره أخبرن
عمر الحرابي البصري بعد انصرافنا من مجلس إبراھيم بن أيوب المخرمي حدثنا الحسين بن بيان الشالثائي أبو 

إبراھيم عن األسود عن عائشة جعفر حدثنا سيف بن محمد عن منصور واألعمش وعبيدة وحبيب بن حسان عن 
 قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يباشر بعض أزواجه وھو صائم وكان أملككم ألربه 

أحمد بن محمد بن عمر البزاز حدث عن إبراھيم بن سعيد الجوھري وأبي ھشام الرفاعي روى عنه أبو  -  2440
ل عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري حدثنا أحمد بن محمد الفضل الزھري أخبرنا بن غالب المقرئ أخبرنا أبو الفض

بن عمر البزاز حدثنا إبراھيم بن سعيد الجوھري حدثنا مروان بن محمد األسدي عن عراك بن خالد بن يزيد عن 
عثمان بن عطاء عن أبيه عن عكرمة عن بن عباس قال لما عزي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على رقية امرأة 

 ن عفان قال الحمد  دفن البنات من المكرمات عثمان ب

أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن عبيد بن عمرو بن خالد بن الرفيل أبو الفرج المعدل المعروف بابن  - 2441
المسلمة سمع أباه وأحمد بن كامل القاضي وأحمد بن سلمان النجاد ومحمد بن عبد هللا بن علم الصفار ودعلج بن 

عيل بن علي الخطبي وعمر بن جعفر بن سلم وأحمد بن يوسف بن خالد وغيرھم كتبت عنه وكان ثقة أحمد وإسما
يسكن في الجانب الشرقي في درب سليم ويملي في كل سنة مجلسا واحدا في أول المحرم وكان أحد الموصوفين 

ني أنه ولد في آخر ذي القعدة من بالعقل والمذكورين بالفضل كثير البر والمعروف وكانت داره مألفا ألھل العلم وبلغ
سنة سبع وثالثين وثالثمائة حدثني رئيس الرؤساء شرف الوزراء جمال الورى أبو القاسم علي بن محمد بن الحسن 
بن أحمد بن محمد بن عمر قال كان جدي يختلف في درس الفقه إلى أبي بكر الرازي قال وكان يصوم الدھر ويقرأ 

نھارا ويعيد ذلك السبع بعينه في ليلته في ورده مات أبو الفرج بن المسلمة في يوم  في كل يوم سبع القرآن يقرأه
اإلثنين مستھل ذي القعدة من سنة خمس عشرة وأربعمائة وكنت إذ ذاك بنيسابور حدثنا رئيس الرؤساء أبو القاسم 

يف حالك فتغير وجھه ودق حتى مرات كثيرة قال رأيت أبا الحسين بن القدوري الفقيه بعد موته في المنام فقلت له ك
صار كھيئة الوجه المرئي في السيف دقة وطوال وأشار إلى صعوبة األمر قلت فكيف حال الشيخ أبي الفرج يعني 
جده فعاد وجھه إلى ما كان عليه وقال لي ومن مثل الشيخ أبي الفرج ذاك ثم رفع يده إلى السماء فقلت في نفسي يريد 

 ي الغرفات آمنون بھذا قول هللا تعالى وھم ف

أحمد بن محمد بن عثمان النھرواني أخبرني القاضي أبو الطيب طاھر بن عبد هللا الطبري أخبرنا المعافى  - 2442
بن زكريا الجريري حدثني أحمد بن محمد بن عثمان النھرواني وكتبه لي بخطه قال حدثني أبو بكر محمد بن علي 

المروزي يقول سمعت عبد هللا بن المبارك يقول ال يكون الرجل من  بن السكن المروزي قال سمعت حبان بن موسى
 أصحاب الحديث حتى يكتب عمن ھو مثله وعمن ھو فوقه وعمن ھو دونه 

أحمد بن محمد بن علي بن سعد أبو الفضل الوراق حدث عن إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد الختلي روى  - 2443
 نه سمع منه بسر من رأى عنه عبد هللا بن عدي الجرجاني وذكر أ
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أحمد بن محمد بن علي بن بحر أبو عبد هللا حدث عن أيوب بن سليمان الصغدي وعبد هللا بن أحمد بن  -  2444
حنبل روى عنه أبو القاسم بن الثالج وعلي بن أحمد بن محمد بن يوسف السامري وذكر بن الثالج أنه سمع منه في 

 سنة ثمان وعشرين وثالثمائة 

حمد بن محمد بن علي بن الحسن أبو الحسن الديباجي حدث عن أحمد بن عبد هللا بن زياد التستري ومحمد أ -  2445
بن خلف بن عبد السالم المروزي روى عنه الدارقطني وبن شاھين وأبو حفص الكتاني وغيرھم أخبرنا البرقاني 

ضل وأخبرنا البرقاني أن الدارقطني ذكره أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال أحمد بن محمد بن علي الديباجي شيخ فا
في موضع آخر فقال الشيخ الصالح حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر أن أبا الحسن 

 الديباجي مات في شعبان من سنة ثمان وعشرين وثالثمائة قلت وكان قد كف بصره قبل موته بمدة طويله 

الحسن أبو بكر المعروف بابن السيبي من أھل قصر بن ھبيرة حدث عن محمد أحمد بن محمد بن علي بن  - 2446
بن جعفر بن رميس وأبي سعيد أحمد بن محمد األعرابي حدثني عنه ابنه أبو عبد هللا وكان صدوقا حدثني أبو عبد 

عفر بن رميس هللا أحمد بن محمد بن علي السيبي حدثني أبي أبو بكر وعمي أبو الحسن علي قاال حدثنا محمد بن ج
قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن ھارون أخبرنا جھير بن يزيد العبدي عن خداش بن عياش عن 
 أبي ھريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال من شھد على مسلم بشھادة ليس لھا بأھل فليتبوأ مقعده من النار 

 الصيرفي المعروف بابن األبنوسي سمع علي بن محمد بن الزبير أحمد بن محمد بن علي أبو عبد هللا - 2447
الكوفي وعبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم الخرساني وأبا بكر الشافعي ودعلج بن أحمد ومحمد بن عمر بن الجعابي 

و بكر وأبا علي بن الصواف ومن طبقتھم وبعدھم وكان كثير الكتب والسماع ولم يرو إال شيئا يسيرا حدثنا عنه أب
البرقاني والقاضي أبو عبد هللا الصيمري سمعت أبا بكر البرقاني ذكر بن األبنوسي فلم يحمد أمره وقال سألني عن 
كتاب الجامع الصحيح ألبي عيسى الترمذي فقلت ھو سماعي لكن ليس لي به نسخة وقال أبو بكر فوجدت في كتب 

وكتب عليھا اسمي واسمه وسمع لنفسه في النسخة مني  بن األبنوسي بعد موته نسخة بكتاب أبي عيسى قد ترجمھا
فذكرت أنا ھذه الحكاية لحمزة بن محمد بن طاھر الدقاق فقال لم يكن بن األبنوسي ممن يتعمد الكذب لكنه كان قد 
حبب إليه جمع الكتب فكان إذا دخل له كتاب ترجمة وكتب عليه اسم راويه واسمه قبل أن يسمعه ثم يسمعه بعد ذلك 

ني أبو القاسم األزھري قال توفي أبو عبد هللا بن األبنوسي بالدينور ودفن بھا في ذي الحجة من سنة أربع حدث
 وتسعين وثالثمائة 

أحمد بن محمد بن المكتفي با واسمه علي بن أحمد المعتضد با بن أبي أحمد الموفق بن جعفر المتوكل  - 2448
حمد المھدي بن عبد هللا المنصور بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن محمد المعتصم بن ھارون الرشيد بن م

بن عبد المطلب يكنى أبا الحسن حدث عن أبي القاسم البغوي وأبي بكر بن دريد وجحظة الشاعر وإبراھيم بن محمد 
النرسي  بن عرفة النحوي والحسين بن القاسم الكوكبي وأبي بكر الصولي حدثنا عنه الحسن بن محمد بن عمر

والقاضي أبو الحسين بن المھتدي با والحسين بن محمد بن طاھر الدقاق والذي رواه شيء يسير وأكثره حكايات 
وأشعار أخبرنا الحسين بن محمد بن طاھر أخبرنا األمير أبو الحسن أحمد بن محمد بن المكتفي أخبرنا أبو القاسم 

أبو الربيع الزھراني حدثنا فليح بن سليمان المديني عن بن شھاب عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا 
الزھري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عائشة 

قال سمعت  حين قال لھا أھل اإلفك ما قالوا فبرأھا هللا منه وساق حديث اإلفك بطوله حدثني محمد بن علي الصوري
األمير أبا محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر با ذكر أحمد بن محمد بن المكتفي فأنكر روايته الحديث وقال وهللا ما 

 سمع من الحديث شيئا قط وال كان له من السن ما يحتمل السماع من الشيوخ الذين روى عنھم 
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أبان أبو عبد هللا البزاز اإلنماطي سمع أبا بكر  أحمد بن محمد بن علي بن عثمان بن كردي بن عيسى بن - 2449
الشافعي وأبا إسحاق المزكى كتبت عنه وكان ال باس به يسكن نھر الدجاج ومات في ليلة الثالثاء لعشر بقين من 

 صفر سنة ثالث وثالثين وأربعمائة ودفن في صبيحة تلك الليلة 

مي الضرير أحد الفقھاء الشافعيين درس على أبي حامد أحمد بن محمد بن علي بن نمير أبو سعيد الخوارز - 2450
اإلسفراييني وسكن بغداد ودرس وأفتى وكان له حلقة في جامع المنصور للفتوى والنظر وكان حافظا متقنا للفقه يقال 
ي لم يكن في وقته من الشيوخ بعد أبي الطيب الطبري أفقه منه وكان يقدم على أبي القاسم الكرخي وأبي نصر الثابت

وحدث عن أبي القاسم بن الصيدالني كتبت عنه وكان صدوقا أخبرنا أبو سعيد الخوارزمي الضرير أخبرنا عبيد هللا 
بن أحمد بن علي المقرئ أخبرنا عبد هللا بن محمد بن زياد النيسابوري حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثنا 

لمقبري عن أبي ھريرة أنه قال قال رسول هللا صلى إبراھيم بن طھمان عن مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد ا
هللا عليه و سلم يقول هللا تعالى أين المتحابون بجاللي اليوم أظلھم في ظلي يوم ال ظل إال ظلي مات أبو سعيد في يوم 

 اإلثنين العاشر من صفر سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ودفن من الغد في مقبرة الشونيزي 

بن العباس المستملي حدث عن أحمد بن علي الحراني روى عنه محمد بن عبيد هللا بن  أحمد بن محمد - 2451
 الشخير 

أحمد بن محمد بن العباس بن عبيد هللا بن حفص بن عمر بن بيان أبو الحسين المعروف بابن اإلخباري  -  2452
وي ونصر بن احمد الخبز أرزي حدث عن عبد الملك بن أحمد الزيات وأبي بكر بن دريد وأبي بكر بن األنباري النح

ومحمد بن يحيى الصولي حدثني عنه القاضي أبو القاسم التنوخي وذكر لي أنه سمع منه في سنة خمس وسبعين 
وثالثمائة أخبرنا علي بن المحسن حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن العباس بن عبيد هللا بن حفص بن عمر بن 

أبو العباس عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن بن أبي حمزة الزيات حدثنا بيان المعروف بابن األخباري حدثنا 
حفص بن عمرو الربالي حدثنا عبد الوھاب يعني الثقفي حدثنا عبيد هللا بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة قال 

 نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد 

العباس بن عيسى بن الفضل بن العباس بن موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد  أحمد بن محمد بن - 2453
هللا بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس المعروف بابن بكران الھاشمي سمع علي بن محمد بن أحمد بن كيسان 

كيسان النحوي قال  النحوي كتبت عنه وكان صدوقا أخبرنا أبو العباس بن بكران أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن
أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي أخبرنا عارم وأبو الربيع ومسدد قالوا حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن 
صھيب عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تسحروا فإن في السحور بركة سألت أبا العباس عن مولده 

ائة قال وأبى محمد يكنى أبا بكر وھو الملقب ببكران ومات فجأة في يوم فقال ولدت في آخر سنة ثالث وستين وثالثم
 الخميس الثاني عشرة من شھر ربيع اآلخر سنة ثمان وثالثين وأربعمائة ودفن في مقبرة باب حرب 

أحمد بن محمد بن عنبس بن لقيط أبو بكر الضبي المروزي قدم بغداد وحدث بھا عن سويد بن نصر روى  - 2454
 د بن مخلد عنه محم

احمد بن محمد بن عقيل أبو العباس بن المقرئ الجواھري حدث عن أبي كامل الجحدري روى عنه عبد  -  2455
 الصمد بن علي الطستي 

أحمد بن محمد بن العالء حدث عن عمر بن إبراھيم الكردي روى عنه بن أخيه محمد بن عبيد هللا بن  - 2456
ي أبو العالء محمد بن علي الواسطي حدثنا علي بن عمر الدارقطني وأخبرني محمد بن العالء الكاتب أخبرنا القاض

الحسن بن أبي طالب حدثنا يوسف بن عمر القواس قاال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد هللا بن محمد بن العالء 
بد الرحمن بن الكاتب حدثني عمي أحمد بن محمد بن العالء حدثنا عمر بن إبراھيم يعرف بالكردي حدثنا محمد بن ع
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المغيرة بن أبي ذئب عن أبي حازم عن سھل بن سعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن أمن الناس على في 
صحبته وذات يده أبو بكر الصديق فحبه وشكره وحفظه واجب على أمتي تفرد بروايته عمر بن إبراھيم عن أبي 

 ذئب وغير عمر أوثق منه 

ن عمرو بن مصعب بن بشر بن فضالة بن عبد هللا بن راشد أبو بشر الكندي المروزي قدم أحمد بن محمد ب -  2457
بغداد وحدث بھا عن محمود بن آدم المروزي وغيره روى عنه محمد بن المظفر وأبو الفتح األزدي وكان أبو بشر 

ه منتشرة عند الخراسانيين من أھل المعرفة والفھم غير أنه لم يكن ثقة وله من النسخ الموضوعة شيء كثير وروايات
حدثت عن أبي الفتح محمد بن الحسين األزدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمرو ببغداد حدثنا محمود بن آدم حدثنا 
أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ أخبرنا أبو بشر أحمد بن محمد بن عمرو بن 

هللا بن راشد الكندي وكان عبد هللا بن راشد أحد الوفد الذين وفدوا على رسول هللا مصعب بن بشر بن فضالة بن عبد 
صلى هللا عليه و سلم مع األشعث بن قيس قال يوسف بن عيسى بن دينار الزھري أخبرني عمي يحيى قال حدثنا 

ة قال قال عبس بن عقار عن عزرة بن ثابت عن مطر الوراق عن محمد بن سيرين عن أبي سلمة عن أبي ھرير
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم العجماء جرحھا جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أخبرني محمد 
بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا بكر بن إسحاق يعني الصبغي يقول قدم أبو بشر 

فحضرني واستعار مني حديث مشايخ العراق فقلت ما تصنع أحمد بن محمد بن عمرو المصعبي المروزي نيسابور 
به فقال أنسخه فإني سمعته كله من أولئك الشيوخ فقلت له اذھب إلى أبي على الثقفي فإنه قد أكثر عنھم ولم أدفع إليه 
نه حرفا منھا وإنما أردت أن ينصحه أبو علي ويمنعه عن نسخ ما ليس له فيه سماع فذھب إلى أبي علي واستعار م

جملة من حديث البغداديين فكان أبو علي يعيره عشرة أجزاء فإذا فرغ منھا أعاره عشرة أخرى حتى كتب جملة منھا 
فعاتبت أبا علي على ذلك وقلت أنا إنما أحلته عليك لتدفعه بموعظة بليغة عن مثل ھذا فقال أبو علي ال تزر وازة 

بن محمد بن عمرو بن مصعب صاحب غرائب ومناكير  وزر أخرى سمعت أبا نعيم الحافظ يقول أبو بشر أحمد
أخبرنا أبو بكر البرقاني قال رأيت بخط الدارقطني مكتوبا أبو بشر أحمد بن محمد المروزي متروك قرأت بخط أبي 
الحسن الدارقطني وحدثنيه أحمد بن أبي جعفر عنه قال أحمد بن محمد بن مصعب بن بشر أبو بشر المروزي الفقيه 

في السنة وفي الرد على أھل البدع وكان حافظا عذب اللسان ولكنه كان يضع األحاديث عن أبيه عن جده كان مجودا 
وعن غيرھم متروك يكذب حدثني الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب عن أبي سعد اإلدريسي قال أحمد بن محمد 

مروزي منكر الحديث يضع الحديث بن عمرو بن مصعب بن بشر بن فضالة بن عبد هللا بن راشد أبو بشر الفقيه ال
على الثقات ال يحتج بحديثه يروي عن أبيه وعمه ومحمد بن عبد هللا بن قھزاد وعلي بن خشرم وقال أبو سعد سمعت 
أبا عبد هللا محمد بن أبي سعيد الحافظ يقول كان أبو بشر المروزي يضع الحديث قال وكان عند أبي عبد هللا محمد 

ر الكثير فكان يمتنع من الرواية عنه أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي أخبرنا أبو بن أبي سعيد عن أبي بش
عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى قال سمعت أبا ذر بشر بن أبي بشر يقول توفي أبو بشر 

 المصعبي في سنة ثالث وعشرين وثالثمائة وھو بن ثالث وسبعين سنة 

أحمد بن محمد بن عمار بن عيسى بن حيان أبو بكر القطان يعرف بسبنك وإليه ينسب عمر بن محمد بن  - 2458
إبراھيم البجلي المعروف بابن سبنك ألنه كان جده أبو أمه سمع الحسن بن عرفة وعبد هللا بن محمد بن أيوب 

العب وغيرھم روى عنه بن بنته المخرمي وعبد هللا بن شبيب البصري وشعيب بن أيوب الصريفيني وأحمد بن م
أبو القاسم بن سبنك وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين وكان ينزل بسوق يحيى أخبرنا أبو بكر البرقاني 
أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أحمد بن محمد بن عمار القطان من أصل كتابه حدثنا عبد هللا بن محمد بن أيوب 

إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن قيس بن أبي غرزة قال أتانا رسول هللا  حدثنا سفيان بن عيينة عن
صلى هللا عليه و سلم فقال يا معشر التجار إن بيعكم يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة قال وحدثنا سفيان بن 

لى عھد رسول هللا صلى عيينة عن جامع وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمي السماسرة ع
هللا عليه و سلم فأتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم البقيع فقال يا معشر التجار نحوه قال أبو بكر قال لنا علي بن 
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عمر حديث إسماعيل عن قيس تفرد به عبد هللا بن أيوب ولم نكتبه إال عن شيخنا ھذا وكان من الثقات أخبرنا 
م األبندوني يقول أحمد بن محمد بن عمار البغدادي ال بأس به أخبرنا أحمد بن محمد البرقاني قال سمعت أبا القاس

العتيقي حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الشاھد قال توفي أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى القطان في المحرم 
الحسن أحمد بن الفرج بن  سنة ثمان وعشرين وثالثمائة حدثني أحمد بن أبي جعفر وكتب لي بخطه قال سمعت أبا

منصور بن الحجاج يقول توفي أحمد بن محمد بن عمار القطان يوم األحد إلحدى عشرة ليلة خلت من المحرم سنة 
 ثمان وعشرين وثالثمائة 

أحمد بن محمد بن عليل أبو بكر المطيري حدث ببغداد عن أحمد بن إسحاق بن صالح الوزان روى عنه  - 2459
 د بن سليمان المخرمي وأبو القاسم بن الثالج عبيد هللا بن محم

أحمد بن محمد بن عاصم أبو بكر بن أبي سھل الحلواني ومحمد ھو أبو سھل سكن بغداد وحدث بھا عن  -  2460
يحيى بن أبي طالب وأبي قالبة الرقاشي وأبي العباس محمد بن يزيد المبرد وأبي سعيد السكري وغيرھم روى عنه 

محمد بن جعفر بن العباس النجار وأبو حفص الكتاني وأبو الحسن بن الجندي وكان ثقة من أھل أبو عمر بن حيويه و
الفھم واألدب عالما بالنسب حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر أن أبا بكر بن أبي سھل 

 الحلواني مات في سنة ثالث وثالثين وثالثمائة 

الترمذي قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن أحمد بن شداد الترمذي روى عنه  أحمد بن محمد بن عصام -  2461
المعافى بن زكريا أخبرنا القاضي أبو الطيب الطبري حدثنا المعافى بن زكريا الجريري حدثنا أحمد بن عصام 

عمر كذا في الترمذي حدثنا أبو ذر محمد بن أحمد بن شداد الترمذي حدثنا الفرج وھو بن فضالة عن عبد هللا بن 
األصل وعليه تصحيح عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم التكبير في العيدين في الركعة 

 األولى سبع وفي الثانية خمس 

أحمد بن محمد بن عصمة أبو نصر النسوي قدم بغداد حاجا في سنة أربع وخمسين وثالثمائة وحدث بھا  - 2462
 بن مصعب المروزي كتب عنه أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن بكير عن الحسين بن محمد 

أحمد بن محمد بن عمرويه بن آدم أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي أخبرنا أحمد بن محمد بن عمرويه  - 2463
عبد هللا بن بن آدم ببغداد حدثنا محمد بن جعفر بن أحمد بن الليث حدثنا علي بن عبد هللا بن جعفر الھمذاني حدثنا 

محمد بن جيھان حدثنا عبد هللا بن بكر السھمي حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حدثني عمر بن الخطاب أنه ما 

 سابق أبا بكر إلى خير قط إال سبقه به 

أحمد بن محمد بن عمران بن موسى بن عروة بن الجراح بن علي بن زيد بن بكر بن حريش أبو الحسن  -  2464
النھشلي ويعرف بابن الجندي نسبه أبو عبد هللا بن كثير فيما قرأته بخطه وذكر ان مولده آخر سنة ست وثالثمائة 

ي يوم الخميس التاسع من المحرم سنة سبع وقرأت بخط أبي الفضل بن دودان الھاشمي مولد أبي الحسن بن الجند
وثالثمائة وقال لي علي بن المحسن أخبرني أبو الحسن بن الجندي أنه ولد سنة خمس وثالثمائة وأن أول سماعه سنة 
ثالث عشرة وثالثمائة فروى بن الجندي عن أبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود ويحيى بن محمد بن صاعد 

ويوسف بن يعقوب النيسابوري ومن في طبقتھم وبعدھم حدثنا عنه أبو القاسم األزھري والحسن  وأبي سعيد العدوي
بن محمد الخالل ومحمد بن علي بن مخلد الوراق ومحمد بن عبد العزيز البرذعي وأحمد بن محمد العتيقي وعدة 

ال ليس بشيء وقال لي غيرھم وكان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذھبه سألت األزھري عن بن الجندي فق
األزھري أيضا حضرت بن الجندي وھو يقرأ عليه كتاب ديوان األنواع الذي سمعه فقال لي أبو عبد هللا بن األبنوسي 
ليس ھذا سماعه وإنما رأى نسخة على ترجمتھا اسم وافق اسمه فادعى ذلك أخبرنا الحسن بن محمد الخالل وأحمد 
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سن بن الجندي في جمادي اآلخرة سنة ست وتسعين وثالثمائة قال العتيقي وكان بن محمد العتيقي قاال توفي أبو الح
 يرمي بالتشيع وكانت له أصول حسان 

أحمد بن محمد بن غالب بن خالد بن مرداس أبو عبد هللا الزاھد الباھلي البصري المعروف بغالم خليل  -  2465
نس بن مالك وعن قرة بن حبيب ومحمد بن مسلمة سكن بغداد وحدث بھا عن دينار بن عبد هللا الذي يروي عن أ

المديني وسھل بن عثمان العسكري وشيبان بن فروخ وسليمان الشاذكوني وغيرھم روى عنه محمد بن مخلد وأبو 
عمرو بن السماك وأحمد بن كامل القاضي وقال بن أبي حاتم الرازي أحمد بن محمد بن غالب غالم الخليل سئل أبي 

يث مناكير عن شيوخ مجھولين ولم يكن محله عندي ممن يفتعل الحديث كان رجال صالحا حدثنا عنه فقال روى أحاد
أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ أخبرنا أحمد بن كامل بن خلف القاضي حدثنا أحمد بن محمد بن غالب أبو 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  عبد هللا حدثنا قرة بن حبيب حدثنا شعبة عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال قال
من أتى الجمعة فليغتسل حدثت عن أبي الحسن الدارقطني قال أخبرنا أبو حاتم محمد بن حبان البستي إجازة قال 
سمعت أحمد بن عمرو بن جابر بالرملة يقول كنت عند إسماعيل بن إسحاق القاضي فدخل عليه غالم الخليل فقال له 

ر أيھا القاضي حيث كنا بالمدينة سنة أربع وعشرين نكتب فالتفت إلينا إسماعيل وقال في خالل ما كان يحدثه تذك
قليال قليال يكذب وما كنت تلك السنة بھا حدثني الحسن بن علي التميمي قال قرأت على محمد بن الحسين القطان عن 

خليل عن بكر بن عيسى عن  أبي بكر محمد بن الحسن بن زياد المقرئ قال قال أبو جعفر الشعيري لما حدث غالم
أبي عوانة عن أبي مالك األشجعي عن أبيه قلت يا أبا عبد هللا فإن ھذا الرجل حدث عنه إبراھيم بن عرعرة وأحمد 
بن حنبل وھو قديم الوفاة ولم تلحقه أنت وال من في سنك ففكر في ھذا قال ثم خفته فقلت له أحسبك سمعت من رجل 

بكر بن عيسى ھذا قال فسكت وافترقنا فلما كان من الغد قال لي يا أبا جعفر علمت  يقال له بكر بن عيسى حدثك عن
أني نظرت البارحة فيمن سمعت منه بالبصرة يقال له بكر بن عيسى فوجدتھم ستين رجال حدثني أحمد بن سليمان 

قال سمعت أبا عبد هللا بن علي المقرئ أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أخبرنا عبيد هللا بن عدي الحافظ 
النھاوندي بحران في مجلس أبي عروبة يقول قلت لغالم الخليل ھذه األحاديث الرقائق التي تحدث بھا قال وضعناھا 
لنرقق بھا قلوب العامة وقال بن عدي سمعت عبدان األھوازي يقول قلت لعبد الرحمن بن خراش ھذا الحديث الذي 

الل من أين له قال سرقه من عبد هللا بن شبيب وسرقه عبد هللا بن شبيب من يحدث به غالم الخليل لسليمان بن ب
النضر بن سلمة شاذان ووضعه شاذان حدثت عن محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو الحسين بن المنادى قال 

ي تكذيب أحد حدثني أبو بكر محمد بن وھب البصري المعروف بابن التمار الوراق قال ما أظھر أبو داود السجستان
إلى في رجلين الكديمي وغالم خليل فذكر أحاديث ذكرھا في الكديمي إنھا كذب وذكر غالم خليل فقال ذاك يعني 
صاحب الزنج كان دجال البصرة وأخشى أن يكون ھذا يعني غالم خليل دجال بغداد ثم قال قد عرض علي من 

ا أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن حديثه فنظرت في أربعمائة حديث أسانيدھا ومتونھا كذب كلھ
نعيم الضبي قال سمعت أبا بكر بن إسحاق يعني الصبغي النيسابوري يقول أحمد بن محمد بن غالب المعروف بغالم 
خليل ممن ال أشك في كذبه أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قال علي بن عمر الدارقطني أحمد بن محمد بن غالب 

م خليل كان ضعيفا في الحديث قرأت بخط أبي الحسن الدارقطني وحدثنيه أحمد بن أبي جعفر القطيعي المعروف بغال
عنه قال أحمد بن محمد بن غالب بن خالد بن مرداس الباھلي يعرف بغالم الخليل متروك أخبرنا الحسن بن أبي بكر 

 أحمد بن محمد بن غالب بن خالد بن عن أحمد بن كامل القاضي قال سنة خمس وسبعين ومائتين توفي أبو عبد هللا
مرداس غالم خليل ببغداد في رجب منھا وحمل في تابوت إلى البصرة وغلقت أسواق مدينة السالم وخرج الرجال 
والنساء والصبيان لحضوره والصالة عليه فأدرك ذلك بعض الناس وفات بعضھم لسرعة السير به ودفن بالبصرة 

رب الكالم ويحفظ علما عظيما ويخضب بالحناء خضابا قانيا ويقتات الباقالء صرفا وبنيت عليه قبة وكان فصيحا يع
أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال وأبو عبد هللا غالم خليل 

ليه في الدار التي كان بن عمرو المحلمي مات ليلة األحد الثنتين وعشرين من رجب سنة خمس وسبعين وصلى ع
ينزلھا وھي دار الكلبي ثم حمل في تابوت محدورا به إلى البصرة فأكثر من صلى عليه إنما كانت صالتھم إيماء 

 على شاطئ الدجلة وانحدر الناس ركبانا ومشاة وفي الزواريق إلى كلواذي ودونھا وأسفلھا ودفن بالبصرة 
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بغداد وحدث بھا عن عبد هللا بن عبد الرحمن السعدي المورزي  أحمد بن محمد بن غياث المروزي قدم - 2466
روى عنه أبو القاسم الطبراني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن أحمد بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن أحمد 

ي حدثنا الطبراني قال حدثنا أحمد بن محمد بن غياث المروزي ببغداد حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن السعدي المروز
محمد بن يحيى أبو يحيى المروزي حدثنا ھاشم بن مخلد حدثنا أيوب بن إبراھيم الثقفي عن إبراھيم الصائغ عن أبي 
إسحاق الھمذاني عن عبد هللا بن يزيد الحطمي عن البراء بن عازب قال كنا إذا قال النبي صلى هللا عليه و سلم سمع 

سجد النبي صلى هللا عليه و سلم ثم نسجد معه قال سليمان لم يروه عن هللا لمن حمده لم يحن أحد منا ظھره حتى ي
 إبراھيم إال أيوب بن إبراھيم تفرد به ھاشم بن مخلد 

أحمد بن محمد بن الفرج بن فروخ أبو بكر القزويني قدم بغداد وحدث بھا عن إبراھيم بن الحجاج الطالقاني  - 2467
بن مخلد ومحمد بن الحسن اليقطيني أخبرني أبو القاسم األزھري والمجبر بن الصلت وغيرھما روى عنه محمد 

حدثنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد أخبرنا أحمد بن محمد بن الفرج بن فروخ القزويني حدثنا 
ن إبراھيم بن الحجاج وھو بن فضيل الطالقاني القزويني حدثنا القاسم بن الحكم حدثنا مسعر عن قتادة عن أنس أ

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قنت شھرا يدعوا على حي من أحياء العرب ثم تركه أخبرنا الحسن بن الحسين 
النعالي أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن اليقطيني أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الفرج القزويني قدم حاجا حدثنا 

حدثنا خالد الصفار عن مسعر عن أبي إسحاق عن مسيب  محمد بن علي الوراق حدثنا محمد بن الخليل األھوازي
بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من صلى في يوم وليلة اثنتي 

 عشرة ركعة سوى الفريضة بنى هللا له بيتا في الجنة 

بيدة األسدي قرابة بشر بن موسى حدث عن أحمد بن محمد بن الفضل بن صالح بن شيخ بن عميرة أبو ع -  2468
 سريج بن يونس روى عنه بن أخته أحمد بن محمد بن عبد هللا بن شيخ بن عميرة أبو الحسن األسدي 

أحمد بن محمد بن الفضل أبو العباس المؤذن سمع ھارون بن عبد هللا البزاز روى عنه أبو حفص بن  - 2469
 شاھين وذكر أنه كان جارھم 

د بن محمد بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الجراح أبو بكر الخزاز سمع محمد بن ھارون الحضرمي أحم - 2470
وأحمد بن القاسم أخا أبي الليث الفرائضي وإبراھيم بن حماد بن إسحاق القاضي وأحمد بن عبد هللا بن النيري وأبا 

صدوقا فاضال دينا كثير الكتب حسن بكر بن دريد وروى عن أبي بكر بن األنباري قطعة من مصنفاته وكان ثقة 
الحال ظاھر الثروة حدثنا عنه القضاء الثالث أبو العالء الواسطي وأبو عبد هللا الصيمري وأبو القاسم التنوخي وأبو 
بكر بن بشران والحسن بن علي الجوھري وغيرھم حدثنا التنوخي قال كان أبو بكر بن الجراح يقول كتبي بعشرة 

بعشرة آالف درھم وسالحي بعشرة آالف درھم ودوابي بعشرة آالف درھم قال التنوخي وكان آالف درھم وجاريتي 
أحد الفرسان يلبس أداته ويركب فرسه ويخرج إلى الميدان فيطارد الفرسان فيه أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال 

ة ودفن يوم السبت النصف من سنة إحدى وثمانين وثالثمائة فيھا توفي أبو بكر أحمد بن محمد الجراح يوم الجمع
 جمادي اآلخرة 

أحمد بن محمد بن الفضل أبو سعيد الكرابيسي الفقيه المروزي قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن محمد بن  -  2471
حمدويه وعمر بن عليك المروزيين وعن محمد بن عمر بن حفص التاجر وأبي الطيب محمد بن محمد الحناط 

نه العتيقي أخبرنا أبو الحسن العتيقي حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل النيسابوريين وغيرھم حدثنا ع
المروزي الفقيه الكرابيسي قدم علينا حاجا في سنة ثالث وثمانين وثالثمائة حدثنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن 

قالت رأيت وميض سھل المطوعي حدثنا محمود بن آدم حدثنا سفيان عن عطاء عن إبراھيم عن األسود عن عائشة 
 الطيب في مفارق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعد ثالث وھو محرم 
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أحمد بن محمد بن فارس ويقال فريس بن سھل أبو بكر البزاز حدث عن عبد هللا بن إسحاق المدائني  -  2472
يى بن محمد بن صاعد ومحمد بن محمد الباغندي وعبد هللا بن محمد البغوي وأحمد بن محمد بن الھيثم الدوري ويح

وأبي بكر بن أبي داود روى عنه ابنه أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس والحسن بن علي الجوھري وكان 
صدوقا أخبرنا الحسن بن علي الجوھري حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن فارس البزاز حدثنا أبو محمد عبد هللا بن 

د بن شجاع حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير إسحاق المدائني حدثنا أبو ھمام الولي
عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال سئل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم متى وجبت لك النبوة قال بين خلق آدم ونفخ 

ن فيه وذلك ألربع بقين الروح فيه قال لنا الجوھري توفي أبو بكر أحمد بن محمد بن فارس البزاز يوم األربعاء ودف
 من المحرم سنة خمس وسبعين وثالثمائة 

أحمد بن محمد بن قاسم بن محرز أبو العباس بغدادي يروي عن يحيى بن معين حدث عنه جعفر بن  -  2473
 درستويه بن المرزبان الفارسي 

م الغفاري روى عنه أحمد بن محمد بن كردي الحناط حدث عن ھارون بن إسحاق الھمداني وأحمد بن حاز -  2474
بن شاھين أخبرني الحسين بن علي الطناجيري والحسن بن علي التميمي ومحمد بن عبد الملك القرشي قالوا أخبرنا 
عمر بن أحمد الواعظ حدثنا أحمد بن محمد بن كردي الحناط حدثنا ھارون بن إسحاق حدثنا بن فضيل عن أبان عن 

 ه و سلم عن ياسره فاخذني فأقامني عن يمينه أنس قال كنت إلى جنب النبي صلى هللا علي

أحمد بن محمد بن كردي أبو نصر الفالس ذكر بن الثالج أنه حدثه في سنة إحدى وعشرين وثالثمائة عن  - 2475
 أحمد بن الخليل القطيعي بيع الطعام 

أبي الطيب أحمد أحمد بن محمد بن كادش أبو بكر العكبري حدث عن محمد بن جعفر العسكري التميمي و - 2476
بن محمد بن عبدان الصفار وعبد الصمد بن علي الطستي حدثني عنه أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز 
العكبري وقال سمعت منه بعكبرا في سنة إحدى وأربعمائة وأثنى عليه سألت أبا القاسم عبد الواحد بن علي بن 

 من حفاظ القرآن المجودين وأثنى عليه ثناء حسنا برھان العكبري عن بن كادش فعرفه ووثقه وقال كان 

أحمد بن محمد بن الليث أبو الحسن حدث عن يعقوب بن إبراھيم الدورقي ومحمو بن خداش روى عنه عبد  - 2477
هللا بن إبراھيم الجرجاني المعروف باألبندوني أخبرنا البرقاني قال سمعت أبا القاسم األبندوني يقول قرئ علي أبي 

أحمد بن محمد بن الليث البغدادي بھا حدثكم يعقوب الدوري حدثنا ھشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الحسن 
 عقبة بن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال عھدة بعد أربعة 

د بن المھدي أحمد أمير المؤمنين المستعين با بن محمد بن محمد المعتصم با بن ھارون الرشيد بن محم - 2478
بن عبد هللا المنصور بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب يكنى أبا العباس وقيل أبا عبد هللا 
استخلف بعد المنتصر با وكان ينزل بسر من رأى ثم ورد بغداد وأقام بھا إلى أن خلع أخبرني األزھري أخبرني 

بن عرفة أخبرني أبو مزاحم الكاتب قال حضرت المستعين وقد دعى ليبايع  أحمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد
له بالخالفة فقال أستعين هللا وأفعل فسمى المستعين وبويع له في يوم اإلثنين لست خلون من شھر ربيع اآلخر سنة 

ا عمر بن حفص ثمان وأربعين ومائتين أخبرني الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي قال أخبرن
السدوسي قال واستخلف أحمد بن محمد بن المعتصم المستعين با يوم اإلثنين ألربع خلون من ربيع اآلخر سنة 
ثمان وأربعين ومائتين وكنيته أبو عبد هللا وأمه ولد اسمھا مخارق وقدم المستعين إلى بغداد يوم األربعاء لست من 

أھل سر من رأي المعتز فكان الحرب في صفر في آذار أخبرني المحرم سنة إحدى وخمسين ومائتين وبايع 
األزھري حدثنا عبيد هللا بن محمد بن أحمد المقرئ حدثنا محمد بن يحيى النديم قال حدثنا عون بن محمد الكندي 
 حدثني عبد هللا بن محمد بن داود الھاشمي المعروف بأترجة قال دخلت على المستعين وقد خرج من الكرخ فانشدته
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وعزوا ... ونال مواليك الغني بكل ما بقوا ... ... فال زالت الدنيا بملكك عامره ... غدوت بسعد غدوة لك باكره ... 
فال خائف إال ... ... فنلنا بدنيا منك فضال وآخره ... بعثت علينا غيث جود ورحمة ... ... وعزت دولة لك ناصره 

على غيره نعماء في الناس ... تبين بفضل المتسعين بفضله ...  ...وال معدم إال سددت مفاقره ... بسطت أمانه 
قال فدفع إليه خريطة كانت في يده مملوءة دنانير ودعا بغالية فجعل يغلفه بيده أخبرنا محمد بن أحمد بن ... ظاھره 

ن المعتصم با رزق أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا محمد بن أحمد البراء قال المستعين با أحمد بن محمد ب
وكنيته أبو العباس ولي إلى أن خلع بسر من رأى بعد دخوله بغداد وذلك لثالث عشرة خلت من المحرم سنتين وتسعة 
أشھر وتسعة أيام ومات بالقادسية وكان عمره أربعا وعشرين سنة أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن عبد هللا الطبري 

نا محمد بن يحيى النديم حدثنا ميمون بن ھارون قال بلغني أن المستعين كان يقول حدثنا عبيد هللا بن محمد البزاز حدث
بعد ما خلع اللھم إن كنت خلعتني من الملك فال تخلعني من جنتك ورحمتك أخبرنا على بن أحمد بن عمر المقرئ 

بموضع يقال له القادسية في أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال وقتل المستعين با 
طريق بسر من رأى في شوال سنة اثنتين وخمسين ومائتين وكان قيام المستعين بالخالفة إلى أن خلع وخطب للمعتز 
با بالخالفة ببغداد يوم الجمعة الرابع من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين وكان المستعين با أبيض حسن 

 ر جدري حسن اللحية وأمه أم ولد يقال لھا مخارق الوجه ظاھر الدم بوجھه أث

أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث بن عبد الرحمن أبو ذر األزدي المعروف بابن الباغندي  - 2479
سمع عبيد هللا بن سعد الزھري ومحمد بن علي بن خلف العطار وعلى بن الحسين بن أشكاب وعمر بن شبة النميري 

لطائي وسعدان بن نصر المخرمي وإسحاق بن سيار النصيبي روى عنه محمد بن عبيد هللا بن وعلي بن حرب ا
الشخير والقاضي أبو الحسن الجراحي وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين ويوسف القواس والمعافي بن 

الدمشقي يقول  زكريا وغيرھم حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سمعت أبا مسعود
سمعت الزينبي ببغداد يقول دخلت على محمد بن محمد الباغندي فسمعته يقول ال تكتبوا عن ابني فإنه يكذب فدخلت 
على ابنه أبي ذر فسمعته يقول ال تكتبوا عن أبي فإنه كذاب قال حمزة وسألت أبا الحسن الدارقطني عن أبي ذر أحمد 

يرا وكان أصحابنا يؤثرونه على أبيه سمعت أبا الفتح محمد بن أبي الفوارس بن محمد الباغندي فقال ما علمت إال خ
الحافظ وذكر محمد بن سليمان الباغندي وابنه أبو بكر وابنه أبو ذر فقال أوثقھم أبو ذر أخبرنا السمسار أخبرنا 

ر بن الباغندي مات سنة الصفار حدثنا بن قانع وحدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر أن أبا ذ
ست وعشرين وثالثمائة زاد بن قانع في أول المحرم وقال لي عبد العزيز بن علي توفي أبو ذر أحمد بن محمد بن 
محمد بن سليمان الباغندي في يوم الخميس سلخ المحرم سنة ست وعشرين وثالثمائة حدثني أحمد بن أبي جعفر 

 اھد قال توفي أبو ذر الباغندي في صفر سنة ست وعشرين وثالثمائة حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الش

أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن حمدان بن عبدان بن ھالل أبو بكر األنماطي ويعرف بابن الصابوني  - 2480
منه حدث عن محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي الكوفي روى عنه أبو الفتح بن مسرور البلخي وذكر أنه سمع 

 ببغداد وقال كان مولده ببغداد سنة ثمان وسبعين ومائتين وكان من الثقات الحفاظ المجودين 

أحمد بن محمد بن محمد بن عقيل بن أزھر بن عقيل أبو الحسين الفقيه الشافع البلخي قدم بغداد حاجا  - 2481
زقويه أخبرنا محمد بن أحمد بن وحدث بھا عن عبد هللا بن محمد بن طرخان وغيره حدثنا عنه أبو الحسن بن ر

رزق أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن محمد بن عقيل بن أزھر بن عقيل الفقيه الشافعي حدثنا أبو بكر عبد هللا 
بن محمد بن علي بن طرخان حدثنا محمد بن الخليل البلخي حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد السكوني عن ھشام عن 

يا رسول هللا مالك إذا جاءت فاطمة قبلتھا حتى تجعل لسانك في فيھا كله كأنك تريد أن  أبيه عن عائشة قالت قلت
تلعقھا عسال قال نعم يا عائشة إني لما أسرى بي إلى السماء ادخلني جبريل الجنة فناولني منھا تفاحة فأكلتھا فصارت 

نسية كلما اشتقت إلٮالجنة قبلتھا محمد نطفة في صلبي فلما نزلت واقعت خديجة ففاطمة من تلك النطفة وھي حوراء أ
 بن الخليل مجھول 
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أحمد بن محمد بن محمد بن إسحاق بن الفضل أبو علي البزار النيسابوري قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن  - 2482
 أبي حامد بن الشرقي ومكي بن عبدان حدثنا عنه القاضيان أبو العالء الواسطي وأبو القاسم التنوخي ومحمد بن عبد

الملك بن بشران وكان ثقة مقبول الشھادة عند الحكام أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب القاضي حدثنا أبو علي أحمد 
بن محمد بن محمد بن إسحاق النيسابوري قدم علينا بغداد حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي حدثنا 

ي ھشام بن عروة عن أبيه أن أبا حميد وھو رجل من بني محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرن
ساعدة حدثه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم استعمل بن اللتبية أحد األزد وأنه جاء رسول هللا فلما حاسبه قال ھذا 

نت لكم وھذا أھدى لي فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فھال جلست في بيت أبيك وأمك فتأتيك ھديتك إن ك
صادقا ثم قام النبي صلى هللا عليه و سلم فخطبنا وذكر بقية الحديث حدثني التنوخي قال أبو علي أحمد بن محمد بن 
محمد بن إسحاق النيسابوري شيخ ثقة فقيه على مذھب أبي حنيفة قدم علينا حاجا وسمعنا منه بعد عوده في سنة 

ة حدثني محمد بن علي المقرئ عن أبي عبد هللا محمد بن عبد ثالث وثمانين وثالثمائة وتوفي بنيسابور في ھذه السن
هللا الحافظ النيسابوري قال أحمد بن محمد بن محمد بن إسحاق المعدل أبو علي البزاز حدث ببغداد ونيسابور وتوفي 

 يوم الجمعة الثامن من شھر ربيع اآلخر سنة ثالث وثمانين وثالثمائة 

عفر أبو العباس الجرجاني قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن نعيم بن أبي نعيم أحمد بن محمد بن محمد بن ج - 2483
وأبي أحمد بن عدي وعبد هللا بن إبراھيم األبندوني وغيره حدثني عنه أحمد بن محمد العتيقي أخبرني العتيقي حدثنا 

ن وثالثمائة حدثنا نعيم أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن جعفر الجرجاني قدم علينا حاجا في سنة ثالث وثماني
بن أبي نعيم حدثنا بكر بن سھل الدمياطي حدثنا عمرو بن ھشام البيروتي قال سمعت األوزاعي يحدث عن حسان بن 
عطية عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف 

 فال كفارة عليه 

د بن محمد بن جعفر أبو بشر الھروي يعرف بالعالم سكن بغداد وحدث بھا عن عبد هللا بن أحمد بن محم - 2484
جعفر الجابري حدثنا عنه القاضي أبو عبد هللا الحسين بن علي الصيمري أخبرنا الصيمري حدثنا القاضي أبو بشر 

بن جابر الموصلي بالبصرة أحمد بن محمد بن محمد بن جعفر الھروي ببغداد حدثنا عبد هللا بن جعفر بن إسحاق 
حدثنا محمد بن عبدة الموصلي حدثنا إبراھيم بن سعيد الجوھري حدثنا عبد الصمد بن النعمان حدثنا كيسان أبو 
عمرو عن يزيد بن بالل عن خباب عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا 

كان له نورا بين عينيه يوم القيامة حدثني القاضي أبو القاسم التنوخي قال أبو  بالعشي فإن الصائم إذا يبست شفتاه
بشر أحمد بن محمد بن محمد الھروي فقيه على مذھب الشافعي وكان يخدم أمير المؤمنين القادر با قبل الخالفة 

نفة ومولده بھراة سنة ثمان ودرس عليه مذھب الشافعي روى أبو بشر حديثا كثيرا وأخبارا وآدابا وأشعارا وكتبا مص
وعشرين وثالثمائة وكان يعرف بالعالم وتقلد الحسبة بجانبي مدينة السالم وتقلد قضاء طسوجي مسكن وقطر بل 

 وبالد أذربيجان وتوفي يوم الثالثاء السابع عشر من شھر ربيع األول سنة خمس وثمانين وثالثمائة 

ر بن إبراھيم بن حسان بن علي بن محمد أبو المكارم الصيرفي أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن جعف - 2485
المعروف بابن القديسي أحد أصدقائنا وممن كان يسمع معنا وھو بن أخت أبي القاسم األزھري بكر به خاله في 
سماع الحديث من الحسن بن القاسم الدباس الذي روى عن أبي بكر أحمد بن عبد هللا صاحب أبي صخرة وسمعه 

أبي الحسن بن الصلت المجبر وأبي أحمد الفرضي وأبي الحسين بن المتيم وأبي عمر بن مھدي وأبي  أيضا من
الحسين بن المحاملي ومن بعدھم ولم يزل يحضر معنا المجالس ويقرأ على المشايخ ويديم الكتابة إلى أن توفى 

حدثني أحمد بن محمد القديسي  مقتوال قتله بعض اللصوص ليال طمعا في أخذ ماله وكنت علقت عنه شيئا يسيرا
أخبرنا أحمد بن محمد بن القاسم الجابر حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم األنباري النحوي إمالء حدثني بن المرزبان 
حدثنا أبو محمد البلخي حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير قال جئنا األعمش يوما فوجدناه قاعدا في ناحية أخرى وفي 

ء المطر فجاء رجل عليه سواد فلما أبصر باألعمش عليه فروة حقره فقال قم عبرني ھذا الخليج الموضع خليج من ما
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وجذب يده فاقامه وركبه وقال سبحان الذي سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين فمضى به األعمش حتى توسط به الخليج 
رك المسود يتخبط في الماء قتل أبو ثم رمى به وقال وقل رب أنزلني منزال مباركا وأنت خير المنزلين ثم خرج وت

المكارم بن القديسي في ليلة الخميس الرابع من شھر ربيع األول سنة تسع وعشرين وأربعمائة وسمعت خاله أبا 
 القاسم يذكر أنه ولد في سنة ثمان وتسعين وثالثمائة وكان يذكر أنه كتب بخطه ألف جزء من الحديث 

يسى المعروف بابن العراد سمع أبا ھمام الوليد بن شجاع وإبراھيم بن عبد أحمد بن محمد بن موسى أبو ع - 2486
هللا الھروي وإسحاق بن أبي إسرائيل ومحمد بن سليمان لوينا ويحيى بن أكثم ومحمد بن علي الشقيقي ومحفوظ بن 

وكان ثقة إبراھيم الفركي روى عنه أبو بكر الشافعي وأبو علي بن الصواف وأبو حفص بن شاھين وبن الزيات 
يسكن سوق يحيى حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سألت الدارقطني عن أحمد بن 
محمد بن العراد فقال ثقة حدثنا أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه حدثنا عيسى بن حامد القاضي قال مات أبو عيسى 

لواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ علي بن المنادى وأنا بن العراد سنة اثنتين وثالثمائة أخبرنا محمد بن عبد ا
أسمع قال ومات أبو عيسى بن العراد البزاز في ذي القعدة سنة اثنتين وثالثمائة في يوم جمعة وحمل جماعة عنه 
لثقته قرأت في كتاب أبي بكر أحمد أبي جعفر بن سلم بخطه مات أبو عيسى بن العراد يوم الجمعة ألربع عشرة 

 ت من ذي القعدة سنة اثنتين وثالثمائة وله يومئذ سبع وسبعون سنة ومولده سنة خمس وعشرين ومائتين خل

أحمد بن محمد بن موسى أبو بكر المعروف بالسوانيطي حدث عن بن سعيد بن مسلم وأحمد بن أبي رجاء  - 2487
بن موسى وذاك أصح وقد المصيصي روى عنه موسى بن عيسى السراج وروى عنه غيره فقال محمد بن أحمد 

ذكرناه في جملة المحمدين أخبرنا أبو طاھر محمد بن عبد الواحد بن محمد الفقيه أخبرنا موسى بن عيسى بن عبد هللا 
السراج حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى السوانيطي حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا قبيصة حدثنا سالم 

أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن هللا ليس بتارك أحدا من الطويل عن زياد بن ميمون عن 
المسلمين صبيحة أول يوم من شھر رمضان إال غفر له وروى عنه موسى بن السراج أحاديث عدة سماه فيھا أحمد 

حمد بن أحمد بن بن محمد بن موسى وكذلك سماه بن شاھين إذ روى عنه في األخبار والنزه وسماه في غير ذلك م
 موسى 

أحمد بن محمد بن موسى بن النضر بن حكيم بن علي بن زربي أبو بكر المعروف بابن أبي حامد صاحب  -  2488
بيت المال سمع حمدون بن عباد الفرغاني ومحمد بن صالح األنماطي ومحمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق والفضل بن 

س بن محمد الدوري ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وعلي بن سھل بن العباس الرازي وعلي بن داود القنطري وعبا
المغيرة وكثير بن شھاب القزويني والسري بن يحيى الكوفي ومحمد بن سعد العوفي وإبراھيم بن الوليد الجشاش 
ما روى عنه محمد بن عبيد هللا بن قفرجل وأبو الحسن الدارقطني وأبو الفتح القواس وكان ثقة صدوقا جوادا كري

حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني من حفظه مذاكرة قال كان أبو حامد 
المروروذي قليل الدخول على بن أبي حامد صاحب بيت المال الذي كان يسكن في الدار المنسوبة إلى بن فسانجس 

ما فسأل عنه فأخبر أنه متشاغل بأمر قد قطعه عن على نھر عيسى وكان في مجلسه رجل من المتفقھة فغاب عنه أيا
حضور المجلس فأحضره وسأله عن حاله فذكر أنه كان قد اشترى جارية لنفسه وأنه انقطعت به النفقة وضاقت يده 
في تلك السنة النقطاع المادة عنه من بلده وكان عليه دين لجماعة من السوقة لم يجد قضاء لذلك دون أن باع الجارية 

أن قبض الثمن تذكرھا وتشوق إليھا واستوحش من بعدھا عنه حتى لم يمكنه التشاغل بفقه وال بغيره من شدة فلما 
تعلق قلبه بھا وذكر أن بن أبي حامد قد اشتراھا فأوجبت الحال مضى أبي حامد الفقيه إلى بن أبي حامد يسأله اإلقالة 

بن أبي حامد أذن له في الحال فلما دخل عليه قربه  وأخذ المال من البائع فمضى ومعه الرجل فحين استأذن علي
واستقبله وقام إليه وأكرمه غاية اإلكرام وسأله عن حاله وعما جاء له فأخبره أبو حامد بخبر الفقيه وبيع الجارية 
وسأله قبض المال ورد الجارية على صاحبھا فلم يعرف بن أبي حامد للجارية خبرا وال كان عنده علم من أمرھا 

ك أن امرأته كانت اشترتھا ولم يعلم بذلك فورد عليه من ذلك مورد تبين في وجھه ثم قام ودخل على امرأته وذا
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فسألھا عن جارية اشتريت من سوق النخاسين على الصفة والنعت فصادف ذلك أن امرأته كانت جالسة والجارية 
جرى ذلك من الزينة فقالت يا سيدي حاضرة وھم يصلحون وجھھا وقد زينت بالثياب الحسان والحلي وما جرى م

ھذه الجارية التي التمست فسر بذلك سرورا تاما إذا كانت عنده رغبة في قضاء حاجة أبي حامد وأنجاز ما قصد له 
فعاد إلى أبي حامد وقال له خفت أن ال تكون الجارية في داري واآلن فھي بحمد هللا عندنا واألمر للشيخ أعزه هللا في 

أبي حامد بأخراج الجارية إلى الجماعة فحين أخرجت تغير وجه الفتى تغيرا شديدا فعلم بذلك أن األمر  بابھا فأمر بن
كما ذكره الفقيه من حبه لھا وصبابته إليھا فقال له أبن أبي حامد ھذه جاريتك فقال نعم ھذه جاريتي واضطرب كالمه 

ھا فجزاه أبو حامد خيرا وتشكر له وسأله قبض المال من شدة ما نزل به عند رؤيتھا فقال له خذھا بارك هللا لك في
فإنه كان على حاله وقدره ثالثة آالف درھم فأبى أن يأخذه وطال الكالم في بابه وقال له أبو حامد إنما قصدنا نسأل 

يده اإلقالة ولم نقصد بأخذھا على ھذا الوجه فقال له بن أبي حامد ھذا رجل فقيه وقد باعھا ألجل حاجته وقلة ذات 
ومتى أخذ المال منه خيف عليه من ان يبيعھا ثانية ممن ال يردھا عليه والمال يكون في ذمته فإذا جاءه نفقة من بلده 
جاز أن يرد ذلك فوھب المال له وكان عليھا من الحلى والثياب شيء له قدر كثير فقال له أبو حامد إن رأى الشيخ 

بض ھذا الثياب والحلى الذي عليھا فما لھذا الفقيه أحد ينفذ به على يده أيده هللا أن يتفضل وينفذ مع الجارية من يق
فقال له يا سبحان هللا ھذا شيء أسعفناھا به ووھبناه لھا سواء كانت في ملكنا أو خرجت عن قبضتنا ولسنا نرجع فيما 

موقعه من قلبه وقلب  وھبناھا من ذلك وال يجوز فعرف أبو حامد أن الوجه ما قاله فلم يلح عليه في ذلك بل حسن
صاحب الجارية حيث رجعت عليه بال ثمن ومعھا ما معھا من الحلى والثياب فلما أراد أن ينھض ويودعه قال بن 
أبي حامد أريد أن أسألھا قبل انصرافھا عن شيء فقال لھا يا جارية أيما أحب إليك نحن أو موالك ھذا الذي باعك 

فأحسن هللا عونكم وفعل بكم وفعل فقد أحسنتم إلى وأعنتموني وأما موالي ھذا  وأنت اآلن له فقالت يا سيدي أما أنتم
فلو ملكت منه ما ملك مني لما بعته بالرغائب العظيمة فاستحسن الجماعة منھا ذلك وما ھي عليه من العقل مع الصبا 

ن عبيد الدقاق توفي أبو بكر ثم انصرفوا وودعوه أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي قال قال لنا الحسين بن محمد ب
بن أبي حامد صاحب بيت المال في سنة إحدى وعشرين وثالثمائة حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد 

 بن جعفر أن أبا بكر بن أبي حامد مات في شھر رمضان من سنة إحدى وعشرين وثالثمائة 

ني قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن إبراھيم بن سعيد أحمد بن محمد بن موسى بن ھاشم أبو بكر الھمذا -  2489
 وأحمد بن المسور الضبي األصبھانيين روى عنه أبو الحسن الدارقطني وكان ثقة 

أحمد بن محمد بن موسى بن محمد أبو عمر المعدل المعروف بابن العالف سمع إبراھيم بن عبد الصمد  -  2490
الصولي ومحمد بن مخلد الدوري وأبا الحسين بن المنادى وأبا عمر الھاشمي والقاضي المحاملي ومحمد بن يحيى 

الزاھد صاحب ثعلب حدثنا عنه أحمد بن علي بن التوزي والقاضي أبو القاسم التنوخي وكان ثقة أخبرنا التنوخي 
دثني حدثني أبو عمر أحمد بن محمد بن موسى بن العالف المخرمي الشاھد حدثنا إبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي ح

أبي عبد الصمد بن موسى حدثني عمي إبراھيم بن محمد عن عبد الصمد بن علي بن عبد هللا بن العباس عن أبيه عن 
جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أكرموا الشھود فبھم تستخرج الحقوق قال لي التنوخي مات أبو عمر بن 

اآلخرة سنة تسعين وثالثمائة وقال لي ھالل بن المحسن مات في العالف في يوم األربعاء لسبع بقين من شھر ربيع 
 يوم الخميس لخمس بقين من شھر ربيع اآلخر 

أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت بن الحارث بن مالك بن سعد بن قيس بن عبد بن شرحبيل  -  2491
ر من ساكني الجانب الشرقي سمع إبراھيم بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كالب أبو الحسن المحب

بن عبد الصمد الھاشمي والحسين بن إسماعيل المحاملي وأحمد بن عبد هللا صاحب أبي صخرة ومحمد بن عبيد هللا 
بن العالء الكاتب وأبا بكر بن األنباري النحوي وأبا الحسين بن المنادى ومحمد بن يحيى الصولي وإسماعيل بن 

ارون موسى بن محمد الزرقي حدثنا عنه أبو القاسم األزھري وجماعة غيره سمعت أبا بكر محمد الصفار وأبا ھ
البرقاني وسئل عن بن الصلت المجبر فقال ابنا الصلت ضعيفان سألت أبا طاھر حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق 
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حاق القاضي وكان يرويه عن بن الصلت فقال كان شيخا صالحا دينا سمعنا منه كتاب أحكام القرآن إلسماعيل بن إس
عن إسماعيل الصفار ثم بلغنا أنه قد ابتدأ يحدث بكتاب األمثال ألبي عبيد عن دعلج عن علي بن عبد العزيز عن أبي 
عبيد فمضيت إليه وأنكرت عليه الرواية والكتاب وكان قوم من أصحاب الحديث لقنوه وذكروا له أن دعلج سمع 

مته أن ذلك القول باطل فامتنع من روايته سمعت بعض أصحابنا ذكر بن الصلت الكتاب من علي بن عبد العزيز فاعل
فقال كان بعض كتاب أحكام القرآن سماع الصفار من إسماعيل القاضي فروى بن الصلت عنه جميع الكتاب حدثني 

بن محمد عيسى بن خلف األندلسي قال سمعت أبا الحسن بن السوسنجردي يقول وقع إلينا أصل فيه سماع إسماعيل 
الصفار كتاب األحكام تصنيف إسماعيل بن إسحاق القاضي فرأيت فيه سماع بن الصلت من أول الكتاب إلى سورة 
الطالق سمعت عبد العزيز بن علي األزجي يقول عمد بن الصلت إلى كتب البن أبي الدنيا كان عمر بن سعد 

عن بن أبي الدنيا يشير األزجي إلى أن تلك القراطيسي يرويھا عنه فحدث بھا عن الحسين بن صفوان البرذعي 
الكتب لم تكن عند البرذعي وهللا أعلم حدثني أبو الفتح محمد بن أحمد المصري قال ولد بن الصلت المجبر في سنة 
أربع عشرة وثالثمائة قلت وذكر أبو الحسن أحمد بن رضوان الصيدالني أن مولد بن الصلت في سنة سبع عشرة 

ألزھري قال سنة خمس وأربعمائة فيھا توفي بن الصلت المجبر في رجب حدثني الحسن بن محمد وثالثمائة حدثني ا
الخالل قال مات أبو الحسن بن الصلت المجبر في يوم األربعاء لخمس بقين من رجب سنة خمس وأربعمائة ودفن 

 بباب حرب 

ع أبا بكر النجاد ومحمد بن جعفر أحمد بن محمد بن موسى أبو الحسن البزار المعروف بابن الحناط سم -  2492
اآلدمي القارئ وعبد الصمد بن علي الطستي ونحوھم كتبت عنه في سنة خمس عشرة وأربعمائة وكان ثقة أخبرنا 
أبو الحسن بن الحناط في نھر البزارين أخبرنا عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم البزار حدثنا الحارث بن محمد 

وسى حدثنا زھير أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن بن مسعود قال لقد التميمي حدثنا الحسن بن م
 رأينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصلي في الخفين والنعلين 

أحمد بن محمد بن مروان حدث عن داود بن مھران الدباغ روى عنه محمد بن مخلد حدثنا أبو عمر عبد  -  2493
 بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا أحمد بن محمد بن مروان حدثنا داود بن الواحد بن محمد بن عبد هللا

مھران حدثنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إن طوافك 
 بالبيت وبين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك 

بي مزاحم أبو طالب نزل الرافقة وحدث بھا عن جده منصور روى عنه أبو أحمد بن محمد بن منصور بن أ - 2494
طالب أحمد بن نصر بن طالب الحافظ أخبرنا القاضي أبو الطيب الطبري أخبرنا علي بن عمر الدارقطني حدثنا أبو 

عبد طالب الحافظ حدثنا أحمد بن محمد بن منصور بن أبي مزاحم حدثنا جدي حدثنا أبو أويس عن العالء بن 
الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا قرأ وھو يؤم الناس افتتح ببسم هللا 
الرحمن الرحيم قال أبو ھريرة ھي آية من كتاب هللا اقرؤوا إن شئتم فاتحة القرآن فإنھا اآلية السابعة ھكذا رواه عن 

 ألنطاكي والحسن بن الفضل بن السمح البوصرائي منصور بن أبي مزاحم عثمان بن خرزاذ ا

أحمد بن محمد بن منصور أبو بكر الحاسب الضرير سمع علي بن الجعد ومحمد بن بكار بن الريان وأبا  -  2495
عمران الوركاني والحكم بن موسى روى عنه أبو بكر بن مالك القطيعي ومحمد بن عمر بن الجعابي وعلي بن 

ن جعفر الدقاق وغيرھم أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي حدثنا مخلد بن جعفر حدثنا أبو ھارون السمسار ومخلد ب
بكر أحمد بن محمد بن منصور السرخسي الحاسب حدثنا علي بن الجعد حدثنا قيس بن الربيع عن عبد الملك بن 

ؤمن حدثنا البرقاني أخبرنا عمير عن جابر بن سمرة أو غيره قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المستشار م
أبو بكر أحمد بن إبراھيم اإلسماعيلي أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن منصور الضرير الحاسب ببغداد حدثنا 
الحكم بن موسى حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سألت الدارقطني عن أبي بكر 
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حسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي قال مات أبو بكر أحمد بن أحمد بن منصور الحاسب فقال ثقة أخبرنا ال
 منصور الحاسب في جمادي اآلخرة سنة تسع وتسعين ومائتين وكان شيخا صالحا 

أحمد بن محمد بن منصور أبو بكر األنصاري الدامغاني أحد الفقھاء الكبار من أصحاب الرأي درس على  - 2496
م بغداد فدرس بھا على أبي الحسن الكرخي ولما فلج الكرخي جعل الفتوى إليه دون أبي جعفر الطحاوي بمصر ثم قد

أصحابه فأقام ببغداد دھرا طويال يحدث عن الطحاوي ويفتي روى عنه القاضي أبو محمد بن األكفاني وغيره حدثنا 
على الطحاوي سنينا كثيرة  القاضي أبو عبد هللا الحسين بن علي الصميري قال كان أبو بكر الدامغاني األنصاري أقام

ثم أقام على أبي الحسن الكرخي وكان إماما في العلم والدين مشارا إليه في الورع والزھادة وولي القضاء بواسط 
ألنه ركبته ديون فخرج إليھا قال الصميري فحدثني أبو القاسم علي بن محمد الواسطي أنه كان ينظر بين الخصوم 

خصمين أنظر بينكما فإذا قاال نعم نظر بينھما وربما قال حكمتماني فإذا قاال نعم نظر على وجه التحكيم كان يقول لل
 بينھما وكان عند أصحابنا أنه غض من نفسه بواليته الحكم 

أحمد بن محمد بن مقاتل أبو بكر الرازي قدم بغداد وحدث بھا عن أبيه والحسين بن عيسى بن ميسرة  - 2497
ه عبد الباقي بن قانع وأبو القاسم الطبراني والحسين بن مھدي المروزي أخبرنا وأحمد بن بكر بن سيف روى عن

الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد الباقي بن قانع بن مروزق القاضي حدثنا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي حدثنا أبي 
 عليه و سلم أنه توضأ حدثنا أبو مطيع عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي عن النبي صلى هللا

فمسح رأسه ثالث مرات أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
 قال حدثنا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي ببغداد 

الرازي ويحيى أحمد بن محمد بن مظفر أبو العباس سمع أحمد بن حنبل وسريج بن يونس ومحمد بن حميد  - 2498
بن عثمان الحربي وأحمد بن عيسى المصري روى عنه أبو عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وأبو بكر 
الشافعي وعبد الصمد بن علي الطستي وأبو بكر الخالل الحنبلي وكان ثقة أخبرنا أبو القاسم الحسن بن الحسن بن 

يه إمالء حدثنا أحمد بن محمد بن المظفر حدثني يحيى بن عثمان المنذر القاضي حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفق
حدثنا بقية بن الوليد الحمصي عن جعبان العنسي عن عمرو بن مھاجر قال قال لي عمر بن عبد العزيز يا عمرو إذا 

 رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تالبيبي ثم ھزني ثم قل لي ماذا تصنع 

البغدادي أحسبه نزل مصر وحدث بھا عن غسان بن الربيع روى عنه علي بن  أحمد بن محمد بن مسلم -  2499
أحمد بن سليمان المعروف بعالن المصري أخبرنا عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الخفاف أخبرنا محمد بن المظفر 

حدثنا ثابت أبو  حدثنا علي بن أحمد بن سليمان حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم البغدادي قال أخبرنا غسان بن الربيع
زيد عن ھشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت نھانا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن نتحدث 

 مع الرجال إال مع ذي محرم 

أحمد بن محمد بن المستلم بن حيان أبو العباس المؤدب مولى أبي العباس السفاح حدث عن محرز بن عون  -  2500
الموصلي وأبو موسى الھروي وعصمة بن الفضل ومنصور بن أبي مزاحم وعبد الرحمن بن  وأحمد بن إبراھيم

صالح وعمرو بن عثمان الكالبي وأبي ھمام الوليد بن شجاع وأحمد بن بجير البزاز ومحمد بن رزق هللا الكلوذاني 
بن أحمد بن عبد هللا  روى عنه أحمد بن عيسى بن الحكم المعروف بابن جنية الحربي والقاضي أبو الطاھر محمد

الذھلي إال أن الحربي كناه أبا الحسن أخبرنا طلحة بن علي بن الصقر الكتاني حدثنا أبو الحسين أحمد بن عيسى بن 
الحكم المقرئ الحربي إمالء حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن المستلم بن حيان حدثنا محمد بن رزق هللا أبو بكر 

ل حدثنا معاوية بن صالح عن راشد عن سعد عن أبي أمامة الباھلي قال قال رسول هللا حدثنا عبد هللا بن صالح قا
 صلى هللا عليه و سلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور هللا عز و جل 
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أحمد بن محمد بن مھران السوطي حدث عن أبي نعيم الفضل بن دكين روى عنه أبو القاسم الطبراني وقيل  - 2501
حمد بن يحيى فا أعلم أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا ھو أحمد بن م

أحمد بن محمد بن مھران السوطي البغدادي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن 
د والحاشر والمقفي والخاتم أخبرنا أبو نعيم مزاحم عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال أنا أحمد ومحم

 الحافظ حدثنا الطبراني حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى السوطي بإسناده مثله 

أحمد بن محمد بن مسروق أبو العباس الصوفي يعرف بالطوسي حدث عن خلف بن ھشام البزار ومحمد  -  2502
ي وعلي بن الجعد وداود بن رشيد وھناد بن السري بن إسحاق المسيبي وعلي بن المديني ومحمد بن حسان السمت

ومحمد بن حميد الرازي والحارث المحاسبي وأحمد بن إبراھيم الدورقي ومحمد بن الحسين البرجالني والزبير بن 
بكار روى عنه محمد بن مخلد وأبو عمرو بن السماك وجعفر الخالدي وأبو بكر الشافعي وحبيب بن الحسن القزاز 

ر الدقاق والحسين بن محمد بن عبيد العسكري وغيرھم وكان معروفا بالخير مذكورا بالصالح أخبرنا ومخلد بن جعف
أبو الحسين أحمد بن الحسين بن أحمد الواعظ قال سمعت جعفر بن محمد بن نصير الخالدي يقول سمعت أحمد بن 

تعطف من الحق على المحبوب  محمد بن مسروق يقول الحب قيد المحبين إذا صح وزمام المحبوبين إلى المحبين
بصدقه حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق لفظا حدثني علي بن عبد هللا بن الحسن الھمذاني بمكة حدثنا الخالدي 
حدثني أحمد بن مسروق قال دخلت إلى الري فقصدت أبا موسى الدوالبي وكان في ذلك الوقت من أشرف من يذكر 

نزله ثالثة أيام وكان له تالمذة يتكلم عليھم فأردت الخروج فوقفت عليه ألودعه فلقيته فسلمت عليه وأقمت عنده في م
فابتدأني وقال يا غالم الضيافة ثالثة أيام وما كان فوق ذلك فھو صدقة منك علي أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن 

ا العباس بن مسروق المحتسب حدثنا الحسن بن الحسين الفقيه الھمذاني قال سمعت جعفر الخالدي يقول سمعت أب
يقول أردت السفر فودعت والدتي وخرجت ومضى لي أيام فلما كان في يوم من األيام وقفت وقفة فلم يكن لي قدم 
إلى قدام ولم أدر ما العلة فرجعت فجئت باب الدار ففتحت الجارية الباب فرأيت والدتي في بيت الدھليز وقد لبست 

أمي إيش الخبر فقالت يا بني اعتقدت من وقت خرجت أن ألزم ھذا البيت سوادا فأھالني ذلك منھا فقلت لھا يا 
وأصوم وال أدخل الدار حتى تجيء فعلمت أن رجوعي وتلك الوقفة كان ألجلھا أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن 
ھوازن القشيري النيسابوري قال سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت 

لجريري يقول دعانا أبو العباس بن مسروق ليلة إلى بيته فاستقبلنا صديق لنا فقلنا ارجع معنا فنحن في ضيافة الشيخ ا
فقال إنه لم يدعني فقلت نحن نستثني كما استثنى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعائشة فرددناه فلما بلغ باب الشيخ 

من قبلك أن تجيء إلى منزلي من غير دعوة على كذا وكذا إن مشيت  أخبرناه بما قال وقلنا له فقال جعلت موضعي
إلى الموضع الذي تقعد فيه إال على خدي وألح ووضع خده على األرض وحمل الرجل ووضع قدمه على خده من 
غير أن يوجعه وسحب الشيخ وجھه على األرض إلى أن بلغ موضع جلوسه حدثنا عبد العزيز بن علي حدثنا علي 

 الھمذاني حدثنا محمد بن جعفر عن أحمد بن مسورق قال رأيت كأن القيامة قد قامت والخلق مجتمعون إذا بن عبد هللا
نادى مناد الصالة جامعة فاصطف الناس صفوفا وأتاني ملك عرض وجھه عرض ميل في طول مثل ذلك فقام تقدم 

أين النبي صلى هللا عليه و سلم فقال مشغول فصل بالناس فتأملت وجھه فإذا بين عينيه مكتوب جبريل أمين هللا قلت ف
بنصب الموائد الخوانه الصوفية فقلت وأنا من الصوفية قيل نعم ولكن شغلك كثيرة الحديث فكنت أبكي فإذا بجنيد 
يشير إلي أن ال تخاف ال نأكل حتى تجيء فانتبھت فياليتني صليت أو أكلت أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب المعدل 

ن أحمد بن عثمان الواعظ حدثنا جعفر بن محمد بن نصير حدثني أبو العباس بن مسروق قال أصبحت حدثنا عمر ب
عن مجلس الزعفراني فجئت وھو يحدث وليس معي محبرة فطلبت من أجلس إليه فأكتب من محبرته فرأيت شيخا 

محبرة فقال الشيخ للشاب يا وشابا جالسين في باب فجلست إليھما وبينھما محبرة فاستأذنت الشيخ فقلت أكتب من ال
حبيب يكتب من المحبرة فقال الشاب يا محب األمر لك فقال لي أكتب فعجبت من كالمھما فطاطيت رأسي فرأيت 

قال فصحت وأغمي علي ... أطال الھجر أم منح الوادا ... تمكن في الفؤاد فما يبالي ... على المحبرة مكتوبا خرطا 
رنا عبد الكريم بن ھوازن قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد فما أفقت حتى انقضى المجلس أخب

بن الحسن البغدادي يقول سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول سمعت أبا العباس بن مسروق يقول قدم علينا شيخ 
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كل ما وقع لكم  فكان يتكلم علينا في ھذا الشأن بكالم حسن وكان عذب اللسان جيد الخاطر فقال لنا في بعض كالمه
في خاطركم فقولوه لي فوقع في قلبي أنه يھودي وكان الخاطر يقوي وال يزول فذكرت ذلك للجريري فكبر عليه ذلك 
فقلت ال بد من أن أخبر الرجل بذلك فقلت له تقول لنا ما وقع لكم في خاطركم فقولوه لي إنه يقع لي أنك يھودي 

أن ال إله إال هللا وأشھد أن محمدا رسول هللا وقال قد مارست جميع فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال صدقت أشھد 
المذاھب وكنت أقول إن كان مع قوم منھم شيء فمع ھؤالء فداخلتكم العتبركم وأنتم على الحق وحسن إسالمه 

م الحافظ أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن عبد هللا الحيري حدثنا محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال وأخبرنا أبو نعي
قال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد هللا بن عطاء أبا سعيد يقول في رؤيا طويلة للجنيد قال فيھا فرأيت 
قوما من األبدال في المنام فقلت ببغداد أحد من األولياء قالوا نعم أبو العباس بن مسروق فقلت متعجبا أبو العباس بن 

من أھل األنس با عز و جل واللفظ للحيري حدثني علي بن محمد بن  مسروق فقالوا نعم أبو العباس بن مسروق
نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سمعت الدارقطني يقول أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق ليس بالقوي 
و يأتي بالمعضالت أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق قال سمعت الحسين بن محمد بن عبيد الدقاق يقول توفي أب

العباس أحمد بن محمد بن مسروق في يوم األحد لعشر بقين من صفر سنة تسع وتسعين ومائتين وسنة أربع وثمانون 
سنة على ما ذكر ودفن في مقابر باب حرب ورأيت في كتاب بن المنادى سنة ثمان وتسعين ومائتين أخبرنا محمد بن 

ى وأنا أسمع وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المناد
قانع قاال جميعا إن أبا العباس بن مسروق مات في سنة ثمان وتسعين ومائتين زاد بن المنادى في صفر أخبرنا 
إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال سمعت محمد بن عبد هللا الحافظ يقول سمعت أبا بكر 

د بن محمد بن سھل الصوفي بمكة يقول رأيت أبا العباس بن مسروق في المنام فقلت له ما فعل هللا بك فقال غفر أحم
 لي فقلت ما فعل الجنيد فقال في القدس 

أحمد بن محمد بن المؤمل أبو بكر الصوري قدم بغداد وحدث بھا عن الحسين بن ميمون المفسر وعبد  -  2503
حميد بن سعيد بن أبي دعلج والحسن بن عرفة ويونس بن عبد األعلى ومحمد بن عبد هللا الواحد بن شعيب الجبلي و

بن عبد الحكم وعباس بن الوليد البيروتي روى عنه أبو عمرو بن السماك وأبو بكر الشافعي وعبيد هللا بن محمد بن 
محمد بن محمد بن إبراھيم بن  سليمان المخرمي وذكر عبيد هللا أنه سمع منه في سنة تسع وتسعين ومائتين أخبرنا

غيالن البزاز حدثنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثني أحمد بن محمد بن مؤمل حدثنا عبد الواحد بن شعيب الجبلي 
بجبلة حدثنا خالد بن حباب حدثنا سليمان أبي عثمان عن أبي موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم احتج 

ت آدم الذي خلقك هللا بيده واسجد لك مالئكته عملت الخطيئة التي أخرجتك من الجنة قال آدم وموسى فقال موسى أن
آدم أنت موسى الذي اصطفاك هللا برسالته وأنزل عليك التوراة وكلمك تكلميا فبكم خطيئتي سبقت خلقي قال رسول 

