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  تاريخ بغداد

 الجزء السابع عشر

 حتى حطب حزمة رأسه على خرج حتى بلغ نقل فلم ذھب ثم قال منھا فاكلوا الغلمان عند ضعھا قال إليك أھديتھا
 أبو وكتب قال بنار فجاء فذھب نارا لنا وھب الغلمان عند ضعه قال إليك أھديت حطب ھذا سيدي يا له فقال وقف
 بھا موأقا ضياعه إلى فوردنا قال عنھا أسألك حتى الرقعة بھذه احتفظ بني يا وقال الي فدفعه مواله واسم اسمه الحسن

 صاعدا دعا عمرته الحسن أبو قضى فلما مكة وردنا حتى فخرجنا قال البيت زيارة إلى بنا امضوا قال ثم له طاب ما
 قال لي والحاجة أدعوه أن أكره فاني إليه أمشي حتى فاعلمني بموضعه علمت فإذا الرجل ھذا لي فاطلب اذھب فقال
 أبو وقال علي سلم رآني فلما يتشيع وكان أعرفه وكنت فنيعر رآني فلما الرجل على وقفت حتى فذھبت صاعد لي

 ويلحقني منه أتقصى وجعلت فتتبعني بساية بمكانه علم كان وقد حوائج قلت أقدمك فايش فقال ال قلت قدم الحسن
 جعلت فقلت التعلمه لك أقل ألم فقال أتيته حتى معي ومضى موالي إلى مضيت منه أنفلت ال أني رأيت فلما بنفسه
 ما وجميع والضيعة لك الغالم فداك جعلت له قال تبيعه فالن غالمك الحسن أبو له فقال عليه فسلم أعلمه لم اكفد

 قال مرزوق ومشتريھا ممحوق الضيعة بائع أن جدي عن أبي حدثني وقد أسلبكھا أن أحب فال الضيعة أما قال أملك
 له ووھب العبد وأعتق دينار بألف منه والرقيق الضيعة الحسن أبو فاشترى بھا مدال عليه يعرضھا الرجل فجعل
 بن أحمد حدثنا الخالل محمد بن الحسن حدثني بمكة الصرافين في ولده ذا فھو رافع أبي بن إدريس قال الضيعة
 يقول مرة غير الموصلي إسحاق سمعت قال محمد بن عون حدثنا الصولي يحيى بن محمد حدثنا عمران بن محمد
 طالب أبي بن علي النوم في المھدي رأى جعفر بن موسى المھدي حبس لما أنه أبيه عن يعالرب بن الفضل حدثني
 فراعني ليال لي فأرسل الربيع قال أرحامكم وتقطعوا األرض في تفسدوا أن توليتم إن عسيتم فھل محمد يا يقول وھو
 إلى وأجلسه فعانقه به فجئته عفرج بن بموسى علي وقال صوتا الناس أحسن وكان اآلية ھذه يقرأ ھو فإذا فجتئه ذلك
 علي تخرج أن فتؤمنني كذا علي يقرأ النوم في طالب أبي بن علي المؤمنين أمير رأيت إني الحسن أبا با وقال جانبه
 إلى ورده دينار آالف ثالثة أعطه ربيع يا صدقت قال شأني من ھو وال ذاك فعلت ال آ فقال ولدي من أحد على أو

 أبو القاضي أخبرنا العوائق خوف الطريق في وھو إال أصبح فما ليال أمره فاحكمت الربيع قال المدينة إلى أھله
 أخبرنا وھب بن أحمد حدثني القاسم بن الحسين حدثنا الواعظ أحمد بن عمر حدثنا الواسطي علي بن محمد العالء
 قريش وحوله له زائرا سلم و عليه هللا صلى النبي قبر فأتى الرشيد ھارون حج قال األزدي صالح بن الرحمن عبد

 من على افتخارا عمي بن يا هللا رسول يا عليك السالم قال القبر إلى انتھى فلما جعفر بن موسى ومعه القبائل وأفياء
 أخبرنا حقا الحسن أبا يا الفخر ھذا وقال ھارون وجه فتغير أبة يا عليك السالم فقال جعفر بن موسى فدنا حوله
 موسى الحسن أبو حبس قال أبان بن عمار حدثني جدي حدثني العلوي محمد بن الحسن أخبرنا ربك أبي بن الحسن

 إذا كان قالت أنھا لنا فحكى خدمته تلي فكانت ففعل تتدين وكانت حبسه تتولى أن أخته فسألته السندي عند جعفر بن
 ثم الصبح يصلي حتى يصلي قام الليل زال فإذا الليل يزول حتى كذالك يزل فلم ودعاه ومجده هللا حمد العتمة صلى
 يتوضأ ثم الزوال قبل إلى يرقد ثم ويأكل ويستاك يتھيأ ثم الضحى ارتفاع إلى يقعد ثم الشمس تطلع حتى قليال يذكر

 دأبه ھذا فكان والعتمة المغرب بين ما يصلي ثم المغرب يصلي حتى القبلة في يذكر ثم العصر يصلي حتى ويصلي
 حدثنا الجوھري أخبرنا صالحا عبدا وكان الرجل لھذا تعرضوا قوم خاب قالت إليه نظرت ذاإ السندي أخت فكانت
 بن موسى بعث قال إسماعيل بن محمد حدثني الخصيبي محمد بن الواحد عبد حدثنا المرزباني عمران بن محمد
 الرخاء من يوم معه عنك انقضى إال البالء من يوم عني ينقضي لن إنه كانت رسالة الحبس من الرشيد إلى جعفر
 محمد بن الحسن أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا المبطلون فيه يخسر انقضاء له ليس يوم إلى جميعا نقضي حتى
 أبيه عن شاھك بن السندي بن السالم عبد بن إبراھيم حدثني العباسي موسى أبو قال قال جدي حدثني قال العلوي بن
 فاشھدناھم عليه فادخلناھم الكرخ من العدول من جماعة إلى بعثنا مات فلما محبوسا عندنا جعفر بن موسى كان قال
 حدثنا األصبھاني هللا عبد بن محمد بن الحسن سعيد أبو أخبرنا الشونيزي بمقابر ودفن قال وأحسبه موته على

 قال الصنعاني دمحم بن علي حدثنا عامر بن أحمد بن هللا عبد حدثني الحافظ سلم بن عمر بن محمد بكر أبو القاضي
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 توفى غيره وقال ومائة وثمانين ثالث سنة علي بن محمد بن جعفر بن موسى توفى العنبري صدقة بن محمد قال
  رجب من بقين لخمس

 حديثا إسحاق أبي عن عنه الشاعر علي بن دعبل عن روى المجھولين أحد الراسبي سھل بن موسى - 6988
 البصري الھنائي وھبان بن محمد هللا عبد أبو حدثنا المحمدي العلوي سينالح بن جعفر بن زيد الحسين أبو أخبرناه
 سھل بن موسى حدثني قال دعبل أخي حدثنا أبي حدثنا بواسط الخزاعي رزين بن علي بن علي بن إسماعيل حدثنا

 هللا ولرس قال قال مسعود بن هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبو حدثنا زبيدة بن محمد دھليز في الراسبي
 جل و عز هللا أبغض فقد أبغضني ومن أبغضني فقد عليا أبغض ومن عليا فليحب أحبني من سلم و عليه هللا صلى
  أعلم وهللا علي بن إسماعيل على عندي فيه والحمل اإلسناد موضوع الحدبث ھذا قلت النار أدخله هللا أبغض ومن

 محمد طاھر أبو أخبرنا حنبل بن أحمد عنه روى الزھري سعد بن إبراھيم عن حدث الحميد عبد بن موسى -  6989
 موسى حدثنا أبي حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن أحمد أخبرنا الواعظ محمد بن علي بن
 سيري يوما العاص بن عمرو بينما قال أبيه عن سعد بن إبراھيم حدثنا قال الھيبة حسن لنا جار أبي قال الحميد عبد بن
 بن هللا عبيد أخبرنا الخطاب بن عمر بذالك يعني كان امرئ أي حنتمة بن در  قال إذ نفسه يحدث وھو ركبه أمام
 محمد أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد وأنبأنا أحمد بن هللا عبد حدثنا سليمان بن هللا عبد حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر
 لنا جار الحميد عبد بن موسى يقول أبي سمعت قال حنبل بن أحمد بن هللا عبد حدثنا الصواف الحسن بن أحمد بن

  إبراھيم بن يعقوب عن يكتب أن قبل عنه كتبنا الھيبة حسن

 وشعبة أنس بن مالك عن بھا وحدث بغداد سكن األصل كوفي الخلقاني الضبي هللا عبد أبو داود بن موسى - 6990
 بن وبكر الماجشون العزيز وعبد حازم بن وجرير معاوية بن روزھي سعد بن والليث الثوري وسفيان الحجاج بن

 علبة وذواد فضالة بن ومبارك الربيع بن وقيس سلمة بن وحماد مصك بن وحسام الطائفي مسلم بن ومحمد خنيس
 بن أحمد بن ومحمد دينار بن وإبراھيم حنبل بن أحمد عنه روى سليم بن سالم األحوص وأبي هللا عبد بن وشريك

 ومحمد األسدي موسى بن وبشر الرياحي العوام أبي بن ومحمد الثقفي نصر بن وسعدان الدوري وعباس فخل أبي
 داود بن موسى وولى وغيرھم األزدي النضر بن احمد بن ومحمد التنوخي بھلول بن وإسحاق الجوھري شاذان بن

 بن هللا عبد محمد وأبو الدقاق أحمد بن هللا عبيد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا بھا فتوفى إليھا وخرج طرسوس قضاء
 داود بن موسى حدثنا نصر بن سعدان حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا قاال السكري الجبار عبد بن يحيى
 يسافر أن نھى وسلم عليه هللا سلم و عليه هللا صلى النبي أن عمر بن عن نافع عن سعيد بن يحيى عن زھير عن

 عن نافع عن األنصاري سعيد بن يحيى رواية من غريب الحديث ھذا العدو يناله أن مخافة العدو أرض إلى بالقرآن
 ورواه داود بن موسى عن سعدان حديث من إال نكتبه ولم عنه معاوية بن زھير عن داود بن موسى به تفرد عمر بن

 العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني عمر بن عن نافع عن عقبة بن موسى عن زھير عن يوسف بن احمد
 ثقة كان الضبي داود بن موسى قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن أحمد أخبرنا
 بھا مات أن إلى بھا قاضيا يزل فلم ھناك ما إلى فخرج طرطوس قضاء ولى ثم بغداد نزل قد وكان حديث صاحب
 بن موسى عمار بن قال قال إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي يهخميرو بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا
 الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا ثقة حديث صاحب وكان زاھدا وكان المصيصة قاضي وكان كوفي داود
 بن هللا عبد بن أحمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن أحمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا
 أبو أخبرنا المحاملي أحمد بن محمد بن الكريم عبد أخبرنا ثقة كوفي داود بن موسى قال أبي حدثني العجلي صالح
 مصنفا مكثرا وكان بغداد نزل ثم كوفي أصله القاضي الضبي هللا عبد أبو داود بن موسى قال الدارقطني الحسن
 بن أخبرنا ثقة داود بن موسى الدارقطني الحسن أبو الق قال البرقاني أخبرنا فيھا فحمد الثغور قضاء ولى مأمونا
 عشرة ست سنة قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا الفضل
 ومائتين عشرة سبع سنة الضبي داود بن موسى مات أخرى مرة وقال الضبي داود بن موسى مات فيھا وماتين
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 حدثنا محمد بن الحارث أخبرنا إبراھيم بن إسحاق بن هللا عبد أخبرنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا األزھري أخبرنا
  بھا المصيصة قاضي داود بن موسى مات فيھا ومائتين عشرة سبع سنة قال سعد بن محمد