بن مخلد العطار حدثنا أبو حاتم هللا صلى هللا عليه و سلم فحج آدم موسى أخبرناه أبو عمر بن مھدي أخبرنا محمد 
الرازي حدثنا خالد بن الحباب كتبت عنه بالشام حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى عن النبي صلى 

 هللا عليه و سلم قال احتج آدم وموسى فحج آدم موسى 

ي وحدثنيه أحمد بن أبي أحمد بن محمد بن الغلس أبو العباس الحماني قرأت بخط أبي الحسن الدارقطن -  2504
جعفر عنه قال أحمد بن محمد بن المغلس بن أخي جبارة يعرف بابن الصلت أبو العباس بغدادي يروي عن ثابت 
الزاھد وإسماعيل بن أبي أويس وأبي عبيد القاسم بن سالم ومن بعدھم يضع الحديث قلت ويقال فيه أحمد بن الصلت 

 س وقد ذكرناه فيما تقدم ويقال أحمد بن محمد بن الصلت بن المغل

أحمد بن محمد بن المغلس أبو عبد هللا البزاز وھو أخو جعفر وكان األكبر سمع مجاھد بن موسى وأباه  - 2505
ھمام الكسوني والحسن بن عيسى بن ماسرجس ومحمد بن سليمان لوينا وإسحاق بن أبي إسرائيل وإبراھيم بن 

با ھشام الرفاعي روى عنه مخلد بن جعفر وأبو بكر بن شاذان وأبو يعقوب الجوزجاني وسعيد بن يحيى األموي وأ
حفص بن شاھين ويوسف بن عمر القواس وكان ثقة أخبرنا أبو بكر البرقاني قال سمعت أبا عمر بن حيويه يقول 
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ما بقي كان النجاد يستملي علي بن صاعد بآخرة فقال يوما حدثنا محمد بن سليمان لوين فقال له النجاد يا أبا محمد 
من يحدث عنه غيرك ودعا له فقال بن صاعد ما فعل أبو عبد هللا بن مغلس فقيل له مات فقال رحمه هللا قال بن 
حيويه وكان عند أبي عبد هللا بن مغلس عن لوين كثير قال ومات قبل بن صاعد بشھر أو نحوه قال البرقاني قلت 

د هللا بن عمر بن أحمد الواعظ عن أبيه وأخبرنا أحمد بن البن حيويه سمعت ھذا من بن صاعد قال نعم أخبرنا عبي
أبي جعفر حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الشاھد قاال توفي أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن المغلس البزاز في 

 جمادي األولى سنة ثمان عشرة وثالثمائة 

بو بكر بن أبي حزام الدقاق أخبرنا الحسن أحمد بن محمد بن مھدي حدث عن الحسن بن عرفة روى عنه أ - 2506
بن الحسين بن العباس النعالي وعبيد هللا بن محمد بن عبيد هللا النجار قاال حدثنا أبو بكر محمد بن الخضر بن زكريا 
الدقاق حدثنا أحمد بن محمد بن مھدي حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا سالم بن سالم البلخي عن علي بن عروة عن 

منكدر عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من قاد أعمى أربعين ذراعا وجبت محمد بن ال
 له الجنة 

أحمد بن محمد بن معروف أبو حامد النيسابوري قدم بغداد وحدث بھا عن إبراھيم بن صالح المروزي  - 2507
ن أبي جعفر القطيعي وعلي بن محمد بن الحسن روى عنه محمد بن المظفر أخبرنا الحسن بن علي التميمي وأحمد ب

العبدي قال علي أخبرنا وقاال حدثنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن معروف النيسابوري 
أخبرنا إبراھيم بن صالح المروزي حدثنا معاوية بن ھشام عن سفيان عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عبد الرحمن 

 زوج امرأة على وزن نواة من ذھب فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أولم ولو بشاة بن عوف أنه ت

أحمد بن محمد بن مخلد التوزي حدث عن يعقوب بن إبراھيم الدورقي روى عنه بن ابنه أبو القاسم عبيد  - 2508
 هللا بن محمد بن أحمد التوزي 

سمع يونس بن عبد األعلى المصري روى عنه أبو حفص بن  أحمد بن محمد بن مكرم أبو العباس البزاز -  2509
شاھين وعبد هللا بن أحمد بن ملك البيع وأبو القاسم بن الثالج أخبرني الحسن بن علي التميمي والحسين بن علي 
الطناجيري ومحمد بن عبد الملك القرشي قالوا أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ أخبرنا أحمد بن محمد بن مكرم البزاز 

مالء من حفظه حدثنا يونس بن عبد األعلى الصدفي أخبرنا عبد هللا بن وھب عن بن جريج عن أبي الزبير عن إ
جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أديت زكاة مالك اذھبت عنك شره ذكر بن الثالج أنه سمع من ھذا 

 ين القصرين الشيخ في سنة عشرين وثالثمائة قال وكان قدم من مصر ونزل ب

أحمد بن محمد بن محمود أبو عبد الرحمن الفقيه الشافعي النسوي المعروف بالمحمودي ذكر بن الثالج أنه  -  2510
 قدم بغداد حاجا في سنة اثنتين وأربعين وثالثمائة وحدثھم عن الحسن بن سفيان النسوي 

القصاب ورد علينا وھو شاب في آخر أيام أحمد بن محمد بن المظفر أبو بكر التميمي األصبھاني يعرف ب -  2511
أبي علي بن شاذان فسمع منه ومن شيوخ ذلك الوقت وكان ال بأس به فحدثني من لفظه وكتابه حدثنا أحمد بن موسى 
بن مردويه الحافظ حدثنا أبو حامد أحمد بن عيسى الخفاف حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معاوية بن يحيى حدثنا 

عطية عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اتقو الحجر الحرام في البنيان األوزاعي عن حسان بن 
 فإنه أساس الخراب لم أكتب عنه غير ھذا الحديث 

أحمد بن محمد بن نصر الحداد حدث عن عفان بن مسلم وفيض بن وثيق البصري روى عنه أبو جعفر  - 2512
داعس الحلبي الحافظ أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراھيم بن حامد الحضرمي مطين ومحمد بن بركة المعروف ببر

البزاز بھمذان حدثنا القاضي أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن عيسى بن عبيد األسدي حدثنا محمد بن 
ا عبد عبد هللا بن سليمان الحضرمي حدثنا أحمد بن محمد بن نصر البغدادي حدثنا الفيض بن وثيق الثقفي حدثن
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الوھاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عنبسة األعور عن الحسن عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب أن رجال 
اعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرھم فاقرع النبي صلى هللا عليه و سلم بينھم فاعتق اثنتين وأرق 

سلمي بدمشق أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن أربعة أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد ال
عثمان بن أبي الحديد حدثنا أبو بكر محمد بن بركة بن إبراھيم الحلبي المعروف ببرداعس حدثنا أحمد بن محمد بن 
نصر البغدادي بحلب وكان صادقا بالحديث حدثنا عفان بن مسلم حدثنا علي بن أبي علي قال قرأنا علي الحسن بن 

لضبي عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال أحمد بن محمد بن نصر الحداد بغدادي سمع عفان بن ھارون ا
 مسلم والفيض بن وثيق ونحوھما وكان بحلب 

أحمد بن محمد بن نصر بن الھيثم أبو جعفر الضبعي األحول حدث عن محمد بن موسى الحرشي ومحمد  -  2513
معشر المدني وسوار بن عبد هللا القاضي وإسحاق بن شاھين وأبي سعيد  بن بكر بن خالد القصير ومحمد بن أبي

األشج وإبراھيم بن سعيد الجوھري ويوسف بن موسى القطان ومحمد بن عمرو بن أبي مذعور وعباس بن يزيد 
البحراني روى عنه محمد بن مخلد وأبو بكر الشافعي وعبد هللا بن موسى الھاشمي وإسماعيل بن محمد بن زنجي 

كان صدوقا أخبرنا محمد بن محمد بن إبراھيم بن غيالن أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم حدثنا أبو جعفر احمد و
بن محمد الضبعي األحول حدثنا محمد بن موسى الحرشي حدثنا حسان بن سياه حدثني ثابت البناني عن أنس بن 

م يا عائشة إذا جاء الرطب فھنيني أخبرنا السمسار مالك قال قالت عائشة قال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سل
 أخبرنا الصفار أخبرنا بن قانع أن أبا جعفر الضبعي مات في شعبان من سنة إحدى عشرة وثالثمائة 

أحمد بن محمد بن نصر أبو بكر الضبعي البغدادي حدث عن سعيد بن عتاب روى عنه عبد هللا بن عدي  -  2514
 بالرقة  الجرجاني وذكر أنه سمع منه

أحمد بن محمد بن نصر أبو حازم القاضي سمع أبا سعيد األشج وعمرو بن علي الصيرفي وأبا موسى  -  2515
محمد بن المثنى وأبا ھشام الرفاعي روى عنه محمد بن جعفر زوج الحرة وأبو حفص بن شاھين وغيرھما وكان ثقة 

بن جعفر بن أحمد بن جعفر المعدل إمالء حدثنا القاضي أخبرنا عبد هللا بن أبي بكر بن شاذان حدثنا أبو بكر محمد 
أبو حازم أحمد بن محمد حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا زياد بن الحسن بن فرات القزاز عن أبيه عن جده فرات القزاز 
نا عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما في الجنة شجرة إال ساقھا من ذھب أخبر

األزھري حدثنا أبو الحسن الدارقطني قال أبو حازم القاضي أحمد بن محمد كان ببغداد في حوض داود وتوفي سنة 
 ست عشرة يعني وثالثمائة حدثني عبيد هللا بن عمر بن شاھين عن أبيه مثل ذلك 

محمد الحيري  أحمد بن محمد بن نصر أبو الحسن الصوفي يعرف بابن الخوارزمي أخبرنا إسماعيل بن - 2516
أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال أحمد بن محمد بن نصر أبو الحسن المعروف بابن الخوارزمي 
نزيل بغداد صحب الجنيد ومن فوقه من البغدادين وكان يذھب مذھب أھل الورع نسبه لنا محمد بن عبد هللا بن 

 يقول سمعت أبا الحسن بن الخوارزمي يقول من استحوش شاذان الرازي وقال السلمي سمعت منصور بن عبد هللا
 من الوحدة وھو حافظ لكتاب ربه فإن تلك الوحشة ال تزول أبدا 

أحمد بن محمد بن نيزك بن حبيب أبو جعفر يعرف بالطوسي حدث عن يزيد بن ھارون وروح بن عبادة  - 2517
إبراھيم الحربي وقاسم بن زكريا المطرز وعبد هللا  وقراد أبي نوح وأسود بن عامر وأبي أحمد الزبيري روى عنه

بن محمد بن ناجية والحسين بن محمد بن عفير وأبو حامد الحضرمي وأحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي 
وغيرھم أخبرنا أبو الفرج الطناجيري أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا الحسين بن محمد بن محمد بن عفير 

بن محمد بن نيزك جار أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن يونس بن األنصاري حدثنا أحمد 
عبيد عن أبي العالية أن عبيد هللا بن زياد أخر الصالة يوم الجمعة فسالت عبد هللا بن الصامت فضرب فخذي فقال 

فضرب فخذي وقال صل  سألت خليلي أبا ذر عنھا فضرب فخذي وقال سألت خليلي النبي صلى هللا عليه و سلم
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الصالة لميقاتھا فإن أدركت معھم فصله وال تقولن إني قد صليت فال أصلي أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد 
الوكيل أخبرنا الحسن بن محمد بن أحمد بن شعبة المروزي حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب حدثنا أبو 

يزك بغدادي أخبرنا علي بن أبي علي قال قرأنا علي الحسين بن ھارون عن عيسى الترمذي قال أحمد بن محمد بن ن
أبي العباس بن سعيد قال أحمد بن محمد بن نيزك الطوسي في أمره نظر نزل بغداد ومات بھا بلغني أن أبن نيزك 

 مات سنة ثمان وأربعين ومائتين 

ب حدث عن أبي موسى محمد بن المثنى روى أحمد بن محمد بن أبي النماش أبو عبد هللا الواسطي الخضي - 2518
 عنه عبد هللا بن عدي الجرجاني وذكر أنه سمع منه ببغداد 

أحمد بن محمد بن واصل أبو العباس المقرئ سماه ونسبه ھكذا أبو مزاحم الخاقاني وقيل بل ھو محمد بن  - 2519
محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن  أحمد بن واصل ومحمد بن أحمد أصح وقد ذكرناه في جملة المحمدين أخبرنا

العباس قال قرئ علي بن المنادى وأنا أسمع قال وتوفي أبو العباس أحمد بن واصل المقرئ صاحب بن سعدان 
النحوي وخلف البزار المقرئ في جمادي اآلخرة سنة ثالث وسبعين يعني ومائتين فجأة صلى بالناس صالة الصبح 

ن يغشاه في بعض أموره فبينما ھو جالس في دھليز الدار يعرض عليه من في مسجده ومضى إلى منزل رجل كا
 شعر السبع الطوال إذ تغير ومات مكانه 

أحمد بن محمد بن ھانئ أبو بكر الطائي ويقال الكلبي األثرم صاحب أحمد بن حنبل سمع حرمي بن حفص  -  2520
طيالسي وعبد هللا بن مسلمة القعنبي وأبا نعيم وعفان بن مسلم ومعاوية بن عمرو وسليمان بن حرب أبا الوليد ال

الفضل بن دكين وأبا توبة الربيع بن نافع وسنيد بن داود ونعيم بن حماد وأبا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد هللا بن 
نمير وله كتاب في علل الحديث ومسائل أحمد بن حنبل تدل على علمه ومعرفته روى عنه موسى بن ھارون ومحمد 

ر الراشدي وعمر بن محمد بن عيسى الجوھري ويحيى بن محمد بن صاعد وغيرھم أخبرنا أبو بكر بن جعف
البرقاني قال قرأت على بشر بن أحمد اإلسفراييني حدثكم عبد هللا بن محمد بن سيار أبو محمد الفرھاذاني النسائي 

لوراق فقلت من أبو بكر قال األثرم قال سمعت عباسا الغبري يقول ما قدم علينا مثل عمرو بن منصور وأبي بكر ا
فقلت انا له ال نرضى أن تقرن صاحبنا األثرم أي فإن ھذا فوقه قلت وكان األثرم ممن يعد في الحفاظ واألذكياء حتى 
قال فيه يحيى بن معين ما حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن ھارون 

هللا بن محمد قال سمعت سعيد بن عتاب يقول سمعت يحيى بن معين يقول كان أحد أبوي األثرم الخالل أخبرني عبد 
جنيا وقال الخالل أيضا أخبرني أحمد بن محمد بن عبد هللا بن صدقة قال سمعت أبا جعفر بن إشكاب قال سمعت 

سمعت إبراھيم األصبھاني  يحيى بن أيوب وذكر األثرم فقال أحد أبويه جنى وقال أخبرني أبو بكر بن صدقة قال
يقول األثرم أحفظ من أبي زرعة الرازي وأتقن قال الخالل وكان عاصم بن علي بن عاصم لما قدم بغداد طلب رجال 
يخرج له فوائد عليھا فلم يوجد له في ذلك الوقت إال أبو بكر األثرم فكأنه لما رآه لم يقع منه بموقع لحداثة سنه فقال 

ول له ھذا الحديث خطأ وھذا الحديث كذا وھذا غلط وأشياء نحو ھذا فسر عاصم به وأملى له أخرج كتبك فجعل يق
قريبا من خمسين مجلسا فعرضت على أحمد بن حنبل فقال ھذه أحاديث صحاح وكان يعرف الحديث ويحفظه ويعلم 

أبا بكر المروزي  األبواب والمسند فلما صحب أحمد بن حنبل ترك كل ذلك وأقبل على مذھب أبي عبد هللا فسمعت
يقول قال األثرم كنت أحفظ يعني الفقيه واالختالف فلما صحبت أحمد بن حنبل تركت ذلك كله وليس أخالف أبا عبد 
هللا إال في مسألة واحدة ذكرھا المروزي قال فقلت له فال تخالفه أيضا في ھذه المسألة وكان معه سفط عجيب جدا 

با القاسم بن الحبلى قال قدم رجل فقال لي أريد رجال يكتب لي من كتاب وأخبرني أبو بكر بن صدقة قال سمعت أ
الصالة ما ليس في كتب بن أبي شيبة قال فقلنا أو فقالوا ليس لك إال أبو بكر األثرم قال فوجه إليه ورقا فكتب ستمائة 

لي المقرئ أخبرنا أبو ورقة من كتاب الصالة فنظرنا فإذا ليس في كتاب بن أبي شيبة منه شيء أخبرنا محمد بن ع
مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سمعت أبا علي صالح بن 
محمد البغدادي يقول كان أصحابنا ينكرون على األثرم كتاب العلل ألحمد بن حنبل أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا 
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أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني حدثنا أبو بكر المروزي قال وسألته يعني الحسين بن علي التميمي حدثنا 
أحمد بن حنبل عن أبي بكر األثرم قلت نھيت أن يكتب عنه قال لم أقل إنه ال يكتب عنه الحديث إنما أكره ھذه 

د بن الحسين بن محمد بن المسائل قلت وكان األثرم من أھل اسكاف بني الجنيد وبھا مات فيھا ذكر لي أبو يعلى محم
 الفراء وقال حدثني من زار قبره ھناك 

أحمد بن محمد بن ھانئ أبو بكر الشطوي حدث عن ھارون بن إسحاق الھمداني وأبي بكر أحمد بن محمد  - 2521
السالمي روى عنه أبو حفص بن شاھين أخبرني الحسن بن علي التميمي حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا أحمد بن 

حمد بن ھانئ الشطوي سنة ثمان وثالثمائة إمالء حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سالم بن عبد هللا بن عمر بن م
الخطاب حدثني بن أبي فديك عن رباح بن أبي معروف عن قيس بن سعيد عن مجاھد عن بن عباس عن النبي صلى 

غرفة إال قالوا مرحبا مرحبا فقال أبو بكر يا رسول هللا عليه و سلم قال يدخل الجنة رجل ال يبقى فيھا أھل داره وال 
هللا ماتوا ھذا الرجل في ذلك اليوم قال أجل وأنت ھو يا أبا بكر أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا 

 بكر الشطوي مات في سنة عشر وثالثمائة بدرب الزعفراني 

لحنبلي سمع الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر وأبا بكر أحمد بن محمد بن ھارون أبو بكر الخالل ا - 2522
المروزي ومحمد بن عوف الحمصي ومن في طبقتھم وبعدھم روى عنه عبد العزيز بن جعفر صاحبه والحسن بن 
يوسف الصيرفي ومحمد بن المظفر وكان ممن صرف عنايته إلى الجمع لعلوم أحمد بن حنبل وطلبھا وسافر ألجلھا 

ة وصنفھا كتبا ولم يكن فيمن ينتحل مذھب أحمد أجمع منه لذلك أخبرني محمد بن عبد الملك وكتبھا عالية ونازل
القرشي أخبرنا محمد بن المظفر حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن ھارون الخالل ببغداد حدثنا إسحاق بن خالد 

أبيه عن جده قال جمع  البالسي قال حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا مالك بن أنس حدثني جعفر بن محمد عن
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بين الظھر والعصر في المدينة فصلى أربعا وبين المغرب والعشاء فصلى سبعا قال 
مالك في ليلة مطيرة أخبرني إبراھيم بن عمر البرمكي عن عبد العزيز بن جعفر قال سمعت أبا الحسن علي بن 

قد سئل عن مسألة فقال سلوا الشيخ فكأن السائل أحب جواب أبي الحسن محمد بشار والخالل بحضرته في مسجده و
فقال سلوا الشيخ ھذا الشيخ يعني الخالل إمام في مذھب أحمد بن حنبل سمعته يقول ھذا مرارا وقال عبد العزيز 

بد العزيز سمعت أبا بكر محمد بن الحسين بن شھريار كلنا تبع للخالل ألنه لم يسبقه إلى جمعه وعلمه أحد قال ع
وسمعت أبا بكر الشيرجي يقول الخالل قد صنف كتبه ويرد منا أن نقعد بين يديه ونسمعھا منه وھذا بعيد فقال له أبو 
بكر بن شھريار كل من طلب العلم يقابل أبا بكر الخالل من يقدر على ما يقدر عليه الخالل من الرواية قال عبد 

دث عن شيوخه يقول أخبرنا أخبرنا فقيل له أنھم قد حكوا أنك لم تسمعھا العزيز وقد رسم في كتابه ومصنفاته إذا ح
وإنما ھي إجازة قال سبحان هللا قولوا في كتبنا كلھا حدثنا حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر 

أبو بكر الخالل يوم  أبن أبا بكر الخالل مات في سنة إحدى عشرة وثالثمائة وقال لي أبو يعلى بن الفراء توفي
الجمعة قبل الصالة ليومين خلوا من شھر ربيع األول سنة إحدى عشرة وثالثمائة ودفن في يوم السبت إلى جنب أبي 

 بكر المروذي وصلى عليه أبو عمر حمزة بن القاسم الھاشمي 

لديبلي حدث عن أحمد بن محمد بن ھارون بن سليمان بن علي أبو بكر الحربي المعروف بالرازي وبا - 2523
جعفر بن محمد الفريابي وإبراھيم بن شريك الكوفي وذكر أنه قرأ على حسنون بن الھيثم الدويري القرآن بحرف 
عاصم من طريق ھبيرة بن محمد عن حفص بن سليمان عنه روى عنه أحمد بن علي البادا وحدثنا عنه أبو علي بن 

بو العالء يسند عنه قراءة عاصم رواية وتالوة أخبرنا الحسن بن دوما النعال والقاضي أبو العالء والواسطي وكان أ
الحسين النعالي أخبرنا أحمد بن محمد بن ھارون الرازي الحربي أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا محمد بن 

مولى عابد حدثنا الھيثم بن حميد حدثني العالء بن الحارث وأبو وھب عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ثوبان بينا أنا أمشي مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذ مر برجل يحتجم بعد 
ما مضى من شھر رمضان ثمان عشرة فقال رسول هللا أفطر الحاجم والمحجوم وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي 
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ن الخضر السوسنجردي قال سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن المقرئ الخياط حدثنا أبو الحسين أحمد بن عبد هللا ب
ھارون المؤدب المعروف بالرازي في سنة ست وخمسين فقلت له على من قرأت القرآن فقال لي قرأت على أبي 
الربيع عامر بن عبد هللا بن عبد البر وقرأ عامر على أبي علي حسنون وال أدري على من قرأ حسنون قال أبو 

ع معي قوم في مجلس مخلد بن جعفر الباقرحي فقال لي منھم من قال إنه قرأ على شيخ من ناحيتنا الحسين فاجتم
يعرف بالرازي وأنه قال قرأت على حسنون فلم أعرفه فلما عدت إلى منزلنا وسألت عنه فقيل لي ھو بن ھارون 

يع وقرأ أبو الربيع على حسنون فدخل على يوما من األيام فقلت له يا أبا بكر أليس قلت لي قرأت على أبي الرب
فانكسر وطأطأ رأسه ثم قال وإن يك كاذبا فعليه كذبه قال أبو الحسين فلقيت أبا حفص عمر بن أحمد اآلجري المقرئ 
فقلت له إن بن ھارون يقول إني قرأت على حسنون فقال إنا هللا ال حول وال قوة إال با فعدت إلى الذين قرؤوا عليه 

عنا في مجلس الباقرحي فأعلمتھم بذلك فانتھوا أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب أبو العالء القاضي ممن كان يسمع م
قال سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن ھارون بن سليمان بن علي الديبلي الرازي عن مولده فقال ولدت سنة خمس 

ي العالء بخطه توفي أحمد بن محمد وسبعين ومائتين ومات في سنة سبعين وثالثمائة ثم وجدت بعد ذلك في كتاب أب
 بن ھارون الحربي يوم اإلثنين لتسع بقين من رجب سبعين وثالثمائة 

أحمد بن محمد بن ھارون أبو عبد هللا الصيرفي روى عن أبي بكر محمد بن عبد هللا الشافعي حدثني عنه  - 2524
 عبد العزيز بن علي األزجي 

الشطوي حدث عن أبي سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي وأحمد بن منيع أحمد بن محمد بن ھالل أبو بكر  - 2525
وأبي كريب محمد بن العالء وھارون بن موسى الفروي ومحمد بن عمرو بن العباس الباھلي والحسن بن أبي الربيع 
 الجرجاني روى عنه أبو الفضل الزھري ومحمد بن المظفر ومحمد بن إسماعيل الوراق وروى عنه جماعة غيرھم
إال أنھم سموه محمد بن أحمد بن ھالل وقد ذكرنا ذلك في باب المحمدين حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت 
حمزة بن يوسف يقول وسألت أبي الحسن الدارقطني عن أبي بكر أحمد بن محمد بن ھالل الشطوي البغدادي فقال 

ؤ مات أحمد بن محمد بن ھالل الشطوي سنة ثمان ثقة حدثني الحسن بن محمد الخالل قال قال لنا أبو الحسن بن لؤل
 وثالثمائة أخبرنا الطناجيري قال قال لنا أبو حفص بن شاھين مثله سواء 

أحمد بن محمد بن الھيثم أبو بكر الدوري الدقاق حدث عن أحمد بن عبدة الضبي وأحمد بن منيع وسليمان  - 2526
علي بن األسود والحسين بن علي بن جعفر األحمر روى عنه  بن عمر بن خالد األقطع وسلم بن جنادة والحسين بن

أبو الفضل الزھري ومحمد بن المظفر وأبو الحسين بن البواب المقرئ ومحمد بن عبيد هللا بن الشخير الصيرفي 
وأبو حفص بن شاھين أحاديث مستقيمة أخبرني األزھري حدثنا محمد بن عبيد هللا بن محمد بن الفتح الصيرفي 

حمد بن محمد بن الھيثم الدقاق سنة ثمان ويعني وثالثمائة حدثنا أبو عبد هللا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حدثنا أ
الحسن بن صالح بن أبي األسود حدثنا سليمان بن قرم الضبي عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش قال 

 ي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار خطبنا علي فقال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من كذب عل

أحمد بن محمد بن الھيثم بن بيان أبو بكر الدوري الدالل حدث عن أحمد بن منيع وسعيد بن يحيى األموي  - 2527
وعبد الرحمن بن يونس الرقي روى عنه أبو بكر األبھري الفقيه وأحمد بن محمد والد أبي الفتح بن أبي الفوارس 

ي ذكرناه آنفا قبله واحد فا أعلم أخبرنا علي بن محمد بن الحسن المالكي أخبرنا محمد بن وأخشى ان يكون ھو والذ
عبد هللا بن محمد األبھري حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الھيثم الدالل ببغداد حدثنا سعيد بن يحيى األموي حدثني 

ر قال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن أبي عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر وعبد هللا بن دينار عن بن عم
بيع الوالء وعن ھبته أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي بكر األبھري الفقيه حدثكم أبو بكر أحمد بن محمد بن الھيثم 
الدالل ببغداد قال األبھري وكان ثقة حدثني أحمد بن محمد بن أحمد المستملي حدثنا محمد بن جعفر الشروطي 

أبو الفتح محمد بن الحسين الحافظ قال أحمد بن محمد بن الھيثم الدروي ثقة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار  أخبرنا
 أخبرنا بن قانع أن بن الھيثم الدالل الدوري مات في شھر ربيع اآلخر من سنة اثنتي عشرة وثالثمائة 
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نشيط محمد بن ھارون الحربي ومن أحمد بن محمد بن ھشام أبو نصر يعرف بالطالقاني حدث عن أبي  -  2528
بعده روى عنه علي بن عمر السكري وحدث عنه غيره فسماه محمد بن أحمد بن ھشام وھكذا سماه السكري في 
موضع آخر وقد ذكرناه في باب المحمدين أخبرنا أبو القاسم األزھري حدثنا علي بن عمر الحربي حدثنا أبو نصر 

ثنا محمد بن ھارون أبو نشيط حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا راشد بن أحمد بن محمد بن ھشام الطالقاني حد
سعد عند عبد الرحمن بن جبير عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لما عرج بي إلى السماء مررت 

أكلون لحوم بقوم لھم أظافير من نحاس يخمشون وجوھھم وصدورھم فقلت من ھؤالء يا جبريل قال ھؤالء الذين ي
الناس ويقطعون أعراضھم أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا نصر الطالقاني مات في ذي الحجة 

 من سنة ثالث عشرة وثالثمائة 

أحمد بن محمد بن أبي محمد يحيى بن المبارك أبو جعفر اليزيدي سمع جده يحيى بن المبارك وأبا زيد  - 2529
اري روى عنه أخوه عبيد هللا وبن أخيه محمد بن العباس بن محمد اليزيدي وعون بن محمد سعيد بن أوس األنص

 الكندي وكان أديبا عالما بالنحو شاعرا مدح المأمون والمعتصم وغيرھما ومات قبل سنة ستين ومائتين بمدة طويلة 

ث بھا عن جده يحيى بن سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان البصري سكن بغداد وحد -  2530
وعن يونس بن بكير وعبد هللا بن نمير ومحمد بن بشر العبدي وأبي أسامة الكوفيين ويزيد بن ھارون وأبي داود 
الطيالسي وأبي عامر العقدي وسعيد بن عامر ومحمد بن عمر الواقدي وغيرھم روى عنه عبد هللا بن محمد بن 

 بن جعفر بن خشيش والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد وبن عياش ناجية ويحيى بن محمد بن صاعد وعبد هللا
القطان وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم كتبنا عنه وكان صدوقا أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن 

و كدينة عن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبو أسامة حدثنا أب
مطرف عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عليا يقول في شيء صدق هللا ورسوله قلت ھذا شيء سمعته من رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم قال الحرب خدعة أخبرني إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثنا أبو عبد هللا الحسين بن يحيى 

د القطان أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا عبد هللا بن عمر عن بن عياش القطان حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعي
زيد بن أسلم عن أبيه قال ما رجل ضل بعيره بأرض فالة بأشد أتباعا ألثر بعيره من بن عمر لعمر أخبرنا أبو نعيم 

قول قال الحافظ حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال سمعت عبدان بن أحمد يقول أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ي
لي يزيد بن ھارون أنت أثقل عندي من نصف رحى البزر فقلت يا أبا خالد لم لم تقل من الرحى كله فقال إنه إذا كان 
صحيحا تدحرج وإذا كان نصفا لم يرفع إال ببذل الجھد أخبرني الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال قال 

د بن يحيى بن سعيد القطان بالعسكر سنة ثمان وخمسين يعني محمد بن مخلد فيما قرأت عليه ومات أحمد بن محم
 ومائتين 

أحمد بن محمد بن يحيى السوطي حدث عن أبي نعيم الفضل بن دكين روى عنه أبو القاسم الطبراني وقيل  - 2531
 انه أحمد بن محمد بن مھران وقد ذكرناه فيما تقدم 

كر البزاز الواسطي سكن بغداد وحدث بھا عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن عمر بن حفص أبو ب - 2532
حاتم الزمي وعبد هللا بن عمران العابدي ومحمد بن سليمان لوين وإسحاق بن أبي إسرائيل وعبد الوارث بن عبد 
الصمد بن عبد الوارث ومؤمل بن إھاب روى عنه عبد هللا بن عدي الجرجاني وذكر أنه سمع منه ببغداد وعلي بن 

ؤلؤ الوراق ومحمد بن المظفر الحافظ وما علمت من حاله إال خيرا أخبرنا القاضي أبو تمام علي بن محمد محمد بن ل
بن الحسن الواسطي أخبرنا محمد بن المظفر حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى أبو بكر حدثنا محمد بن سليمان لوين 

دخل قبر النبي صلى هللا عليه و سلم أربعة  حدثنا أبو معشر البراء عن يونس بن عبيد عن عكرمة عن بن عباس قال
 أنفس وبسط تحته قطيفة أرجوان 
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أحمد بن محمد بن يحيى أبو الحسين الدوسي الصيرفي األنباري حدث عن عبد هللا بن محمد البغوي وعبيد  -  2533
عنه أبو طاھر محمد بن هللا بن عبد الصمد بن المھتدي با وأبي بكر عبد هللا بن محمد بن زياد النيسابوري حدثنا 

محمد بن عبيد هللا البزاز األنباري أخبرنا أبو طاھر األنباري حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن يحيى الصيرفي 
الدوسي األنباري حدثنا أبو القاسم بن بنت منيع حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد ھو بن مسلم عن محمد بن السايب 

عمرو بن سعيد بن العاص عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال حق كبير األخوة البكري قال سمعت سعيد بن 
على صغيرھم كحق الوالد على ولده قال لي أبو طاھر سمعت من أبي الحسين الدوسي في سنتي ثمان وتسعين 

 وسبعين وثالثمائة 

بغداد وحدث بھا عن ھانئ بن  أحمد بن محمد بن زيد الوراق ويعرف بااليتاخي من أھل سر من رأى وقدم -  2534
يحيى وشبابة بن سوار ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل روى عنه أبو بكر بن األنباري النحوي ومحمد بن جعفر 
المطيري وأحمد بن محمد بن عبد هللا الجوھري وعلي بن الفضل الستوري وأبو بكر الشافعي وقال الدارقطني ليس 

خبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الوراق حدثنا بالقوي أخبرنا الحسن بن أبي بكر أ
شبابة حدثنا شعبة عن شميسة عن عائشة أن النبي صلى هللا عليه و سلم نھى عن القزع للصبيان ھذا غريب من 

حدثنا أبو بكر حديث شعبة عن شمسية تفرد بروايته األيتاخي عن شبابة عنه حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال 
 الخالل قال وأحمد بن محمد بن يزيد الوراق قدم علينا من سر من رأى وسمعنا منه وكان شيخا كبيرا ثقة 

أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم مولى بني ھاشم أبو عبد هللا حدث بسر من رأى عن الحسين بن الحسن  -  2535
ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي وأحمد بن فاذويه األشقر ورجاء بن سلمة روى عنه الھيثم بن خلف الدوري 

الطحان حدثنا أبو الفرج عبد الوھاب بن الحسين بن عمر بن برھان الغزال بصور أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خلف 
الدقاق حدثنا الھثيم بن خلف الدوري حدثنا أحمد بن يزيد بن سليم مولى بني ھاشم بالعسكر قال الھيثم وھو صدوق 

 قة ث

أحمد بن محمد بن يزيد أبو البعاس الفقيه الكرجي سكن بغداد وحدث بھا عن أبي مسعود الرازي وعبد  - 2536
العزيز بن معاوية القرشي البصري وأحمد بن عبد الرحمن الحراني ويوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي روى 

ومحمد بن المظفر أخبرنا أبو بكر البرقاني  عنه عمرو بن بشران السكري وبن لؤلؤ الوراق وأبي الحسين بن البواب
أخبرنا عمر بن بشران حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يزيد الكرجي إمالء في القطيعة سنة خمس وثالثمائة 
وكان ثقة يحفظ حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات حدثنا أبو داود عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع وحبيب بن أبي 

بن وھب عن أبي ذر عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال أتاني جبرائيل فقال يا محمد بشر الناس من ثابت عن زيد 
مات ال يشرك با دخل الجنة قرأت في كتاب أبي عمرو عثمان بن جابر العطار توفي أبو العياس أحمد بن محمد 

 دي األول سنة إحدى وعشرين وثالثمائة بن يزيد الكرجي الفقيه صاحب كتب أبي مسعود يوم األحد ليوم بقي من جما

أحمد بن محمد بن يزيد أبو بكر النرسي حدث ببغداد عن أبي أسامة عبد هللا بن محمد الحلبي روى عنه  - 2537
محمد بن جعفر المعروف بزوج الحرة أخبرنا عبد هللا بن أبي بكر بن شاذان حدثنا محمد بن جعفر المعروف بزوج 

بكر أحمد بن محمد بن يزيد النرسي حدثنا أبو أسامة الحلبي حدثنا يعقوب بن كعب حدثنا أبو  الحرة إمالء حدثنا أبو
معاوية عن األعمش ومغيرة عن عمر بن إبراھيم عن عبيدة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

أدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا إني ألعرف آخر الناس خروجا من النار رجل يخرج منھا زحفا فيقال له انطلق ف
المنازل فيقال له تذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمن فيتمنى فيقال له لك ما تمنيت وعشرة أضعاف 

 ذلك فيقول أتسخر بي وأنت الملك فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ضحك حتى بدت نواجذه 

ى أبو الحسن الزعفراني كان يسكن وراء نھر عيسى بن علي الھاشمي أحمد بن محمد بن يزيد بن يحي -  2538
وحدث عن محمد بن داود القنطري وأحمد بن محمد بن سعيد التبعي ومحمد بن المھاجر القاضي وحمدان بن عمر 



43 

 

البزاز والحسين بن أبي زيد الدباغ ومحمود بن علقمة المروزي روى عنه أبو الفضل الزھري وأبو الحسن 
ني وأبو حفص بن شاھين ويوسف بن عمر القواس أبو القاسم بن الثالج وغيرھم وكان ثقة حدثني الحسن بن الدارقط

أبي طالب أن يوسف بن عمر القواس سمى شيوخه الثقات فذكر منھم أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني أخبرنا 
أحمد بن محمد يزيد الزعفراني في شوال  أحمد بن أبي جعفر حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الشاھد قال توفي

 سنة خمس وعشرين وثالثمائة 

أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث أبو جعفر البزاز سمع حجاج بن محمد األعور ومحمد بن  - 2539
مصعب القرقساني وروح بن عبادة والحسن بن موسى األشيب ويحيى بن يعلى المحاربي ومعلى بن منصور 

بن محمد المؤدب وموسى بن داود الضبي روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد الرازي ويونس 
الدوري وأبو الحسين بن المنادى وأبو عوانة اإلسفراييني وعلي بن إسحاق المادرائي وغيرھم وكان ثقة أخبرنا 

يعقوب األصم حدثنا أحمد  القاضي أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد الحرشي بنيسابور حدثنا أبو العباس محمد بن
محمد بن الحارث ببغداد حدثنا المعلى بن منصور حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تزوج ميمونة وھو محرم ھكذا قال األصم بن الحارث وقد أخبرني أبو الحسن محمد 

الوراق حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن إسماعيل 
الحارث حدثنا معلى بن منصور وساق بإسناده مثله سواء أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال 

ي شھر قرئ علي بن المنادى وأنا أسمع قال وتوفي أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي الحارث في ھذه األيام يعني ف
ربيع اآلخر من سنة سبعين ومائتين حدثني عبد العزيز أحمد بن علي الكتاني بدمشق أخبرنا مكي بن محمد بن الغمر 
المؤدب حدثنا أبو سليمان محمد بن عبد هللا بن أحمد بن زبر قال سنة سبعين قال أي فيھا مات أبو جعفر أحمد بن 

 ة محمد بن أبي الحارث يوم األحد آخر جمادي اآلخر

أحمد بن محمد بن يوسف البلخي ويعرف بالحربي قدم بغداد وحدث بھا عن مكي بن إبراھيم روى عنه  - 2540
 محمد بن مخلد 

أحمد بن محمد بن يوسف بن شاھين أبو عبد هللا الشيباني وھو جد أبي حفص بن شاھين ألمه سمع الربيع  - 2541
ھمام السكوني وعبد هللا بن عمر بن أبان والحسن بن الصباح بن ثعلب وعبد هللا بن مطيع ومجاھد بن موسى وأبا 

البزار وھارون بن عبد هللا الجمال ومحمد بن عبد هللا المخرمي ويعقوب بن إبراھيم الدورقي ويوسف بن موسى 
وزياد بن أيوب وأبا األشعث أحمد بن المقدام روى عنه أبو بكر النجاد وأحمد بن سندي الحداد ومخلد بن جعفر 

دقاق وغيرھم وكان ثقة ثبتا عارفا وسافر إلى الشام ومصر وكتب بتلك البالد ثم رجع من الرحلة وأقام ببغداد إلى ال
أن توفي أخبرني محمد بن علي بن محمد بن يوسف الواعظ حدثنا مخلد بن جعفر حدثنا أبو عبد هللا أحمد بن يوسف 

لد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول هللا بن شاھين حدثنا عبد هللا بن عمر حدثنا عبدة حدثنا مجا
صلى هللا عليه و سلم يقتل المارقين أحب الفئتين إلى هللا وأقرب الفئتين من هللا حدثني عبيد هللا بن عمر بن شاھين 

 عن أبيه قال توفي جدي أحمد بن محمد بن يوسف بن شاھين في سنة إحدى وثالثمائة بعد الفريابي بشھور 

أحمد بن محمد بن يونس بن مسعدة بن خباب وقيل جناب بن سعيد بن سويد بن عبد الرحمن بن معاوية بن  - 2542
حسان بن نصر بن حذيفة بن بدر أبو العباس الفزاري األصبھاني سكن بغداد وحدث بھا عن أحمد بن عصام وأسيد 

وعن إبراھيم بن ديزيل الھمذاني وجعفر بن بن عاصم ومحمد بن إبراھيم بن شبيب ومحمد بن زكريا األصبھانيين 
درستويه الفارسي وغيرھم روى عنه أبو عمر بن حيويه وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين ومحمد بن 
نصر بن مكرم والمعافى بن زكريا وكان ثقة حدثنا أبو بكر البرقاني حدثني أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه 

اس أحمد بن محمد بن مسعدة الفزاري وأثنى عليه أبو عمر خيرا أخبرنا السمسار أخبرنا الخراز حدثنا أبو العب
 الصفار أخبرنا بن قانع أن أبا العباس األصبھاني مات في ذي القعدة من سنة تسع وعشرين وثالثمائة 
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 ھين أحمد بن محمد بن يوسف الھاشمي حدث عن سعدان بن نصر المخرمي روى عنه أبو حفص بن شا - 2543

أحمد بن محمد بن يوسف بن يعقوب أبو العباس السقطي المعروف بختن الصرصري حدث عن يوسف بن  -  2544
يعقوب القاضي وموسى بن ھارون وأبو برزة الفضل بن محمد الحاسب ومحمد بن يحيى الحفار وغيرھم حدثنا عنه 

ني وأبو نعيم الحافظ وأبو عمر الحسن بن أبو الفرج بن سميكة القاضي ومحمد بن طلحة النعالي وأبو بكر البرقا
عثمان الفلو الواعظ سألت البرقاني عن أبي العباس ختن الصرصري فقال تكلم فيه أبو بكر بن البقال وغيره فذلك 
الذي زھدني فيه وسألته عنه مرة أخرى فقال كان عندي أنه ثقة حتى حدثني أبو بكر بن البقال أنه غلط في روايته 

لم يكن سماعه فيه صحيحا كان السماع محكوكا فأنا ال أروي عنه مضموما مع غيره حدثني عبيد وروى من كتاب 
هللا بن أبي الفتح عن محمد بن العباس بن الفرات قال أبو العباس احمد بن محمد بن يوسف المعروف بختن 

ل توفي أبو العباس في الصرصري كان جميل األمر إلى الثقة ما ھو حدثنا أبو عمر الحسن بن عثمان الواعظ قا
شعبان سنة إحدى وستين وثالثمائة قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو العباس ختن الصرصري يوم اإلثنين لثمان 

 خلت من شعبان سنة إحدى وستين وثالثمائة 

 أحمد بن محمد بن يوسف بن يعقوب أبو بكر الدھان المؤدب سرخسي األصل حدث عن أبي القاسم البغوي - 2545
 روى عنه أبو الفتح بن مسرور البلخي وذكر أنه سمع منه ببغداد وقال ما علمت من أمره إال خيرا 

أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن دوست أبو عبد هللا البزاز حدث عن محمد بن جعفر المطيري وأبو  -  2546
 الحكيمي وعمر بن الحسن بن األشناني عبد هللا بن عياش القطان وأحمد بن محمد بن أبي سعيد الدوري وأبي عبد هللا

وأبي الحسن المصري وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي علي البرذعي ومن في طبقتھم وبعدھم وكان مكثرا من 
الحديث عارفا به حافظا له مكث مدة يملي في جامع المنصور بعد وفاة أبي طاھر المخلص ثم انقطع عن الخروج 

حمد الخالل وحمزة بن محمد بن طاھر الدقاق وأبو القاسم األزھري وھبة هللا بن ولزم بيته كتب عنه الحسن بن م
الحسين الطبري وعامة أصحابنا وسمعت منه جزءا واحدا حدثني محمد بن أحمد بن األشناني قال سمعت بن دوست 

لما مات أبو يقول ولدت في صفر من سنة ثالث وعشرين وثالثمائة سمعت الحسين بن محمد بن طاھر الدقاق يقول 
القاسم بن حبابة أملى بن دوست في مكانه من جامع المنصور ومكث سنة يملي من حفظه وكان بن شاھين 
والمخلص إذ ذاك في األحياء ثم تكلم محمد بن أبي الفوارس في روايته عن المطيري وطعن عليه سمعت أبا القاسم 

كر أن أصوله العتق غرقت فاستدرك نسخھا سألت األزھري يقول بن دوست ضعيف رأيت كتبه كلھا طرية وكان يذ
أبا بكر البرقاني عن بن دوست فقال كان يسرد الحديث من حفظه وتكلموا فيه وقيل أنه كان يكتب األجزاء ويتربھا 
ليظن أنھا عتق حدثني عيسى بن أحمد بن عثمان الھمذاني قال سمعت حمزة بن محمد بن طاھر يقول مكث بن 

يملي الحديث وكان إذا سئل عن شيء أملى من حفظه في معنى ما سئل عنه قال عيسى وكان دوست سبع عشرة سنة 
بن دوست فھما بالحديث عارفا بالفقه على مذھب مالك وكان عنده عن إسماعيل الصفار وحده ملء صندوق سوى 

تكلم فيه الدارقطني ما كان عنده من غيره قال وكان يذاكر بحضرة أبي الحسن الدارقطني ويتكلم في علم الحديث ف
بذلك السبب وكان محمد بن أبي الفوارس ينكر علينا مضينا إليه وسماعنا منه ثم جاء بعد ذلك وسمع منه حدثني أبو 
عبد هللا الصوري قال قال لي حمزة بن محمد بن طاھر قلت لخالي أبي عبد هللا بن دوست أراك تملي المجالس من 

أنظر فيما أمليه فإن لك فيه زلل أو خطأ لم أمل من حفظي وإن كان جمعيه  حفظك فلم ال تملي من كتابك فقال لي
صوابا فما الحاجة إلى الكتاب أو كما قال مات أبو عبد هللا بن دوست في شھر رمضان من سنة سبع وأربعمائة ودفن 

 حذاء منارة مسجد جامع المدينة في يوم مطير 

عفر النحوي الطبري سكن بغداد وحدث بھا عن نصير بن يوسف أحمد بن محمد بن يزديار بن رستم أبو ج - 2547
وھاشم بن عبد العزيز صاحبي علي بن حمزة الكسائي روى عنه أحمد بن جعفر بن سلم وعمر بن محمد بن سيف 
الكاتب وذكر بن سيف أنه سمع منه في سنة أربع وثالثمائة أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المقرئ الحذاء حدثنا 

بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري النحوي حدثنا أبو المنذر أحمد 
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نصير بن يوسف حدثنا عبد الرحمن بن مغراء عن األعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد هللا بن مسعود إني قد 
 أحدكم ھلم وتعال  سمعت القراء فوجدتھم متقاربين فاقرؤوا كما علمتم فإنما ھو كقول

أحمد بن محمد بن يونس بن نمير أبو إسحاق البزاز الھروي قدم بغداد وحدث بھا عن عبد الجليل الھروي  - 2548
شيخ له روى عنه علي بن عمر السكري أخبرنا أحمد بن أبي جعفر حدثنا علي بن عمر الحربي حدثنا أحمد بن 

ي أخبرنا أبو حاتم عبد الجليل الھروي حدثنا الوليد بن الفضل محمد بن يونس بن نمير البزاز أبو إسحاق الھرو
العنزي حدثنا محمد بن خازم عن ھشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 و سلم الزبير بن عمتي وحواريي من أمتي 

البغدادي المعروف بابن توتو حدث بدمشق عن أحمد بن محمد بن يعقوب بن عبد هللا أبو الحسين الوراق  -  2549
 محمد بن أحمد بن ھارون العسكري وجعفر بن محمد بن نصير الخالدي روى عنه تمام بن محمد بن عبد هللا الرازي 

أحمد بن محمد بن يعقوب بن عبد هللا بن ميدان أبو بكر الوراق الفارسي حدث عن عبد هللا بن محمد  - 2550
مد بن صاعد وأحمد بن محمد بن الجراح الضراب وأبي بكر بن مجاھد المقرئ وعبد هللا بن البغوي ويحيى بن مح

محمد بن إسحاق المروزي وعبد هللا بن محمد بن يعقوب البخاري حدثنا عنه القاضيان أبو العالء الواسطي وأبو 
بن الفتح الحربي أخبرنا محمد القاسم التنوخي وأحمد بن محمد العتيقي وعبد العزيز بن علي األزجي ومحمد بن علي 

بن علي بن الفتح حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يعقوب الفارسي الوراق حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي حدثنا أبو 
خيثمة حدثنا عثمان بن عمر بن صفوان عن يونس بن يزيد عن الزھري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول هللا 

نذر في معصية وكفارته كفارة يمين حدثني أحمد بن علي المحتسب أخبرنا محمد بن صلى هللا عليه و سلم قال ال 
أبي الفوارس قال كان أبو بكر الفارسي الوراق ضعيفا جدا فيما يدعي عن بن منيع وكان سماعه في المتأخرين ال 

محمد بن يعقوب بأس به قال وكان رديء المذھب أيضا حدثني العتيقي والتنوخي قاال توفي أبو بكر أحمد بن 
الفارسي الكاغدي في يوم األربعاء الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة تسعين وثالثمائة قال العتيقي وكان ثقة ينزل 

 قطيعة الربيع 

 ذكر من لم يحفظ اسم جده من أصحاب ھذه الترجمة 

وسفيان بن عيينة  أحمد بن محمد أبو حفص الصفار حدث عن عبد الوارث بن سعيد وجعفر بن سليمان - 2551
ومحمد بن سواء روى عنه أبو بكر بن أبي خيثمة ومحمد بن الفضل بن جابر السقطي وأحمد بن يحيى بن إسحاق 
الحلواني وأبو بكر بن أبي الدنيا وإسحاق بن سنين الختلي أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي أخبرنا أبو 

طان حدثنا محمد بن الفضل السقطي حدثنا أبو حفص الصفار أحمد بن سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد الق
محمد حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال تزال جھنم يلقى 

ي الجنة فيھا فتقول ھل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيھا فينزوي بعضھا في بعض فتقول قط قط قط وال يزال ف
فضل حتى ينشئ هللا لھا خلقا فيسكنھم فضل الجنة أخبرنا الحسين بن علي الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي 
حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا أحمد بن زھير حدثنا أحمد بن محمد الصفار شيخ صحبنا إلى البصرة من 

مد بن العباس حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة حدثنا جعفر بن أھل بغداد حدثنا بن عيينة قرأت علي البرقاني عن مح
درستويه حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز قال سمعت يحيى بن معين وذكر أبا حفص الصفار أحمد بن 

 محمد البصري الذي كان في الكرخ فقال ال بأس به 

عنه أبو البختري العنبري حدثنا األزھري أحمد بن محمد المخرمي حدث عن عبد العزيز بن الرماح روى  -  2552
أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق حدثنا أبو البختري عبد هللا بن محمد بن شاكر حدثني 
أحمد بن محمد المخرمي عن عبد العزيز بن الرماح عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاھد عن بن عباس 
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تغير ... ... فوجه األرض مغبر قبيح ... تغيرت البالد ومن عليھا ... آدم أخاه قال آدم عليه السالم قال لما تقل بن 
... فواحزنا مضى الوجه المليح ... قتل قابيل ھابيال أخاه ... ... وقل بشاشة الوجه الصبيح ... كل ذي لون وطعم 

... وكنت بھا وزوجك في رخاء ... ... ضاق بك الفسيح فھا في الخلد ... تنح عن البالد وساكنيھا ... فأجابه إبليس 
فلوال رحمة ... ... إلى أن فاتك الثمن الربيح ... فما انفكت مكايدتي ومكري ... ... وقلبك من أذى الدنيا مريح 

 ... عدوما يموت فنستريح ... وجاورنا عدو ليس يفنى ... ... بكفك من جنان الخلد ريح ... الجبار أضحى 

أحمد بن محمد أبو الحارث الصايغ من أصحاب أحمد بن حنبل أكثر رواية المسائل عنه حدثت عن عبد  -  2553
العزيز بن جعفر قال أخبرنا أبو بكر الخالل قال وأبو الحارث الصايغ أحمد بن محمد بن أصحاب أبي عبد هللا كان 

وى عن أبي عبد هللا مسائل كثيرة جدا بضعة أبو عبد هللا يأنس به وكان يقدمه ويكرمه وكان له عنده موضع جليل ور
 عشر جزءا وجود الرواية عن أبي عبد هللا 

أحمد بن محمد اآلدمي حدث عن أبي نعيم الفضل بن دكين روى عنه أبو سعيد األعرابي حدثني الصوري  -  2554
ن محمد اآلدمي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المصري أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد حدثنا أحمد ب

البغدادي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا موسى الفراء عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان 
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خياركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد 

بن محمد بن عثمان النسوي حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم الفضل  بن إبراھيم البزاز بالبصرة حدثنا الحسن
 بن دكين بإسناد نحوه 

أحمد بن محمد أبو العباس المؤدب حدث عن خالد بن خداش روى عنه أبو الحسين بن شاذان البزاز أخبرنا  - 2555
ن شاذان البزاز إمالء حدثنا أبو العباس أحمد أبو الحسن محمد بن عبيد هللا الحناني حدثنا عبد هللا بن محمد بن جعفر ب

بن محمد المؤدب حدثنا خالد بن خداش حدثنا إسحاق بن الفرات حدثنا األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال 
داود النبي صلى هللا عليه و سلم البنه سليمان يا بني أتدري ما جھد البالء قال ال قال شراء الخبز من السوق 

 منزل إلى منزل  واالنتقال من

أحمد بن محمد أبو بكر البغدادي حدث بمصر عن يحيى بن أيوب المقابري روى عنه الطبراني أخبرنا  -  2556
محمد بن عبد هللا بن شھريار حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد البغدادي بمصر حدثنا 

شون حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثني محمد بن علي بن الحنفية يحيى بن أيوب المقابري حدثنا يوسف بن الماج
قال قلت ألبي يا أبت من أفضل ھذه األمة قال نبيھا يا بني قلت ثم من يا أبت قال ثم أبو بكر قلت ثم من يا أبت قال 

 ثم عمر قال فما منعني أن أسأله عن الثالث إال مخافة أن يصكني بعثمان 

و عبد هللا المعروف بالنزلي أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ أحمد بن محمد أب - 2557
حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم بن عبد العزيز الھاشمي إمالء في سنة ثالث وثالثين وثالثمائة قال حدثني أبو عبد 

بن مالك حدثنا محمد بن عبد هللا هللا أحمد بن محمد النزلي حدثنا أبو علي أحمد بن علي األنصاري من ولد أنس 
صاحب الشامة حدثنا ھيثم عن حميد عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لما أسري بي إلى 
السماء قربني ربي تعالى حتى كان بيني وبينه كقاب قوسين أو أدنى ال بل أدنى وعلمني السمات قال يا حبيبي محمد 

غمك أن جعلتك آخر النبيين قلت يا رب ال قال حبيبي فھل غم أمتك أن جعلتھم آخر األمم  قلت لبيك يا رب قال ھل
قلت يا رب ال قال أبلغ أمتك عني السالم وأخبرھم أني جعلتھم آخر األمم ألفضح األمم عندھم وال أفضحھم عند 

 األمم 

بكثرة االجتھاد وحسن العبادة وقد  أحمد بن محمد أبو الحسين النوري شيخ الصوفية في وقته كان مذكورا - 2558
روى عنه عن سري السقطي حديث مسند أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن 
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الحسين السلمي قال أحمد بن محمد النوري كنيته أبو الحسين ويقال محمد بن محمد وأحمد أصح بغدادي المولد 
ا وأصله من خراسان من ناحية بغ كان الجنيد يعظم شأنه مات قبل الجنيد ولما والمنشأ كان يعرف بابن البغوي قديم

مات الجنيد أمر أن يدفن بجنبه فلم يفعل وھو أعلم العراقيين بلطائف علم القوم سمعت أبا نعيم الحافظ يقول النوري 
قراءة أخبرنا أبو الفتح ھو أحمد بن محمد بغدادي حدث عن سري السقطي أخبرني أبو سعد أحمد بن محمد الماليني 

محمد بن أحمد بن فارس الختلي قال ذكر محمد بن عمر بن الفضل قال حدثنا محمد بن عيسى الدھقان قال كنت 
 امشي مع أبي الحسين النوري أحمد بن محمد المعروف بابن البغوي 

عن بن السماك عن الصوفي فقلت له ما الذي تحفظ عن السري السقطي فقال حدثنا السري عن معروف الكرخي 
الثوري عن األعمش عن أنس أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من قضى ألخيه المسلم حاجة كان له من األجر 
كمن خدم هللا عمره قال محمد بن عيسى فذھبت إلى سري فسألته عنه فقال سمعت معروفا يقول خرجت إلى الكوفة 

رنا العلم فقال لي حدثنا الثوري عن األعمش مثله أخبرناه أحمد بن فرأيت رجال من الزھاد يقال له بن السماك فتذاك
أبي جعفر القطيعي حدثنا علي بن الحسن بن المترفق الطرسوسي الصوفي بمصر قال سمعت أبا الحسين أحمد بن 
 محمد المالكي يقول حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد النوري البغدادي المعروف بالبغوي حدثنا سري بن المغلس
السطقي أبو الحسن حدثنا معروف الكرخي الزاھد حدثنا محمد بن السماك عن الثوري عن األعمش عن أنس قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من قضى ألخيه المسلم حاجة كان له من األجر كمن حج واعتمر أخبرني أبو 

ي الفقيه قال سمعت جعفر الخالدي يقول الفضل عبد الصمد بن محمد الخطيب حدثنا الحسن بن الحسين الھمذان
سمعت أبا أحمد المغازلي يقول ما رأيت أعبد وال أطوع  من أبي الحسين النوري حدثنا عبد العزيز بن علي 
الوراق قال سمعت علي بن عبد هللا بن الحسن بن جھضم الھمذاني بمكة يقول حدثني عبد الكريم بن أحمد بن عبد 

أبو أحمد المغازلي ما رأيت أحد قط أعبد من النوري قيل وال جنيد قال وال جنيد وكانت له قنينة الكريم البيع قال قال 
تسع خمسة أرطال ماء يشربھا في خمسة أيام وقت افطاره وقال عبد الكريم حدثني أبو جعفر الفرغاني قال مكث أبو 

فيتصدق بالرغيفين ويدخل إلى  الحسين النوري عشرين سنة يأخذ من بيته رغيفين ويخرج ليمضي إلى السوق
المسجد فال يزال يركع حتى يجيء وقت سوقه فإذا جاء الوقت مضى إلى السوق فيظن أستاذه أنه قد تغدى في منزله 
ومن في بيته عندھم أنه أخذ معه غداءه وھو صائم أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت أبا الفرج الورثاني يقول 

ل دخلت على النوري ذات يوم فرأيت رجليه منتفختين فسألته عن أمره فقال طالبتني سمعت علي بن عبد الرحيم يقو
بأكل التمر فجعلت ادافعھا فتأبى علي فخرجت واشتريت فلما أن أكلت قلت لھا قومي حتى تصلي فأبت علي فقلت  

مد بن الحسين بن علي إن قعدت على األرض أربعين يوما فما قعدت أخبرني أحمد بن علي المحتسب أخبرنا مح
موسى الصوفي قال سمعت نصر بن أبي نصر العطار يقول سمعت علي بن عبد هللا البغدادي يقول سمعت فارسا 
الجمال يقول لحق أبا الحسين النوري علة والجنيد علة فالجنيد أخبر عن وجده والنوري كتم فقيل له لم لم تخبر كما 

فأنت للشكر أھال ... إن كنت للسقم أھال ... عليھا الشكوى ثم أنشد يقول أخبر صاحبك فقال ما كنا نبتلي ببلوى نوقع 
فأعيد على الجنيد ذلك فقال ما كنا شاكين ولكن أردنا أن نكشف ... يقول للسقم مھال ... عذب فلم يبق قلب ... ... 

ت علي بن عبد هللا غين القدرة فينا أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال سمع
البغدادي بنيسابور يقول سمعت أبا عمر األنماطي يقول اعتل النوري فبعث إليه الجنيد بصرة فيھا دراھم وعاده فرده 
النوري ثم اعتل الجنيد بعد ذلك فدخل عليه النوري عائدا فقعد عند رأسه ووضع يده على جبھته فعوفي من ساعته 

نك فارفقھم بمثل ھذا البر أخبرني عبد الصمد بن محمد الخطيب حدثنا الحسن بن فقال النوري للجنيد إذا عدت اخوا
الحسين الھمذاني قال سمعت جعفر الخالدي يقول سمعت الجنيد يقول سمعت النوري يقول كنت بالرقة فجاءني 

اجتھادك وما أنت المريدون الذين كانوا بھا وقالوا نخرج ونصطاد السمك فقالوا لي يا أبا الحسين ھات مع عبادتك و
عليه من االجتھاد سمكة يكون فيھا ثالثة أرطال ال تزيد وال تنقص فقلت لموالي إن لم يخرج لي الساعة سمكة فيھا 
ما قد ذكر وإال أرمين بنفسي في الفرات فأخرجت سمكة فوزنتھا فإذا فيھا ثالثة أرطال ال زيادة وال نقصان قال 

تخرج كنت ترمي بنفسك قال نعم حدثنا عبد العزيز علي قال سمعت علي بن عبد  الجنيد فقلت له يا أبا الحسين لو لم
هللا بن جھضم يقول حدثني عمر النجار قال دخل أبو الحسين النوري إلى الماء يغتسل فجاء لص فأخذ ثيابه فخرج 
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مكانھا وقد جفت يده من الماء فلم يجد ثيابه فرجع إلى الماء فلم يكن إال قليل حتى جاء اللص معه ثيابه فوضعھا 
اليمنى فخرج أبو الحسين من الماء ولبس ثيابه وقال سيدي قد رد علي ثيابي رد عليه يده فرد هللا عليه يده ومضى 
أخبرنا رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري قال سمعت معروف بن محمد بن معروف الصوفي بالري يقول 

يف حال من ليس معه من هللا إال هللا وقال الخالدي أنشدني سمعت الخالدي يقول سئل النوري كيف حالك فقال ك
فال وجود وال سر أسر به ... ... والحق يمنع عن ھذا وعن ذاك ... الذكر يقطعني والوجد يطلعني ... النوري لنفسه 

سمعت أبا  أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت محمد بن الحسين النيسابوري يقول... حسبي فؤادي إذا ناديت لباك ... 
بكر محمد بن عبد هللا الرازي يقول سمعت القناد يقول سمعت أبا الحسين النوري يقول رأيت غالما جميال ببغداد 
فنظرت إليه ثم أردت أن أردد النظر فقلت له تلبسون النعال الصرارة وتمشون في الطرقات قال أحسنت أتجمش 

وال تعط حظ النفس منھا ... ... إلى صفة فيھا بدائع فاطر ... را تأمل بعين الحق إن كنت ناظ... بالعلم فانشأ يقول 
 وأخبرنا أبو نعيم قال سمعت عمر البناء البغدادي بمكة يحكي قال ... وكن ناظرا بالحق قدرة قادر ... لما بھا 

أخذ النوري لما كانت منحة غالم الخليل ونسب الصوفية إلى الزندقة أمر الخليفة بالقبض عليھم فأخذ في جملة من 
في جماعة فأدخلوا علي الخليفة فأمر بضرب أعناقھم فتقدم التوزي مبتدرا إلى السياف ليضرب عنقه فقال له السياف 
ما دعاك إلى االبتدار إلى القتل من بين أصحابك فقال آثرت حياتھم على حياتي ھذه اللحظة فتوقف السياف عن قتله 

لقاضي القضاة وكان يلي القضاء يومئذ إسماعيل بن إسحاق فتقدم إليه ورفع أمره إلى الخليفة فرد أمرھم إلى ا
النوري فسأله عن مسائل في العبادات من الطھارة والصالة فأجابه ثم قال له وبعد ھذا هللا عباد يسمعون با 

بكى بكاء طويال ثم  وينطقون با ويصدرون با ويردون با ويأكلون با ويلبسون با فلما سمع إسماعيل كالمه
دخل على الخليفة فقال إن كان ھؤالء القوم زنادقة فليس في األرض موحد فأمر بتخليتھم وسأله السلطان يومئذ من 
أين يأكلون فقال لسنا نعرف األسباب التي يستجلب بھا الرزق نحن قوم مدبرون وقال لي من وصل إلى وده أنس 

العباد حدثنا عبد العزيز بن علي حدثنا علي بن عبد هللا الھمذاني حدثنا  بقربه ومن توصل بالوداد اصطفاه من بين
محمد بن علي بن المأمون قال حدثتنا فاطمة خادمة أبي حمزة محمد بن إبراھيم والجنيد بن محمد وأبي الحسين 

جدته في المسجد النوري وكان تلقب زيتونة قالت جئت ذات يوم إلى النوري وكان يوما باردا شديد البرد والريح فو
وحده جالسا فقلت له أجيئك بشيء تأكله فقال نعم ھاتي قلت إيش تشتھي أجيئك به فقال خبز ولبن فقلت يوم مثل ھذا 
بارد وأنت فقريب من المثلوج أجيئك بغيره فقال ھذا فضول منك ھاتي ما أقوله لك فجئته بخبز ولبن في قدح 

نار وھو يقلب النار بيده ويستدفئ ثم أخذ يأكل الخبز باللبن وكان إذا  ووضعته بين يديه وجعلت بين يديه خزفة فيھا
أخذ اللقمة يسيل اللبن على ذراعه فيغسل سواد الدخان من ذراعه فقلت في نفسي يا رب ما أوضر أوليائك ترى ما 

إلى جانبه فيھم واحد نظيف الثوب والبدن فخرجت من عنده وجلست على دكان بالقرب من مسجد إبراھيم الخواص و
بالقرب منه مجلس صاحب الشرطة فبينا أنا جالسة إذا بامرأة قد ضربت بيدھا إلي وقالت رزمتي أخذتھا الساعة من 
بين يدي وما أخذھا غيرك واجتمع علينا الناس والمرأة تصيح ما أخذ رزمتي غيرھا واتصل الكالم إلى صاحب 

لقة بي فوجه بنا صاحب الشرطة إلى الوالي يعني األمير الشرطة فجاء أصحاب الشرطة وحملوني والمرأة معي متع
وبلغ ذلك النوري فخرج من المسجد وجاء على أثرنا فلحقنا ونحن بين يدي الوالي والمرأة تدعى علي رزمتھا فدخل 
 النوري وقال للوالي ال تتعرض لھذه المرأة فإنھا بريئة وعرف الوالي بأبي الحسين النوري فصاح الوالي ما حيلتي
ومعھا خصمھا فقال له النوري قد عرفتك وأنت أعلم وخرج فبينما ھم كذلك إذا بجارية سوداء قد أقبلت وقالت يا 
أمرأة خلي عنھا فقد حملت أنا الرزمة إلى البيت قالت ومن أين أخذتھا قالت من بين يديك فأخذ النوري بيدي وقال 

القشيري النيسابوري قال سمعت أبا حاتم بن أحمد بن  قولي أنت ما أوضر أولياءك حدثنا عبد الكريم بن ھوازن
ال ... يحيى السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول كان سبب وفاة أبي الحسين النوري أنه سمع ھذا البيت 

فتواجد النوري وھام في الصحراء فوقع في أجمة ... تتحير األلباب عند نزوله ... زلت أنزل من ودادك منزال 
قطعت وبقى أصوله مثل السيوف فكان يمشي عليھا ويعيد البيت إلى الغداة والدم يسيل من رجليه ثم وقع قصب قد 

مثل السكران فورمت قدماه ومات حدثنا أبو نصر إبراھيم بن ھبة هللا بن إبراھيم الجرباذقاني بھا حدثنا معمر بن 
ت عبد هللا بن شنبذين يقول سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن زياد األصبھاني أخبرني منصور بن محمد قال سمع
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القناد يقول مات أبو الحسين النوري في مسجد الشونيزي مقفعا يعني جالسا وبقي أربعة أيام لم يعلم بموته أحد فلم 
يمكن مده على المغتسل فلما حملت جنازته نادى الشبلي خلفه اضربوا على األرض المنابر فقد رفع العلم من 

إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال سمعت أبا بكر الرازي يقول سألت األرض حدثنا 
 علي بن عبد الرحيم عن موت النوري فقال مات سنة خمس وتسعين ومائتين 

أحمد بن محمد القنطري حدث عن محمد بن عبيد بن حساب روى عنه عبد العزيز بن جعفر الحنبلي غالم  - 2559
ثنا بشر بن عبد هللا الفاتني حدثنا عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداذ الفقيه أخبرنا أحمد بن محمد الخالل حد

القنطري حدثنا محمد بن عبيد بن حساب حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا 
 عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقھا صداقھا 

د أبو حنش السقطي حدث عن أبي خيثمة زھير بن حرب روى عنه أبو جعفر بن متيم حدثنا أحمد بن محم -  2560
القاضي أبو العالء محمد بن علي بن يعقوب أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن حماد بن متيم حدثنا أحمد بن محمد 

سين بن موسى حدثنا بن أبو حنش السقطي سنة تسع وتسعين ومائتين حدثنا أبو خيثمة زھير بن حرب أخبرنا الح
لھيعة حدثنا دراج عن أبي الھيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن في الجنة شجرة 
الورقة منھا تغطى جزيرة العرب أعلى الشجرة كسوة ألھل الجنة وأسفل الشجرة خيل بلق سروجھا زمرد أخضر 

أجنحة تطير بأولياء هللا حيث يشاءون فيقول من دون تلك الشجرة يا رب  ولجمھا در أبيض ال تروث وال تبول لھا
بم نالوا ھؤالء ھذا فيقول هللا تعالى كانوا يصومون وأنتم تفطرون وكان يصلون وأنتم تنامون وكانوا يتصدقون وأنتم 

لحاجة حتى ينظر إلى تبخلون وكانوا يجاھدون وأنتم تقعدون من ترك الحج لحاجة من حوائج الناس لم تقض له تلك ا
المخلفين قدموا ومن أنفق ماال فيما يرضى هللا فظن أن ال يخلف عليه لم يمت حتى ينفق أضعافه فيما يسخط هللا ومن 

 ترك معونة أخيه المسلم فيما يؤجر عليه لم يمت حتى يبتلى بمعونة من يأثم فيه وال يؤجر عليه 

بن وھب الواسطي وعبد هللا بن محمد بن عيشون الحراني أحمد بن محمد الصيدالني حدث عن إسحاق  - 2561
روى عنه أبو القاسم الطبراني وعلي بن عمر السكري وذكر علي أنه سمع منه في سنة ثالث وثالثمائة أخبرنا محمد 
بن عبد هللا بن شھريار حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب أخبرنا أحمد بن محمد الصيدالني البغدادي حدثنا محمد بن 
عبد هللا بن عيشون الحراني حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني حدثنا سالم بن أبي مطيع عن قتادة عن 
الحسن عن سعد بن ھشام عن سمرة بن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خير أمتي القرن الذي بعثت 

ه عن قتادة إال بن أبي مطيع تفرد به بن سليمان قلت ھكذا فيھم ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم قال سليمان لم يرو
 رواه سليمان الطبراني وإنما ھو عبد هللا بن محمد بن عيشون 

أحمد بن محمد أبو الحسن بن السكري المقرئ الرقي حدث ببغداد عن محمد بن سھل بن حماد العسكري  -  2562
بن الطيب أخبرنا عمر بن إبراھيم بن كثير المقرئ حدثنا  روى عنه أبو حفص الكتاني أخبرنا أبو بكر محمد بن علي

أبو الحسن أحمد بن محمد بن السكري الرقي المقرئ حدثنا محمد بن سھل بن حماد العسكري أخبرنا مؤمل بن 
إسماعيل حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مقسم عن بن عباس عن أم سلمة قالت كان رسول هللا صلى هللا 

 وتر بسبع وخمس وال يفصل بينھن بتسليم وال كالم عليه و سلم ي

 أحمد بن محمد أبو المنذر يعرف بالبوسنجي ذكر بن الثالج أنه حدثه عن محمد بن إسماعيل الحساني  - 2563

أحمد بن محمد أبو جعفر يعرف بالمروزي حدث عن أبي إبراھيم أحمد بن سعد الزھري ويحيى بن أبي  -  2564
الرازي وأحمد بن بشر المرثدي روى عنه أبو الفضل الزھري أخبرني عبيد هللا بن محمد طالب وصالح بن محمد 

بن عبيد هللا النجار حدثنا أبو الفضل عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري حدثنا أحمد بن محمد أبو جعفر المروزي 
ا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثن
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األصم حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين وفي حديث األصم عن الحسين بن وردان عن 
أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى هللا عليه و سلم نھى عن الصالة في السراويل قال أبو الفضل قال أبو بكر 

 بي صلى هللا عليه و سلم نھى عن الصالة في السراويل وحده النيسابوري فقه ھذا الحديث أن الن

أحمد بن محمد أبو بكر الجيرنجي قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن عبد هللا بن علي الكرماني روى عنه أبو  -  2565
أخبرنا الحسين بن البواب أخبرنا القاضيان أبو بكر محمد بن عمر الداودي وأبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قاال 

عبيد هللا بن أحمد بن يعقوب المقرئ حدثنا أحمد بن محمد زاد علي أبو بكر ثم اتفقا الجيرنجي قدم علينا حاجا حدثنا 
عبد هللا بن علي الكرماني حدثنا أبو معاذ عن أبي حمزة عن المغيرة عن عامر أن رجال سأل عبد هللا بن عمرو قال 

دثني شيئا سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فوجم لھا ھنية ثم إني لست من أحاديثك التي تحدث في شيء ح
قال ورب ھذا البيت ورب ھذه الكعبة ال أحدثك إال بشيء سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سمعته يقول 

 المھاجر من ھجر السوء والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

الواسطي حدث ببغداد عن محمد بن الجھم السمري روى عنه أبو الحسين بن  أحمد بن محمد أبو الحسن - 2566
جميع الصيداوي أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن علي بن عياض القاضي بصور وأبو نصر علي بن الحسين بن أحمد 

غداد حدثنا الوراق بصيدا قاال حدثنا محمد بن أحمد بن جميع الغساني أخبرنا أحمد بن محمد أبو الحسن الواسطي بب
محمد بن الجھم السمري حدثنا بشر بن محمد السكري عن ھارون األعور عن األعمش عن أبي صالح عن أبي 

 ھريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه كان يقرأ مالك يوم الدين 

ى عنه أبو أحمد بن محمد المروزي قدم بغداد وحدث بھا عن أبي المرجى محمد بن حمدويه المروزي رو - 2567
بكر بن إسماعيل الوراق أخبرنا األزھري حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا أبو 
المرجي محمد بن حمدويه المروزي قال سمعت أبا ھمام البغدادي واسمه السري قال رأيت يزيد بن ھارون في 

ني في قبري سألني منكر ونكير عن اإلسالم فقلت لھما أنا المنام فقلت له ما فعل بك الرب تعالى قال حيث وضعو
أعلم الناس اإلسالم منذ خمسين سنة تسألني عن اإلسالم أشھد أن هللا ربي وربكما ورب كل شيء قال فخرجا من 

 عندي 

أحمد بن محمد المؤدب ويعرف بالسرخسي حدث عن أبي العباس البرتي القاضي حديثا منكرا رواه عنه  -  2568
سن بن محمد بن القاسم المخزومي حدثناه أحمد بن محمد العتيقي حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن القاسم الح

المؤدب حدثنا أحمد بن محمد السرخسي المؤدب من حفظه حدثنا أحمد بن عيسى البرتي القاضي حدثنا عبد هللا بن 
المنبر وھو يقول إن للناس وجوھا فأكرموا مسلمة العقنبي حدثني مالك عن نافع عن بن عمر قال سمعت أبي على 

 وجوه الناس رجاله كلھم معرفون بالثقة إال المؤدب 

أحمد بن محمد أبو الحسن العروضي ذكر بن الثالج أنه حدثه عن عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار  - 2569
 وقال مات في سنة اثنتين وأربعين وثلمثائة 

الضراب نزيل سمرقند حدثني الحسين بن محمد المؤدب عن أبي سعد عبد أحمد بن محمد أبو الطيب  -  2570
الرحمن بن محمد اإلدريسي قال أحمد بن محمد أبو الطيب الضراب البغدادي سكن سمرقند ومات بھا فيما أعلم بعد 

اعتمده إال  الخمسين وثالثمائة كان يروي عن أبي القاسم عبد هللا بن محمد المنيعي وغيره من حفظه لم أر له أصال
 أنه كان حافظا للقرآن مواظبا على قراءته 
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 ذكر من اسمه أحمد واسم أبيه موسى  

أحمد بن موسى أبو عباد األشقر حدث عن الحسن بن بشر بن سلم البجلي روى عنه محمد بن مخلد  -  2571
لد العطار حدثنا أحمد بن الدوري أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا محمد بن مخ

موسى أبو عباد األشقر حدثنا حسين بن بشر حدثنا قيس عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول هللا 
 صلى هللا عليه و سلم يتوضأ وھو جنب ثم ينام 

بن  أحمد بن موسى بن عطاء بن بحر حدث بمصر عن يحيى بن السكن البصري روى عنه أحمد بن يحيى -  2572
زكير المصري أخبرنا عبيد هللا بن محمد بن عبيد هللا النجار أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا أبو العباس أحمد 
بن يحيى بن زكير بمصر حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى بن عطاء بن بحر حدثنا يحيى بن السكن أبو محمد حدثنا 

 صلى هللا عليه و سلم أفضل صالتكم في بيوتكم إال صالة مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا
الجماعة حدثنيه الحسن بن محمد الخالل حدثنا علي بن عمرو الحريري حدثنا أبو العباس محمد بن محمد بن ماسن 
الھروي حدثنا أحمد بن يحيى بن زكير األزدي الحافظ بمصر حدثنا أحمد بن موسى بن عطاء بن بحر البغدادي 

 ه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أفضل صالتكم في بيوتكم إال المكتوبة بإسناد

أحمد بن موسى بن يزيد بن موسى أبو جعفر البزاز المقرئ المعروف بالشطوي كان ينزل سر من رأى  -  2573
رون وحدث عن محمد بن سابق وزكريا بن عدي وعمر بن حفص بن غياث وإسحاق بن كعب وأحمد بن يونس وھا

بن معروف وغيرھم روى عنه محمد بن مخلد ومحمد بن جعفر المطيري وأبو بكر اآلدمي القارئ ومحمد بن أحمد 
المعروف بابن المحرم وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي كتبت عنه مع أبي وھو صدوق وذكره الدارقطني 

ر محمد بن جعفر بن محمد اآلدمي القارئ حدثنا فقال ثقة أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا أبو بك
احمد بن موسى حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن األسود عن أبيه عن عائشة قالت 
كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى هللا عليه و سلم وھو محرم أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا 

قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع أن أحمد بن موسى الشطوي مات بسر من رأى لست خلون محمد بن العباس 
 من ربيع األول سنة سبع وسبعين ومائتين قال وكان صالحا مقبوال عند الحكام ومن أھل القرآن والحديث 

يسى نزل أبو جعفر أحمد بن أبي عمران أبو جعفر الفقيه أحد أصحاب الرأي واسم أبيه عمران موسى بن ع -  2574
مصر وحدث بھا عن عاصم بن علي وسعيد بن سليمان الواسطيين وعلي بن الجعد ومحمد بن الصباح وبشر بن 
الوليد وإسحاق بن إسماعيل وغيرھم وھو أستاذ أبي جعفر الطحاوي وكان ضريرا روى عنه الطحاوي قال لي 

أستاذ أبي جعفر الطحاوي وكان شيخ أصحابنا بمصر  القاضي أبو عبد هللا الصيمري أبو جعفر أحمد بن أبي عمران
في وقته وأخذ العلم عن محمد بن سماعه وبشر بن الوليد وأضرابھما حدثنا الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن 
األزدي حدثنا عبد الواحد بن محمد بن مسرور حدثنا أبو سعيد بن يونس قال أحمد بن أبي عمران الفقيه يكنى أبا 

م أبي عمران موسى بن عيسى من أھل بغداد وكان مكينا في العلم حسن الدراية بألوان من العلم كثيرة جعفر واس
وكان ضرير البصر وحدث بحديث كثيرة من حفظه وكان ثقة وكان قدم إلى مصر مع أبي أيوب صاحب خراج 

 مصر فأقام بمصر إلى أن توفي بھا في المحرم سنة ثمانين ومائتين 

أبي عمران أبو العباس البغدادي الخياط وھو أحمد بن موسى بن الجر المعدل القنطري سمع عفان  أحمد بن - 2575
بن مسلم وأبا نعيم وأبا الوليد الطيالسي وعبد هللا بن عبد الوھاب الحجبي وعبيد هللا بن معاذ العنبري ومحمد بن 

ومحمد بن العباس بن نجيح وأحمد بن المنھال الضرير ومحمد بن معاوية النيسابوري روى عنه محمد بن مخلد 
عثمان بن اآلدمي وعبد هللا بن إسحاق بن الخرساني وأبو علي بن خزيمة وأبو بكر الشافعي وغيرھم وقال 
الدارقطني ھو ثقة أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد هللا الواعظ أخبرنا أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة حدثنا 

ران الخياط المعدل حدثنا عبيد هللا بن معاذ حدثنا أبي حدثنا األشعث عن محمد عن بن أحمد بن موسى بن أبي عم
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عمر قال كنا ال نرى بكراء األرض البيضاء بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
الضبي عن أبي العباس  نھى عن كراء األرض أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال قرأنا على الحسين بن ھارون

بن سعيد قال أحمد بن موسى بن أبي عمران بن الحر البغدادي القنطري سألت عنه عبد هللا بن أحمد بن حنبل فقال 
ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال وتوفي أبو العباس 

 ام بيقين من ربيع اآلخر سنة اثنتين وثماينين كان ينزل قنطرة البردان أحمد بن أبي عمران الخياط ألي

أحمد بن موسى أبو العباس الجوھري يعرف بأخي خزري حدث عن الحسين بن حريث المروزي وإبراھيم  -  2576
ن بن عبد هللا بن بشار الواسطي وسعيد بن عمرو السكوني الحمصي والربيع بن سليمان المصري روى عنه احمد ب

كامل القاضي وأبو بكر بن سلم الختلي وأبو القاسم الطبراني والحسن بن محمد السكوني الكوفي وعيسى بن حامد 
الرخجي وكان ثقة أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه الزھري أخبرنا عيسى بن حامد القاضي حدثنا أبو العباس 

 بن بشار الواسطي حدثنا نعيم بن المورع بن توبة العنبري أحمد بن موسى بن أخي خزري حدثنا إبراھيم بن عبد هللا
حدثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن اإلسالم نظيف فتنظفوا فإنه 

بن حامد ال يدخل الجنة إال نظيف قال نعيم يعني النظيف في الدين من الذنوب وأخبرنا أبو طالب قال قال لنا عيسى 
مات أبو العباس أحمد بن موسى أخو خزري في شوال سنة أربع وثالثمائة قلت وذكر محمد بن مخلد أنه توفي في 

 شھر رمضان 

أحمد بن موسى بن العباس أبو حامد الخيوطي حدث عن عمر بن محمد بن الحسن المعروف بابن التل  -  2577
مد بن عبيد هللا بن الشخير الصيرفي وعلي بن عمر السكري والحسن بن عرفة وأبي إسماعيل الترمذي روى عنه مح

إال أن السكري سمى أباه عيسى وقد تقدم ذكرنا إياه أخبرنا عبيد هللا بن عبد العزيز البرذعي والحسن بن علي 
ر الجوھري قاال أخبرنا محمد بن عبيد هللا بن الشخير حدثنا أبو حامد أحمد بن موسى بن العباس الخيوطي حدثنا عم

بن محمد األسدي حدثنا أبي محمد بن الحسن حدثنا أبو ھالل عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه و سلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

أحمد بن موسى بن إسحاق بن موسى أبو عبد هللا األنصاري كوفي األصل واسطي المولد بغدادي الدار  -  2578
أبيه وعن أحمد بن محمد بن األصفر وسھل بن بحر وموسى بن سفيان الجنديسابوريين ويحيى بن يونس حدث عن 

الشيرازي وأبي يوسف القلوسي روى عنه أحمد بن كامل وبن لؤلؤ الوراق ومحمد بن عبيد هللا بن الشخير وأبو 
بعض بالد فارس أخبرنا السمسار حفص بن شاھين والمعافى بن زكريا وبن الثالج وكان ثقة وتقلد قضاء البصرة و

أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أحمد بن موسى بن إسحاق األنصاري مات في رجب من سنة اثنتين وعشرين 
وثالثمائة قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل قال توفي أبو عبد هللا أحمد بن موسى بن إسحاق 

رين وثالثمائة وكان مولده بواسط في سنة ثالث وخمسين ومائتين وكان األنصاري ببغداد في رجب سنة اثنتين وعش
وقت وفاته يتقلد القضاء على بعض فارس وقد حدث ولم يغير شيبه أخبرنا أحمد بن أبي جعفر حدثنا عبد هللا بن 

شرين محمد بن عبد هللا الشاھد قال توفي احمد بن موسى بن إسحاق القاضي األنصاري في شعبان سنة اثنتين وع
 وثالثمائة ومولده بواسط سنة ثالث وخمسين ومائتين 

أحمد بن موسى بن يوسف أبو العباس المعروف بالتوزي ذكر بن الثالج أنه حدثه عن إبراھيم بن ھانئ  -  2579
 النيسابوري 

أھل أحمد بن موسى بن العباس بن مجاھد أبو بكر المقرئ كان شيخ القراء في وقته والمقدم منھم على  -  2580
عصره وحدث عن عبد هللا بن أيوب المخرمي ومحمد بن عبد هللا الزھيري وزيد بن إسماعيل الصايغ وسعدان بن 
نصر وأحمد بن منصور الرمادي ومحمد بن إسحاق الصاغاني وعباس الترقفي وعباس الدوري ومحمد بن الجھم 

ق كثير من طبقتھم وممن بعدھم روى عنه السمري ومحمد بن العوفي وأبي يوسف القلوسي وأبي رفاعة العدوي وخل
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أبو طاھر بن أبي ھاشم وأحمد بن عيسى بن جنية وأبو بكر بن الجعابي وأبو القاسم بن النخاس وأبو الحسين بن 
البواب وأبو بكر بن شاذان وطلحة بن محمد بن جعفر وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين وعيسى بن 

خرين وكان ثقة مأمونا يسكن بالجانب الشرقي نحو مربعة الخرسي حدثت عن طلحة علي وأبو حفص الكتاني في آ
بن محمد بن جعفر قال ولد أبو بكر بن مجاھد في شھر ربيع اآلخر من سنة خمس وأربعين ومائتين كتب إلى أبو 

افظ حدثھم قال طاھر محمد بن محمد بن الحسين المعدل من الكوفة يذكر أن أبا الحسن محم بن أحمد بن سفيان الح
حدثني بعض البغداديين عن أحمد بن يحيى النحوي قال قال في سنة ست وثمانين يعني ومائتين ما بقي في عصرنا 
ھذا أحد أعلم بكتاب هللا من أبي بكر بن مجاھد أخبرني عبيد هللا بن أبي الفتح الفارسي حدثنا أبو الفضل الزھري 

سمعت أبا بكر المحبري بالنھروان قال صليت خلف أبي بكر بن مجاھد حدثنا أبو الفتح محمد بن عمر الرفا قال 
صالة الغداة فاستفتح بقراءة الحمد ثم سكت ثم استفتح ثانية ثم سكت ثم ابتدأ بالقراءة فقلت أيھا الشيخ رأيت اليوم منك 

أطباق الثرى فقال لي عجبا فقال لي شھدت المكان فقلت نعم فقال أشھدتك هللا إن حدثت به عني إلى أن أواري تحت 
يا بني ما ھو إال أن كبرت تكبيرة اإلحرام حتى كأني بالحجب قد انكشفت ما بيني وبين رب العزة تعالى سرا بسر ثم 
استفتحت بقراءة الحمد فاستجمع كل حمد  في كتابه ما بين عيني فلم أدر بأي الحمد أبتدئ أخبرنا أبو علي عبد 

حمد بن فضالة النيسابوري الحافظ بالري قال سمعت محمد بن عبد هللا بن المطلب الرحمن بن محمد بن أحمد بن م
 الشيباني يقول 

تقدمت إلى أبي بكر بن مجاھد ألقرأ عليه فتقدم إليه رجل وافر اللحية كبير الھامة فابتدأ ليقرأ فقال ترفق يا خليلي 
م أدب الدرس حدثني األزھري قال سمعت سمعت محمد بن الجھم السمري يقول سمعت الفراء يقول أدب النفس ث

عيسى بن علي بن عيسى الوزير يقول أنشدني أبو بكر من مجاھد وقد جئته عائدا وأطال عنده قوم كانوا قد حضروا 
للعيادة فقال لي يا أبا القاسم عيادة ثم ماذا فصرف من حضر وھممت باالنصراف معھم فأمرني بالرجوع إليه ثم 

بل سله عن حاله ... ... إن العيادة يوم إثر يومين ... ال تضجرن مريضا جئت عائده ... جھم أنشدني عن محمد بن ال
... وكان ذاك صالحا للخليلين ... من زار غبا أخا دامت مودته ... ... واقعد بقدر فواق بين حلبين ... وادع اإلله له 

ن عبد هللا بن إبراھيم القاضي حدثني أبو بكر حدثني علي بن أبي علي البصري حدثني أبو محمد عبد هللا بن محمد ب
بن الجعابي قال كنت يوما عند أبي بكر بن مجاھد في مسجده فأتاه بعض غلمانه فقال له يا أستاذ إن رأيت أن 
تجملني بحضورك غدا دارنا فقال له أبو بكر ومن معنا فقال له أصحابنا المسجدية ومن يرى الشيخ فقال أبو بكر 

أبا بكر يعنيني فأقبل الفتى علي يسألني فقلت له ھو ذا تطفل بي لو أرادني الرجل الفردني بالسؤال  ينبغي أن تدعو
فقال دع ھذا يا بغيض فقلت له السمع والطاعة فقال لي الرجل إن األستاذ قد آثرك فمن تؤثر أنت أن أدعو لك فقلت 

الغد وافى إلى مسجد أبي بكر فسألنا النھوض له الحسين بن غريب قال السمع والطاعة ونھض الفتى فلما كان من 
معه إلى منزله فقال أبو بكر ألصحابه قوموا وامضوا متقطيعن وخالفوا الطرق ففعلوا ثم أقبل على الفتى فقال له 
اسبقنا فإني أنا وأبو بكر نجيئك فقلت أنا له إيش علمت في إحضار بن غريب فقال لي قد أخذت الوعد عليه من أمس 

إليه رسوال ثانيا ومضى وجلس أبو بكر ففرغ من شغيالت له ثم أنا نھضنا جميعا وعبرنا الجانب الغربي  وأنا أنفذ
وصعدنا درب النخلة وكانت دار الفتى فيه فوجدناه مترقبا لنا فدخلنا فدعا بماء فغسلنا أيدينا ثم أتى بجونة فوضعھا 

الجونة مما يعمنا ففتحھا فإذا فيھا بزماورد وأوساط بين أيدينا فقلت في نفسي ما أذري مرؤة ھذا الفتى أيش في 
ولفات وسنبوسج فأكلنا أكال عظيما مفرطا والجونة على حالھا وما فيھا من ھذا الطعام على غاية الكثرة والوفور 
وشلنا أيدينا فاستدعى الحلوى فأتى بفالوذج غرف حار بماء ورد على مائدة كبيرة فاستكثرنا منه فعجبت من ظرف 

مه ونظافته وطيبه وحسنه وتمام مروءته من غير إجحاف وال إسراف وغسلنا أيدينا فقلت له أين بن غريب فقال طعا
لي عند بعض الرؤساء وقد حال بيننا وبينه فشق علي وتبين أبو بكر بن مجاھد ذلك مني فقال لي ھا ھنا من ينوب 

خبرا وال أثرا فدافعني فصبرت ساعة ثم كررت عن بن غريب فتحدثنا ساعة فقلت له ال أرى للنائب عن بن غريب 
الخطاب عليه وألححت ولست أعلم من ھو النائب بالحقيقة عن بن غريب فقال للفتى ھات قضيبا فأتاه به فأخذه أبو 
بكر ووقع واندفع يغني فغناني نيفا وأربعين صوتا في غاية الحسن والطيبة واالطراب فاشجاني وحيرني فقلت له يا 

تعلمت ھذا وكيف تعلمته فقال يا بارد تعلمته لبغيض مثلك ال يحضر الدعوة إال بمغن ومضى لنا يوم طيب أستاذ متى 
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معه حدثني أبو الفضل محمد بن عبد العزيز المھدي الخطيب قال سمعت الحسين بن محمد بن خلف المقرئ جارنا 
أبو بكر بن مجاھد المقرئ فقال يا بني ترى  يقول سمعت أبا الفضل الزھري يقول انتبه أبي في الليلة التي مات فيھا

من مات الليلة فإني قد رأيت في منامي كان قائال يقول قد مات الليلة مقوم وحي هللا منذ خمسين سنة فلما أصبحنا إذا 
بن مجاھد قد مات قرأت علي الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي قال توفي أبو بكر بن مجاھد المقرئ 

بعاء ودفن في يوم الخميس لعشر بقين من شعبان سنة أربع وعشرين وثالثمائة حدثني األزھري حدثنا محمد يوم األر
بن العباس الخزاز قال مات أبو بكر بن مجاھد المقرئ يوم األربعاء وقت العصر وأخرج يوم الخميس ضحوة 

نب الشرقي ودفن في مقبرة له بباب وصلى عليه الحسن بن عبد العزيز الھاشمي اإلمام عند باب البستان في الجا
البستان وذلك لتسع بقين من شعبان سنة أربع وعشرين وثالثمائة أخبرني محمد بن جعفر بن عالن الشروطي أخبرنا 
أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد الطوماري قراءة عليه قال رأيت أبا بكر بن مجاھد في النوم كأنه يقرأ فكأني أقول 

وتقرأ فكأنه يقول لي كنت أدعو في دبر كل صالة وعند ختم القرآن أن يجعلني ممن يقرأ في  له يا سيدي أنت ميت
 قبره فأنا ممن يقرأ في قبره 

أحمد بن موسى بن يونس بن حرب بن شبيب بن زيد بن إبراھيم التميمي أبو زرعة المكي قدم بغداد وحدث  - 2581
باني روى عنه أبو الطيب محمد بن جعفر بن عيسى بن بھا عن أحمد بن أبي روح والحسن بن أبي سعيد الشي

الكدوش الوراق وعبد هللا بن محمد بن السقا الواسطي وأبو بكر بن المقرئ األصبھاني حدثنا أبو طالب يحيى بن 
علي الدسكري لفظا بحلوان أخبرنا أبو بكر بن المقرئ بأصبھان حدثنا أبو زرعة أحمد بن موسى المكي ببغداد حدثنا 

بن أبي روح حدثنا أحمد بن محمد بن جميل قال حدثنا عمي سھل بن جميل بن مھران عن أبي مقاتل  أحمد
السمرقندي عن كثير بن زياد عن الحسن قال لما مات رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وجدوا في ثيابه نافجة مسك 

 يطيب بھا ثيابه 

يحيى بن أبي طالب ومحمد بن أحمد بن فضالة أحمد بن موسى بن عمران أبو بكر القواس حدث عن  - 2582
 المروزي روى عنه أبو حفص الكتاني المقرئ وأبو القاسم بن الثالج 

أحمد بن موسى بن عبد هللا بن إسحاق أبو بكر الزاھد المعروف بالروشنائي أھل مصراثا وھي قرية تحت  - 2583
حمد بن أحمد المفيد كتبت عنه في قريته ونعم العبد كلواذي سمع أبا بكر بن مالك القطيعي وأبا محمد بن ماسي وم

كان فضال وديانة وصالحا وعبادة وكان له بيت إلى جنب مسجده يدخله ويغلقه على نفسه ويشتغل فيه بالعبادة وال 
يخرج منه إال لصالة الجماعة وكان شيخنا أبو الحسين بن بشران يزوره في األحيان ويقيم عنده العدد من األيام 

كا برؤيته ومتسروحا إلى مشاھدته أخبرنا أبو بكر الروشنائي في شھر ربيع األول من سنة سبع وأربعمائة متبر
أخبرنا عبد هللا بن إبراھيم بن أيوب بن ماسي البزاز حدثنا إبراھيم بن عبد هللا الكبشي حدثنا األنصاري حدثنا سليمان 

زيد أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال قمت على باب يعني التيمي أن أبا عثمان النھدي حدثھم عن أسامة بن 
الجنة فإذا عامة من دخلھا المساكين وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلھا النساء مات الروشنائي بمصراثا ليلة 
السبت التاسع والعشرين من رجب سنة إحدى عشرة وأربعمائة وخرج الناس من بغداد حتى حضروا الصالة عليه 

 ان الجمع كثيرا جدا ودفن في قريته وك

 ذكر من اسمه أحمد واسم أبيه منصور 

أحمد بن منصور بن سلمة أبو جعفر الخزاعي حدث عن أبيه روى عنه محمد بن مخلد وروى عنه غيره  -  2584
خبرنا محمد فسماه محمدا وقد ذكرناه في جملة المحمدين أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أ

بن مخلد العطار حدثنا أحمد بن منصور بن سلمة حدثنا أبي عن يحيى بن سلمة بن كھيل عن أبيه عن أبي األحوص 
عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق أخبرنا أبو سعد الماليني إجازة 
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أخبرنا محمد بن مخلد قال سنة سبع وخمسين يعني ومائتين فيھا قتل  حدثنا محمد بن العباس بن أحمد بن الفرات
 أحمد بن منصور بن سلمة الخزاعي أبو جعفر في غرة ذي القعدة بصرصر أخبرت بذلك 

أحمد بن منصور بن راشد أبو صالح الحنظلي المروزي ويلقب زاج ورد بغداد حاجا في سنة أربع  - 2585
نضر بن شميل والحسين بن علي الجعفي ويعلى ومحمد بن عبيد وعمر بن يونس وخمسين ومائتين وحدث بھا عن ال

اليمامي وأبي عامر العقدي وروح بن عبادة وسلمة بن سليمان وعلي بن الحسن بن شقيق المروزيين وغيرھم روى 
د وأحمد بن عنه مسلم بن الحجاج النيسابوري وقاسم بن زكريا المطرز وأبو القاسم البغوي ويحيى بن محمد بن صاع

محمد بن يزيد الزعفراني والحسين المحاملي ومحمد بن مخلد وقال بن أبي حاتم سئل أبي عنه فقال صدوق أخبرنا 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن ھارون بن الصلت األھوازي حدثنا القاضي أبو عبد هللا بن الحسين 

ور زاج حدثنا علي بن الحسن أخبرنا أبو حمزة عن عاصم بن بن إسماعيل المحاملي إمالء حدثنا أحمد بن منص
كليب قال حدثنا أبو الجويرية قال أصبت جرة في إمارة معاوية فيھا دنانير بأرض الروم وعلينا رجل من أصحاب 

جال النبي صلى هللا عليه و سلم يقال له معن بن يزيد قال فأتيناه بھا فقسمھا بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى ر
ثم قال لوال أني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ورأيته يفعله يقول ال نفل إلى بعد الخمس ألعطيتك ثم 
أخذ يعرض على من نصيبه قال فأبيت فقلت ما أنا بأحق به منك أخبرنا أبو عمر بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد 

الح عن بن شھاب عن نبھان عن أم سلمة أن النبي صلى هللا حدثنا أحمد بن منصور بن راشد حدثنا النضر حدثنا ص
عليه و سلم كان يباشرھا وھي طامث وعليھا إزار إلى الركبتين أخبرني الحسين بن علي أبو الفرج الطناجيري 
حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال سمعت أحمد بن يزيد الزعفراني يقول مات أحمد بن منصور زاج سنة ثمان 

ين أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي أخبرني سعيد بن محمد الصوفي وخمسين ومائت
عن أبي أحمد محمد بن أحمد الحنفي عن شيوخه قال مات أبو صالح أحمد بن منصور زاج في شھر ذي الحجة اليوم 

 سنة سبع وخمسين ومائتين الثالث من وفاة أبي داود بن معبد السنجي وھو يوم الخميس العاشر من ذي الحجة 

أحمد بن منصور بن سيار بن معارك أبو بكر الرمادي سمع عبد الرزاق بن ھمام وأبو النضر ھاشم بن  - 2586
القاسم وزيد بن الحباب ويزيد بن أبي حكيم وأبا داود الطيالسي ويزيد بن ھارون ويحيى بن إسحاق السيلحيني وأسود 

الجعد وأبا سلمة التبوذكي وأبا حذيفة النھدي وعمرو بن القاسم بن حكام بن عامر ومعاذ بن فضالة وعلي بن 
والقعنبي ونعيم بن حماد المروزي وسعيد بن أبي مريم ويحيى بن بكير وحرملة بن يحيى المصريين وعبد المجيد بن 

هللا بن موسى  عبد العزيز بن أبي رواد وعبد الملك بن إبراھيم الجدي وأبا عصام النبيل وعفان بن مسلم وعبيد
ويحيى بن الحماني وأحمد بن حنبل وھناد بن السري وھارون بن معروف وعثمان بن عمر بن فارس وھشام بن 
عمار ودحيما وغيرھم من أھل العراق والحجاز واليمن والشام ومصر وكان قد رحل وأكثر السماع والكتابة وصنف 

رز وأبو القاسم البغوي ويحيى بن صاعد والقاضي المسند وروى عنه إسماعيل بن إسحاق القاضي وقاسم المط
المحاملي ومحمد بن مخلد والحسين بن يحيى بن عياش وإسماعيل بن محمد الصفار وقال بن أبي حاتم كتبنا عنه مع 
أبي وكان أبي يوثقه أخبرنا أحمد بن محمد بن الصلت األھوازي حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا 

منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال حدثتني حفصة أن رسول أحمد بن 
هللا صلى هللا عليه و سلم كان يصلي ركعتي الفجر بعد ما يطلع الفجر أو قالت حين يصبح الفجر أخبرنا أبو الفتح 

حدثنا أحمد بن منصور بن سيار حدثنا ھالل بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان 
زيد بن الحباب حدثني بن لھيعة حدثني بكير بن عبد هللا بن األشج عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجھني قال 
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من جاءه من أخيه معروف من غير مسألة وال إشراف فليقبله فإنما ھو رزق 

ا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور الرمادي سنة ساقه هللا إليه أخبرن
خمس وستين ومائتين وفيھا مات حدثنا إبراھيم أبو إسحاق الطالقاني أخبرنا عبد هللا بن المبارك عن صفوان بن 

 صلى هللا عليه و سلم إذا عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال كان رسول هللا
أتاه الفيء قسمه من يومه فيعطي اآلھل حظين ويعطي العزب حظا حدثني محمد بن علي الصوري أخبرني أبو 



56 

 

محمد عبد الغني بن سعيد بن علي األزدي الحافظ أخبرنا أبو طاھر محمد بن أحمد بن عبد هللا حدثني إبراھيم بن 
ذكر عنده أحمد بن منصور الرمادي فقال وما لنا نحن والرمادي لقد أردت جابر قال سمعت عباسا الدوري يقول و

الخروج إلى البصرة أنا ورجل ذكره عباس فقال الرجل ترافقني فقلت بيني وبينك الرمادي فقلنا له فقال ليس ھو من 
حدثني أبو يعلى  بابتك أنت تكتب ماال يكتب وھو يكتب ماال تكتب فنحن نتحاكم إليه في ذلك الوقت وقال بن جابر

الوراق عن عباس الدوري قال أنا أسكت من أمر الرمادي عن شيء أخاف أن ال يسعني كنت ربما سمعت يحيى بن 
معين يقول قال أبو بكر الرمادي وقال بن جابر حدثني بعض أصحابنا عن إبراھيم األصبھاني قال لو أن رجلين قال 

ر حدثنا أبو بكر الرمادي كانا سواء قال بن جابر وحدثنا بعض أحدھما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال اآلخ
أصحابنا عن أخي خطاب قال ھو أثبت منه يعني الرمادي أثبت من أبي بكر بن أبي شيبة حدثني الصوري أخبرني 
ود عبد الغني بن سعيد أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد هللا حدثني أبو العباس محمد بن رجاء البصري قال قلت ألبي دا

السجستاني لم أرك تحدث عن الرمادي قال رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن 
أبي الحسن الدارقطني قال أحمد بن منصور الرمادي ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال 

ار الرمادي مات يوم الخميس ألربع بقين من ربيع قرئ على بن المنادى وأنا أسمع أن أحمد بن منصور بن سي
اآلخر سنة خمس وستين ومائتين وقد استكمل ثالثا وثمانين سنة كان ميالده في سنة اثنتين وثمانين ومائة وصلى 

 عليه إبراھيم بن أرمه األصبھاني 

مرو بن عبيد أحمد بن منصور بن حبيب أبو بكر الخصيب مروزي األصل حدث عن عفان بن مسلم وع -  2587
المكتب روى عنه الحسن بن محمد بن شعبة األنصاري وإسماعيل الخطبي أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا 
إسماعيل بن علي بن إسماعيل الخطبي حدثنا أحمد بن منصور بن حبيب أبو بكر المروزي الخصيب حدثنا عفان 

صلى هللا عليه و سلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم حدثنا ھمام عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا 
 القرن وحنا ظھره ينظر تجاه العرش كأن عينيه كوكبان دريان لم يطرف قط مخافة أن يؤمر من قبل ذلك 

أحمد بن منصور أبو بكر بن أخت بن العطار حدث عن بركة بن محمد الحلبي روى عنه محمد بن مخلد  -  2588
 الدوري 

بن منصور المدائني مولى العباس بن عبيد هللا الھاشمي حدث عن محمد إسحاق المسيبي روى عنه أحمد  - 2589
إسماعيل بن العباس الوراق وأبو القاسم الطبراني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار حدثنا سليمان بن أحمد 

ق المسيبي حدثنا أبو ضمرة أنس بن الطبراني حدثنا أحمد بن منصور المدائني مولى بني ھاشم حدثنا محمد بن إسحا
عياض عن يحيى بن سعيد األنصاري عن أنس بن مالك قال ذكر في زمان النبي صلى هللا عليه و سلم خسف قبل 
المشرق فقال بعض الناس يا رسول هللا يخسف بأرض فيھا المسلمون فقال نعم إذا كان أكثر أھلھا الخبث قال سليمان 

  أبو ضمرة تفرد به المسيبي لم يروه عن يحيى عن أنس إال

أحمد بن منصور بن الذيال أبو العباس المقرئ ويعرف بالزبيدي روى عنه أبو المفضل الشيباني عن عبد  - 2590
 الوھاب بن الحكم الوراق والمحفوظ عندنا الفضل بن منصور الزبيدي فا أعلم 

محمد المعروف بكردوس الواسطي روى أحمد بن منصور بن عبد الرحمن السراج حدث عن خلف بن  - 2591
 عنه أبو حفص بن شاھين 

أحمد بن منصور أبو الحسن المقرئ البزاز حدث عن محمد بن يوسف بن التركي روى عنه عبد هللا بن  -  2592
 عثمان الصفار 

ر با أحمد بن منصور بن األغر أبو العباس اليشكري مؤدب األمير أبي محمد الحسن بن عيسى بن المقتد - 2593
وھو من أھل الدينور سكن بغداد وحدث بھا عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني وسليمان بن عيسى الجوھري وأبي 



57 

 

بكر بن دريد وإبراھيم بن محمد بن عرفة نفطويه وأبي بكر بن األنباري ومحمد بن يحيى الصولي والغالب على 
الحسن بن عيسى بن المقدر با أخبرنا األمير أبو محمد حدثنا  روايته األخبار والحكايات حدثنا عنه األمير أبو محمد

أبو العباس أحمد بن منصور اليشكري إمالء في سنة ست وخمسين وثالثمائة حدثنا أبو أيوب سليمان بن عيسى 
ول حدثنا أبو ھشام الرفاعي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا األعمش عن إبراھيم عن علقمة عن عبد هللا قال قال رس

هللا صلى هللا عليه و سلم ال يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر وال يدخل النار من في قلبه مثقال 
 حبة من خردل من إيمان قال لنا األمير مات أبو العباس اليشكري نحو سنة سبعين وثالثمائة 

لنوشري سمع يحيى بن محمد بن صاعد أحمد بن منصور بن محمد بن حاتم أبو بكر الوراق المعروف با -  2594
وأحمد بن سليمان الطوسي وإبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي وأحمد بن علي بن العالء الجوزجاني والحسين بن 
إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد الدوري ومن في طبقتھم حدثنا عنه األزھري وعبد العزيز بن علي األزجي 

أبي نصر النرسي وأبو القاسم التنوخي وغيرھم وكان ثقة حدثني التنوخي قال وأحمد بن محمد العتيقي ومحمد بن 
قال لي النوشري مولدي في سنة ثمان وثالثمائة وأول سماعي من بن صاعد في سنة ثمان عشرة ومات في يوم 

ال توفي أبو الجمعة الثاني عشرة من المحرم سنة ثمان وثمانين وثالثمائة أخبرنا محمد بن أحمد بن حسنون النرسي ق
 بكر النوشري يوم األحد ودفن يوم اإلثنين النصف من المحرم سنة ثمان وثمانين وثالثمائة 

 ذكر من اسمه أحمد واسم أبيه محمود  

أحمد بن محمود بن نافع أبو العباس الشروي حدث عن عاصم بن علي وعبد السالم بن مطھر وأبو الوليد  - 2595
ر العتكي والخليل بن سلم وعمران بن ميسرة وأبي ھمام السكوني روى عنه محمد بن الطيالسي وعبد هللا بن أبي بك

مخلد وأبو الحسين بن المنادى ومحمد بن جعفر المطيري أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال 
بن عالن الوراق توفي قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال أبو العباس أحمد بن محمود الشروي حموه أبو العباس 

قبل النصف من جمادي اآلخرة سنة أربع وسبعين يعني ومائتين قال وكان أحد الموصوفين بالرمي المشتھرين به مع 
 صالح وصبر جميل 

أحمد بن محمود بن مقاتل بن صبيح أبو الحسن الفقيه الھروي قدم بغداد وحدث بھا عن شيبان بن فروخ  - 2596
حماد النرسي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وھناد بن السري الكوفي ومحمد بن يحيى  األبلي وعبد األعلى بن

الذھلي ويونس بن عبد األعلى المصري وغيرھم روى عنه أحمد بن كامل القاضي وذكر أنه سمع منه في سنة 
محمود حدثنا أبو  خمس وتسعين ومائتين أخبرنا الحسن بن أبي بكر حدثنا أحمد بن كامل القاضي حدثنا أحمد بن

سلمة المسلم بن محمد بن عفان الصنعاني حدثنا عبد الملك ھو الذماري عن سفيان عن ھشام صاحب الدستوائي عن 
يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رد نكاح بكر وثيب أنكحھما أبوھما 

سلم نكاحھما أخبرنا علي بن أبي علي قال قرأنا على الحسين بن ھارون  وھما كارھتان فرد النبي صلى هللا عليه و
عن أبي العباس بن سعيد قال أحمد بن محمود بن مقاتل بن صبيح أبو الحسن الھروي سمعت داود بن يحيى يقول قل 

 من رأيت من ھؤالء الغرباء خيرا منه 

عن سويد بن سعيد والذارع ليس بحجة أخبرنا  أحمد بن محمود األنباري حدث أحمد بن نصر الذارع عنه -  2597
الحسن بن الحسين النعالي أخبرنا أبو بكر أحمد بن نصر بن عبد هللا البغدادي الذارع نزيل النھروان حدثنا أحمد بن 
محمود األنباري باألنبار حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني حدثنا علي بن مسھر عن أبي يحيى القتات عن مجاھد عن 

 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من عشق وكتم وعف فمات فھو شھيد  بن عباس

أحمد بن محمود بن أحمد بن الصباح بن بكير بن سنان أبو عيسى اللخمي األنباري حدث ببغداد عن علي  - 2598
شاھين بن حرب الموصلي وأبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي وأبي بكر بن أبي الدنيا روى عنه أبو حفص بن 
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وإبراھيم بن سعيد الزھري وقال غيرھما ھو أحمد بن محمد بن الصباح وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم أخبرني الحسن بن 
علي التميمي ومحمد بن عبد الملك القرشي قاال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا أحمد بن محمود بن أحمد بن 

نا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي ھريرة عن النبي الصباح اللخمي حدثنا أحمد بن الفرج حدثنا بقية حدث
صلى هللا عليه و سلم قال ال ھجر فوق ثالثة أيام فمن ھجر فوق ثالث أو بعد ذلك دخل النار حدثني عبيد هللا بن 

 عمر بن شاھين عن أبيه قال مات أبو عيسى أحمد بن محمود اللخمي في سنة إحدى وعشرين وثالثمائة 

ن محمود بن أحمد بن خليد أبو الحسين الشمعي البغدادي نزل بيت المقدس وحدث بمصر عن أبي أحمد ب - 2599
العباس الكديمي وأبي مسلم الكجي وعبد هللا بن أحمد بن حنبل وبشر بن موسى وموسى بن ھارون ومحمد بن يحيى 

تري الحناني وأبي المروزي ومحمد بن عبدوس بن كامل ويوسف بن يعقوب القاضي ويحيى بن محمد بن البخ
شعيب الحراني وخلف بن عمرو العكبري وجعفر الفريابي وإبراھيم بن شريك األسدي وأحمد بن الحسن بن عبد 
الجبار الصوفي روى عنه محمد بن الفضل بن نظيف الفراء المصري وذكر أنه سمع منه في سنة خمسين وثالثمائة 

 ين وثالثمائة وكان صدوقا وبلغني أنه مات بمصر في شوال من سنة اثنتين وخمس

أحمد بن محمود بن زكريا بن خرزاذ أبو بكر القاضي األھوازي ويعرف بالسينيزي سمع أبا مسلم الكجي  -  2600
وأبا شعيب الحراني ومطينا الكوفي وأبا حصين محمد بن الحسين الوادعي وأحمد بن الحسن المضري األبلي 

لمروزي وأحمد بن يحيى الحلواني ومحمد بن جعفر القتات وزكريا وإسماعيل بن محمد المزني ومحمد بن يحيى ا
بن يحيى الساجي وقدم بغداد وحدث بھا فكتب عنه أبو الحسن الدارقطني وأبو عبد هللا أحمد بن محمد بن دوست 
ي وكان ثقة أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أحمد بن محمود بن خرزاذ القاض

أخبرنا أبو شعيب عبد هللا بن الحسن وأخبرنا محمد بن أبي علي األصبھاني حدثنا أبو بكر أحمد بن محمود بن 
خرزاذ القاضي باألھواز قال قرئ علي أبي شعيب عبد هللا بن الحسن قال حدثنا خالد بن يزيد العمري حدثنا بن أبي 

د الحافظ الخدري ثم اتفقا أن رسول هللا صلى هللا ذئب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد زا
عليه و سلم قال من قال اللھم أعني على أداء شكرك وذكرك وحسن عبادتك فقد اجتھد في الدعاء لفظھما سواء 
أخبرنا الحسين بن محمد أخو الخالل حدثني أبو سعيد عامر بن محمد بن عامر البزاز ببسطام قال أنشدني القاضي 

ويحفظ السر إن صافى ... إن الكريم الذي تبقى مودته ... ود ببغداد قال أنشدني عمر بن عيسى التيمي أحمد بن محم
قرأت بخط الحسين بن ... نث الذي كان من أسراره علما ... ليس الكريم الذي إن زل صاحبه ... ... وإن صرما 

اضي باألھواز الحد عشر بقين من ذي القعدة أحمد بن عبد هللا بن بكير توفي أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ الق
 سنة ست وخمسين وثالثمائة 

 ذكر من اسمه أحمد واسم أبيه المبارك  

أحمد بن المبارك البغدادي حدث في الغربة عن أبي داود الطيالسي وعبد الصمد بن عبد الوارث روى عنه  -  2601
مد يوسف بن رباح بن علي البصري أخبرنا علي بن أبو الطاھر الحسن بن أحمد بن فيل األنطاكي أخبرنا أبو مح

الحسين بن بندار األذني حدثنا أبو الطاھر بن فيل أخبرنا أحمد بن المبارك البغدادي حدثنا أبو داود الطيالسي عن 
الضحاك بن يسار قال حدثنا يزيد بن عبد هللا بن الشخير عن مطرف عن عمران بن حصين عن النبي صلى هللا 

 قال اطلعت في الجنة فإذا أكثر أھلھا الفقراء وأطلعت في النار فإذا أكثر أھلھا النساء عليه و سلم 

أحمد بن المبارك أبو عبد هللا اإلسماعيلي سكن الرقة وحدث بھا عن عبيد هللا بن عمر القواريري وأبي  -  2602
البيروتي وإنما قيل له معمر القطيعي روى عنه أبو عروبة الحراني ومحمد بن عبد هللا المعروف بمكحول 

اإلسماعيلي ألنه كان يعتني بجمع حديث إسماعيل بن أبي خالد أخبرنا علي بن طلحة بن محمد المقرئ أخبرنا محمد 
بن عبد هللا بن محمد بن صالح األبھري الفقيه حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن مودود بحران حدثنا اإلسماعيلي 

معمر حدثنا أبو محمد السلمي عن خصيف عن مقسم عن بن عباس أن رجال انتعل وھو أحمد بن المبارك حدثنا أبو 
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قائم على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأحدث فنھى النبي صلى هللا عليه و سلم أن ينتعل الرجل وھو قائم 
لي بن أبي علي البصري أخبرنا أحمد بن علي البادا وأبو بكر البرقاني وإسحاق بن إبراھيم بن مخلد الفارسي وع

قالوا أخبرنا محمد بن عبد هللا األبھري حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني قال اإلسماعيلي أحمد بن المبارك 
أبو عبد هللا بغدادي ال يخضب كان وكيال بناحية الرھا لقاضي بغداد ثم صار إلى الرقة فمات بھا في سنة ثالث 

 وستين ومائتين 

بن المبارك بن أحمد أبو بكر البراثي المعروف بأبي الرجال من أھل براثا وھي قرية من سواد نھر  أحمد -  2603
الملك سمع بالبصرة من علي بن محمد بن موسى التمار كتبت عنه في قريته وكان فاضال صالحا من أھل القرآن 

يشتغل فيه بالعبادة أخبرنا أحمد بن كثير التعبد وكان له بيت ينفرد فيه وال يخرج منه إال في أوقات الصلوات و
المبارك أبو الرجال في سنة عشرين وأربعمائة حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن موسى التمار بالبصرة إمالء 
حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراھيم حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وخالد بن يوسف السمتي قاال حدثنا أبو 

لى عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من سئل عن علم عوانة عن عبد األع
 فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار مات أبو الرجال ببراثا في سنة ثالثين وأربعمائة 

 ذكر من اسمه أحمد واسم أبيه معروف

لحارث بن أبي أسامة والحسين بن فھم وأبا أحمد بن معروف بن بشر بن موسى أبو الحسن الخشاب سمع ا - 2604
البختري عبد هللا بن محمد بن شاكر روى عنه أبو عمر بن حيويه وأحمد بن محمد بن عمران بن الجندي وكان ثقة 
حدثني الحسن بن محمد بن الخالل قال قال لنا أبو الحسن بن الجندي توفي أبو الحسن أحمد بن معروف الخشاب ليلة 

السبت لليلتين خلتا من ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وثالثمائة حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن  السبت ودفن يوم
 طلحة بن محمد بن جعفر أن بن معروف الخشاب مات في سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة 

بد العزيز أحمد بن معروف بن محمد أبو الفرج البزاز حدث عن أبي بكر بن داود السجستاني حدثنا عنه ع - 2605
بن علي األزجي وسألته عنه فقال نبيل ثقة وھو أخو علي بن معروف وكانا يسكنان عندنا بباب األزج وھما ممن 
عرف بالفضل والصالح واالنتساب إلى مذھب أحمد بن حنبل وسمعت من أبي الفرج نحو ثالثة أحاديث وأما أخوه 

 على فسمعت منه أحاديث كثيرة 

 ھذا الحرف  ذكر األسماء المفردة في

أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر األصم مروروذي األصل وھو جد أبي القاسم البغوي ألمه سمع  - 2606
عبد العزيز بن أبي حازم وھشيم بن بشير ومروان بن معاوية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعبد هللا المبارك وداود 

عيل أبا المغيرة ويزيد بن ھارون روى عنه محمد بن إسماعيل بن الزبرقان وسفيان بن عيينة والنضر بن إسما
البخاري ومسلم بن الحجاج ومحمد بن إسحاق الصاغاني وأبو داود السجستاني وأبو عبد الرحمن النسوي وقاسم بن 
زكريا المطرز وعبد هللا بن محمد بن ناجية وعبد هللا بن محمد البغوي وغيرھم حدثنا الحسن بن علي الجوھري 

برنا عمر بن محمد بن عبد الصمد المقرئ حدثنا بن منيع حدثني جدي حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن يحيى أخ
بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال كان الناس ينفلون من الخمس قال بن منيع ليس عند جدي عن بن أبي حازم غير 

ثنا أبو القاسم بن منيع قال أخبرت عن جدي ھذا أخبرني الحسن بن علي التميمي حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حد
أحمد بن منيع أنه قال أنا أختم منذ أربعين سنة أو نحو ذلك في كل ثالث أخبرنا محمد بن علي المقرئ أخبرنا أبو 
مسلم عبد الرحمن بن محمد بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال وسألت أبا علي صالح بن محمد 

بن منيع فقال ثقة أخبرنا البرقاني أخبرنا علي بن عمر الدارقطني حدثنا الحسن بن رشيق  البغدادي عن احمد
المصري حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي عن أبيه ثم حدثني الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا 

ادي ثقة أخبرنا محمد بن القاضي قال ناولني عبد الكريم وكتب لي بخطه قال سمعت أبي يقول أحمد بن منيع بغد
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الحسين القطان حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخالدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي قال ومات 
احمد بن منيع سنة أربع وأربعين ومائتين حدثنا أحمد بن أبي جعفر حدثنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد 

ببغداد أليام بقين من شوال سنة أربع وأربعين وكان مولده سنة ستين ھو وأبو  البغوي مات جدي أحمد بن منيع
 خيثمة زھير بن حرب 

أحمد بن محمويه بن أبي سلمة المدائني حدث عن منصور بن عمار روى عن أحمد بن علي بن فضالة  - 2607
سعيد بن سلمة بن كيسان التوزي  وسعيد بن سلمة التوزي أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو علي الصواف حدثنا أبو عمرو

حدثنا أحمد بن أبي سلمة المدائني حدثنا منصور بن عمار حدثني بن لھيعة عن دارج أبي السمح عن أبي الھيثم عن 
أبي سعيد الخدري قال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن الشياع والشياع المفاخرة في الجماع أخبرنا القاضي 

الداودي وأبو بشر محمد بن عمر الوكيل قاال أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا أبو محمد  أبو بكر محمد بن عمر
عبد هللا بن يزيد الدقاق وأخبرني الحسن بن محمد الخالل حدثنا محمد بن المظفر حدثنا عبد هللا بن محمد بن يزيد 

ة المدائني حدثنا منصور بن عمار حدثني الدقاق حدثنا احمد بن علي بن فضالة حدثنا احمد بن محمويه بن أبي سلم
معروف أبو الخطاب قال سمعت واثلة بن األسقع يقول سمعت أم سلمة تقول كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا 

 أتى امرأة من نسائه غمض عينيه وقنع رأسه زاد الخالل وقال للتي تكون تحته عليك بالسكينة والوقار 

ن بكير بن معاوية أبو بكر الباھلي البصري سكن سر من رأى وحدث بھا عن إسماعيل أحمد بن معاوية ب - 2608
بن عياش ووكيع بن الجراح وإسماعيل بن مجالد بن سعيد وعباد بن عباد المھلبي وإبراھيم بن سعد والنضر بن 

حمد بن محمد شميل روى عنه عمر بن شبة النميري وعبد هللا بن أبي سعد الوراق وسوادة بن علي األحمسي وم
 الباغندي وغيرھم وكان صاحب أخبار وراوية لآلداب ولم يكن به بأس 

أحمد بن المقدام بن سليمان بن األشعث بن أسلم بن سويد بن األسود بن ربيعة بن سنان أبو األشعث العجلي  - 2609
يني ومحمد بن أبي عدي البصري قدم بغداد وحدث بھا عن حماد بن زيد وحزم بن أبي حزم عبد هللا بن جعفر المد

وفضيل بن سلمان وفضيل بن عياض وخالد بن الحارث ومعتمر بن سليمان ويزيد بن زريع ومحمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي وعثام بن علي وبشر بن المفضل وعبد الوھاب الثقفي روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه 

ناجية ومحمد بن محمد الباغندي وعبد هللا بن محمد البغوي ويحيى وقاسم بن زكريا المطرز وعبد هللا بن محمد بن 
بن صاعد وأحمد بن علي الجوزجاني والقاضي المحاملي والحسين بن يحيى بن عياش وقال بن أبي حاتم سئل أبي 
ي عن احمد بن المقدام فقال صالح الحديث محله الصدق أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھد

حدثنا القاضي عبد هللا بن الحسين بن إسماعيل المحاملي إمالء حدثنا أبو األشعث حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة 
عن األسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال تمشوا بين يدي أو قال 

وقال في ھذا الحديث جئت أسعى إلى نبي هللا كأني شرارة ھذا غريب من خلفي وقال ھذا مكان أو مقام المالئكة قال 
حديث شعبة عن األسود بن قيس ال أعلم رواه عنه غير خالد بن الحارث وتفرد به أبو األشعث عنه أخبرنا احمد بن 

لقاسم جعفر بن أبي جعفر حدثنا أبو العباس محمد بن احمد بن إبراھيم بن احمد بن محمد الحداد بتنيس حدثنا أبو ا
محمد بن الحسن بن عبد العزيز الحروي بتنيس حدثنا أبو األشعث احمد بن المقدام البصري ببغداد في قطيعة الربيع 
في مسجد السلولي في شھر رمضان سنة تسع وأربعين ومائتين حدثنا المعتمر بن سليمان أخبرنا محمد بن عبد 

 أخبرنا علي بن محمد بن احمد الوراق حدثنا محمد بن يونس الواحد األكبر والحسن بن الحسين النعالي قاال
العصفري قال قال أبو األشعث كنت قد كتبت عن جعفر بن سليمان الضبعي وعبد الوارث بن سعيد فكنا يوما في 
مجلس يزيد بن زريع فاقبل علينا فقال بلغني أن جماعة منكم يأتون جعفر بن سليمان الضبعي وعبد الوراث فمن 

نھما فال يقربن مجلسي فان جعفر بن سليمان رافضي وعبد الوراث التنوري معتزلي وما رأيت التنوري أتى كتب ع
الجمعة قط قال أبو األشعث وكنت مع معلي في جنازة أبو عوانة فما أدري أصليت عليه أم ال ومات جرير بن حازم 

بن زيد ال يخضب بالحناء ورأيت جعفر بن أول سنة تسع وسبعين ومائة ومات حماد بن زيد في آخرھا رأيت حماد 
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سلمان الضبعي أبيض الرأس واللحية ال يخضب ورأيت نوح بن قيس يخضب بالحناء وأظن بشر بن المفضل كان 
كذلك ورأيت يزيد بن زريع وشعيب ويحيى بن سعيد بيض اللحي وخالد بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمن بيض 

لحية ورأيت عمر بن علي المقدمي يخضب بسواد ورأيت عبد الوارث التنوري اللحي ورأيت عيينة أبيض الرأس وال
ال يخضب أخبرني محمد بن عمر بن بكير المقرئ أخبرنا أبو دلف عبد العزيز بن محمد بن احمد بن عبد العزيز 

ني أكتب لھم حدثنا إبراھيم بن محمد بن إبراھيم البزار حدثنا أبو األشعث قال كتب إلى قوم من أھل العسكر يسألو
ھذا سماعي ... ... كتابي إليكم والكتاب رسول ... ھذا كتابي فافھموه فإنه ... أحاديث فكتبت بھا إليھم ثم كتبت إليھم 

... تقولون ما قد قلته وأقول ... فان شئتم فارووه عني فانكم ... ... لھم ورع في دينھم وعقول ... من رجال لقيتھم 
ھكذا روى الشعر مفسودا وقد حدثنيه علي بن ... يغير من تصحيفه المعقول ... يه فربما أال فاحذروا التصحيف ف... 

احمد بن علي المؤدب حدثنا احمد بن إسحاق النھاوندي حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خالد الرامھرمزي حدثنا 
  يوسف مسطاح قال سمعت أحمد بن المقدام أبا األشعث العجلي يقول 

كتابي إليكم والكتاب ... كتابي ھذا فافھموه فإنه ... أھل بغداد يسألوني إجازة فكتبت إليھم ھذا  كتب إلى جماعة من
... فان شئتم فارووه عني فانكم ... ... لھم بصر في علمھم وعقول ... فيه سماع من رجال لقيتھم ... ... رسول 

أخبرنا أبو سعد ... تغير من معقول له ومقول ... أال فاحذروا التصحيف فيه فربما ... ... تقولون ما قد قلته وأقول 
الماليني قراءة أخبرنا عبد هللا بن عدي الحافظ قال سمعت عبدان االھوزاي يقول سمعت أبا داود السجستاني يقول أنا 
ال أحدث عن أبي األشعث يعني احمد بن المقدام قلت لم قال ألنه كان يعلم المجان المجون كان مجان بالبصرة 

رن صرر الدراھم ويطرحونھا على الطريق ويجلسون ناحية فإذا مر يعني رجال بصرة أراد أن يأخذھا يصرو
صاحوا ضعھا ليخجل الرجل فعلم أبو األشعث المارة بالبصرة ھيئوا صرر زجاج كصررھم فإذا مررتم بصررھم 

لوا ذلك فانا ال أحدث عنه فاردتم أخذھا فصاحوا بكم فاطرحوا صرر الزجاج الذي معكم وخذوا صرر الدراھم ففع
لھذا أخبرنا محمد بن علي المقرئ أخبرنا أبو مسلم بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال وسألت أبا 
علي صالح بن محمد عن حديث أبي األشعث فقال أبو األشعث ثقة أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت علي أخي بشر 

حاق بن خزيمة قال أبو األشعث البصري كان كيسا صاحب حديث حدثني محمد بن اإلسفراييني حدثكم محمد بن إس
يوسف النيسابوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي بمصر حدثنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي 

خبرنا محمد أخبرني أبي قال أبو األشعث أحمد بن المقدام بن سليمان العجلي بصري ليس به باس أخبرنا األزھري أ
بن العباس قال قال لنا إبراھيم بن محمد الكندي وأخبرنا احمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا 
بن محمد البغوي مات أبو األشعث احمد بن المقدام سنة ثالث وخمسين زاد األزھري ومائتين أخبرني الطناجيري 

كتاب جدي قال أبو بكر ومات أبو األشعث أحمد بن المقدام العجلي في حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال وجدت في 
المحرم سنة ثالث وخمسين ومائتين قرأت على البرقاني عن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق 
السراج قال مات أبو األشعث العجل بالبصرة في صفر سنة ثالث وخمسين ومائتين وكان يخضب بالحمرة قال أبو 

 شعث ولدت قبل موت أبي جعفر بسنتين األ

احمد بن مالك بن حبيب أبو حفص المؤدب حدث عن أسود بن عامر شاذان روى عنه عبد هللا بن احمد بن  -  2610
حنبل أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف حدثنا عبد هللا بن احمد حدثنا أبو حفص 

لمؤدب كتب لي بخطه وقرأه على قال حدثنا األسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أسباط بن احمد بن مالك بن حبيب ا
عزرة عن جعفر بن أبي وحشية عن مجاھد عن بن عمر قال كنا جلوسا عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاتاه 

 سلم يھديكم هللا  يھودي فعطس فحمد هللا فقال له يرحمك هللا يا محمد فقال رسول هللا صلى هللا عليه و

احمد بن المؤمل بن أبان بن تمام والد أبي عبيد الناقد حدث عن بشر بن محمد بن أبان السكري روى عنه  - 2611
ابنه أبو عبيد محمد بن احمد أخبرني الحسن بن أبي طالب حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو عبيد محمد بن 

بن محمد السكري حدثنا علي بن أبي خديجة عن محمد بن عبد الملك  أحمد بن المؤمل حدثنا أبي حدثنا بشر
األنصاري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد هللا األنصاري أن رجال من األنصار أتى النبي صلى هللا عليه و 
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رأته طالق سلم فقال يا رسول هللا إن أخي حلف بالطالق أن ال يكلمني فھل تجد له مخرجا قال وكيف حلف قال قال ام
ثالثا إن كلمني قال كيف ضنھا بزوجھا قال ما أضنھا به قال كيف ضنه بھا قال ما أضنه بھا قال يدعھا حتى تنقضي 
عدتھا ثالث حيض ثم كلم أخاك فليخطبھا بمھر جديد ونكاح جديد فتكون عنده على تطليقتين محمد بن عبد الملك 

 ضعيف 

صيصة وحدث بھا عن محمد بن القاسم األسدي ويزيد بن أبي حكيم احمد بن المطھر البغدادي نزل الم - 2612
العدني وصالح بن بيان الساحلي وروح بن أسلم البصري روى عنه على بن عبد الصمد الطيالسي وعبد هللا بن 
الصقر السكري ومحمد بن محمد الباغندي وغيرھم كتب إلى عبد الوھاب بن عبد هللا المري ومن دمشق قال أخبرنا 

علي الفرائضي وحدثني عبد العزيز بن أبي طاھر الصوفي أخبرنا أبو بكر محمد بن شباب بن نھار بن سلمان  أبو
بن داود بن الفيض السلمي الجالب بدمشق أخبرنا الحسين بن إبراھيم بن جابر الفرائضي حدثنا أبو بكر محمد بن 

من أعمال مصر قال أخبرنا أحمد بن مطھر عمر بن الحسين بسندفا قال قال عبد العزيز بن أبي طاھر الصوفي 
البغدادي بالمصيصة سنة ست وخمسين ومائتين حدثنا يزيد بن أبي حكيم العدني حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عمر قال كنا مع النبي صلى هللا عليه و سلم في سير فتأخرت فسمعت صارخا يصرخ فخشيت أن 

ت إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال لقد نزل على في ھذه الليلة سورة ھي أحب يكون نزل في قرآن قال فجئ
إلى مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا لفظ حديث الصوفي أخبرنا الحسن بن أبي بكر حدثنا عبد 

ن عمر البجلي أخبرنا عمر بن احمد الملك بن الحسن المعدل حدثنا عبد هللا بن المظفر وأخبرنا محمد بن إسماعيل ب
الواعظ حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قاال حدثنا احمد بن مطھر المصيصي حدثنا روح بن أسلم حدثنا 
حماد بن سلمة عن أبي ھاشم الرماني عن إبراھيم وفي حديث الباغندي قال حدثني إبراھيم بن ميمون الصايغ عن 

ى هللا عليه و سلم قال الضبع صيد وفيه جزاء كبش مسن إذا أصابه المحرم وتؤكل عطاء عن جابر أن النبي صل
أيضا وقال الباغندي إذا أصابھا المحرم قال وتؤكل قلت إنما نسبنا احمد بن المطھر إلى المصيصة ألن احمد سكنھا 

  ولعله بھا مات وأظنه قدم من المصيصة إلى بغداد فسمع منه بھا البغداديون وهللا أعلم

أحمد بن مخلد أبو جعفر الدقاق حدث عن أبى بدر شجاع بن الوليد روي عنه محمد بن مخلد الدوري  - 2613
أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدى أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا احمد بن مخلد أبو 

 بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ أنھا جعفر الدقاق حدثنا أبو بدر حدثنا عباد بن كثير حدثني عبد هللا
 رأت النبي صلى هللا عليه و سلم توضأ ثالثا ثالثا إلى أن بلغ رأسه 

احمد بن مالعب بن حيان أبو الفضل المخرمي الحافظ سمع عبد هللا بن بكر السھمي وعفان بن مسلم  -  2614
مد بن النعمان وأبا غسان مالك بن إسماعيل وثابت بن محمد وعاصم بن علي وأبا نعيم الفضل بن دكين وعبد الض

الزاھد ويحيى بن يعلى المحاربي وعمر بن حفص بن غياث ومعاوية بن عمرو األزدي ومحمد بن سعيد بن 
األصبھاني وأحمد بن جناب المصيصي روى عنه موسى بن ھارون ويحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد ومحمد بن 

بن محمد الصفار ومحمد بن عمرو الرزاز وأبو عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد  احمد الحكيمي وإسماعيل
ومحمد بن عبد هللا بن عتاب وأبو ھارون موسى بن محمد الزرقي وغيرھم أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر أخبرنا 

ي حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن احمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا احمد بن مالعب حدثنا علي بن عاصم بن عل
أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت النبي صلى هللا عليه و سلم في الحجامة فأمر أبا طيبة فحجمھا قال أحسب 
أنه كان أخاھا من الرضاعة أو غالما لم يحتلم حدثنا أبو عبد هللا الحسين بن عمر بن برھان الغزال أخبرنا أبو جعفر 

تري الرزاز إمالء حدثنا احمد بن مالعب حدثنا جندل بن والق حدثنا عبيد هللا وھو بن عمرو محمد بن عمر بن البخ
عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عمرة في رمضان تعدل حجة قرأت 

الحسن الدارقطني قاال حدثنا في أصل كتاب دعلج بن احمد وأخبرناه أبو بكر البرقاني عن أبي عمر بن حيويه وأبي 
دعلج قال سئل موسى بن ھارون عن احمد بن مالعب فقال من الثقات أخبرنا علي بن أبي علي قال قرأنا على 
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الحسين بن ھارون عن أبي العباس بن سعيد قال سمعت عبد الرحمن بن يوسف بن خراش والحسين بن محمد بن 
عبد هللا بن احمد يقول احمد بن مالعب ثقة قال أبو العباس وسمعت حاتم يقوالن أحمد بن مالعب ثقة متقن وسمعت 

احمد بن مالعب يقول ما أحدث إال ما أحفظه مثل حفظي للقرآن ورأيته يفصل بين الفاء والواو في الحديث حدثني 
مد بن الحسن بن أبي طالب عن أبي الحسن الدارقطني قال احمد بن مالعب بن حيان بغدادي ثقة أخبرنا علي بن مح

عبد هللا المعدل حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال سمعت أحمد بن مالعب يقول ولدت يوم اإلثنين لسبع 
خلون من ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وقال لنا في اليوم الذي قال لنا ھذا لي اليوم ثمانين سنة وخمسين يوما أخبرنا 

قال مات أحمد بن مالعب في جمادي األولى سنة خمس وسبعين  الحسن بن أبي بكر عن احمد بن كامل القاضي
ومائتين وكان من شيوخ المحدثين وثقاتھم وحفاظھم أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ 
على بن المنادى وأنا اسمع قال وأبو الفضل أحمد بن مالعب مات يوم األربعاء ألربع عشرة خلت من جمادى 

سنة خمس وسبعين ودفن في مقابر النجادين وكان من أحفظ الناس للحديث إلى أن مات على ذلك وكان  األولى
 موصوفا بحفظ القرآن 

 احمد بن مصعب بن سرويه أبو منصور القنطري حدث عن سھل بن زنجله روى عنه عبد الصمد الطستي  - 2615

لقرشي األيلي سكن بغداد وحدث بھا عن احمد بن سعيد احمد بن الممتنع بن عبد هللا بن طالب أبو الطيب ا -  2616
الھمداني وزكريا بن يحيى الوقاد وھارون بن سعيد األيلي وأحمد بن عمرو بن السرح المصري ونحوھم روى عنه 
أبو بكر الشافعي وعمر بن نوح البجلي وأبو حفص بن الزيات أخبرنا محمد بن محمد بن إبراھيم بن غيالن البزاز 

د بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا احمد بن الممتنع حدثنا أبو جعفر احمد بن سعيد حدثنا عبد هللا بن حدثنا محم
وھب أخبرني يونس بن يزيد عن الزھري أن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة حدثه أنه سمع أبا ھريرة يقول سمعت 

فإذا أعسر المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول كان رجل يداين الناس 
يتجاوز عنا فلقى هللا فتجاوز عنه حدثني علي بن محمد بن نصر الدينوري قال سمعت حمزة بن يوسف السھمي 
يقول وسألت الدارقطني عن احمد بن الممتنع أبي الطيب األيلي فقال صالح حدثني األزھري عن طلحة بن محمد بن 

محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع وأخبرنا السمسار  جعفر وأخبرنا
أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا الطيب بن الممتنع مات في سنة أربع وثالثمائة زاد بن المنادى في شھر رمضان 

ن الشام ومات ھا ھنا يوم األربعاء لسبع خلون قرأت في كتاب عثمان بن جابر العطار قدم أبو الطيب بن الممتنع م
 من شھر رمضان سنة أربع وثالثمائة 

احمد بن مكرم بن خالد بن صالح أبو الحسن البرتي حدث عن علي بن المديني روى عنه عبد العزيز بن  - 2617
ث مستقيمة أخبرنا جعفر الخرقي ومحمد بن إبراھيم بن نيطرا ومحمد بن إسماعيل الوراق ومحمد بن المظفر أحادي

القاضي أبو تمام علي بن محمد بن الحسن الواسطي أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا أبو الحسن احمد بن مكرم 
بن خالد البرتي حدثنا علي بن المديني حدثنا روح بن عبادة حدثنا بسطام بن مسلم قال سمعت خليفة بن عبد هللا 

ي يقول بينا نحن مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أعرابي قد ألح عليه الغبري قال سمعت عائذ بن عمرو المزن
المسألة يقول يا رسول هللا أطعمني فدخل رسول هللا منزله فأخذ بعضادتي الحجرة ثم أقبل علينا بوجھه فقال والذي 

 نفسي بيده لو تعلمون ما في المسألة ما سأل أحد إال ليلة بينه ثم أمر له بطعام 

احمد بن مسعود الوزان حدث عن عثمان بن ھشام بن الفضل بن دلھم وعباس بن محمد الدوري وخلف بن  -  2618
محمد الواسطي روى عنه بن المظفر أخبرنا على بن أبي خازم العبدي حدثنا محمد بن المظفر حدثنا أحمد بن 

شعبة حدثنا األشعث بن سليم عن سعيد مسعود الوزان حدثنا عثمان بن ھشام بن الفضل حدثنا يحيى بن السكن حدثنا 
 بن جبير عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ال ينظر هللا إلى مسبل إزاره 
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احمد بن مظرف أبو الحسن القاضي البستي حدث بسر من رأى عن أبي يحيى بن أبي ميسرة المكي وھشام  - 2619
يسابوري روى عنه علي بن احمد بن محمد بن يوسف السامري بن علي السيرافي وجعفر بن محمد بن سوار الن

 وذكر أنه سمع منه في سنة سبع وعشرين وثالثمائة 

احمد بن المطلب بن عبد هللا بن ھارون الواثق بن محمد المعتصم بن ھارون الرشيد بن محمد المھدى بن  -  2620
بد المطلب أبو بكر الھاشمي سمع أبا مسلم الكجي عبد هللا المنصور بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن ع

وموسى بن إسحاق األنصاري وجعفر بن محمد الفريابي والقاسم بن زكريا المطرز روى عنه أبو الحسن الدارقطني 
وأبو حفص بن اآلجري وإبراھيم بن مخلد الباقرحي وكان ثقة دينا صالح وقال أبو الفتح عبيد هللا بن أحمد النحوي 

ني عنه كان أبو بكر بن المطلب من الستر والصيانة لنفسه في االعتزال عن الدنيا وأھلھا والورع ما يجل فيما بلغ
وصفه أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع قال مات أبو بكر بن عبد المطلب الھاشمي في ذي الحجة سنة 

 أربع وأربعين وثالثمائة 

الحسن الفقيه الصوفي يعرف بغالم أبي األديان وكان أبو األديان من شيوخ  احمد بن محبوب بن سليمان أبو -  2621
الصوفية سمع احمد بن محبوب أبا مسلم الكجي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى المروزي ومحمد 
 بن يوسف بن البركي والحسن بن علي بن المتوكل ومحمد بن الحسين األنماطي وأبا السري محمد بن نعيم
األنصاري وأبا برزة الحاسب ويوسف بن يعقوب القاضي ومحمد بن عبد هللا الحضرمي وأبا خليفة الجمحي وغيرھم 
من شيوخ الشام ومصر حدثنا عنه محمد بن احمد بن إسحاق البزاز وكان ثقة سكن مكة وحدث بھا أخبرنا محمد بن 

يمان الفقيه بمكة حدثنا محمد بن الحسين األنماطي أحمد بن إسحاق البزاز أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محبوب بن سل
حدثنا سعد بن زنبور حدثنا عبد الرحمن بن عبد هللا بن عمر عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال 
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه بلغني أن احمد بن محبوب مات بمدينة 

 هللا صلى هللا عليه و سلم ودفن بھا في سنة سبع وخمسين وثالثمائة رسول 

احمد بن مرحب بن احمد بن إسحاق أبو الفرج الفارسي الصيرفي حدث عن عيسى بن علي بن عيسى  -  2622
الوزير وأبي حفص الكتاني كتبت عنه وكان سماعه صحيحا ومسكنه بباب الشعير أخبرني أحمد بن مرحب أخبرنا 

علي بن عيسى حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي حدثنا عيسى بن سالم حدثنا عبد هللا بن المبارك عن بن  عيسى بن
عيينة عن عبد هللا بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول يتبع 

ع أھله وماله ويبقى عمله سألت أحمد بن مرحب الميت ثالثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أھله وماله وعمله فيرج
عن مولده فقال في سنة سبعين وثالثمائة ومات في ليلة اإلثنين التاسع من شھر ربيع اآلخر من سنة إحدى وخمسين 

 وأربعمائة وذلك بعد خروجي من بغداد إلى الشام 

 حرف النون من آباء األحمدين  

ن عوف بن وھب بن عميرة بن ھاجر بن عمير بن عبد العزى بن قمير احمد بن نصر بن مالك بن الھيثم ب - 2623
بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمر أبو عبد هللا الخزاعي وسويقة نصر ببغداد منسوبة إلى أبيه مالك بن الھيثم جد 

مرو بن لحي احمد بن نصر كان أحد نقباء بنى العباس في ابتداء الدولة الھاشمية وعمرو الذي سقنا نسبه إليه ھو ع
بن قمعة بن خندف الذي قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رأيت عمرو بن لحي أبا بنى كعب ھؤالء يجر قصبه 
في النار ألنه أول من بحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامى وغير دين إسماعيل بن إبراھيم 

مان بن احمد الدقاق وأبو سھل بن زياد قاال حدثنا احمد بن عبد عليھما السالم أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عث
الجبار العطاردي حدثني أبي عن سھل بن شعيب عن بن سفيان األسلمي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 نزل القرآن على لغة الكعبين كعب بن لؤي 
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ي الصيمري أخبرنا علي بن الحسن الرازي وھو أبو قريش وكعب بن عمرو وھو أبو خزاعة أخبرنا الحسين بن عل
حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير أخبرنا مصعب وھو بن عبد هللا الزبيري قال عمرو بن لحي 
بن قمعة بن خندف يقولون إنه أبو خزاعة وخزاعة تقول كعب بن عمرو بن ربيعه بن حارثة بن عمرو بن عامر بن 

سب وهللا أعلم إن كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ما روى فرسول هللا أعلم وما قال غسان ويأبون ھذا الن
فھو الحق قلت وكان احمد بن نصر من أھل الفضل والعلم مشھورا بالخير أمارا بالمعروف قواال بالحق وسمع 

ن بشير وعبد العزيز بن أبي الحديث من مالك بن أنس وحماد بن زيد ورباح بن زيد وعبد الصمد بن معقل وھشيم ب
رزمة ومحمد بن ثور وعلي بن الحسين بن واقد ولم يرو إال شيئا يسيرا روى عنه يحيى بن معين ويعقوب وأحمد 
ابنا إبراھيم الدورقي ومحمد بن يوسف بن الطباع ومحمد بن المطلب الخزاعي ومحمد بن يوسف الصابوني أخبرنا 

اق النعالي حدثكم عبد هللا بن إسحاق المدائني حدثنا محمد بن بشر حدثنا احمد أبو بكر البرقاني قال قرأت على إسح
يعنى بن كثير حدثني احمد بن نصر بن مالك قال كلمت مالك بن أنس وسألته عن حديث فقال لغالم له جأ عنقه وأقمه 

بن المطلب الخزاعي أخبرنا الحسن بن أبي بكر حدثنا محمد بن العباس بن نجيح البزار من لفظه أخبرني محمد 
حدثنا احمد بن نصر بن مالك حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عدي قال سئل بن عمر عن استالم الحجر فقال 
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقبله قال فقال رجل أرأيت إن زحمت أو غلبت عليه قال أجعل أرأيت باليمن 

 لمه قال بن نجيح في كتاب الزبير بن عدي والصواب بن عربي رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يست

أخبرنا علي بن يحيى بن جعفر االمام بأصبھان حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن حفص المغازلي حدثنا أبو جعفر 
محمد بن العباس بن أيوب األخرم حدثنا يعقوب بن إبراھيم يعنى الدورقي حدثنا احمد بن نصر بن مالك الخزاعي 

لمقتول حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا عبيد هللا العتكي عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى ا
هللا عليه و سلم الوتر واجب فمن لم يوتر فليس منا أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي حدثنا أبو سھل احمد 

الصابوني الحافظ حدثنا احمد بن نصر الخزاعي قال حدثنا بن محمد بن عبد هللا القطان حدثنا محمد بن يوسف 
الحسين بن محمد المروزي شيخ له عن بن جريج قال قال عطاء المعتكف كأنه محرم بين يدي الرحمن تعالى يقول 
ال أبرح حتى تغفر لي حدثني عبد العزيز بن علي الوراق حدثنا عبيد هللا بن محمد بن سليمان المخرمي حدثنا أبو 

احمد بن عليل المطيري حدثني داود بن سليمان حدثنا أبي قال سمعت احمد بن نصر بن مالك الخزاعي يقول  بكر
رأيت مصابا قد وقع فقرأت في أذنه فكلمتني الجنية من جوفه فقالت يا أبا عبد هللا با دعني أخنقه فإنه يقول القرآن 

عباس الخزاز حدثنا محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي مخلوق حدثنا الحسن بن علي الجوھري أخبرنا محمد بن ال
حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين وذكر احمد بن نصر بن مالك فترحم عليه وقال قد 
ختم هللا له بالشھادة قلت ليحيى كتبت عنه شيئا قال نعم نظرت له في مشايخ الجنديين وأحاديث عبد الصمد بن معقل 
وعبد هللا بن عمرو بن مسلم الجندي قلت ليحيى من يحدث عن عبد هللا بن عمرو بن مسلم قال عبد الرزاق قلت ثقة 
ھو قال ثقة ليس به بأس قلت فأبوه عمرو بن مسلم الذي يحدث عن طاوس كيف ھو قال وأبوه ال بأس به ثم قال 

كبار ثم قال يحيى كان أحمد يقول ما دخل  يحيى كان عند احمد بن نصر مصنفات ھشيم كلھا وعن مالك أحاديث
عليه أحد يصدقه يعنى الخليفة ثم قال يحيى ما كان يحدث كان يقول لست موضع ذاك يعنى أحمد بن نصر بن مالك 
رحمه هللا وأحسن يحيى الثناء عليه أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا جعفر بن محمد الخالدي حدثنا محمد بن 

مي قال وقتل أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي سنة إحدى وثالثين ومائتين قلت وكان قتله في خالفة عبد هللا الحضر
الواثق المتناعه عن القول بخلق القرآن حدثني القاضي أبو عبد هللا الصيمري حدثنا محمد بن عمران المرزباني 

خزاعي من أھل الحديث وكان جده من أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال كان أحمد بن نصر بن مالك بن الھيثم ال
رؤساء نقباء بني العباس وكان أحمد وسھل بن سالمة حين كان المأمون بخرسان بايعا الناس على األمر بالمعروف 
والنھي عن المنكر إلى أن دخل المأمون بغداد فرفق بسھل حتى لبس السواد وأخذ األرزاق ولزم أحمد بيته ثم إن 

ر أيام الواثق واجتمع إليه خلق من الناس يأمرون بالمعروف إلى أن ملكوا بغداد وتعدى أمره تحرك ببغداد في آخ
رجالن من أصحابه يقال ألحدھما طالب في الجانب الغربي ويقال لآلخر أبو ھارون في الجانب الشرقي وكانا 

عليھم قوم إلى إسحاق بن موسرين فبذال ماال وعزما على الوثوب ببغداد في شعبان سنة إحدى وثالثين ومائتين فنم 
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إبراھيم فأخذ جماعة فيھم أحمد بن نصر وأخذ صاحبيه طالبا وأبا ھارون فقيدھما ووجد في منزل أحدھما أعالما 
وضرب خادما ألحمد بن نصر فأقر أن ھؤالء كانوا يصيرون إليه ليال فيعرفونه ما عملوا فحملھم إسحاق مقيدين إلى 

ألحمد بن نصر دع ما أخذت له ما تقول في القرآن قال كالم هللا قال أفمخلوق  سر من رأى فجلس لھم الواثق وقال
ھو قال ھو كالم هللا قال أفترى ربك في القيامة قال كذا جاءت الرواية فقال ويحك يرى كما يرى المحدود المتجسم 

إسحاق وكان قاضيا على يحويه مكان ويحصره الناظر أنا أكفر برب ھذه صفته ما تقولون فيه فقال عبد الرحمن بن 
الجانب الغربي ببغداد فعزل ھو حالل الدم وقال جماعة من الفقھاء كما قال فأظھر بن أبي داود أنه كاره لقتله فقال 
للواثق يا أمير المؤمنين شيخ مختل لعل به عاھة أو تغير عقل يؤخر أمره فقال الواثق ما أراه إال مؤديا لكفره قائما 

الواثق بالصمصامة وقال إذا قمت إليه فال يقومن أحد معي فإني أحتسب خطاي إلى ھذا الكافر  بما يعتقده منه ودعا
الذي يعبد ربا ال نعبده وال نعرفه الصفة التي وصفه بھا ثم أمر بالنطع فأجلس عليه وھو مقيد وأمر بشد رأسه بحبل 

نصب في الجانب الشرقي أياما وفي وأمرھم أن يمدوه ومشى إليه حتى ضرب عنقه وأمر بحمل رأسه إلى بغداد ف
الجانب الغربي أياما وتتبع رؤساء أصحابه فوضعوا في الحبوس أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثني أبي قال 
سمعت أبا محمد الحسن بن محمد بن بحر الحربي يقول سمعت جعفر بن محمد الصائغ يقول بصر عيناي وإال فعميتا 

د بن نصر الخزاعي حيث ضربت عنقه يقول رأسه ال اله إال هللا أو كما قال أخبرنا وسمع أذناي واال فصمتا أحم
علي بن محمد بن عبد هللا الحذاء المقرئ أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلم الختلي حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد 

حمد بن نصر فقال رحمه هللا ما الخالق حدثنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد هللا يعني أحمد بن حنبل وذكر أ
كان أسخاه لقد جاد بنفسه أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا العباس 
السياري يقول سمعت أبا العباس بن سعيد قلت وليس بابن عقدة ھذا شيخ مروزي قال لم يصبر في المحنة إال أربعة 

بل أبو عبد هللا وأحمد بن نصر بن مالك الخزاعي ومحمد بن نوح بن ميمون كلھم من أھل مرو أحمد بن حن
المضروب ونعيم بن حماد وقد مات في السجن مقيدا فأما أحمد بن نصر فضربت عنقه وھذه نسخة الرقعة المعلقة 

ن مالك في إذن أحمد بن نصر بن مالك بسم هللا الرحمن الرحيم ھذا رأس أحمد بن نصر ھذا رأس أحمد بن نصر ب
دعاه عبد هللا اإلمام ھارون وھو الواثق با أمير المؤمنين إلى القول بخلق القرآن ونفى التشبيه فأبى إال المعاندة 
فجعله هللا إلى ناره وكتب محمد بن عبد الملك ومات محمد بن نوح في فتنة المأمون والمعتصم ضرب أحمد بن حنبل 

ن حماد ولما جلس المتوكل دخل عليه عبد العزيز بن يحيى المكي فقال يا والواثق قتل أحمد بن نصر وكذلك نعيم ب
أمير المؤمنين ما رؤي اعجب من أمر الواثق قتل احمد بن نصر وكان لسانه يقرا القرآن إلى ان دفن قال فوجد 