 سأن بن مالك عن منكرة أحاديث وببخارى بھا وحدث سمرقند سكن الثقفي عمران أبو نصر بن موسى -  6991
 بن وإسماعيل لھيعة بن هللا وعبد الميموني زياد بن ومحمد زيد بن وحماد سلمة بن وحماد وشعبة الثوري وسفيان

 علي بن محمد بن الحسن الوليد أبو أخبرنا ثقة غير وكان سمرقند أھل من جماعة عنه روى وغيرھم زياد أبي
 مكرم بن يونس بن محمود بن محمد أخبرنا ىببخار الحافظ سليمان بن محمد بن أحمد بن محمد أخبرنا البلخي
 عن ثابت عن سلمة بن حماد حدثنا البغدادي نصر بن موسى حدثنا السمرقندي إبراھيم أبي بن إبراھيم حدثنا الوزان
 سائر على وافترض يوما ثالثين الصوم أمتي على هللا افترض سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس
 بصيام أمره عليه هللا تاب فلما يوما ثالثين مقدار جوفه في بقى الشجرة من أكل لما آدم ألن وذلك وأكثر أقل األمم
 حدثني جل و عز هللا من ففضل بالليل نأكل وما بالنھار الصوم أمتي وعلى علي فافترض بلياليھن يوما ثالثين
 حدث البغدادي نصر بن موسى قال ريسياإلد محمد بن الرحمن عبد سعد أبي عن الخالل أخو محمد بن الحسين
  بالطامات وغيرھما ومالك الثوري عن بسمرقند

 وبكر لھيعة وبن سعد بن الليث عن وحدث بغداد نزل قزوين أھل من البكاء ھارون أبو محمد بن موسى - 6992
 خالد بن افوعط بالل بن وھذيل ميسرة بن وحفص سليمان بن وجعفر زيد بن وحماد األبلي ھاشم وأبي نضر بن

 محله فقال البكاء ھارون أبي عن أبي سألت وقال منه سمع أباه أن الرازي حاتم أبى بن الرحمن عبد ذكر وغيرھم
 عبد وقال بشيء عليه عثرت أني أعلم وال حمزة بن ويحيى خالد بن صدقه عن فكتب الشام قدم الصدق عندي

 أنكروا شيئا أعلم ال فقال عليه أنكروا شيء أي له فقيل وجھه فكلح البكاء ھارون أبى عن زرعة أبا سألت الرحمن
 يقرأه فلم قديما عنه حدث كان قد حديث كتابنا في وكان الرحمن عبد قال بالعراق يعرف وال عنه أحدث ال وأنا عليه
 إبراھيم بن هللا عبد بن محمد حدثنا األصبھاني هللا عبد بن أحمد بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا عليه فضربنا علينا

 أبوھاشم هللا عبد بن كثير حدثنا البكاء ھارون أبو محمد بن موسى حدثنا القزويني يوسف بن يعقوب حدثنا الشافعي
 القضاء يرد الدعاء فان الدعاء من أكثر بني يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول مالك بن أنس سمعت قال

 الخالل بكر أبو أخبرنا الصيرفي يوسف بن الحسن أخبرني قال الفرات بن العباس بن محمد عن حدثت المبرم
 وال بثقة ليس فقال البكاء ھارون أبى عن هللا عبد أبا سألت قال زياد بن الفضل حدثنا الوھاب عبد بن الحسن أخبرني
 عن يدعى جةخار بن للھيثم صديقا ھنا ھا كان كان جل ر قال هللا عبد أبا يا ھذا من له من له قيل كرامه وال امين
  مضر بن وبكر سعد وليث لھيعة بن هللا عبد

 بن محمد يوسف وأبا جميع بن وعمرو المبارك هللا عبد سمع الجوزجاني سليمان أبو سليمان بن موسى -  6993
 بھا وحدث بغداد وسكن القرآن في السنة أھل مذھب يذھب بالرأي بصيرا فقيھا وكان حنيفة أبي صاحبي الحسن
 أبي بن وقال األسدي موسى بن وبشر البرتي عيسى بن محمد بن وأحمد الھاشمي الحسن بن هللا عبد عنه فروى
 البغوي إبراھيم بن إسحاق بن هللا عبد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا صدوقا فقال عنه وسئل أبي عنه كتب حاتم
 بشر عن األعمش حدثنا جميع بن مروع حدثنا الجوزجاني سليمان أبو حدثنا الھاشمي ھو الحسن بن هللا عبد حدثنا
 فيھم أميرھم سيرة وعن بالدھم حال عن فسألھم أنطاكية من أناس علي بن الحسين على قدم قال األسدي غالب بن

 بلدة أيما قال أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جدي عن أبي حدثني الحسين فقال البرد شكوا أنھم اال خيرا فذكروا
 عبد بن محمد أخبرنا العالف يوسف بن محمد بن عثمان أخبرنا بردھا قل قال أو بردھا انكسر ةبالصال أذانھا كثر
 الحسين أخبرنا كان هللا عبد ونعم الجوزجاني سليمان أبو حدثنا البرتي عيسى بن محمد بن أحمد حدثنا الشافعي هللا
 سعيد بن إبراھيم حدثنا عطية بن أحمد احدثن أحمد بن مكرم حدثنا المقرئ إبراھيم عمر أخبرنا الصيمري علي بن
 القضاء عليه فعرض بالورع وشھرته لسنه سليمان بأبي فبدأ الرازي ومعلى سليمان بن موسى المأمون أحضر قال
 وال الغضب مأمون غير وهللا فاني مثلي أمانتك على تولي وال القضاء في هللا حقوق أحفظ المؤمنين أمير يا فقال

 ال فقال ذلك مثل له فقال معلى على وأقبل بخير له فدعا أعفيناك وقد صدقت قال عباده في حكمأ أن  نفسي أرضى
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 قبلناه أعطاك فمن ديونك وتقاضي دينك بقضاء نأمر قال وطالبا مطلوبا فأبيت أداين رجل ألني قال ولم قال أصلح
 الدين أھل مجلسك يحضر قال ناسال أموال ذلك وفي الحكم في شكوك ففي قال عليه مالك عوضناك يعطيك لم ومن

 من أجد ما أربعين من إليه اوصي رجال ارتاد أنا قال امضيته عندك صح وما عنه سألتھم فيه شككت فما أخوانك
  فاعفاه ذلك على أأتمنه حتى عليك الواجبة هللا حقوق قضاء على يعينني من أجد أين فمن إليه أوصي

 أخبرنا البلخي مكرم بن هللا عبد بن علي عنه الحجاج بن شعبة عن ببلخ حدث البغدادي جعفر بن موسى -  6994
 حدثنا البلخي بن محمد بن الرحمن عبد حدثنا الرازي يوسف بن محمد بن الرحمن عبد حدثنا العتيقي محمد بن أحمد
 عن لحجاجا بن شعبة حدثنا البغدادي جعفر بن موسى حدثنا السمسار مكرم بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسن أبو

 يقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن راشد بن مخول
 يوبخ المنافقون جاءك وإذا الجمعة بسورة الجمعة وفي اإلنسان على أتى وھل تنزيل آلم الفجر صالة في الجمعة يوم

  بھا المنافقين

 سعد بن إبراھيم لھيعة بن هللا عبد عن بھا وحدث بغداد سكن المروزي انعمر أبو إبراھيم بن موسى - 6995
 ويزيد الزبرقان بن وداود هللا عبد بن وشريك الرازي جعفر وأبي محمد بن جعفر بن وموسى جعفر بن وإسماعيل

 ذكرو البغوي محمد بن هللا وعبد الشعراني إدريس بن ومحمد السالم عبد بن خلف بن محمد عنه روى زريع بن
 أحمد بن عثمان حدثنا إمالء رزق بن أحمد بن محمد حدثنا ومائتين وعشرين تسع سنة في منه سمع أنه البغوي
 عن جعفر بن موسى حدثتا المروزي إبراھيم بن موسى حدثنا المروزي السالم عبد بن خلف بن محمد حدثنا الدقاق
 مرحبا عدال بالقائلين مرحبا يؤذن المؤذن يسمع حين قال من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده عن أبيه

 أبي بن الحسن حدثني درجة ألف الفي له ورفع سيئة ألف الفي عنه ومحا حسنة ألف الفي له هللا كتب وأھال بالصالة
 بن موسى حدثنا اآلجري عيسى بن عمر حدثنا سعيد بن محمد بن أحمد حدثنا الواعظ أحمد بن عمر حدثنا طالب
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن جحادة بن محمد عن الزبرقان بن داود حدثنا ببغداد المروزي إبراھيم
 الجمع إليھم ينظر باألذان أصواتھم رافعي بالل مقدمھم الجنة نوق من نوق على القيامة يوم المؤذنون يحشر سلم
 الحسين بن علي أخبرنا يحزنون وال الناس ويحزن نيخافو وال الناس يخاف محمد أمة مؤذنوا فيقال ھؤالء من فيقال

 حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب
 نعم فقلت سعد بن إبراھيم صاحب لي فقال إبراھيم بن موسى عن معين بن يحيى سألت قال منصور بن الخالق عبد
 أخبرنا بالكوفة يرويه الذي وكذب كذب فقال بالليل صالته كثرت من جابر حديث يروى إنه له فقلت كذاب ذاك فقال

 حديث عن الحربي إبراھيم سئل قال الجالب إسحاق بن سليمان أيوب أبو أخبرنا العباس بن محمد حدثنا قال العتيقي
 فقد مخلوق القرآن قال من سلم و عليه هللا صلى النبي عن جابر عن الزبير أبي عن لھيعة بن عن إبراھيم بن موسى
 فقعد الجامع مسجد إلى فجاء الشرطية ترك ثم الكرخ في السماكين قنطرة شرطة صاحب كان ھذا موسى فقال كفر
 فأملى علينا أمل له فقالوا الحديث أصحاب في الجامع مسجد في فيه يقرأ معه بكتاب جاء ثم يدعو يدعون قوم مع

 أو اشتراه الكتاب ذلك قصة إيش أدري ال حديثا ھو قط يسمع ولم قط يسمعه لم شيئا يرهوغ لھيعة بن عن عليھم
 الحسن أبي على قرأت الفوارس أبي بن محمد قال ھذا إبراھيم بن موسى رأيت وقد إبراھيم قال وجده أو استعاره