الملك في قلبي المتوكل من ذلك وساءه ما سمعه في أخيه إذ دخل عليه محمد بن عبد هللا الزيات فقال له يا بن عبد 
من قتل أحمد بن نصر فقال يا أمير المؤمنين أحرقني هللا بالنار ان قتله أمير المؤمنين الواثق إال كافرا ودخل عليه 
ھرثمة فقال يا ھرثمة في قلبي من قتل أحمد بن نصر فقال يا أمير المؤمنين قطعني هللا إربا إربا أن قتله أمير 

ودخل عليه أحمد بن أبي داود فقال يا أحمد في قلبي من قتل أحمد بن نصر فقال يا المؤمنين الواثق إال كافرا قال 
أمير المؤمنين ضربني هللا بالفالج أن قتله أمير المؤمنين الواثق إال كافرا قال المتوكل فأما بن الزيات فأنا أحرقته 

فقال يا معشر خزاعة ھذا الذي قتل  بالنار وأما ھرثمة فإنه ھرب وتبدى واجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل في الحي
بن عمكم أحمد بن نصر فقطعوه إربا إربا وأما بن أبي داود فقد سجنه هللا في جلده أخبرنا الحسن بن أبي بكر عن 
أحمد بن كامل القاضي قال حمل أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي من بغداد إلى سر من رأى فقتله الواثق في يوم 

شعبان سنة إحدى وثالثين وفي يوم السبت مستھل شھر رمضان نصب رأسه ببغداد على  الخميس ليومين بقيا من
رأس الجسر وأخبرني أبي أنه رآه قال وكان شيخا أبيض الرأس واللحية وأخبرني أنه وكل برأسه من يحفظه بعد أن 

رة يس بلسان طلق وأنه لما نصب برأس الجسر وأن الموكل به ذكر أنه يراه بالليل يستدير إلى القبلة بوجھه فيقرأ سو
أخبر بذلك طلب فخاف على نفسه فھرب أخبرنا أبو نصر إبراھيم بن ھبة هللا بن إبراھيم الجرباذقاني بھا حدثنا معمر 
بن أحمد األصبھاني أخبرني أبو عمرو عثمان بن محمد العثماني أجازه قال حدثني علي بن محمد بن إبراھيم حدثنا 

ماعيل بن خلف قال كان أحمد بن نصر خلى فلما قتل في المحنة وصلب رأسه أخبرت أن أبي حدثنا إبراھيم بن إس
الرأس يقرأ القرآن فمضيت فبت بقرب من الرأس مشرفا عليه وكان عنده رجالة وفرسان يحفظونه فلما ھدئت 

ي ثم رأيته بعد ذلك العيون سمعت الرأس تقرأ الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وھم ال يفتنون فاقشعر جلد



67 

 

في المنام وعليه السندس واإلستبرق وعلى رأسه تاج فقلت ما فعل هللا بك يا أخي قال غفر لي وأدخلني الجنة إال أني 
كنت مغموما ثالثة أيام قلت ولم قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مر بي فلما بلغ خشبتي حول وجھه عني 

 قتلت على الحق أو على الباطل فقال أنت على الحق ولكن قتلك رجل من أھل بيتي فقلت له بعد ذلك يا رسول هللا
فإذا بلغت إليك أستحي منك قرأت على أبي بكر البرقاني عن أبي إسحاق إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكى أخبرنا 

على الجسر كانت  محمد بن إسحاق السراج قال سمعت أبا بكر المطوعي قال لما جيء برأس احمد بن نصر صلبوه
الريح تديره قبل القبلة فاقعدوا له رجال معه قصبة أو رمح فكان إذا دار نحو القبلة أداره إلى خالف القبلة قال 
وسمعت خلف بن سالم يقول بعد ما قتل أحمد بن نصر وقيل له أال تسمع ما الناس فيه يا أبا محمد قال وما ذاك قال 

القرآن قال كان رأس يحيى بن زكريا يقرأ وقال السراج سمعت عبد هللا بن يقولون إن رأس أحمد بن نصر يقرأ 
محمد يقول حدثنا إبراھيم بن الحسن قال رأى بعض أصحابنا أحمد بن نصر بن مالك في النوم بعد ما قتل فقال ما 

بن محمد بن أحمد فعل بك ربك فقال ما كنت إال غفوة حتى لقيت هللا فضحك إلى أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد 
بن أبي طاھر الدقاق أخبرنا أبو بكر النجاد حدثنا عبد هللا بن أحمد حدثنا أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال 
سمعت أبا جعفر األنصاري قال سمعت محمد بن عبيد وكان من خيار الناس يقول رأيت أحمد بن نصر في منامي 

ل غضبت له فأباحني النظر إلى وجھه تعالى قلت لم يزل رأس أحمد بن فقلت يا أبا عبد هللا ما صنع بك ربك فقا
نصر منصوبا ببغداد وجسده بسر من رأى ست سنين إلى أن حط وجميع بين رأسه وبدنه ودفن بالجانب الشرقي في 

سى بن المقبرة المعروفة بالمالكية أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا محمد بن عمر بن غالب الجعفي أخبرنا مو
ھارون قال دفن أحمد بن نصر بن مالك ببغداد في شوال سنة سبع وثالثين بعد الفطر بيوم أو يومين حدثنا أحمد بن 
أبي جعفر حدثنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي سنة سبع وثالثين فيھا دفن أحمد بن نصر بن 

ني عن أبي إسحاق المزكى قال قال محمد بن إسحاق السراج قتل مالك الخزاعي بعد الفطر بيومين قرأت على البرقا
أحمد بن نصر بن مالك يوم السبت غرة رمضان سنة إحدى وثالثين وأنزل رأسه وأنا حاضر ببغداد يوم الثالثاء 

 لثالث خلت من شوال سنة سبع وثالثين ومائتين 

حدث عن أبيه وعن بشر بن الحارث روى أحمد بن نصر بن حماد بن عجالن أبو جعفر البجلي الوراق  - 2624
عنه محمد بن مخلد الدوري وعبيد هللا بن عبد الرحمن السكري إال أن عبيد هللا سماه محمدا أخبرنا أبو عمر بن 
مھدي حدثنا محمد بن مخلد العطار حدثنا أحمد بن نصر بن حماد حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي 

هللا صلى هللا عليه و سلم ال يترك هللا أحدا يوم الجمعة إال غفر له أخبرنا علي بن أبي علي ھريرة قال قال رسول 
حدثنا أبو العباس عبد هللا بن موسى الھاشمي حدثنا عبيد هللا بن عبد الرحمن السكري حدثنا محمد بن نصر بن حماد 

بن نصر بن حماد بن عجالن البجلي  حدثنا أبي بنحوه قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه مات أبو جعفر أحمد
 الوراق في شھر رمضان سنة سبعين ومائتين 

أحمد بن نصر بن حميد بن الوازع أبو بكر البزاز كان ينزل بالجانب الشرقي في مربعة أبي عبيد هللا  - 2625
عبد هللا  وحدث عن محمد بن أبان الواسطي وزكريا بن يحيى زحمويه وعبد الرحمن بن صالح األزدي ومحمد بن

األرزي روى عنه محمد بن مخلد ومحمد بن العباس بن نجيح وأبو سھل بن زياد وكان ثقة أخبرنا محمد بن الحسين 
القطان حدثنا محمد بن العباس بن نجيح حدثنا أحمد بن نصر حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه حدثنا خلف بن خليفة 

وھو يتوضأ فجعل يمد الوضوء إلى إبطيه فقلت ماذا يا أبا عن أبي مالك عن أبي حازم قال كنت خلف أبي ھريرة 
ھريرة فقال أنتم ھا ھا ھنا يا بني فروخ لو علمت أنكم ھا ھنا ما توضأت ھذا الوضوء سمعت خليلي صلى هللا عليه 
و سلم يقول الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ذكر محمد بن مخلد فيما قرأت بخطه أن أحمد بن نصر بن 

ميد بن الوازع مات في جمادي اآلخرة من سنة أربع وثمانين ومائتين روى عن ھذا الشيخ بعض الناس فسماه ح
 محمدا وقد ذكرناه في المحمدين 
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أحمد بن نصر أبو عبد الرحمن الواسطي سكن بغداد وحدث بھا عن محمد بن وزير الواسطي ومحمد بن  - 2626
عنه أبو الفضل الزھري أخبرنا أحمد بن عمر بن روح النھرواني حرب النشائي وھارون بن حميد وغيره روى 

حدثنا عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري حدثنا أبو عبد الرحمن الواسطي أحمد بن نصر قال حدثنا محمد بن وزير 
 حدثنا أحمد بن معدان العبدي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول هللا صلى هللا
عليه و سلم ما عظمت نعم هللا على عبد إال عظمت مؤونة الناس عليه فمن لم يحتمل تلك المؤونة فقد عرض نعمة 
هللا للزوال أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ عن أبيه قال ومات أبو عبد الرحمن الواسطي في شوال سنة خمس 

 عشرة يعني وثالثمائة 

حدث عن الحسن بن عرفة وعبدوس بن بشر وحميد الربيع والحسن بن  أحمد بن نصر أبو بكر العطار - 2627
محمد الزعفراني وعلي بن حرب الطائي وعبد هللا بن أيوب المخرمي وسعدان بن نصر وبنان بن يحيى المغازلي 
أحاديث مستقيمة روى عنه إبراھيم بن أحمد بن جعفر الخرقي المقرئ أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد السواق 

ثنا إبراھيم بن أحمد بن جعفر الخرقي حدثنا أبو بكر أحمد بن نصر العطار حدثنا بنان بن يحيى المغازلي حدثنا حد
عبد هللا بن رجاء حدثنا إسرائيل عن مسلم بياع المالء عن مجاھد عن بن عباس قال كان خاتم النبي صلى هللا عليه و 

 سلم حلقة من فضة 

يعقوب بن حسان أبو بكر المعروف بحبشون البندار سمع يوسف بن موسى  أحمد بن نصر بن سندويه بن - 2628
القطان والحسن بن عرفة وعلي بن شعيب السمسار ومحمد بن عبد هللا المخرمي وأبا نشيط محمد بن ھارون 
وإبراھيم بن محشر روى عنه القاضي أبو الحسن الجراحي وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين ويوسف 

ر القواس وغيرھم أخبرنا أبو القاسم األزھري حدثنا علي بن عمر الحافظ قال أحمد بن نصر بن سندويه أبو بن عم
بكر البندار يعرف بحبشون البصالني صدوق كتبنا عنه قرأت في كتاب أبي القاسم بن الثالج بخطه توفي أبو بكر 

 نة إحدى وعشرين وثالثمائة أحمد بن نصر بن سندويه البندار المعروف بحبشون في ربيع األول س

أحمد بن نصر بن طالب أبو طالب الحافظ سمع العباس بن محمد الدوري وإسماعيل بن عبد هللا بن ميمون  - 2629
العلجي وعثمان بن محمد بن بلج البصري وأحمد بن أصرم المغفلي وسليمان بن عبد الحميد البھراني ويحيى بن 

محمد بن برة الصنعاني وإسحاق بن إبراھيم الدبري روى عنه أبو عمر بن عثمان بن صالح المصري وإبراھيم بن 
حيويه الخزاز وعبد هللا بن موسى الھاشمي ومحمد بن المظفر والدارقطني وبن شاھين وكان ثقة ثبتا سمعت البرقاني 

بن شاذان قال  يقول كان الدارقطني يقول أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ استاذي أخبرني األزھري حدثنا أبو بكر
سنة ثالث وعشرين وثالثمائة فيھا توفي أبو طالب الحافظ حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة عن محمد بن 
جعفر وأخبرني السمسار حدثنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا طالب أحمد بن نصر الحافظ مات في شھر رمضان سنة 

جعفر حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الشاھد قال توفي أبو طالب ثالث وعشرين وثالثمائة وأخبرنا أحمد بن أبي 
 أحمد بن نصر الحافظ في شوال سنة ثالث وعشرين وثالثمائة 

أحمد بن نصر بن سعيد أبو سليمان النھرواني ويعرف بابن أبي ھراسة حدث عن إبراھيم بن إسحاق  - 2630
 حمد بن عبد هللا الدوري الوراق وقال قدم علينا من النھروان األحمدي شيخ من شيوخ الشيعة روى عنه أبو بكر أ

أحمد بن نصر بن محمد بن أشكاب بن الحسن أبو نصر القاضي الزعفراني البخاري قدم بغداد حاجا  -  2631
وحدث بھا عن عبد هللا بن عبد الوھاب القزويني وأحمد بن جعفر بن نصر الجمال ومحمد بن إسحاق الشاذياخي 

ري وإبراھيم بن إسحاق الزوزني والحسين بن أحمد الزعفراني والحسين بن محمد بن موسى القمي النيسابو
وإسماعيل بن الحسين الرازي ومحمد بن يحيى بن خالد المروزي وغيرھم كتب الناس عنه بانتقاء الدارقطني وروى 

وحدثنا عنه أبو الحسن بن  ھو عنه ومحمد بن إسماعيل الوراق وبن شاھين والحسن بن عثمان بن جابر العطار
رزقويه وأبو عقيل القزاز وأبو علي بن شاذان ومحمد بن طلحة النعالي وكان ثقة أخبرني محمد بن أحمد بن رزق 
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حدثنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد الزعفراني البخاري قدم للحج حدثنا عبد هللا بن طاھر القزويني 
د بن الحسن عن أبي حنيفة عن ناصح عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا محم

أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال ما من عمل أطيع هللا فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم وما من عمل 
كر أخبرنا القاضي أبو عصى هللا فيه أعجل عقوبة من البغي واليمين الفاجرة تدع الديار بالقع أخبرنا الحسن بن أبي ب

نصر أحمد بن نصر بن محمد بن أشكاب البخاري في ذي القعدة من سنة اثنتين وخمسين وثالثمائة قال سمعت 
إسماعيل بن الحسين الرازي يقول سمعت يحيى بن معاذ يقول ال يزال العبد مقرونا بالتواني ما دام مقيما على وعد 

 األماني 

 بن الفتح أبو بكر الذارع نزل النھروان وحدث بھا عن الحارث بن أبي أسامة أحمد بن نصر بن عبد هللا - 2632
وإسماعيل بن إسحاق القاضي وأحمد بن يحيى بن ثعلب وأبي شعيب الحراني ومحمد بن عبد هللا الحضرمي مطين 

بي شبيل والحسن بن عليل العنزي وأحمد بن علي األبار والحسن بن علي المعمري ويوسف بن يعقوب القاضي وأ
والواقدي وأحمد بن مسروق الطوسي وأحمد بن المغلس الحماني وجماعة غير ھؤالء ممن ال يعرف وفي حديثه 
نكرة تدل على أنه ليس بثقة حدثنا عنه أبو الفرج علي بن الحسن خطيب النھروان والحسين بن محمد بن جعفر 

أنه سمع منه في سنة خمس وستين وثالثمائة وحدثنا الصيرفي األصم وأبو علي بن دوما النعالي وذكر لنا أبن دوما 
 عنه بن دوما في موضع آخر فقال حدثنا أحمد بن عبد هللا بن نصر الذارع 

أحمد بن نصر بن محمد أبو الحسن الزھري يعرف بالخرزي سكن نيسابور أخبرنا محمد بن علي المقرئ  - 2633
ابوري قال سمعت أبا الحسن أحمد بن نصر بن محمد الزھري حدثنا محمد بن عبد هللا أبو عبد هللا الحافظ النيس

... وكان الصديق يزور الصديق ... البغدادي الخرزي نزيل نيسابور يقول أنشدني نصر بن أحمد الخبزأرزي لنفسه 
 قال أبو عبد هللا... لبث الھموم وشكوى الزمان ... فصار الصديق يزور الصديق ... ... لشرب المدام وعزف القيان 

توفي أبو الحسن الزھري بنيسابور في شھر رمضان سنة ثمانين وثالثمائة وسمعته غير مرة يذكر سماعه من أبي 
 عبد هللا بن مخلد وأبي عبد هللا بن المحاملي 

 مفاريد األسماء من حرف النون  

أبي علي البصري  أحمد بن النعمان بن مھران أبو جعفر القزاز نزل الكوفة وحدث بھا فأخبرنا علي بن -  2634
قرأنا على الحسين بن ھارون الضبي عن أبي العباس بن سعيد قال أحمد بن النعمان بن مھران أبو جعفر البغدادي 
القزاز سكن الكوفة سمع أبا بكر بن أبي شيبة وبشر بن الوليد وعبد هللا بن عمر وھذه الطبقة ورأيته ال يخضب توفي 

 ئتين بالكوفة في يوم الروس سنة إحدى وثمانين وما

أحمد بن النضر بن بحر أبو جعفر العسكري من أھل عسكر مكرم قدم بغداد وحدث بھا عن سعيد بن  - 2635
حفص النفيلي ومصعب بن سعيد المصيصي ويحيى بن رجاء بن أبي عبيدة الحراني وعبد الرحمن بن عبيد هللا 

عبد هللا بن إسحاق المدائني وإسماعيل بن  الحلبي وحامد بن يحيى البلخي ومحمد بن مصفى الحمصي روى عنه
علي الخطبي وعبد الباقي بن قانع القاضي ومحمد بن علي بن سھل اإلمام أخبرنا الحسن بن أبي بكر حدثنا إسماعيل 
بن علي الخطبي حدثنا أحمد بن النضر العسكري حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد حدثنا زيد بن صالح عن يحيى 

عن بن عمر أن امرأة كانت ترعى غنما لكعب فخافت على شاة منھا أن تسبقھا بنفسھا فذبحتھا بن سعيد عن نافع 
بمروة فذكروه للنبي صلى هللا عليه و سلم فأمرھم بأكلھا أخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى الحظراني حدثنا 

ضر العسكري ببغداد حدثنا سعيد بن أبو علي الحسن بن ھشام بن عمرو البلدي ببلد حدثنا أبو جعفر أحمد بن الن
حفص حدثنا يونس بن راشد عن عبيد هللا بن عمر عن نافع وسالم عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه 
و سلم نھى عن أكل الحمر األھلية أخبرنا السمسار حدثنا الصفار حدثنا أبن قانع أن أحمد بن النضر بن بحر مات في 

ن أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال سنة تسعين ومائتي
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وجاءنا الخبر بموت أبي جعفر أحمد بن النضر العسكري عسكر مكرم خرج من عندنا إلى الرقة فمات بھا ليومين 
نسمع ھذا منه إن جده ألمه سھل بن خلوا من ذي الحجة سنة تسعين كان من ثقات الناس وأكثرھم كتابا وقيل لنا ولم 

 محمد بن الزبير العسكري 

أحمد بن نباتة أبو عبد هللا سمع عبد الوھاب بن عبد الحكم الوزان روى عنه محمد بن مخلد وذكر فيما  - 2636
 قرأت بخطه أنه مات في رجب من سنة خمس وثالثمائة 

 حرف الواو من آباء األحمدين 

ئ والد أبي العباس قرأ على علي بن حمزة الكسائي وروى عنه اليزيدي صاحب أبي أحمد بن واصل المقر - 2637
عمرو بن العالء حدث عنه ابنه أبو العباس محمد وقيل إن اسمه محمد بن واصل واسم أبيه أحمد وقد ذكرنا ذلك فيما 

 تقدم والذين قالوا إن أبا العباس ھو محمد بن أحمد بن واصل أكثر وقولھم أظھر 

أحمد بن الوليد بن أبان أبو جعفر الكرابيسي المعدل سمع إسماعيل بن أبان وإسماعيل بن أبي أويس وعبيد  -  2638
هللا بن موسى وزكريا بن عدي روى عنه يحيى بن صاعد والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد ويعقوب 

بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد العطار بن عبد الرحمن الخصاص وما علمت من حاله إال خيرا أخبرنا أبو عمر 
حدثنا أحمد بن الوليد بن أبان حدثنا عبيد هللا بن موسى حدثنا إبراھيم بن إسماعيل عن أبي الزبير عن جابر قال ما 
سمعنا النبي صلى هللا عليه و سلم أباح الدعاء على الجنازة وال أبو بكر وال عمر أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرنا 

المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات أحمد بن الوليد الكرابيسي بالعمق منصرفه من مكة سنة  محمد بن
 تسع وخمسين يعني ومائتين 

أحمد بن الوليد القطيعي أخبرنا علي بن أبي علي قال قرأنا علي الحسين بن ھارون عن أبي العباس بن  -  2639
 سمع يحيى بن محمد الحارثي وكثير بن يحيى البصري وغيرھما  سعيد قال أحمد بن الوليد القطيعي بغدادي

أحمد بن الوليد القالنسي حدث عن روح بن عبادة روى عنه محمد بن مخلد الدوري أخبرنا أبو عمر بن  -  2640
مھدي أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا أحمد بن الوليد القالنسي حدثنا روح حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن أبي 

يرة قال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن بيع الحصاة غريب من حديث شعبة لم يروه عنه إال روح بن ھر
 عبادة وحدث به عن روح أحمد بن حنبل وعبد هللا بن ھاشم الطوسي وكان أحمد بن حنبل يسئل عنه 

مد بن مخلد أيضا أخبرنا علي أحمد بن الوليد المخرمي حدث عن أبي اليمان الحكم بن نافع روى عنه مح - 2641
بن المحسن المعدل حدثنا أبو غانم محمد بن يوسف األزرق حدثنا محمد بن مخلد العطار حدثنا أحمد بن الوليد 
وإبراھيم بن الھيثم البلدي قاال حدثنا أبو اليمان حدثنا عفير بن معدان عن عطاء عن أبي سعيد قال قال النبي صلى 

أحدكم من طول لحيته ولكن من الصدغين قال أبو عبد هللا بن مخلد ھذا أحمد بن الوليد هللا عليه و سلم ال يأخذ 
 المخرمي يسوى فلسا 

أحمد بن الوليد أبو بكر األمي حدث بالرملة عن يحيى بن ھاشم السمسار وعبد هللا بن عمرو بن حسان  - 2642
محمد بن مسلم اإلسفراييني وخيثمة بن سليمان  الواقعي روى عنه محمد بن عبد هللا بن أعين الحمصي وعبد هللا بن

األطرابلسي وغيرھم أخبرنا األزھري حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن إبراھيم األبندوني الجرجاني حدثنا عبد هللا بن 
ال مسلم أماله علينا حفظا حدثنا أحمد بن الوليد األمي البغدادي بالرملة حدثنا يحيى بن ھاشم حدثنا شعبة عن علقمة ق

خطبنا علي بن أبي طالب فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يزني الزاني حين يزني وھو مؤمن وال يسرق 
السارق حين يسرق وھو مؤمن وال يشرب الخمر حين يشربھا وھو مؤمن فقال رجل يا أمير المؤمنين فھو كافر قال 

كم بالرخص إنما قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يزني ال ولم يأمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن نحدث
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الزاني حين يزني وھو مؤمن إذا قال ھو لي حالل ال يسرق حين يسرق وھو مؤمن إذا قال ھو لي حالل وال يشرب 
 الخمر حين يشربھا وھو مؤمن إذا قال ھو لي الحالل 

و أخو محمد بن الوليد سمع يزيد بن ھارون وعبد الوھاب أحمد بن الوليد بن أبي الوليد أبو بكر الفحام وھ -  2643
بن عطاء وأسود بن عامر شاذان وروح بن عبادة وأبا المنذر إسماعيل بن عمر وحجاج بن محمد األعور وأبا أحمد 
الزبيري وكثير بن ھشام روى عنه يحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وأبو الحسين بن المنادى وعلي بن محمد بن 

فظ وإسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن عمرو الرزاز وأبو عمرو بن السماك وحمزة بن محمد الدھقان عبيد الحا
وغيرھم وكان ثقة أخبرنا ھالل بن محمد بن جعفر الحفار حدثنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إمالء حدثنا 

برنا إسماعيل بن أمية عن أيوب عن خالد أحمد بن الوليد الفحام حدثنا حجاج بن محمد األعور قال قال بن جريج أخ
عن عبد هللا بن رافع مولى أم سلمة عن أبي ھريرة قال أخذ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم هللا عليه وسلم بيدي 
فقال إن هللا خلق التربة يوم السبت وخلق منھا الجبال يوم األحد وخلق الشجر يوم اإلثنين وخلق المكروه يوم الثالثاء 

النور يوم األربعاء وبث فيھا الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة وخلق 
من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل أخبرنا علي وعبد الملك ابنا محمد بن عبد هللا بن بشران قاال أخبرنا 

و أحمد بالزبيري حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع حمزة بن محمد بن العباس حدثنا أحمد بن الوليد حدثنا أب
عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال الرؤيا الصالحة جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة قرأت في 
كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة ثالث وسبعين ومائتين فيھا مات أحمد بن الوليد الفحام في شھر ربيع اآلخر أخبرنا 
أبو نعيم الحافظ قال سمعت أبا محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان يقول سمعت أحمد بن محمود بن صبيح 
يقول ومات أحمد بن الوليد الفحام لخمس خلون من جمادي األولى سنة ثالث وسبعين ومائتين أخبرنا أحمد بن عبد 

أسمع قال وجاءنا نعي أحمد بن الوليد الفحام من الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا 
البصرة في ھذا الشھر يعني جمادي اآلخرة سنة ثالث وسبعين ومائتين قال وقد كتبنا عنه بالكرخ قبل أن يخرج إلى 

 البصرة 

د أحمد بن الوليد بن خالد البغدادي حدث عن محمد بن أيوب بن سويد روى عنه أبو نعيم عبد الملك بن محم -  2644
 بن عدي الجرجاني 

أحمد بن الوليد بن إبراھيم بن العباس بن الوليد بن راشد بن صبيح بن عبد هللا بن حواله أبو عبد هللا  -  2645
األزدي وعبد هللا بن حواله من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكان أحمد بن الوليد من واسط سكن بغداد 

وأحمد بن سنان وعمار بن خالد وجابر بن كردي الواسطيين وعن شعيب بن  وحدث بھا عن محمد بن حرب النشائي
أيوب الصريفيني وأحمد بن رشد الكوفي وغيرھم روى عنه أبو بكر الشافعي ومحمد بن علي بن حبيش وعلي بن 
الحسن بن جعفر المخرمي ومحمد بن جعفر زوج الحرة وأبو عمر بن حيويه وعبد هللا بن موسى الھاشمي وأبو 

فص بن شاھين وكان صدوقا أخبرنا محمد بن محمد بن إبراھيم بن غيالن البزاز أخبرنا محمد بن عبد هللا بن ح
إبراھيم الشافعي حدثنا أبو عبد هللا أحمد بن الوليد بن إبراھيم بن حوالة حدثنا عمار بن خالد حدثنا علي بن غراب 

أبي سلمة قال دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه عن ھشام بن عروة قال حدثني أبو وجزة عن رجل عن عمر بن 
و سلم وھو يأكل فقال لي أقعد فكل من بين يديك وسم هللا وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت أكلتي حدثني عبيد هللا 

 بن عمر الواعظ عن أبيه قال مات أحمد بن الوليد بن حواله سنة خمس عشرة يعني وثالثمائة 

أبو جعفر الصوفي ذكره عبد الرحمن السلمي النيسابوري في تارخيه أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن وھب  -  2646
أحمد الحيرى أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال أحمد بن وھب أبو جعفر دخل البصرة وصحب أبا حاتم 

 بو بعدھا بقليل العطار وكان أستاذ يعقوب الزيات وكان نازال في مسجد الشونيزيه مات سنة سبعين ومائتين أ
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أحمد بن وھب الزيات من مشايخ الصوفية أيضا أخبرنا إسماعيل الحيري أخبرنا محمد بن الحسين قال  - 2647
أحمد بن وھب الزيات من أصحاب بشر يعني بن الحارث وسرى بن المغلس وحارث بن أسد المحاسبي قال وكان 

اد حتى مات أحمد بن وھب وكان الجنيد يبجله ويقدمه على من أقران الجنيد وكان يقعد معه في المسجد الجامع ببغد
 نفسه 

أحمد بن وھب بن عمرو بن عثمان أبو العباس الرقي المعيطي من ولد عقبة بن أبي معيط قدم بغداد وحدث  - 2648
 بھا عن حكم بن سيف الرقي وأظنه ببغداد مات روى عنه مخلد بن جعفر الباقرحي أخبرنا أبو طاھر محمد بن علي

بن محمد بن يوسف الواعظ حدثنا مخلد بن جعفر الدقاق حدثني أبو العباس أحمد بن وھب بن عمرو بن عثمان بن 
محمد بن خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن عبد شمس الرقي حدثنا حكيم بن سيف الرقي أبو عمرو األسدي 

يد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عن النبي حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن الفضل عن علي بن زيد عن سع
صلى هللا عليه و سلم أنه قال من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من األجر كفالن ومن أسبغ الوضوء في 
الحر الشديد كان له من األجر كفل أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أحمد بن وھب المعيطي قدم من 

 ات في سنة تسع وتسعين ومائتين الجزيرة وم

أحمد بن وھبان بن العالء بن شداد أبو بكر التغلبي حدث عن الحسن بن شبيب المؤدب روى عنه أبو بكر  - 2649
 بن الجعابي 

أحمد بن وھبان بن ھشام أظنه سكن الكوفة وحدث عن إسحاق بن بھلول التنوخي روى عنه أحمد بن محمد  -  2650
الكوفي حدثنا أبو نعيم الحافظ إمالء حدثنا أحمد بن محمد بن غوث أبو الھيثم الكندي حدثنا أحمد بن غوث أبو الھيثم 

بن وھبان بن ھشام البغدادي حدثنا إسحاق بن بھلول حدثنا أبي حدثنا ورقاء عن عبد هللا بن دينار عن كثير بن أفلح 
عبد المطلب قالت سمعت رسول هللا صلى  عن عبيد سنوطا عن خولة بنت قيس بن فھر األنصاريه امرأة حمزة بن

هللا عليه و سلم يقول يا حمزة إن الدنيا خضرة حلوة فمن أخذھا بحقھا بورك له فيھا ورب متخوض في مال هللا ومال 
 رسوله له النار 

 حرف الھاء من آباء األحمدين  

المحاملي حدث عن عبد هللا بن  أحمد بن الھيثم بن أبي داود يعرف بالمصري جار القاضي أبي عبد هللا - 2651
رجاء الغداني روى عنه المحاملي أخبرنا أحمد بن عبد هللا بن الحسين بن إسماعيل المحاملي قال ھذا كتاب جدي 
بخط يده ودفعه إلينا فقرأت فيه حدثنا أحمد بن الھيثم بن أبي داود المصري جارنا حدثنا عبد هللا بن رجاء حدثنا 

اھد عن بن عباس وعبيد بن عمير أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نحر ھديه يوم إسرائيل عن مسلم عن مج
 صدر بالتنعيم 

أحمد بن الھيثم بن فراس أبو عبد هللا السامي صاحب أخبار وحكايات عن أبيه وعن غيره روى عنه الحسن  -  2652
ان والحسين بن القاسم الكوكبي بن عليل العنزي ومحمد بن موسى بن حماد البربري ومحمد بن خلف بن المرزب

ومحمد بن أحمد الحكيمي وھو أحمد بن الھيثم بن فراس بن عطاء بن شعيب بن خولي بن جديد بن عوف بن ذھل 
 بن عوف بن المجرم بن بكر بن عمرو بن عوف بن عابد بن لؤي بن الحارث بن سامة بن لؤي 

ل بن يحيى بن عبيد هللا التيمي روى عنه بن أخيه محمد أحمد بن الھيثم بن زياد العاقولي حدث عن إسماعي -  2653
 بن عبد الكريم بن الھيثم 

 أحمد بن الھيثم بن منصور الدوري حدث عن سورة بن الحكم روى عنه ابنه محمد  - 2654
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أحمد بن الھيثم بن خالد أبو جعفر البزاز العسكري من أھل سر من رأي حدث ببغداد عن عثمان بن الھيثم  - 2655
الخليل بن زكريا وعفان بن مسلم والقعنبي ومحمد بن عمر القصبي والوليد بن صالح وعبيد بن يعيش روى عنه و

محمد بن عبيد هللا بن العالء الكاتب وأحمد بن محمد الجوھري وعبد هللا بن إسحاق الخرساني وعبد الباقي بن قانع 
ن محمد بن يوسف العالف أخبرنا محمد بن عبد هللا بن وأبو بكر الشافعي وقال الدارقطني كان ثقة أخبرنا عثمان ب

إبراھيم حدثنا أحمد بن الھيثم بن خالد البزاز بباب الطاق حدثنا محمد بن عمر القصبي حدثنا المفضل بن محمد 
النحوي حدثنا إبراھيم بن مھاجر عن إبراھيم النخعي عن عبيدة السلماني عن عبد هللا بن مسعود قال صعد رسول 

لى هللا عليه و سلم المنبر فاستنھضني فقال لي اقرأ فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من هللا ص
كل أمة بشھيد وجئنا بك على ھؤالء شھيدا غمزني برجله فرفعت رأسي فإذا عيناه تھريقان فقال من أحب أن يقرأ 

السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أحمد بن الھيثم  القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد أخبرنا
 البزاز مات بسر من رأى في سنة ثمانين ومائتين وكذا ذكر محمد بن مخلد وقال في شعبان 

أحمد بن الھيثم بن خارجة بن يزيد بن جابر أبو عبد هللا الشعراني حدث عن إسماعيل بن أبي أويس روى  - 2656
 الطستي  عنه عبد الصمد بن علي

أحمد بن الھيثم بن إسماعيل أبو علي الخطاب الشوكي حدث عن عبد الوھاب بن الحكم الوراق روى عنه  - 2657
أبو مزاحم الخاقاني وعمر بن بشران السكري أخبرنا أبو بكر البرقاني حدثنا عمر بن بشران لفظا حدثنا أحمد بن 

اب بن الحكم الوراق حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد هللا بن عمر الھيثم بن إسماعيل الشوكي وكان ثقة حدثنا عبد الوھ
عن نافع عن بن عمر قال سافرنا مع محمد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون 

بن سليم الظھر والعصر ركعتين ركعتين وال يصلون قبلھا وال بعدھا قال البرقاني قال لنا الدارقطني تفرد به يحيى 
عن عبيد هللا قرأت بخط محمد بن مخلد الدوري سنة ثمان وثالثمائة فيھا مات أبو علي بن الھيثم الشوكي جارنا في 

 شھر ربيع األول 

أحمد بن الھيثم بن خالد الدينوري حدث ببغداد عن عبد هللا بن حمدان بن وھب الحافظ الدينوري أخبرنا عنه  - 2658
برنا محمد بن طلحة حدثنا أحمد بن الھيثم بن خالد الدينوري إمالء في جامع المنصور محمد بن طلحة النعالي أخ

حدثنا عبد هللا بن حمدان بن وھب الحافظ محمد بن جعفر العابد حدثنا أبو السري منصور بن عمار عن خالد بن 
يوم القيامة جزيا مؤمن فقد  الدريك عن يعلى بن منبه قال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول تقول جھنم للمؤمن

أطفأ نورك لھبي ھكذا قال عن منصور بن عمار عن خالد بن دريك وروى ھذا الحديث سليم بن منصور بن عمار 
عن أبيه واختلف عليه فقال إسحاق بن لحسن الحربي عن سليم عن أبيه عن بشير بن طلحة عن خالد بن دريك عن 

صوفي عن سليم عن أبيه عن ھقل بن زياد عن األوزاعي عن خالد بن يعلى ورواه أحمد بن الحسين بن إسحاق ال
 الدريك عن بشير عن طلحة عن يعلى بن منبه وهللا أعلم 

أحمد بن ھارون أبو عشانة حدث عن أبي عبيد القاسم بن سالم روى عنه بدر بن الھيثم القاضي الكوفي  -  2659
محمد بن إبراھيم العاقولي حدثنا بدر بن الھيثم حدثنا أحمد  أخبرني الحسن بن محمد الخالل حدثنا القاضي أبو بكر

بن ھارون أبو عشانة البغدادي حدثنا القاسم بن سالم حدثنا أبو األسود عن بن لھيعة عن بكير عن نافع قال كان بن 
ه و سلم عمر يستجمر باأللوة غير مطراة والكافور يطرحه مع األلوة ثم يقول ھكذا رأيت رسول هللا صلى هللا علي

 يصنع قال القاضي األلوة العنبر 

أحمد بن ھارون أبو جعفر الكرخي الضرير من أھل كرخ سر من رأى حدث عن عبيد هللا بن محمد  -  2660
العيشي وخلف بن سالم المخرمي وعمر بن شبة ويحيى الحماني والحسين بن مروزق الموصلي روى عنه إسحاق 

 بن أحمد الكاذي 
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ون بن روح أبو بكر البرذعي ويعرف بالبرديجي سكن بغداد وحدث بھا عن أبي سعيد األشج أحمد بن ھار - 2661
وھارون بن إسحاق الھمداني ويوسف بن سعيد بن مسلم وعمرو بن عبد هللا األودي ومحمد بن حمدون الكرماني 

أبو بكر  وعلي بن الحسين بن أشكاب ومحمد بن إسحاق الصاغاني وبحر بن نصر المصري وغيرھم روى عنه
الشافعي وأبو علي بن الصواف وعلي بن محمد بن لؤلؤ وكان ثقة فاضال فھما حافظا أخبرنا عبد الغفار بن محمد 
المؤدب أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا أحمد بن ھارون البرديجي حدثنا إسحاق بن إبراھيم الشيرازي حدثنا 

عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جمع رسول هللا صلى  جدي سعد بن الصلت حدثنا األعمش عن عمرو بن مرة
هللا عليه و سلم بين الظھر والعصر من غير خوف وال مطر فقيل البن عباس ولم فعل ذلك قال كي ال تحرج أمته 
خالفه عبيد هللا بن عمرو فرواه عن األعمش عن سعيد بن جبير لم يذكر بينھما أحدا كذلك قال علي بن حجر عن 

 وقال عمرو بن عثمان الكالبي عن عبيد هللا بن عمرو عن األعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عبيد هللا
ورواه حماد بن شعيب عن األعمش عن المنھال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عباس والمشھور ما رواه 

علي بن محمد بن نصر  وكيع وغيره عن األعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس حدثني
قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سألت أبا الحسن علي بن عمر الحافظ عن أبي بكر البرديجي فقال ثقة مأمون جبل 
أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الھمذاني حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال أحمد بن ھارون بن روح أبو بكر 

بو نعيم الحافظ قال سمعت أبا محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن ويعرف بالبرديجي صدوق من الحفاظ أخبرنا أ
حيان يقول سنة إحدى وثالثمائة فيھا مات أحمد بن ھارون بن روح البرذعي ببغداد أخبرنا الحسن بن أبي بكر عن 
ن أحمد بن كامل القاضي قال وتوفي أحمد بن ھارون البرديجي في شھر رمضان من سنة إحدى وثالثمائة وكان م

 حفاظ الحديث المذكورين بالحفظ والفقه ولم يغير شيبه 

أحمد بن ھارون أبو العباس يعرف بشيطان الطاق من أھل سر من رأى حدث عن الحسن بن يزيد  - 2662
الجصاص روى عنه بن لؤلؤ الوراق أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ حدثنا أبو 

ارون المعروف بشيطان الطاق بسر من رأى حدثنا الحسن بن يزيد الجصاص حدثنا إسماعيل بن العباس أحمد بن ھ
يحيى عن سفيان عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من 

 أعمالھم  أحب قوما على أعمالھم حشر يوم القيامة في زمرتھم فحوسب بحسابھم وإن لم يعمل

أحمد بن ھارون بن إبراھيم بن مھران أبو العباس المؤدب الدينوري سكن بغداد وحدث بھا عن إسحاق بن  -  2663
صدقة بن صبيح الدينوري وعبيد هللا بن أحمد بن منصور الكسائي روى عنه أبو الحسن الدارقطني وأبو القاسم بن 

بن أحمد بن عمر المقرئ حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراھيم بن  الثالج وأبو الحسن بن الحمامي المقرئ أخبرنا علي
مھران الدينوري حدثنا إسحاق بن صدقة بن صبيح الدينوري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان يعني بن بالل عن 
ا سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الخيل معقود في نواصيھ

الخير إلى يوم القيامة فھي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي ھي له أجر فالذي يتخذھا ويحبسھا 
في سبيل هللا فذاك ال يعلفھا إال كان له أجر ولم يعرض له مرج فرعاھا فيه ثم تغيب في بطونھا إلى كان له أجر ولو 

أبو قطرة له إال كانت له أجرا حتى أنه ليدرك األجر في عرض لھا نھر فسقاھا منه لم يغب في بطونھا شيء منه 
أبوالھا وأرواثھا وأما الذي ھي له ستر فالذي يتخذھا تعففا وتجمال وتكرما وال ينسى حق بطونھا وظھورھا في 
عسرھا ويسرھا وأما الذي ھي عليه وزر فالذي يتخذھا أشرا وبطرا ورآء الناس وبذخا عليھم قالوا فالحمر يا رسول 

  قال ما أنزل علي فيھا شيء إال ھذه اآلية الجامعة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعلم مثقال ذرة شرا يره هللا

أحمد بن ھارون بن أحمد بن ھارون بن الخليل بن عبد هللا بن القاسم بن محمد بن يزيد بن المھلب أبو  -  2664
بن محمد بن زياد النيسابوري حدثنا عنه أحمد بن محمد الحسين المھلبي حدث عن أبي القاسم البغوي وعبد هللا 

العتيقي أخبرنا العتيقي حدثنا أبو الحسين أحمد بن ھارون بن أحمد بن ھارون المھلبي في سنة تسعين وثالثمائة حدثنا 
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ي صلى عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا وھب بن بقية حدثنا خالد عن حميد عن أنس قال كان لون النب
 هللا عليه و سلم أسمر رأيت سماع أبي بكر بن البقال وغيره من ھذا الشيخ 

أحمد بن ھشام بن بھرام أبو عبد هللا المدائني حدث عن أبيه وعن إسحاق بن يوسف األزرق وشبابة بن  -  2665
عنه عبد هللا بن سوار ويزيد بن ھارون ووكيع بن الجراح وأبي معاوية الضرير وإسحاق بن سليمان الرازي روى 

محمد بن ناجية وأبو أحمد محمد بن محمد المطرز ومحمد بن محمد الباغندي ويحيى بن محمد بن صاعد وأبو بكر 
بن أبي داود وغيرھم وكان ثقة أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف بن دوست العالف أخبرنا محمد بن عبد هللا 

مطرز حدثنا أحمد بن ھشام بن بھرام حدثنا إسحاق بن يوسف الشافعي حدثنا محمد بن محمد بن يزيد أبو أحمد ال
حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه 
و سلم قال إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة قال بن دوست كذا قال عن إسماعيل بن مسلم وكذا في أصله 

برناه محمد بن إسماعيل بن عمر البجلي أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا محمد بن محمد بن سليمان حدثنا أخ
أحمد بن ھشام بن بھرام حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عطاء بن 

 مت الصالة فال صالة إال المكتوبة يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أقي

أحمد بن ھشام الحربي حدث عن علي بن داود المروزي روى عنه أبو بكر بن المرزبان األخباري  - 2666
أخبرني أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان إجازة 

حريث الكاتب عنه حدثني أحمد بن ھشام الحربي حدثنا علي بن داود المروزي وليس وحدثناه محمد بن عبيد هللا بن 
بالقنطري حدثنا عبد الرحمن بن واقد عن عمرو بن أزھر عن أبان عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 ال تجالسوا أبناء الملوك فإن األنفس تشتاق إليھم ماال تشتاق إلى الجواري العواتق 

أحمد بن ھشام أبو بكر األنماطي حدث عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي روى عنه أبو عبد هللا بن بطة  -  2667
 العكبري 

أحمد بن ھشام بن حميد أبو بكر المصري سكن البصرة وحدث بھا عن يحيى بن أبي طالب وأحمد بن عبد  -  2668
لعوام الرياحي والحسن بن سالم السواق إبراھيم بن الجبار العطاردي ومحمد بن الجھم السمري ومحمد بن أبي ا

مھدي األبلي حدثنا عنه القاضيان أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الھاشمي وأبو عمر محمد بن عبد الرحمن 
بن أشتافنا أخبرنا القاضي أبو عمر بن عبد الواحد بالبصرة حدثنا أحمد بن ھشام المصري حدثنا محمد بن الجھم 

ري حدثنا روح بن عبادة حدثنا أسامة بن زيد عن بن المنكدر عن بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى السم
هللا عليه و سلم قال من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فھو كفارته أخبرنا أبو المظفر محمد بن الحسن بن أحمد 

رجاني بالري حدثنا أحمد بن ھشام بن حميد الحضرمي المروزي أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الج
 البغدادي بالبصرة حدثنا يحيى بن أبي طالب بحديث ذكره 

أحمد بن ھوذة أبو سليمان النھرواني حدث عن إبراھيم بن إسحاق األحمري روى عنه أحمد بن الفرج بن  - 2669
 الحجاج الوراق إجازة 

و العباس الكناني الكوفي يعرف بالفيدي وبالطريقي قدم بغداد وحدث أحمد بن ھاشم بن محمد بن ھاشم أب - 2670
بھا عن عبيد بن كثير التمار وعن محمد بن سحيم البعلبكي ومحمد بن نوح بن حرب العسكري وأحمد بن سعيد بن 
شاھين والحسن بن محمد األصبھاني الجوھري روى عنه أبو العباس عبد هللا بن موسى الھاشمي وأبو حفص بن 

اھين وأبو الحسن بن الجندي والمعافي بن زكريا وأبو القاسم بن الثالج وذكر بن الثالج أنه سمع منه في سنة ش
عشرين وثالثمائة بباب المحول أخبرني الحسين بن علي الطناجيري أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا أحمد بن 
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مدرار بن آدم حدثنا محمد بن زياد عن ميمون بن ھاشم بن محمد الفيدي إمالء حدثنا محمد بن نوح بن حرب حدثنا 
 مھران عن بن عباس قال جاء رجل شكا الوحشة إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال اتخذ زوج حمام يؤنسك بالليل 

أحمد بن ھاشم بن يعقوب أبو بكر العكبري أخبرنا بحديثه أبو الحسن أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد هللا  - 2671
ف بن بخيت الدقاق أخبرنا جدي حدثنا أبو بكر أحمد بن ھاشم بن يعقوب العكبري حدثنا أبو إبراھيم إسماعيل بن خل

بن يوسف بعمان حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن بن المسيب عن عبد 
يجعلھا في دواء فنھاه النبي صلى هللا عليه و الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى هللا عليه و سلم عن ضفدع 

سلم عن قتلھا أخبرنا علي بن يحيى بن جعفر اإلمام بأصبھان حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى 
 حدثنا محمد بن كثير بإسناده مثله 

بو أحمد بن عبيد هللا بن احمد أحمد بن الھزيل بن السري بن شاذا أخبرني ألحسن بن محمد الخالل حدثنا أ - 2672
 الھزيل التاني حدثنا أبي حدثنا محمد بن أيوب الرازي 

 حرف الياء من آباء األحمدين  

 ذكر من اسمه أحمد وسام أبيه يحيى 

أحمد بن يحيى بن عبد العزيز أبو عبد الرحمن الشافعي المتكلم حدث عن الوليد بن مسلم الدمشقي ومحمد  -  2673
فعي روى عنه أبو علي أحمد بن إبراھيم القوھستاني وأبو جعفر الحضرمي مطين كتب إلي محمد بن بن إدريس الشا

أحمد بن عبد هللا الجواليقي من الكوفة يذكر أن إبراھيم بن أحمد بن أبي حصين الھمداني أخبرھم ثم أخبرني القاضي 
نا إبراھيم بن أحمد بن أبي حصين حدثنا أبو عبد هللا الصيمري قراءة حدثنا أحمد بن محمد بن علي الصيرفي حدث

محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي حدثنا أحمد بن يحيى أبو عبد الرحمن الشافعي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا 
األوزاعي حدثني أبو النجاشي مولى رافع عن رافع قال كنا نصلي مع النبي صلى هللا عليه و سلم ثم ننحر الجزور 

زاء ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن نصلي المغرب أخبرنا محمد بن عبد هللا القرشي أخبرنا فنجزئ عشرة أج
عياش بن الحسن البندار حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني أخبرني زكريا بن يحيى الساجي حدثني أبو داود قال 

كان يقول ال تدفعوا إلى أبي عبد سمعت أبو ثور يقول كنا نختلف إلى الشافعي ومعنا أبو عبد الرحمن الشافعي ف
الرحمن يعرض لكم فإنه يخطئ وكان ضعيف البصر أخبرني األزھري أخبرنا علي بن عمر الدارقطني قال أبو عبد 
الرحمن الشافعي المتكلم البغداي اسمه أحمد بن يحيى كان من كبار أصحاب الشافعي المالزمين له ببغداد ثم صار 

 ه على رأيه من أصحاب بن أبي داود واتبع

أحمد بن يحيى بن عطاء أبو عبد هللا الجالب سكن سر من رأى وحدث بھا عن محمد بن ربيعة الكالبي  -  2674
ومحمد بن الحسن الھمداني وشبابة بن سوار ويزيد بن ھارون وعبد الوھاب بن عطاء وإسحاق األزرق روى عنه 

اطي ويعقوب بن إبراھيم المعروف بالجراب أخبرني الحسن بن علي المعمري ومحمد بن إبراھيم بن نيروز األنم
الحسن بن محمد الخالل حدثنا يوسف بن عمر القواس حدثنا محمد بن إبراھيم بن نيروز إمالء حدثنا أبو عبد هللا 
أحمد بن يحيى الجالب بسامرا إمالء وأخبرنا أبو القاسم التنوخي حدثنا عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري حدثنا أبو 

ر يعقوب بن إبراھيم بن أحمد بن عيسى البزاز حدثنا أحمد بن يحيى بن عطاء الجالب حدثنا محمد بن الحسن بك
الھمداني حدثنا سفيان وفي حديث التنوخي عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عن رجاء بن حيوة عن 

وإنما الحلم التحلم من يتحر الخير يعطه ومن يتق  أبي الدرداء عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إنما العلم بالتعلم
الشر يوقه ثالث من كن فيه لم يسكن الدرجات العلى وال أقول لكم الجنة من تكھن أو استقسم أو رده من سفر تطير 
أخبرنا علي بن أبي علي قال قرأنا على الحسين بن ھارون عن أبن سعيد قال أحمد بن يحيى بن عطاء الجالب 

روف الحديث أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أحمد بن يحيى بن عطاء الجالب مات العسكري مع
 بسر من رأى في سنة ثالث وخمسين ومائتين 
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أحمد بن يحيى بن أبي يوسف يعقوب بن إبراھيم القاضي ولي القضاء بمدينة السالم بعد إبراھيم بن أبي  -  2675
أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن الحسن حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال وولي  العنبس الكوفي أخبرني األزھري

أحمد بن يحيى بن أبي يوسف قضاء مدينة المنصور في سنة أربع وخمسين أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن 
مائتين وكان يحيى بن محمد بن جعفر قال واستقضى أحمد بن يحيى بن أبي يوسف القاضي في سنة أربع وخمسين و

متوسطا في أمره شديد المحبة للدنيا وكان صالح الفقه على مذھب أھل العراق وال أعلمه حدث بشيء ثم عزل 
 واستقضى ثانية وعزل وولي األھواز ثم وجه به إلى خراسان فمات بالري 

اشد بن كثير بن أحمد بن يحيى بن مالك بن كثير بن راشد وقيل أحمد بن يحيى بن مالك بن زكريا بن ر - 2676
مالك الھمداني كوفي األصل ويعرف بالسوسي سكن سر من رأى وحدث بھا عن علي بن عاصم وشبابة بن سوار 
ويزيد بن ھارون وعبد الوھاب بن عطاء ونصر بن حماد الوراق وعبد األعلى بن سليمان وكثير بن ھشام وأبي 

عفر المدائني روى عنه أبو أحمد محمد بن محمد أحمد الزبيري وزيد بن الحباب وشجاع بن الوليد وعلي بن ج
المطرز ويحيى بن صاعد وأبو ذر بن الباغندي ومحمد بن أحمد األثرم ومحمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة وقال بن 
أبي حاتم الرازي سمعت أبي يقول كتبنا عنه وسئل عنه فقال صدوق أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن 

ھاشمي حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن أحمد بن حماد األثرم في سنة ثالثين وثالثمائة قال حدثنا عبد الواحد ال
أحمد بن يحيى بن مالك السوسي في شعبان سنة تسع وخمسين ومائتين حدثنا علي بن عاصم عن خالد وھشام عن 

تلقوا الجلب فمن تلقى جلبا فصاحبه  محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال
بالخيار إذا دخل السوق أخبرنا علي بن أبي علي قال قرأنا علي الحسين بن ھارون عن بن سعيد قال أحمد بن يحيى 
بن مالك السوسي سكن العسكر سمعت عبد الرحمن بن يوسف يعني بن خداش يثني عليه بلغني أن أحمد بن يحيى 

ودفن في يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شھر ربيع اآلخر سنة ثالث وستين ومائتين وھو السوسي مات في يوم الخميس 
 أخو أبي غسان مالك بن يحيى الذي كان في دميرة من نواحي مصر 

أحمد بن يحيى األنباري حدث عن ثابت بن محمد الزاھد الكوفي روى عنه أبو جعفر المطين أخبرنا الحسن  -  2677
برنا أحمد بن يوسف بن خالد النصيبي قال كتب إلى محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي بن الحسين النعالي أخ

قال حدثنا أحمد بن يحيى األنباري حدثنا ثابت بن محمد حدثنا فضيل بن عياض عن العالء بن المسيب عن الحسن 
 دعوا الناس فقد كفيتموھم عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أدوا العزائم وأقبلوا الرخص و

أحمد بن يحيى أبو جعفر السوطي حدث عن عفان بن مسلم وأبي نعيم الفضل بن دكين وأحمد بن عبد هللا  - 2678
بن يونس وقتيبة بن سعيد روى عنه ھبة هللا بن محمد بن حبش الفراء وأبو علي محمد بن يوسف بن أحمد بن 

م عبد الواحد بن محمد بن عثمان البجلي حدثنا ھبة هللا بن محمد الفراء المعتمر البصري أخبرنا القاضي أبو القاس
حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى السوطي سنة سبع وثمانين ومائتين حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد البلخي حدثنا عبد 

صلى هللا عليه و سلم هللا بن لھيعة عن مشرح بن ھاعان عن عقبة بن عامر الجھني عن أبي أمامة الباھلي عن النبي 
أنه قال كل صالة ال يقرأ فيھا بفاتحة الكتاب فھي خداج فھي خداج غير تمام وقد روى أبو القاسم الطبراني عن أحمد 

 بن محمد بن يحيى السوطي عن أبي نعيم الفضل بن دكين وذكرناه فيما تقدم وھو ھذا 

ن عمر السليطي روى عنه أبو القاسم الطبراني أحمد بن يحيى بن الربيع بن سليمان حدث عن إسحاق ب - 2679
أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى بن الربيع بن 
سليمان البغدادي حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط حدثنا حماد بن سلمة عن ميمون أبي حمزة عن أبي وائل شقيق بن 

قيس بن أبي غرزة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا معشر التجار إنك تحصرون بيعكم بأيمان  سلمة عن
 ولغو فشوبوھا بشيء من الصدقة قال سليمان لم يروه عن أبي حمزة إال حماد بن سلمة 
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ر الفراء أحمد بن يحيى بن أبي العباس أبو سعيد الخوارزمي قدم بغداد وحدث بھا عن أحمد بن نص - 2680
وسليمان بن عبد هللا بن عبد العزيز بن أبي ثابت المديني ومحمد بن عبد هللا بن قھزاد المروزي روى عنه محمد بن 
مخلد الدوري وأحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي وأبو القاسم الطبراني أخبرنا بن شھريار أخبرنا سليمان بن أحمد 

اس الخوارزمي ببغداد سنة سبع وثمانين ومائتين أخبرنا سليمان بن عبد الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي العب
العزيز بن أبي ثابت المديني حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد هللا بن حسين عن علي بن الحسين بن علي عن أبيه قال 

الحديث عن قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم طلب العلم فريضة على كل مسلم قال الطبراني ال يروي ھذا 
الحسين بن علي إال بھذا اإلسناد تفرد به سليمان وال كتبناه إلى عن ھذا الشيخ قرأت بخط أبي الحسن الدارقطني 
وحدثنيه عنه أحمد بن محمد العتيقي قال أحمد بن يحيى بن أبي العباس الخوارزمي يحدث عن بن قھزاد وغيره ال 

 يحتج به 

أبو العباس النحوي الشيباني موالھم المعروف بثعلب إمام الكوفيين في  أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار - 2681
النحو واللغة سمع إبراھيم بن المنذر الحزامي ومحمد بن سالم الجمحي ومحمد بن زياد بن األعرابي وعلي بن 

باس اليزيدي المغيرة األثرم وسلمة بن عاصم وعبيد هللا بن عمر القواريري والزبير بن بكار روى عنه محمد بن الع
وعلي بن سليمان األخفش وإبراھيم بن محمد بن عرفة األزدي وأبو بكر بن األنباري وعبد الرحمن بن محمد 
الزھري وأبو عبد هللا الحكيمي وأحمد بن كامل القاضي وأبو عمر الزاھد وأبو سھل زياد ومحمد بن الحسن بن مقسم 

صدق اللھجة والمعرفة بالغريب ورواية الشعر القديم مقدما وغيرھم وكان ثقة حجة دينا صالحا مشھورا بالحفظ و
عند الشيوخ مذ ھو حدث ويقال إن أبا عبد هللا بن األعرابي كان يشك في الشيء فيقول له ما عندك يا أبا العباس في 

دأت ھذا ثقة بغزارة حفظه وولد في سنة مائتين وكان يقول طلبت العربية واللغة في سنة ست عشرة ومائتين وابت
بالنظر في حدود الفراء وسني ثمان عشرة سنة وبلغت خمسا وعشرين سنة وما بقي على مسألة للفراء إال وأنا 
أحفظھا وأحفظ موضھا من الكتاب ولم يبق شيء من كتب الفراء في ھذا الوقت إال قد حفظته حدثني عبيد هللا بن أبي 

بكر بن األنباري قال سمعت أحمد بن يحيى يقول سمعت من الفتح حدثنا أبو الفضل بن المأمون الھاشمي حدثنا أبو 
عبيد هللا بن عمر القواريري مائة ألف حديث أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل أخبرنا أحمد بن محمد بن 
عمران بن عروة حدثنا أبو بكر العجوزي قال سمعت ثعلبا يقول مات معروف الكرخي سنة مائتين وفيھا ولدت 

نا أبو نعيم الحافظ حدثنا أبو علي عيسى بن محمد الجريحي حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب قال كنت أحب أن أرى أخبر
أحمد بن حنبل فصرت إليه فلما دخلت عليه قال لي فيم تنظر فقلت في النحو والعربية فأنشدني أبو عبد هللا أحمد بن 

... وال تحسبن هللا يغفل ما مضى ... ... قل علي رقيب  خلوت ولكن... إذا ما خلوت الدھر يوما فال تقل ... حنبل 
فياليت أن هللا ... ... ذنوب على آثارھن ذنوب ... لھونا عن األيام حتى تتابعت ... ... وال أن ما تخفى عليه يغيب 

وخي قاال أخبرنا القاضيان أبو عبد هللا الصيمري وأبو القاسم التن... ويأذن في توباتنا فنتوب ... يغفر ما مضى 
أخبرنا أبو الحسن منصور بن محمد بن منصور الحربي أخبرنا أبو محمد الزھري وفي حديث التنوخي قال سمعت 
أبا محمد الزھري يقول كان لثعلب عزاء ببعض أھله فتأخرت عنه ألنه خفي عني ثم قصدته معتذرا فقال لي يا أبا 

اسب والعدو ال يحتسب له واللفظ للتنوخي أخبرنا أبو بكر محمد ما بك حاجة إلى أن تتكلف عذرا فإن الصديق ال يح
أحمد بن محمد بن أبي جعفر األخرم أخبرنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر الطوماري قال حضر أبو 
العباس بن الفرات عند ثعلب وكان سمينا عظيم الخلق فقال له يا أبا العباس ما اھملت حاجتك وقد أحكمتھا فقال له 

ت في البر بر وفي البحر در أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن محمد بن جعفر الخالع قال أنشدنا أبو عمر محمد بن أن
فعند طالبھا تبدو ... ... فجرب وده عند الدراھم ... إذا ما شئت أن تبلو صديقا ... عبد الواحد قال أنشدنا ثعلب 

الفرج علي بن الحسين بن محمد بن عبد هللا بن عمر الخطيب أخبرنا أبو ... وتعرف ثم أخالق األكارم ... ھنات 
تقلبت عريانا ... إذا أنت لم تلبس لباسا من التقى ... بالنھروان حدثنا أحمد بن نصر الذارع قال سمعت ثعلبا ينشد 

حدثني علي بن أبي علي البصري حدثنا منصور بن محمد الحربي قال سمعت أبا محمد عبد ... وإن كنت كاسيا 
الرحمن بن محمد الزھري يقول كانت بيني وبين أبي العباس ثعلب مودة وكيدة وكنت أستشيره في أموري فجئته 
يوما أشاوره في االنتقال من محلة إلى أخرى لتأذني بالجوار فقال لي يا أبا محمد العرب تقول صبرك على أذى من 
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ر القطيعي حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا تعرف خير لك من استحداث ما ال تعرف أخبرنا أحمد بن أبي جعف
سليمان بن إسحاق الجالب قال قيل إلبراھيم الحربي إن ثعلبا يلحن في كالمه فقال أيش يكون إذا لحن في كالمه كان 
ھشام يعني النحوي يلحن في كالمه وكان أبو ھريرة يكلم صبيانه وأھله بالنبطية أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل 

طان أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش المقرئ أن أحمد بن محمد بن العباس أخبرھم قال كتب أبو الق
بماء مزن بارد ... ما وجد صاد في الحبال موثق ... العباس عبد هللا بن المعتز إلى أبي العباس أحمد بن يحيى 

... في صخرة لم تر شمسا تبرق ... ... دجن مطبق  جادت به اخالف... بالريح لم يطرق ولم يرنق ... ... مصفق 
يا فاتحا لكل ... ... إال كوجدي بك لكن أتقى ... صريح غيث خالص لم يمذق ... ... فھو عليھا كالزجاج األزرق 

لنلتقي ... ... إنا على البعاد والتفرق ... إن قال ھذا بھرج لم ينفق ... ... وصيرفيا ناقدا للمنطق ... باب مغلق 
إني ... ... فأجابه أبو العباس ثعلب في فصل من رقعته نحن وإن لم نلتقي كما قال رؤبة ... ... بالذكر إن لم نلتق 

وإن لم ترني فإنني أراك بالغيب وإن لم ترني أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز أخبرنا أبو 
إلى ... شكى ما به من ھو منصب ... و بكر بن أبي األزھر لنفسه سعيد الحسن بن عبد هللا السيرافي قال أنشدنا أب

على ... ويعتنقان وقلباھما ... ... بفيض دموعھما السكب ... فباتا يخدان حر الخدود ... ... إلفه األوصب األنصب 
فيا حسنھا ليلة ... ... من الصبح يسطو على الغيھب ... إلى أن بدا في الدجى ساطع ... ... مثل جمر الغضا الملھب 

أيا طالب العلم ال ... ... على حال أمن من الرقب ... وھل ترجعن بلذاتھا ... ... طوال الدھور فلم تذھب ... لو تمد 
علوم الخالئق ... ... فال تك كالجمل األجرب ... تجد عند ھذين علم الورى ... ... وعذ بالمبرد أو ثعلب ... تمھلن 

 والمغرب  بھذين في الشرق... مقرونة 

قلت كان بين أبوي العباس ثعلب والمبرد منافرات كثيرة والناس مختلفون في تفضيل كل واحد منھما على صاحبه 
أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل حدثنا أبو علي الحسين بن القاسم الكوكبي 

اس أحمد بن يحيى ثعلب إذ جاءه إنسان جاھل فقال يا أبا العباس قد أخبرني أحمد بن علي بوقه قال كنت عند أبي العب
لو كتب النحو عن ... ... ومشتكي الصب إلى الصب ... أقسم بالمبتسم العذب ... ھجاك المبرد فقال بماذا فأنشده 

شاتمني عبد بني .. .قال فقال أبو العباس أنشدني من أنشده أبو عمرو بن العالء ... ما زاده إال عمى القلب ... الرب 
حدثني أبو ... ومن يعض الكلب إن عضا ... ولم أجبه الحتقاري له ... ... فصنت عنه النفس والعرضا ... مسمع 

طاھر أحمد بن نجا بن عبد الصمد البزاز قال سمعت أبا أحمد الفرضي يقول سمعت أبا محمد عبد هللا بن إسحاق بن 
لي أبو العباس محمد بن عبيد هللا بن عبد هللا بن طاھر قال لي أبي حضرت إبراھيم بن الخرساني المعدل يقول قال 

مجلس أخي محمد بن عبد هللا بن طاھر وحضره أبو العباس أحمد بن يحيى وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد 
ا من الكالم النحويان فقال لي أخي محمد عبد هللا قد حضر ھذان الشيخان وأنا أحب أن أعرف أيھما أعلم أو نحو ھذ

فاجلس في الدار الفالنية قد سماھا ويحضر ھذان الشيخان بحضرتك ويتناظران ففعلت ما أمر وحضرا فتناظرا في 
شيء من علم النحو مما أعرفه فكنت أشاركھما فيه إلى أن دققا فلم أفھم ثم عدت إليه بعد انقضاء الملجس فسألني 

رفتي ثم دققا فلم أعرف ما قاال وال وهللا يا سيدي ما يعرف أعلمھما فقلت إنھما تكلما فيما أعرف فشاكرتھما في مع
 إال من ھو أعلم منھما ولست ذاك الرجل 

فقال لي أخي أحسنت وهللا ھذا أحسن يعني اعترافه بذلك أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي أخبرنا 
ي محمد بن عبد الواحد سألت أبا بكر بن السراج فقلت أي محمد بن جعفر التميمي بالكوفة قال قال لنا أبو عمر يعن

الرجلين أعلم أثعلب أم المبرد فقال ما أقول في رجلين العالم بينھما قال ولما مات المبرد وقف رجل على ثعلب فقال 
مبرد ومع ال... مات المبرد وانقضت أيامه ... ... خربا وسائر نصفه فيسخرب ... بيت من اآلداب أصبح نصفه ... 

أخبرني أحمد بن علي بن ... إذ كانت األلفاظ مما يكتب ... وأرى لكم أن تكتبوا ألفاظه ... ... سوف يذھب ثعلب 
الحسين المحتسب أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن موسى المعروف بابن العالف حدثنا أبو عمر الزاھد قال كنت 

 أدري فقال له أتقول ال أدري وإليك تضرب أكباد اإلبل في مجلس أبي العباس ثعلب فسأله سائل عن شيء فقال ال
وإليك الرحلة من كل بلد فقال له ثعلب لو كان ألمك بعدد ما ال أدري بعر الستغنت أنبأني القاضي أبو عبد هللا محمد 
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ا بن سالمة بن جعفر القضاعي المصري أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن خرزاذ النجيرمي حدثن
أبو الحسين علي بن أحمد المھلبي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الروذباري أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الملك 
التاريخي قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب فاروق النحويين والمعاير على اللغويين من الكوفيين والبصريين 

أصحھم علما وأوسعھم حلما وأتقنھم حفظا وأوفرھم حظا أصدقھم لسانا وأعظمھم شأنا وأبعدھم ذكرا وأرفعھم قدرا و
في الدين والدنيا حدثني الفضل بن سلمة بن عاصم قال رأس أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب النحوي واختلف الناس 
إليه في سنة خمس وعشرين ومائتين وقال التاريخي سمعت إبراھيم الحربي يقول وقد تكلم الناس في االسم والمسمى 

ني أن أبا العباس أحمد بن يحيى النحوي قد كره الكالم في االسم والمسمى وقد كرھت لكم ما كره أحمد بن يحيى بلغ
ورضيت لكم ولنفسي ما رضى أحمد بن يحيى وقال التاريخي سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبرد يقول أعلم 

ن أبو الصقر إسماعيل بن بلبل الشيباني قد ذكر أبا الكوفيين ثعلب فذكر له الفراء فقال ال يعشره قال التاريخ وكا
العباس ثعلبا للناصر لدين هللا الموفق با وأخرج له رزقا سنيا سلطانيا فحسن موضع ذلك من أھل العلم واألدب 

ى حليفي فخار في الور... فيا جبلي شيبان ال زلتما لھا ... وقال قائلھم ألبي الصقر وأبي العباس في أبيات ذكرھا 
... عليك أبا العباس كل معول ... ... وأنت لبسط العلم غير مبخل ... فھذا ليوم الجود والسيف والقنا ... ... وتفضل 

فكم ساكن ... ... وأوضحته شرحا وتبيان مشكل ... فككت حدود النحو بعد انغالقه ... ... ألنك بعد هللا خير معول 
وأخصبت منه ... فأصبحت لإلخوان بالعلم باعثا ... ... ثبير ويذبل على الدھر وأبقى من ... في ظل نعمتك التي 

مات بن يحيى فماتت دولة األدب ... قال وقال بعض أصحابه يعني أصحاب أبي العباس يرثيه ... منزال بعد منزل 
... الكتب فلم يمت ذكره في الناس و... فإن تولى أبو العباس مفتقدا ... ... ومات أحمد أنحى العجم والعرب ... 

أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب الكاتب حدثني جدي محمد بن عبيد هللا بن قفرجل حدثنا محمد بن يحيى 
قال كنا يوما عند أبي العباس أحمد بن يحيى فضجر فقال له شيخ خضيب من الظاھرية لو علمت مالك من األجر في 

به ... يعابثن بالقبضان كل مفلج ... ك ما تعذبت ثم انشد بعقب ھذا إفادة الناس العلم لصبرت على أذاھم فقال لوال ذا
أولئك ... ... من الصرو أو غصن األراك قضيب ... الظلم لم تفلل لھن غروب رضابا كطعم الشھد يحلو متونه 

حدثني محمد بن علي الصوري حفظا قال سمعت أبا ... لحاج وما استقبلت برد جنوب ... لوالھن ما سقت نضوة 
القاسم عبد هللا بن احمد بن سختويه والحسين بن سليمان بن بدر الصوريين يقوالن سمعنا أبا عبد هللا أحمد بن عطاء 
الروذباري يقول سمعت أبا بكر بن مجاھد يقول كنت عند أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب فقال لي يا أبا بكر اشتغل 

بالفقه ففازوا واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا واشتغلت أنا أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا واشتغل أھل الفقه 
بزيد وعمرو فليت شعري ماذا يكون حالي في اآلخرة فانصرفت من عنده فرأيت تلك الليلة النبي صلى هللا عليه و 

قال لنا أبو سلم في المنام فقال لي أقرئ أبا العباس مني السالم وقل له إنك صاحب العلم المستطيل قال بن سختويه 
عبد هللا الروذباري أراد الكالم به يكمل والخطاب به يجمل وقال بن بدر قال لنا الروذباري أراد أن جميع العلوم 
مفتقرة إليه أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي جعفر األخرم قال أنشدنا أبو علي عيسى بن محمد الطوماري قال أنشدنا 

... جمام سوف أقضيه ... ولي في غد الجائي ... ... ويومي ما أرجيه ... مضى أمس بما فيه ... أبو العباس ثعلب 
أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي قال أنشدنا أبو عبد هللا الحسين ... وإما سوف أمضيه ... فإما سوف يمضيني ... 

بلغت ... د بن يحيى ثعلب بن محمد بن سليمان الكاتب قال أنشدنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال أنشدنا أبو العباس أحم
إذ زاد في عمري ثالثينا وأسأل هللا بلوغا ... فالحمد  وشكرا له ... ... وكنت ال آمل خمسينا ... من عمري ثمانينا 

أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال مات أبو ... مرضاته آمين آمينا ... إلى 
حوي المعروف بثعلب يوم السبت لثالث عشرة ليلة بقين من جمادي األولى سنة إحدى العباس أحمد بن يحيى الن

 وتسعين ومائتين وكان مولده سنة مائتين قلت ودفن في مقبرة باب الشام وقبره ظاھر معروف 

أحمد بن يحيى بن مھني أبو بكر األزدي ويعرف بنقمة حدث عن سعد بن أبي الربيع السمان وبشر بن  -  2682
يد وھارون بن عبد هللا البزاز وإسحاق بن أبي إسرائيل روى عنه أبو الحسين بن المنادى وعبد الصمد بن علي الول

الطستي وأبو القاسم الطبراني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا أحمد بن 
كندي حدثنا شريك عن منصور عن طلحة بن مصرف عن يحيى األزدي البغدادي حدثنا بشر بن الوليد القاضي ال
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خيثمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت أمرني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن أدخل امرأة على زوجھا لم تقبض 
 من مھرھا شيئا قال سليمان لم يروه عن منصور إال شريك 

أخو خازم بن يحيى سكن بغداد وحدث بھا عن أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو جعفر البجلي الحلواني وھو  -  2683
سعيد بن سليمان الواسطي وأحمد بن عبد هللا بن يونس وعتيق بن يعقوب الزبيري وفيض بن وثيق البصري ويحيى 
بن الحماني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل روى عنه محمد بن مخلد وأبو عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان 

الھيثم التمار وعبد الباقي بن قانع وأبو سھل بن زياد وغيرھم أخبرنا علي بن أبي علي النجاد وأحمد بن عيسى بن 
قال قرأنا علي الحسين بن ھارون عن أبي العباس بن سعيد قال أحمد بن يحيى الحلواني سمعت عبد الرحمن بن 

نا عمر بن أحمد بن يوسف بن خراش والحسين بن محمد بن حاتم يقوالن ثقة أخبرني الحسن بن محمد الخالل حدث
عثمان حدثنا أحمد بن عبد هللا بن علي الفرائضي قال أحمد بن يحيى الحلواني ثقة أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق 
أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال ومات أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني يوم االثنين لخمس بقين من ذي 

ن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي قال توفي أحمد بن يحيى الحجة سنة ست وتسعين ومائتين أخبرنا الحس
الحلواني األحول يوم اإلثنين لست بقين من جمادي اآلخرة سنة ست وتسعين ومائتين وكان يذكر عنه زھد ونسك 

 وكثرة حديث وال أعلمه غير شيبة وھكذا ذكر محمد بن مخلد أنه مات في جمادي اآلخرة قرأت ذلك بخطه 

حمد بن يحيى بن حبيب التمار حدث عن إسحاق بن شاھين وشعيب بن عبد الحميد الواسطيين ومحمد بن أ -  2684
 بشار بندار وعلي بن الحسين الدرھمي ومحمد بن الوليد البسري روى عنه أحمد بن كامل القاضي 

ء الكوفي روى أحمد بن يحيى بن زكريا أبو جعفر الشعيري الضرير حدث عن أبي كريب محمد بن العال -  2685
 عنه عبد الصمد بن علي الطستي وذكر أنه كان ينزل في المخرم 

أحمد بن يحيى أبو العباس الخزاعي حدث عن يعقوب بن إبراھيم الدورقي روى عنه عمر بن أحمد بن  -  2686
يم البزاز يوسف البزاز أخبرنا بشرى بن عبد هللا الرومي حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن يوسف المعروف بابن نع

حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى الخزاعي حدثنا يعقوب بن إبراھيم حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن 
عبد هللا بن سلمة قال سمعت عليا يقول خير الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أبو بكر وخير الناس بعد أبو 

 بكر عمر 

المعروف بابن الجالء من كبار مشايخ الصوفية انتقل عن بغداد فسكن الشام  أحمد بن يحيى أبو عبد هللا -  2687
سمعت أبا نعيم الحافظ يقول أبو عبد هللا بن الجالء أحمد بن يحيى بغدادي سكن الرملة صحب ذا النون وأبا تراب 

ت علي بن عبد هللا بن وأبوه يحيى الجالء أحد األئمة له النكت اللطيفة حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق قال سمع
الحسن الھمذاني يقول سمعت محمد بن داود يقول ما رأت عيناي بالعراق وال بالحجاز وال بالشام وال بالجبل مثل 
أبي عبد هللا بن الجالء وكان في ممشاذ خمس خصال لم تكن واحدة منھا في بن الجالء أخبرني أحمد بن علي بن 

ابوري قال سمعت جدي إسماعيل بن نجيد يقول كان يقال إن في الدنيا ثالثة الحسين أخبرنا محمد بن الحسين النيس
من أئمة الصوفية ال رابع لھم أبو عثمان بنيسابور والجنيد ببغداد وأبو عبد هللا بن الجالء بالشام حدثنا عبد العزيز 

ندي المقرئ قال سمعت أبا علي حدثنا علي بن عبد هللا بن الحسن بن جھضم بمكة حدثنا محمد بن عبد هللا بن الجل
عبد هللا بن الجالء يقول كنت بمكة مجاورا مع ذي النون فجعنا أياما كثيرة لم يفتح لنا بشيء فلما كان ذات يوم قام ذو 
النون قبل صالة الظھر ليصعد إلى الجبل يتوضأ للصالة وأنا خلفه فرأيت قشور الموز مطرحا في الوادي وھو 

كفا أو كفين أتركه في كمي وال يراني الشيخ حتى إذا صرنا في الجبل ومضى الشيخ  طري فقلت في نفسي آخذ منه
يتمسح أكلته قال فأخذته وتركته في كمي وعيني إلى الشيخ لئال يراني فلما صرنا في الجبل وانقطعنا عن الناس 

لمسجد وصلينا الظھر التفت إلي وقال اطرح ما في كمك يا شره فطرحته وأنا خجل وتمسحنا للصالة ورجعنا إلى ا
والعصر والمغرب وعشاء اآلخرة فلما كان بعد ساعة إذا انسان قد جاء ومعه طعام عليه مكبة فوقف ينظر إلى ذي 
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النون فقال له ذو النون مر فدعه قدام ذاك وأومأ إلى بيده فتركه بين يدي فانتظرت الشيخ ليأكل فلم أره يقوم من 
ل وحدي فقال نعم أنت طلبت نحن ما طلبنا شيئا يأكل الطعام من طلبة فأقبلت مكانه ثم نظر إلي وقال كل فقلت آك

آكل وأنا خجل مما جرى أو كما قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت محمد بن الحسن بن علي اليقطيني يقول 
متوكلة فيموتون قال حضرت أبا عبد هللا الجالء وقيل له ھؤالء الذي يدخلون البادية بال زاد وال عدة يزعمون أنھم 

ھذا فعل رجال الحق فإن ماتوا فالدية على القاتل أخبرني أحمد بن علي المحتسب أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي 
قال سمعت محمد بن عبد هللا الرازي يقول سمعت أبا عمر الدمشقي يقول قال أبو عبد هللا بن الجالء ال تضيعن حق 

المودة والصداقة فإن هللا تعالى فرض لكل مؤمن حقوقا ال يضيعھا إال من لم  أخيك اتكاال على ما بينك وبينه من
يراع حقوق هللا عليه حدثني عبد العزيز بن أحمد الكتاني بدمشق أخبرنا مكي بن محمد بن الغمر المؤدب أخبرنا أبو 

 بن الجالء يوم السبت سليمان محمد بن عبد هللا بن أحمد بن زبر قال قال أبو يعقوب األدرعي توفي أبو عبد هللا
 الثنتي عشرة خلت من رجب سنة ست وثالثمائة 

أحمد بن يحيى بن علي بن يحيى بن المنجم أبو الحسن ذكر أبو عبيد هللا المرزباني أنه كان أحد متكلمي  - 2688
عنه عن أبيه  المعتزلة مقدما فيھم وقال توفي سنة سبع وعشرين وثالثمائة وقد جاوز التسعين قلت وحدث المرزباني

 وعميه أحمد وھارون 

أحمد بن يحيى قاضي النھروان حدث عن عبد هللا بن أحمد بن حنبل روى عنه عبد هللا بن إبراھيم  -  2689
األبندوني أخبرنا البرقاني قال سمعت أبا القاسم األبندوني يقول أخبرني أحمد بن يحيى قاضي النھروان حدثنا عبد 

ا يحيى بن معين وأخبرنا أحمد بن محمد بن رزق أخبرنا ھبة هللا بن محمد بن حبش الفراء هللا بن أحمد بن حنبل حدثن
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن معين حدثنا معن عن مالك عن ھشام عن أبيه عن عائشة أن 

 النبي صلى هللا عليه و سلم هللا عليه وسلم كان ال يصافح النساء واللفظ للبرقاني 

أحمد بن يحيى أبو بكر التمار حدث عن محمد بن يونس الكديمي روى عنه محمد بن عبيد هللا بن محمد  - 2690
 النجار المقرئ 

أحمد بن يحيى بن محمد بن شاذان بن يزيد أبو عيسى الجوھري حدث عن أحمد بن عبد الجابر العطاردي  - 2691
أبو الحسين بن الفضل أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل وعن جده محمد بن شاذان أحاديث مستقمية حدثنا عنه 

القطان حدثنا أبو عيسى أحمد بن يحيى بن محمد بن شاذان الجوھري حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن 
بيكر عن عنبسة بن األزھر عن يحيى بن عقيل عن علي أنه قال لعمر يا أمير المؤمنين إن سرك أن تلحق بصاحبيك 

 األمل وكل دون الشبع وانكس اإلزار وأرقع القميص واخصف النعل تلحق بھما فاقصر 

 ذكر من اسمه أحمد واسم أبيه يوسف 

أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح أبو جعفر الكاتب مولى بني عجل كان من أفاضل كتاب المأمون  -  2692
سن اللفظ مليح الخط يقول الشعر في الغزل وأذكاھم وأفطنھم وأجمعھم للمحاسن وكان جيد الكالم فصيح اللسان ح

والمديح والھجاء وله أخبار مع إبراھيم بن المھدي وأبي العتاھية ومحمد بن نسير وغيرھم أخبرني عمر بن إبراھيم 
الفقيه أخبرنا محمد بن العباس الخزاز أخبرنا محمد بن خلف بن المرزبان أجازه أخبرني محمد بن الفضل المروزي 

ألحمد بن يوسف كاتب المأمون وهللا ما أدري أيك أحسن أما وليه هللا من خلقك أم ما وليته من أخالقك  قال قال رجل
أخبرنا علي بن أبي علي المعدل حدثنا محمد بن عمران المرزباني حدثنا علي بن سليمان األخفش قال قال أحمد بن 

ن أردت أن يجود خطك فأطل جلفتك وأسمنھا يوسف الكاتب رآني عبد الحميد بن يحيى أكتب خطا رديا فقال لي إ
وحرف قطتك وأيمنھا ثم قال إذا جرح الكتاب كان قسيھم دويا وأقالم الدوري لھم نبال قال األخفش قوله جلفتك أراد 
فتحة رأس القلم أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم المخزومي حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى 
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مالء حدثني أحمد بن العباس النوفلي قال حدثني أبو الحارث النوفلي قال الصولي وقد رأيت أبا الحارث الصولي إ
ھذا وكان رجل صدق قال كنت أبغض القاسم بن عبيد هللا لمكروه نالني منه فلما مات أخوه الحسن قلت على لسان 

وعاش ذو الشين ... مات لك بن وكان زينا . ... ..قابلك الدھر بالعجائب ... قل ألبي القاسم المرحبي ... بن بسام 
قال الصولي وإنما أخذه من قول أحمد بن ... فليس تخلوا من المصائب ... حياة ھذا كموت ھذا ... ... والمعائب 

أنت تبقى ونحن طرا ... يوسف الكاتب لبعض إخوانه من الكتاب وقد ماتت له بنت وكان له أخ يضعف فكتب إليه 
عجبا للمنون ... ... بمقادير أثقلت ببغاكا ... فلقد جل خطب دھر أتانا ... ... سن هللا ذو الجالل عزاكا أح... فداكا 

قال الصولي ... فقدنا ھذه ورؤية ذاكا ... شملتنا المصيبتان جميعا ... ... وتخطت عبد الحميد أخاكا ... كيف أتتھا 
ة وزاد في المعنى أرادة وكراھية قال أبو نواس لما مات وإنما أخذه أحمد بن يوسف من قول أبي نواس في التسوي

... ... بأكرم حي كان أو ھو كائن ... تعز أبا العباس عن خير ھالك ... الرشيد وقام األمين يعزي الفضل بن الربيع 
مغبون  فال أنت... وفا الحي بالميت الذي غيب الثرى ... ... لھن مساو مرة ومحاسن ... حوادث أيام تدور صروفھا 

أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي حدثنا عبد هللا بن ... وال الموت غابن 
محمد بن أبي الدنيا حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال أشرف أحمد بن يوسف وھو بالموت على بستان له على 

ففيه ما شئت ... ما أطيب العيش لوال موت صاحبه ... متمثال شاطئ دجلة فجعل يتأمله ويتأمل دجلة ثم تنفس وقال 
 قال فما أنزلناه حتى مات بلغني أن أحمد بن يوسف الكاتب مات في سنة ثالث عشرة ومائتين ... من عيب لعائبه 

بن  أحمد بن يوسف أبو عبد هللا التغلبي وھو أحمد بن يوسف بن خالد بن سليمان بن يزيد بن داره بن سنان - 2693
طارق بن شھاب بن حنيف بن النعمان بن زيد بن مالك بن حرقة بن ثعلبة بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن 
ثعلب بن وائل بن قاسط بن ھنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان نسبه 

و القاسم األزھري حدثني أحمد بن إبراھيم بن شاذان أبو عبد هللا إبراھيم بن محمد بن عرفة األزدي فيما حدثني أب
حدثنا بن عرفة حدثنا أبو عبد هللا أحمد بن يوسف وساق نسبه كما ذكرته حدث عن سليمان بن حرب ومسلم بن 
إبراھيم وعفان بن مسلم ومحمد بن سابق ورويم بن يزيد وأحمد بن عمران األخنسي وأحمد بن أبي نافع الموصلي 

اسم بن سالم والمسيب بن واضح روى عنه أبو عبد هللا نفطويه النحوي ومحمد بن مخلد ومحمد بن وأبي عبيد الق
أحمد الحكيمي وأبو عمرو بن السماك ومكرم بن أحمد القاضي وغيرھم أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا 

ثنا محمد بن سليمان الواسطي عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا أحمد بن يوسف التغلبي أخبرنا رويم قال عثمان وحد
حدثنا عاصم بن علي قاال حدثنا ليث بن سعيد عن عقيل عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة أن النبي 
صلى هللا عليه و سلم قال وقال عاصم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين 

ر حدثنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا أحمد بن يوسف أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعف
التغلبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا غيالن بن جرير عن سعيد بن المسيب قال أصلحت بين 

على الحسين بن  علي وعثمان ثم لم يبرحا حتى استغفر كل واحد منھما لصاحبه أخبرنا علي بن أبي علي قال قرأنا
ھارون عن أبي العباس بن سعيد قال سمعت عبد الرحمن بن يوسف يقول احمد بن يوسف ثقة مأمون قال وسمعت 
عبد هللا بن أحمد يقول أحمد بن يوسف التغلبي ثقة أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن مظفر قال قال عبد هللا 

ي عبيد في جمادي اآلخرة سنة ثالث وسبعين أخبرنا محمد بن عبد بن محمد البغوي مات أحمد بن يوسف صاحب أب
الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال ومات أبو عبد هللا أحمد بن يوسف بن خالد 
ن التغلبي األحول صاحب أبي عبيد لست بقين من ھذا الشھر يعني جمادي اآلخرة من سنة ثالث وسبعين ومائتي

بالجانب الشرقي من مدينتنا أخبرنا علي بن أبي علي قال قرأنا على الحسين بن ھارون عن بن سعيد قال توفي أحمد 
 بن يوسف التغلبي يوم الجمعة أول يوم من رجب سنة ثالث وسبعين ومائتين 

ن موسى الحرشي أحمد بن يوسف بن الضحاك بن أبان بن زياد أبو عبد هللا المخرمي الفقيه سمع محمد ب -  2694
وبشر بن آدم بن بنت أزھر السمان ومحمد بن خالد بن خداش وقاسم بن زكريا الكوفي وأبا كريب محمد بن العالء 
الھمذاني وغيرھم روى عنه محمد بن مخلد الدوري وأبو علي بن الصواف وعمر بن بشران السكري وأبو جعفر 
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أبو تمام علي بن محمد بن الحسن الواسطي أخبرنا محمد بن اليقطيني ومحمد بن المظفر وكان ثقة أخبرنا القاضي 
المظفر الحافظ حدثنا أحمد بن يوسف بن الضحاك حدثنا محمد بن مرداس حدثنا محمد بن أبي السماك عن سلمة بن 
علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا كان أحدكم صائما فأكل 

فليتم صومه فإن هللا أطعمه وسقاه أخبرنا أبو بكر البرقاني حدثنا عمر بن بشران قال أحمد بن يوسف بن وشرب 
الضحاك الفقيه نبيل ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال 

 ن من رجب سنة ست وثالثمائة وأبو عبد هللا أحمد بن يوسف بن الضحاك توفي الثنين وعشري

أحمد بن يوسف بن عبد هللا السمسار أبو العباس حدث عن محمد بن الحسين بن إشكاب ومحمد بن عبد  - 2695
الملك الدقيقي روى عنه أبو نعيم عمر بن أحمد الوكيل أخبرنا بشرى بن عبد هللا الفاتني أخبرنا عمر بن أحمد بن 

اس أحمد بن يوسف بن عبد هللا السمسار قال حدثنا محمد بن الحسين بن أشكاب يوسف الوكيل قال حدثني أبو العب
حدثنا جعفر بن عون حدثنا مسعر عن عمر بن مرة عن أبي بردة عن األغر المزني قال قال رسول هللا صلى هللا 

 وم مائة مرة عليه و سلم يا أيھا الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني ألتوب إلى هللا تعالى في الي

أحمد بن يوسف بن أحمد بن خالد بن منصور بن أحمد بن خالد أبو بكر العطار وأصله من نصيبين سمع  -  2696
محمد بن الفرج األزرق والحارث بن أبي أسامة وإسماعيل بن إسحاق القاضي ومحمد بن غالب التمتام وعبيد بن 

نس الكديمي وأحمد بن محمد بن صاعد وإبراھيم بن إسحاق شريك البزاز وأحمد بن إبراھيم بن ملحان ومحمد بن يو
الحربي وإسحاق بن الحسن الحربي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة روى عنه أبو الحسن الدارقطني وحدثنا عنه أبو 
الحسن بن رزقويه ومحمد بن أبي الفوارس والقاضي أبو الفرج بن سميكة وھالل بن محمد الحفار والحسين بن 

في وعلي بن محمد األيادي وأبو علي بن شاذان وأبو نعيم األصبھاني وجماعة غيرھم وكان أحد الشيوخ شجاع الصو
المعدلين عند الحكام حدثني محمد بن علي الصوري قال سمعت الحسن بن شھاب العكبري يقول حضرت مع أبي 

د ألبي الحسن أيما أكبر الحسن الدارقطني عند أحمد بن يوسف بن خالد فجرى ذكر الصاع والمد فقال بن خال
الصاع أو المد فقال لنا أبو الحسن انظروا إلى شيخكم الذي تسمعون منه وإلى ما سأل عنه أو كما قال قلت كان بن 
خالد ال يعرف من العلم شيئا غير أن سماعه كان صحيحا سمعت أبا نعيم الحافظ يقول حدثنا أبو بكر بن خالد وكان 

ذان توفي أبو بكر أحمد بن يوسف بن خالد العطار النصيبي يوم األربعاء ودفن يوم ثقة قال لنا أبو علي بن شا
الخميس لعشر خلون من صفر من سنة تسع وخمسين وثالثمائة وقال محمد بن أبي الفوارس توفي بن خالد عشية 

قة مضى أمره على الثالثاء ودفن يوم األربعاء ألربع عشرة ليلة بقين من صفر سنة تسع وخمسين وثالثمائة وكان ث
 جميل ولم يكن يعرف الحديث 

أحمد بن يوسف األزرق بن يعقوب بن إسحاق بن البھلول بن حسان بن سنان أبو الحسن التنوخي أنباري  -  2697
األصل حدث عن عمر بن إسماعيل بن أبي غيالن الثقفي ومحمد بن جرير الطبري وعبد هللا بن إسحاق المدائني 

ن األنماطي ومحمد بن محمد الباغندي وأحمد بن عبد هللا بن سابور الدقاق وأحمد بن محمد وإسحاق بن بنان بن مع
بن أبي العجوز وأبي صخرة الكاتب وأحمد بن عيسى بن السكين البلدي وأبي الليث الفرائضي وأخيه أحمد بن القاسم 

ى بن المحسن التنوخي وكان سماعه وعبد هللا بن محمد البغوي وغيرھم من ھذه الطبقة حدثنا عنه ابنته طاھرة وعل
صحيحا وذكر محمد بن أبي الفوارس أنه كان مشتھرا باالعتزال داعية إليه أخبرنا علي بن المحسن حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن يوسف األزرق حدثنا أبو حفص عمر بن إسماعيل بن أبي غيالن الثقفي في صفر سنة تسع وثالثمائة حدثنا 

عبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن الحصين قال قال رسول هللا علي بن الجعد أخبرنا ش
صلى هللا عليه و سلم إن أقل ساكن الجنة النساء قال لي علي بن المحسن ولد أبو الحسن بن األزرق ببغداد في 

ل األدب منھم علي المحرم لعشر خلون منه من سنة سبع وتسعين ومائتين سمعته يذكر ذلك وحمل عن جماعة من أھ
بن سليمان األخفش وبن دريد وبن شقير النحوي ونفطويه وكان حافظا للقرآن قرأه كله مرارا على بن مجاھد بقراءة 
أبي عمرو بن العالء وأخذ شيئا من النحو عن أبي بكر بن السراج وأبي إسحاق الزجاج وحمل قطعة من اللغة 



85 

 

م واألصول على أبي بكر بن األخشاد ثم على أبي ھاشم الجبائي ودرس والنحو عن بن األنباري ونفطويه وقرأ الكال
من الفقه قطعة على أبي الحسن الكرخي ومات يوم الجمعة لست وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة سبع وسبعين 

ما قال وثالثمائة وكان منزله بالجانب الشرقي من مدينة السالم بقرب باب البستان ذكر لي ھالل بن المحسن وفاته ك
لي التنوخي وحدثتنا طاھرة بنت أحمد بن يوسف األزرق قالت توفي أبي يوم الجمعة ألربع خلون من المحرم سنة 

 ثمان وسبعين وثالثمائة قلت وھو أخو أبي غانم محمد بن يوسف األزرق 

لعباس أحمد بن يوسف بن وصيف الصياد حدث عن أبي حامد محمد بن ھارون الحضرمي وإسماعيل بن ا -  2698
الوراق ونفطويه النحوي حدثني عنه عبد العزيز بن علي األزجي وكان صدوقا حدثني عبد العزيز بن علي حدثنا 
أحمد بن يوسف بن وصيف الصياد حدثنا أبو حامد محمد بن ھارون الحضرمي حدثنا إسحاق بن إسرائيل حدثنا كثير 

لى هللا عليه و سلم من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من بن عبد هللا األيلي عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا ص
 النار 

 ذكر من اسمه أحمد واسم أبيه يونس 

أحمد بن يونس بن المسيب أبو العباس الضبي كوفي األصل بغدادي المنشأ نزل أصبھان وحدث بھا عن  -  2699
ونس بن محمد المؤدب ومحمد بن يعقوب بن إبراھيم بن سعد وحجاج بن محمد األعور وأسود بن عامر شاذان وي

عبيد الطنافسي وأخيه يعلى بن عبيد ومحاضر بن المورع وأحوص بن جواب وأبي بدر شجاع بن الوليد ومكي بن 
إبراھيم روى عنه أبو العباس محمد بن يعقوب األصم النيسابوري ومحمد بن عبد هللا الصفار وعبد هللا بن جعفر بن 

د الرحمن بن أبي حاتم الرازي وقال بن أبي حاتم ھو بغدادي نزل أصبھان وكان أحمد بن فارس األصبھانيان وعب
محله عندنا الصدق أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بنيسابور حدثنا أبو عبد هللا محمد بن عبد 

ثنا محاضر عن ھشام هللا بن أحمد الصفار األصبھاني إمالء حدثنا أحمد بن يونس بن المسيب الضبي البغدادي حد
عن أبيه عن عائشة قالت ال يزني العبد حين يزني وھو مؤمن وال يشرب حين يشرب وھو مؤمن وال يسرق حين 
يسرق وھو مؤمن وأخبرنا أبو سعيد حدثنا محمد حدثنا أحمد حدثنا محاضر حدثنا ھشام عن أبي الزناد أراه عن 

لم مثل ھذا وأخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا عبد هللا بن جعفر بن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و س
أحمد بن فارس حدثنا أحمد بن يونس الضبي حدثنا أبو الجواب األحوص بن جواب حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن 

ي أخبرنا البراء قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا سجد خوا أخبرنا عبد الكريم بن محمد بن أحمد المحامل
علي بن عمر الحافظ قال أحمد بن يونس بن المسيب الضبي أبو العباس كوفي سكن أصبھان كثير الحديث من الثقات 
سمعت أبا نعيم الحافظ يقول أحمد بن يونس بن المسيب بن زھير بن عمر بن جميل بن األعرج بن ربيعة بن مسعود 

ن بكر بن سعد بن ضبة الكوفي الضبي قدم أصبھان وكتب بن منقذ بن كرز بن كعب بن بجالة بن ذھل بن مالك ب
أھل بغداد بعدالته وأمانته وھو بن عم داود بن عمرو بن المسيب الضبي توفي سنة ثمان وستين ومائتين قلت قد 
نسب محمد بن سعد كاتب الواقدي وعبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي داود بن عمرو خالف ما ذكر أبو نعيم 

 ا ونحن نسوقه عند داود بن عمرو إن شاء هللا ھا ھن

أحمد بن يونس بن بكر بن الخليل أبو بكر الوراق ھكذا نسبه أبو بكر الشافعي في بعض رواياته عنه  - 2700
وروى عنه عبد الصمد بن علي الطستي والشافعي أيضا فقال حدثنا أحمد بن بكر بن يونس وذاك أصح وقد ذكرناه 

  في موضعه من كتابنا

أحمد بن يونس بن خشنام بن المرزبان أبو العباس الضبي األصبھاني ذكر لي أبو نعيم الحافظ أنه سكن  -  2701
بغداد وحدث بھا قلت حدث عن أحمد بن يونس بن المسيب الضبي روى عنه عمر بن محمد بن السري البغدادي 

بن محمد بن السري بن سھل حدثنا احمد بن  ومحمد بن المظفر وأبو الحسن الدارقطني أخبرنا أبو نعيم حدثنا عمر
يونس بن خشنام األصبھاني حدثنا أحمد بن يونس الضبي حدثنا محمد بن عبيد عن عقبة أخ لسعيد بن عبيد الطائي 
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عن سليمان بن يسار قال قدم علينا أنس بن مالك فقلنا له ما تنكر مما كان على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
 كر شيئا إال أنكم ال تقيمون صفوفكم فقال ما أن

أحمد بن يونس بن أحمد بن علي بن الحسن بن عبد الوھاب أبو الحسن الطبري قدم بغداد وحدث بھا عن  - 2702
عبد الرحمن بن أبي حاتم وأحمد بن خالد بن مصعب الرازيين حدثني عنه أبو القاسم األزھري وعبيد هللا بن عبد 

أخبرني األزھري أخبرنا أبو الحسن أحمد بن يونس بن أحمد بن علي بن الحسن بن عبد العزيز بن جعفر المالكي 
الوھاب الطبري قدم علينا حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن حبيب 

المذحجي عن علقمة بن  الواسطي المعروف بالخباز حدثنا عبد هللا بن غالب العباداني حدثنا ھشام بن عبد الرحمن
مرثد عن أبي حبيبة الطائي عن األشعث بن قيس قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من لم يرحم 

 المسلمين فلن يرحمه هللا عز و جل 

 ذكر من اسمه أحمد واسم أبيه يعقوب 

حدث عن محمد بن أبان البلخي أحمد بن يعقوب بن إبراھيم أبو العباس المقرئ ويعرف بابن أخي العرق  - 2703
وھدية بن عبد الوھاب المروزي ومحمد بن بكار بن الريان وداود بن رشيد وجبارة بن مغلس ويوسف بن موسى 
روى عنه أبو بكر الشافعي وأحمد بن كامل القاضي وعيسى بن حامد الرخجي ومخلد بن جعفر الدقاق وكان ثقة 

ن البزار حدثنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثني أحمد بن يعقوب المقرئ أخبرنا محمد بن محمد بن إبراھيم بن غيال
وعبد هللا بن ناجية قاال حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم بن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم 

ق رقبة أعتق عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من أعت
هللا بكل إرب منھا إربا منه من النار حتى باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج فقال له علي بن حسين يا سعيد 
سمعت ھذا من أبي ھريرة قال نعم قال لغالم له أقرب غلمانه أدع لي قبطي فلما قام بين يديه قال اذھب فأنت حر 

مر بن إبراھيم الفقيه قال قال لنا عيسى بن حامد بن بشر القاضي ومات أحمد لوجه هللا عز و جل أخبرنا أبو طالب ع
بن يعقوب بن أخي العرق المقرئ سنة ثالثمائة أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على 

معروف بابن أخي بن المنادى وأنا أسمع قال ومات في جمادي األولى سنة إحدى وثالثمائة أبو العباس المقرئ ال
العرق من أعال جانبنا كتب عنه نفر يسير حكايات وحديثه كالمعدود قلة قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة 
إحدى وثالثمائة فيھا مات أبو العباس أحمد بن يعقوب بن إبراھيم البزار المقرئ المعروف بابن أخي العرق في 

 جمادي األولى 

اق أبو عبد هللا العطار الخضيب حدث عن أحمد بن إبراھيم الدورقي وأحمد بن أحمد بن يعقوب بن إسح - 2704
محمد بن عمر اليمامي وعن أخيه محمد بن يعقوب روى عنه محمد بن أحمد المفيد الجرجاني وأبو حفص بن شاھين 

بخطه أنه توفي  وأبو القاسم بن الثالج إال أن بن شاھين سماه محمدا وسمى أخاه أحمد وذكر بن الثالج فيما قرأت
 لثمان بقين من شعبان سنة ثمان عشرة وثالثمائة 

أحمد بن يعقوب بن يوسف أبو جعفر النحوي معروف ببرزويه أصبھاني سكن بغداد وحدث بھا عن أبي  -  2705
العباس الخزاعي ومحمد بن نصير وعلي بن رستم وسلم بن عصام ومحمد بن يحيى بن منده األصبھانيين وعن أبي 

الفضل بن الحباب البصري ومحمود بن محمد الواسطي وعلي بن سراج المصري ومحمد بن العباس اليزيدي خليفة 
ومحمد بن يحيى بن الحسين العمي وعبد هللا بن صالح البخاري ومحمد بن طاھر بن أبي الدميك وعمر بن أيوب 

ه وأبو علي بن شاذان قرأت بخط أبي السقطي وعبد هللا بن الصقر السكري وغيرھم حدثنا عنه أبو الحسين بن رزقوي
بكر بن شاذان توفي أبو جعفر أحمد بن يعقوب األصبھاني في رجب من سنة أربع وخمسين وثالثمائة وكان يلقب 

 ببرزويه غالم نفطويه 
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أحمد بن يعقوب بن أبي عبد هللا أبو بكر اللخمي ويعرف بالقرنجلي من أھل األنبار حدث عن إبراھيم بن  -  2706
 ق الحرمي ونحوه روى عنه ابنه محمد ومحمد بن إسحاق بن محمد الطل األنباري وكان ثقة إسحا

أحمد بن يعقوب بن أحمد بن المھرجان أبو الحسن المعدل حدث عن الحسن بن علوية القطان ومحمد بن  -  2707
ون بن بزيه الھاشمي يحيى بن سليمان المروزي ومحمد بن جعفر القتات وأحمد بن زنجويه المخرمي ومحمد بن ھار

حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه وأبو نعيم األصبھاني أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
يعقوب بن أحمد بن المھرجان المعدل حدثنا أحمد بن عمر المخرمي حدثني عبد الوھاب بن الضحاك السلمي حدثنا 

بد الرحمن بن جبير نفير عن كثير بن مرة عن عبد هللا بن عمرو أن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن ع
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إن هللا اتخذني خليال كما اتخذ إبراھيم خليال ومنزلي ومنزل إبراھيم يوم القيامة 

عقوب بن المھرجان المعدل في الجنة تجاھين والعباس بيننا مؤمن بين خليلين أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أحمد بن ي
ببغداد وكان ثقة قرأت بخط أبي بشر محمد بن عمر الوكيل توفي أبو الحسن بن المھرجان الشاھد في سنة ثمان 

 وخمسين وثالثمائة 

 ذكر من اسمه أحمد واسم أبيه يزيد 

م بن بشير ومحمد أحمد بن يزيد أبو العوام الرياحي حدث عن مالك بن أنس وإبراھيم بن أبي يحيى وھشي -  2708
بن يزيد الواسطي وحفص بن عمر العمري ويحيى بن ميمون الھدادي وأبي أسامة حماد بن أسامة روى عنه ابنه 
محمد وكان ثقة كان يستملي على إسماعيل بن علية أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا محمد بن عبد هللا بن 

ام حدثنا أبي حدثنا يحيى بن ميمون الھدادي عن يونس بن عبيد عن أحمد بن عتاب حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العو
الحسن قال ال يمكن أحدكم أذنه من صاحب بدعة أخبرني أبو الفرج الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا 
ن علي بن محمد بن أحمد الرياحي قال قال أبي سمعت أبي أحمد يقول استمليت يوما إلسماعيل بن علية فضجرت م

 كثرة ما يرددون علي فقال لي إسماعيل يا أبا العوام إن للرياسة مؤونة 

أحمد بن يزيد بن كردي أبو علي الكوفي حدث ببغداد عن أبي الوليد محمد بن أحمد بن برد األنطاكي روى  -  2709
بن يزيد بن كردي عنه أبو بكر بن شاذان حدثني األزھري حدثنا أحمد بن إبراھيم بن الحسين حدثنا أبو علي أحمد 

 الكوفي في النخاسين حدثنا أبو الوليد األنطاكي بحديث ذكره 

 ومن مفاريد األسماء في ھذا الحرف 

أحمد بن يزداذ بن حمزة أبو جعفر الخياط سكن الكوفة وحدث بھا عن عمرو بن عبد الغفار الفقيمي  -  2710
والحسن بن محمد بن شعبة ويحيى بن محمد بن  وعثمان بن عمر بن فارس روى عنه عبد هللا بن زيد أن البجلي

صاعد وأبو بكر بن أبي داود والقاسم بن جعفر الشيباني الكوفي أخبرنا األزھري حدثنا محمد بن أحمد بن حماد بن 
سفيان الحافظ بالكوفة حدثنا القاسم بن جعفر بن أحمد بن عمران الشيباني حدثنا أحمد بن يزداذ البغدادي حدثنا عمرو 

بن عبد الغفار عن األعمش عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا  يعني
عليه و سلم ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا أخبرني عبيد هللا بن أبي الفتح الفارسي أخبرنا أبو الطيب محمد بن 

ن يزداذ البغدادي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا إسرائيل الحسين التيملي الكوفي حدثنا عبد هللا بن زيدان حدثنا أحمد ب
عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال كان آخر قول إبراھيم عليه السالم حين ألقي في النار حسبي هللا 
ونعم الوكيل أخبرنا محمد بن الحسين القطان حدثنا جعفر الخالدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال ومات 

 بن يزداذ الخياط سنة خمس وخمسين ومائتين  أحمد
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أحمد بن ياسر أبو بكر بن أبي سعيد حدث عن أحمد بن أبي الحواري روى عنه محمد بن مخلد الدوري  -  2711
وقرأت في كتابه بخطه سنة ثمان وسبعين ومائتين فيھا مات أبو بكر بن أبي سعيد أحمد بن ياسر وكان أبو بكر من 

 األحد ألربع خلون من صفر خيار المسلمين يوم 

 ذكر من لم يحفظ لنا اسم أبيه ممن يسمى أحمد   

أحمد أبو بكر الصفار حدث عن الھيثم بن خارجة روى عنه محمد بن مخلد حدثني محمد بن علي الصوري  -  2712
الھيثم بن  أخبرنا محمد بن أحمد بن جميع أخبرنا محمد بن مخلد قال قرأت على أبي بكر أحمد الصفار قلت حدثكم

خارجة قال حدثنا إسماعيل يعني بن عياش عن يافع بن عامر عن علي بن أبي طلحة أن ميمونة زوج النبي صلى 
هللا عليه و سلم كفنت في درع معصفر قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة خمس وثمانين ومائتين فيھا مات 

 أبو بكر الصفار أحمد يوم ثالثاء في شھر ربيع اآلخر 

أحمد أبو العباس المؤدب من مشايخ الصوفية حكى عن سري بن مغلس السقطي روى عنه أبو علي  - 2713
الروذباري ومحمد بن عبيد هللا بن شاذان الرازي أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن 

بنيسابور قال سمعت أبا العباس المؤدب فضالة النيسابوري بالري حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن شاذان الرازي 
يقول دخلت على سري السقطي يوما فقال ألعجبنك من عصفور يجيء فيسقط على ھذا الرواق فأكون قد أعددت له 
لقمة فأفتھا في كفي فيسقط على أطراف أناملي فيأكل فلما كان في وقت من األوقات سقط على الرواق ففتت الخبز 

كما كان ففكرت في سري ما العلة في وحشته مني فوجدتني قد أكلت ملحا طيبا فقلت في  في يدي فلم يسقط على يدي
سري أنا تائب من الملح الطيب فسقط على يدي فأكل وانصرف حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق حدثنا علي بن 

الروذباري بمصر قال قال  عبد هللا بن الحسن الھمذاني بمكة حدثنا محمد بن علي بن المأمون الكرجي حدثنا أبو علي
لي أبو العباس أحمد المؤدب يا أبا علي من أين أخذ صوفية عصرنا ھذا األنس باألحداث فقلت له يا سيدي أنت بھم 
أعرف وقد تصحبھم السالمة في كثير من األمور فقال ھيھات يا أبا علي قد رأينا من كل أقوى إيمانا منھم إذا رأى 

من الزحف وإنما ذلك على حسب األوقات التي تغلب األحوال على أھلھا فيأخذھا عن الحدث قد أقبل يفر كفراره 
تصرف الطباع ما أكبر الخطر ما أكثر الغلط قال أبو علي وسمعت جنيدا يقول جاء رجل إلى أبي عبد هللا أحمد بن 

ك مرة أخرى فلما قام قيل محمد بن حنبل ومعه غالم حسن الوجه فقال له من ھذا قال ابني فقال أحمد ال تجيء به مع
له أيد هللا الشيخ إنه رجل مستور وابنه أفضل منه فقال أحمد الذي قصدنا إليه من ھذا الباب ليس يمنع منه سترھما 
على ھذا رأينا أشياخنا وبه خبرونا عن أسالفھم ھذا آخر باب أحمد ھذا آخر القسم األول من ھذا المجلد والحمد  

 يدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحده وصلى هللا على س

 القسم الثاني من المجلد الخامس ويشتمل على تكملة تراجم المحمدين  

محمد بن حنيفة بن محمد بن ماھان أبو حنيفة القصبي الواسطي سكن بغداد وحدث بھا عن عمه أحمد بن  - 2714
لسمتي والحسن بن جبلة الشيرازي روى محمد بن ماھان وعن المقدم بن محمد بن يحيى المقدمي وخالد بن يوسف ا

عنه محمد بن مخلد وأبو بكر الشافعي ومحمد بن الحسن بن مقسم وإسماعيل بن علي الخطبي ومخلد بن جعفر 
الدقاق وغيرھم وذكره الدارقطني فقال ليس بالقوي أخبرنا علي بن أبي علي المعدل قال نبأنا علي بن محمد بن سعيد 

يفة محمد بن حنيفة بن ماھان القصبي إمالء في سنة سبع وتسعين ومائتين ببغداد في درب الرزاز قال نبأنا أبو حن
الديزج قال نبأنا الحسن بن جبلة الشيرازي قال نبأنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد 

ته فوضع فيه بين عينيه ووضع يده بن بابنوس عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى هللا عليه و سلم بعد وفا
 على صدره وقال وأنبياه واصفياه واخلياله 
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محمد بن حبان بن األزھر أبو بكر الباھلي البصري سكن بغداد وحدث بھا عن أبي عاصم النبيل وعمرو  - 2715
حمد بن بن مرزوق وأبي معمر الضرير العابد وكثير بن يحيى وعمرو بن الحصين روى عنه القاضي أبو طاھر م

أحمد الذھلي وأبو بكر بن الجعابي وأحمد بن إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات وعمر بن محمد بن سبنك البجلي 
وغيرھم أخبرنا علي بن المحسن التنوخي حدثنا أبو القاسم عمر بن محمد بن إبراھيم البجلي أخبرنا محمد بن حبان 

ثنا عبد الواحد بن زيد عن الحسن عن أنس قال قال رسول هللا بن عمرو الباھلي حدثنا أبو معمر الضرير العابد حد
صلى هللا عليه و سلم من حمل أخاه علي شسع نعل فكأنما حمله على فرس شاك السالح إلى سبيل هللا قال لنا 
التنوخي سمعت عمر بن محمد يقول أول ما كتبت الحديث في سنة ثالثمائة من بن حبان ومات في سنة إحدى 

أخبرنا أبو بكر البرقاني قال سمعت أبا القاسم عبد هللا بن إبراھيم األبندوني يقول محمد بن حبان بن وثالثمائة 
األزھر العنزي كان ال بأس به إن شاء هللا أخبرنا القاضي أبو عبد هللا محمد بن سالمة القضاعي المصري بمكة 

مناكير حدث عنه أبو قتيبة مسلم بن الفضل أخبرنا عبد الغني بن سعيد الحافظ قال محمد بن حبان بصري يحدث ب
 سمعت محمد بن علي الصوري يقول محمد بن حبان بن األزھر ضعيف 

محمد بن حجر بن الجعد بن سلمة بن جحدر الكندي حدث عن سفيان بن زياد البلدي وإبراھيم بن الحسين  - 2716
  الھمذاني والحسن بن علي بن بحر بن مري روى عنه أبو حفص بن شاھين

محمد بن حمدويه بن سھل بن يزداذ أبو نصر المروزي سكن بغداد وحدث بھا عن أبي داود السنجي  -  2717
ومحمود بن آدم وأبي الموجه محمد بن عمرو المروزيين روى عنه أبو عمر بن حيويه وأبو الحسن الدارقطني 

غالب قال حدثني أبو الحسن  ويوسف بن عمر القواس وأبو أحمد بن جامع الدھان أخبرنا أحمد بن محمد بن
الدارقطني حدثنا أبو نصر محمد بن حمدويه المروزي وعلي بن الفضل بن طاھر ثقتان نبيالن حافظان أخبرني 
محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا حفص الزاھد يقول توفي أبو نصر محمد بن 

ثالث عشر من رجب سنة سبع وعشرين وثالثمائة أخبرنا أبو الوليد الدربندي حمدويه بن سھل الثقة ليلة الثالثاء ال
أخبرنا محمد بن أحمد بن سلمان الحافظ ببخارى قال سمعت أبا عمرو عثمان بن محمد بن حمدويه المروزي يقول 

 توفي أبي بمرو سنة تسع وعشرين وثالثمائة وھذا القول عندي أصح وهللا أعلم 

ن بن يوسف أبو مسلم القطان الكرجي قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن جعفر بن أحمد بن محمد بن حمكا - 2718
فارس األصبھاني ومحمد بن أحمد بن سليمان الھروي روى عنه القاضي أبو الحسن الجراحي ومحمد بن المظفر 

أربعين وذكر بن الثالج أنه سمع منه وقال غرق في دجلة يوم الخميس لست بقين من ذي الحجة سنة خمس و
 وثالثمائة 

محمد بن حمدون بن مالك أبو عبد هللا البغدادي المعروف بالشكلي سمع محمد بن محمد الباغدي وعلي بن  - 2719
العباس المقانعي الكوفي ومحمد بن الحسين الخثعمي ومحمد بن جعفر بن رميس القصري روى عنه الحاكم أبو عبد 

وذكر أنه نزل نيسابور قال وكان من المشھورين بطلب الحديث والسماع  هللا محمد بن عبد هللا الحافظ النيسابوري
ببغداد وبالثروة واليسار ثم أنه احتاج في ھذه الديار وكان يورق في آخر عمره إلى أن توفي بنيسابور سنة خمسين 

 وثالثمائة حدثني محمد بن علي بن يعقوب المقرئ عن محمد بن عبد هللا الحافظ بذلك 

بن حيويه بن المؤمل أبو بكر الكرجي يعرف بابن أبي روضة نزل ھمذان وحدث بھا عن أسيد بن  محمد -  2720
عاصم وأبي مسلم الكجي وإسحاق بن إبراھيم الديري وذكر بن الثالج فيما قرأت بخطه أنه قدم بغداد حاجا ونزل 

ي وھذا الكرجي كان قد عمر حتى سوق يحيى في سنة اثنتين وأربعين وثالثمائة وحدثھم عن محمد بن العباس النشائ
لقيه شيخنا أبو بكر البرقاني وكتب عنه بعد سنة ستين وثالثمائة أخبرنا البرقاني حدثنا أبو بكر بن حيويه بن المؤمل 
المعروف بابن أبي روضة الكرجي بھمذان وكان غير موثق عندھم قال حدثنا أسيد بن عاصم األصبھاني حدثنا 

عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال تسحروا فإن في  عمرو بن حكام حدثنا شعبة
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السحور بركة تفرد به أسيد عن عمرو بن حكام عن شعبة سمعت البزقاني ذكر ھذا الكرجي في موضع آخر فقال لم 
 يكن ثبتا 

بغداد وحدث بھا عن الحاكم أبي  محمد بن حسنويه بن إبراھيم أبو سعيد األشكيبي األبيوردي الفقيه قدم - 2721
الفضل محمد بن الحسين المروزي والحسن بن أحمد المحاربي ومحمد بن عبد هللا بن حمدون وزاھر بن أحمد 
السرخسي وأحمد بن محمد بن عمر الخفاف النيسابوري كتبت عنه وكان ثقة أخبرنا أبو سعيد محمد بن حسنويه 

محمد بن عمر الخفاف النيسابوري أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق األبيوردي أخبرنا أبو الحسين أحمد بن 
السراج حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى هللا عليه و سلم وأبو بكر وعمر وعثمان 

 ة ثالثين وأربعمائة يفتتحون القراءة بالحمد  رب العالمين بلغني أن أبا سعيد ولي القضاء بتستر ومات بھا في سن

 حرف الخاء من آباء المحمدين  

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه خلف 

محمد بن خلف أبو عبد هللا يعرف بابن مزدة من شيوخ محمد بن مخلد الدوري ذكر بن مخلد في تاريخه  - 2722
 أنه توفي في سنة تسع وخمسين ومائتين 

حدادي سمع الحسين بن علي الجعفي وعبد هللا بن نمير الخارفي محمد بن خلف أبو بكر المقرئ يعرف بال - 2723
وأبا يحيى الحماني ومعاوية بن ھشام وزيد بن الحباب ويعقوب الحضرمي وخلف بن تميم وعمار بن عبد الجبار 
روى عنه وكيع القاضي ويحيى بن محمد بن صاعد والقاضي أبو عبد هللا المحاملي ومحمد بن مخلد وحدث عنه 

مد بن إسماعيل البخاري في صحيحه أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا أيضا مح
محمد بن مخلد العطار حدثنا محمد بن خلف الحدادي حدثنا معاوية بن ھشام حدثنا سفيان عن حمران بن أعين عن 

قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه أبي الطفيل عن بن جارية األنصاري أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
قال فصففنا صفين أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه أخبرنا أبو الحسن الدارقطني أخبرنا القاضي المحاملي 
حدثنا محمد بن خلف المقرئ قال الدارقطني بغدادي حدادي فاضل حدثني الحسن بن أبي طالب عن أبي الحسن 

خلف المقرئ الحدادي ثقة ذكر لنا ھبة هللا بن الحسن بن منصور الطيري أن محمد بن خلف الدارقطني قال محمد بن 
 الحدادي مات في شھر ربيع األول من سنة إحدى وستين ومائتين 

محمد بن خلف بن عبد السالم أبو عبد هللا األعور يعرف بالمروزي ألنه كان يسكن محلة المراوزة حدث  -  2724
سار وعاصم بن علي وعلي بن الجعد وموسى بن إبراھيم المروزي وأبي بالل األشعري عن يحيى بن ھاشم السم

روى عنه أبو عمرو بن السماك ومحمد بن العباس بن نجيح وعبد الصمد بن علي الطستي وأبو بكر الشافعي في 
لبزاز وأبو الحسن آخرين وكان صدوقا وذكره الدارقطني فقال ال بأس به أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق ا

محمد بن عبيد هللا الحنائي قاال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق وأخبرنا علي بن أحمد الرزاز أخبرنا محمد بن عبد هللا 
بن إبراھيم الشافعي وأخبرنا الحسن بن أبي بكر حدثنا محمد بن العباس بن نجيح قالوا حدثنا محمد بن خلف 

ن أبي نجيح أبو عبد هللا ثم اتفقوا قال حدثنا يحيى بن ھاشم حدثنا األعمش عن المروزي قال الشافعي األعور وقال ب
شعبة عن ثابت عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ال بد 

لفظ عثمان والشافعي سواء ولفظ فاعال فليقل اللھم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي 
بن أبي نجيح نحوه ھذا غريب من حديث األعمش عن شعبة تفرد بروايته عنه يحيى بن ھاشم وتفرد به عن يحيى 
محمد بن خلف وقد قيل عن سھل بن بحر القناد وأحمد بن أبي صالية أيضا عن يحيى بن ھاشم والمعروف رواية 

ن محمد السمسار أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثنا عبد الباقي بن قانع محمد بن خلف وهللا أعلم أخبرنا علي ب
 أن محمد بن خلف بن عبد السالم مات في سنة إحدى وثمانين ومائتين 
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محمد بن خلف الدوري أخبرني علي بن أحمد الرزاز من أصل كتابه أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن  - 2725
حمد بن خلف الدوري حدثنا عنبس بن إسماعيل من كتابه حدثنا شعيب بن حرب حدثنا محمد بن سھل اإلمام أخبرنا م

سفيان الثوري عن مالك بن أنس قال حدثنا عامر بن عبد هللا بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة عن ربعي 
عد كذا قال لي الرزاز في قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يق

 ھذا الحديث محمد بن خلف وأخاف أن يكون محمد بن مخلد فإن بن مخلد قد روى ھذا الحديث عن عنبس وهللا أعلم 

محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد أبو بكر الضبي القاضي المعروف بوكيع كان عالما فاضال  - 2726
مصنفات كثيرة منھا كتاب الطريق وكتاب الشريف وكتاب عدد آي القرآن عارفا بالسير وأيام الناس وأخبارھم وله 

واالختالف فيه بلغني أن أبا بكر بن مجاھد سئل أن يصنف كتابا في العدد فقال قد كفانا ذاك وكيع وكتب أخر سوى 
بن عرفة  ذلك وكان حسن األخبار حدث عن الزبير بن بكار وأبي حذافة السھمي ومحمد بن الوليد البشري والحسن

والعالء بن سالم وعلي بن مسلم الطوسي ومحمد بن عبد هللا المخرمي وعلي بن شعيب والحسن بن محمد الزعفراني 
ومحمد بن عبد الرحمن الصيرفي وعلي ومحمد ابني أشكاب والعباس بن أبي طالب ومحمد بن عثمان بن كرامة 

أم حكيم روى عنه أحمد بن كامل القاضي وأبو علي وخلق كثير من أمثالھم وكان يسكن بالجانب الشرقي في درب 
بن الصواف وأبو طالب بن البھلول ومحمد بن عمر بن الجعابي وعلي بن محمد بن لؤلؤ وموسى بن جعفر بن عرفة 
السمسار وأبو جعفر بن المتيم ومحمد بن المظفر وغيرھم أخبرنا عبد الكريم بن محمد بن أحمد المحاملي أخبرنا 

لحافظ قال أبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد البغدادي المعروف بوكيع القاضي علي بن عمر ا
الضبي كان فاضال نبيال فصيحا من أھل القرآن والفقه والنحو له تصانيف كثيرة في أخبار القضاة وفي عدد آي 

مد بن علي بن مخلد الوراق القرآن وكتاب الشريف والرمي والنضال والمكاييل والموازين وغير ذلك أخبرنا مح
أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أنشدنا أبو بكر محمد بن علي كاتب صافي قال أنشدنا وكيع محمد بن خلف 

... غدوت بتشمير وجد عليھم ... ... من العلم يوما ما يخلد في الكتب ... إذا ما غدت طالبة العلم تبتغي ... لنفسه 
أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا ...  ومحبرتي أذني ودفترھا قلبي

أسمع قال أبو بكر المعروف بوكيع حمل أقل الناس عنه نزرا من الحديث وشيئا من تصانيفه للين شھر به قرأت على 
كر وكيع في يوم األحد لست الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل قال مات محمد بن خلف بن حيان بن صدقة أبو ب
 بقين من شھر ربيع األول سنة ست وثالثمائة وكان يتقلد القضاء على كور األھواز كلھا 

محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام أبو بكر اآلجري المحولي كان يسكن باب المحول فنسب إليه وكان  - 2727
زدي وأحمد بن منصور الرمادي والزبير بن بكار أخباريا مصنفا حسن التأليف حدث عن محمد بن أبي السوى األ

وعبد هللا بن أبي سعد الوراق وأحمد بن أبي خيثمة وعيسى بن عبد هللا الطيالسي وأبي بكر بن أبي الدنيا والحارث 
بن أبي أسامة ونحوھم روى عنه أبو بكر بن األنباري النحوي وأبو جعفر بن بريه الھاشمي وأبو الفضل بن المتوكل 

ة آخرھم أبو عمر بن حيويه أخبرنا علي بن أبي علي المعدل حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال كتب أبو بكر وجماع
... أو يجازي الوصول بالقرب بعدا ... أجميل بالمرء يخلف وعدا ... محمد بن خلف بن المرزبان إلى جدي يعاتبه 

يرى منك يا بن ... فعالم استحق ھجرك من ليس .. ... .نزداد مذ عقلناك ودا ... ما مللناك إذ مللت ولم ننفك ... 
من أخ ... يا أبا بكر بن يحيى نداء ... ... ويأتي الذي تحب مجدا ... يحفظ العھد حين نقضك للعھد ... ... حيوة بدا 

أسلفت  وتناسيت ما سألت وقد... ... طوال أعدھا لك عدا ... لك مذ دام صرف وجھك أيام ... ... لم تزل لديه مفدى 
فتناھى إلى ... ... لفظ من ال نرى له الدھر ندا ... خاطبا منك دعوة واستماعا ... ... فيما سألت مدحا وحمدا ... 

... لديكم يشدو ثالثا ويشدي ... زعموا أن أحمد الخير ما زال ... ... كاد يقضي علي حزنا ووجدا ... أمس حديث 
إلى راحتيك ال ... البخل عراك فالبخل قد كان ... ... ھود عھدا فعھدا ونقضت الع... فلماذا جفوتنا بعد وصل ... 

عليه ... دائم الود ال يصد ولو جار ... ... أخا ال يحل في الحب عقدا ... أو مالل فليس مثلك من مل ... ... يتھدى 
أي شيء أنكى .. ... .وراجع بالوصل أولى وأجدى ... فاعطف الوصل نحو من منح الوصل ... ... خليله وتعدى 

... ... قديما لھجرنا يتصدى ... أدرك الحاسد الشمات وقد كان ... ... حال منه نحس المطالع سعدا ... لقلب محب 
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... ... يختال الھيا يتقدى ... لو تراه لخلته نال ما أمل ... ... بيني وبينكم ليس يھدى ... طالما يبتغي القطيعة بالحيلة 
هللا أھوى استماع ... فاستمع ما أقول إن وعھد ... ... وزمانا قد كان في ذاك أكدى ... ا أنت أعطيته أمانيه جور

حدثني أحمد بن أبي جعفر القطيعي ... تلك ھند تصد للھجر صدا ... واقتراحي بعد انبساطي إليه ... ... احمد جدا 
محمد بن العباس قاال مات أبو بكر قال سمعت القاضي أبا الحسن الجراحي يذكر وأخبرنا علي بن أبي علي حدثنا 

 محمد بن خلف بن المرزبان سنة تسع وثالثمائة 

محمد بن خلف بن محمد بن جيان بالجيم بن الطيب بن زرعة أبو بكر الفقيه المقرئ الخالل سمع عمر بن  -  2728
اق بن زاطيا وأحمد أيوب السقطي وقاسم بن زكريا المطرز وعبد العزيز بن محمد بن دينار الفارسي وعلي بن إسح

بن سھل األشناني وأبا بكر بن المجدر ومحمد بن يحيى العمي وحامد بن شعيب البلخي ومحمد بن بابشاذ البصري 
وكان ثقة سكن بستان أم جعفر حدثنا عنه أبو بكر البرقاني والقاضيان أبو العالء الواسطي وأبو القاسم التنوخي وأبو 

عن محمد بن العباس بن الفرات قال توفي أبو بكر محمد بن خلف بن جيان في  طالب عمر بن إبراھيم الفقيه حدثت
ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وثالثمائة وكان ثقة وكذلك ذكر بن أبي الفوارس إال أنه قال توفي يوم األربعاء 

 الخامس من ذي الحجة 

يعرف بالقرتابي سكن الصليق وقدم محمد بن خلف بن محمد بن سليمان بن أيوب أبو عبد هللا النھرديري  -  2729
بغداد في سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وأملى في جامع المدينة مجلسا حدث فيه عن أحمد بن عبيد هللا بن القاسم 
النھرديري والحسن بن أحمد بن أبي زيد وأبي شجاع محمد بن فارس البصريين وغيرھم من أھل البصرة كتب عنه 

 وال رأيته أصحابنا ولم أسمع منه شيئا 

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه خالد 

محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان أبو عبد هللا البراثي والد أبي العباس كان من أھل الدين والفضل  - 2730
والجاللة والنبل ذا حال من الدنيا حسنة معروفا بالبر واصطناع الخير وكان صديقا لبشر بن الحارث يأنس إليه في 

رني أبو القاسم األزھري حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو محمد الزھري قال سمعت إبراھيم أموره فأخب
الحربي يقول مالك يقع على واحد شيء من السماء ولكن كان لبشر صديق قال أبو محمد الزھري كأن أبو عبد هللا 

براھيم الحربي أومأ إلى أن بشرا كان البراثي صديقا لبشر وكان يجھز إلى الثغر وكان موسرا قال الزھري كأن إ
يأنس بأبي عبد هللا البراثي ويقبل منه الصلة ونحوھا قلت وقد أسند البراثي الحديث عن ھشيم بن بشير وسفيان بن 
عيينة وروى عنه ابنه أبو العباس أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا بشر بن أحمد اإلسفراييني حدثنا أبو العباس أحمد 

لبراثي حدثني أبي محمد بن يزيد بن غزوان المروزي المعروف بأبي عبد هللا البراثي حدثنا ھشيم بن بن محمد ا
بشير أبو معاوية السلمي عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول هللا صلى هللا 

ليه و سلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثھم عليه و سلم اللھم بارك ألمتي في بكورھا قال وكان رسول هللا صلى هللا ع
أول النھار قال وكان صخر رجال تاجرا فكان إذا بعث غلمانه في تجارة بعثھم أول النھار فأثرى وكثر ماله أو أثرى 

 وحسن حاله ھكذا قال وإنما ھو محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان 

الفضل بن دكين وسعيد بن داود الزبيري وسريج بن  محمد بن خالد بن يزيد أبو بكر اآلجري سمع أبا نعيم - 2731
النعمان وعفان بن مسلم وخلف بن سالم وعبد الرحمن بن صالح روى عنه أبو عمرو بن السماك وأبو سھل بن زياد 
وأبو بكر الشافعي وكان ثقة وربما سماه الشافعي أحمد بن خالد وكذلك سماه أبو الحسين المنادى ونحن نعيد ذكره في 

 حمد إن شاء هللا باب أ

محمد بن خالد اآلجري شيخ آخر يحكي عنه جعفر بن محمد الخالدي كثيرا وكان عبدا صالحا متصوفا  -  2732
أخبرني أبو نعيم الحافظ أخبرنا جعفر الخالدي في كتابه إلي قال حدثني محمد بن خالد اآلجري قال كنت أعمل اآلجر 
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إذا سمعت شرجا يقول لشرج عليك السالم الليلة أدخل النار قال فنھيت  فبينما أنا أمشي بين أشراج اآلجر المضروبة
 األجراء أن يطرحوھا في النار وصارت الكتل باقية على حالھا وما عملت يعني طبخ اآلجر بعد ذلك 

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه الخضر 

بن الحارث روى عنه محمد بن محمد بن الخضر أبو علي الوراق حدث عن عبد هللا الخياط صاحب بشر  -  2733
مخلد وذكر أنه سمع منه عند أبي بكر المروذي أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن ھارون بن 
الصلت األھوازي حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو علي محمد بن الخضر الوراق قال حدثني عبد هللا ھو الخياط قال 

 شتھى أن يأكل الخبز بالملح فليس بجائع سمعت بشر بن الحارث يقول من ا

محمد بن الخضر بن زكريا بن عثمان بن سختان بن أبي خزام ويقال بن خزام أبو بكر المقرئ سمع  -  2734
الحسين بن محمد بن عفير وعبد هللا بن محمد البغوي ومحمد بن عبد هللا بن ثابت األشناني ومحمد بن ھارون بن 

أبي شيبة وأحمد بن عيسى بن السكن البلدي حدثنا عنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن المجدر وأحمد بن محمد بن 
 عمر الصابوني وأبو علي بن دوما النعالي والقاضيان أبو العالء الواسطي وأبو القاسم التنوخي وكان ثقة 

 ذكر األسماء المفردة في ھذا الحرب  

ى سعد بن زيد مناة من أھل الكوفة وكان ضريرا يقال إنه محمد بن خازم أبو معاوية التميمي السعدي مول -  2735
عمي وھو بن أربع وقيل ثمان سنين وقدم بغداد وحدث بھا عن سليمان األعمش وھشام بن عروة وعبيد هللا بن عمر 
بن حفص وإسماعيل بن أبي خالد وأبي إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن 

خيثمة زھير بن حرب ويعقوب بن إبراھيم الدورقي وخلف بن سالم ويوسف بن موسى والحسن بن محمد  معين وأبو
الزعفراني والحسن بن عرفة وسعدان بن نصر فيمن ال يحصي أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى البزاز 

ماعيل الضبي حدثنا قاسم بن سعيد بن فيما أذن أن نرويه عنه حدثنا محمد بن عمر بن سلم الحافظ حدثنا القاسم بن إس
مسيب بن شريك قال رأيت أبا معاوية محمد بن خازم يحدث الناس ببغداد أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا 
عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد هللا قال وأخبرنا الحسين بن علي الصيمري حدثنا 

حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال سمعت يحيى بن معين وأحمد علي بن الحسن الرازي 
بن حنبل يقوالن ولد أبو معاوية سنة ثالث عشرة ومائة أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن عدي البصري 

ية وله أربع سنين قال في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سمعت أبا داود يقول عمي أبو معاو
فأقاموا علي مأتما أخبرنا بن رزق حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخالدي إمالء حدثنا الحسين بن محمد بن الحسين 
بن مصعب الكوفي بالكوفة قال حدثني جعفر بن محمد بن الھذيل حدثني إبراھيم الصيني قال سمعت أبا معاوية يقول 

فرآني أعرابي فقال لجدي ما يكون ھذا الغالم منك قال ابني قال ليس بابنك قال  حججت مع جدي أبي أمي وأنا غالم
بن ابنتي قال بن ابنتك وليكونن له شأن وليطأن برجليه ھاتين بسط الملوك قال فلما قدم الرشيد بعث إلي فلما دخلت 

قلت يا أمير المؤمنين حججت  عليه ذكرت حديث األعرابي فأقبلت التمس برجلي البساط قال يا أبا معاوية لم تلتمس
مع جدي وحدثته بالحديث فأعجب به قال أبو معاوية وحركني شيء فقلت يا أمير المؤمنين أحتاج إلى موضع الخالء 
فقال لألمين والمأمون خذا بيد عمكما فأرياه الموضع فأخذا بيدي فأدخالني إلى الموضع فشممت منه رائحة طيبة 

وضع فشأنك فقضيت حاجتي فحدثته أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال يكون في آخر فقاال يا أبا معاوية ھذا الم
الزمان قوم لھم نبز يقال لھم الرافضة من لقيھم فليقتلھم فإنھم مشركون أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان 

ني يقول قال محمد بن خازم أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت علي بن المدي
كنت أقرأ حديث األعمش عن أبي صالح على أمير المؤمنين ھارون فكلما قلت قال رسول هللا قال صليا علي 
سيدي وموالي حتى ذكرت حديث التقى آدم وموسى فقال عمه وسماه علي فذھب علي فقال يا محمد أين التقيا قال 

به قال فحبس ووكل بي من حشمه من أدخلني إليه في محبسه فقال يا  فغضب ھارون وقال من طرح إليك ھذا وأمر
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محمد وهللا ما ھو إال شيء خطر ببالي وحلف لي بالعتق وصدقة المال وغير ذلك من مغلظات اإليمان ما سمعت من 
ل فلما أحد وال جري بيني وبين أحد في ھذا كالم وما ھو إال شيء خطر ببالي لم يجر بيني وبين أحد فيه كالم قا

رجعت إلى أمير المؤمنين كلمته قال ليدلني على من طرح إليه ھذا الكالم فقلت يا أمير المؤمنين قد حلف بالعتق 
ومغلظات اإليمان أنه إنما ھو شيء خطر ببالي لم يجر بيني وبين أحد فيه كالم قال فأمر به فأطلق من الحبس وقال 

ض الملحدين ھذا الكالم الذي خرج منه فيدلني عليھم فاستبيحھم وإال لي يا محمد ويحك إنما توھمت أنه طرح إليه بع
فأنا على يقين أن القرشي ال يتزندق قال ھذا ونحوه من الكالم أخبرنا أبو عمر الحسن بن عثمان بن أحمد الواعظ 

زكريا بن أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي حدثنا أبو الطيب النعمان بن أحمد القاضي أخبرنا أحمد بن 
سفيان قال سمعت أصحابنا يقولون قال أبو معاوية دخلت على ھارون يعني أمير المؤمنين فقال لي يا أبا معاوية 
ھممت أنه من ثبت خالفه علي فعلت به وفعلت به فسكت فقال لي تكلم تكلم قال قلت إن أذنت لي تكلمت قال تكلم 

هللا صلى هللا عليه و سلم وقالت عدي منا خليفة خليفة رسول هللا فقلت يا أمير المؤمنين قالت تيم منا خليفة رسول 
صلى هللا عليه و سلم وقالت بنو أمية منا خليفة الخلفاء فأين حظكم يا بني ھاشم من الخالفة وهللا ما حطكم فيھا إال بن 

ذا وكذا أخبرنا أبو القاسم أبي طالب فقال وهللا يا أبا معاوية ال يبلغني أن أحدا لم يثبت خالفة علي إال فعلت به ك
األزھري أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا عبد هللا بن محمد حدثنا محمود بن غيالن قال قال أبو نعيم سمعت 
األعمش يقول ألبي معاوية أما أنت فقد ربطت رأس كيسك وقال محمود سمعت شبابة يقول جاء أبو معاوية حتى 

ھذا انظروا فإذا ھو أبو معاوية فقال يا أبا معاوية سمعت حديث كذا وكذا  جلس في مجلس شعبة فرفع رأسه فقال من
من األعمش قال نعم قال شعبة ھذا صاحب األعمش فاعرفوه أخبرنا أبو بكر البرقاني حدثنا أبو الفضل محمد بن 

ة كان أھل عبد هللا بن خميرويه الھروي قال حدثنا الحسين بن إدريس قال سمعت بن عمار يقول قال أبو معاوي
خراسان يجيئون إلى األعمش ليسمعوا منه فال يقدرون قال فكانوا يجيئون فيسمعون من شعبة فيحدثھم عن األعمش 
قال فكان شعبة ال يحدثھم حتى يقعدني معه فيقول يا أبا معاوية أليس ھو كذا وكذا فإذا قلت نعم حدثھم قال بن عمار 

فيه من شعبة كتب إلي أبو الحسن علي بن إبراھيم بن سعيد الحوفي من  إنما يراد من ھذا أن أبا معاوية كان أثبت
مصر وحدثني علي بن الحسن بن عمر القرشي بصور عنه قال أخبرنا الحسن بن رشيق العسكري حدثنا عبد هللا بن 
 محمد بن رزيق قال سئل أحمد بن الحسن السكري الحافظ وأنا جالس من أحب إليك في أصحاب األعمش قال أبو

معاوية أعرف به وبعده الثوري وبعده شعبة والباقون بعد أخبرني األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد 
بن أحمد بن يعقوب حدثنا جدي حدثني أحمد بن داود الحداني قال سمعت أبا معاوية الضرير يقول البصراء كانوا 

ن دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي األبار علي عياال عند األعمش قرأت على محمد بن الحسين األزرق ع
حدثنا داود بن حماد قال سمعت أبا معاوية وقيل له إن حفص بن غياث يخالفك في بعض الحديث فقال لو أخبر 
حفص بأنا نخالفه لرجع إلى قولنا لقد رايتھم كلھم يجيئون إلى بأبي ھذا فأملى عليھم ما سمعوا من األعمش كتب إلينا 

حمن بن عثمان الدمشقي يذكر أن أبا الميمون البجلي أخبرھم حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال عبد الر
سمعت أبا نعيم يقول لزم أبو معاوية األعمش عشرين سنة أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد أخبرنا محمد بن أحمد بن 

إذا سئل عن أحاديث األعمش يقول قد صار  الحسن حدثنا عبد هللا بن أحمد قال سمعت أبي يقول كان أبو معاوية
حديث األعمش في فمي علقما أو ھو أمر من العلقم لكثرة ما يردد عليه حديث األعمش أخبرني الحسن بن محمد 
الخالل حدثنا أحمد بن إبراھيم البزاز قال قرئ على الحسين بن محمد بن عفير األنصاري قال حدثنا أبو جعفر أحمد 

أبا معاوية يقول كم تسألوني عن األعمش سلوني عن حديث عبيد هللا أرأيتم لو قيل ألحدكم اقرأ بن سنان قال سمعت 
الحمد فجاء آخر فقال اقرأ الحمد فقرأ ثم جاء آخر فقال اقرأ الحمد أليس كان يتبرم األعمش األعمش األعمش أخبرنا 

ن بن إسحاق بن إبراھيم بن الخليل الجالب قال أحمد بن محمد العتيقي حدثنا محمد بن العباس أخبرنا أبو أيوب سليما
سمعت إبراھيم الحربي يقول قال لي الوكيعي ما أدركنا أحدا كان أعلم بأحاديث األعمش من أبي معاوية أخبرنا أبو 
الفتح منصور بن ربيعة الزھري الخطيب بالدينور حدثنا علي بن أحمد بن علي بن راشد أخبرنا أحمد بن يحيى بن 

ال قال علي بن المديني كتبنا عن أبي معاوية عن األعمش ألفا وخمسمائة حديث وكان عند جرير ألف الجارود ق
ومائتا حديث عن األعمش وكان عند األعمش ما لم يكن عند أبي معاوية أربعمائة ونيف وخمسون حديثا أخبرنا 

د بن حنبل قال سمعت أبي ذكر أبا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا عبد هللا بن أحم
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معاوية الضرير فقال كان وهللا حافظا للقرآن أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا الحسين بن صدقة 
حدثنا بن أبي خيثمة حدثنا يحيى بن معين قال قال لنا وكيع من تلزمون قال قلنا نلزم أبا معاوية قال أما إنه كان يعد 

اة األعمش ألفا وسبعمائة فقلت ألبي معاوية إن وكيعا قال كذا وكذا فقال صدق ولكني مرضت مرضة علينا في حي
فأنسيت أربعمائة أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس حدثنا أحمد بن سعيد السوسي حدثنا عباس بن 

ا وستمائة فمرضت مرضة فذھب عني محمد قال سمعت يحيى يقول قال أبو معاوية الضرير حفظت من األعمش ألف
منھا أربعمائة فكان عند أبي معاوية ألف ومائتين قال يحيى وكان عند وكيع عن األعمش ثمانمائة قلت ليحيى كان 
أبو معاوية أحسنھم حديثا عن األعمش قال كانت األحاديث الكبار العالية عنده أخبرنا أحمد بن الحسين بن محمد بن 

كبري أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد بن شجاع البخاري أخبرنا خلف بن محمد الخيام عبد هللا بن خلف الع
حدثنا سھل بن شاذويه قال سمعت علي بن خشرم يقول وماشيت وكيعا إلى الجمعة فقال لي يا علي إلى من تختلف 

ك إن تركبته ذھب علم األعمش فقلت إلى فالن وإال فالن وإلى أبي معاوية الضرير قال فقال وكيع اختلف إليه فإن
على أنه مرجئ فقلت يا أبا سفيان دعاني إلى اإلرجاء فأبيت عليه فقال لي وكيع ھال قلت له كما قال له األعمش ال 
تفلح أنت وال أصحابك المرجئة أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أبو بكر بن المقرئ حدثنا عبد هللا بن جابر حدثنا جعفر 

محمد بن عثمان كذا قال لنا أبو نعيم وليس بمحمد بن عثمان وإنما ھو محمد بن عيسى بن  بن نوح قال سمعت
الطباع يقول قال بن البادش أبو معاوية مرجئ كبير أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق حدثنا الوليد بن بكر 

م صالح بن أحمد بن عبد هللا بن األندلسي حدثنا علي بن أحمد بن زكريا الھاشمي با طرابلس الغرب حدثنا أبو مسل
صالح العجلي حدثني أبي قال أبو معاوية الضرير محمد بن خازم الحماني كوفي ثقة وكان يرى األرجاء كان لين 
القول يعني فيه وسمع من األعمش ألفي حديث فمرض مرضة فنسي منھا ستمائة حديث أخبرنا أبو بكر البرقاني 

برنا الحسن بن إدريس األنصاري قال قال بن عمار سمعت أبا معاوية الضرير أخبرنا أحمد بن حمدويه الھروي أخ
يقول كل حديث أقول فيه حدثنا فھو ما حفظته من في المحدث وما قلت وذكر فالن فھو ما لم أحفظ من فيه وقرئ 

ى الحسين بن علي من كتاب فعرفته فحفظته مما قرئ علي أخبرني عبد الباقي بن عبد الكريم المؤدب قال قرأنا عل
ھارون الضبي عن أبي العباس بن سعيد قال حدثني عبد هللا بن إبراھيم بن قتيبة قال سمعت بن نمير يقول كان أبو 
معاوية ال يضبط شيئا من حديثه ضبطه لحديث األعمش كان يضطرب في غيره اضطرابا شديدا أخبرنا محمد بن 

عبد هللا بن أحمد قال قال لي أبو معاوية في غير حديث احمد بن رزق أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا 
األعمش مضطرب ال يحفظھا حفظا جيدا أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا 
أبو عبيد محمد بن علي قال قال أبو داود أبو معاوية إذا جاز حديث األعمش كثر خطؤه يخطئ على ھشام بن عروة 

إسماعيل وعلي عبد هللا بن عمر أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس حدثنا بن مرابا حدثنا  وعلي بن
عباس قال سمعت يحيى يقول روى أبو معاوية عن عبيد هللا بن عمر أحاديث مناكير قال يحيى وروى أبو معاوية 

و سلم أخبرنا علي بن طلحة بن محمد المقرئ عن سھيل حديثا لم يروه غيره كنا نعد زمن النبي صلى هللا عليه 
أخبرنا محمد بن إبراھيم الطرسوسي أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكردي قال حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن 
خراش قال أبو معاوية الضرير صدوق وھو في األعمش ثقة وفي غير األعمش فيه اضطراب أخبرنا أبو بكر أحمد 

راھيم األشناني قال سمعت أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن بن محمد بن محمد بن إب
سعيد الدارمي يقول سألت يحيى بن معين قلت فأبو معاوية أحب إليك أم وكيع فقال أبو معاوية أعلم به يعني األعمش 

ا أحمد بن زھير قال قيل ليحيى أخبرنا ھبة هللا بن الحسن الطبري أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا محمد بن الحسين حدثن
بن معين أيما أحب إليك في األعمش عيسى بن يونس أو حفص بن غياث أو أبو معاوية قال أبو معاوية أخبرنا 
إبراھيم بن محمد بن سليمان المؤدب بأصبھان أخبرنا أبو بكر بن المقرئ حدثنا سالمة بن محمود القيسي بعسقالن 

قال سألت أحمد ويحيى عن أبي معاوية وجرير قاال أبو معاوية أحب إلينا يعنيان حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري 
في األعمش أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال سمعت 

رويه حدثنا الحسين بن يحيى بن معين يقول أبو معاوية أثبت من جرير في األعمش أخبرنا البرقاني أخبرنا بن خمي
إدريس قال سألت بن عمار عن علي بن مسھر وأبي معاوية أيھما أكثر في األعمش قاال أبو معاوية أخبرني 
األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدي قال محمد بن خازم 
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يم رھط سعير بن الخمس وكان من الثقات وربما دلس وكان الضرير مولى لبني عمرو بن سعد بن زيد مناه بن تم
يرى األرجاء فيقال إن وكيعا لم يحضر جنازته لذلك أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا جعفر بن محمد الخالدي 
حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي حدثنا محمد بن عبد هللا بن نمير قال مات أبو معاوية سنة أربع 

تسعين ومائة أخبرنا أبن الفضل القطان أخبرنا دعلج بن أحمد أخبرنا أحمد بن علي األبار حدثنا سلم بن جنادة أبو و
السائب وأخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا محمد بن أحمد بن البراء 

فر أخبرنا محمد بن محمد بن سليمان قاال قال علي بن وأخبرني الحسن بن علي الجوھري أخبرنا محمد بن المظ
المديني وأخبرني الحسين بن علي الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا محمد بن سليمان الباھلي قال 
سمعت محمد بن الحجاج يقول توفي أبو معاوية وفي حديث أبي السائب وعلي مات أبو معاوية سنة خمس وتسعين 

األزھري أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا إبراھيم بن محمد الكندي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ومائة أخبرنا 
قال ومات أبو معاوية ومحمد بن الفضيل سنة خمس وتسعين ومائة في شھر واحد أخبرنا بن الفضل أخبرنا بن 

ير سنة خمس وتسعين ومائة في درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا محمد بن فضيل قال مات أبو معاوية الضر
 آخر صفر أو في أول شھر ربيع وولد أبو معاوية سنة ثالث عشرة ومائة 

محمد بن أبي الخصيب األنطاكي سمع مالك بن أنس وعبد هللا بن لھيعة وعبد الجبار بن الورد روى عنه  - 2736
ي ومحمد بن يوسف الصابوني عباس بن محمد الدوري وإبراھيم بن إسحاق الحربي وأحمد بن زكريا الجوھر

ومحمد بن غالب التمتام وكان ثقة قدم بغداد وبھا كانت وفاته أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان 
الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا محمد بن أبي الخصيب 

بكير بن األشج عن نافع قال قلت لعبد هللا بن عمر ما كان أكثر ما سمعت من رسول  األنطاكي حدثنا بن لھيعة حدثني
هللا صلى هللا عليه و سلم في الرخصة قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إني ألرجو أن ال يموت أحد 

السمسار أخبرنا عبد هللا بن عثمان  يشھد أن ال إله إال هللا مخلصا من قلبه فيعذبه هللا عز و جل أخبرنا علي بن محمد
 الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن أبي الخصيب األنطاكي مات سنة ثمان عشرة ومائتين ببغداد 

محمد بن خاقان بن موسى بن صبيح بن مرزوق مروزي األصل وھو عم عبيد هللا بن يحيى بن خاقان  -  2737
وه أحمد بن خاقان أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن الوزير حكي عن عبد هللا بن المبارك روى عنه أخ

العباس حدثنا أبو مزاحم الخاقاني حدثني أبو زكريا يحيى بن زكريا المعروف بالسني حدثني أبو الحسن أحمد بن 
ل خاقان بن موسى قال سمعت أخي محمد بن خاقان يقول شيعنا بن المبارك في آخر خرجة خرج فقلنا له أوصنا فقا

 ال تتخذوا الرأي إماما 

محمد بن الخليل بن عيسى أبو جعفر المخرمي سمع عبيد هللا بن موسى وروح بن عبادة وحجاج بن محمد  -  2738
وعبد الصمد بن النعمان ومحمد بن عبد هللا البياضي ومحمد بن عبيد الطنافسي وسعيد بن منصور روى عنه وكيع 

محمد بن مخلد الدوري ومحمد بن جعفر المطيري وحمزة بن القاسم الھاشمي القاضي وعبد هللا بن الھيثم الطبني و
وكان ثقة أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ مولى بني ھاشم حدثنا أبو عمر حمزة بن 

يى عن القاسم الھاشمي حدثنا محمد بن الخليل حدثنا محمد بن عبد هللا بن عمران البياضي حدثنا طلحة بن يح
الضحاك عن نافع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال على الرجل السمع والطاعة فيما أحب وكره 
إال أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فال طاعة ألحد في معصية هللا عز و جل أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا 

ن عبد الرحمن السكري حدثني محمد بن حجة قال محمد بن محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو محمد عبيد هللا ب
الخليل صاحبنا كان من خيار الناس قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة تسع وستين ومائتين فيھا جاء نعي 

 محمد بن الخليل من بلد في شعبان 

بن مخلد أخبرنا محمد بن خشيش أبو بكر يعرف بابن أبي خشة سمع يحيى بن معين روى عنه محمد  - 2739
األزھري أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو بكر بن أبي خشة قال سمعت يحيى يعني بن 
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معين يقول علي الحناط كان كوفيا وانتقل إلى المدينة وكان خياطا ترك ذاك وصار حناطا ثم ترك ذاك وصار يبيع 
 ن ومائتين فيھا مات أبو بكر محمد بن أبي خشة في صفر الخبط قرأت في كتاب بن مخلد سنة أربع وسبعي

محمد بن خليفة بن صدقة أبو جعفر يعرف بعنبر من أھل دير العاقول قدم بغداد وحدث بھا عن مسلم بن  - 2740
إبراھيم وأبي سلمة التبوذكي ومحمد بن كثير العبدي وعبد السالم بن مطھر وأبي نعيم الفضل بن دكين وعفان بن 

إسماعيل بن أبي إدريس وسعيد بن منصور روى عنه محمد بن عبد هللا بن عتاب وأحمد بن محمد بن مسلم و
الضحاك وأبو سھل بن زياد القطان ورواياته مستقيمة ذكره الدارقطني فقال صدوق أخبرني محمد بن الحسين 

حدثنا مسلم بن إبراھيم حدثنا  األزرق وحدثنا أبو سھل أحمد بن محمد بن زياد حدثنا عنبر محمد بن خليفة بن صدقة
عقبة بن خالد الشني حدثني أبو عمرو الندبي قال خرجت مع بن عمر في جنازة رافع بن خديج فسمع نسوة يبكين 
فقال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول الميت يعذب ببكاء الحي بلغني أن محمد بن خليفة مات بدير 

 ين العاقول في سنة ست وسبعين ومائت

محمد بن خشنام أبو عبد هللا األصبھاني قدم بغداد وحدث بھا عن يوسف بن عدي وسعيد بن عفير وإبراھيم  - 2741
 بن محمد الشافعي روى عنه محمد بن مخلد الدوري 

محمد بن الخطاب أبو الخطاب الخطابي العدوي مولى آل عمر بن الخطاب حدث عن أبي نعيم الفضل بن  -  2742
ه عبد الباقي بن قانع أنبأنا أحمد بن علي اليزدي أخبرنا أبو أحمد قال أبو الخطاب محمد بن الخطاب دكين روى عن

العدوي مولى عمر بن الخطاب سكن بغداد أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن الخطاب 
 الخطابي توفي سنة أربع وثمانين ومائتين 

أبو بكر حدث بصور عن ھشام بن إسحاق الكناني صاحب جعفر بن محمد  محمد بن خميس بن جميل - 2743
القالنسي الرملي وعن أبي عبد هللا الروذباري حدثني عنه محمد بن علي الصوري حدثني الصوري أخبرنا أبو بكر 
 محمد بن خميس بن جميل البغدادي بصور حدثنا أبو عبد هللا أحمد بن عطاء بن أحمد أخبرني محمد بن الحسن
صاحب سھل بن عبد هللا قال قال سھل من كان مقيما على أدنى شبھة في أدنى وقت فقلبه محجوب عن هللا عز و 

 جل 

 حرف الدال من آباء المحمدين 

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه داود 

ي أناس محمد بن داود بن يزيد أبو جعفر التميمي القنطري أخو علي بن داود وھو األكبر سمع آدم بن أب - 2744
العسقالني وسعيد بن أبي مريم المصري وجبرون بن واقد المغربي روى عنه قاسم بن زكريا المطرز وھارون بن 
علي المزوق ويحيى بن محمد بن صاعد وعبد هللا بن إسحاق المدائني ومحمد بن ھارون بن المجدر وإسماعيل بن 

د أنه لم يره يضحك وال يبتسم تورعا وديانة أخبرنا العباس الوراق ومحمد بن مخلدالعطار وكان ثقة وذكر بن مخل
محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا عثمان بن محمد بن القاسم اآلدمي حدثنا عبد هللا بن إسحاق المدائني حدثنا محمد 
بن داود األكبر حدثنا جبرون بن واقد حدثنا مخلد بن حسين عن ھشام عن محمد عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم أبو بكر وعمر خير أھل السماوات وخير أھل األرض وخير األولين واألخرين إال النبيين 
والمرسلين لم أكتبه إال من حديث محمد بن داود رواه عنه أخوه علي أخبرني الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد 

أخو علي بن داود يعني القنطري األكبر في الواعظ قال قال محمد بن مخلد فيما قرأت عليه مات محمد بن داود 
 رجب سنة ثمان وخمسين يعني ومائتين ذكر غيره عن بن مخلد أنه توفي يوم األحد لثمان بقين من رجب 
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محمد بن داود القطان البغدادي يعرف بالعفاني حدث عن روح بن عبادة وشبابة بن سوار وحجاج بن محمد  - 2745
 الرازي كتب أبي عنه بالري وسئل عنه فقال بغدادي شيخ وأبي النضر قال بن أبي حاتم 

محمد بن داود بن أبي نصر القومسي سكن بغداد وحدث بھا عن مسلم بن إبراھيم وأبي سلمة التبوذكي  - 2746
وأبي حذيفة النھدي وعمرو بن خالد الحراني ويحيى بن بكير المصري وسھل بن عثمان العسكري روى عنه 

صفار وأبو جعفر الرزاز وغيرھما أخبرني أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون إسماعيل بن محمد ال
النرسي أخبرنا محمد بن عمرو بن البختري إمالء حدثنا محمد بن داود بن أبي نصر القومسي حدثنا يحيى بن عبد 

نھما رأيا النبي صلى هللا هللا بن بكير حدثني الليث عن ھشام بن سعد عن بن شھاب عن عباد بن تميم عن أبيه وعمه أ
عليه و سلم مضطجعا على ظھره واضعا إحدى رجليه على اآلخرى أخبرني علي بن أبي علي قال قرانا على 
الحسين بن ھارون الضبي عن أبي العباس بن سعيد قال سمعت محمد بن عبد هللا بن سليمان يثني على محمد بن 

ر المؤدب قال قرأنا على الحسين بن ھارون عن بن سعيد قال محمد داود وأخبرني عبد الباقي بن عبد الكريم بن عم
بن داود القومسي سألت عنه محمد بن عبد هللا بن سليمان فقال كان ھو وأخوه عندنا ھا ھنا من أصحاب الحديث 

 ثقتين 

محمد بن داود بن صدقة أبو جعفر الشحام المطيري من أھل مطيرة سر من رأى حدث عن أبي نعيم  - 2747
الفضل بن دكين وأبي سعيد األشج روى عنه محمد بن جعفر المطيري أخبرني أحمد بن سليمان بن علي المقرئ 
حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف حدثنا محمد بن جعفر المطيري حدثنا محمد بن داود بن صدقة الشحام أبو جعفر 

مسلم عن أبي بردة قال قال معاوية إن بالمطيرة حدثنا أبو نعيم حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن قيس بن أبي 
كان قتال علي إال على دم عثمان قال أبو جعفر كان أبو نعيم قد ترك ھذا الحديث فلم يكن يحدث به فسأله عنه أبو 
بكر بن أبي شيبة وموسى الخندقي فحدثنا به قال أبو جعفر وسمعت أبا سعيد األشج يقول قيس بن أبي مسلم ھو قيس 

 بن رمانة رافضي 

محمد بن داود بن ميمون البوصراي قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن الصباح الجرجرائي روى عنه  - 2748
مخلد بن جعفر الدقاق أخبرنا أبو طاھر محمد بن علي بن محمد بن يوسف الواعظ حدثنا مخلد بن جعفر حدثنا محمد 

ھشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس  بن داود بن ميمون البوصراي حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان حدثنا
قال حدثتني عمومتي من األنصار أنھم أغمى عليھم ھالل شوال على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فجاؤوا 
األعراب فشھدوا عند رسول هللا أنھم رأوا الھالل باألمس فأمرھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يفطروا من 

لعيدھم من الغد قال محمد بن الصباح فأصاب الناس مثل ھذا على عھد ھارون فحدثھم ھشيم يومھم وأن يخرجوا 
 بھذا الحديث فأجازه بعشرة آالف 

محمد بن داود بن الجراح أبو عبد هللا الكاتب وھو عم علي بن عيسى الوزير كان من علماء الكتاب فاضال  - 2749
له في ذلك مصنفات معروفة وحدث عن عمر بن شبة النميري وعبيد عارفا بأيام الناس وأخبار الخلفاء والوزراء و

هللا بن سعد الزھري وأبي يعلى زكريا بن يحيى المنقري روى عنه أحمد بن عبد هللا بن عمار والقاضي عمر بن 
 الحسن بن األشناني وغيرھما أخبرنا محمد بن عبيد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب
الطبراني حدثنا محمد بن داود بن الجراح أبو عبد هللا حدثنا عبيد هللا بن سعد الزھري حدثنا عمي يعقوب بن إبراھيم 
بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد العزيز بن مسلم مولى آل رفاعة بن رافع األنصاري قال حدثني 

ل مر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بأبي عياش زيد بن إبراھيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أنس بن مالك قا
الصامت أخي بني زريق وقد جلس وقال اللھم إني أسألك بأن لك الحمد ال إله إال أنت يا منان يا بديع السماوات 
ل واألرض ذا الجالل واإلكرام فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لنفر معه من أصحابه ھل ترون ما دعا به الرج

قالوا هللا ورسوله أعلم قال لقد دعا هللا باسمه األعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى قال سليمان لم يروه 
عن إبراھيم إال عبد العزيز بن مسلم موالھم تفرد به محمد بن إسحاق أخبرني األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم قال 
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محمد بن أبي داود بن الجراح في عصره أوحد في العلم باألخبار وتوفي حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال وكان 
سنة ست وتسعين ومائتين قلت وبلغني أن وفاته كانت في شھر ربيع اآلخر وأنه ولد في سنة ثالث وأربعين ومائتين 

 في الليلة التي توفي فيھا إبراھيم بن العباس الصولي 

كر األصبھاني صاحب كتاب الزھرة كان عالما أديبا شاعرا ظريفا محمد بن داود بن علي بن خلف أبو ب -  2750
وله في الزھرة أحاديث عن عباس بن محمد الدوري وطبقته ولم نكتب له حديثا اتصل فيه اإلسناد بيننا وبينه غير 

أبو نعيم  حديث واحد ذكره عنه أبو عبد هللا نفطويه النحوي في قصة نحن نوردھا في أخباره بعد إن شاء هللا أخبرنا
األصبھاني أخبرني جعفر الخالدي في كتابه إلى قال سمعت رويم بن محمد بن رويم بن يزيد يقول كنا عند داود بن 
علي األصبھاني إذ دخل عليه ابنه محمد وھو يبكي فضمه إليه وقال ما يبكيك قال الصبيان يلقبوني قال فعلى إيش 

ھو حتى أنھاھم عن الذي يقولون قال يقولون لي يا عصفور الشوك  حتى أنھاھم قال يقولون لي شيئا قال قل لي ما
قال فضحك داود فقال له ابنه أنت أشد علي من الصبيان مم تضحك فقال داود ال إله إال هللا ما األلقاب إال من السماء 

ي قال لما جلس ما أنت يا بني إال عصفور الشوك أخبرنا علي بن أبي علي حدثنا القاضي أبو الحسن الخرزي الداود
محمد بن داود بن علي األصبھاني بعد وفاة أبيه في حلقته يفتي استصغروه عن ذلك فدسوا إليه رجال وقالوا له سله 
عن حد السكر ما ھو فأتاه الرجل فسأله عن حد السكر ما ھو ومتى يكون اإلنسان سكران فقال محمد إذا عزبت عنه 

منه وعلم موضعه من العلم حدثني القاضي أبو الطيب طاھر بن عبد هللا الھموم وباح بسره المكتوم فاستحسن ذلك 
الطبري قال حدثني أبو العباس الخضري شيخ كان بطبرستان وكان ممن يحضر مجلس محمد بن داود األصبھاني 

ال ھو قال كنت جالسا عند أبي بكر محمد بن داود فجاءته امرأة فقالت له ما تقول في رجل له زوجة ال ھو ممسكھا و
مطلقھا ومعنى قولھا ال ممسكھا أنه ال يقدر علي نفقتھا فقال أبو بكر بن داود اختلف في ذلك أھل العلم فقال قائلون 

 تؤمر بالصبر واالحتساب ويبعث على التطلب واالكتساب 

الت له رجل له وقال قائلون يؤمر باإلنفاق وإال يحمل على الطالق قال أبو العباس فلم تفھم قوله وأعادت مسألته وق
زوجة ال ھو ممسكھا وال ھو مطلقھا فقال يا ھذه قد أجبتك عن مسألتك وأرشدتك إلى طلبتك ولست بسلطان فامضى 
وال قاص فاقضى وال زوج فارضي انصرفي رحمك هللا قال فانصرفت المرأة ولم تفھم جوابه قال لي القاضي أبو 

بابن داود يقرظه ويصف فضله أخبرنا أبو علي محمد بن  الطيب كان الخضري شافعي المذھب إال أنه كان يعجب
الحسين الجازري حدثنا المعافي بن زكريا الجريري حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال كنت عند ثعلب جالسا فجاءه 

لشباب لھن بأكناف ا... سقى هللا أياما لنا ولياليا ... محمد بن داود األصبھاني فقال له أھاھنا شيء من صبوتك فأنشده 
حدثنا أبو نعيم الحافظ حدثنا سليمان ... وشاھد آفات المحبين غائب ... إذا العيش غض والزمان بعزة ... ... مالعب 

يا ... بن أحمد الطبراني أخبرني بعض أصحابنا قال كتب بعض أھل األدب إلى أبي بكر بن داود الفقيه األصبھاني 
أم حالل لھا دم ... ھل عليھا القصاص في القتل يوما ... ... األحداق  افتنا في قواتل... بن داود يا فقيه العراق 

اسمعه من قلق الحشا مشتاق لما سألت عن الھوى ... عندي جواب مسائل العشاق ... فأجابه بن داود ... العشاق 
شنقا من  تك في الھوى... أخطأت في نفس السؤال وإن تصب ... ... أجريت دمعا لم يكن بالراق ... أھل الھوى 

أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس ... كان المعذب أنعم العشاق ... لو أن معشوقا يعذب عاشقا ... ... األشناق 
النعالي قال أنشدنا أحمد بن نصر الذارع قال سمعت أبا بكر محمد بن محمد بن داود بن علي األصبھاني ينشد ومن 

وخاف ... خليق إذا ما لم يجد شرب غيره ... ... سؤر الكالب تغضبا من الشرب من ... يمنع العذب الزالل ويمتنع 
حدثني األزھري قال ... أراد الذي يقضي له شاء أم أبى ... إذا لم يقدر للفتى ما أراده ... ... المنايا أن يدل ويشربا 

بن داود األصبھاني لنفسه أنشدنا محمد بن جعفر الھاشمي قال أنشدنا عبيد هللا بن أحمد األنباري قال أنشدني محمد 
فال تطف نار الشوق بالشوق ... ... ولكن انفاقي على الصبر من عمري ... وإني ألدري أن في الصبر راحة ... 