  متروك المروزي إبراھيم بن موسى قال الدارقطني

 سنان بن برد بن والعالء عيينة بن وسفيان بشير بن ھشيم عن بمصر ثحد عمران أبو ناصح بن موسى -  6996
 روى األنصاري محمد بن وعصمة الضرير معاوية وأبي عوانة بن الحكم بن وسليمان الفزاري جبلة بن وعطاء
 من وغيرھم زغبة حماد بن وأحمد الطحان حسن بن وإسحاق شعيب بن ومطلب الفرج بن روح الزنباع أبو عنه

 الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان أخبرنا بأصبھان القرشي الوھاب عبد بن السالم عبد الفرج أبو أخبرنا نالمصريي
 عن نافع عن أبيه عن سنان بن برد بن العالء حدثنا البغدادي صالح بن موسى حدثنا المصري رشدين بن احمد حدثنا
 أخبرنا الصوري علي بن محمد حدثنا فليغتسل الجمعة منكم جاء من قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن
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 ناصح بن موسى قال يونس بن سعيد أبو حدثنا مسرور بن محمد بن الواحد عبد حدثنا األزدي الرحمن عبد بن محمد
  ومائتين وأربعين أربع سنة توفى بھا وحدث مصر قدم عمران أبا يكنى بغدادي

 سكن األصل مديني طالب أبي بن علي بن الحسن بن الحسن بن هللا عبد بن موسى بن هللا عبد بن موسى -  6997
 الزرقي مسعود بن الحسن بن محمد عن روى الجھني عقبة بن سعيد بنت فاطمة أمه وعن أبيه عن بھا وحدث بغداد

 األصبھاني بابن المعروف الكاتب محمد بن الحسين بن علي الفرج أبو أخبرني الرزاز أحمد بن علي أخبرني
 هللا عبد بن موسى حدثني الزرقي الحسن بن محمد حدثني ببغداد القاضي نصر بن محمد بن احمد جعفر أبو يأخبرن
 أبيھا عن الجھني أمية بن شداد بن عقبة بن سعيد بنت فاطمة حدثتني قال حسن بن حسن بن هللا عبد بن موسى بن
 الدواة خلق ثم القلم هللا خلق ما أول قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن علي عن جده عن أبيه عن علي بن زيد عن
 أو رزق أو أجل أو خلق من الساعة تقوم أن إلى كائن ھو ما خط للقلم قال ثم الدواة النون والقلم ن تعالى قوله وھو
 قال ثم فذھب اذھب له قال ثم فأجابه فاستنطقه العقل وخلق نار أو جنة من الساعة تقوم أن ألى كائن ھو ما أو عمل
 وألجعلنك منك أحسن وال منك الي أحب شيء من خلقت ما وجاللي وعزتي قال ثم فأجابه استنطقه ثم فأقبل أقبل له

 بطاعته وأعملھم  أطوعھم عقال الناس أكمل سلم و عليه هللا صلى النبي فقال أبغضت ممن نقصنك وال أحببت فيمن
 بن أحمد بن ومحمد البزاز عيسى بن محمد بن علي ناأنبأ بطاعته وأعملھم للشيطان أطوعھم عقال الناس وأنقص
 بن محمد حدثنا الكاتب نصر بن أحمد بن محمد جعفر أبو حدثني الحافظ سلم بن عمر بن محمد حدثنا قاال رزين
  جوارنا في ببغداد حسن بن هللا عبد بن موسى بن هللا عبد بن موسى حدثني الزرقي مسعود بن الحسن

 الرحيم عبد بن محمد عنه روى األزرق يوسف بن إسحاق عن حدث الفزاري ھارون وأب سھل بن موسى - 6998
 أبو حدثنا إمالء المظفر بن محمد حدثنا الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا المصري ببنان المعروف

 سھل بن موسى ثنيحد بمصر ببنان المعروف الرحيم عبد بن محمد حدثنا الھروي بشر بن يوسف بن محمد هللا عبد
 أبي عن الشيباني إسحاق أبي عن الثوري سفيان حدثنا األزرق يوسف بن إسحاق حدثنا ببغداد الفزاري ھارون أبو

 تربته من سرته وفي إال يولد مولود ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن عن الجشمي األحوص
 تربه من خلقنا بكر وأبو وأنا فيھا يدفن حتى منھا خلق التي تربته إلى رد العمر أرذل إلى رد فإذا منھا ولد التي
  ندفن وفيھا واحدة

 الطوب قصر له يقال موضع في بإفريقية وسكن المغرب بالد إلى انتقل البغدادي العابد جميل بن موسى -  6999
 أبي حدثنا المصري األعلى عبد بن يونس بن أحمد بن الرحمن عبد بن علي أخبرنا العتيقي أخبرنا ھناك يتعبد فكان
  الطوب قصر سكن العباد من بإفريقية كان البغدادي جميل بن موسى قال

 معاوية وأبي الموصلي عمران بن المعافي عن بھا وحدث الرقة نزل عمران أبو مروان بن موسى - 7000
 الدقاق حكيم بن وجنيد رقيال القطان يزيد بن هللا عبد بن الحسين عنه روى الحذاء حميد بن وعبيدة الضرير
 حدثنا الدھان جامع بن هللا عبد بن محمد أخبرنا قاال النرسي عمر بن محمد بن والحسن األزھري أخبرنا وغيرھما

 ينزل كان ولد وبھا بالرقة مات عمران أبا يكنى البغدادي مروان بن موسى قال الحراني سعيد بن محمد علي أبو
  ومائتين وأربعين ست سنة الرافقة بربض الخادم حسين فندق

 بن محمد قتيبة بن سلم قتيبة أبي عن ببغداد حدث البصري عمران أبو حيان بن سعيد بن محمد بن موسى -  7001
 أبي بن عمر بن وإبراھيم الدالل حماد بن سھل عتاب وأبي نصير بن وحجاج مھدي بن الرحمن وعبد عدي أبي

 بن أحمد بن هللا وعبد الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن أحمدو الصاغاني إسحاق بن محمد عنه روى الوزير
 بن هللا عبد حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا مستقيمة أحاديث المارستاني إبراھيم
 بن مختارال حدثنا عتاب أبو حدثنا ببغداد البصري حيان بن محمد بن موسى حدثنا قال المارستاني إبراھيم بن احمد
  ذكره بحديث نافع
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 قال جعفر بن العزيز عبد عن حدثت حنبل بن احمد أصحاب متقدمى من الجصاص عيسى بن موسي -  7002
 وبن القطان يحيى من سمع زاھد متخل ورع جليل رجل الجصاص عيسى بن وموسى قال بكرالخالل أبو أخبرنا
 والورع الزھد في الداراني سليمان أبى من سمعه شيءو هللا عبد أبى بمسائل اال يحدث ال وكان ونحوھما مھدى
 ضاع الباقي ان وقال الوراق احمد بن الحسن بن صالح منھا بشيء حدثني هللا عبد أبى عن كثيرة مسائل عنده وكانت
  جدا القدر رفيع رجل وھو جناد بن بكر وأبو المطوعي بكر أبو عنه حدث وقد

 العلوي حمزة بن الميمون بن القاسم بن احمد إبراھيم أبو إلى كتب رملةبال حدث البغدادي عيسى بن موسى -  7003
 بن محمد بن احمد الحسين أبو أخبرنا قال عنه البغدادي هللا ھبة بن على نصر أبو وحدثني مصر من الحسيني
 خمسين ةسن بالرملة البغدادي عيسى بن موسى حدثنا الوشاء محمد بن عيسى بن يعنى احمد حدثنا السمناني األزھر
 بكى إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن الطويل حميد عن ھارون بن يزيد حدثنا ومائتين
 فله أسكته من الثرى تحت والديه واريت الذي اليتيم ھذا أبكى من فيقول تعالى الرحمن كف في دموعه وقعت اليتيم
 عندنا وحديثه مجھول وانه عيسى بن موسى اال معرفون كلھم ورجاله ادهبإسن اال اكتبه لم جدا منكر حديث ھذا الجنة
  مقبول غير

 بن محمد موسى عن حدث موسى بن بشر والد األسدي محمد أبو عميرة بن شيخ بن صالح بن موسى -  7004
 عبد بن مدمح هللا عبد أبو أخبرنا األسدي صالح بن هللا عبد بن محمد بن احمد الحسن أبو عنه روى الجمحي سالم
 أبوالعيناء القاسم بن محمد أنشدنا قال المكى عيسى بن محمد بن احمد حدثنا الخزاز العباس بن محمد أخبرنا الواحد
 صرما بالود لنا وأبد...  وجفانا ملنا من على سالم...  عميرة بن شيخ بن صالح بن موسى في إبراھيم بن إلسحاق
 بن موسى الخير لموسى قل أال... ...  وينسانا حال كل في ونذكره...  هبقرب نسر من مسيئا أليس... ...  وھجرانا
 انسانا حبك أحببت وال سواك...  حللته محال قلبي في حل فما... ...  غضبانا كنت إن يرضيك الذي علينا...  صالح

 الكوكبي القاسم نب الحسين حدثنا سعيد بن إسماعيل حدثنا األزھري أخبرني شاعرا متأدبا صالح بن موسى وكان... 
 بعثت...  سعيد إليه فكتب باالوزة يوجه ولم أوزة بجوذابة سلم بن سعيد إلى شيخ بن صالح وجه قال المبرد أخبرنا
...  بجوذابة إليك بعثنا...  موسى فقال أجبه موسى البنه صالح فقال...  جوذابھا جاء التي فأين...  بجوذابة إلينا
 بن محمد الفياض أبي كتاب في قرأت...  تطالبھا يتعبنك فال...  الباھلي الفتى حظ وذلك... ...  أربابھا االوزة وحاز
 موسى توفى األسدي محمد بن أحمد الحسن أبو قال قال الشرابي يحيى بن المظفر حدثنا الكاتب طالب أبي بن أحمد
  وشھر سنة وتسعون ثالث وله ومائتين وخمسين سبع سنة من شعبان غرة األحد ليلة عميرة بن شيخ بن صالح بن

 أبي بن أحمد عنه روى اليزيدي الرحمن عبد وأبي األصمعي عن أخذ النحوي عمران أبو سلمة بن موسى - 7005
 الناس وحملھا ببغداد األصمعي كتب أملى قد وكان األصمعي رواة أجل كان وقال النجم بن علي بن يحيى خال كامل
  عنه

 وإسحاق الرازي سليمان بن وإسحاق البلخي سالم بن سلم عن حدث النحوي عمران أبو خاقان بن موسى -  7006
 روى النصيبي عمرو بن وحماد ھارون بن ويزيد القاسم بن ھاشم النضر وأبي عاصم بن وعلي األزرق يوسف بن
 يوالقاض األنماطي نيروز بن إبراھيم بن ومحمد األنباري عجب بن وسعيد ناجية بن هللا وعبد العجل عبيد عنه

 بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا مھدي بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا ثقة وكان المحاملي
 أم عن عطاء عن عن سليمان أبي بن عن األزرق إسحاق حدثنا خاقان بن موسى حدثنا إمالء المحاملي إسماعيل
 عجين أثر فيھا جفنه في غسل له وضع وقد مكة فتح ميو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علي دخل قالت ھانئ
 ثمانيا أم ستا أم أربعا أم أركعتين صلى كم أدري فال قالت صلى ثم به فتوشح بثوب دعا ثم اغتسل ثم بثوب فاستتر
 وأنا السقطي سنقة بن زياد بن بشر بن محمد بن عثمان عمرو أبي علي قرئ قال الرزاز أحمد بن علي أخبرني
 خيثمة أبي جار النحوي عمران أبو خاقان بن موسى حدثنا العجل بعبيد المعروف محمد بن الحسين حدثنا قال أسمع
 المؤمنين أم عائشة عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مصعب بن خارجة حدثنا البلخي سالم بن سلم حدثنا قال
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 عائشة قالت لھم الرحمة وقرب وقنوطھم عبادال إياس من ليضحك هللا إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت
 منه منا يعد لم فقلت ليضحك إنه بيده محمد نفس والذي قال تعالى ربنا يضحك أو وأمي أنت بأبي هللا رسول يا قلت
  ضحك إذا خيرا

 بن محمد عنه روى عياش بن بكر أبي عن حدث الغلي بابن يعرف الشطوي عمران أبو محمد بن موسى -  7007
 أبو حدثنا الشطوي عمران أبو محمد بن موسى حدثنا العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدي بن عمر أبو خبرناأ مخلد
 واألنصار المھاجرون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جرير عن وائل أبي عن عاصم عن عياش بن بكر

 واآلخرة الدنيا في بعض أولياء بعضھم ثقيف من والعتقاء قريش من والطلقاء واآلخرة الدنيا في بعض أولياء بعضھم
 حدث الشطوي الغلي بن له يقال عمران أبو محمد بن موسى يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت قال البرقاني أخبرنا
  يترك ضعيف ببغداد

 أخبرنا القاضي وكيع عنه روى األسدي الصلت بن محمد عن حدث األنباري القاسم أبو خالد بن موسى - 7008
 الصائغ محمد بن جعفر حدثني وكيع خلف بن محمد حدثنا الكاتب إسماعيل بن محمد بن إسماعيل حدثنا جوھريال

 بكر عن الربيع بن قيس حدثنا الصلت بن محمد حدثنا قالوا الجوھري إسرائيل بن ومحمد األنباري خالد بن وموسى
 حملتم إذا سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو قال قال ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزھري عن وائل بن

 بن محمد حدثنا القاضي كامل بن أحمد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا موثقة والرجل معلقة األيدي فان فأخروا
 قانع بن الباقي عبد حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا السمسار محمد بن علي أخبرنا بنحوه الجوھري إسرائيل

  ومائتين وستين إحدى سنة في مات األنباري خالد بن موسى سمالقا أبا أن

 العسقالني إياس أبي بن آدم عن وحدث الشام سكن القراطيسي عمران أبو موسى بن هللا عبد بن موسى - 7009
 حامد أبو أخبرنا بنيسابور الطرازي بكر أبي بن علي الحسين أبو أخبرنا النيسابوري الحسنوي حامد أبو عنه روى
 آدم حدثنا بعكا البغدادي عمران أبو القراطيسي موسى بن هللا عبد بن موسى حدثنا المقرئ حسنويه بن علي بن مدأح
 صلى هللا رسول قال قال خديج بن رافع بن لبيد بن محمود عن أسلم بن زيد عن داود عن شعبة حدثنا إياس أبي بن
 داود عن شعبة عن الوليد بن بقية رواية من ھذا يحفظ وإنما قال كذا لألجر أعظم فإنه بالفجر نوروا سلم و عليه هللا
  أسلم بن زيد عن داود أبي عن شعبة عن فيرويه آدم وأما

 أبي بن وقاسم الخراز عدن بن هللا عبد عن حدث القنطري البزاز عمران أبو سالم بن نصر بن موسى -  7010
 محمد عنه روى رزمة أبي بن العزيز عبد بن محمدو شجاع بن الوليد ھمام وأبي االخنسي عمران بن وأحمد شيبة
 الحلبي الزيات إسحاق بن أحمد بن وإسحاق األطرابلسي سليمان بن وخيثمة المطيري جعفر بن ومحمد مخلد بن

 في البزاز عمران أبو نصر بن موسى مات فيھا ومائتين وسبعين اثنتين سنة بخطه مخلد بن محمد كتاب في وقرأت
  رمضان شھر من مضيا ليومين الخميس يوم

 الفضل بن إسماعيل عنه روى الحوضي عمر بن حفص عمر أبي عن حدث البندار حيان بن موسى - 7011
 حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا قاال العالف يوسف بن محمد بن وعثمان بكر أبي بن الحسن أخبرنا البلخي

 قال قال أنس عن األحول عاصم عن شعبة حدثنا عمر بن حفص حدثنا حيان بن موسى حدثنا الفضل بن إسماعيل
 ومائتين وسبعين ثالث سنة بخطه مخلد بن محمد كتاب في قرأت األذنين ياذا لرجل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  اآلخرة جمادي في البندار حيان بن موسى مات فيھا

 عن حدث األصل مروزي وھو بالصقلي المعروف عمران أبو يزيد بن هللا عبد بن الحسن بن موسى - 7012
 هللا عبد بن ومطرف دكين بن الفضل نعيم وأبي مظھر بن السالم عبد وعن الثوري سفيان صاحب عطاء بن معاوية
 الباھلي مرزوق بن وعمر الحوضي عمر وأبي الخزاعي هللا عبد بن ومحمد المعنى الحميد عبد بن وعلي المدني

 محمد بن وإبراھيم المحاملي هللا عبد أبو القاضي عنه روى الوركاني جعفر بن دومحم الزبيري حمزة بن وإبراھيم
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 الرزاز عمرو بن ومحمد الصفار محمد بن وإسماعيل الفريابي محمد بن جعفر بن ومحمد النحوي نفطويه عرفة بن
 حسون بن حمدأ بن محمد بن أحمد نصر أبو أخبرني الدمشقي راشد بن الميمون وأبي الشيرزاذي علي بن والحسن
 عمر أبو حدثنا الصقلي الحسن بن موسى حدثنا إمالء الرزاز البختري بن عمرو بن محمد جعفر أبو حدثنا النرسي
 بثوب ترتد ال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن جابر عن الزبير أبي عن الدستوائي ھشام حدثنا الحوضي

  الصماء به تشتمل وال واحد

 بن العزيز وعبد الجعد بن علي سمع األصل ختلي بالشص المعروف الحافظ عيسى أبو ىموس بن موسى - 7013
 بن ومحفوظ الحمصي مصفى بن ومحمد شيبة أبي بن بكر وأبا األنماطي حجاج أخا منھال بن ومحمد الخالل بحر

 الحافظان بطال بن نصر بن أحمد طالب وأبو عبيد بن محمد بن وعلي مخلد بن محمد عنه روى الفركي إبراھيم
 بن الحسين بن محمد أخبرنا نجيح بن العباس بن ومحمد الحكيمي أحمد بن ومحمد التاريخي الملك عبد بن ومحمد
 حدثنا المنھال بن محمد حدثنا موسى بن موسى عيسى أبو حدثنا نجيح بن العباس بن محمد حدثنا األزرق محمد

 و عليه هللا صلى هللا رسول بعثه بكر أبا أن عباس بن نع كريب حدثنا قال عقبة بن موسى عن سليمان بن الفضيل
 هللا صلى هللا رسول عن ويبلغھم مناسكھم الناس يخبر المجاز ذي إلى انشمر ولكنه الكعبة يقرب فلم الحج على سلم
 رقانيالب أخبرنا الحج إلى العمرة من استمتعوا يكونوا لم أنھم وذلك المجاز ذي قبل من عرفة أتوا حتى سلم و عليه

 الختلي ھو الدارقطني قال عيسى أبو موسى بن موسى حدثنا مخلد بن محمد حدثنا الدارقطني عمر بن علي أخبرنا
 بن وموسى قال أسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا الثقات أحد

 سنة صفر من بقين لسبع توفى وضعته البدعة أن إال ظالحفا من كان بالشص المعروف الختلي عيسى أبو موسى
  مدينتنا من الشرقي بالجانب الخرسي مربعة شارع في ينزل وكان وسبعين خمس

 علية بن إسماعيل عن حدث الوشاء بالحرفي المعروف عمران أبو سيار بن كثير بن سھل بن موسى -  7014
 وأبي السھمي بكر بن هللا وعبد الوليد بن شجاع درب وأبي األزرق وإسحاق ھارون بن ويزيد عاصم بن وعلي
 يحيى بن عثمان بن وأحمد األشناني بن الحسين أبو والقاضي السماك بن عمرو أبو عنه روى القاسم بن ھاشم النضر
 أبو حدثنا الفتح بن علي بن محمد أخبرنا الشافعي بكر وأبو ثعلب صاحب الواحد عبد بن محمد عمرو وأبو اآلدمي
 قال اإلسكافي مالك بن محمد بن محمد حدثنا السوطي إسماعيل بن إبراھيم بن إسحاق بن محمد بن الحسين القاسم
 البصرة صدقات يلي أن قبل عنه كتبت فقال علية بن إسماعيل عن كتبت متى سھل بن لموسى يقول رجال سمعت
 الحسن أبي على قرأت الفوارس أبي بن محمد قال حنبل بن أحمد عنه يكتب أن قبل عنه كتبت فقد السائل له فقال

 جدا ضعيف فقال الوشاء سھل بن موسى عن البرقاني سألت ضعيف الوشاء كثير بن سھل بن موسى قال الدارقطني
 سنة القعدة ذي من يوم أول الوشاء سھل بن موسى توفى الشافعي بكر أبو لنا قال قال رزق أحمد بن محمد أخبرنا
 يوم الوشاء سھل بن موسى ومات قال إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا بكر أبي نب الحسن وأخبرنا وسبعين ثمان

  ومائتين وسبعين ثمان سنة القعدة ذي من يوم أول الجمعة

 بن ومعاوية المروذي محمد بن الحسين سمع بالطوسي المعروف عيسى أبو عمرو بن ھارون بن موسى - 7015
 البصري حكام بن وعمرو الطوسي زياد بن وحمزة العميري هللا عبيد بن سويون األشعري بالل وأبا األزدي عمرو
 بكر وأبو المنادى بن الحسين وأبي الخياط الفتح أبي بن ومحمد مخلد بن محمد عنه روى الھيصم بن نعيم بن ومحمد
 أبا أن أسمع ناوأ المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن علي أخبرنا ثقة وكان الشافعي
 ناحية الطوسيين سكة في منزله ومائتين وثمانين إحدى سنة مات الطوسي عمرو بن ھارون بن موسى عيسى
  الحربية

 إبراھيم بن وموسى علي بن عاصم عن حدث الجواربي هللا عبد بن سعيد داود بن خلف بن موسى -  7016
  الجواربي خلف بن صالح بن محمد أخيه بن عنه روى المروزي
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 سمع األصل نسائي بالجالجلي المعروف األنصاري السري أبو عباد أبي بن عباد بن الحسن بن موسى - 7017
 القرقساني مصعب بن ومحمد دكين بن الفضل نعيم وأبا مسلم بن وعفان عبادة بن وروح السھمي بكر بن هللا عبد
 محمد عنه روى الدمشقي الرحمن عبد بن انوسليم بكار بن وسھل الحوضي عمر وأبا القعنبي مسلمة بن هللا وعبد
 قانع بن الباقي وعبد النجاد سلمان بن وأحمد الرزاز عمرو بن ومحمد القارئ اآلدمي بكر وأبو الدوري مخلد بن

 بن الحسن أخبرنا به بأس ال الدارقطني وقال ثقة وكان سلم بن جعفر بن وعمر الشافعي بكر وأبو الخطبي وإسماعيل
 أخبرني صوته لحسن الجالجلي السري أبو سمع القارئ االدمي بن جعفر بن محمد بكر أبو لنا لقا قال بكر أبي

 يقول الصبغي ھو إسحاق بن بكر أبا سمعت قال الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ علي بن محمد
 من الجالجلي سمع يقول يالطيالس جعفر سمعت فقال الحسن بن موسى عنده وذكر تمتام غالب بن محمد سمعت
 السري أبي عن الخالل محمد أبو وسأله الفوارس أبي بن محمد الفتح أبا سمعت والسھمي مصعب بن محمد

 قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ثقة فقال الجالجلي
 يوم توفى أنس بن مالك عن الكتاب القعنبي عن يروي كان لجالجليبا المعروف النسائي عباد بن الحسن بن موسى
 قال صوته فأعجبه التراويح صالة في قدمة القعنبي إن عنه قيل وثمانين سبع سنة صفر من خلت عشرة لسبع السبت
 علي بن إسماعيل أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا لقبا عليه فبقي الجالجل صوت صوتك كأن لي فقال
 وثمانين سبع سنة صفر في السبت يوم ودفن الجمعة يوم الجالجلي الحسن بن موسى السري أبو ومات قال بيالخط

  ومائتين

 الصمد عبد عنه روى إسرائيل أبي بن إسحاق عن حدث البزاز العباس أبو موسى بن عمران بن موسى - 7018
  الطستي علي بن

 بن وداود أباه سمع بالحمال والده المعروف البزاز عمران أبو مروان بن هللا عبد بن ھارون بن موسى - 7019
 بن وعلي الوليد بن وحاجب سبالن زياد بن وإبراھيم الحماني بن ويحيى الوركاني جعفر بن ومحمد الضبي عمرو
 راھويه بن وإسحاق حنبل بن وأحمد الطالقاني إسماعيل بن وإسحاق عون بن ومحرز ھشام بن وخلف الجعد

 وأحمد الخطبي وإسماعيل الخلدي وجعفر زياد بن سھل أبو عنه روى وبعدھم طبقتھم في ومن وفمعر بن وھارون
 بن محمد الطاھر أبو والقاضي با الواثق بن محمد بن العزيز وعبد الشافعي بكر وأبو التمار الھيثم بن عيسى بن

 خرج الذي ھو انه ويقال حافظا عالما ثقة وكان السمسار ھارون بن وعلي أحمد بن ودعلج الذھلي هللا عبد بن أحمد
 محمد بن هللا عبد حدثنا البلخي علي بن محمد بن الحسن الوليد أبو فأخبرني مسنده القاضي إسحاق بن إلسماعيل
 لم إسحاق بن إسماعيل للقاضي قلت يقول ھارون بن موسى سمعت قال الھجيمي إسحاق أبو حدثنا بالبصرة التوزي

 عندي وھي بھا تحدث وأنت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حديث وفيھا كتبك على منتنيائت وقد شھادتي تقبل ال
 النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرني الشھادة يعني قط نباھة ذي في رأيتھا ما إني قال
 قعد إذا كان ھارون بن موسى نم أورع وال أھيب الحديث حفاظ في رأينا ما يقول إسحاق بن بكر أبا سمعت قال

 الصوري علي بن محمد سمعت ھارون بن موسى يحضر حتى يحدث ال مجلسه في القاضي إسحاق بن إسماعيل
 عليه هللا صلى هللا رسول حديث على كالما الناس أحسن يقول الحافظ سعيد بن الغني عبد سمعت يقول كثيرة مرات

 محمد أخبرنا وقته في الدارقطني عمر بن وعلي وقته في ھارون بن ىوموس وقته في المديني بن علي ثالثة سلم و
 ھارون بن موسى عمران أبو قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا األكبر الواحد عبد بن
 أحمد بن محمد اأنبأن الرجال ومعرفة والثقة بالحفظ المشھورين أحد كان بالحمال ھارون المعروف البزاز هللا عبد بن
 ومائتين وعشرة أربع سنة أول في مولده كان ھارون بن موسى أن الجعفي غالب بن عمر بن محمد أخبرنا رزق بن

 سمعت قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا يحج لم خضب أن فلما سنة وبمكة سنة ببغداد يقيم وكان تسعين سنة في وخضب
 بن أخبرنا الحافظ ھارون بن موسى مات فيھا ومائتين وتسعين ربعأ سنة يقول حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد
 وأخبرنا وتسعين أربع سنة شعبان في ھارون بن موسى عمران أبو مات قال الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا رزق
 عشرة الثنتي الخميس يوم البزاز ھارون بن موسى مات قال التمار الھيثم بن عيسى بن أحمد حدثنا أيضا رزق بن
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 ودفن مواضع ثالثة في أخته وبن شيبة أبي وبن الفريابي عليه وصلى ومائتين وتسعين أربع سنة شعبان من بقيت
  حرب بباب

 اليزيدي العباس بن ومحمد األزرق خالد بن ھشام عن بتنيس حدث البغدادي زريق بن جمھور بن موسى -  7020
 الطبراني أحمد بن وسليمان المصري محمد بن وعلي الحافظ طالب بن نصر بن احمد طالب أبو عنه روى وغيرھما
 حدثنا طالب بن نصر بن أحمد حدثني النخاس بن سليمان بن الحسن بن هللا عبد القاسم أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا
 يحيى محمد أبا سمعت قال الموصلي عمرو بن عامر الفتح أبو حدثني بتنيس البغدادي زريق بن جمھور بن موسى

 بن هللا عبد بن العريان بن عمار بن العالء بن العريان العالء بن عمرو أبي اسم كان قال اليزيدي كالمبار بن
  المازني يدعى وكان تميم بن عمرو بن مالك بن مازن بن خزاعي بن حجر بن جلھمة بن الحارث بن الحصين

 بن األعلى عبد عن حدث رأى نم سر ساكني من الخياط عمران أبو خالد بن هللا عبد بن محمد بن موسى - 7021
 بكر أبو عنه روى الدورقي إبراھيم بن وأحمد الرازي حميد بن ومحمد الھروي هللا عبد بن وإبراھيم النرسي حماد
 بن هللا عبد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا ثقة وكان المعدل الخرساني بن محمد وأبو األنباري القاسم بن محمد
 حدثنا حميد بن محمد حدثنا عمران أبو الخياط خالد بن هللا عبد بن محمد بن موسى حدثنا يالبغو إبراھيم بن إسحاق
 و عليه هللا صلى هللا رسول مرض لما قالت عائشة عن عروة عن الوزان عمرو أبي ھالل عن سفيان عن مھران
  مساجد أنبيائھم قبور اتخذوا اليھود هللا لعن قال منه يقم لم الذي المرض سلم

 سمع الخطمي األنصاري بكر أبو يزيد بن هللا عبد بن موسى بن هللا عبد بن موسى بن إسحاق بن موسى -  7022
 وأبا الضبي عمرو بن وداود الوركاني جعفر بن ومحمد الجوھري الجعد بن وعلي اليربوعي يونس بن وأحمد أباه

 شيبة أبي بن بكر وأبا حنبل بن وأحمد ينيالمد بن وعلي قالون ميناء بن وعيسى الزھراني الربيع وأبا التمار نصر
 صاعد بن محمد بن يحيى عنه روى الزھري مصعب وأبا والزبيري حمزة بن وإبراھيم الحريري بشر بن ويحيى
 يحيى بن عثمان بن وأحمد القاضيان قانع بن الباقي وعبد كامل بن وأحمد مخلد بن ومحمد األنباري بن بكر وأبو

 بن محمد وأبو القزاز الحسن بن وحبيب الشافعي بكر وأبو القطان زياد بن سھل وأبو الخطبي وإسماعيل اآلدمي
 بالكوفة إسحاق بن موسى مولد وكان قلت صدوق ثقة وھو عنه كتبت الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد وقال ماسي
 عن بكر أبي بن لحسنا أخبرنا فاضال دينا عفيفا وكان األھواز وقضاء الري قضاء موسى وولى مديني إسحاق وأبوه
 الحديث في ثبتا فصيحا وكان ومائتين عشر سنة في األنصاري الخطمي إسحاق بن موسى ولد قال كامل بن أحمد
 أبي بن الحسن على وقرأت الشافعي مذھب انتحال يظھر وكان األھواز بكور القضاء إليه وكان محمودا السماع كثير
 كريب أبي من سمعت أبي قال قال األنصاري إسحاق بن موسى بن أحمد أخبرني قال كامل بن أحمد عن بكر

 سمعت قال األندلسي محمد بن نصر حدثنا قال بحلوان الدسكري الطيب بن علي بن يحيى حدثنا حديث ألف ثالثمائة
 أيھا امرأة له فقالت قط متبسما يرى ال إسحاق بن موسى كان يقول أبي سمعت قال القاضي القاسم بن علي الحسن أبا

 وھو اثنين بين يحكم أن للقاضي يحل ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي فإن الناس بين تحكم أن لك يحل ال القاضي
 أحمد بن محمد هللا عبد أبا سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن أحمد بن محمد أخبرني فتبسم غضبان

 امرأة وتقدمت ومائتين وثمانين ست سنة بالري يالقاض إسحاق بن موسى مجلس حضرت يقول القاضي موسى بن
 الشھود بعض فاستدعى أحضرتھم قد قال شھودك القاضي فقال فأنكر مھرا دينار خمسمائة زوجھا على وليھا فادعى

 الوكيل قال ماذا تفعلون الزوج فقال قومي للمرأة وقال الشاھد فقام شھادته في إليھا ليشير المرأة إلى ينظر أن
 الذي المھر ھذا علي لھا أن القاضي أشھد وإني الزوج فقال معرفتھا عندھم لتصح مسفرة وھي امرأتك ىإل ينظرون
 وھبت قد أن القاضي أشھد فإني المرأة فقالت زوجھا من كان بما وأخبرت المرأة فردت وجھھا عن تسفر وال تدعيه
 بن أحمد بن محمد أخبرنا األخالق مكارم في ھذا يكتب القاضي فقال واآلخرة الدنيا في منه وابرأته المھر ھذا له