أخبرنا أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد النيسابوري حدثنا أبو نصر بن ... سلوا فإن الجمر يسعر بالجمر ... طالبا 
حدثني أبو الحسين محمد بن الحسين الظاھري البصري من حفظه حدثنا أبو الحسن محمد أبي عبد هللا الشيرازي قال 

بن الحسن بن الصباح الداودي البغدادي الكاتب بالرملة حدثنا القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب األزدي 
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أشكو عليل ... شعره وھو  ببغداد قال كنت أساير أبا بكر محمد بن داود بن علي ببغداد فإذا جارية تغني بشيء من
... وأنت في عظم ما ألقى تقلله ... سقمي تزيد مع األيام كثرته ... ... شكوى عليل إلى ألف يعلله ... فؤاد أنت متلفه 

فقال محمد بن داود كيف السبيل إلى استرجاع ھذا ... وأنت يا قاتلي ظلما تحلله ... هللا حرم قتلي في الھوى سفھا ... 
أبو عمر ھيھات سارت به الركبان أخبرنا الحسن بن أبي طالب أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال  فقال القاضي

شوق إليك فھل لي ... قدمت قبلك قد وهللا برح بي ... أنشدنا القاسم بن وھب بن جامع لمحمد بن داود األصبھاني 
قال وأنشدنا القاسم له أيضا ... اللحظ بقيا عليك فما أروى من ... فيك من حظ قلبي يغار على عيني إذا نظرت 

وليس محل نفسينا ... وكيف يجوز أن تفديك نفسي ... ... لنفسك نفس مثلي أو وقاء ... جعلت فداك أن صلحت فداء 
حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي قال سمعت أبا الحسن سليمان بن عبد هللا بن رستم المعدل يقول ... سواء 

العذر يلحقه التحريف ... كي بن رجاء يقول سمعت أبا بكر محمد بن داود األصبھاني ينشد سمعت جدي يحيى بن م
إال مننت بعفو ماله سبب ... وقد أسأت فبالنعمى التي سلفت ... ... وليس في غير ما يرضيك لي أرب ... والكذب 

ا عبيد هللا بن أبي يزيد بن أحمد أخبرنا أبو منصور بأي بن جعفر الجيلي أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران حدثن... 
بن يعقوب األنباري أبو طالب قال قال لي القحطبي قال لي محمد بن داود األصبھاني ما انفككت من ھوي منذ دخلت 
الكتاب قال وقال لي سمعت محمد بن داود يقول بدأت بعمل كتاب الزھرة وأنا في الكتاب ونظر أبي في أكثره أنبأنا 

دثنا أبو محمد الحسن بن إبراھيم بن الحسين الليثي بمصر قال حدثني محمد بن الحسين قال كان أبو سعد الماليني ح
محمد بن داود وأبو العباس بن سريج يسيران في طريق ضيقة فقال أبو العباس الطرق الضيقة تورث العقوق فقال له 

الم ناظره فيه عليك بكتاب الزھرة محمد بن داود وتوجب الحقوق وقال أبو العباس بن سريج لمحمد بن داود في ك
فقال ذاك كتاب عملناه ھزال فاعمل أنت مثله جدا قال أبو محمد الليثي وحدثنا عبيد هللا بن عبد الكريم قال كان محمد 
بن داود خصما ألبي العباس بن سريج القاضي وكانا يتناظران ويترادان في الكتب فلما بلغ بن سريج موت محمد بن 

ه ومشاوره وجلس للتعزية وقال ما آسى إال على تراب أكل لسان محمد بن داود حدثني الحسن بن داود نحى مخاد
 أبي طالب قال أنشدنا يحيى بن علي بن يحيى العمري قال أنشدنا أبو محمد جعفر بن محمد الصوفي قال 

عجز عن حمل القميص أل... أنشدني بعض إخواننا ألبي بكر محمد بن داود الفقيه حملت جبال الحب فيك وإنني 
حدثني مكي بن إبراھيم ... ولكنه شيء به الروح تكلف ... وما الحب من حسن وال من سماجة ... ... وأضعف 

يا يوسف ... الفارسي قال أنشدنا بن كامل الدمشقي ألبي بكر محمد بن داود بن علي في حبيبه محمد بن زخرف 
صيغت ... من شك في الحور فلينظر إليك فما ... ... در يحكيھا يا طلعة ليس إال الب... الحسن تمثيال وتشبيھا 
إن الدنانير ال ... ... نور البدور عن التحذيف يغنيھا ... ما للبدور وللتحذيف يا أملي ... ... معانيك إال من معانيھا 

ن بن إبراھيم الليثي حدثني أنبأنا أبو سعد الماليني حدثنا الحس... وال يزاد على النقش الذي فيھا ... تجلى وإن عتقت 
الحسين بن القاسم قال كان محمد بن داود يميل إلى محمد بن جامع الصيدالني وبسببه عمل كتاب الزھرة وقال في 
أوله وما ننكر من تغير الزمان وأنت أحد مغيريه ومن جفاء اإلخوان وأنت المقدم فيه ومن عجيب ما يأتي به الزمان 

مطاع يستظھر وغالب يستنصر قال الحسن وبلغنا أن محمد بن جامع دخل الحمام وأصلح ظالم يتظلم وغابن يتندم و
من وجھه وأخذ المرآة فنظر إلى وجھه فغطاه وركب إلى محمد بن داود فلما رآه مغطى الوجه خاف أن يكون لحقته 

لك فغشي على محمد بن آفة فقال ما الخبر فقال رأيت وجھي الساعة في المرآة فغطيته وأحببت أن ال يراه أحد قب
داود قال الليثي وحدثني محمد بن إبراھيم بن سكرة القاضي قال كان محمد بن جامع ينفق على محمد بن داود وما 
عرف فيما مضى من الزمان معشوق ينفق على عاشق اال ھو أخبرنا علي بن المحسن التنوخي أخبرنا أبي حدثني 

إبراھيم البختري القاضي الداودي حدثني أبو الحسن عبد هللا بن أحمد بن أبو العباس أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن 
  محمد بن المغلس الداودي قال 

كان أبو بكر محمد بن داود وأبو العباس بن سريج إذا حضرا مجلس القاضي أبي عمر يعني محمد بن يوسف لم يجر 
ا ما يتقدم أبا بكر في الحضور إلى المجلس بين اثنين فيما يتفاوضانه أحسن ما يجرى بينھما وكان بن سريج كثير

فتقدمه في الحضور أبو بكر يوما فسأله حدث من الشافعيين عن العود الموجب للكفارة في الظھار ما ھو فقال إنه 
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إعادة القول ثانيا وھو مذھبه ومذھب داود فطالبه بالدليل فشرع فيه ودخل بن سريج فاستشرحھم ما جرى فشرحوه 
بن داود أوال يا أبا بكر أعزك هللا ھذا قول من من المسلمين تقدمكم فيه فاستشاط أبو بكر من ذلك فقال بن سريج ال

وقال أتقدر أن من اعتقدت قولھم إجماع في ھذه المسألة إجماع عندي أحسن أحوالھم أن أعدھم خالفا وھيھات أن 
ر منك في ھذه الطريقة فقال أبو بكر يكونوا كذلك فغضب بن سريج وقال له أنت يا أبا بكر بكتاب الزھرة أمھ

أكرر ... وبكتاب الزھرة تعيرني وهللا ما تحسن تستتم قراءته قراءة من يفھم وإنه لمن أحد المناقب إذ كنت أقول فيه 
فلوال ... وينطق سري عن مترجم خاطري ... ... وأمنع نفسي أن تنال محرما ... في روض المحاسن مقلتي 

فقال له بن ... فما أن أرى حبا صحيحا مسلما ... رأيت الھوى دعوى من الناس كلھم . ... ..اختالسي رده لتكلما 
... ... قد بت أمنعه لذيذ سباته ... ومساھر بالغنج من لحظاته ... سريج أو علي تفخر بھذا القول وأنا الذي أقول 

ولي بخاتم ربه ... الصبح الح عموده  حتى إذا ما... ... وأكرر اللحظات في وجناته ... ضنا بحسن حديثه وعتابه 
فقال بن داود ألبي عمر أيد هللا القاضي قد أقر على نفسه بالمبيت على الحال التي ذكرھا وادعى البراءة ... وبراته 

مما توجبه فعليه إقامة البينة فقال بن سريج من مذھبي أن المقر إذا أقر اقرارا وناطه بصفة كان اقراره موكوال إلى 
فقال بن داود للشافعي في ھذه المسألة قوالن فقال بن سريج فھذا القول الذي قلته اختياري الساعة أخبرنا أبو صفته 

الحسن علي بن أيوب بن الحسين بن أيوب القمي إمالء من حفظه حدثنا أبو عبيد هللا المرزباني وأبو عمر بن حيويه 
بن محمد بن عرفة النحوي نفطويه قال دخلت على محمد بن داود  وأبو بكر بن شاذان قالوا حدثنا أبو عبد هللا إبراھيم

األصبھاني في مرضه الذي مات فيه فقلت له كيف تجدك فقال حب من تعلم أورثني ما ترى فقلت ما منعك من 
ر االستمتاع به مع القدرة عليه فقال االستمتاع على وجھين أحدھما النظر المباح والثاني اللذة المحظورة فأما النظ

المباح فأورثني ما ترى وأما اللذة المحظورة فإنه منعني منھا ما حدثني به أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن 
مسھر عن أبي يحيى القتات عن مجاھد عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال من عشق وكتم وعف 

وانظر إلى دعج في طرفه ... ى السحر يجري في لواحظه وصبر غفر هللا له وأدخله الجنة ثم أنشد لنفسه أنظر إل
ما لھم أنكروا ... وأنشدنا لنفسه ... كأنھن نمال دب في عاج ... وانظر إلى شعرات فوق عارضه ... ... الساجي 

... فعيب العيون شعر الجفون ... إن يكن عيب خده بدد الشعر ... ... وال ينكرون ورد الغصون ... سوادا بخديه 
ت له نفيت القايا في الفقه وأثبته في الشعر فقال غلبة الھوى وملكة النفوس دعوا إليه قال ومات في ليلته أو في فقل

اليوم الثاني قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي أن يوسف بن يعقوب القاضي مات يوم 
وفي اليوم الذي مات يوسف فيه مات محمد بن  اإلثنين لتسع خلون من شھر رمضان سنة سبع وتسعين ومائتين قال

داود بن علي األصبھاني ثم حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الداودي قال قال لنا أبو القاسم عبد هللا بن محمد 
الشاھد قال لنا أحمد بن كامل توفي محمد بن داود الفقيه في سنة سبع وتسعين ومائتين بعد وفاة يوسف القاضي قال 

 لداودي كانت وفاة محمد بن داود لسبع خلون من شوال وقال غيره مات أليام بقين من شھر رمضان لنا ا

محمد بن داود بن سليمان أبو العباس البغدادي حدث بدمشق عن مصعب بن عبد هللا الزبيري روى عنه  -  2751
الحافظ قال قرأت على أبي  محمد بن إسماعيل الفارسي أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا علي بن عمر

عبد هللا محمد بن إسماعيل الفارسي من أصل كتابه واعترف به قال حدثني أبو العباس محمد بن داود بن سليمان 
البغدادي بدمشق حدثنا مصعب بن عبد هللا الزبيري حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد هللا بن عمر عن 

بن مالك أن رجال كان يصلي بأصحابه فيقرأ مع كل سورة قل ھو هللا أحد قال  يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس
فشكاه قومه أو أصحابه إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال النبي صلى هللا عليه و سلم ما يحملك على ھذا قال 

ت ورواه أبو القاسم البغوي إني أحبھا قال حبھا الذي أدخلك الجنة ھكذا قال عن عبيد هللا بن عمر عن يونس عن ثاب
عن مصعب لم يذكر فيه يونس وذاك الصواب أخبرناه القاضي أبو الطيب طاھر بن عبد هللا الطبري أخبرنا عبيد هللا 
بن محمد بن إسحاق البزاز حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي حدثنا مصعب بن عبد هللا حدثنا عبد العزيز بن محمد 

 عمر عن ثابت عن أنس أن رجال كان يلزم قراءة قل ھو هللا أحد وساق الحديث  الدراوردي عن عبيد هللا بن



102 

 

محمد بن داود بن جابر حدث عن أبي إبراھيم الترجماني روى عنه أبو القاسم الطبراني أخبرنا محمد بن  - 2752
دثنا إسماعيل بن عبد هللا بن شھريار حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب حدثنا محمد بن داود بن جابر البغدادي ح

إبراھيم الترجماني حدثنا صالح المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النھدي عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم إن أحبكم إلى أحسنكم أخالقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وأبغضكم إلى المشاؤون 

 تمسون للبرآء العنت قال سليمان لم يروه عن الجريري إال صالح المري بالنميمة المفرقون بين األحبة المل

محمد بن داود بن مالك أبو بكر الشعيري كان فھما عالما بالحديث وحدث عن عبد الملك بن عبد ربه  - 2753
بن مالك الطائي وھارون بن سفيان المستملي روى عنه الطبراني وأبو بكر اإلسماعيلي الجرجاني وقد قيل أنه محمد 

بن داود فأنا أعيد ذكره بعد إن شاء هللا أخبرنا بن شھريار أخبرنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن داود بن مالك 
الشعيري البغدادي حدثنا عبد الملك بن عبد ربه الطائي حدثنا سعيد بن سماك بن حرب عن أبيه عن عكرمة عن بن 

سلم فقال إن أبي شيخ كبير ال يستطيع الحج أفأحج عنه قال نعم حج عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه و 
عن أبيك قال سليمان لم يروه عن سعيد بن سماك إال عبد الملك بن عبد ربه أخبرنا أحمد بن علي المحتسب قال قرأنا 

ري البغدادي على أحمد بن الفرج الحجاج عن أبي العباس بن سعيد قال توفي أبو بكر محمد بن داود بن مالك الشعي
 بطريق مكة في ذي القعدة سنة سبع وتسعين ومائتين ورأيته ال يخضب 

محمد بن داود بن سليمان بن جندل بن ھند بن عباد وقيل عبادة بن عمرو بن ھند أبو عيسى الھمداني من  -  2754
لي وعباد بن الوليد ولد عمرو بن مرة الحمكي وھو كوفي قدم بغداد وحدث بھا عن الحسين بن علي بن األسود العج

الغبري والحسن بن عرفة روى عنه فارس بن محمد الغوري وأبو الحسين بن البواب المقرئ وأبو حفص بن شاھين 
 ويوسف بن عمر القواس 

محمد بن داود بن حمدان أبو بكر الكرخي حدث عن الحسن بن عرفة وعلي بن حرب وأحمد بن عبيد بن  - 2755
الرياحي روى عنه أحمد بن العباس األقالمي شيخ سمع منه علي بن محمد بن عبد هللا ناصح ومحمد بن أبي العوام 

 المقرئ الحذاء 

محمد بن داود بن سليمان بن سيار بن بيان الفقيه أبو بكر نزل مصر وحدث بھا عن أبي جعفر الطبري  -  2756
لبلخي وكان ثقة حدثنا محمد بن علي وعثمان بن نصر الطائي روى عنه أبو الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور ا

الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األزدي حدثنا عبد الواحد بن محمد بن مسرور حدثنا أبو سعيد بن يونس قال 
محمد بن داود بن سليمان يكنى أبا بكر بغدادي قدم مصر وكان يتولى القضاء بتنيس وكان يروي كتب محمد بن 

اعة من البغداديين وكان نظيفا عاقال وولي ديوان األحباس بمصر توفي يوم جرير الطبري عنه حدث عن جم
 الخميس لثالث بقين من جمادي اآلخرة سنة ست وثالثين وثالثمائة 

محمد بن داود بن سليمان بن جعفر أبو بكر الزاھد النيسابوري قدم بغداد قبل سنة ثالثمائة وأقام بھا وحدث  - 2757
ومحمد بن إبراھيم البوشنجي ومحمد بن النضر الجارودي ومحمد بن أيوب الرازي  عن محمد بن عمرو الحرشي

وجعفر بن محمد الترك وإبراھيم بن علي ويحيى بن داود الخفاف وإبراھيم بن أبي طالب ومحمد بن عبد الرحمن 
خليفة السامي والحسين بن إدريس األنصاري والحسن بن سفيان النسوي وعمران بن موسى السختياني وأبي 

البصري وعبدان األھوازي وجعفر الفريابي ومحمد بن جعفر القتات والمفضل بن محمد الجندي وأبي عبد الرحمن 
النسائي وأحمد بن زيد القزاز المكي وأبي يعلى الموصلي وكان ثقة فھما صنف أبوابا وشيوخا وسمع منه يحيى بن 

مد بن مخلد الدوري وأبو العباس بن عقدة وأبو الحسن محمد بن صاعد وأبو بكر بن داود السجستاني وروى عنه مح
الدارقطني ويوسف القواس وعبيد هللا بن عثمان بن يحيى وأبو عبد هللا بن دوست ورجع في آخر عمره إلى نيسابور 
فتوفي بھا أخبرنا أحمد بن علي التوزي أخبرنا يوسف بن عمر القواس حدثنا محمد بن داود النيسابوري وكان يقال 

من األولياء وأخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال سألت أبا الحسن الدارقطني عن أبي بكر محمد بن داود بن  إنه
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سليمان النيسابوري فقال فاضل ثقة أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب عن محمد بن عبد هللا بن محمد الحافظ 
الجمعة لعشر بقين من شھر ربيع األول سنة النيسابوري قال توفي أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاھد يوم 

 اثنتين وأربعين وثالثمائة وكان من المقبولين بالحجاز ومصر والشام والعراقين وبالد خراسان 

محمد بن داود أبو بكر الصوفي يعرف بالزقي وھو دينوري األصل أقام ببغداد مدة ثم انتقل إلى دمشق  - 2758
له عندھم قدر كبير ومحل خطير وكان أحد حفاظ القرآن قرأ على أبي بكر بن  فسكنھا وكان من كبار شيوخ الصوفية

مجاھد وسمع من محمد بن جعفر الخرائطي أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي بنيسابور قال سمعت عبد الملك 
مارا ببغداد  بن محمد القشيري يقول سمعت عبد هللا بن محمد الدمشقي قال سمعت محمد بن داود الزقي يقول كنت

... إلى الذي جاد بالمنيع ... أمد كفى بالخضوع ... وإذا ببعض الفقراء يمر في الطريق وإذا بمغن يغني وھو يقول 
قال فشھق الفقير شھقة وخر ميتا أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن أحمد الواعظ قال سمعت أبا بكر الرقي 

ني أمرنا ھذا يعني التصوف على أربع ال نأكل إال عن فاقة وال ننام إال بدمشق يقول سمعت أبا بكر الزقاق يقول ب
عن غلبة وال نسكت إال عن خيفة وال نتكلم إال عن وجد وقال أيضا سمعت الزقاق يقول كل أحد ينتسب إلى نسب إال 

ق وحسبھم الصبر الفقراء فإنھم ينتسبون إلى هللا تعالى وكل حسب ونسب ينقطع إال حسبھم ونسبھم فإن نسبھم الصد
حدثنا عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني قال سمعت علي بن عبد هللا الھمذاني بمكة يقول حدثني محمد بن داود 
يعني الزقي قال سمعت أبا عبد هللا أحمد بن الجالء يقول كنت بذي الحليفة وأنا أريد الحج والناس يحرمون فرأيت 

م وأنا أنظر إليه فقال يا رب أريد أن أقول لبيك اللھم لبيك فأخشى أن تجيبني ال شابا قد صب عليه الماء يريد اإلحرا
لبيك وال سعديك وبقي يردد ھذا القول مرارا كثيرة وأنا أتسمع عليه فلما أكثر قلت له ليس لك بد من اإلحرام فقل 

حسن ظنك وقل معي لبيك اللھم لبيك فقال يا شيخ أخشى إن قلت لبيك اللھم لبيك أجابني بال لبيك وال سعديك فقلت له أ
فقال لبيك اللھم وطولھا وخرجت نفسه مع قوله اللھم وسقط ميتا أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز 
بھمذان حدثنا علي بن عبد هللا بن جھضم حدثنا أبو بكر محمد بن داود قال سألت الزقاق أبا بكر لمن أصحب فقال 

التحفظ ثم سألته مرة أخرى لمن أصحب فقال من يعلم منك بما يعلمه هللا منك فتأمنه على  لمن سقط بينك وبينه مؤنة
ذلك حدثني محمد بن أبي الحسن عن أبي العباس أحمد بن محمد بن زكريا النسوي قال مات أبو بكر الزقي بدمشق 

حسين بن الميداني قال توفي أبو سنة تسع وخمسين وثالثمائة وحدثني عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال حدثني أبو ال
 بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالزقي لسبع خلون من جمادي األولى سنة ستين وثالثمائة 

محمد بن داود بن سليمان أبو بكر المقرئ الخشاب حدث عن جعفر بن محمد الفريابي وأحمد بن الحسين  - 2759
اسم بن ھاشم السمسار وأبي جعفر بن بدينا وكان يذكر أنه ولد في الصوفي وعلي بن إسحاق بن زاطيا ومحمد بن الق

سنة إحدى وسبعين ومائتين وسمع الحديث على الكبر حدثنا عنه محمد بن طلحة بن محمد النعالي وكان ثقة أخبرنا 
ن بن عبد محمد بن طلحة حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان المقرئ الخشاب حدثنا أبو عبد هللا أحمد بن الحس

الجبار الصوفي حدثنا أبو إبراھيم الترجماني حدثنا الفرج بن فضالة عن عبد الرحمن بن زياد عن مولى أم معبد عن 
أم معبد الخزاعية عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه كان يدعو اللھم طھر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني 

 خائنة األعين وما تخفي الصدور من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم 

 ذكر مفاريد األسماء في ھذا الحرف  

محمد بن درھم العبسي من أھل المداين حدث عن كعب بن عبد الرحمن األنصاري روى عنه شبابة بن  -  2760
عبد  سوار ومحمد بن جعفر المدائني وأبو داود الطيالسي وعاصم بن علي وغيرھم أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا

هللا بن جعفر بن أحمد بن فارس حدثنا إسماعيل بن عبد هللا بن مسعود العبدي حدثنا عاصم بن علي حدثنا محمد بن 
درھم المدائني عن كعب بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي قتادة أن النبي صلى هللا عليه و سلم أتى على رھط من 

لؤه أخبرنا البرقاني قال سئل أبو الحسن الدارقطني عن حديث األنصار قد أسسوا مسجدا لھم ليبنوه فقال أوسعوه تم
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي قتادة قال انتھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى األنصار وھم يؤسسون 
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رواه مسجدا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وسعوه تملؤه فقال يرويه محمد بن درھم المدائني واختلف عنه ف
محمد بن جعفر المدائني وحجاج بن منھال وسعيد بن زكريا فقالوا عن كعب بن عبد الرحمن األنصاري عن أبيه عن 
أبي قتادة ورواه أبو داود ومحمد بن الفضل بن عطية عن محمد بن درھم عن كعب األنصاري عن أبي قتادة ولم 

عن كعب بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه  يقوال عن أبيه ورواه قيس بن الربيع عن محمد بن درھم فقال
عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم فأسنده عن كعب بن مالك والقول قول من أسنده عن أبي قتادة التفاقھم على 
خالف قيس ومحمد بن درھم ضعيف والحديث غير ثابت أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا 

بن فارس حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال محمد بن درھم العبسي قال لي عبد هللا الجعفي عن شبابة أبو احمد 
كان ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد األكبر أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن 

نه شبابة ليس بشيء أخبرني عبد هللا بن يحيى محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول محمد بن درھم الذي يروي ع
السكري أخبرنا أبو بكر الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر أخبرنا بن الغالبي قال قال يحيى بن معين محمد 
بن درھم ليس بثقة أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه أخبرنا أبو عبيد محمد بن 

قال سألت أبا داود عن محمد بن درھم فقال سمعت يحيى بن معين يقول ليس بشيء قلت من أين ھو علي اآلجري 
 قال مدائني في كتابي حديث يعني قد خرجت عليه 

 محمد بن دھقان البغدادي روى عن محمد بن بشر العبدي قال بن أبي حاتم كتب عنه أبي  - 2761

ترمذ ونزل سر من رأى وحدث بھا عن موسى بن إسماعيل  محمد بن ديسم أبو علي الدقاق أصله من - 2762
التبوذكي وعفان بن مسلم وأبي نعيم وخالد بن خداش وإبراھيم بن عبد هللا بن حاتم الھروي وخلف بن يحيى 
الخرساني روى عنه محمد بن الفتح القالنسي وأبو مزاحم الخاقاني ومحمد بن جعفر الخرائطي ومحمد بن أحمد 

د الرحمن بن أبي حاتم كتبت عنه مع أبي وھو صدوق أخبرنا الحسن بن علي الجوھري أخبرنا محمد األثرم وقال عب
 بن العباس حدثنا أبو مزاحم الخاقاني قال كان محمد بن ديسم أبو علي أحد الثقات 

دم بغداد محمد بن دليل بن بشر بن سابق أبو بكر اإلسكندراني سمع عبد هللا بن خبيق األنطاكي وطبقته وق - 2763
فحدث بھا وبالكوفة روى عنه عبد الرحمن بن العباس والد أبي طاھر المخلص وأبو الحسن أحمد بن الفرج بن 
الخالل ومحمد بن أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي وكان ثقة أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن العباس 

اد حدثنا محمد بن سنجر حدثنا ھانئ بن سعيد حدثنا سعيد بن حدثنا أبو بكر محمد بن دليل المصري قدم علينا بغد
المرزبان عن أبي سلمة عن ثوبان مولى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

لني من من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال عند فراغه أشھد أن ال إله إال هللا وأشھد أن محمدا عبده ورسوله اللھم اجع
 التوابين واجعلني من المتطھرين فتح هللا له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيھا شاء 

محمد بن دبيس بن بكار المقرئ البندار سمع أبا ھمام الوليد بن شجاع ومحمد بن رزق هللا الكلوذاني وأبا  - 2764
ن بشران السكري وكان ثقة أخبرنا أبو ھشام الرفاعي روى عنه أبو القاسم عبد هللا بن الحسن بن النحاس وعمر ب

الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا علي بن عمر الحربي قال وجدت في كتاب أخي مات بن دبيس البندار في سنة 
إحدى عشرة وثالثمائة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن بن دبيس البندار بالكرخ مات في سنة اثنتي 

 عشرة وثالثمائة 

محمد بن دينار بن موسى بن دينار بن بيان بن ازدويه بن زاذنوش بن بھرام مولى عمر بن الخطاب الدقاق  - 2765
 حدث عن علي بن حرب الطائي روى عنه بن ابنه الحسين بن أحمد بن محمد بن دينار المعدل 
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 حرف الذال من آباء المحمدين 

المعرف بالعماني الراجز قدم بغداد ومدح ھارون الرشيد  محمد بن ذؤيب أبو العباس النھشلي التميمي - 2766
والفضل بن الربيع وكان من أھل الجزيرة فطرأ إلى عمان مرة ثم رجع إلى بلده فقيل له العماني وغلب عليه وعمر 
عمرا طويال يذكر األصمعي أنه مات وھو بن ثالثين ومائة سنة ويقال إن أشعر الرجاز الرشيديين أربعة العماني 

ولھم قرأت على الحسن بن علي الجوھري عن أبي عبيد هللا المرزباني قال أخبرني محمد بن العباس حدثنا محمد أ
بن يزيد النحوي قال دخل محمد بن ذؤيب العماني على الرشيد فأنشده أرجوزة يصف فيھا فرسا شبه أذنيه بقلم 

فقال له الرشيد دع كأن وقل نخال حتى يستوي .. .قادمة أو قلما محرفا ... كأن أذنيه إذا تشوفا ... محرف فقال 
 األعراب 

 حرف الراء من آباء المحمدين 

محمد بن راشد أبو يحيى الخزاعي الشامي من أھل دمشق ويعرف بالمكحولي سمع مكحوال أبا عبد هللا  -  2767
حيى بن سعيد القطان الھذلي وسليمان بن موسى الدمشقي وعبدة بن أبي لبابة روى عنه سفيان الثوري وشعبة وي

وعبد الرحمن بن مھدي وأبو نعيم وعبد الرزاق بن ھمام والھيثم بن جميل وأبو النضر ھاشم بن القاسم وعلي بن 
الجعد وكان قد انتقل إلى البصرة فنزلھا وقدم بغداد وحدث بھا أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا أبو 

عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال وسألته يعني أباه عن محمد بن راشد الذي  العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا
يحدث عن مكحول فقال ثقة وقال عبد الرزاق ما رأيت أحدا أورع في الحديث منه يعني محمد بن راشد وقال أبو 

شيعي أو النضر كنت أرضى شعبة بالرصافة فمر محمد بن راشد فقال شعبة ما كتبت عن ھذا أما إنه صدوق ولكنه 
قدري شك أبي قال أبي بن المبارك حدث عنه ووكيع وبن مھدي أخبرنا محمد بن الحسين األزرق أخبرنا دعلج بن 
أحمد أخبرنا أحمد بن علي األبار حدثنا علي بن سعيد العالف قال سمعت أبا النضر يقول كنت عند باب الرصافة 

ت عن ھذا شيئا ثم قال ال تكتب عنه فإنه قدري أخبرنا فسلم علي شعبة فمر محمد بن راشد الخزاعي فقال لي كتب
البرقاني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خميرويه الھروي أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال بن عمار سألت زيد بن 

بن أبي الزرقاء عن محمد بن راشد فقال سألت عنه عبد هللا بن المبارك فقال صدوق اللسان وأراه اتھم بالقدر أخبرنا 
الفضل أخبرنا بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال سألت عبد الرحمن بن إبراھيم قلت له محمد بن راشد قال 
كان يذكر بالقدر إال أنه مستقيم الحديث أخبرنا بشرى بن عبد هللا الرومي أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا أبو 

م قال سمعت أبا عبد هللا يعني أحمد بن حنبل ذكر محمد بن راشد جعفر محمد بن جعفر الراشدي حدثنا أبو بكر األثر
فقال ال باس به يعني في الحديث قلت له كان يقول بالقدر فقال كذا يقولون أخبرنا محمد بن علي الصالحي أخبرنا 

أبي محمد بن أحمد بن موسى البابسيري بواسط أخبرنا أبو أمية األحوص بن المفضل بن غسان الغالبي قال قال 
يقولون في محمد بن راشد إنه معتل الحديث قال يحيى بن معين ھو شامي دمشقي خزاعي وھو ممن ھرب من 
مروان ونزل العراق فأقام بھا حتى ھلك أيام المھدي وكان ممن طلبه مروان بدم الوليد بن يزيد وذلك أن أھل دمشق 

ر الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن قتلوا الوليد أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا أبو بك
الغالبي قال قال يحيى بن معين ومحمد بن راشد صاحب مكحول شامي نزل البصرة قال أبو زكريا محمد بن راشد 
ثقة أخبرنا الحسن بن علي الجوھري أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم 

هللا بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين وسأله أبو طالب عن محمد بن راشد الشامي فقال صالح كان بن عبد 
بالبصرة وقد دخل بغداد وكان ثقة صدوقا أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا موسى بن إبراھيم بن النضر بن مروان 

ني عن محمد بن راشد فقال كان ثقة العطار حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال وسألت عليا يعني بن المدي
أخبرنا أبو الفرج عبد السالم بن عبد الوھاب القرشي بأصبھان قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا أبو 
زرعة الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن بن إبراھيم دحيم ما تقول في محمد بن راشد فقال ثقة وكان يميل إلى ھوى 

القطان أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا سھل بن أحمد الواسطي حدثنا عمرو بن علي أخبرنا محمد بن الحسين 
قال كان محمد بن راشد صاحب مكحول يذھب إلى القدر حدثنا عبد العزيز بن أحمد الكتاني حدثنا عبد الوھاب بن 
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ر حدثنا إبراھيم بن يعقوب جعفر الميداني حدثنا عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي حدثنا القاسم بن عيسى العصا
الجوزجاني قال محمد بن راشد كان مشتمال على غير بدعة وكان فيما سمعت متحريا للصدق في حديثه أخبرني أبو 
القاسم األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدي قال محمد بن راشد 

بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن إبراھيم الطرسوسي وأخبرني الحسين بن  الخزاعي الشامي صدوق أخبرنا علي
علي الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي قاال حدثنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن 
 يوسف بن خراش قال محمد بن راشد المكحولي من أھل الشام متروك الحديث ھذا لفظ الطرسوسي وقال الرازي

محمد بن راشد ضعيف الحديث أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا أحمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن أحمد بن 
شعيب النسائي حدثنا أبي قال محمد بن راشد يروي عن مكحول ليس بالقوي وأخبرنا البرقاني قال سمعت أبا الحسن 

يعتبر به كتب إلي عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر الدارقطني يقول ومحمد بن راشد المكحولي كان بالبصرة 
أن أبا الميمون البجلي أخبرھم قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن بنت عمرو النصري قال بلغني عن أبي مسھر 
أنه قيل له كيف لم تكتب عن محمد بن راشد قال كان يرى الخروج على األئمة وقال أبو زرعة حدثني محمد بن 

 ل مات محمد بن راشد بعد سنة ستين ومائة العالء قا

محمد بن راشد البغدادي حدث عن بقية بن الوليد روى عنه إسحاق بن زياد األبلي أخبرنا القاضي أبو  - 2768
القاسم طلحة بن محمد بن جعفر بن أحمد بن تمام الھاشمي البصري حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن العباس 

ل عبيد هللا بن محمد بن شبيب عبيد المؤذن حدثنا إسحاق بن زياد حدثنا محمد بن راشد األسفاطي حدثنا أبو الفض
البغدادي حدثنا بقية عن عبد الملك العرزمي عن عطاء عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أول تحية 

 المؤمن أن يغفر لمن خرج في جنازته محمد بن راشد ھذا عندنا مجھول 

د بن ربيعة أبو عبد هللا الكالبي ويقال الرواسي بن عم وكيع بن الجراح سمع إسماعيل بن أبي خالد محم - 2769
وسليمان األعمش وبن أبي ليلى وسفيان الثوري وبن جريج وكامال أبا العالء وھو من أھل الكوفة قدم بغداد وحدث 

ويحيى بن معين والحكم بن موسى وسريج  بھا فروي عنه من أھلھا محمد بن عيسى بن الطباع وأبو مسلم المستملي
بن يونس وزياد بن أيوب وعلي بن الحسين بن أشكاب وغيرھم أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن 
مھدي أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثنا علي بن أشكاب حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا بن جريج عن 

ة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن أبغض الرجال إلى هللا األلد الخصم عبد هللا بن أبي مليك
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن الصلت األھوازي حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل 

سافر أبو عبد هللا الجصاص عن الحكم المحاملي إمالء قال حدثنا زياد بن أيوب حدثنا محمد يعني بن ربيعة حدثنا م
بن عتيبة قال سئل علي بن أبي طالب عن إدبار النجوم قال الركعتان قبل الفجر أخبرني عبد الباقي بن عبد الكريم 
المؤدب قال قرأنا على الحسين بن ھارون عن أبي العباس بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد العزيز بن محمد بن 

ربيعة بن سليمان بن الحارث بن ربيعة بن عمرو بن مليل بن عبد هللا بن أبي بكر بن كالب ربيعة قال محمد بن 
أخبرنا علي بن محمد بن عيسى البزاز فيما أذن أن نرويه عنه قال حدثنا محمد بن عمر بن سلم الحافظ قال محمد بن 

و بكر احمد بن محمد بن محمد بن ربيعة أبو عبد هللا الكالبي الرؤاسي كوفي حدث ببغداد وتوفي بھا أخبرنا أب
إبراھيم األشناني قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي 
يقول قلت ليحيى بن معين محمد بن ربيعة الكوفي من ھو قال ثقة أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو 

قال سألت أبا داود سليمان بن األشعث عن محمد بن ربيعة الكالبي فقال ثقة رفيق أبي عبيد محمد بن علي اآلجري 
نعيم إلى البصرة خرج ھو وأبو نعيم وبن داود أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا نصر بن القاسم 

قة أخبرني األزھري حدثنا الفرائضي حدثنا محمد بن إبراھيم بن فرنة الخوارزمي قال محمد بن ربيعة الكوفي ث
محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب أخبرنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال محمد بن ربيعة 
الكالبي ويكنى أبا عبد هللا توفي ببغداد أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول محمد 

 أبو كريب ثقة بن ربيعة الكالبي يروي عنه 



107 

 

محمد بن أبي رجاء الخرساني ولي القضاء ببغداد أيام المأمون وھو من أصحاب أبي يوسف القاضي  - 2770
أخبرنا علي بن الحسن المعدل حدثنا طلحة بن محمد بن جعفر قال لما قدم المأمون بغداد استقضى على الشرقية 

مذھب أبي حنيفة وھو من أصحاب أبي يوسف حسن محمد بن أبي رجاء الخرساني وھذا رجل من المقدمين في 
العلم بالحساب والدور والمقايسة وكانت له مسائل غلقة ومات سنة سبع ومائتين فضم عمله إلى محمد بن سماعه 
وھو قاضي على مدينة المنصور أنبأنا إبراھيم بن مخلد أخبرنا عبد هللا بن إسحاق البغوي أخبرنا الحارث بن محمد 

ن سعد قال سنة سبع ومائتين فيھا مات محمد بن أبي رجاء القاضي ببغداد يوم الجمعة لثالث عشرة حدثنا محمد ب
 بقين من جمادي اآلخرة 

محمد بن رجاء بن السندي أبو عبيد هللا النيسابوري والد محمد بن محمد وھو من اسفرايين رستاق نيسابور  -  2771
بنه محمد وإبراھيم بن علي الذھلي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة سمع النضر بن شميل ومكي بن إبراھيم روى عنه ا

وقدم بغداد حاجا وحدث بھا فروى عنه من أھلھا أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي وأحمد بن بشر المرثدي أخبرنا علي 
أبي الدنيا  بن محمد بن عبد هللا بن بشران المعدل قال حدثنا الحسين بن صفوان البردعي أخبرنا عبد هللا بن محمد بن

حدثنا محمد بن رجاء بن السندي أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن 
جبير عن بن عباس قال جعل جبريل يدس الطين في في فرعون من أجل قوله ال إله إال هللا كذا رواه لنا بن بشران 

كالھما عن النضر بن شميل فرفعاه إلى النبي صلى هللا عليه و موقوفا ورواه إسحاق بن راھويه وحميد بن زنجويه 
سلم ورواه وكيع عن شعبة موقوفا أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي حدثنا أبو عبد هللا 

ي الدنيا قاال محمد بن عبد هللا الصفار إمالء حدثنا أبو علي أحمد بن بشر المرثدي وأبو بكر عبد هللا بن محمد بن أب
حدثنا محمد بن رجاء بن السندي حدثنا النضر بن شميل عن ھشام بنعروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى هللا 
عليه و سلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال بن نعيم سمعت أبا علي الحافظ يقول حج محمد بن رجاء 

به وليس فيه عائشة فكتب إليھم بذلك قرأت علي محمد بن علي وحدث بھذا الحديث ببغداد فلما انصرف نظر في كتا
بن أحمد المعدل عن محمد بن عبد هللا بن محمد الحافظ النيسابوري قال سمعت أبا عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ 

 يقول رجاء بن السندي وابنه أبو عبد هللا وابنه أبو بكر ثالثتھم ثقات اثبات 

أبو بكر الكلوذاني سمع يزيد بن ھارون وشبابة بن سوار ويعقوب بن إبراھيم بن سعد محمد بن رزق هللا  - 2772
وزيد بن الحباب العكلي وأبا اليمان الحمصي ومحمد بن يوسف الفريابي وحبيب بن أبي حبيب كاتب مالك وأبا 

يحيى بن محمد بن صالح كاتب الليث روى عنه عبد هللا بن محمد بن ناجية وأبو حامد محمد بن ھارون الحضرمي و
صاعد وعبد هللا بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وعباس بن يوسف الشكلي ويوسف بن يعقوب التنوخي وكان ثقة 
أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البھلول 

وذاني في سنة ست وأربعين ومائتين قال حدثني أبو صالح حدثني بن األزرق إمالء حدثنا محمد بن رزق هللا الكل
لھيعة عن قيس بن الحجاج قال قال عمرو بن العاص اإلسالم يھدم ما كان قبله أخبرني أبو الفرج الطناجيري حدثنا 

تسع  عمر بن أحمد الواعظ قال وجدت في كتاب جدي عن أحمد بن محمد بن بكر قال ومات الكلوذاني في شوال سنة
 وأربعين ومائتين 

محمد بن روح العكبري حدث عن يحيى بن ھاشم السمسار روى عنه عثمان بن إسماعيل السكري أخبرنا  - 2773
محمد بن علي بن الفتح حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا عثمان بن إسماعيل بن بكرالسكري حدثنا محمد بن روح 

كان أحمد بن حنبل إذا خرج إلى إلى عكبرا ينزل عليه قال حدثنا العكبري بعكبري وكان صديقا ألحمد بن حنبل و
يحيى بن ھاشم السمسار حدثنا مسعر بن كدام عن يزيد الفقير عن بن عمر أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال 
شم تعاھدوا نعالكم عند أبواب المساجد قال علي بن عمر غريب من حديث مسعر عن يزيد الفقير تفرد به يحيى بن ھا

 عنه ولم نكتبه إال عن أبي القاسم السكري وكان من الثقات 
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محمد بن روح البزاز حدث عن أبي إبراھيم الترجماني ومحمد بن عباد المكي روى عنه عبد الباقي بن  -  2774
دثنا قانع وأبو القاسم الطبراني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب ح

محمد بن روح البغدادي حدثنا إسماعيل بن إبراھيم الترجماني حدثنا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص األبار عن 
األعمش عن خالد الحذاء عن أبي قالبة عن أبي األشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال قال رسول هللا صلى هللا 

فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم عليه و سلم إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
 شفرته وليرح ذبيحته قال سليمان لم يروه عن األعمش إال أبو حفص تفرد به الترجماني 

محمد بن رنين بن يحيى بن سحيم أبو عبد هللا البعلبكي قدم بغداد وحدث بھا عن العباس بن الوليد بن يزيد  - 2775
 د بن مخلد الدوري البيروتي روى عنه محم

محمد بن ربح بن سليمان أبو بكر البزار سمع يزيد بن ھارون ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وأبا نعيم  - 2776
الفضل بن دكين روى عنه محمد بن عثمان بن ثابت الصيدالني وأبو سھل بن زياد القطان وأبو بكر الشافعي ودعلج 

 فار حدثنا بن قانع أن بن ربح مات في سنة ثالث وثمانين ومائتين بن أحمد وكان ثقة أخبرنا السمسار حدثنا الص

محمد بن الربيع بن شاھين البصري قدم بغداد وحدث بھا عن أبي الوليد الطيالسي وعيسى بن إبراھيم  -  2777
أحمد  البركي روى عنه محمد بن الحسن بن علويه القطان وأبو القاسم الطبراني أخبرنا بن شھريار حدثنا سليمان بن

بن أيوب حدثنا محمد بن الربيع بن شاھين البصري ببغداد حدثنا عيسى بن إبراھيم البركي حدثنا بشر بن المفضل 
حدثنا قرة بن خالد عن أبي حمزة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ألشج عبد القيس إن فيك 

 روه عن قرة إال بشر خصلتين يحبھما هللا الحلم واإلناة قال سليمان لم ي

 حرف الزاي من آباء المحمدين 

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه زياد 

محمد بن زياد اليشكري الطحان يعرف بالميموني حدث عن ميمون بن مھران نسب إليه لذلك روى عنه  -  2778
ي بن عمر الحافظ حدثنا الربيع بن ثعلب وزياد بن يحيى الحساني وغيرھما أخبرنا محمد بن علي بن الفتح حدثنا عل

أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب حدثنا محمد بن زياد حدثنا ميمون بن 
مھران عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اتخذوا الحمام المقاصيص فإنھا تلھي الجن عن 

برنا ھبة هللا بن محمد بن حبش الفراء حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صبيانكم أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخ
شيبة قال سمعت يحيى بن معين يقول كان ببغداد قوم يضعون الحديث كذابين منھم محمد بن زياد كان يضع الحديث 

ن الجنيد قال أخبرنا الجوھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا ب
سمعت يحيى بن معين يقول محمد بن زياد الطحان ليس بشيء كذاب الذي يروي عن ميمون بن مھران ما يروي 
أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا عبد هللا بن سليمان يعني الوراق حدثنا عبد هللا بن أحمد قال وسألته 

ميمون بن مھران قال كذاب خبيث أعور يضع الحديث أخبرنا أحمد بن يعني أباه عن محمد بن زياد كان يحدث عن 
أبي جعفر أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سألت أبا داود عن 

ي بن محمد بن زياد الميموني فقال سمعت أحمد بن حنبل قال ما كان أجرأه بقول حدثنا ميمون بن مھران أخبرنا عل
محمد بن الحسن المالكي أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثنا محمد بن عمران الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي 
بن المديني قال سألت أبي عن محمد بن زياد صاحب ميمون بن مھران قال كتبت عنه كتابا فرميت به وضعفه جدا 

د بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قرأنا على الجوھري عن محمد بن العباس قال حدثنا محم
قال قال لنا ھارون بن سروه ويحيى بن معين يسمع جاء كتاب البغداديين إلى أبي المليح وأنا حاضر يسألونه عن 

عبد  محمد بن زياد الطحان فقال جاءنا محمد بن زياد الطحان األعور بعد ما مات ميمون بن مھران أخبرنا أبو محمد
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العزيز بن أحمد بن علي الكتاني لفظا بدمشق حدثنا عبد الوھاب بن جعفر الميداني حدثنا أبو ھاشم عبد الجبار بن 
عبد الصمد السلمي حدثنا القاسم بن عيسى العصار حدثنا إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال محمد بن زياد الطحان 

ان أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا سھل بن أحمد الواسطي كان كذابا أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القط
حدثنا عمرو بن علي قال ومحمد بن زياد صاحب ميمون بن مھران متروك الحديث كذاب منكر الحديث سمعته يقول 
حدثنا ميمون بن مھران عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم زينوا مجالس نسائكم بالمغزل 

نا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي أخبرني محمد بن إبراھيم بن شعيب الغازي قال سمعت محمد وأخبر
بن إسماعيل البخاري يقول محمد بن زياد بن مھران صاحب ميمون ھو متروك الحديث قال عمرو بن زرارة كان 

األردبيلي حدثنا أحمد بن طاھر بن النجم محمد متھم بوضع الحديث أخبرنا أبو بكر البرقاني حدثنا يعقوب بن موسى 
حدثنا سعيد بن عمرو البرذعي قال سمعت أبا زرعة يقول محمد بن زياد صاحب ميمون كان يكذب أخبرنا أحمد بن 
عبد الواحد الوكيل أخبرنا الحسن بن محمد بن شعبة المروزي حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال قال أبو عيسى 

صاحب ميمون بن مھران ضعيف في الحديث جدا أخبرنا البرقاني أخبرنا أحمد بن سعيد بن  الترمذي محمد بن زياد
سعد حدثنا عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال محمد بن زياد يروي عن ميمون بن مھران متروك 

 الحديث 

األنماطي أخبرنا محمد بن المظفر  محمد بن زياد وليس بالميموني أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد هللا -  2779
الحافظ أخبرنا علي بن أحمد بن سليمان المقرئ حدثنا أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال قال لي غير يحيى يعني بن 

 معين محمد بن زياد وليس بن ميمون قدم بغداد يروي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 

ي حدث عن أبي مودود المديني وشرقي بن القطامي روى عنه محمد بن زياد بن زبار أبو عبد هللا الكلب - 2780
زھير بن محمد بن قمير وأحمد بن منصور الرمادي وأبو أمية الطرسوسي وأحمد بن علي الخزاز ومحمد بن غالب 
التمتام وأحمد بن عبيد بن ناصح وغيرھم وقال أبو حاتم الرازي أتينا محمد بن زياد بن زبار ببغداد وكان شيخا 

وقعدنا في دھليزه ننتظره وكان غائبا فجاءنا فذكر أنه قد ضجر فلما نظرنا إليه علمنا أنه ليس من البابة فذھبنا  شاعرا
ولم نرجع إليه أخبرنا أبو عبد هللا أحمد بن عبد هللا بن الحسين المحاملي قال وجدت في كتاب جدي الحسين بن 

المروزي حدثنا محمد بن زيد الكلبي كذا قال لنا زھير قال  إسماعيل القاضي بخط يده حدثنا زھير بن محمد بن زھير
حدثنا شرقي بن قطامي وأخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا أحمد بن محمد 

ذي عن بن عباد الجوھري البغدادي حدثنا محمد بن زياد بن زبار الكلبي حدثنا شرقي بن القطامي عن أبي طلق العائ
شراحيل بن القعقاع قال سمعت عمرو بن معدي كرب يقول نقول كما علمنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لبيك 
اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك لفظ حديث المحاملي ال نعلم روى 

برنا بن الفضل حدثنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو ھذا الحديث عن شرقي غير محمد بن زياد بن زبار أخ
أحمد بن فارس حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال محمد بن زياد بن زبار الكلبي بغدادي أبو عبد هللا أنبأنا أحمد 

د الفقيه بن محمد بن عبد هللا الكاتب أخبرنا الحسين بن أحمد الصفار الھروي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن محمو
قال قال أبو علي صالح بن محمد ومحمد بن زياد بن زبار قال يحيى بن معين ال شيء قال أبو علي وكان يكون 

 ببغداد يروي الشعر وأيام الناس ليس بذاك 

محمد بن زياد أبو عبد هللا مولى بني ھاشم يعرف بابن األعرابي صاحب اللغة كان أحد العالمين بھا  -  2781
م في معرفتھا كثير الحفظ لھا ويقال لم يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين منه وكان يزعم أن والمشار إليھ

األصمعي وأبا عبيدة ال يحسنان قليال وال كثيرا وحدث عن أبي معاوية الضرير روى عنه أبو إسحاق إبراھيم بن 
وكان ثقة أخبرنا محمد بن الحسين بن إسحاق الحربي وأبو العباس ثعلب وأبو عكرمة الضبي وأبو شعيب الحراني 

محمد المتوثي حدثنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان حدثنا عبد هللا بن أبي مسلم الحراني حدثني 
أبو عبد هللا بن األعرابي حدثنا أبو معاوية عن ھشام عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول هللا صلى هللا عليه و 
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ك كأبي زرع ألم زرع أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال قال لنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب بن يوسف سلم كنت ل
األصبھاني النحوي فأما أبو عبد هللا محمد بن زياد األعرابي فكانت طرائقه طرائق الفقھاء والعلماء ومذاھب جلة 

 بن عرفة وغيره قال قال أبو العباس أحمد شيوخ المحدثين وأحفظ الناس للغات واأليام واألنساب أخبرني أبو عبد هللا
بن يحيى قال لي بن األعرابي أمللت عليھم قبل أن تجيئني يا أحمد حمل جمل قال أبو جعفر وسمعت أبا الحسن بن 
الكوفي يقول قال أبو العباس أحمد بن يحيى انتھى علم اللغة والحفظ إلى بن األعرابي قال أبو جعفر وحدثني محمد 

احد قال سمعت أحمد بن يحيى يقول سمعت بن األعرابي يقول في كلمة رواھا األصمعي سمعته من ألف بن عبد الو
أعرابي خالف ما قاله األصمعي قال أبو جعفر وسمعت أبا عبد هللا بن عرفة يقول سمعت أبا جعفر القحطبي يقول 

ا ولم أر في كتبه شكلة إال الفتحات قال وما لما مات بن األعرابي ذھبنا نشتري كتبه فوجدنا كتبه رقاقا وأوراقا ورقاع
رؤي في يد بن األعرابي كتاب قط وكان من أوثق الناس وقال أبو جعفر أخبرنا قاسم األنباري قال سمعت أحمد بن 
عبيد بن ناصح يقول أنشدنا بن األعرابي بيتا في كتاب المفضل الضبي قال ھذا البيت المصراع األول فيه انشدته 

ذا الكتاب والمصراع الثاني أنشدناه ھشام بن محمد الكلبي أخبرنا محمد بن علي بن أحمد المقرئ حدثنا المفضل في ھ
محمد بن عبد هللا النيسابوري الحافظ قال سمعت محمد بن صالح بن ھانئ يقول سمعت الفضل بن محمد الشعراني 

أسا في القياس والكسائي رأسا في القرآن يقول كان للناس رؤسا كان سفيان الثوري رأسا في الحديث وأبو حنيفة ر
فلم يبق اليوم راسا في فن من الفنون أكبر من بن األعرابي فإنه راس في كالم العرب أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
سليمان بن علي المقرئ أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم األنباري حدثنا 

لنضر وھو بن بنت معاوية بن عمرو قال كان أبو عبد هللا بن األعرابي جارنا وكان ليلة أحسن محمد بن أحمد بن ا
ليل وذكر لنا أن بن أبي دؤاد سأله أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى فقال ال أعرفه أخبرني األزھري أخبرنا 

لي قال كنا عند بن األعرابي فأتاه رجل محمد بن العباس أخبرنا إبراھيم بن محمد بن عرفة األزدي حدثنا داود بن ع
فقال يا أبا عبد هللا ما معنى قول هللا تعالى الرحمن على العرش استوى قال ھو على عرشه كما أخبر قال الرجل 
ليس كذاك ھو يا أبا عبد هللا إنما معنى قوله استوى استولى فقال بن األعرابي اسكت ما يدريك ما ھذا العرب ال تقول 

ولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد فأيھما غلب قيل استولى عليه وهللا ال مضاد له وھو على عرشه للرجل است
... سبق الجواد إذا استولى على األمد ... أال لمثلك أو من أنت سابقة ... كما أخبر واالستيالء بعد المغالبة قال النابغة 

ا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو علي الكوكبي الحسين بن أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي حدثن
القاسم بن جعفر حدثنا أبو عكرمة الضبي قال حدثني محمد بن زياد األعرابي قال بعث إلي المأمون فسرت إليه وھو 

حيى في بستان يمشي مع يحيى بن أكتم فرأيتھما موليين فجلست فلما أقبال قمت فسلمت عليه بالخالفة فسمعته يقول لي
يا أبا محمد ما أحسن أدبه رآنا موليين فجلس ثم رآنا مقبلين فقام ثم رد علي السالم وقال يا محمد أخبرني عن أحسن 

... إذا ذاقھا من ذاقھا يتمطق ... تريك القذى من دونھا وھي دونه ... ما قيل في الشراب فقلت يا أمير المؤمنين قوله 
فعلت في البيت ... ... كتمشي البرء في السقم ... فتمشت في مفاصلھم ... اس فقال أشعر منه الذي يقول يعني أبا نو

فقلت فائدة يا ... كاھتداء السفر بالعلم ... واھتدى ساري الظالم بھا ... ... مثل فعل الصبح في الظلم ... إذ مزجت 
من طارق ھذا ... النمارق  نمشي على... نحن بنات طارق ... أمير المؤمنين فقال أخبرني عن قول ھند بنت عتبة 

قال فنظرت في نسبھا فلم أجده فقلت يا أمير المؤمنين ما أعرف في نسبھا فقال إنما أرادت النجم وانتسبت إليه 
بحسنھا من قول هللا تعالى والسماء والطارق اآلية فقلت فائدتان يا أمير المؤمنين فقال أنا بؤبؤ ھذا األمر وأنت بؤبؤه 

وكان يقلبھا في يده بعتھا بخمسة آالف درھم أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا أبو بكر أحمد  ثم دحا إلى بعنبرة
بن إسحاق بن وھب البندار حدثنا أبو غالب علي بن أحمد بن النضر قال ومات بن األعرابي في سنة اثنتين أخبرني 

عبد هللا محمد بن زياد األعرابي يعني سنة األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن عرفة قال وفي ھذه السنة مات أبو 
إحدى وثالثين ومائتين أخبرني الحسن بن أبي بكر قال كتب إلي محمد بن إبراھيم الجوري يذكر أن أحمد بن حمدان 
بن الخضر أخبرھم قال قال أبو العباس أحمد بن يونس بن المسيب الضبي مات أبو عبد هللا بن األعرابي صاحب 

دى وثالثين ومائتين قلت وبسر من رأى كانت وفاته وصلى عليه أحمد بن أبي دؤاد القاضي وبلغ الغريب في سنة إح
 من السن على ما يقال ثمانين سنة 
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محمد بن زياد العابد الكلوذاني صاحب إبراھيم الخواص حدثنا أبو نصر إبراھيم بن ھبة هللا بن إبراھيم  - 2782
أحمد بن محمد بن زياد األصبھاني أخبرني أحمد بن الحسين البغدادي الجرباذقاني أخبرنا أبو منصور معمر بن 

أخبرني محمد بن زياد المقيم بكلواذي وكان قد بكى حتى ذھبت عيناه قال سألت إبراھيم الخواص عن أعجب ما رآه 
ھا ھنا فقلت  في البادية فقال كنت ليلة من الليالي في البادية فنمت على حجر فإذا أنا بشيطان قد جاء وقال قم من

اذھب فقال إني أرفسك فتھلك فقلت افعل ما شئت فرفسني فوقعت رجله علي كأنھا خرقة فقال أنت ولي  من أنت 
قلت أنا إبراھيم الخواص قال صدقت ثم قال يا إبراھيم معي حالل وحرام فأما الحالل فرمان من الجبل المباح وأما 

 دان فتخاونا فأخذت الخيانة فكل أنت الحالل ودع الحرام الحرام فحيتان مررت على صيادين وھما يصطا

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه زكريا

محمد بن زكريا والد ميمون الحافظ يكنى أبا جعفر سمع مخلد بن الحسين وحجاج بن محمد وأشعث بن  - 2783
وكان ثقة أخبرنا أبو بكر شعبة المصيصي روى عنه عبد هللا بن محمد بن ناجية والحسين بن إسماعيل المحاملي 

البرقاني أخبرنا بشر بن أحمد اإلسفراييني حدثنا عبد هللا بن محمد بن ناجية حدثنا محمد بن زكريا أبو ميمون حدثنا 
أشعث بن شعبة عن أبي إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت 

ه و سلم نمرقة فيھا صور فلما جاء فقام على الباب تغير لونه حين رآھا وأحمر حشوت لرسول هللا صلى هللا علي
وجھه قالت ما أحدثت أتوب إلى هللا مما صنعنا قال ما ھذه قلت صنعتھا لك لتجلس عليھا فقال إن أصحاب ھذه 

يه صورة قرأت على الصور يعذبون أراه قال يوم القيامة ويقال لھم أحيوا ما خلقتم وإن المالئكة ال تدخل بيتا ف
البرقان عن إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال مات محمد بن زكريا أبو 

 جعفر ببغداد في آخر جمادي اآلخرة سنة أربع وخمسين يعني ومائتين 

ث عن سويد بن سعد محمد بن زكريا بن يحيى بن الصلت بن رزين بن عبد الرحمن أبو بكر المؤدب حد - 2784
 الحديثي وموسى بن إبراھيم المروزي روى عنه عبد الصمد بن علي الطستي وعمر بن الحسن بن األشناني 

محمد بن زكريا بن سعيد بن أبان بن الوليد بخاري األصل حدث عن أبي بدر عباد بن الوليد الغبري روى  - 2785
يحيى بن علي بن الطيب الدسكري بحلوان أخبرنا أبو بكر  عنه أبو بكر بن المقرئ األصبھاني أخبرنا أبو طالب

محمد بن إبراھيم بن علي بن المقرئ بأصبھان حدثنا محمد بن زكريا بن سعيد بن أبان بن الوليد البخاري ببغداد 
و  حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه

سلم قال من مات وھو يشھد أن ال إله إال هللا دخل الجنة رواه أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز وإبراھيم بن 
راشد اآلدمي عن محمد بن عرعرة قاال عن أنس عن معاذ بن جبل عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكذلك رواه 

بو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة عن قتادة غندر ومعاذ بن معاذ وعثمان بن عمر عن شعبة ورواه أ
 عن أنس عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال لمعاذ بن جبل ذلك 

محمد بن زكريا بن إبراھيم بن إسماعيل أبو الحسن الدقاق ويقال الفقيه من أھل سر من رأى سكن بغداد  -  2786
بن يزيد وأبي نافع بن بنت يزيد بن ھارون وشعيب بن  بباب الشام وحدث عن القاسم بن الصباح البزاز وسعدان

أيوب الصريفيني وعلي بن حرب الموصلي روى عنه أبو الفتح محمد بن الحسين األزدي والقاضي أبو الحسن 
الجراحي ويوسف بن عمر القواس أحاديث مستقيمة حدثني الحسين بن أبي طالب حدثنا يوسف بن عمر القواس 

 لفقيه سنة عشرين وثالثمائة وفيھا مات حدثنا محمد بن زكريا ا

محمد بن زكريا بن يحيى بن داود بن سليمان بن مسبح أبو علي البغدادي األعرج يعرف بالمسبحي نزل  - 2787
بخارى وحدث بھا عن أبي شعيب الحراني ويوسف بن يعقوب القاضي وأبي خليفة الجمحي ومطين الكوفي وإبراھيم 
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مد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده األصبھاني قرأت بخط أبي عبد هللا بن شريك األسدي روى عنه مح
 الغنجار البخاري توفي أبو علي محمد بن زكريا بن يحيى المسبحي بجوزجانان في سنة خمسين وثالثمائة 

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه زيد 

هللا الھاشمي وھو أخو يحيى وعيسى بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد  - 2788
زيد ورد بغداد في أيام المھدي أخبرني الحسين بن علي الصميري حدثنا أحمد بن محمد بن علي الصيرفي حدثنا 
محمد بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن خلف بن جيان القاضي حدثنا إسحاق بن محمد بن أبان النخعي حدثني 

رحمن النخعي عن أبيه قال كنت علي باب المھدي ومحمد بن زيد بن علي فقال محمد بن محمد بن موسى بن عبد ال
زيد حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال بأس ببول الحمار وكل ما أكل 

دثني عبيد هللا بن محمد بن لحمه أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي حدثنا جدي ح
عمر قال أوصى محمد بن عبد هللا يعني بن الحسن بن الحسين فقال إن حدث بي حدث فاألمر إلى أخي إبراھيم بن 
عبد هللا فإن أصيب إبراھيم بن عبد هللا فاألمر إلى عيسى بن زيد بن علي ومحمد بن زيد بن علي قال جدي وكان 

 لسانا وبيانا  محمد بن زيد من رجاالت بني ھاشم

محمد بن زيد بن ثابت الصيرفي حدث عن محمد بن معاوية النيسابوري روى عنه عبد الصمد بن علي  - 2789
الطستي أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا عبد الصمد بن علي الطستي حدثنا محمد بن زيد بن ثابت الصيرفي 

ن دينار عن عقبة بن صھبان قال سألت عائشة عن ھذه حدثنا محمد بن معاوية حدثنا عباد بن عباد عن الصلت ب
اآلية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنھم ظالم لنفسه ومنھم مقتصد ومنھم سابق بالخيرات فقالت السابق 
مضى على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وشھد له رسول هللا بالجنة والرزق والمقتصد من اتبع أمره من 

 صحابه حتى لحق به والظالم لنفسه مثلي ومثلك أ

محمد بن زيد بن علي بن جعفر بن محمد بن مروان بن راشد أبو عبد هللا األبزاري مولى معاوية بن  - 2790
إسحاق األنصاري سمع عبد هللا بن محمد بن ناجية وعبد هللا بن الصقر السكري وأحمد بن الممتنع القرشي وأبا 

حمد الحضرمي وأحمد بن عمر بن زنجويه القطان وحامد بن محمد بن شعيب البلخي ومحمد بن حازم إبراھيم بن م
محمد بن عقبة الشيباني الكوفي ومحمد بن الحسين األشناني وغيرھم من ھذه الطبقة وكان قد سكن الكوفة فنسب 

لطناجيري وأبو القاسم األزھري إليھا وقدم بغداد وحدث بھا فحدثنا عنه محمد بن الفرج بن علي البزاز وأبو الفرج ا
وعلي بن المحسن التنوخي والحسن بن علي الجوھري وجماعة سواھم سألت أبا بكر البرقاني عن محمد بن زيد بن 
مروان فقال ثقة نبيل وسألته عنه مرة أخرى فقال ثقة أمين قال لي أبو القاسم األزھري قدم علينا أبو عبد هللا بن 

ان ثقة جميل الظاھر ومولده ومنشئوه ببغداد ثم خرج إلى الكوفة فأقام بھا واتصل بنا أنه مروان بغداد وحدث بھا وك
توفي في صفر من سنة سبع وسبعين وثالثمائة أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال سنة سبع وسبعين وثالثمائة فيھا 

 ى عليه الدارقطني وسمعنا منه ببغداد توفي بالكوفة أبو عبد هللا بن مروان األبزاري في صفر وكان ثقة مأمونا انتق

 ذكر األسماء المفردة في ھذا الحرف  

محمد بن زاھر بن حرب بن شداد أبو جعفر وھو أخو القاسم بن زاھر وبن أخي أبي خيثمة النسائي سكن  - 2791
بن الوليد دمشق وحدث بھا عن أحمد بن شبويه المروزي روى عنه محمود بن إبراھيم بن سميع الدمشقي والعباس 

بن مزيد البيروتي وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي سألت أبي عنه فقال كان بدمشق توفي ھناك وأنا صليت 
 عليه وكان من أقراني ولم يكن به بأس 

محمد بن زنجويه بن زيد أبو جعفر المؤذن البصري سكن بغداد بالمخرم وحدث عن سلم بن قتيبة ومالك  -  2792
خمس وسفيان بن عيينة روى عنه أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني والقاضي أبو عبد هللا المحاملي بن شعير بن ال
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وأخوه أبو عبيد القاسم بن إسماعيل أخبرنا أحمد بن عبد هللا بن الحسين بن إسماعيل المحاملي قال وجدت في كتاب 
حدثنا سفيان بن عيينة عن يعقوب بن  جدي بخط يده حدثنا محمد بن زنجويه بن زيد المؤذن أبو جعفر المخرمي

عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال ال يتوارث أھل ملتين شتى أخبرني 
الحسين بن علي الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أحمد بن يزيد الزعفراني حدثنا محمد بن زنجويه 

 في شھر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتان بن زيد البصري ومات 

محمد بن زرعة بن شداد أبو عبد هللا البلخي قدم بغداد وحدث بھا عن قتيبة بن سعيد روى عنه محمد بن  - 2793
مخلد وإسماعيل بن علي الخطبي أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثني إسماعيل بن علي حدثنا محمد بن زرعة 

بد هللا قدم علينا سنة سبع وثمانين يعني ومائتين حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر بن شداد البلخي أبو ع
القرشي عن بن الھاد عن محمد بن إبراھيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول هللا صلى 

قدماه أخبرنا على بن محمد السمسار هللا عليه و سلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجھه وكفاه وركبتاه و
أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن زرعة البلخي قدم بغداد حاجا سنة ثمان وثمانين 

 ومائتين 

محمد بن زرعان بن محمد بن صالح بن أيوب أبو بكر األنماطي سمع محمد بن جعفر الفريابي وأحمد بن  - 2794
بار الصوفي وأحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري وأبا ذر أحمد بن محمد بن محمد الباغندي الحسن بن عبد الج