 قاض وھو باألھواز القاضي األنصاري إسحاق بن موسى بكر أبو مات قال الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا رزق
 محمد أخبرنا ومائتين وتسعين سبع سنة المحرم من بقين لسبع الجمعة يوم بھا ودفن الجمعة ليلة وفاته وكانت عليھا
 موسى بن إسحاق بن موسى بكر أبو قال اسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن
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 على له فكان ومائتين عشر سنة ومولده باألھواز قاضيا وتسعين سبع سنة المحرم في مات الخطمي ثم األنصاري
 الجانب من موسى نھر على صالح بدر في سنة عشرة ثمان وله القرآن الناس أقرأ أنه بلغني سنة وثمانون ست ذلك

  ستره على ومات فاكثروا عنه الناس كتب سنة وعشرون ثمان وله استقضى وانه مدينتنا من الشرقي

 عدي بن هللا عبد عنه روى الجعد بن علي عن حدث المقرئ المخرمي القاسم أبو هللا عبد بن موسى -  7023
  ببغداد منه سمعا أنھما وذكر مصر زيلن البغدادي الفضل بن هللا عبد بن وعلي الجرجاني

 البزاز سعيد بن ورجاء رشيد بن داود عن حدث بالختلي يعرف عيسى أبو موسى بن علي بن موسى - 7024
 بن علي وأبو المقرئ مقسم بن بكر وأبو النحوي األنباري بن بكر أبو عنه روى المنقري خالد بن يحيى بن وزكريا
 عيسى أبو حدثنا الصواف الحسن بن أحمد بن محمد أخبرني رزق بن أحمد بن محمد أخبرني ثقة وكان الصواف
 بن عمر عن الرأي صاحب ھو الحسن بن محمد حدثنا البزاز سعيد بن رجاء حدثنا الختلي موسى بن علي بن موسى
 جدھاس ص في التي السجدة قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن أبيه عن ذر
  شكرا نسجدھا ونحن توبة داود

 بن علي عنه روى الريان بن بكار بن محمد عن حدث المكاري عمران أبو برطق بن ھارون بن موسى -  7025
 وأنا المنادي بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد وأخبرنا البغدادي الفضل بن هللا عبد
 ربضنا في كان وقال ومائتين وتسعين تسع سنة في مات المكاري برطق بن رونھا بن موسى عمران أبا أن أسمع
  السن كبير وكان وفاته قبل عنه وكتب سعيد بن قتيبة عن ذكر فيما كتب خراسان إلى البغال يكرى

 عبد بن محمد أخبرنا الصوري حدثنا بھا ومات مصر نزل عمران أبو الفرخان بن الفضل بن موسى - 7026
 الفرخان بن الفضل بن موسى قال يونس بن سعيد أبو حدثنا مسروق بن محمد بن الواحد عبد حدثنا زدياأل الرحمن
 عاقال أديبا وكان ومشاربا لھم ومواكال مصر أھل لوجوه صديقا وكان قديما مصر إلى قدم بغدادي عمران أبا يكنى
 اإلثنين يوم توفى ونحوه مسلم بن عفان عن دهعن إن يقال وكان حكايات عنه وحفظنا الحديث من امتنع قد أعرفه وأنا

  ثالثمائة سنة محرم من للنصف

 محمد كريب وأبا األواني هللا عبيد بن حماد بن سماعه سمع العكبري البزاز عمران أبو حمدون بن موسى - 7027
 محمد عنه وىر حنبل بن إسحاق بن وحنبل قمير بن محمد بن وزھير الشاعر يوسف بن وحجاج الھمداني العالء بن
 اإلسماعيلي بكر وأبو العكبري رجاء بن وعمر الحنبلي الخالل ھارون بن محمد بن أحمد بكر وأبو مخلد بن

 أخبرنا اإلسماعيلي إبراھيم بن أحمد أخبرنا البرقاني أخبرنا ثقة وكان الدقاق بخيت بن هللا عبد بن ومحمد الجرجاني
 أبي حدثنا حازم بن جرير بن وھب حدثني الشاعر بن حجاج ثناحد بعكبرا العكبري حمدون بن موسى عمران أبو
 حين جبرائيل أن سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن يحدث أيوب سمعت قال

 أم أو ھاجر هللا رحم سلم و عليه هللا صلى النبي فقال البطحاء تجمع إسماعيل أم أو ھاجر جعلت بعقبه زمزم ركض
 بن موسى مات فيھا وثالثمائة إحدى سنة بخطه مخلد بن محمد كتاب في قرأت معينا عينا لكانت تركتھا لو إسماعيل
  البزاز عمران أبو العكبري حمدون

 وعبد إسرائيل أبي بن إسحاق عن بھا وحدث رأى من سر يسكن كان التوزي سعيد بن ھارون بن موسى - 7028
 علي أبي بن وعلي البرقاني بكر أبو أخبرنا الوراق لؤلؤ بن عنه روى وارثال عبد بن الصمد عبد بن الوارث
 حدثنا رأى من بسر التوزي سعيد بن ھارون بن موسى حدثنا الوراق لؤلؤ بن محمد بن علي أخبرنا قاال المعدل
 رسول سمعت قال حصين بن عمران عن أبيه عن الزبير بن محمد عن زيد بن حماد حدثنا إسرائيل أبي بن إسحاق

 أبو لنا قال قال الخالل محمد بن الحسن حدثني يمين كفارة وكفارته غضب في نذر ال يقول سلم و عليه هللا صلى هللا
  وثالثمائة خمس سنة رأى من بسر التوزي ھارون بن موسى مات لؤلؤ بن الحسن
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 بن الواحد عبد عن بھا وحدث بغداد سكن البصري الجوني عمران أبو الحميد عبد بن سھل بن موسى -  7029
 الحمصي الملك عبد بن ھشام بقي وأبي الدمشقي عمار بن وھشام القرقساني إبراھيم بن وإسحاق البصري غياث
 بن وأحمد البجلي نوح بن وعمر القطيعي مالك بن بكر وأبو أحمد بن دعلج عنه روى المصري رمح بن ومحمد
 بن ومحمد الخالل جيان بن خلف بن ومحمد لؤلؤ بن الحسن وأبو الزبيبي إبراھيم بن هللا وعبد الختلي سلم بن جعفر
 موسى عن وسئل االبندوني القاسم أبا سمعت بخطه البرقاني كتاب في قرأت السكري عمر بن وعلي الحافظ مظفر
 يكن ولم عليه فقرأه عمار بن ھشام عن السوق من كتابا اشترى بعضھم كان قد قال تم كوم من فقال الجوني سھل بن
 الحسن أبا سألت يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت قال الدينوري نصر بن محمد بن علي حدثني سماع فيه هل

 أبو مات قال أبيه عن الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا ثقة فقال الجوني سھل بن موسى عمران أبي عن الدارقطني
  وثالثمائة سبع سنة رجب في ببغداد الجوني عمران

 حدث األنصاري التيھان أبو مالك بن أنس بن موسى بن طلحة أبي بن هللا عبد بن خالد بن أنس بن موسى - 7030
 شاھين بن حفص وأبو المظفر بن ومحمد القاضي كامل بن احمد عنه روى الجھضمي علي بن نصر وعن أبيه عن

 الحافظ المظفر بن مدمح حدثنا قاال القارئ يوسف بن أحمد بن محمد منصور وأبو األزھري القاسم أبو أخبرني
 حدثنا األنصاري مالك بن أنس بن موسى بن طلحة أبي بن هللا عبد بن خالد بن أنس بن موسى التيھان أبو حدثنا
 بجوار مر سلم و عليه هللا صلى النبي أن مالك بن أنس عن ثمامة عن عوف عن األعلى عبد حدثنا علي بن نصر
 هللا صلى هللا رسول فقال...  جار من محمد وحبذا...  النجار بني من جوار نحن...  يقلن يغنين وھن األنصار من
  أحبكن أني ليعلم هللا إن سلم و عليه

 مصر من العلوي حمزة بن الميمون بن القاسم بن أحمد إبراھيم أبو إلى كتب جرير بن نصر بن موسى - 7031
 البغدادي الفتح أبو إبراھيم بن علي بن إبراھيم أخبرنا قال عنه البغدادي علي بن هللا ھبة بن علي نصر أبو وحدثني
 قال الرزاق عبد حدثنا الحنظلي إبراھيم بن إسحاق حدثنا االعراب بدرب جارنا جرير بن نصر بن موسى حدثنا
 فدخل تسمعني امرأة عندي كانت تقول عائشة سمعت يقول مليكة أبي بن سمعت قال وھب بن هللا عبد بن بكار حدثنا
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فضحك ففرت عمر دخل ثم الحال تلك على وھي سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع ما أسمع حتى اخرج ال وهللا فقال فحدثه هللا رسول يا يضحكك ما عمر فقال

 موسى يعني الشيخ ھذا عند يكن لم أنه وزعم به أعلم وهللا الشيخ ھذا من إال نكتبه لم إبراھيم أبو قال فاسمعته فامرھا
 وأبو قلت إجازة به له فكتب منه يستجيزه إليه كتب صاعد بن محمد أبا وأن الحديث ھذا غير إسحاق عن نصر بن

 ادعاه اسما جرير بن نصر بن موسى وأحسب الرواية ساقط الحديث واھي وكان سيخت بابن يعرف البغدادي الفتح
  أعلم فا باطل الحديث لوأص اختلقه وشيخا

 داود بن وعلي المروذي بكر وأبي حرب بن وعلي عرفة بن الحسن عن حدث الثغري محمد بن موسى -  7032
 بن محمد أخبرنا النجار بكير بن عمر بن محمد أخبرني قفرجل بن بكر أبو عنه روى الرازي حاتم وأبي القنطري

 عن إدريس بن حدثنا حرب بن علي حدثنا المدينة جامع في الثغري حمدم بن موسى حدثنا الكيال قفرجل بن هللا عبيد
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سبق يقول عليا سمعت قال الخارفي قيس بن سعيد عن ھاشم أبي القاسم عن ليث

 القاسم مھاش أبي عن سليم أبي بن ليث الحديث ھذا روى كذا هللا شاء فما فتنة حبطتنا ثم عمر وثلث بكر أبو وصلى
  علي عن الخارفي قيس عن ھاشم أبي عن فرواه الثوري سفيان وخالفه قيس بن سعيد عن كثير بن

 بن حفص أبو عنه روى مقاتل بن صالح عن حدث الطرائفي الصيدالني القاسم أبو عمير بن موسى - 7033
 موسى القاسم أبو حدثنا الصيرفي علي بن محمد بن عمر أخبرنا بھا النھرواني روح بن عمر بن أحمد أخبرنا الزيات

 بن بحر حدثنا الزبرقان بن محمد حدثنا أبي أخبرني صالح بن مقاتل بن صالح حدثنا الطرائفي الصيدالني عمير بن
 صلينا إذا كنا قال البراء عن يزيد بن هللا عبد عن إسحاق أبي عن ليلى أبي بن ومحمد والحجاج الثوري وسفيان كنيز
  رأسه وضع نراه حتى نسجد فال حمده لمن هللا سمع قال إذا حتى قياما قمنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع
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 الدارمي سعيد بن عثمان عن بھا وحدث بغداد قدم الھروي المذكر عمران أبو حزم بن يعقوب بن موسى - 7034
  الحربي السكري عمر عنه روى

 سليمان رھط وھم األزد من واشح لبني مولى أنه يقال حممزا أبو خاقان بن يحيى بن هللا عبيد بن موسى - 7035
 الرقاشي قالبة وأبا الدوري محمد بن عباس بن مزاحم أبو سمع هللا على المتوكل جعفر وزير أبوه وكان حرب بن

 بن ومحمد العطار يعقوب بن وإسحاق الوراق سعد أبي بن هللا وعبد المروذي بكر وأبا الترمذي إسماعيل بن ومحمد
 بن محمد عنه روى حنبل بن أحمد بن هللا وعبد المطوعي يوسف بن ويعقوب أسامة أبي بن والحارث التمتام بغال

 عمر بن ويوسف شاھين بن حفص أبو حيويه بن عمر وأبو المقرئ ھاشم أبي بن طاھر وأبو اآلجري الحسين
 كان يقول حيويه بن عمر أبا سمعت قال األزھري حدثني السنة أھل من دينا ثقة وكان زكريا بن والمعافى القواس
 أبا ذكر القواس يوسف أن الخالل محمد بن الحسن وحدثني تعن موسى بالسنن دن الخاقاني مزاحم أبي خاتم نقش

 بن موسى مزاحم أبو مات قال أبيه عن الواعظ عمر بن هللا عبيد القاسم أبو أخبرنا الثقات شيوخه جماعة في مزاحم
  وثالثمائة وعشرين خمس سنة منه خلون عشرة إلحدى الحجة ذي في هللا عبيد

 روى األشج صالح بن محمد عن ببغداد حدث الھمذاني عمران أبو سعيد بن موسى بن سعيد بن موسى -  7036
 المقرئ بن بكر أبو أخبرنا الدسكري علي بن يحيى حدثنا الثالج بن القاسم وأبو األصبھاني المقرئ بن بكر أبو عنه
 بن يحيى حدثنا األشج صالح بن محمد وحدثنا ببغداد الھمذاني سعيد بن موسى بن سعيد بن موسى انعمر أبو حدثنا
 عن ھريرة أبي عن عطاء عن دينار بن عمرو عن مجمع بن إسماعيل بن إبراھيم حدثنا القرشي حاجب بن نصر
  المكتوبة اال صالة فال الصالة أقيمت إذا قال سلم و عليه هللا صلى النبي

 الدقيقي الملك عبد ب محمد سمع األصل كوفي العثماني الحسن أبو قرين بن محمد بن جعفر بن موسى - 7037
 الغفاري غرزة أبي بن وأحمد الحنيني الحسين بن ومحمد المدائني حيان بن عيسى بن ومحمد طالب أبي بن ويحيى
 روى البصريين قتيبة بن وبكار مرزوق بن وإبراھيم المصري المرادي سليمان بن والربيع الرقي العالء بن وھالل
 ثقة وكان الدارقطني الحسن وأبو الجريري عمرو بن وعلي حيويه بن عمر وأبو المالكي األبھري بكر أبو عنه

 الكوفي قرين بن الحسن أبو مات وثالثمائة وعشرين ثمان سنة وفي قال أبيه عن الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا
 يذكر وكان غيره قال القعدة ذي من خلت ليلة عشرة الثنتي األربعاء يوم مات األزجي يعل بن العزيز عبد لي قال

  ومائتين وأربعين ست سنة من المحرم في مولده

 حمد عن حدث الطاق باب أھل من بالصيدالني ويعرف الطرائفي موسى أبو هللا عبد بن عيسى بن موسى - 7038
 الكرابيسي يعقوب بن ومحمد الرازي الھيثم بن الحسين الربيع وأبي األنماطي مقاتل بن وصالح الكديمي يونس بن

  وغيرھما الصفار عثمان بن هللا وعبد شاذان بن بكر أبو عنه روى البصري

 العباس وأبي الھيثم بن الكريم عبد عن حدث العاقولي الحسن أبو يزيد بن موسى بن عيسى بن موسى -  7039
 وأبو بصور القاضي عياض بن علي بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا الصيداوي يعجم بن الحسين أبو عنه روى الكديمي
 حدثنا الغساني جميع بن أحمد بن محمد أخبرنا قاال بصيدا الوراق سلمة أبي بن أحمد بن الحسين بن علي نصر
 بن عن الخريبي داود بن هللا عبد حدثنا قال يونس بن محمد حدثنا العاقول بدير الحسن أبو يزيد بن عيسى بن موسى
 أبو القاضي أخبرنا بواحدة يوتر كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن عائشة عن عروة عن الزھري عن ذئب أبي

 مثله بإسناده يوسف بن محمد حدثنا المعدل خالد بن يوسف بن أحمد أخبرنا الشافعي الحسن بن احمد بن محمد الفرج
  سواء

 شخرف بن الفتح عن حدث الفسطاطي بعواس المعروف عيسى أبو ىعيس بن أحمد بن محمد بن موسى -  7040
 إسحاق وأبو القواس عمر بن يوسف عنه روى الترمذي إسماعيل وأبي القاضي الھيثم بن محمد األحوص وأبي

  المقرئ الطبري محمد بن أحمد بن إبراھيم
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 مسلم أبي عن عنه الثالج نب القاسم أبو روى خراسان أھل من عمران أبو الفضل بن محمد بن موسى - 7041
  العطش سوق في منه سمع أنه وذكر الكجي

 الدوري محمد بن عباس سمع األشيب بن عمران أبو موسى بن الحسن بن موسى بن القاسم بن موسى - 7042
 عبد عنه روى وطبقتھم المروذي السالم عبد بن خلف بن ومحمد الدنيا أبي بن بكر وأبا المدائني روح بن هللا وعبد
 ويقال بھا ومات بأنطاكية عمره آخر في نزل قد األشيب بن وكان ببغداد منه سمع أنه وذكر الجرجاني عدي بن هللا

 في مات غيره قال وثالثمائة وثالثين سبع سنة في توفى أنه بخطه قرأت فيما الثالج بن وذكر ثقة وكان بطرسوس
  الصحيح وھو وثالثين تسع سنة من بقين لسبع األولى جمادى

 ثم األنصاري ھارون أبو الحكم بن مسعود بن إبراھيم بن يعقوب بن موسى بن ھارون بن محمد بن موسى - 7043
 ومحمد الرقاشي قالبة وأبا مالعب بن وأحمد الوراق جعفر بن وعيسى المنادى بن هللا عبيد بن محمد سمع الزرقي

 عثمان بن ومحمد الخراز علي بن وأحمد الباغندي مانسلي بن ومحمد المدائني روح بن هللا وعبد الحنيني الحسين بن
 العباس وأبا الشوارب أبي بن محمد بن وعلي أسامة أبي بن والحارث القاضي إسحاق بن وإسماعيل شيبة أبي بن

 بن محمد بن أحمد عنه روى المعمري علي بن والحسن البادا الھيثم بن ويزيد النرسي هللا عبيد بن وأحمد الكديمي
 الزرقي األنصاري ھارون بن محمد بن موسى ھارون أبو حدثنا بخطه الثالج بن كتاب في وقرأت لمجبرا الصلت

 الموصل فنزل بغداد عن عمره آخر في خرج قد ھارون أبو وكان وثالثمائة وثالثين ثالث سنة الرصافة جامع في
 أبي كتاب في قرأت ثقة وكان موصليال عتر بن محمد بن القاھر عبد ھناك منه سمع ممن عنه فحدثنا بھا وحدث مدة
 ومات ومائتين وخمسين ثمان سنة في األنصاري الزرقي ھارون أبو ولد الفياض بن عمر بن علي بن محمد عمر

 قبل من وأول ببغداد شھد قد وكان وثالثمائة وأربعين ثالث سنة من صفر من بقين ليال ألربع السبت يوم بالرحبة
  وثالثين إحدى أو ثالثين سنة في للمتقي القضاء يلي وھو الخرقي إسحاق بن هللا عبد بن أحمد شھادته

 أبيه عن حدث األزدي عمرو أبو درھم بن زيد بن حماد بن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن موسى - 7044
 بن ويوسف السدوسي حفص بن وعمر موسى بن وبشر الحافظ ھارون بن وموسى الكديمي العباس أبي وعن
 بن إبراھيم إسحاق وأبو الفقيه األبھري بكر أبو عنه روى الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن ومحمد اضيالق يعقوب
 أخبرنا الھاشمي هللا عبد بن علي القاضي عنه حدثنا الكاتب المنشئ بن الفرج وأبو المقرئ الطبري محمد بن أحمد

 القاضي إسحاق بن إسماعيل بن موسى عمرو وأب حدثنا الھاشمي إبراھيم بن هللا عبد بن علي الحسن أبو القاضي
 أبي بن عن ورقاء حدثنا بكار بن بكر حدثنا المقدمي بكر أبي بن محمد حدثنا يعقوب بن يوسف القاضي حدثنا إمالء
 أول كان األرض إلى آدم تعالى هللا أھبط لما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن مجاھد عن نجيح
 بن محمد بكر أبو حدثنا العطار سلمان بن محمد بن محمد بن الملك عبد محمد أبو أخبرنا النبق ثمارھا من أكل ما
 ھارون بن موسى حدثنا ببغداد القاضي إسماعيل بن موسى عمرو أبو حدثنا األبھري صالح بن محمد بن هللا عبد
 بن علي بن محمد كتاب في قرأت وءةمر لمضيق ليس يقول أنس بن مالك سمعت قال الدقاق جبلة بن حباب حدثنا
 وفاته كانت ثم ومائتين وسبعين ثالث سنة في القاضي إسحاق بن إسماعيل بن موسى عمرو أبو ولد الفياض بن عمر
  وأربعين ست سنة أول في أو وثالثمائة وأربعين خمس سنة آخر في

 مسلم أبي وعن أبيه عن حدث المقرئ رالعطا القاسم أبو سويد بن مروان بن النضر بن إبراھيم بن موسى -  7045
 بن يحيى بن ومحمد الطيالسي بشر بن وأحمد الجوھري الليث بن ومحمد شيبة أبي بن عثمان بن ومحمد الكجي
 بن هللا عبيد بن ومحمد الفريابي وجعفر الحراني شعيب وأبي الوشاء الجعد بن محمد بن وأحمد المروزي سليمان
 األصبھاني الحافظ نعيم وأبو رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا الباغندي سليمان بن محمد بن ومحمد الخالل مرزوق