حدثنا عنه القاضي أبو الفرج بن سميكة وأبو بكر البرقاني وأبو الحسن أحمد بن محمد المؤدب المعروف بالزعفراني 
ع وستين وثالثمائة حدثنا أحمد بن أخبرنا أبو الحسن الزعفراني أخبرنا محمد بن زرعان األنماطي في سنة أرب

الحسن بن عبد الجبار حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن الشھيد عن ثابت عن أنس أن 
 النبي صلى هللا عليه و سلم صلى على قبر امرأة بعد ما دفنت سألت أبا بكر البرقاني عن محمد بن زرعان فقال ثقة 

 حمدين  حرف السين من آباء الم

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه سليمان 

محمد بن سليمان بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب الھاشمي أخو جعفر وإسحاق كان عظيم  -  2795
أھله وجليل رھطه وولي أمارة البصرة في عھد المھدي ثم قدم بغداد على الرشيد لما أفضت الخالفة إليه فأخبرني 

زھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال ولما بويع الرشيد بالخالفة قدم أبو القاسم األ
عليه محمد بن سليمان وافدا فأكرمه وأعظمه وبره وصنع به ما لم يصنع بأحد وزاده فيما كان يتواله من أعمال 

وكور األھواز وكور فارس ولم يجمع ھذا  البصرة كور دجلة واألعمال المفردة والبحرين والغوص وعمان واليمامة
ألحد غيره فلما أراد الخروج شيعه الرشيد إلى كلواذي روى محمد بن سليمان بن علي حديثا مسندا وال يحفظ له 
غيره أخبرناه أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن إسماعيل المستملي حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد 

ي طالب حدثنا سلمة بن حيان العتكي حدثنا صالح الناجي قال كنت عند محمد بن سليمان أمير حدثني العباس بن أب
البصرة فقال حدثني أبي عن جدي األكبر يعني بن عباس أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال امسح رأس اليتيم ھكذا 

بن إبراھيم حدثنا بن عرفة قال إلى مقدم رأسه ومن له أب ھكذا إلى مؤخر رأسه أخبرني األزھري أخبرنا أحمد 
دخلت سنة ثالث وسبعين يعني ومائة ففيھا توفي محمد بن سليمان وسنة إحدى وخمسون سنة وخمسة أشھر وأمر 
الرشيد بقبض أموال محمد بن سليمان فأخذ له ودائع وأمواال من منزله كانت نيفا وخمسين ألف ألف درھم أخبرنا 

مد بن إبراھيم الجوري يذكر أن أحمد بن حمدان بن الخضر أخبرھم قال حدثنا الحسن بن أبي بكر قال كتب إلى مح
أحمد بن يونس الضبي قال حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة ثالث وسبعين ومائة فيھا ماتت الخيزران ليلة الجمعة 

 لثالث بقين من جمادي اآلخرة وفيھا مات محمد بن سليمان في ذلك اليوم أيضا 
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ن أبي داود األنباري واسم أبي داود سليمان سمع وكيع بن الجراح وأبا أسامة وعبد الوھاب بن محمد ب - 2796
عطاء وأبا عامر العقدي روى عنه يعقوب بن شيبة السدوسي وأبو داود السجستاني وكان ثقة أخبرنا القاضي أبو 

أحمد بن عمر والؤلؤي حدثنا أبو  عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الھاشمي بالبصرة أخبرنا أبو علي محمد بن
داود سليمان بن األشعث حدثنا محمد بن سليمان األنباري حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سھل بن سعد 
قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرھم في أعناقھم من ضيق األزر خلف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في الصالة 

معشر النساء ال ترفعن رؤسكن حتى يرفع الرجال أخبرنا محمد بن الحسين القطان  كأمثال الصبيان فقال قائل يا
أخبرنا جعفر بن محمد الخالدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي قال سنة أربع وثالثين ومائتين فيھا 

 مات محمد بن أبي داود األنباري 

سدي المعروف بلوين كوفي األصل سمع مالك بن أنس محمد بن سليمان بن حبيب بن جبير أبو جعفر األ -  2797
وسليمان بن بالل وعبد الرحمن بن أبي الزناد وحماد بن زيد وأبا عوانة وحديج بن معاوية وشريك بن عبد هللا 
وسفيان بن عيينة روى عنه أحمد بن منصور الرمادي ومحمد بن عبيد هللا المنادى وعبد هللا بن أحمد بن حنبل 

مد بن شعيب ومحمد بن محمد الباغندي وعبد هللا بن محمد البغوي وأبو بكر بن أبي داود السجستاني وحامد بن مح
في آخرين وآخر من روى عنه من البغداديين يحيى بن محمد بن صاعد وكان لوين قد نزل المصيصة وقدم بغداد 

أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين  مرات وحدث بھا حديثا كثيرا ثم رجع إلى المصيصة ومات بأذنة أخبرنا أبو بكر
بن محمد األصبھاني المعروف الفيج سمعت منه بھمذان أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبدان بن محمد الشيرازي الحافظ 
باألھواز حدثنا علي بن الحسين بن معدان حدثنا لوين ببغداد في مدينة أبي جعفر سنة أربعين ومائتين حدثنا شريك 

بن عمر بن بكير النجار وأبو الحسن محمد بن الحسين بن عمر بن برھان الغزال قاال حدثنا  أخبرنا أبو بكر محمد
أبو الفضل عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري حدثنا أبو بكر محمد بن ھارون بن حميد المجدر حدثنا محمد بن 

سعد عن أبيه قال كان قوم  سليمان لوين حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن إبراھيم بن
عند النبي صلى هللا عليه و سلم فدخل علي فخرجوا فلما خرجوا تالوموا فرجعوا فقال النبي صلى هللا عليه و سلم ما 
أنا أدخلته وأخرجتكم بل هللا أدخله وأخرجكم أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي حدثنا 

بن إسحاق اإلسفراييني حدثنا أبو بكر المروذي قال وذكر يعني أحمد بن حنبل لوينا فقال قد حدث  أبو عوانة يعقوب
حديثا منكرا عن بن عيينة ما له أصل قلت إيش ھو قال عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن إبراھيم بن سعد عن 

دا وقال ماله أصل قلت أظن أبا عبد هللا أبيه قصة على ما أنا بالذي أخرجتكم ولكن هللا أخرجكم فأنكره إنكارا شدي
أنكر علي لوين روايته متصال فإن الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة غير أنه مرسل عن إبراھيم بن سعد عن 
النبي صلى هللا عليه و سلم كذلك أخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي حدثنا أبو العباس محمد 

ثنا بحر بن نصر بن سابق الخوالني حدثنا عبد هللا بن وھب أخبرني سفيان بن عيينة عن عمرو بن يعقوب األصم حد
بن دينار عن أبي جعفر عن إبراھيم بن سعد بن أبي وقاص قال دخل علي بن أبي طالب على النبي صلى هللا عليه و 

خرج فدخلوا فذكروا ذلك لرسول هللا سلم وعنده ناس فخرجوا يقولون ما أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن ن
صلى هللا عليه و سلم فقال ما أنا أدخلته وأخرجتكم ولكن هللا أدخله وأخرجكم ورواه الحميدي أيضا عن سفيان 
أخبرناه بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا 

أبو جعفر فمررنا بإبراھيم بن سعد بن أبي وقاص فقال لي أنظرني حتى أسأله عن حديث يحدثه عمرو قال كنت أنا و
قال عمرو فذھب إليه ثم جاءني فأخبرني أنه حدثه أن عليا أتى النبي صلى هللا عليه و سلم وعنده ناس فدخل فلما 

سلم فلم خرجنا فرجعوا فدخلوا على النبي دخل علي خرجوا ثم انھم قالوا وهللا ما أخرجنا رسول هللا صلى هللا عليه و 
صلى هللا عليه و سلم فقال النبي صلى هللا عليه و سلم إني وهللا ما أخرجتكم وأدخلته ولكن هللا ھو أدخله وأخرجكم 
وأخبرنا بن الفضل حدثنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا البخاري قال محمد بن 

حبيب أبو جعفر بغدادي يقال له لوين أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا محمد بن عبد هللا النيسابوري في  سليمان بن
كتابه قال سمعت أبا بكر محمد بن محمد المذكر يقول سمعت أبا محمد البالذري يقول سمعت محمد بن جرير يقول 

غداد فيقول ھذا الفرس له لوين ھذا الفرس له إنما لقب محمد بن سليمان المصيصي بلوين ألنه كان يبيع الدواب بب
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فديد فلقب بلوين ذكر غير بن جرير أن أمه ھي التي لقبته لوينا قرأت في كتاب عبيد هللا بن جعفر بن أحمد بن 
حمدان حدثنا أبو يعلى عثمان بن الحسن الطوسي حدثنا محمد بن القاسم األزدي قال قال لوين محمد بن سليمان 

نا وقد رضيت أخبرنا عبيد هللا بن عبد العزيز بن جعفر البرذعي حدثنا أحمد بن إبراھيم بن الحسن لقبتني أمي لوي
أخبرنا أحمد بن القاسم بن نصر حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين سنة أربعين ومائتين حدثنا شريك بن عبد هللا 

ث عشرة سنة أخبرني محمد بن علي الصوري قال أحمد بن القاسم قال أبي لمحمد بن سليمان كم لك قال مائة وثال
أخبرني عبيد هللا بن القاسم الھمداني بأطرابلس أخبرنا عبد الرحمن بن إسماعيل العروضي بمصر أخبرنا أبو عبد 
الرحمن النسائي قال محمد بن سليمان لوين ثقة أخبرنا السمسار قال أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع قال سنة أربعين 

ا قدم لوين آخر قدمة يعني إلى بغداد كتب الي عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أحمد بن إسحاق الحلبي ومائتين فيھ
السراج من دمشق أن محمد بن جعفر بن محمد بن ھشام بن السقا أخبرھم بحلب قال قال أبو جعفر محمد بن علي 

عليه أخبرني األزھري حدثنا علي  المزني الطرائفي مات لوين بالثغر سنة خمس وأربعين بأذنه وكنت فيمن صلى
بن محمد بن لؤلؤ الوراق حدثنا القاسم بن إبراھيم بن أحمد الملطي المعروف بالصوفي ببغداد حدثنا لوين أبو جعفر 
محمد بن سليمان بن حبيب الكوفي المنتقل إلى المصيصة في سنة ست وأربعين ومائتين بأذنه وھو في المحفة يحمل 

التي مات فيھا بأذنة وحمل في طن من أذنة إلى المصيصة فدفن بالمصيصة أخبرنا أحمد بن  بين أربعة وھي السنة
علي المحتسب أخبرني عمر بن القاسم بن محمد المقرئ حدثنا أبو القاسم بن أحمد الملطي المعروف بالصوفي 

لعالف الكوفي المنتقل إلى بالموصل قدمھا سنة ثالث وعشرين وثالثمائة حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن حبيب ا
المصيصة سنة ست وأربعين ومائتين بأذنة وكان قد غضب على أوالده فانتقل من المصيصة إلى أذنة وھي السنة 
التي مات في آخرھا أخبرنا الحسن بن محمد الخالل أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران أخبرنا محمد بن يحيى قال 

 ان لوين وفي سنة ست وأربعين مات محمد بن سليم

محمد بن سليمان بن ھشام بن بنت سعيدة بنت مطر الوراق أبو علي الشطوي ويعرف بأخي ھشام حدث  - 2798
عن محمد بن أبي عدي وإسماعيل بن علية وعبيدة بن حميد والمحاربي ووكيع وأبي معاوية الضرير وأبي أسامة 

عبد هللا المحاملي وأحمد بن محمد بن سلم حماد بن أسامة روى عنه حمزة بن الحسين السمسار والقاضي أبو 
المخرمي ومحمد بن مخلد الدوري وغيرھم أخبرنا أحمد بن عبد هللا بن الحسين بن إسماعيل المحاملي قال وجدت 
في كتاب جدي بخط يده حدثنا أبو علي محمد بن سليمان أخو ھشام حدثنا أبو أسامة عن مسعر وسفيان وأخبرني أبو 

عبد الواحد أخبرنا أبو الفضل عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري حدثنا حمزة بن الحسين السمسار عبد هللا محمد بن 
حدثنا محمد بن سليمان الشطوي وأخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا محمد بن خشنام النيسابوري حدثنا محمد بن جمعة 

عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد هللا بن أبو قريش حدثنا محمد بن سليمان حدثنا أبو أسامة حدثنا مسعر وسفيان 
عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لزوال الدنيا أيسر عند هللا من قتل مؤمن ھذا لفظ المحاملي وقال 
اآلخران أيسر على هللا قال أبو قريش يقولون ان مسعرا لم يرو عن يعلى بن عطاء وھكذا حدثنا ھذا الشيخ عن 

ت قد تابعه الحسين بن علي بن األسود العجلي فرواه عن أبي أسامة كذلك أخبرناه إبراھيم بن مخلد مسعر وسفيان قل
بن جعفر حدثني إسماعيل بن علي الخطبي حدثنا محمد بن علي بن العباس النسائي حدثنا الحسين بن علي بن األسود 

هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا  حدثنا أبو أسامة حدثنا مسعر وسفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد
عليه و سلم لزوال الدنيا أھون على هللا من قتل المؤمن حدثني عبد العزيز بن أحمد الكتاني حدثنا تمام بن محمد بن 
عبد هللا الرازي أخبرنا إبراھيم بن محمد بن صالح بن سنان أخبرنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن ھشام حدثنا وكيع 

بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لما أسري بي إلى السماء فصرت عن 
إلى السماء الرابعة سقط في حجري تفاحة فأخذتھا بيدي فانفلقت فخرج منھا حوراء تقھقه فقلت لھا تكلمي لمن أنت 

ناد وكل رجاله ثقات سوى محمد بن سليمان بن قالت للمقتول شھيدا عثمان بن عفان ھذا الحديث منكر بھذا اإلس
ھشام والحمل فيه عليه وهللا أعلم أخبرني علي بن محمد الدقاق قال قرأنا على الحسين بن ھارون عن أبي العباس بن 
سعيد قال محمد بن سليمان البغدادي بن بنت مطرفي أمره نظر بلغني عن أبي علي الحسين بن علي الحافظ 

مد بن سليمان بن ھشام وھو بن بنت مطر ضعيف منكر الحديث أخبرنا محمد بن عبد الواحد النيسابوري قال مح
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حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع أن محمد بن سليمان بن بنت مطر الخزاز توفي بالكرخ 
 سنة خمس وستين ومائتين 

بن فھد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أبو عبد  محمد بن سليمان بن إسماعيل بن أبي الورد بن قيس - 2799
هللا ويعرف بأبي العيناء األنصاري روى عن إبراھيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد األنصاري بنسخة حدث عنه 
محمد بن مخلد الدوري ومحمد بن أحمد بن البستنبان أخبرني أبو القاسم األزھري حدثنا المعافي بن زكريا الجريري 

حمد بن أحمد بن راشد حدثنا محمد بن سليمان بن إسماعيل بن أبي الورد حدثنا إبراھيم بن صرمة األنصاري حدثنا م
عن يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 من أتى الجمعة فليغتسل تفرد به إبراھيم عن بن سعيد 

حمد بن سليمان بن سھل بن زريق حدث عن سعيد بن سليمان الواسطي ومھدي بن حفص روى عنه م -  2800
مكرم بن أحمد القاضي أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا مكرم بن أحمد القاضي حدثنا محمد بن سليمان بن زريق 

 بن عمر عن محمد بن سنة ثمان وسبعين ومائتين حدثنا مھدي بن حفص الصوفي قال حدثنا القاسم بن عبد هللا
 المنادى عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غيروا الشيب تقلبوه سوادا 

محمد بن سليمان بن الحارث أبو بكر الواسطي المعروف بالباغندي ذكر لي أبو الحسن علي بن أحمد  - 2801
ني ال أعلم للحارث بن منصور ولدا ثم النعيمي أن جده الحارث بن منصور صاحب سفيان الثوري فأنكرت ذلك أل

رأيت بعض أھل العلم قد نسب الباغندي فقال محمد بن سليمان بن الحارث بن عبد الرحمن األزدي سكن بغداد 
وحدث بھا عن محمد بن عبد هللا األنصاري وعبيد هللا بن موسى العنبسي وثابت بن محمد الزاھد وخالد بن يحيى 

ور وأبي نعيم الفضل بن دكين وقبيصة بن عقبة وأبي غسان مالك بن إسماعيل وأبي منصور الحارث بن منص
وعارم بن الفضل وأبي الوليد الطيالسي روى عنه ابنه محمد والقاضي المحاملي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبو 

بن أبي روبا  عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وأبو بكر الشافعي ومحمد بن الحسن بن مقسم وعبد الخالق
وعبد هللا بن إسحاق البغوي وغيرھم حدثت عن محمد بن العباس الھروي العصمي قال سمعت أبا جعفر األرزناني 
يقول رأيت أبا داود السجستاني جاثيا بين يدي محمد بن سليمان الباغندي يسأله عن الحديث قلت والباغندي مذكور 

لھا مستقيمة وال أعلم في حديثه منكرا أخبرنا القاضي أبو العالء بالضعف وال أعلم أليه علة ضعف فإن رواياته ك
محمد بن علي الواسطي أخبرنا عبد هللا بن إبراھيم الزينبي قال قال لنا أبو بكر أحمد بن أبي الطيب المؤدب سمعت 

مان أبا بكر محمد بن سليمان بن الحارث يقول ابني محمد كذاب قال وسمعت أبا بكر محمد بن محمد بن سلي
المعروف بالباغندي يقول أبي كذاب سمعت أبا الفتح محمد بن أبي الفوارس وسأله أبو محمد الخالل عن محمد بن 
سليمان الباغندي فقال ضعيف الحديث ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أنه سأل أبا الحسن الدارقطني عن محمد بن 

خبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن سليمان الباغندي سليمان الباغندي الكبير فقال ال بأس به أخبرنا السمسار أ
مات في سنة ثالث وثمانين ومائتين وأخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى 

لغد وأنا أسمع قال مات أبو بكر محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي المعروف بالباغندي ليلة اإلثنين ودفن من ا
بعد الظھر ألربع عشرة بقيت من ذي الحجة سنة ثالث وثمانين وكان حيا كميت قرأت على الحسن بن أبي بكر أحمد 

 بن كامل القاضي قال سنة أربع وثمانين ومائتين فيھا مات محمد بن سليمان الباغندي وسنة ثالث أصح 

ھا عن محمد بن عبيد بن ميمون المديني محمد بن سليمان بن ھارون أبو بكر الصوفي نزل مصر وحدث ب - 2802
روى عنه محمد بن إسماعيل الفارسي وأبو القاسم الطبراني وغيرھما أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار 
األصبھاني أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب حدثنا محمد بن سليمان الصوفي البغدادي بمصر سنة ثمانين ومائتين 

مون التبان المديني سنة إحدى وأربعين ومائتين قال حدثني أبي عن محمد بن جعفر بن حدثنا محمد بن عبيد بن مي
أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراھيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي قال قال رسول هللا 
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إال موسى بن عقبة وال عن  صلى هللا عليه و سلم ال رضاع بعد فصال وال يتم بعد حلم قال سليمان لم يروه عن أبان
 موسى إال محمد بن جعفر وال عن محمد إال عبيد التبان تفرد به محمد بن سليمان عن محمد بن عبيد 

محمد بن سليمان بن مسكين أبو الحسن البغدادي كتب إلي عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي وحدثني عبد  - 2803
الحارث أحمد بن محمد بن عمارة بن أبي الخطاب الليثي حدثنا أبو العزيز بن أبي طاھر الصوفي عنه قال حدثنا أبو 

الحسن محمد بن سليمان بن مسكين البغدادي بصور قال حدثنا محمد بن علي عن سفيان بن عيينة عن إبراھيم بن 
ميسرة عن بن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز قال زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول هللا صلى 

 عليه و سلم خرج وھو محتضن أحد ابني ابنته حسنا أو حسينا وھو يقول إنكم لتجبنون وتجھلون وإنكم لمن هللا
 ريحان هللا عز و جل وحدث أيضا عن محمد بن عمرو بن عبد هللا الھروي عن حجاج بن نصير 

ن مخلد وأحمد بن عيسى محمد بن سليمان بن محبوب أبو عبد هللا الحافظ يعرف بالسخل حدث عن الحسن ب - 2804
السكوني وسعيد بن عثمان التنوخي ومحمد بن عوف الحمصي وعمرو بن ثور الجذامي روى عنه محمد بن جعفر 
المطيري ومحمد بن عمر الجعابي وأحمد بن جعفر بن سلم وإسحاق بن محمد النعالي ومحمد بن المظفر الحافظ 

الي وأنا أسمع حدثكم أبو عبد هللا محمد بن سليمان بن محبوب أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرئ على إسحاق النع
يعرف بالسخل الحافظ قال لي البرقاني ھو بغدادي قال حدثنا الحسن بن مخلد حدثنا ھشيم حدثنا عبيد هللا عن نافع 

 عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل 

ن سليمان بن بأبويه بن فھرويه بن عبد هللا مرزوق أبو بكر العالف المخرمي سمع الربيع بن ثعلب محمد ب - 2805
وعبد الملك بن عبدويه الطائي والوليد بن شجاع السكوني ويعقوب الدورقي روى عنه ابنه عبد هللا وأبو بكر بن 

 النجار أخبرنا عبيد هللا بن محمد بن سليمان مالك القطيعي وغيرھما أخبرنا أبو القاسم عبيد هللا بن محمد بن عبد هللا
بن بأبويه بن فھرويه المخرمي حدثنا أبي محمد بن سليمان حدثنا أبو الفضل الربيع بن ثعلب عن محمد بن زياد 
اليشكري عن ميمون بن مھران عن علي قال النساء أربع القرثع والوعوع وغل ال ينزع وجامعة تجمع فأما القرثع 

ا الوعوع فالصخابة وأما الغل الذي ال ينزع فالمرأة السوء للرجل منھا أوالد ال يدري كيف يتخلص وأما فالسمجة وأم
الجامعة التي تجمع فھي التي تجمع الشمل وتلم الشعث أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ 

 ن العالف توفي في ربيع اآلخر من سنة سبع وثالثمائة على بن المنادى وأنا أسمع أن أبا بكر محمد بن سليمان بن بيا

محمد بن سليمان بن عبد الكريم بن مخلد بن محمد بن خالد أبو أحمد البزاز يعرف بابن أخي سوس حدث  -  2806
عن قتيبة بن سعيد وعبد الملك بن عبد ربه الطائي روى عنه محمد بن المظفر أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن 

ماعيل الداودي حدثنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن أخي سوس أخبرنا عمر بن إس
قتيبة بن سعيد حدثنا عبد هللا بن وھب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الھيثم عن أبي سعيد الخدري أن 

 ربة النبي صلى هللا عليه و سلم قال ال حليم إال ذو عثرة وال حكيم إال ذو تج

محمد بن أبي سليمان أبو الحسن الخضيب الزجاج حدث عن عبد األعلى بن حماد النرسي روى عنه أبو  - 2807
بكر اإلسماعيلي الجرجاني أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي حدثني أبو الحسن محمد بن 

النرسي حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت عطاء أبي سليمان الزجاج الخضيب ببغداد حفظا حدثنا عبد األعلى 
يقول ولد لعبد الرحمن بن أبي بكر غالم فقيل عق عنه جزورا فقال ال إال ما قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 شاتان مكافأتان 

غداد وحدث محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عمرو بن الحصين أبو جعفر الباھلي النعماني قدم ب - 2808
بھا عن عبد هللا بن عبد الصمد بن أبي خداش والحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي وأحمد بن بديل اليامي ومحمد 
بن حسان األموي وعباس بن يزيد البحراني ومحمد بن عبد هللا المخرمي روى عنه أبو الحسن الدارقطني وأبو 
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سن بن أبي طالب حدثنا يوسف القواس قال قدم علينا حفص بن شاھين ويوسف بن عمر القواس وغيرھم حدثني الح
أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني سنة إحدى وعشرين أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال سمعت أبا الحسن 
الدارقطني ذكر محمد بن سليمان بن محمد النعماني فقال كان من الثقات أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا عبد 

قانع أن النعماني مات بالنعمانية في ذي الحجة من سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة ذكر غير عبد الباقي أن  الباقي بن
 وفاته كانت لثالث بقين من ذي الحجة 

محمد بن سليمان أبو الحسين البصري يعرف بجوذاب نزل بغداد وحدث بھا عن أبيه وعن أبي العيناء  - 2809
المبرد وأبي العباس ثعلب والحارث بن أبي أسامة وكان أديبا شاعرا روى عنه  محمد بن القاسم ومحمد بن يزيد

 الدارقطني وأحمد بن عبيد هللا الكلوذاني والحسن بن الحسين النوبختي 

محمد بن سليمان بن علي أبو جعفر نزل الرملة حكى عن أبي العباس ثعلب روى عنه أبو بكر بن المقرئ  - 2810
الب يحيى بن علي الدسكري أخبرنا أبو بكر بن المقرئ بأصبھان قال سمعت أبا جعفر محمد األصبھاني حدثنا أبو ط

بن سليمان بن علي البغدادي بالرملة قال حضرنا ثعلبا وھو جالس فأراد أن يمد رجله فقال إن من الظرف ترك 
 الظرف عند أھل الظرف ومد رجله 

مد بن منصور بن موسى بن سعد بن مالك بن جابر بن محمد بن سليمان بن منصور بن عبد هللا بن مح - 2811
وھب بن ضباب أبو الحسن األزرق يعرف بابن عندلك حدث عن علي بن إسماعيل بن أبي النجم سمع منه بسميساط 
عن جبارة بن مغلس روى عنه أبو الفتح بن مسرور البلخي وذكر أنه سمع منه في منزله بالجانب الغربي من بغداد 

 وقال كان ثقة 

محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن الفضل أبو بكر العكبري روى عن عمر بن يحيى بن داود  - 2812
السامري وأبي طالب بن شھاب العكبري وأحمد بن عثمان بن يحيى اآلدمي حدثنا عنه أبو القاسم األزھري وذكر لنا 

 أنه سمع منه بعكبرا 

  ذكر من اسمه محمد واسم أبيه سعيد

حمد بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو م - 2813
عبد هللا القرشي ثم األموي كوفي سكن بغداد وحدث بھا عن عبد الملك بن عمير وھشام بن عروة وإسماعيل بن أبي 

روى عنه بن أخيه سعيد بن يحيى األموي  خالد وأبي إسحاق الشيباني وسليمان التيمي وعبد العزيز بن رفيع وغيرھم
أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكى أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا 
سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا عمي محمد بن سعيد حدثنا ھشام عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول 

يه و سلم إذا دعى أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا أكل أخبرني أبو القاسم هللا صلى هللا عل
األزھري حدثنا محمد بن المظفر حدثنا محمد بن موسى الحضرمي حدثنا إبراھيم بن أبي داود قال قال يحيى بن 

بن سعيد وعبد هللا بن سعيد  معين بنو سعيد األموي خمسة عنبسة بن سعيد ويحيى بن سعيد وعبيد بن سعيد ومحمد
كانوا ببغداد كلھم إال عبيد بن سعيد وكان محمد أكبرھم روى عن عبد الملك بن عمير ولم يكتب عنه كبير أحد كان 
صاحب سلطان ھو وأخوه عبد هللا قلت وقد كان لھم أخ سادس يقال له أبان أخل بذكره يحيى بن معين حدثنا أحمد بن 

و الحسن الدارقطني بنو سعيد بن أبان بن سعيد األموي ستة رووا الحديث كلھم أكبرھم محمد بن غالب قال قال أب
محمد بن سعيد ويحيى بن سعيد وعبيد بن سعيد وعبد هللا بن سعيد وكان نحويا عالما باللغة يحكي عنه أبو عبيد 

ھند وسليمان التيمي  وعنبسة بن سعيد وأبان بن سعيد كلھم ثقات فأما محمد بن سعيد فيحدث عن داود بن أبي
وإسماعيل بن أبي خالد وھشام بن عروة وأبي إسحاق الشيباني وغيرھم وأما يحيى بن سعيد فيحدث عن يحيى بن 
سعيد األنصاري ومحمد بن عمرو واألعمش وھشام بن عروة ومحمد بن إسحاق وأما عبيدة فيروي عن إسرائيل 



119 

 

لشعر وأما عنبسة بن سعيد فيروي عن بن المبارك ونظرائه وأما ونظرائه وأما عبد هللا بن سعيد فمتحقق باللغة وا
أبان بن سعيد فيروي عن زھير ومفضل بن صدقة ونظرائھما أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا إبراھيم بن محمد 
المزكي أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت أبا بكر بن أبي الدنيا يقول سمعت سليمان بن أبي شيخ واسطي 

قال قال لي يحيى بن سعيد محمد أخي أكبر مني بعشر سنين أخبرنا بن الفضل القطان حدثنا عبد هللا بن جعفر بن  ثقة
درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت سعيد بن يحيى بن سعيد األموي قال سمعت أبا بكر بن عياش وجاء إلى 

متى ولد فقال مقتل الجراح فقال أبو بكر ذاك محتكمي  أبي يعزيه عن أخيه محمد بن سعيد وكان أكبر منه فقال ألبي
قلت الجراح ھو بن عبد هللا قتلته الترك بأذربيجان غازيا في سنة اثنتي عشرة ومائة وأخبرنا بن الفضل أخبرنا علي 
ع بن إبراھيم المستملي أخبرنا أبو أحمد بن فارس حدثنا البخاري قال حدثني سعيد بن يحيى قال مات أبي سنة أرب

وتسعين ومائة ومات عمي يعني محمدا قبله بسنة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن سعيد 
 األموي مات في سنة ثالث وتسعين ومائة 

محمد بن سعيد الطائفي قدم بغداد وحدث بھا عن عبد الملك بن جريج روى عنه أبو عتبة أحمد بن الفرج  -  2814
كتب إلي عبد الرحمن بن عثمان الدورقي يذكر أن خيثمة بن سليمان األطرابلسي أخبرھم ثم  الحجازي ساكن حمص

أخبرني أحمد بن محمد العتيقي قراءة حدثنا أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد هللا الرازي بدمشق حدثنا أبو الحسن 
 الحسين بن عبد هللا بن محمد بن خيثمة بن سليمان وحدثني محمد بن علي الصوري لفظا قال قرأت على أبي عبد هللا

إسحاق البصري قلت أخبركم أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج 
الحجازي حدثنا محمد بن سعيد الطائفي زاد العتيقي والصوري في حديثھما ببغداد ثم اتفقوا قال حدثنا بن جريج عن 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليس على أھل ال إله إال هللا وحشة في قبورھم كأني  عطاء عن بن عباس قال قال
 أنظر إليھم إذا انفلقت األرض عنھم يقولون ال إله إال هللا والناس بھم 

محمد بن سعيد بن زياد أبو سعيد القرشي البصري األثرم المعروف بالكريزي سكن بغداد وحدث بھا عن  - 2815
وھمام بن يحيى وأبان العطار وربيعة بن كلثوم وأبي ھالل الراسبي وأبي األشھب وأبي عوانة روى  حماد بن سلمة

عنه عبد الرحمن بن األزھر ويعقوب بن سفيان ومحمد بن غالب التمتام وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمع منه 
ن اتكأ عليه وقال بن أبي حاتم أبي ولم يحدث عنه سمعته يقول ھو منكر الحديث مضطرب الحديث ضعيف كان عفا

أيضا سألت أبا زرعة عن محمد بن سعيد بن زياد البصري فقال ضعيف الحديث كتبت عنه بالبصرة وكتب عنه أبو 
حاتم ببغداد وليس بشيء وترك حديثه ولم يقرأ علينا ذكر لنا أبو بكر البرقاني ان يعقوب بن موسى األردبيلي حدثھم 

ن النجم حدثنا سعيد بن عمرو البرذعي قال قلت ألبي زرعة محمد بن سعيد األثرم قال قال حدثنا أحمد بن طاھر ب
ليس كأنه يقول ليس بشيء قلت أي شيء أنكر عليه قال عن ھمام وأبي ھالل عن قتادة عن أنس عن النبي صلى هللا 

د بن عبد هللا الشافعي عليه و سلم ليس المسلم من يشبع وجاره طاوي أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محم
حدثنا محمد بن غالب حدثنا محمد بن سعيد القرشي حدثنا ھمام بن يحيى حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة قال أمرنا 
نبينا صلى هللا عليه و سلم أن يسلم بعضنا على بعض أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا جعفر الخالدي حدثنا 

لحضرمي قال سنة إحدى وثالثين ومائتين فيھا مات محمد بن سعيد األثرم البصري محمد بن عبد هللا بن سليمان ا
 أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن سعيد األثرم مات بالبصرة سنة أحدى وثالثين ومائتين 

ن علية وحماد بن زيد محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار الضرير سمع سفيان بن عيينة وإسماعيل ب - 2816
الخياط وعبد المجيد بن أبي رواد ويحيى بن آدم وعبيدة بن حميد وأبا معاوية الضرير وعبد هللا بن نمير وأبا أسامة 
ومعاذ بن معاذ وأسباط بن محمد ومحمد بن إدريس الشافعي روى عنه أبو العباس بن سريج الفقيه ويحيى بن صاعد 

قاضي المحاملي ومحمد بن مخلد وغيرھم وكان ثقة قال بن أبي حاتم كتبت عنه مع وإسماعيل بن العباس الوراق وال
أبي وھو صدوق أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا أبو 

صالح عن أبي ھريرة يحيى محمد بن سعيد بن غالب العطار حدثنا بن عيينة عن بن جريج عن أبي الزبير عن أبي 



120 

 

يبلغ به النبي صلى هللا عليه و سلم قال ليضربن الناس أكباد اإلبل في طلب العلم فال يجدون عالما أعلم من عالم 
المدينة أخبرني األزھري أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب العطار بغدادي 

الواعظ قال قرأت على محمد بن مخلد قال ومات أبو يحيى العطار في أخبرني الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد 
 شوال سنة إحدى وستين ومائتين 

محمد بن سعيد بن خالد بن عبد الرحمن أبو الحسن نزل نيسابور وحدث بھا عن يزيد بن ھارون وشبابة بن  -  2817
بن عبدان النيسابوريان حدثت عن أبي سوار وسعيد بن سليمان الواسطي روى عنه أبو احمد بن فارس الدالل ومكي 

إسحاق المزكي قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا محمد بن سعيد أبو الحسن البغدادي نزيل نيسابور حدثنا 
يزيد بن ھارون حدثنا ھمام بن يحيى حدثنا قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى هللا عليه و سلم أكل من 

 ضأ كتف ثم صلى ولم يتو

محمد بن سعيد بن عبد هللا أبو عبد هللا الخزاز سوسي األصل حدث عن يحيى بن عنبسة البصري روى  -  2818
عنه محمد بن مخلد أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن علي بن عياض بن أبي عقيل القاضي بصور أخبرنا محمد بن أحمد 

عيد بن عبد هللا أبو عبد هللا الخزاز السوسي حدثنا يحيى بن جميع أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن س
بن عنبسة المصيصي أصله بصري حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 سيدا كھول أھل الجنة أبو بكر وعمر وإن أبا بكر في الجنة مثل الثريا في السماء قال يحيى وأبعد فوق ذاك 

محمد بن سعيد بن زياد المقرئ الجمال أخو أحمد بن سعيد وكان األكبر حدث عن علي بن عاصم وإسحاق  -  2819
بن يوسف األزرق وعبد المنعم بن إدريس روى عنه ابنه عبد هللا وأبو الطيب محمد بن جعفر الديباجي ومحمد بن 

 مخلد الدوري وكان ثقة 

عي البوشنجي نزل بغداد وحدث بھا عن سفيان بن عيينة وشيبان بن محمد بن سعيد بن ھناد أبو غانم الخزا - 2820
فروخ وأبو الوليد الطيالسي وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ويحيى بن خلف الطرسوسي وعبد الرحمن بن 
المبارك العيشي روى عنه أبو بكر محمد بن إبراھيم بن المنذر النيسابوري ومحمد بن مخلد أخبرني الحسن بن علي 

محمد التميمي أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو غانم محمد بن سعيد بن ھناد  بن
البوشنجي قال سمعت يحيى بن خلف بن الربيع الطرسوسي يقول جاء رجل إلى مالك بن أنس وأنا شاھد فقال له يا 

ذوه فاقتلوه قال إنما أحكي لك كالما سمعته قال أبا عبد هللا ما تقول في رجل يقول القرآن مخلوق قال كافر زنديق خ
 لم أسمعه من أحد إنما سمعته منك 

محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد بن عمرو أبو عبد هللا المروزي يعرف بالبورقي قدم بغداد وحدث بھا  - 2821
ني وغيرھم روى عنه عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق وأحمد بن عبد هللا الفرماياني وأحمد بن محمد السلمو

أبو بكر الشافعي وعيسى بن حامد الرخجي وغيرھما أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراھيم بن غيالن البزاز 
حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا أبو عبد هللا محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد بن عمرو البورقي 

مقاتل حدثنا محمد بن مردويه حدثنا أبو إسماعيل حفص بن عمر قال حدثني عبيد قدم حاجا حدثنا أحمد بن محمد بن 
هللا قال حدثني محمد بن علي عن أبيه عن عمه محمد بن الحنفية قال حدثني علي بن أبي طالب أنه سمع رسول هللا 

وھم حتى يجوعوا ويعروا صلى هللا عليه و سلم يقول إن هللا فرض للفقراء في أموال األغنياء قدر ما يسعھم فإن منع
ويجھدوا حاسبھم هللا حسابا شديدا وعذبھم عذابا نكرا أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم بن سعيد الفقيه أخبرنا 
القاضي أبو الحسين عيسى بن حامد بن بشر الرخجي حدثنا محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد البورقي المروزي 

خبرنا أبو العالء محمد بن علي الواسطي أخبرنا أبو زيد بن عامر الكوفي سنة تسع وتسعين ومائتين قدم علينا وأ
حدثنا محمد بن سعيد البورقي قدم علينا سنة ست وثالثمائة أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد السلموني حدثنا محمد بن 

د هللا قال قال رسول مقاتل الرازي حدثنا الفرات بن خالد عن مسعر بن كدام عن حماد عن إبراھيم عن علقمة عن عب
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هللا صلى هللا عليه و سلم من ترك درھما من حرام أعتقه هللا من النار ومن ترك درھما من شبھة أعطاه هللا ثواب 
نبي من األنبياء ومن ترك الكذب ال تكتب عليه خطيئة أيام حياته ودخل الجنة بغير حساب حدثني علي بن محمد بن 

يوسف السھمي يقول محمد بن سعيد البورقي كذاب حدث بغير حديث وضعه نصر الدينوري قال سمعت حمزة بن 
حدثت عن أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ النيسابوري قال أخبرني سعيد بن عبيد الصوفي عن أبي أحمد 

ربع عشرة الحنفي قال توفي أبو عبد هللا محمد بن سعيد البورقي بمرو يوم الخميس ودفن يوم الجمعة قبل الصالة أل
خلون من شھر ربيع األول سنة ثماني عشرة وثالثمائة قال أبو عبد هللا الحافظ ھذا البورقي قد وضع من المناكير 
على الثقات ماال يحصى وأفحشھا روايته عن بعض مشايخه عن الفضل بن موسى السناني عن محمد بن عمرو عن 

سلم كما زعم أنه قال سيكون في أمتي رجل يقال له أبو  أبي سلمة عن أبي ھريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه و
حنيفة ھو سراج أمتي ھكذا حدث به في بالد خراسان ثم حدث به بالعراق بإسناده وزاد فيه أنه قال وسيكون في أمتي 
م رجل يقال له محمد بن إدريس فتنته على أمتي أضر من فتنة إبليس قلت ما كان أجرأ ھذا الرجل على الكذب كأنه ل

يسمع حديث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نعوذ با من غلبة الھوى 
 ونسأله التوفيق لما يحب ويرضى 

محمد بن سعيد أبو بكر الحربي الصوفي كان أحد شيوخھم وحكى عن سري السقطي روى عنه محمد بن  - 2822
خبرنا إسماعيل بن أحمد الحيراني حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي في عبد هللا بن شاذان الرازي أ

كتاب تاريخ الصوفية قال محمد بن سعيد أبو بكر من مشايخ بغداد ينزل الحربية صحب سريا السقطي وقال أبو عبد 
ري يقول قلت لمعروف الرحمن سمعت أبا بكر البجلي يقول سمعت أبا بكر محمد بن سعيد الحربي يقول سمعت الس

الكرخي كل من دعاك أجبته قال إنما أنا ضيف حيث أنزلني نزلت أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
بن فضالة النيسابوري بالري أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن شاذان الرازي المذكر بنيسابور قال سمعت أبا بكر 

ول مكثت عشرين سنة اطوف بالساحل اطلب صادقا فدخلت يوما إلى مغار الحربي يقول سمعت سريا السقطي يق
فإذا أنا بزمني وعميان ومجذمين قعود فقلت ما تصنعون ھا ھنا قالوا ننتظر شخصا يخرج علينا يمر يده علينا فنعافى 

مي ھذا فقلت إن كان صادق فاليوم قال فجلست فخرج كھل وعليه مدرعة من شعر فسلم وجلس ثم أمر يده على ع
فأبصر وأمر يده على زمانة ھذا فصح وامر يده على جذام ھذا فبرا ثم قام موليا فضربت يدي إليه فقال لي سرى 

 خل عني فإنه غيور ال يطلع على سرك فيراك وقد سكنت إلى غيره فتسقط من عينه 

ر بن شبة وعلي بن محمد بن سعيد بن يحيى بن سعيد أبو عبد هللا البزوري كوفي األصل حدث عن عم - 2823
حرب وعباس الدوري روى عنه أبو الحسين بن المنادى ومحمد بن جعفر المعروف بزوج الحرة وأبو بكر بن 
شاذان ومحمد بن عبيد هللا بن الشخير وأبو حفص بن شاھين أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب المعدل أخبرنا محمد 

 محمد بن سعيد البزوري حدثنا عباس بن محمد حدثنا قبيصة حدثنا بن عبيد هللا بن محمد بن الفتح حدثنا أبو عبد هللا
سفيان الثوري عن الربيع عن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم 

 يكون نبيا يقول الحليم رشيد في الدنيا رشيد في اآلخرة وبإسناده قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كاد الحليم أن 

محمد بن سعيد بن حماد بن ماھان بن زياد بن عبد هللا أبو سالم الجلودي وھو بن أخي محمد بن حماد  - 2824
الدباغ سمع الحسن بن عرفة ومحمد بن عبيد هللا المنادى ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وروى عن أبي داود 

لمقرئ وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين السجستاني كتاب السنن حدث عنه أبو القاسم بن النخاس ا
ويوسف بن عمر القواس وغيرھم وحدثني الحسن بن أبي طالب أن يوسف القواس ذكره في جملة شيوخه الثقات 
أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا سالم الجلودي مات في سنة تسع وعشرين وثالثمائة ذكر غيره 

 بان أنه توفي في شع

محمد بن سعيد بن الشفق أبو بكر حدث بطرسوس عن موسى بن إسحاق األنصاري وعبد هللا بن جابر  - 2825
الطرسوسي روى عنه علي بن الحسن بن المثنى اإلستراباذي أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب قال 
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بن سعيد بن الشفق البغدادي بطرسوس  حدثني علي بن الحسن بن المثنى العنبري بإستراباذ حدثنا أبو بكر محمد
حدثنا القاضي أبو بكر موسى بن إسحاق وأخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا عمر بن محمد بن علي 
الناقد حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي قاال حدثنا أبو نصر التمار حدثني كوثر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول 

لم إن هللا لعن الخمر وعاصرھا والمعتصرة له والجالب والمجلوب إليه والبائع والمشتري هللا صلى هللا عليه و س
 والساقي والشارب وحرم ثمنھا على المسلمين لفظھما سواء 

محمد بن سعيد أبو بكر الحربي الزاھد يعرف بابن الضرير روى عن إبراھيم بن نصر المنصوري وغيره  -  2826
ويه وكان ثقة أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا أبو بكر محمد بن سعيد الحربي حدثنا عنه أبو الحسن بن رزق

المعروف بابن الضرير الزاھد حدثنا محمد بن أحمد بن خالد بن يزيد حدثنا أبو الفضل يعني محمد بن أبي ھارون 
كان يقال ھذا الدعاء الوراق حدثنا محمد بن المبارك حدثنا خلف بن ھشام قال سمعت معروفا يعني الكرخي يقول 

للفقر أو قال للدين شك خلف أن يقول العبد في السحر خمسا وعشرين ومرة ال إله إال هللا هللا أكبر كبيرا سبحان هللا 
والحمد  كثيرا اللھم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنھما بيدك ال يملكھما سواك أو غيرك أخبرني أحمد بن 

عبد الواحد بن أبي الحسن الفقيه قال سمعت أبي يقول سمعت أبا بكر بن الضرير سليمان بن علي المقرئ أخبرنا 
الزاھد يقول دافعت الشھوات حتى صارت شھوتي المدافعة حسب حدثني الحسن بن أحمد بن عبد هللا الصوفي قال 

يع األول سنة قال لنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ مات أبو بكر الضرير الزاھد وكان ينزل الحربية في شھر رب
 إحدى وخمسين وثالثمائة 

محمد بن سعيد بن عبدان بن سھالن بن مھدان أبو الفرج البغدادي نزل الشام وسكن طبرية وحدث بدمشق  - 2827
وبمصر عن محمد بن بحر بن الحسين العمي وأبي سعيد العدوي وغيرھما روى عنه تمام بن محمد بن عبد هللا 

البلخي وذكر أبو الفتح أنه سمع منه في سنة خمس وخمسين وثالثمائة قال وسألته عن الرازي وأبو الفتح بن مسرور 
 مولده فقال ولدت ببغداد في ذي الحجة من سنة سبع وثمانين ومائتين قال أبو الفتح وكان ثقة 

حمد بن سعيد محمد بن سعيد أبو عبد هللا الكاتب أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي أخبرنا أبو عبد هللا م -  2828
الكاتب ببغداد من كتابه حدثنا أبو عثمان بكران بن حمدان بن سھالن حدثنا محمد بن أحمد بن موسى حدثنا داود بن 
أيوب األيلي حدثني أبي حدثنا بكر بن صدقة حدثنا عبد هللا بن سعيد عن موسى بن عقبة عن عروة عن عائشة قالت 

 ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن هللا
 حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤسا جھاال وذكر بقية الحديث 

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه سھل  

محمد بن سھل البغدادي حدث عن عمر بن موسى الوجيھي روى عنه أبو الفضل العباس بن الفرج  - 2829
 رياشي خبرا ذكره عنه أبو العباس بن مسروق الطوسي في كتاب المتيمين ال

محمد بن سھل بن عسكر بن عمارة بن دويد أبو بكر مولى بني تميم بخاري سكن بغداد وحدث بھا عن عبد  -  2830
وى عنه الرزاق بن ھمام وآدم بن أبي إياس وعبد هللا بن يوسف التنيسي وسعيد بن أبي مريم المصري وأشباھھم ر

إبراھيم بن إسحاق الحربي وأبو بكر بن أبي الدنيا وعبد هللا بن محمد البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد وغيرھم 
حدثنا عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني حدثنا علي بن عبد هللا بن جھضم حدثنا الخالدي يعني جعفرا حدثنا 

بخاري قال كنت أمشي في طريق مكة إذ سمعت رجال أحمد بن مسروق قال حدثني محمد بن سھل بن عسكر ال
مغربيا على بغل وبين يديه مناد ينادي من أصاب ھميانا له ألف دينار قال وإذا إنسان أعرج عليه أطمار رثة خلقان 
يقول للمغربي إيش عالمة الھميان فقال كذا وكذا وفيه بضائع لقوم وأنا أعطي من مالي ألف دينار فقال الفقير من 

أ الكتابة قال بن عسكر فقلت أنا أقرأ قال اعدلوا بنا ناحية من الطريق فعدلنا فأخرج الھميان فجعل المغربي يقول يقر
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حبتين لفالنة ابنة فالن بخمسمائة دينار وحبة لفالن بمائة دينار وجعل يعد فإذا ھو كما قال فحل المغربي ھميانه وقال 
فقال األعرج لو كان قيمة الھميان الذي أعطيتك عندي بعرتين ما  خذ ألف دينار الذي وعدت على وجادة الھميان

كنت تراه فكيف آخذ منك ألف دينار على ما ھذا قيمته وقام ومضى ولم يأخذ منه شيئا أخبرنا أحمد بن محمد بن 
عن أبيه غالب أخبرنا أبو الحسن الدارقطني أخبرنا الحسن بن رشيق حدثنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي 

ثم حدثني محمد بن علي الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي قال ناولني عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن 
وكتب لي بخطه قال سمعت أبي يقول محمد بن سھل بن عسكر بخارى ثقة أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم أخبرنا 

لحسين القنبيطي قال مات محمد بن سھل بن عسكر عيسى بن حامد الرخجي قال حدثني جدي يعني محمد بن ا
البخاري سنة إحدى وخمسين ومائتين أخبرنا أحمد بن جعفر أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد 
البغوي مات محمد بن سھل بن عسكر البخاري في شعبان سنة إحدى وخمسين قرأت على أبي بكر البرقاني عن 

ي أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال محمد بن سھل بن عسكر أبو بكر البخاري سكن بغداد إبراھيم بن محمد المزك
مات بھا لسبع أو لعشر بقين من شعبان سنة إحدى وخمسين ومائتين قال لي محمد بن سھل أنا مولى بني تميم ذكر 

 بعض أھل العلم أن وفاته كانت ليلة الثالثاء لسبع بقين من شعبان 

أبي السري األزدي واسم أبي السري سھل بن بسام وكنية محمد أبو جعفر روى عن ھشام بن  محمد بن - 2831
محمد الكلبي مصنفاته وعن إسحاق بن يوسف األزرق حدث عنه أبو أحمد محمد بن موسى البربري ومحمد بن 

 خلف المرزبان وأبو سعيد السكري وأحمد بن محمد بن بشار بن أبي العجوز وغيرھم 

د بن سھل بن عبد الرحمن أبو عبد هللا العطار مولى بني أسد وقيل محمد بن سھل بن الحسن بن محمد محم -  2832
بن ميمون مولى بني أمية حدث عن عمرو بن عبد الجبار اليامي وعبد هللا بن محمد البلوي ومضارب بن نزيل 

شاذان البزاز وأبو بكر الشافعي  الكلبي وغيرھم روى عنه محمد بن مخلد العطار وعبد هللا بن محمد بن جعفر بن
وعبد هللا بن جعفر الزبيبي وأبو بكر الجعابي ومخلد بن جعفر الدقاق أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن عبيد هللا الحنائي 
حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي إمالء قال حدثني أبو عبد هللا محمد بن سھل بن عبد الرحمن العطار 

حيى عمرو بن عبد الجبار اليامي حدثني أبي حدثنا أبو عوانة عن أبي عمرو بن العالء عن الحسن عن حدثني أبو ي
أنس بن مالك قال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم قال بن سمية تقتله الفئة الباغية قاتله وسالبه في النار كذا قال 

ي أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عن الحسن عن أنس والمحفوظ عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أخبرن
عبد هللا بن بكير أخبرنا مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن سھل بن الحسين العطار حدثنا مضارب بن نزيل الكلبي حدثنا 
أبي حدثنا الفريابي محمد بن يوسف حدثنا إبراھيم بن أدھم عن محمد بن عجالن عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي 

النبي صلى هللا عليه و سلم المؤمن يسير المؤونة أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قال الدارقطني ھريرة قال قال 
محمد بن سھل العطار كان ممن يضع الحديث أخبرني أبو القاسم األزھري قال قال لنا أبو الحسن الدارقطني محمد 

 محمد بن سھل العطار يضع الحديث  بن سھل العطار متروك سمعت أبا محمد الحسن بن محمد الخالل يقول كان

محمد بن سھل بن إسماعيل أبو بكر المؤدب حدث عن سريج بن يونس روى عنه أبو بكر الشافعي وأبو  - 2833
بكر الجعابي أخبرنا أبو بكر أحمد بن طلحة بن أحمد بن ھارون الواعظ حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم حدثنا 

ريج بن يونس حدثنا أبو إسماعيل عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن الفضل بن محمد بن سھل المؤدب حدثنا س
 عباس قال كفن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بثالثة أثواب بيض ليس فيھا قميص وال عمامة 

محمد بن سھل بن الفضيل أبو عبد هللا الكاتب سمع الزبير بن بكار وعمر بن شبة وعيسى بن أبي حرب  -  2834
وعلي بن داود القنطري روى عنه عبيد هللا الحوشبي وأبو الحسن الدارقطني ويوسف بن عمر القواس وكان الصفار 

ثقة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن سھل الكاتب مات في صفر سنة خمس وعشرين 
 ودفن في يومه وثالثمائة ذكر غيره أنه توفي يوم األربعاء لثالث عشرة ليلة خلت من صفر 
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محمد بن سھل بن ھارون بن موسى أبو بكر العسكري سمع حميد بن الربيع والحسن بن عرفة وأحمد بن  - 2835
محمد بن يحيى بن سعيد القطان روى عنه القاضي أبو الحسن الجراحي وطالب بن عثمان األزدي وغيرھما وكان 

الرحمن بن أحمد بن محمد بصيدا أخبرنا أبو بكر محمد  ثقة حدثني محمد بن علي الصوري أخبرنا أبو الميمون عبد
بن سھل بن ھارون العسكري المعروف بالفامي ببغداد قال لي عبد العزيز بن علي الوراق توفي محمد بن سھل بن 
ھارون العسكري ومنزله بباب حرب في يوم األربعاء لخمس بقين من رجب سنة ثمان وعشرين وثالثمائة وذكر 

 في سنة سبع وثالثين ومائتين غيره أنه ولد 

محمد بن سھل بن محمد بن أحمد بن سعيد أبو جعفر الجمال حدث عن أبي حنيفة محمد بن حنيفة الواسطي  - 2836
ومحمد بن معاذ الھروي روى عنه محمد بن المظفر أخبرنا علي بن أبي علي البصري أخبرنا محمد بن المظفر 

سھل بن محمد بن أحمد بن سعيد الجمال حدثنا أبو الحسن محمد بن معاذ بن الحافظ لفظا حدثنا أبو جعفر محمد بن 
عيسى بن ضرار بن أسلم بن عبد هللا بن جبير بن أسد بن ھاشم بن عبد مناف حدثنا أبي حدثنا إبراھيم بن ھراسة 

ل هللا عن سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت أتى العباس بن عبد المطلب رسو
صلى هللا عليه و سلم قال يا رسول هللا إنا لنعرف الضغائن في أناس من قومنا من وقائع أوقعناھا فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم أما وهللا انھم ال يبلغون خيرا حتى يحبوكم لقرابتي ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

مطلب ال أعلم ذكر فيه عائشة ومسروقا عن الثوري غير بن ھراسة ترجو سلھب شفاعتي وال يرجوھا بنو عبد ال
والمحفوظ عن أبي الضحى عن بن عباس كذلك أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا أبو سھل أحمد بن محمد بن 
عبد هللا القطان حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى عن 

ن عباس قال جاء العباس إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال إنك قد تركت فينا ضغائن منذ صنعت الذي صنعت ب
فقال النبي صلى هللا عليه و سلم ال يبلغوا الخير أو قال اإليمان حتى يحبوكم  ولقرابتي أترجو سلھم حي من مراد 

 عيم عن الثوري فأرسله ولم يذكر فيه بن عباس شفاعتي وال يرجو بنو عبد المطلب شفاعتي ورواه أبو ن

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه السري 

محمد بن السري بن سھل أبو بكر البزاز سمع بشر بن الوليد الكندي وسريج بن يونس روى عنه أحمد بن  -  2837
هللا بن شھريار أخبرنا كامل القاضي وعبد الباقي بن قانع وأبو القاسم الطبراني وكان ثقة أخبرنا محمد بن عبد 

سليمان بن أحمد بن أيوب حدثنا محمد بن السري بن سھل البزاز البغدادي حدثنا بشر بن الوليد القاضي حدثنا 
سليمان بن داود اليامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال 

ان لم يروه عن يحيى بن أبي كثير إال سليمان أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار احفوا الشوارب وأعفوا اللحى قال سليم
 حدثنا بن قانع أن محمد بن السري البزاز مات بسر من رأى سنة إحدى وتسعين ومائتين 

محمد بن السري بن سھل أبو بكر القنطري سمع محمد بن بكار بن الريان وعثمان بن أبي شيبة ويحيى بن  -  2838
ماني ومحمد بن إسحاق المسيبي وعبد هللا بن عمر بن أبان الكوفي وأحمد بن إبراھيم الدورقي روى عنه شعيب الي

أحمد بن جعفر بن سلم الختلي ومحمد بن حميد المخرمي ومخلد بن جعفر الدقاق وعلي بن إبراھيم بن أبي عزة 
أخبرنا علي بن إبراھيم بن أبي عزة العطار وغيرھم أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر البردعي 

العطار حدثنا محمد بن السري القنطري البزاز سنة ثمان وتسعين ومائتين حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا أبو 
معشر عن سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نعم الشھر شھر رمضان تفتح فيه أبواب 

دة الشياطين ويغفر فيه إال لمن أبي قالوا ومن يأبى يا أبا ھريرة قال الذي يأبى أن يستغفر هللا الجنان وتصفد فيه مر
عز و جل حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف السھمي يقول سألت الدارقطني عن محمد بن 

بو الحسين عيسى بن حامد الرخجي السري القنطري فقال ثقة أخبرنا عمر بن إبراھيم الفقيه قال قال لنا القاضي أ
 ومات محمد بن السري القنطري يوم السبت للنصف من جمادي األولي سنة تسع وتسعين ومائتين 
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محمد بن السري بن مھران الناقد سمع إبراھيم بن زياد سبالن وإسماعيل بن عيسى العطار ومحمد بن عبد  -  2839
د الباقي بن قانع ومحمد بن علي بن حبيش الناقد وأبو القاسم هللا األرزي ويوسف بن موسى القطان روى عنه عب

الطبراني وكان ثقة أخبرنا بن شھريار أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب حدثنا محمد بن السري بن مھران الناقد 
بن عباس  البغدادي حدثنا محمد بن عبد هللا األرزي البغدادي حدثنا عبيد هللا بن تمام عن خالد الحذاء عن عكرمة عن

أن عليا خطب بنت أبي جھل فقال النبي صلى هللا عليه و سلم إن كنت تزوجتھا فرد علينا ابنتنا قال سليمان لم يروه 
 عن خالد إال بن تمام تفرد به االرزي 

محمد بن السري بن سھل أبو المؤمل البغدادي حدث عن الحسن بن عرفة العبدي روى عنه عمر بن علي  - 2840
 لعتكي الخطيب ساكن بيت المقدس بن الحسن ا

محمد بن السري بن عثمان أبو بكر التمار حدث عن الحسن بن عرفة وأحمد بن منصور الرمادي ومحمد  - 2841
بن عبيد هللا المنادى وعباس بن محمد الدوري ويحيى بن أبي طالب ومحمد بن عيسى بن حيان المدائني وأبي بكر 

بد هللا بن بخيت الدقاق ومحمد بن عبيد هللا بن الشخير وفارس بن محمد الغوري بن أبي الدنيا روى عنه محمد بن ع
وأبو الحسن الدارقطني ومحمد بن عمر بن زنبور الوراق روى عنه يوسف بن عمر القواس فقال حدثنا محمد بن 

لواحد قال حدثنا عثمان بن السري أخبرنا البرقاني قال سئل أبو الحسن الدارقطني عن حديث حدث به محمد بن عبد ا
أبو بكر محمد بن السري التمار حدثنا عباس الدوري حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن سلمة بن كھيل 
عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ 

سعد وال عن سلمة بن كھيل وال عن الثوري ولعل ھذا الشيخ دخل  مقعده من النار فقال ھذا ال يصح عن مصعب بن
 عليه حديث في حديث 

محمد بن السري أبو بكر النحوي المعروف بابن السراج كان أحد العلماء المذكورين باألدب وعلم العربية  -  2842
لزجاجي وأبو سعيد السيرافي صحب أبا العباس المبرد وأخذ عنه العلم روى عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ا

وعلي بن عيسى الرماني وكان ثقة أخبرنا علي بن أبي علي حدثنا علي بن عيسى بن علي النحوي قال كان أبو بكر 
بن السراج يقرأ عليه كتاب األصول الذي صنفه فمر فيه باب استحسنه بعض الحاضرين فقال ھذا وهللا أحسن من 

ذلك وقال ال تقل ھذا وتمثل ببيت وكان كثيرا مما يتمثل فيما يجري له من كتاب المقتضب فأنكر عليه أبو بكر 
بكاھا فقلت الفضل للمتقدم قال وحضر في ... ... ولكن بكت قبلي فھاج لي البكا ... األمور بأبيات حسنة فأنشد حينئذ 

بعض الحاضرين أتحبه أيھا يوم من األيام بني له صغير فأظھر من الميل إليه والمحبة له ما يكثر من ذلك فقال له 
الشيخ فقال متمثال أحبه حب الشحيح ماله قد كان ذاق الفقر ثم ناله بلغني عن أبي الفتح عبيد هللا بن أحمد النحوي أن 

 أبا بكر محمد بن السري السراج مات في يوم األحد لثالث ليال بقين من ذي الحجة سنة ست عشرة وثالثمائة 

 ه سعد ذكر من اسمه محمد واسم أبي

محمد بن سعد أبو سعد األنصاري األشھلي من أھل المدينة سكن بغداد وحدث بھا عن محمد بن عجالن  - 2843
روى عنه محمد بن عبد هللا المخرمي أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي وأحمد بن محمد العتيقي قاال أخبرنا محمد 

بن األشقر حدثنا محمد بن عبد هللا المخرمي حدثنا محمد بن  بن العباس الخزاز حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن محمد
سعد األشھلي حدثنا بن عجالن عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

عليھم وال  سلم إنما جعل اإلمام ليؤتم به فال تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب
الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع هللا لمن حمده فقول اللھم ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا 
فصلوا جلوسا أخبرنا أبو حازم العبدوي قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد هللا الجوزقي يقول أخبرنا مكي بن عبدان 

حمد بن سعد األشھلي كان ببغداد أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول أبو سعد م
األشناني قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول 
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وسألته يعني يحيى بن معين عن محمد بن سعد األنصاري فقال ثقة حدثني محمد بن يوسف القطان النيسابوري حدثنا 
لخصيب بن عبد هللا بن محمد القاضي أخبرنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أخبرني أبي ا

قال أبو سعد محمد بن سعد األنصاري ثقة مديني كان ببغداد أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي 
ألشھلي األنصاري أبو سعد مات قبل المائتين كان ببغداد حدثنا أبو أحمد بن فارس حدثنا البخاري قال محمد بن سعد ا

 مديني األصل سمع بن عجالن 

محمد بن سعد بن منيع أبو عبد هللا مولى بني ھاشم وھو كاتب الواقدي سمع سفيان بن عيينة وإسماعيل بن  -  2844
ن بعدھم وكان من أھل علية ومحمد بن أبي فديك وأبا حمزة أنس بن عياض ومعن بن عيسى والوليد بن مسلم وم

الفضل والعلم وصنف كتابا كبيرا في طبقات الصحابة والتابعين والخالفين إلى وقته فأجاد فيه وأحسن روى عنه 
الحارث بن أبي أسامة والحسين بن فھم وأبو بكر بن أبي الدنيا أنبأنا إبراھيم بن مخلد حدثنا أحمد بن كامل القاضي 

اجتمعت عندھم كتب الواقدي أربعة أنفس محمد بن سعد الكاتب أولھم أخبرنا  قال قال لي محمد بن موسى الذين
الحسن بن أبي بكر أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال سمعت الحسين بن فھم يقول كنت عند مصعب الزبيري فمر 

قال له يحيى كذب بنا يحيى بن معين فقال له مصعب يا أبا زكريا حدثنا محمد بن سعد الكاتب بكذا وكذا وذكر حديثا ف
قلت ومحمد بن سعد عندنا من أھل العدالة وحديثه يدل على صدقه فإنه يتحرى في كثير من رواياته ولعل مصعبا 
الزبيري ذكر ليحيى عنه حديثا من المناكير التي يرويھا الواقدي فنسبه إلى الكذب وقد قال بن أبي حاتم الرازي 

إلى القواريري وسأله عن أحاديث فحدثه أخبرنا أبو القاسم األزھري سألت أبي عن محمد بن سعد فقال يصدق جاء 
أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق بن الخليل قال سمعت إبراھيم الحربي يقول كان أحمد 

إلى بن حنبل يوجه في كل جمعة بحنبل بن إسحاق إلى بن سعد يأخذ منه جزأين من حديث الواقدي ينظر فيھما 
الجمعة األخرى ثم يردھما ويأخذ غيرھما قال إبراھيم ولو ذھب سمعھما كان خيرا له أخبرنا محمد بن الحسين 
القطان أخبرنا جعفر الخالدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان األزرقي قال سنة ثالثين ومائتين فيھا مات محمد بن 

العباس حدثنا أحمد بن معروف الخشاب قال حدثنا الحسين بن سعد كاتب الواقدي أخبرني األزھري حدثنا محمد بن 
فھم قال محمد بن سعد صاحب الواقدي وھو مولى الحسين بن عبد هللا بن عبيد هللا بن العباس بن عبد المطلب توفي 
ن ببغداد يوم األحد ألربع خلون من جمادي اآلخرة سنة ثالثين ومائتين ودفن في مقبرة باب الشام وھو بن اثنتي

وستين سنة وكان كثير العلم كثير الحديث والرواية وكثير الطلب وكثير الكتب كتب الحديث وغيره من كتب الغريب 
 والفقه 

محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة أبو جعفر العوفي من بني عوف بن سعد  -  2845
قاسط بن ھنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن فخذ من بني عمرو بن عياذ بن يشكر بن بكر بن وائل بن 

ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وقال أحمد بن كامل القاضي ھو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن 
سعد بن جنادة بن أسد بن الحب بن عبد بن عامر بن صعصعة بن ظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن الحرث بن 

يالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان حدث عن يزيد بن ھارون وروح بن عبادة وعبد هللا عمرو بن قيس بن ع
بن بكر السھمي ويعقوب بن إبراھيم بن سعد وأبي عبد الرحمن المقرئ وأبيه سعد بن محمد وغيرھم روى عنه 

وي وأحمد بن كامل يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد وأبو عبد هللا الحكيمي وعبد هللا بن إسحاق البغ
القاضي وكان لينا في الحديث وذكر الحاكم أبو عبد هللا بن البيع أنه سمع الدارقطني ذكره فقال ال بأس به أخبرنا 
علي بن أحمد بن عمر المقرئ أخبرنا أحمد بن كامل أخبرنا محمد بن سعيد العوفي حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة 

بي موسى عن أبيه قال لو شھدتنا ونحن مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لحسبت عن قتادة قال حدث أبو بردة بن أ
أن ريحنا ريح الضأن من لبس الصوف تفرد برواية ھذا الحديث ھكذا محمد بن سعد عن روح وتفرد به بن كامل 

محمد بن عبد عن محمد بن سعد وھو وھم وصوابه عن روح عن سعيد بدال من شعبة أخبرناه علي وعبد الملك ابنا 
هللا بن بشران قاال أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس حدثنا الحارث بن محمد حدثنا روح وأخبرناه الحسن بن أبي 
بكر حدثنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم البغوي حدثنا عبد هللا بن الحسن الھاشمي حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد 



127 

 

وسى عن أبيه قال لو شھدتنا ونحن مع نبينا صلى هللا عليه و سلم وقد أصابتنا عن قتادة قال حدث أبو بردة بن أبي م
السماء لحسبت ريحنا ريح الضأن من لبسنا الصوف أخبرنا الحسن بن علي التميمي أخبرنا أحمد بن جعفر بن 

محمد بن عبد  حمدان حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة بنحوه أخبرنا
الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على أبي الحسين بن المنادى وأنا أسمع قال ومحمد بن سعد بن الحسن بن 
عطية العوفي كان ينزل درب النھر قرب البيعة بالجانب الشرقي من مدينتنا آخر سويقة نصر بن مالك توفي سلخ 

 ربيع اآلخر سنة ست وسبعين يعني ومائتين 

 من اسمه محمد واسم أبيه سعدان ذكر 

محمد بن سعدان أبو جعفر النحوي الضرير كان أحد القراء وله كتاب مصنف في النحو وكتاب كبير في  - 2846
القراءآت روى فيه عن عبد هللا بن إدريس وأبي تميلة يحيى بن واضح وإسحاق بن محمد المسيبي وأبي معاوية 

ز بن أبان روى عنه محمد بن سعد كاتب الواقدي ومحمد بن أحمد بن البراء الضرير والمسيب بن شريك وعبد العزي
وعبد هللا بن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى وعبيد بن محمد المرزبان وغيرھم وكان ثقة أخبرني إبراھيم بن مخلد 

م عبيد بن بن جعفر قال قرأت على أبي طاھر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي ھاشم المقرئ قلت له أخبرك
محمد المروزي أخبرنا محمد بن سعدان حدثنا عبد العزيز بن أبان عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن أبي 
رزين أن عليا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين فھمز ومد وشدد حدثت عن محمد بن العباس قال أخبرنا أبو الحسين أحمد 

قراء أھل مدينة السالم قال وكان أبو جعفر محمد بن سعدان  بن جعفر بن محمد بن عبيد هللا المنادى في تسمية
النحوي الضرير يقرئ بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه ففسد عليه األصل والفرع إال أنه كان نحويا أخبرنا األزھري 
ي أخبرنا أحمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال وفي ھذه السنة مات محمد بن سعدان النحوي يعن

 سنة إحدى وثالثين ومائتين ذكر غير بن غرفة أن وفاته كانت يوم عرفة من السنة 

محمد بن سعدان البزاز شيخ غير مشھور روى عن القعنبي حديثا منكرا أخبرناه أبو الفتح علي بن محمد  -  2847
بمصر حدثنا محمد بن  بن عبد الصمد الدليل بأصبھان أخبرنا أبو بكر بن المقرئ حدثنا محمد بن محمد بن األشعث

سعدان البزاز حدثنا القعنبي عن مالك وأخبرناه األزھري واللفظ له حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثني أحمد بن محمد 
بن إسحاق الياموري حدثنا محمد بن محمد بن األشعث بمصر حدثنا محمد بن سعدان البزاز البغدادي حدثنا عبد هللا 

ن بن شھاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى هللا عليه و سلم من ورق بن مسلمة حدثنا مالك بن أنس ع
وكان فصه حبشيا قال علي بن عمر ھذا حديث غير محفوظ من حديث الزھري عن أنس وھو غريب عن مالك تفرد 

 به بن األشعث وكان ضعيفا عن شيخه ھذا عن القعنبي وال يصح عن مالك وهللا أعلم 

دان أبو جعفر البزاز حدث عن أبي جعفر النفيلي وفيض بن وثيق وغيرھما روى عنه أبو عبد محمد بن سع -  2848
هللا الحكيمي أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر المعدل حدثنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا 

ب قال حدثنا مسعر حدثنا أبو عون محمد بن سعدان أبو جعفر حدثنا الفيض بن وثيق عن رجل سقط اسمه من الكتا
عن عرفجة قال قال أبو بكر الصديق من استطاع منكم أن يبكي فليبك ومن لم يستطع فليتباك قال وقال أبو بكر 
الصديق اتقوا المالعن قيل يا خليفة رسول هللا وما المالعن قال يلقى القذر في الطريق أو الشيء يكرھه الناس 

ھذا أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ علي بن المنادى وأنا فيقولون لعن هللا من فعل 
أسمع قال ومات أبو جعفر محمد بن سعدان البزاز خال أمي وذلك سلخ شعبان سنة سبع وسبعين يعني ومائتين قال 

 سير وكان قد سمع من الحسين بن علي أبي شيبة في نحو من خمسمائة شيخ وما حدث إال بشيء ي

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه سليم 

محمد بن سليم أبو عبد هللا القاضي كوفي األصل حدث عن إبراھيم بن سعد وشريك بن عبد هللا وجعفر بن  - 2849
سليمان وعبد العزيز الدراوردي وھشيم بن بشير روى عنه محمد بن سعد كاتب الواقدي وقال بن أبي حاتم الرازي 
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وسئل أبي عنه فقال أثنى عليه األعين وأفادني عنه وكتبت عنه على ضعف فيه أخبرني  سمع منه أبي ببغداد
األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن معروف حدثنا الحسين بن فھم قال محمد بن سليم يكنى أبا عبد هللا 

يت أصحاب الحديث يتقون حديثه العبدي وقد سمع سماعا كثيرا وولي القضاء ببادرايا وباكسيايا أيام المأمون ورأ
والرواية عنه أنبأنا أحمد بن محمد الكاتب أخبرنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا علي بن الحسين بن حبان قال 
وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا يعني يحيى بن معين وأما بن سليم فھو وهللا صاحبنا وھو لنا محب 

أيت أحدا قط يشير بالكتاب عنه وال يرشد إليه وفي موضع آخر قلت ألبي زكريا ولكن ليس فيه حيلة ألبتة وما ر
محمد بن سليم فقال قد وهللا سمع سماعا كثيرا وھو معروف ولكنه ال يقصر على ما سمع يتناول ما لم يسمع قلت له 

بن الحسين يكتب عنه قال ال أخبرني الحسين بن علي الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد 
الزعفراني حدثنا أحمد بن زھير قال سمعت يحيى بن معين يقول محمد بن سليم ليس بثقة قلت لم صار ليس بثقة قال 

 ألنه يكذب في الحديث 

محمد بن سليم أبو جعفر السراج حدث عن حفص بن عبد هللا النيسابوري وأصرم بن حوشب ويحيى بن  -  2850
روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد وكان ثقة أخبرنا أبو عمر  أبي بكير وإسحاق بن عيسى الطباع

عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن سليم السراج حدثنا حفص بن عبد 
اس قال قال هللا حدثنا إبراھيم بن طھمان عن الحجاج يعني بن الحجاج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عب

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمرت أن أصلي على سبع بني وال أكف ثوبا وال شعرا أخبرني أبو الفرج 
الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال قرأت على محمد بن مخلد العطار قال مات محمد بن سليم السراج في 

 جمادي األولى سنة اثنتين وستين ومائتين 

 حمد واسم أبيه سالم  ذكر من اسمه م

محمد بن سالم بن عبيد هللا بن سالم أبو عبد هللا البصري مولى قدامة بن مظعون الجمحي وھو أخو عبد  - 2851
الرحمن بن سالم كان من أھل األدب وصنف كتابا في طبقات الشعراء وحدث عن حماد بن سلمة ومبارك بن فضالة 

غداد فأقام بھا إلى حين وفاته روى عنه أبو بكر بن أبي خيثمة وعبد هللا بن وزائدة بن أبي الرقاد وأبي عوانة وقدم ب
أحمد بن حنبل وأبو العباس ثعلب وأبو بكر المطوعي وأبو العباس أحمد بن علي األبار وغيرھم أخبرنا محمد بن 

ي بكر أخبرنا عبد هللا أحمد بن رزق أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا أبو بكر المطوعي وأخبرنا الحسن بن أب
بن إسحاق البغوي حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل قاال حدثنا محمد بن سالم الجمحي حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن 
إبراھيم عن ھمام قال بال جرير بن عبد هللا فتوضأ ومسح على الذي يعجبھم من ذلك أن إسالم جرير كان بعد نزول 

د هللا بن أحمد فحدثت به أبي فقال ھذا ليس من حديث مغيرة ھذا حديث األعمش أخطأ المائدة لفظ المطوعي قال عب
ھذا الشيخ على أبي عوانة أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب األصبھاني حدثنا أبو خليفة 

عن أنس بن مالك أن النبي الفضل بن الحباب حدثنا محمد بن سالم الجمحي حدثنا زائدة بن أبي الرقاد عن ثابت 
صلى هللا عليه و سلم قال ألم عطية إذا خفضت فأشمي وال تنھكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج قال أبو 
جعفر سمعت محمد بن عبد الواحد اللغوي يقول كان ھذا الحديث عند أبي العباس أحمد بن يحيى عن محمد بن سالم 

بن معين عند محمد بن سالم يسأله عن ھذا الحديث أخبرنا محمد بن عبد هللا بن فكانوا يسألونه عنه فقال رأيت يحيى 
شھريار حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى يلقب النحوي وأخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراھيم 

ب قال حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار ثعل
سالم عن زائدة بن أبي الرقاد عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم ألم عطية يا أم عطية 
إذا خفضت فأشمي وال تنھكي فإنه اضوأ للوجه وأحظى عند الزوج لفظ حديث بن مقسم وقال قال أبو العباس رأيت 

م يسأله عن ھذا الحديث ولم يذكر الطبراني ھذا الكالم أخبرنا الحسن بن أبي يحيى بن معين بين يدي محمد بن سال
بكر أخبرنا أحمد بن يعقوب األصبھاني حدثنا أبو خليفة عن الرياشي قال أحاديث محمد بن سالم عندنا مثل حديث 

عقوب حدثنا محمد أيوب عن محمد بن أبي ھريرة قال أبو خليفة وقال لي أبي مثل ذلك أخبرني محمد بن أحمد بن ي
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بن نعيم الضبي أخبرني علي بن محمد الحبيبي بمرو قال سألت أبا علي صالح بن محمد جزرة الحافظ عن عبد 
الرحمن ومحمد ابني سالم الجمحيين فقال صدوقان ورأيت يحيى بن معين يختلف إليھما أخبرني الحسين بن علي 

الحسين الزعفراني حدثنا أحمد بن زھير قال سمعت أبي الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن 
يقول ال يكتب عن محمد بن سالم الحديث رجل يرمي بالقدر إنما يكتب عنه الشعر فأما الحديث فال قال أحمد وكان 
يحيى بن معين قد ذھب كتب عنه كتبت أنا ليحيى بن معين النسب عنه بخطي وسمعت القواريري يقول كنت أمر 

أبي الرقاد وھو ملقى على بابه وكتبت عنه حديثه وكان عنده درج كتبت كل شيء كان عنده وأنكر ھذا بزائدة بن 
الحديث الذي حدثنا به محمد بن سالم قلت يعني حديث زائدة الذي رويناه أخبرنا عبيد هللا بن أحمد بن عثمان وعبيد 

لخالل حدثنا محمد بن أحمد بن عثمان بن شيبة هللا بن أحمد بن علي الصيرفيان قاال حدثنا عبد الرحمن بن عمر ا
حدثنا جدي قال كان محمد بن سالم له علم بالشعر واألخبار أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب الكاتب 
حدثني جدي محمد بن عبيد هللا بن الفضل بن قفرجل حدثنا محمد بن يحيى النديم حدثنا الحسين بن فھم قال قدم علينا 

م سنة اثنتين وعشرين ومائتين فاعتل علة شديدة فما تخلف عنه أحد وأھدى إليه أألجالء أطباءھم وكان محمد بن سال
بن ماسويه ممن أھدى إليه فلما جسه ونظر إليه قال له ما أرى من العلة كما أرى من الجزع فقال وهللا ما ذاك 

ى يوقظ بعلة ولو وقفت بعرفات وقفة وزرت لحرص على الدنيا مع اثنتين وثمانين سنة ولكن اإلنسان في غفلة حت
قبر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم زورة وقضيت أشياء في نفسي لرأيت ما اشتد علي من ھذا قد سھل فقال له بن 
ماسويه فال تجزع فقد رأيت في عرقك من الحرارة الغريزية وقوتھا ما إن سلمك هللا من العوارض بلغك عشر سنين 

بن فھم فوافق كالمه قدرا فعاش محمد عشر سنين بعد ذلك ومات سنة اثنتين وثالثين ومائتين  أخرى قال الحسين
وأخبرني أحمد بن محمد حدثني جدي محمد بن عبيد هللا بن قفرجل حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الفضل بن الحباب 

عته يقول أفنيت ثالثة أھلين أبو خليفة القاضي قال أبيضت لحية محمد بن سالم ورأسه وله سبع وعشرون سنة وسم
تزوجت وأطفلت فماتوا ثم فعلت مثل ذلك فماتوا ثم فعلت الثالثة فماتوا وھا أنا ذا في الرابعة وال أوالد وكان أبو 

... وكان اآلله ھو المستآسا ... ثالثة أھلين أفنيتھم ... خليفة إذا حدث بھذا الحديث أنشد شعر النابغة الجعدي 
أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا محمد بن عمر بن غالب حدثنا موسى بن ھارون وأخبرنا المستأس المستعاض 

 السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع قاال مات محمد بن سالم في بغداد سنة إحدى وثالثين ومائتين 

برنا إسماعيل بن محمد بن سالم أحد شيوخ الصوفية ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في تاريخه كذلك أخ - 2852
 أحمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال محمد بن سالم بغدادي من أصحاب الجنيد 

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه سويد  

محمد بن سويد بن يزيد أبو جعفر الطحان سمع عاصم بن علي وإسماعيل بن أبي أويس وإبراھيم بن محمد  -  2853
هللا األويسي روى عنه الھيثم بن خلف الدوري وأحمد بن عثمان بن يحيى اآلدمي  الشافعي وعبد العزيز بن عبد

ومحمد بن العباس بن نجيح وأحمد بن الفضل بن خزيمة وكان ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن 
الحجة سنة اثنتين العباس قال قرئ علي بن المنادى وأنا أسمع قال ومات محمد بن سويد الطحان أليام بقين من ذي 

 وثمانين يعني ومائتين 

محمد بن سويد بن محمد بن زياد أبو إسحاق الزيات حدث عن محمد بن إسماعيل األحمسي وأحمد بن  -  2854
الحجاج بن الصلت روى عنه بن لؤلؤ الوراق وعمر بن بشران السكري وكان ثقة أخبرني أبو القاسم األزھري 

وراق حدثنا محمد بن سويد أبو إسحاق الزيات حدثنا أحمد بن الحجاج بن الصلت أخبرنا علي بن محمد بن أحمد ال
حدثنا سلمة بن حفص حدثنا الصلت بن الحجاج األسدي حدثنا محمد بن جحادة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا 

لنصيب الوافر ال أعلم صلى هللا عليه و سلم من صلى ليلة القدر العشاء والفجر في جماعة فقد أخذ من ليلة القدر با
 رواه عن بن جحادة إال الصلت بن الحجاج 
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 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه سيما 

محمد بن سيما أبو الحسن النيسابوري كان أبوه سيما مولى محمد بن شعيب القطان سمع محمد بن عبد هللا  -  2855
بن محمد األزھري ومحمد بن المسيب  بن محمد بن شيرويه وجعفر بن أحمد بن نصر الحصيرى وأبا العباس احمد

األرغيانى وغيرھم قدم بغداد وال أعلمه حدث بھا لكن بنيسابور حدث روى عنه الحاكم أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا 
 بن البيع الحافظ وذكر أنه توفى ببغداد في سنة ثمان وأربعين وثالثمائة 

ادي سمع عبد هللا بن إسحاق المدائني وعبد هللا بن محمد محمد بن سيما بن الفتح أبو بكر الحنبلي بغد - 2856
البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد حدثنا عنه أبو نعيم الحافظ وكان صدوقا حدثنا أبو نعيم إمالء حدثنا محمد بن 

ن زياد الفتح الحنبلي حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز حدثنا داود بن رشيد حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد ب
الدمشقي عن الزھري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ادرؤا الحدود عن المسلمين ما 

 استطعتم فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيلھم فإن اإلمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة 

 ذكر األسماء المفردة في ھذا الحرف 

بن سيرين أبو بكر البصري مولى أنس بن مالك سمع أبا ھريرة وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن محمد  - 2857
الزبير وعمران بن حصين وأنس بن مالك روى عنه قتادة بن دعامة وخالد الحذاء وأيوب السختياني وھشام بن 

صرة والمذكورين بالورع في حسان وعبد هللا بن عون وجرير بن حازم وغيرھم وكان محمد أحد الفقھاء من أھل الب
وقته وقدم المدائن كما حدثنا عبد هللا بن علي بن محمد القرشي أخبرنا عبد هللا بن إبراھيم بن أيوب البزاز أخبرنا أبو 
مسلم إبراھيم بن عبد هللا الكجي أخبرنا القعنبي حدثنا عقبة عن محمد بن سيرين قال صليت صالة مع عبيدة السلماني 

قضى صالته دعا بعشاء فأتى فيما أتى به بخبز ولبن وسمن فأكل وأكلنا معه ثم حدثنا حتى حضرت  بالمدائن فلما
  العصر 

ثم قام عبيدة فأذن وأقام ثم صلى بنا العصر لم يتوضأ ال ھو وال أحد ممن أكل معه فيما بين الصالتين أخبرنا أبو 
األصم حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 

سمعت ھدبة بن خالد يقول سمعت أخي أمية بن خالد يقول وكان سيرين مولى أنس بن مالك أبو محمد بن سيرين من 
أھل جرجرايا أخبرنا محمد بن عبد الواحد األكبر أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى 

د بن القاسم أبو العيناء حدثنا بن عائشة قال كان سيرين أبو محمد بن سيرين من أھل جرجرايا المكي حدثنا محم
وكان يعمل القدور النحاس فجاء إلى عين التمر يعمل بھا فسباه خالد بن الوليد وكان يسار أبو الحسن البصري من 

علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد أھل ميسان فسبى فھو مولى األنصار أخبرني الحسين بن علي الصيمري حدثنا 
بن الحسين الزعفراني حدثنا أحمد بن زھير قال أخبرني مصعب بن عبد هللا الزبيري قال محمد بن سيرين من عين 
التمر من سبى خالد بن الوليد وكان خالد بن الوليد وجد بھا أربعين غالما مختفين فأنكرھم فقالوا إنا كنا أھل مملكة 

فكان سيرين منھم فكاتبه أنس فعتق في الكتاب أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراھيم البزاز ففرقھم في الناس 
بالبصرة حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 

رين عندنا ھذا ما كاتب عليه أنس بن مالك حماد بن زيد عن عبيد هللا بن أبي بكر بن أنس بن مالك قال ھذه مكاتبة سي
فتاه سيرين على كذا وكذا ألفا وعلى غالمين يعمالن عمله وأخبرنا علي حدثنا الحسن حدثنا يعقوب حدثنا سليمان بن 
حرب حدثنا حماد عن ھشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال حج بنا أبو الوليد ونحن سبعة ولد سيرين فمر بنا 

ما دخلنا على زيد بن ثابت قيل له ھؤالء بنو سيرين قال فقال زيد ھذان ألم وھذان ألم وھذان ألم وھذا على المدينة فل
ألم قال فما أخطأ وكان معبد أخا محمد ألمه أخبرنا أبن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو أحمد بن 

ية قال كنا نسمع أن بن سيرين ولد في سنتين بقيتا فارس حدثنا البخاري حدثني أحمد بن سليمان قال سمعت بن عل
من امارة عثمان ومحمد أكبر من أنس يعني أنس بن سيرين أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن إبراھيم 
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الطرسوسي أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال محمد بن سيرين 
ومعبد بن سيرين وأنس بن سيرين وحفصة بنت سيرين ھؤالء األخوة كلھم ثقات أخبرنا أبو نعيم  ويحيى بن سيرين

الحافظ حدثنا موسى بن إبراھيم بن النضر العطار حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سمعت عليا يعني بن 
ج وأبو صالح ومحمد بن سيرين المديني يقول أصحاب أبي ھريرة ھؤالء الستة سعيد بن المسيب وأبو سلمة واألعر

وطاوس وكان ھمام بن منبه يشبه حديثه حديثھم إال أحرفا أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن السري النھرواني 
حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن مالك اإلسكافي حدثنا أبو األحوص محمد بن الھيثم حدثنا سليمان بن حرب 

ن قال كان محمد بن سيرين ال يرفع من حديث أبي ھريرة إال ثالثة أحاديث جاءكم حدثنا سلم بن أخضر عن بن عو
أھل اليمن وصلى النبي صلى هللا عليه و سلم إحدى صالتي العشي واآلخر نسيه أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر 

صالح بن أحمد بن عبد  الدقاق حدثنا الوليد بن بكر األندلسي حدثنا علي بن أحمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم
هللا العجلي حدثني أبي قال ومحمد بن سيرين يكنى أبا بكر بصري تابعي ثقة وھو من أروى الناس عن شريح 
وعبيدة وإنما تأدب بالكوفيين أصحاب عبد هللا أخبرنا أبو سعيد الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم 

مع محمد بن سيرين من أبي ھريرة وبن عمر وأنس ولم يسمع من بن عباس حدثنا عبد هللا بن أحمد قال قال أبي س
شيئا كلھا يقول نبئت عن بن عباس وقد سمع من عمران بن حصين أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل حدثنا 

ن علي عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا عيسى بن محمد اإلسكافي وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا إسماعيل ب
الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا أخبرنا عبد هللا بن أحمد حدثنا أبي قاال حدثنا أمية 
بن خالد قال سمعت شعبة قال قال خالد الحذاء كل شيء قال محمد نبئت عن بن عباس إنما سمعه من عكرمة لقيه 

نعيم الحافظ حدثنا إبراھيم بن محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن  أيام المختار بالكوفة واللفظ البن رزق أخبرنا أبو
إسحاق الثقفي حدثنا عبيد هللا بن سعيد قال حدثنا بھز بن أسد حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب سمع محمد من بن 

حدثني  عمر حديثين أخبرنا أبن الفضل القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال
العباس بن محمد حدثنا عون بن عمارة حدثنا ھشام بن حسان حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين 
أخبرنا بن رزق أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا أخبرنا 

حدثنا عاصم قال سمعت مورقا العجلي يقول ما رأيت  عبد هللا بن أحمد حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد
رجال أفقه في ورعه وال أورع في فقھه من محمد بن سيرين قال وقال أبو قالبة اصرفوه حيث شئتم فلتجدنه أشدكم 
ورعا وأملككم لنفسه أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن إسحاق البغوي حدثنا عبد الملك بن محمد حدثنا 

ش بن أنس حدثنا عبد الحميد بن عبد هللا بن مسلم بن يسار قال لما حبس بن سيرين في السجن قال له السجان إذا قري
 كان الليل فاذھب إلى أھلك فإذا أصبحت فتعال فقال بن سيرين ال وهللا ال أعينك على خيانة السلطان 

القاسم األزھري حدثنا أحمد بن إبراھيم  قلت وكان حبس بن سيرين في سبب دين ركبه لبعض الغرباء أخبرني أبو
البزاز حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي حدثنا أبو نصر التمار حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال قال لي محمد 
بن سيرين يا أبا محمد إنه لم يكن يمنعني من مجالستكم إال مخافة الشھرة فلم يزل بي البالء حتى أخذ بلحيتي فأقمت 

ى المصطبة فقيل ھذا بن سيرين يأكل أموال الناس قال وكان عليه دين كثير أخبرنا علي بن أبي علي المعدل عل
أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا محمد بن القاسم األنباري حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبيد أخبرنا المدائني قال 

ن ألف درھم فوجد في زق منه فأرة فقال الفأرة كانت في كان سبب حبس بن سيرين في الدين أنه اشترى زيتا بأربعي
المعصرة فصب الزيت كله وكان يقول عيرت رجال بشيء مذ ثالثين سنة أحسبني عوقبت به وكانوا يرون أنه عير 
رجال بالفقر فابتلى به أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي حدثنا أبو العباس بن يعقوب األصم حدثنا 

يم بن سليمان البرلسي حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا بن سواء حدثنا أبو ھالل قال مات محمد بن سيرين إبراھ
وعليه أربعون ألف درھم أخبرنا البرقاني حدثنا أبو الطيب طاھر بن عبد هللا الطبري ومحمد بن علي بن مخلد 

أخبرنا الحسن بن أحمد بن سعيد المالكي قاال  الوراق أخبرنا علي بن عمر الحربي وأخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر
حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد هللا الصوفي حدثنا يحيى بن معين حدثنا معتمر بن سليمان عن بن عون قال كان محمد 
من أرجى الناس لھذه األمة وأشد الناس ازراء على نفسه حدثنا األزھري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا محمد 
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حدثنا نصر بن علي حدثني بشر بن عمر قال حدثتنا أم عبدان امرأة ھشام بن حسان قالت كنا نزوال مع بن منصور 
محمد بن سيرين في الدار فكنا نسمع بكاءه بالليل وضحكه بالنھار أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أحمد بن محمد 

الصقر يعني بن حبيب قال مر بن سيرين  بن عبد هللا القطان حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا األصمعي حدثنا
برواس قد أخرج رأسه فغشي عليه حدثني الحسن بن أبي طالب حدثنا أحمد بن إبراھيم البزاز حدثنا أحمد بن 
الخطاب الزراد حدثنا زيد بن أخرم حدثنا سعيد بن عامر عن ھشام بن حسان قال ترك محمد بن سيرين أن يفتي في 

وكان يتجر فإذا ارتاب في شيء في تجارته تركه حتى ترك التجارة قاال وقال محمد بن شيء ما يرون به بأسا قال 
سيرين ما أتيت امرأة في نوم وال يقظة إال أم عبد هللا يعني زوجته قال وقال بن سيرين إني أرى المراة في المنام 

هللا بن عثمان الصفار حدثنا  فأعرف أنھا ال تحل لي فأصرف بصري عنھا حدثني الحسن بن محمد الخالل حدثنا عبد
الحسين بن إسماعيل حدثنا محمود بن خداش حدثنا يوسف بن عطية الصفار حدثنا أبو بكر صاحب القوارير قال جاء 
رجل إلى محمد بن سيرين فادعى عليه درھمين فأبى ان يعطيه وقال له تحلف قال نعم قيل له يا أبا بكر تحلف على 

وأنا أعلم أخبرنا محمد بن محمد بن علي بن حبيش التمار حدثنا إسماعيل بن محمد درھمين قال ال أطعمه حراما 
الصفار حدثنا جعفر الوراق حدثنا مثنى يعني معاذ بن معاذ حدثنا أبي قال سمعت بن عون يقول لو أن في الدنيا مثل 

يك في ھؤالء مثل محمد ثالثة محمد بن سيرين بالعراق والقاسم بن محمد بالحجاز ورجاء بن حيوة بالشام ولم 
أخبرنا بن رزق أخبرنا إسماعيل الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد هللا بن 
أحمد حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا شعيب بن الحبحاب قال كان عامر الشعبي يقول لنا عليكم 

ال حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا أيوب قال رأيت الحسن في بذاك األصم يعني محمد بن سيرين وق
 النوم مقيدا ورأيت بن سيرين مقيدا في النوم قلت 

روى في الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه عبر القيد في النوم ثباتا في الدين أخبرنا بن الفضل حدثنا 
ان حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب قال قال أبو قالبة وأينا يطيق ما بن درستويه أخبرنا يعقوب بن سفي

يطيق محمد بن سيرين يركب مثل حد السنان وقال حدثنا يعقوب حدثنا المعلى بن أسد حدثنا أبو عوانة قال رأيت 
جل أخبرني عبد هللا بن محمد بن سيرين مر في السوق عند أصحاب فكان ال يمر بقوم إال سبحوا وذكروا هللا عز و 

يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي حدثنا سليمان بن 
حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت عثمان البتي يقول لم يكن بھذه النقرة أحد أعلم بالقضاء من محمد بن 

ماعيل الخطبي وأبو علي الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد هللا بن سيرين أخبرنا بن رزق أخبرنا إس
أحمد حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال كان أيوب يقول إنه ليعز علي أن أسمع لمحمد حديثا لم أسمعه منه 

لحي أخبرنا محمد بن قال معمر وإنه ليعز علي أن أسمع أليوب حديثا لم أسمعه من أيوب أخبرنا محمد بن علي الص
أحمد بن يعقوب حدثنا محمد بن معاذ المروي حدثنا أبو داود السنجي قال قال الھيثم بن عدي ومحمد بن سيرين 
مولى أنس بن مالك األنصاري توفي سنة عشر ومائة أخبرنا الحسين بن الحسين النعالي أخبرنا جدي ألمي إسحاق 

ق المدائني حدثنا قعنب بن المحرر بن قعنب قال ومات الحسن ومحمد بن بن محمد النعالي أخبرنا عبد هللا بن إسحا
سيرين بالبصرة سنة عشر ومائة أخبرنا بن الفضل أخبرنا بن درستويه حدثنا يعقوب حدثني سعيد بن أسد حدثنا 

محمد  ضمرة عن بن شوذب قال مات بن سيرين بعد الحسن بمائة ليلة أخبرنا أبو سعيد الصيرفي حدثنا أبو العباس
بن يعقوب األصم حدثنا عبد هللا بن أحمد حدثني أبي حدثنا خالد بن خداش قال قال حماد بن زيد مات الحسن في أول 
يوم من رجب سنة عشر وصليت عليه ومات محمد لتسع مضين من شوال سنة عشر أخبرنا علي بن محمد بن عبد 

 بن محمد بن عبيد القرشي حدثني محمد بن الحسين هللا المعدل أخبرنا الحسين بن صفوان البردعي حدثنا عبد هللا
حدثنا بشر بن عمر الزھراني قال حدثنا حماد بن زيد عن ھشام بن حسان عن حفصة ابنة راشد قالت كان مروان 
المحلمي لي جارا وكان ناصبا مجتھدا قالت فمات فوجدت عليه وجدا شديدا فرأيته فيما يرى النائم فقلت يا أبا عبد هللا 

ا صنع بك ربك قال أدخلني الجنة قلت ثم ماذا قال ثم رفعت إلى أصحاب اليمين قلت ثم ماذا قال ثم رفعت إلى م
المقربين قلت فمن رأيت ثم من اخوانك قال رأيت ثم الحسن ومحمد بن سيرين وميمون بن سياه وقال عبد هللا حدثني 

رنا حماد بن سلمة عن أبي محمد قال حماد وكان من محمد بن إدريس حدثنا سعيد بن سليمان بن خالد النشيطي أخب
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خيار الناس وكان مؤذن سكة الموالي قال اشتكيت شكاة فأغمي علي فأريت كأني أدخلت الجنة فسألت عن الحسن بن 
أبي الحسن فقيل لي ھيھات ذاك يسجد على شجر الجنة قال وسألت عن بن سيرين فقيل لي فيه قوال حسنا أحسن مما 

 الحسن قيل لي في 

محمد بن سابق أبو جعفر وقيل أبو سعيد البزاز مولى بني تميم وأصله فارسي سكن الكوفة ثم قدم بغداد  -  2858
فنزلھا وحدث بھا عن مالك بن مغول وشيبان النحوي وإسرائيل بن يونس وإبراھيم بن طھمان وورقاء بن عمير 

ي وعباس بن محمد الدوري وأحمد بن أبي خيثمة روى عنه أحمد بن حنبل وأبو خيثمة ومحمد بن إسحاق الصغان
وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ومحمد بن غالب التمتام في آخرين أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن 
نصر الستوري حدثنا أحمد بن سلمان النجاد حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا محمد بن سابق قال النجاد أبو بكر 

 هللا بن أحمد بن حنبل حدثنا  وأخبرنا عبد

حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن األعمش عن إبراھيم عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم ليس المؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذىء وقال بن سابق مرة ليس بالطعان وال 

بن حنبل أخبرنا علي بن محمد بن الحسين الدقاق قال قرأنا على الحسين بن ھارون الضبي عن  باللعان واللفظ ألحمد
أبي العباس بن سعيد قال حدثنا نجيح بن إبراھيم قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وذكر حديث محمد بن سابق عن 

و سلم قال ليس المؤمن بالطعان  إسرائيل عن األعمش عن إبراھيم عن علقمة عن عبد هللا أن النبي صلى هللا عليه
فقال إن كان حفظه فھو حديث غريب أخبرني أبو نصر أحمد بن عبد الملك القطان أخبرنا عبد الرحمن بن عمر 
الخالل حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي قال سمعت علي بن المديني وذكر ھذا الحديث فقال رواه بن 

إبراھيم عن علقمة عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه و سلم ليس المؤمن  سابق عن إسرائيل عن األعمش عن
بالطعان فقال على ھذا منكر من حديث إبراھيم عن علقمة وإنما ھذا من حديث أبي وائل من غير حديث األعمش 

واه إسحاق بن زياد قلت رواه ليث بن أبي سليم عن زبيد اليامي عن أبي وائل عن عبد هللا إال أنه وقفه ولم يرفعه ور
العطار الكوفي وكان صدوقا عن إسرائيل فخالف فيه محمد بن سابق أخبرنيه أحمد بن عبد الملك أخبرنا عبد الرحمن 
بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا جدي قال حدثني إسحاق بن زياد العطار من كتابه عن إسرائيل عن 

يم عن علقمة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليس محمد بن عبد الرحمن عن الحكم عن إبراھ
المؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء لم يزد يعقوب بن شيبة في ذكر محمد بن عبد الرحمن على ھذا 

تملي حدثنا أبو أحمد بن ولم يعرفه وال قال إنه بن أبي ليلى فا أعلم أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المس
فارس قال حدثنا البخاري قال محمد بن سابق البغدادي يقال مولى لبني تميم كان بالكوفة أصله فارسي أخبرنا علي 
بن عبد العزيز الطاھري أخبرنا أبو الفضل عبيد هللا بن عبد الرحمن قال وجدت في كتاب جدي أبي عبد هللا محمد 

ن يحيى بن معين قال محمد بن سابق يروي عنه أبو خيثمة ضعيف أخبرنا الصيمري بن عبيد هللا بن سعد الزھري ع
حدثنا علي بن الحسين الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا أحمد بن زھير قال سئل يحيى بن معين عن 

 بن الحسن بن محمد بن سابق البزاز فقال ضعيف قال أحمد بن زھير مات محمد بن سابق ببغداد أخبرنا ھبة هللا
منصور الطبري أخبرنا محمد بن عبد هللا بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا جدي قال محمد بن 
سابق كان ثقة صدوقا أخبرني األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا 

وليس ممن يؤثر الضبط للحديث أخبرنا علي بن محمد الدقاق قال  جدي قال محمد بن سابق كان شيخا صدوقا ثقة
قرأنا على الحسين بن ھارون عن بن سعيد قال سمعت محمد بن صالح يعني كيلجة وذكر محمد بن سابق فقال كان 
بي خيارا ال بأس به حدثني محمد بن يوسف النيسابوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي أخبرنا عبد الكريم بن أ

عبد الرحمن أخبرني أبي قال أبو جعفر محمد بن سابق بغدادي ليس به بأس أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق 
حدثنا الوليد بن بكر األندلسي حدثنا علي بن أحمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد العجلي حدثني 

رب أخبرنا الحسن بن علي الجوھري حدثنا محمد بن أبي قال محمد بن سابق كوفي ثقة روى عنه زھير بن ح
العباس أخبرنا أحمد بن معروف حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال محمد بن سابق ويكنى أبا جعفر 
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مولى بني تميم كان من أھل الكوفة ونزل بغداد في قطيعة الربيع وتجر بھا ومات ببغداد أخبرنا محمد بن الحسين 
نا جعفر بن محمد الخالدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي قال مات محمد بن سابق القطان أخبر

الكوفي ببغداد سنة ثالث عشرة ومائتين قرأت على الحسين بن أبي بكر عن أحمد بن كامل وأخبرنا السمسار أخبرنا 
 ائتين الصفار حدثنا بن قانع قاال مات محمد بن سابق البغدادي سنة أربع عشرة وم

محمد بن سماعه بن عبيد هللا بن ھالل بن وكيع بن بشر أبو عبد هللا التميمي كان أحد أصحاب الرأي وولي  - 2859
القضاء ببغداد وحدث عن الليث بن سعد وأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن والمسيب بن شريك ويعلى بن خالد 

األزھري حدثنا محمد بن عبيد هللا بن الشخير الصيرفي  الرازي روى عنه الحسن بن محمد بن عنبر الوشا أخبرني
حدثنا الحسن بن محمد بن عنبر حدثنا محمد بن سماعه حدثنا الليث بن سعد عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة عن 

بيت ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال يا عائشة إن هللا إذا أراد بأھل 
خيرا ادخل عليھم الرفق وعن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن أبي أيوب عن رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم قال لو انكم ال تذنبون لخلق هللا خلقا يذنبون فيغفر لھم وعن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد هللا 

سفر فقال ما شأنه فقيل صائم فقال أفطر فإنه ليس من البر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مر برجل مجھود في 
الصيام في السفر أنبأنا إبراھيم بن مخلد قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال استقضى الرشيد أبا يوسف 
صاحب أبي حنيفة في قضاء مدينة المنصور وتوفي وھو على قضاء القضاة وبقي ابنه يوسف بن أبي يوسف على 

ة المنصور حتى توفي فولي مكانه محمد بن سماعه التميمي قال لي القاضي أبو عبد هللا الصيمري ومن قضاء مدين
أصحاب أبي يوسف ومحمد جميعا أبو عبد هللا محمد بن سماعه وھو من الحفاظ الثقات كتب النوادر عن أبي يوسف 

المأمون فلم يزل ناظرا إلى أن ضعف ومحمد جميعا وروى الكتب واألمالي وولي القضاء ببغداد ألمير المؤمنين 
بصره في أيام المعتصم فاستعفاه قال يحيى بن معين لو كان أصحاب الحديث يصدقون في الحديث كما يصدق محمد 
بن سماعه في الرأي لكانوا فيه على نھاية ھذا كله عن الصيمري قلت ولي بن سماعه قضاء مدينة المنصور في سنة 

موت يوسف بن أبي يوسف فلم يزل على القضاء إلى أن ضعف بصره على ما ذكر لي اثنتين وتسعين ومائة بعد 
الصيمري لكن المأمون عزله ال المعتصم فضم عمله إلى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وتوفي بعد تركه القضاء 

أخبرنا الحسين  بمدة طويلة أخبرنا أبو عمر الحسن بن عثمان الواعظ أخبرنا جعفر بن محمد الواسطي المؤدب قال
بن عبيد هللا األبزاري قال سمعت إبراھيم بن سعيد يقول كنت واقفا على رأس المأمون فقال لي يا إبراھيم قلت لبيك 
قال عشرة من أعمال البر ال يصعد إلى هللا وهللا منھا شيء قال قلت نبئني ما ھي يا أمير المؤمنين قال بكاء إبراھيم 

عبد الرحمن بن إسحاق وتقشف بن سماعه وصالة بن جبغويه بالليل وصالة عياش بن بريھة على المنبر وخشوع 
الضحى وصيام بن السندي اإلثنين والخميس وحديث أبي رجاء وقصص مرجي وصدقة حفصويه وكتاب اليتامي 

لمقرئ لعلي بن قريش أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي حدثنا أبو الطيب محمد بن زيد التميمي حدثنا أبو زيد ا
حدثنا أبو الحسين زيد بن محمد حدثنا جعفر بن محمد بن دھقان حدثنا محمد بن عمران الضبي قال سمعت محمد بن 
سماعه القاضي قال مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة األولى إال يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صالة واحدة في 

ك التضعيف فغلبتني عيني فأتاني آت فقال يا محمد قد صليت جماعة فقمت فصليت خمسا وعشرين صالة أريد بذل
خمسة وعشرين صالة ولكن كيف لك بتأمين المالئكة أخبرنا بن الحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر حدثني 
مكرم بن أحمد حدثنا أحمد بن عطية قال كان محمد بن سماعه القاضي يصلي كل يوم مائتي ركعة قال طلحة توفي 

في سنة ثالث وثالثين ومائتين وله مائة سنة وثالث سنين كان مولده سنة ثالثين ومائة قلت ذكر محمد بن بن سماعه 
 جرير الطبري أنه توفي في شعبان 

محمد بن سنان بن يزيد بن الزيال بن خالد بن خالد بن عبد هللا بن يزيد بن سعيد مولى عثمان بن عفان أبو  - 2860
خو يزيد بن سنان الذي كان بمصر سكن محمد بغداد وحدث بھا عن محمد بن بكر الحسن القزاز البصري وھو أ

البرساني وعمر بن يونس اليامي وأبي عاصم النبيل ووھب بن جرير وروح بن عبادة وقريش بن أنس وأبي عامر 
اعد العقدي ويحيى بن أبي بكير وعمر بن محمد بن أبي رزين روى عنه إبراھيم الحربي ويحيى بن محمد بن ص
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وأبو ذر بن الباغندي والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد ومحمد بن جعفر المطيري ومحمد بن عبد 
الملك التاريخي وإسماعيل بن محمد الصفار وغيرھم وروى الحاكم أبو عبد هللا بن البيع أنه سمع الدارقطني يقول 

برنا أبو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن الصلت محمد بن سنان القزاز أصله بصري سكن بغداد ال بأس به أخ
األھوازي حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن محمد بن إسماعيل المحاملي إمالء قال حدثنا عمر بن شبه النميري 
ومحمد بن سنان القزاز قاال حدثنا أبو عاصم عن عبد هللا بن مسلم بن ھرمز قال حدثني عمي سليم بن ھرمز عن 

رة قال أوصاني خليلي صلى هللا عليه و سلم أن ال أنام إال على وتر وركعتي الصبح أو الفجر أخبرنا أبو أبي ھري
عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا محمد بن سنان حدثنا عمرو بن 

ن نافع عن بن عمر قال رأيت رسول هللا صلى محمد بن أبي رزين حدثنا ھشام بن حسان عن عبيد هللا بن عمر ع
هللا عليه و سلم تيمم بموضع يقال له مربد النعم وھو يرى بيوت المدينة تفرد بروايته مرفوعا محمد بن سنان بھذا 
اإلسناد وتابعه محمد بن يونس الكديمي فرواه عن عمرو بن محمد بن أبي رزين كذلك والمحفوظ ما أخبرنا أحمد بن 

القطيعي حدثنا يوسف بن أحمد بن يوسف الصيدالني بمكة حدثنا محمد بن عمرو العقيلي حدثنا موسى بن أبي جعفر 
إسحاق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية عن أيوب عن نافع أن بن عمر تيمم في مربد النعم فقال بيده على 

أحمد بن الحسن الحيري أخبرنا أبو العباس محمد  األخرى فمسح بھا على يديه إلى المرفقين وأخبرنا القاضي أبو بكر
بن يعقوب األصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا بن عيينة عن بن عجالن عن نافع عن بن عمر 
أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصالة أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب 

رنا أبو الحسن الدارقطني وسئل عن حديث نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه تيمم بمربد قال أخب
النعم وھو يرى بيوت المدينة فقال يرويه عبيد هللا بن عمر واختلف عنه فرواه محمد بن سنان بن يزيد القزاز عن 

نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و عمرو بن محمد بن أبي رزين عن ھشام بن حسان عن عبيد هللا عن 
سلم وغيره يروي عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر موقوفا وكذلك رواه أيوب السختياني ويحيى بن سعيد 
األنصاري ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي عن نافع عن بن عمر من فعله موقوفا أخبرني محمد بن أبي علي 

ن بن محمد الشافعي باألھواز أخبرنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال وسمعته األصبھاني أخبرنا أبو علي الحسي
يعني أبا داود السجستاني يتكلم في محمد بن سنان يطلق فيه الكذب أخبرنا علي بن محمد الدقاق قال قرأنا علي 

حمن بن يوسف الحسين بن ھارون عن بن سعيد قال محمد بن سنان القزاز البصري في أمره نظر سمعت عبد الر
ذكره فقال ليس عندي بثقة ذكر روح بن محمد الرازي أن إبراھيم بن محمد بن مبشر أجاز له قال أخبرنا عبد 
الرحمن بن أبي حاتم قال محمد بن سنان القزاز البصري كتب عنه أبي بالبصرة وكان مستورا في ذلك الوقت فأتيته 

و كذاب روى حديث واالن عن روح بن عبادة فذھب حديثه قلت أنا ببغداد سألت عنه عبد الرحمن بن خراش فقال ھ
حديث واالن رواه النضر بن شميل وروح بن عبادة عن أبي نعامة العدوي عن أبي ھنيدة البراء بن نوفل عن واالن 
العدوي عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى هللا عليه و سلم وھو حديث طويل في الشفاعة 

يعرف لواالن حديث غيره أخبرناه علي بن القاسم بن الحسن الشاھد بالبصرة حدثنا علي بن إسحاق المادرائي  وليس
حدثنا محمد بن عبيد هللا بن المنادى حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمه حدثنا النضر بن شميل حدثنا أبو نعامة 

حذيفة عن أبي بكر الصديق قال أصبح رسول هللا صلى هللا حدثنا أبو ھنيدة البرآء بن نوفل عن واالن العدوي عن 
عليه و سلم ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول هللا وساق الحديث بطوله 
وأخبرناه الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن 

حدثنا روح بن عبادة القيسي حدثنا أبو نعامة العدوي عمرو بن عيسى حدثني أبو ھنيدة البراء بن نوفل عن المديني 
واالن العدوي عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر قال أصبح رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذات يوم فصلى الغداة ثم 

يقول حدثني عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال  جلس فذكر الحديث بطوله قال الشافعي سمعت إسماعيل بن إسحاق
حدثنيه أبي عن علي بن المديني مثله قد ذكرت أنه ال يعرف له غير ھذا الحديث وأردت بذلك حديثا مرفوعا فإن 
مالك بن عمير قد روى عن واالن أنه سأل عبد هللا بن مسعود عن نازلة فأفتاه فيھا أخبرني عبد الباقي بن عبد الكريم 

أخبرنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال سمعت جدي يعقوب بن شيبة يقول قال لي المؤدب 
علي بن المديني ما سمع ھذا الحديث من روح غيري وغير سھل بن أبي خدويه أخبرنا محمد بن عبد الواحد قال 
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بن سنان البصري عندنا وكان كبير  حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال ومات محمد
السن ولم نره للشغل بجدي في ذلك الوقت أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن سنان القزاز 
مات في سنة إحدى وسبعين ومائتين قال غيره عن عبد الباقي بن قانع في جمادي اآلخرة وقال محمد بن مخلد مات 

 في رجب 

ن سيار بن نصر الترمذي قدم بغداد وحدث بھا عن أبيه روى عنه عبد الباقي بن قانع أخبرنا محمد محمد ب - 2861
بن الحسين بن محمد األزرق حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا محمد بن سيار بن نصر الترمذي حدثنا أبي حدثنا 

النبي صلى هللا عليه و سلم ملك  إبراھيم بن سليمان عن بحر السقا عن حماد عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن
 ميمونة وھو محرم وبعد ما أحل 

محمد بن سلمة بن قربا أبو عبد هللا الربعي نزل عسقالن وحدث بھا عن بشر بن الوليد الكندي ومحمود بن  - 2862
 بن خداش وأبي األشعث أحمد بن المقدام وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقالني روى عنه عبد هللا

عدي الجرجاني ومحمد بن حبان البستي وأبو القاسم األبندوني وأبو بكر بن المقرئ األصبھاني حدثنا يحيى بن علي 
بن الطيب العجلي بحلوان حدثنا أبو بكر بن المقرئ حدثنا أبو عبد هللا محمد بن سلمة بن قربا البغدادي الربعي نزيل 

فليح بن سليمان عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار  عسقالن الشام حدثنا بشر بن الوليد حدثنا
عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من تعلم علما مما يبتغي به وجه هللا ال يتعلمه إال ليصيب به 

ة بن يوسف يقول عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمز
 وسألت أبا الحسن الدارقطني عن محمد بن سلمة بن قربا أبي عبد هللا البغدادي نزيل عسقالن فقال ليس ھو بالقوي 

محمد بن سفيان بن عنويه أبو العباس الحنائي ويعرف بحبشون حدث عن أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم  -  2863
فة وأبي يحيى محمد بن سعيد العطار ومحمد بن عمرو بن حنان البزاز وعلي بن شعيب السمسار والحسن بن عر

الحمصي وأبي عتبة أحمد بن الفرج الحجازي روى عنه عبد هللا بن الزينبي وعبيد هللا بن عباس الشطوي وعلي بن 
 محمد بن لؤلؤ الوراق 

بن سنان القطان وأيوب محمد بن سلم بن يزيد بن خالد أبو جعفر الواسطي سكن بغداد وحدث بھا عن أحمد  - 2864
بن حسان ومحمد بن عثمان بن مخلد ومحمد بن عبادة وشعيب بن أيوب الصريفيني وأحمد بن رشد بن خيثم الھاللي 
وأحمد بن عبد هللا بن معاوية الحذاء روى عنه عبد الباقي بن قانع وأبو العباس عبد هللا بن موسى الھاشمي وأبو بكر 

يحيى بن علي بن الطيب العجلي أخبرنا أبو بكر بن المقرئ بأصبھان حدثنا الشيخ  األبھري المالكي وغيرھم حدثنا
الصالح أبو جعفر محمد بن سلم بن زيد الوراق ببغداد حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن سماك 

العقب أخبرنا علي بن  بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أشكل العين منھوش
محمد السمسار أخبرنا عبد هللا بن عثمان الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن سلم المؤدب مات في سنة ثالث عشرة 

 وثالثمائة قلت وببغداد كانت وفاته 

 محمد بن سھالن بن غالب بن يزيد بن مزيد أبو بكر المقرئ حدث أبو القاسم بن الثالج عنه عن محمد بن -  2865
 يحيى بن سليمان المروزي 

محمد السمين من مشايخ الصوفية حكى عنه الجنيد بن محمد أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا أبو  - 2866
عبد الرحمن السلمي قال محمد السمين بغدادي كان أستاذ الجنيد ويقال إنه كان مجاب الدعوة حدثنا عبد العزيز بن 

بد هللا بن جھضم الصوفي بمكة يقول حدثنا الخالدي قال قال جنيد قال لي محمد أبي الحسن قال سمعت علي بن ع
السمين كنت في طريق الكوفة بقرب الصحراء التي ببريقيا قال جنيد وأحسب أنه قال ذلك في وقت الظھيرة 

وتحمل  والطريق منقطع فرأيت على الطريق جمال قد سقط ومات ورأيت عليه سبعة أو ثمانية من السباع تتناھش



137 

 

بعضھا على بعض فلما أن رأيتھم كأن نفسي اضطربت وكانوا على قارعة الطريق فقالت لي نفسي تميل يمينا أو 
شماال فأبيت عليھا إال أن آخذ على قارعة الطريق فحملتھا على أن مشيت حتى وقفت عليھم بالقرب منھم كأحدھم ثم 

بيت أن أبرح وھذه صفتي فوضعت جنبي فنمت مضطجعا رجعت إلى نفسي ألنظر كيف ھي فإذا الروع معي قائم فأ
فتغشاني النوم فنمت وأنا علي تلك الحالة والسباع في المكان على ذلك الذي كانوا عليه فمضى بي وقت وأنا نائم ثم 
استيقظت فإذا السباع قد تفرقت ولم يبق منھا شيء وإذا الذي كنت أجده قد زال عني فقمت وأنا على تلك الھيئة 

ت أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال سمعت محمد بن الحسن البغدادي فمشي
يقول سمعت محمد بن عبد هللا الفرغاني يقول سمعت مؤمال المغازلي يقول كنت أصحب محمد السمين فسافرت معه 

لسبع من قريب فجزعت وتغيرت وظھر ذلك حتى بلغت ما بين تكريت والموصل فبينا نحن في برية نسير إذ زأر ا
 على صفتى وھممت أبادر فضبطني وقال لي يا مؤمل التوكل ھا ھنا ليس في مسجد الجامع 

 حرف الشين من آباء المحمدين  

محمد بن شجاع بن نبھان البزاز مولى قريش كان يسكن المدائن وحدث عن عبد الملك بن أبي بشير وعبد  - 2867
لمحاربي روى عنه نعيم بن حماد وغيره ذكر ذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح الرحمن بن محمد ا

والتعديل وقال سمعت أبي يقول سكتوا عنه وأخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو 
 وا عنه أحمد بن فارس حدثنا البخاري قال محمد بن شجاع بن نبھان مولى قريش المروي سكت

محمد بن شجاع أبو عبد هللا المروروذي سكن بغداد وحدث بھا عن سفيان بن عيينة وأبي عبيدة الحداد  -  2868
ووكيع بن الجراح وإسماعيل بن علية روى عنه يعقوب بن سفيان وعبد هللا بن محمد بن ناجية وإسحاق بن بنان 

ه أخبرنا عبد هللا بن العباس الشطوي أخبرنا عبد هللا بن األنماطي وغيرھم أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقي
ناجية حدثنا محمد بن شجاع المروذي حدثنا بن علية عن شعبة عن عبد هللا بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن 
حاتم قال سألت النبي صلى هللا عليه و سلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فال تأكل 

ه وقيذ أخبرنا علي بن محمد الدقاق قال قرأنا على الحسين بن ھارون عن أبي العباس بن سعيد قال محمد بن فإن
شجاع المروذي نزل بغداد سمعت محمد بن أحمد بن أبي خيثمة يقول كان من الثقات قرأت على أبي بكر البرقاني 

بن إسحاق الثقفي قال مات أبو عبد هللا محمد بن  عن إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا أبو العباس محمد
شجاع المروروذي ببغداد في شعبان أو رمضان سنة أربع وأربعين ومائتين أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا 

 بن قانع أن محمد بن شجاع المروروذي مات في سنة سبع وأربعين ومائتين واألول أصح وهللا أعلم 

و عبد هللا يعرف بابن الثلجي كان فقيه أھل العراق في وقته وھو من أصحاب الحسن بن محمد بن شجاع أب -  2869
زياد اللؤلؤي وحدث عن يحيى بن آدم وإسماعيل بن علية ووكيع وأبي أسامة وعبيد هللا بن موسى ومحمد بن عمر 

حية وعبد هللا بن أحمد  الواقدي روى عنه يعقوب بن شيبة وبن ابنه محمد بن أحمد بن يعقوب وعبد الوھاب بن أبي
بن ثابت البزاز في آخرين أخبرنا علي بن محمد بن الحسن المالكي أخبرنا أبو بكر األبھري أخبرنا أبو بكر محمد بن 
يعقوب بن شيبة ببغداد حدثنا محمد بن شجاع الثلجي أبو عبد هللا حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عبيد هللا عن 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الشقي من شقي في بطن أمه قال يحيى بن آدم ما حدثت  نافع عن بن عمر قال قال
بھذا الحديث غيرك أخبرني األزھري حدثنا عبيد هللا بن عثمان بن يحيى حدثنا أبو الحسن محمد بن إبراھيم بن 

محمد بن شجاع الثلجي حبيش البغوي قال وكان ينزل في درب يعقوب الحسين بن أبي مالك وكان ينزل فيه أيضا 
ودرب يعقوب منسوب إلى يعقوب بن سوار أحد قواد المھدي قال والدرجة إليه منسوبة وقد رأيت من ولده عدة قال 
ومن ولده المعروف بعبد هللا بن يعقوب الثلجي الذي تنصر ببالد الروم وليس بينه وبين محمد بن شجاع قرابة أنبأنا 

كامل القاضي حدثني أبو الحسن علي بن صالح بن أحمد بن الحسن بن صالح إبراھيم بن مخلد حدثنا أحمد بن 
البغوي حدثني محمد بن عبد هللا أبو عبد هللا الھروي صاحب محمد بن شجاع الثلجي قال سمعت أبا عبد هللا محمد بن 

ھو في صالة شجاع الثلجي يقول ولدت في ثالثة وعشرين يوما من شھر رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة وتوفي و
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العصر ساجدا ألربع ليال خلون من ذي الحجة سنة ست وستين ومائتين ودفن في بيت من داره مالصقا للمسجد 
وأخرج للبيت شباك إلى الطريق ومدفنه في الدرب المعروف بدرب المعوج المالصق لدار محمد بن عبد هللا بن 

حمد بن شجاع يقول ادفنوني في ھذا البيت فإنه لم يبق طاھر قال أبو الحسن وحكى لي جدي أنه سمع أبا عبد هللا م
فيه طابق إال ختمت عليه القرآن وكان محمد بن شجاع يذھب إلى الوقف في القرآن فأخبرنا الحسن بن علي التميمي 
أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال سمعت القواريري يقول قبل أن يموت بعشرة 

ام وذكر بن الثلجي فقال ھو كافر فذكرت ذلك إلسماعيل القاضي فسكت فقلت له ما أكفره إال بشيء سمعه منه قال أي
نعم أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد هللا بن يحيى بن 

ه سأل أحمد بن حنبل عن بن الثلجي فقال مبتدع صاحب خاقان عن عمه أبي علي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان أن
ھوى أخبرني عبد الغفار بن محمد المؤدب حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن 
حدثنا محمد بن خلف وكيع حدثنا السري بن مكرم قال بعث المتوكل إلى أحمد بن حنبل يسأله عن بن الثلجي ويحيى 

في والية القضاء فقال أما بن الثلجي فال وال علي حارس أخبرني أبو بكر البرقاني حدثني محمد بن أحمد بن بن أكتم 
محمد بن عبد الملك اآلدمي حدثنا محمد بن علي بن أبي داود البصري حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال فأما محمد 

هللا صلى هللا عليه و سلم ورده نصرة ألبي حنيفة  بن شجاع الثلجي فكان كذابا احتال في ابطال الحديث عن رسول
ورأيه حدثني أحمد بن محمد المستملي أخبرنا محمد بن جعفر الوراق أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين األزدي 
الحافظ قال محمد بن شجاع الثلحبي البغدادي كذاب ال تحل الرواية عنه لسوء مذھبه وزيغه عن الدين أخبرني 

ي طالب أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا أبو الحسن محمد إبراھيم بن حبيش من حفظه إمالء الحسن بن أب
قال مات محمد بن شجاع في آخر سنة خمس وستين أو أول سنة ست وستين أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا 

كان يتفقه ويقرئ الناس القرآن  محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال ومحمد بن شجاع الثلجي
مات فجأة وذلك في ذي الحجة سنة ست وستين ومائتين قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي 
قال ولعشر خلون من ذي الحجة سنة ست وستين ومائتين مات أبو عبد هللا محمد بن شجاع الثلجي فقيه العراقين في 

  وقته 

رافع بن شداد أبو جعفر طوسي األصل سمع إسماعيل بن جعفر ويعقوب بن إبراھيم  محمد بن شوكر بن - 2870
بن سعد وأبا أسامة حماد بن أسامة والقاسم بن الحكم العرني روى عنه يعقوب بن إبراھيم البزاز المعروف بالجراب 

د قال محمد بن شوكر وغيره وكان ثقة أخبرنا علي بن محمد الدقاق قال قرأنا على الحسين بن ھارون عن بن سعي
 بغدادي 

محمد بن شعبة بن جوان أبو علي ويقال محمد بن جوان بن شعبة وقد ذكرناه في حرف الجيم وھو بصري  - 2871
سكن بغداد وحدث بھا وكان ثقة أخبرني الحسن بن أبي طالب حدثنا يوسف بن عمر القواس حدثنا محمد بن بشر بن 

بن جوان ببغداد في خان عاصم أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن موسى القراطيسي حدثنا محمد بن شعبة 
عبد هللا بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن شعبة بن جوان حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان عن األعمش 

وعبد هللا بن  عن إبراھيم عن علقمة قال قال عبد هللا لعن آكل الربا وموكله وحدث عنه إسماعيل بن العباس الوراق
 محمد بن إسحاق حامض رأسه فقاال حدثنا محمد بن شعبة بن جوان 

محمد بن شداد بن عيسى أبو يعلى المسمعي يعرف بزرقان كان أحد المتكلمين على مذاھب المعتزلة  - 2872
وأبي  وحدث عن يحيى بن سعيد القطان وأبي زكير المديني وعباد بن صھيب وأبي عاصم النبيل وعون بن عمارة

عامر العقدي وروح بن عبادة وجعفر بن عون وعبيد هللا بن موسى روى عنه الحسين بن صفوان البرذعي ومكرم 
بن أحمد القاضي وأبو بكر الشافعي أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عثمان بن مياح السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا بن 

أبو زكير حدثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال إبراھيم الشافعي حدثنا محمد بن شداد المسمعي حدثنا 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كلوا البلح بالنمر فإن الشيطان إذا رآه غضب وقال عاش بن آدم حتى أكل الجديد 
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بالخلق تفرد برواية ھذا الحديث عن ھشام أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس وقد رواه عنه أيضا غير المسمعي 
لت أبا بكر البرقاني عن محمد بن شداد المسمعي فقال ضعيف جدا وقال لي مرة أخرى المسمعي ال يحتج به وقال سأ

لي مرة أخرى كان أبو الحسن الدارقطني يقول محمد بن شداد المسمعي ال يكتب حديثه حدثني عبيد هللا بن عمر 
شداد المسمعي سنة ثمان وسبعين أخبرنا أحمد بن الواعظ عن أبيه قال حدثني أبو بكر الشافعي قال ومات محمد بن 

علي المحتسب قال قرأنا على أحمد بن الفرج بن الحجاج عن أبي العباس بن سعيد قال سنة تسع وسبعين ومائتين 
 توفي أبو يعلى المسمعي ببغداد 

بن منصور محمد بن شاذان بن يزيد أبو بكر الجوھري سمع ھوذة بن خليفة وزكريا بن عدي ومعلى  -  2873
وعمرو بن حكام روى عنه الحسين بن إسماعيل المحاملي وأحمد بن سلمان النجاد وعبد الصمد بن علي الطستي 
وأحمد بن كامل القاضي وعبد الباقي بن قانع وغيرھم وذكره الدارقطني فقال ثقة صدوق قرأت على الحسن بن أبي 

جوھري ثقة في الحديث مأمونا أخبرنا محمد بن أحمد بن بكر عن أحمد بن كامل القاضي قال كان محمد بن شاذان ال
رزق أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال ومات أبو بكر بن شاذان الجوھري يوم السبت لخمس بقين من جمادي 
األولي سنة ست وثمانين أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع 

و بكر الجوھري واسمه محمد بن شاذان مات ليلة السبت ودفن يوم السبت ألربع خلون من جمادي األولى قال وأب
 سنة ست وثمانين يعني ومائتين كان عنده كتاب المعلى بن منصور وكان له حين توفي ثالث وتسعون سنة 

اح روى عنه محمد محمد بن شاذان بن درست الخضيب حدث عن عمرو بن مرزوق وبشر بن أبي الوض -  2874
 بن مخلد الدوري 

محمد بن شيرويه بن عيسى حدث عن أبي بكر بن أبي شيبة روى عنه عبد الصمد بن علي الطستي أخبرنا  - 2875
علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم حدثنا أبو بكر محمد بن شيرويه بن 

شيبة حدثنا عبد الرحمن بن مھدي عن زمعة عن سلمة بن وھرام عن طاوس قال ما  عيسى حدثنا أبو بكر بن أبي
 جعل العلم أو ما حمل العلم في مثل جراب حلم 

محمد بن شعيب بن صالح أبو عبد هللا البخاري قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن أبي شھاب معمر بن محمد  - 2876
بن محمد السكري أخبرني عبد العزيز بن علي الوراق  البلخي وصالح بن محمد جزرة روى عنه علي بن عمر

حدثنا علي بن عمر السكري إمالء حدثنا أبو عبد هللا محمد بن شعيب بن صالح البخاري قدم علينا حاجا في سنة 
ثمان وثالثمائة أخبرنا أبو شھاب معمر بن محمد بن معمر البلخي حدثنا مكي بن إبراھيم وأخبرنا أبو علي الحسن بن 

د بن محمد بن الحسن الخطيب البلخي أخبرنا محمد بن أحمد بن شاذان الفقيه ببلخ حدثنا أبو شھاب معمر بن أحم
محمد العوفي حدثنا المكي بن إبراھيم حدثنا ھشام بن حسان والحسن بن دينار عن محمد بن واسع عن عبد هللا بن 

بسبع أوصاني أن أنظر إلى من ھو دوني وال الصامت عن أبي ذر قال أوصاني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
أنظر إلى من ھو فوقي وأوصاني بحب المساكين والدنو منھم وأوصاني بأن أقول وفي حديث بن شاذان أن أقول 
الحق وإن كان مرا وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت وأوصاني أن ال أخاف في هللا لومة الئم وأوصاني أن ال 

 أن أستكثر من قول ال حول وال قوة إال با  أسأل الناس شيئا وأوصاني

محمد بن شريك بن محمد أبو بكر اإلسفراييني سمع الحسين بن الفضل البلجي وطبقته بنيسابور وورد  - 2877
بغداد فكتب بھا عن الحارث بن أبي أسامة ونحوه وخرج إلى البصرة فسمع بھا من إبراھيم بن فھد الساجي وأقرانه 

عن محمد بن علي بن زيد الصائغ وكان يكثر المقام بنيسابور وقدم بغداد بأخرة وحدث بھا فروى وحج فكتب بمكة 
عنه من أھلھا أبو الحسين بن البواب المقرئ أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي أخبرنا عبيد هللا بن أحمد بن يعقوب 

النيسابوري أن أبا مسھر أخبرھم قال  المقرئ حدثنا محمد بن شريك اإلسفراييني قدم للحج حدثنا محمد بن الجنيد
سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول من استخار واستشار فقد قضى ما عليه أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا 
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محمد بن عبد هللا بن حمدويه النيسابوري قال سمعت أبا حفص الزاھد يذكر أن محمد بن شريك اإلسفراييني توفي 
خلت من المحرم سنة ست وعشرين وثالثمائة قلت وكانت وفاته بنيسابور وحمل إلى  ليلة األحد لخمس وعشرين

 اسفرايين فدفن بھا 

 حرف الصاد من آباء المحمدين 

ذكر من اسمه محمد واسم أبيه صالح محمد بن صالح أبو إسماعيل الواسطي مولى ثقيف ويعرف بالبطيخي سكن 
بن إسحاق الواسطي والعباس بن الفضل األنصاري والحجاج بن بغداد وحدث بھا عن مالك بن أنس وعبد الرحمن 

دينار روى عنه إبراھيم بن المنذر الحزامي ومحمد بن عبد هللا بن المبارك المخرمي والحسن بن عرفة العبدي 
أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي الديباجي وأبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
بن رزق الثاني وأبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان وأبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد 
الجبار السكوني وأبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراھيم بن مخلد البزاز قالوا أخبرنا أبو علي إسماعيل بن 

لح الواسطي عن سليمان بن محمد عن عمر بن نافع محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني محمد بن صا
عن أبيه قال قال عبد هللا بن عمر رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قائما على ھذا المنبر يعني منبر رسول هللا 
 وھو يحكي عن ربه تعالى فقال إن هللا إذا كان يوم القيامة جمع السماوات السبع واألرضين السبع في قبضته ثم قال
ھكذا وشد قبضته ثم قبضھا ثم يقول أنا هللا أنا الرحمن أنا الملك أنا القدوس أنا السالم أنا المھيمن أنا العزيز أنا 
الجبار أنا المتكبر أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئا أنا الذي أعيدھا أين الملوك أين الجبابرة أخبرنا أبن الفضل أخبرنا 

ا أبو أحمد بن فارس حدثنا البخاري قال محمد بن صالح البطيخي أبو إسماعيل كان علي بن إبراھيم المستملي حدثن
ببغداد أصله واسطي وأخبرنا أبو حازم العبدوي قال سمعت محمد بن عبد هللا الجوزقي يقول أخبرنا مكي بن عبدان 

 اد قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول أبو إسماعيل محمد بن صالح البطيخي أصله واسطي سكن بغد

محمد بن صالح الفزاري الخياط سمع شريك بن عبد هللا وسفيان بن عيينة وأبا عبيدة الحداد روى عنه  - 2879
جعفر بن محمد بن كزال وصالح بن محمد جزرة وأبو العباس بن واصل المقرئ وإسحاق بن إبراھيم بن سنين 

العباس النعالي أخبرنا عبيد هللا بن العباس  الختلي وأحمد بن الحسن الصوفي وغيرھم أخبرنا الحسن بن الحسين بن
الشطوي حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا محمد بن صالح الخياط الفزاري سنة تسع وعشرين حدثنا أبو 
عبيدة الحداد حدثنا عبد الرحمن بن بديل العقيلي عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

ألھلين من الناس قيل من ھم يا رسول هللا قال ھم أھل القرآن أھل هللا وخاصته قرأت على أبي بكر البرقاني  إن 
عن محمد بن العباس قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة الفزاري حدثنا جعفر بن درستويه حدثنا أحمد بن محمد بن 

الخياط شيخ كان يكون على الدجيل في مربعة القاسم بن محرز قال وسألت يحيى بن معين عن محمد بن صالح 
الخوارزمية يحدث عن أبي عبيدة الحداد وغيره قال ليس به بأس قرأت في كتاب أبي الحسن بن الفرات بخطه 
أخبرنا محمد بن العباس الھروي حدثنا يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه أخبرنا صالح بن محمد األسدي قال محمد 

أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا جعفر بن محمد الخالدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن صالح الخياط ثقة 
الحضرمي قال سنة ثالثين ومائتين فيھا مات محمد بن صالح البغدادي أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن 

الثين أخبرنا السمسار أخبرنا المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات محمد بن صالح الخياط ببغداد سنة ث
 الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن صالح الخياط مات في شھر ربيع اآلخر من سنة ثالثين ومائتين 

محمد بن صالح بن مھران المعروف بابن النطاح مولى بني ھاشم يكنى أبا عبد هللا وقيل أبا جعفر بصري  -  2880
ار وعون بن كھمس والمنذر بن زناد الطائي وأرطاة أبي حاتم قدم بغداد وحدث بھا عن يوسف بن عطية الصف

ومعتمر بن سليمان روى عنه أحمد بن علي الخزاز وبشر بن موسى األسدي وأحمد بن القاسم بن مساور الجوھري 
من والھيثم بن خلف الدوري وعبد هللا بن محمد بن ناجية وكان أخباريا ناسبا راوية للسير وله كتاب الدولة وھو أول 

صنف في أخبارھا كتابا حدثنا أبو نعيم الحافظ إمالء حدثنا محمد بن علي بن حبيش أخبرنا أحمد بن القاسم بن 
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مساور حدثنا محمد بن صالح بن النطاح حدثنا أرطاة أبو حاتم قال حدثنا عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر عن 
مرت بالسواك عند كل صالة قال لنا أبو نعيم يقال إن ھذا مما النبي صلى هللا عليه و سلم قال لوال أن تكون سنة أل

تفرد به أرطاة عن عبيد هللا أخبرني أحمد بن علي بن الحسين التوزي حدثنا عبيد هللا بن محمد بن أحمد البزاز حدثنا 
لينا بغداد أحمد بن محمد بن عبدان الصفار حدثنا أحمد بن علي الخزاز حدثنا أبو عبد هللا محمد بن صالح قدم ع

أخبرني أبو بشر محمد بن عمر الوكيل حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان قال سنة اثنتين وخمسين ومائتين فيھا مات 
 محمد بن صالح النطاح 

محمد بن صالح بن عبد الرحمن أبو بكر األنماطي يعرف بكيلجة سمع مسلم بن إبراھيم وعفان بن مسلم  - 2881
ر المقعد وعبد هللا بن عبد الوھاب الحجبي وسعيد بن أبي مريم المصري ومحبوب بن وأبا سلمة التبوذكي وأبا معم

موسى الفراء روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد وعبيد هللا بن عبد الرحمن السكري والقاضي أبو عبد هللا 
ا أبو عمر عبد المحاملي ومحمد بن مخلد الدوري وإسماعيل بن محمد الصفار وغيرھم وكان حافظا متقنا ثقة أخبرن

الواحد بن محمد بن مھدي حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا محمد بن صالح بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن 
أيوب أخبرني يحيى بن سعيد أخبرني أبو صالح أن رجال من بني أسد حدثه قال مررت على أبي ذر بالربذة فحدثني 

ول من أشد أمتي حبا لي أناس يكونون بعدي يود أحدھم لو يعطي أھله أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يق
وماله بأن يراني أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن صالح 

بن عمر قال األنماطي حدثنا أبو صالح الفراء حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن 
كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصلي على راحلته حيث توجھت به تفرد به أبو إسحاق عن الثوري أخبرني 
محمد بن أبي علي األصبھاني أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الشافعي باألھواز قال أخبرنا أبو عبيد محمد بن 

عن كيلجة فقال صدوق أخبرنا علي بن محمد الدقاق قال قرآنا علي اآلجري قال وسألته يعني أبا داود السجستاني 
على الحسين بن ھارون عن أبي العباس بن سعيد قال حدثنا الفضل بن أشرس قال كنا مع بكر بن خلف ثم وأشار 

اني إلى الميزاب بحذاء البيت فطلع محمد بن صالح فقال بكر بن خلف قد جاءكم من ينقر ھذا العلم تنقيرا أخبرنا البرق
أخبرنا علي بن عمر الدارقطني حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي عن أبيه ثم 
حدثني محمد بن علي الصوري حدثنا الخصيب بن عبد هللا القاضي قال ناولني عبد الكريم وكتب لي بخطه قال 

األزھري عن الدارقطني مثل ذلك وزاد قال سمعت  سمعت أبي يقول أحمد بن صالح بغدادي ثقة حدثني أبو القاسم
أبي يقول ويقال اسمه محمد يعني كيلجة قلت وھو محمد بال شك وقد كان محمد بن مخلد الدوري يسميه أيضا أحمد 
في بعض رواياته عنه أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات 

ح كيلجة بمكة سنة إحدى وسبعين أخبرني علي بن محمد الدقاق قال قرأنا على الحسين بن ھارون عن محمد بن صال
أبي سعيد قال توفي محمد بن صالح بن عبد الرحمن الحافظ أبو بكر األنماطي البغدادي بمكة سنة إحدى وسبعين 

فيھا يعني أن محمد بن صالح  ومائتين ورأيته ال يخضب قرأت بخط محمد بن مخلد سنة ثنتين وسبعين ومائتين
 كيلجة مات بمكة قلت والصحيح أنه مات سنة إحدى وسبعين 

محمد بن صالح بن شعبة أبو عبد هللا الواسطي يعرف بكعب الذارع قدم بغداد وحدث بھا عن عاصم بن  - 2882
الختلي وداود بن علي وعمر بن حفص بن غياث وأبي سلمة التبوذكي وعباد بن موسى القرشي وموسى بن إسماعيل 

شبيب البصري روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن عمرو الرزاز ومحمد بن عبد هللا بن أحمد بن عتاب 
وأبو بكر بن مالك اإلسكافي وكان ثقة أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن 

بة أبو عبد هللا الواسطي إمالء ببغداد في قنطرة العتيقة سنة ست البختري الرزاز حدثنا محمد بن صالح بن شع
وسبعين ومائتين في مسجد النخلة حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني أبو سھيل نافع بن مالك 

رسول هللا  بن أبي عامر عن أبيه عن طلحة بن عبد هللا أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال يا
أخبرني ماذا افترض هللا على من الصالة قال صلوات خمس قال أخبرني عما افترض هللا علي من الصيام قال صيام 
شھر رمضان قال فأخبرني عما افترض هللا علي من الزكاة قال فأخبره رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بشرائع 
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ن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع وأخبرنا السمسار اإلسالم أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد ب
 أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن كعبا الذارع مات في سنة ست وسبعين ومائتين زاد بن المنادى في ذي القعدة 

ن محمد بن صالح أبو عبد هللا البغدادي سمع أحمد بن حنبل وأبا زرعة الرازي روى عنه عمر بن محمد ب - 2883
 إسحاق العطار وسنورد حديثه في أخبار أبي زرعة الرازي إن شاء هللا 

محمد بن أبي شعيب السوسي واسمه صالح بن زياد بن عبد هللا بن إسماعيل بن إبراھيم بن الجارود بن  - 2884
بيه عن مقترح الدشتكي يكنى أبا المعصوم وھو من أھل الرقة قدم بغداد حاجا في سنة ست وثالثمائة وحدث عن أ

 اليزيدي قراءة أبي عمرو بن العالء روى عنه عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز 

محمد بن صالح بن ذريح بن حكيم بن ھرمز أبو جعفر العكبري سمع جبارة بن مغلس وعثمان بن أبي  -  2885
وسفيان بن وكيع شيبة وھناد بن السري وعبد األعلى بن حماد النرسي وبشر بن معاذ العقدي وأبا مصعب الزھري 

بن الجراح وأبا ثور الفقيه ومحمد بن طريف البجلي روى عنه أبو الحسين بن المنادى وأبو علي بن الصواف 
وإسحاق بن محمد النعالي وأبو حفص بن الزيات ومحمد بن عبد هللا بن خلف بن بخيت الدقاق ومحمد بن المظفر 

لي بن عثمان بن الجنيد الخطبي حدثنا عمرو بن محمد بن علي وكان ثقة حدث ببغداد أخبرنا أبو الحسين أحمد بن ع
الصيرفي حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري سنة اثنتين وثالثمائة في سوق يحيى حدثنا محمد بن 
طريف حدثنا بن إدريس عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن جابر أن النبي صلى هللا عليه و سلم باع 

في دين حدثنا عبيد هللا بن عمر الواعظ عن أبيه قال سنة ست وثالثمائة فيھا مات بن ذريح العكبري أخبرني  مدبرا
أبو القاسم األزھري عن طلحة بن محمد بن جعفر وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن بن ذريح مات 

ي سنة سبغ أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن في سنة ست وثالثمائة زاد بن قانع في ذي الحجة قاال وقيل ف
العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال وتوفي محمد بن صالح بن ذريح العكبري بمدينتنا وحمل إلى عكبرا 
أليام بقيت من ذي الحجة سنة سبع وثالثمائة قرأت بخط محمد بن مخلد الدوري سنة ثمان وثالثمائة فيھا مات بن 

 يح العكبري أول المحرم ذر

محمد بن صالح بن أبي العوام أبو جعفر الصائغ حدث عن إبراھيم بن سعيد الجوھري وأحمد بن منيع  - 2886
البغوي وخالد بن أسلم وأبي ھشام الرفاعي وسوار بن عبد هللا العنبري روى عنه عمر بن محمد بن حميد بن بھتة 

رنا عمر بن محمد بن حميد بن بھتة المناشر حدثنا محمد بن صالح بن أخبرني محمد بن عمر بن بكير المقرئ أخب
أبي العوام أبو جعفر الصائغ حدثنا إبراھيم بن سعيد حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن التيمي عن عاصم 

سادة أدم فقال عن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذات يوم ونحن تسعة نفر وبيننا و
إنه سيكون أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقھم بكذبھم وأعانھم على ظلمھم فليس مني وال أنا منه وال يرد علي 
الحوض يوم القيامة ومن لم يصدقھم بكذبھم ولم يعنھم على ظلمھم فھو مني وأنا منه ويرد علي الحوض يوم القيامة 

 ن عاصم وھو العدوي المحفوظ عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي ع

محمد بن صالح بن خلف بن داود بن سعيد بن عبد هللا أبو بكر الجواربي حدث عن عمرو بن علي الفالس  -  2887
وحميد بن زنجويه والحصين بن علي بن األسود وأبي األشعث أحمد بن المقدام روى عنه محمد بن المظفر وأبو 

السمار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع قال ومات الجواربي في خان الحسن الدارقطني وغيرھما وكان صدوقا أخبرنا 
 منيرة سنة إحدى وعشرين وثالثمائة 

محمد بن صالح بن علي بن يحيى بن عبد هللا بن محمد بن عبيد هللا بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي  - 2888
أم شيبان وھو أخو القاضي أبي الحسن  بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب أبو الحارث الھاشمي يعرف بابن

محمد بن صالح وكان األصغر سمع عبد هللا بن زيدان البجلي ومحمد بن الحسين الخثعمي ويحيى بن محمد بن 
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صاعد وإبراھيم بن محمد بن عرفة النحوي والقاضي أبا عبد هللا المحاملي وأبا العباس بن عقدة ودرس فقه مالك 
فحدث بھا روى عنه الحاكم أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا النيسابوري حدثت عن أبي وخرج عن بغداد إلى خراسان 

عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ قال ورد محمد بن صالح بن علي بن يحيى أبو الحارث بن أم شيبان القاضي 
خمس وخمسين وثالثمائة  الھاشمي نيسابور وأقام بھا مدة يتكلم على مذھب مالك ثم دخل بخارى فقلد قضاء نسا سنة

وتوفي ببغداد سنة ستين وثالثمائة ذكرت ھذا ألبي العالء محمد بن علي القاضي الواسطي فقال مات محمد بن صالح 
بن أم شيبان أخو أبو الحسن بخراسان ثم أخبرني أبو الوليد الدربندي أخبرنا محمد بن أحمد محمد بن سليمان الحافظ 

محمد بن صالح بن علي الھاشمي ببخارى ليلة الجمعة في ربيع األول سنة ستين  ببخارى قال توفي أبو الحارث
 وثالثمائة 

محمد بن صالح بن علي بن يحيى بن عبد هللا أبو الحسن الھاشمي المعروف بابن أم شيبان أخو أبي  - 2889
د وحدث بھا عن محمد بن الحارث الذي ذكرناه آنفا وھو األكبر وأصلھما من الكوفة ولي أبو الحسن القضاء ببغدا

محمد بن عقبة الشيباني وعبد هللا بن زيدان البجلي حدثنا عنه محمد بن طلحة النعالي وأبو بكر البرقاني أخبرنا أبو 
الحسن محمد بن طلحة النعالي حدثنا القاضي أبو الحسن محمد بن صالح بن علي بن يحيى الھاشمي بن أم شيبان 

ا ھشام بن يونس النھشلي حدثنا المحاربي عن موسى الفراء عن سلمة بن كھيل عن أبي حدثنا عبد هللا بن زيدان حدثن
عبد الرحمن السلمي عن عثمان قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه 

 أبا السائب عن القضاء أخبرنا علي بن المحسن التنوخي أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال لما نقل المستكفي با
بمدينة المنصور وذلك في يوم اإلثنين مستھل شھر ربيع األول سنة أربع وثالثين وثالثمائة قلد في ھذا اليوم أبا 
الحسن محمد بن صالح بن علي بن يحيى بن عبد هللا بن محمد بن عبيد هللا بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي 

لمطلب ويعرف ھو وأھله ببني أم شيبان وھي والدة يحيى بن عبد هللا جد أبيه وھي بن عبد هللا بن العباس بن عبد ا
المكناة بأم شيبان واسمھا كنيتھا وھي بنت يحيى بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن زكريا بن طلحة بن 

ر الصديق وأم أبيه صالح عبيد هللا صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأم زكريا بن طلحة أم كلثوم بنت أبي بك
بن علي فاطمة بنت جعفر بن محمد بن عمار البرجمي قاضي القضاة بسر من رأى قال طلحة فقد ولده ثالثة من 
الصحابة من قريش وله والدة في البراجم من العرب والقاضي أبو الحسن محمد بن صالح من أھل الكوفة وبھا ولد 

وثالثمائة مع أبيه ثم تكرر دخوله إياھا ثم دخل سنة سبع وثالثمائة فقرأ ونشأ وكتب الحديث وقدم بغداد سنة إحدى 
علي أبي بكر بن مجاھد ولقي الشيوخ ثم انتقل إلى الحضرة فاستوطنھا في سنة ستة عشرة وثالثمائة وصاھر قاضي 

اسع العلم كثير القضاة أبا عمر محمد بن يوسف على بنت بنته قال طلحة وأبو الحسن رجل عظيم القدر وافر العقل و
الطلب للحديث حسن التصنيف مدمن الدرس والمذاكرة ينظر في فنون العلم واآلداب متوسط في الفقه على مذھب 
مالك وال أعلم قاضيا تقلد القضاء بمدينة السالم من بني ھاشم غيره ثم قلده المطيع قضاء الشرقية مضافا إلى مدينة 

ثالثمائة فصار على قضاء الجانب الغربي بأسره إلى شھر ربيع المنصور وذلك في رجب سنة خمس وثالثين و
اآلخر سنة ست وثالثين وثالثمائة فإن بغداد جمعت ألبي السائب عتبة بن عبيد هللا وقلد القاضي أبو الحسن مصر 
 وأعمالھا والرملة وقطعة من أعمال الشام حدثني علي بن أبي علي البصري قال سمعت أبي يقول قال عضد الدولة

يوما وأنا حاضر وقد جرى ذكر أھل بغداد وكان يذمھم كثيرا ويثلبھم ما وقعت عيني في ھذا البلد على أحد يستحق 
التفضيل أو أن يسمى برجل غير نفسين ولما ميزتھما علمت أنھما ليسا من أھل بغداد قال أبي فتشوفت لمعرفتھما 

وأوالھما بالتفضيل فأبو الحسن بن أم شيبان واآلخر محمد ولم أسأله عنھما وبان له ذلك في وجھي فقال أما أحدھما 
بن عمر يعني العلوي وھما كوفيان قال محمد بن أبي الفوارس مات القاضي أبو الحسن بن أم شيبان فجأة في جمادي 

اه في األولى سنة تسع وستين وثالثمائة قال ومولده سنة ثالث وتسعين وكان نبيال سريا فاضال وما رأينا مثله في معن
 الصدق ذكر لي علي بن المحسن أن مولده كان في يوم عاشوراء من سنة أربع وتسعين ومائتين 

محمد بن صالح أبو بكر السقطي المقرئ أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي حدثنا أبو بكر محمد بن صالح  - 2890
كة حدثنا محمد بن يونس حدثنا قريش السقطي المقرئ إمالء في جامع المنصور حدثنا أبو بكر بن أبي زيد الفقيه بم
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ھو بن أنس حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان على حراء ھو وأبو 
 بكر وعمر وعثمان فرجف بھم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أثبت حراء فما عليك إال نبي وصديق وشھيدان 

ن جعفر بن محمد بن جعفر بن زياد بن ميسرة أبو الحسن يعرف بابن الرازي القاضي محمد بن صالح ب - 2891
سمع إسماعيل بن علي الخطبي كتبت عنه وكان صدوقا يسكن قريبا من دار إسحاق ويحكى عنه أنه كان يذھب إلى 

الخطبي حدثنا  االعتزال أخبرنا القاضي أبو الحسن محمد بن صالح بن جعفر بن الرازي أخبرنا إسماعيل بن علي
محمد بن العباس المؤدب حدثنا إبراھيم بن أبي الليث حدثنا األشجعي عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن 
مسروق عن عبد هللا بن مسعود واتل عليھم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منھا قال ھو بلعم بن أوبر مات أبن الرازي 

نة خمس عشرة وأربعمائة وقرأت بخط أبي طاھر بن األشناني سألت في يوم السبت السادس من جمادي اآلخرة س
 بن الرازي عن مولده فقال ولدت في جمادي من سنة أربع وثالثين وثالثمائة 

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه الصباح محمد بن الصباح 

الخلقاني وإسماعيل بن  أبو جعفر البزاز مولى مزينة ويعرف بالدوالبي سمع إبراھيم بن سعد وإسماعيل بن زكريا
جعفر وشريك بن عبد هللا وعبد الرحمن بن أبي الزناد وھشيم بن بشير وأبا قطن عمرو بن الھيثم روى عنه أحمد بن 
حنبل وابنه عبد هللا بن أحمد وإبراھيم الحربي وأحمد بن علي الخزاز وعيسى بن عبد هللا الطيالسي ومحمد بن بشر 

ني وكان أصله من ھراة ومسكنه ببغداد إلى حين وفاته نقلت من أصل أبي الحسن بن بن مطر وأحمد بن يحيى الحلوا
رزقويه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال كان أبي ال يرى بالكتاب عن 

مد اللخمي باألنبار ھؤالء الشيوخ بأسا وقد حدثنا عن بعضھم منھم محمد بن الصباح حدثني محمد بن أحمد بن مح
أخبرنا الحسين بن ميمون بن محمد البزاز بمصر أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن شعبان بن زكير حدثنا محمد 
بن سعيد التستري حدثنا أبو محمد القاسم بن نصر المخرمي قال سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن الصباح الدوالبي 

راھيم بن سعد ثقة أنبأنا أحمد بن محمد الكاتب أخبرنا محمد بن حميد فقال شيخنا يحدث عن بن أبي الزناد وإب
المخرمي حدثنا علي بن الحسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده قال قال أبو زكريا يعني يحيى بن معين 

بن أحمد بن  محمد بن الصباح ثقة مأمون أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر حدثنا الوليد بن بكر األندلسي حدثنا علي
زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد العجلي حدثني أبي قال محمد بن الصباح يسكن بغداد ثقة أخبرنا أبو 
بكر البرقاني أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد الخالل حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدي قال 

حديث أخبرني أبو القاسم األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن الصباح الدوالبي كان ثقة صاحب 
محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا جدي قال كان محمد بن الصباح الدوالبي ثقة عالما بھشيم أخبرنا محمد بن الحسين 

محمد بن  القطان أخبرنا جعفر الخالدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال سنة سبع وعشرين ومائتين فيھا مات
الصباح الدوالبي ببغداد أخبرنا األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن معروف أخبرنا الحسين بن فھم 
حدثنا محمد بن سعد قال محمد بن الصباح البزاز وھو الدوالبي كان ينزل باب الكرخ ومات في آخر المحرم سنة 

خبرنا محمد بن عمر بن غالب أخبرنا موسى بن ھارون قال سبع وعشرين ومائتين أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق أ
مات محمد بن الصباح الدوالبي ببغداد يوم األربعاء ألربع عشرة ليلة من المحرم سنة سبع وعشرين وقد جاز 
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