 ربيع شھر في العطار إبراھيم بن موسى القاسم أبو توفى الفوارس أبي بن محمد قال خيرا إال حاله من علمت وما
  وثالثمائة وخمسين ثمان سنة األول
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 بكير بن عمر بن محمد عنه حدثنا الفريابي جعفر سمع ارالبز األحول بكر أبو موسى بن علي بن موسى -  7046
 بن جعفر بكر أبو حدثنا عليه قراءة األحول البزار موسى بن علي بن موسى بكر أبو أخبرنا بكير بن أخبرنا المقرئ
 بن عبيد عن النضر أبو سالم عن سليمان بن فليح حدثنا سليمان بن المعافى حدثنا الفريابي القاضي الحسن بن محمد
 وبين الدنيا بين عبدا خير هللا إن فقال الناس خطب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن الخدري سعيد أبي عن حنين
 هللا رسول فكان خير عبد عن هللا رسول يخبر أن لبكائه فعجنا بكر أبو فبكى هللا عند ما العبد ذلك فاختار عنده ما

 في علي الناس أمن إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال به أعلمنا ربك أبو وكان المخير ھو سلم و عليه هللا صلى
 تبقين ال ومودته اإلسالم خلة ولكن خليال بكر أبا التخذت خليال الناس من متخذا كنت ولو بكر أبو وماله صحبته
   بكر أبي باب إال سدت اال المسجد في خوخة

 عن حدث ھشام بني مولى السمسار القاسم أبو عرفة بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن موسى - 7047
 إسحاق بن هللا وعبد العكبري ذريح بن صالح بن ومحمد الجالب الخليل بن وإسحاق الطبري جرير بن محمد

 حدثنا األنماطي بنان بن وإسحاق وكيع خلف بن ومحمد النضري الفضل بن وأحمد الموصلي يعلى وأبو المدائني
 بن ومحمد األزجي علي بن العزيز وعبد الفراء بن الحسن بن محمد خازم وأبو الطبري الطيب أبو القاضي عنه
 أخبرنا العتيقي محمد بن وأحمد التوزي بن العلي بن وأحمد الصيمري هللا عبد أبو والقاضي الدقاق المظفر بن محمد
 حدثنا سھم بن الرحمن عبد بن محمد حدثنا المثنى بن علي بن أحمد حدثنا عرفة بن جعفر بن موسى حدثنا العتيقي
 رسول قال قال الليثي األسقع بن واثلة عن شداد عمار أبي عن األوزاعي عمرو بن الرحمن عبد عن مسلم بن الوليد
 بني قريش من واصطفى قريشا كنانة من واصطفى إسماعيل ولد من كنانة اصطفى هللا إن سلم و عليه هللا صلى هللا

  فيه تكلموا فقال عرفة بن موسى عن الفراء بن خازم أبا سألت ھاشم بني من واصطفاني ھاشم

 أبي بن بكر وأبا الباغندي محمد بن محمد سمع السراج القاسم أبو طانجور بن هللا عبد بن عيسى بن موسى - 7048
 حسنون بن أحمد بن ومحمد والتنوخي والعتيقي األزھري عنه حدثنا السوانيطي موسى بن أحمد بن ومحمد داود
 موسى عن األزھري سألت النصيبي عثمان بن محمد بن والحسين الوكيل الواحد عبد بن أحمد يعلى وأبو لنرسيا

 هللا عبد بن عيسى بن موسى لنا قال قاال التنوخي القاسم وأبو الصيمري هللا عبد أبو القاضيان حدثنا ثقة فقال السراج
 الباغندي من وثالثمائة ثمان سنة في بخطي اعيسم أول وسمعت ومائتين وتسعين خمس سنة في ولدت السراج
 مأمون ثقة المحرم في السراج عيسى بن موسى توفى فيھا وثالثمائة وثمانين سبع سنة قال العتيقي أخبرنا وغيره
 في السراج عيسى بن موسى مات قاال والتنوخي األزھري حدثني جميل وأمر سداد على مضى أصول صاحب
  وثالثمائة وثمانين سبع سنة المحرم من بقين لست لسبتا يوم التنوخي قال المحرم

   منصور اسمه من ذكر

 بن أبان عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفي العطار األسدي محمد أبو وقيل هللا عبد أبو وردان بن منصور -  7049
 المعروف مانسلي بن سعيد عنه روى خليفة بن وفطر إسحاق أبي بن إسحاق بن ويوسف األعلى عبد بن وعلي تغلب

 موسى وأبو األشج سعيد وأبو نمير بن هللا عبد بن ومحمد حنبل بن وأحمد الرازي موسى بن وإبراھيم بسعدويه
 حمدان بن جعفر بن أحمد أخبرنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا الزعفراني الصباح بن محمد بن والحسن الزمن
 عن أبيه عن األعلى عبد بن علي حدثنا األسدي وردان بن نصورم حدثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد حدثنا
 هللا رسول يا قالوا سبيال إليه استطاع من البيت حج الناس على و اآلية ھذه نزلت لما قال علي عن البختري أبي
 تسألوا ال آمنوا الذين يأيھا تعالى هللا فأنزل لوجبت نعم قلت ولو ال فقال عام كل أفي قالوا ثم قال فسكت عام كل أفي
 حدثنا إبراھيم بن أحمد أخبرنا الدقاق محمد بن الحسن بن علي أخبرني اآلية آخر إلى تسؤكم لكم تبد إن أشياء عن
 عبد أبو قال وردان بن منصور حدثنا هللا عبد أبو حدثني إسحاق بن حنبل حدثنا الصابوني شعيب بن محمد بن عمر
 بكر أبو أخبرنا الصيرفي يوسف بن الحسن أخبرني قال الفرات بن الحسن أبي عن حدثت ھنا ھا علينا قدم عطار هللا

  ثقة فقال وردان بن منصور عن أحمد سألت قال مھنى حدثنا علي بن محمد أخبرني الخالل
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 أھل من الشاعر النمري القاسم أبو سلمة بن الزبرقان بن منصور ھو وقيل الزبرقان بن سلمة بن منصور -  7050
 األشراف من واحد غير مدح وقد غيره الخلفاء من يمدح لم إنه ويقال الرشيد ھارون بھا ومدح بغداد دمق الجزيرة
 بن منصور ھو النمري منصور األصبھاني الحسين بن علي الفرج أبو قال قال النعالي الحسين بن الحسن أخبرنا

 عامر بن سعد بن مالك بن الرخم لكبشا مطعم بن شريك بن الزبرقان بن سلمة بن منصور وقيل سلمة بن الزبرقان
 ربيعة بن أسد بن جديلة بن دعمي بن أفصى بن ھنب بن قاسط بن النمر بن هللا تيم بن الخزرج بن سعد بن الضحيان

 الضحيان فسمي النھار أضحى إذا لھم يجلس فكان وحاكمھم قومه سيد ألنه الضحيان عامر سمي وإنما نزار بن
 حوله تحملق برخم ھو فإذا رأسه رفع ثم لھم ونحر به نزلوا ناسا اطعم ألنه الرخم الكبش مطعم منصور جد وسمي
 وفي الرخم الكبش مطعم فسمي فتمزقنه عليه ونزلن ذلك ففعل أيديھم بين به ويرمي كبش لھم يذبح أن فأمر أضيافه
 قال...  الرخم يقري كبشال ذو وخالك...  قاسط بني زعيم أبوك...  منھم رجال يمدح النمري نعجة أبو يقول ذلك
 وعنه وراويته العتابي عمرو بن كلثوم تلميذ وھو الجزيرة أھل من العباسية الدولة شعراء من شاعرا منصور وكان
 وصله ثم واستصحبه الجزيرة من استقدمه حتى عنده وقرظه يحيى بن للفضل وصفه والعتابي استقى بحره ومن أخذ

 صاحبه ھالك على منھما واحد كل وسعى وتناقضا تھاجيا حتى وحشة عتابيال وبين بينه ذلك بعد وجرت بالرشيد
 العلوي حمزة بن علي بن محمد حدثنا عمي حدثني األصبھاني الفرج أبو أخبرنا النعالي الحسين بن الحسن أخبرنا
 عمرو بن ھشام بن هللا وعبيد أنا بغداد جسر على واقفا كنت النمري منصور لي قال قال جدي عن عمي حدثني
 إليھا أنظر فجعلت وقفت وقد ظريفة بقصرية أنا فإذا السن حديث شاب هللا وعبيد يومئذ الشيب وخطني وقد التغلبي
 لم هللا وعبيد لمتي في...  منتشرا الشيب سوام رأيت لما...  فيھا فقلت انصرفت ثم ھشام بن هللا عبيد إلى تنظر وھي
 مراميھن الغواني كذا... ...  والطرب األذيال ذي شبيبة على...  فانتضال عينيك من سھمين سللت... ...  يشب
 ساق أو يبست قد التي بالخشبة والشيخ األخضر بالفرع الشباب شبه...  الخشب عن معداة الفروع إلى...  قاصدة
 إحدى... ...  أربي من أصبحت ما وعيشك وال...  اربا تفيدينني أصبحت أنت ال...  له ورق ال التي الشجرة
 غفلت...  بصري عن غضيت وإن تحسبين ال... ...  واللعب اللھو وبين بيني تحول...  جدتھا انضيت قد وخمسين

 حسب من شيبان لبني يكن لم لو...  فقلت مزيد بن يزيد فمدحت ذلك عن عدلت ثم قال...  العجب شأنك عن ال عنك
 الطنب عاقد فيھم الجود أسلموا إذ...  مطر بني حابوا قد الناس تحسب ال... ...  بالحسب الناس لفاتوا يزيد سوى... 

...  مدفعة الجود إن الناس أعرف ما... ...  مستلب كف تبزكموه أن من...  مطر بني يا لمسا أخشن الجود... ... 
 الجازري الحسين بن محمد علي أبو أخبرنا درھم آالف عشرة بھا يزيد فأعطاني قال...  النشب على يأتي لكنه للذم
 بن حماد حدثني عجالن بن بكر أبو حدثني الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا الجريري زكريا بن المعافى حدثنا
 احكم فقال ينشدانه النمري ومنصور األنصاري الوليد بن مسلم وعنده يحيى بن الفضل عند أبي كان قال إسحاق
 صديقان ھما قلت فعلت لما عليك أقسمت قال ماشعرھ سمع وقد حكم من أولى واالمير علي عيب الحكم فقلت بينھما

 منصور أما قلت فصفه قال شعرھما له وصفت األمير أحب إن ولكن منھم فسلم الشعراء بين حكم من وقل شاعران
 البدويين كالم فمزج مسلم وأما العيون كثير المتون سليم مرامه صعب كالمه سھل المعنى قريب البنا فغريب النمري
 تحكم أن أبيت قال الحضريين ورقة البدويين جزالة فله الظريفة وااللفاظ اللطيفة المعاني وضمنه نالحضريي بكالم

 عبد بن الحسن سعيد أبو أخبرنا البزاز علي بن الواحد عبد بن محمد الحسين أبو أخبرنا أشعرھما منصور فحكمت
 انشادا الناس أحسن وكان البيذق محمد حدثني ربكا بن الزبير حدثنا النحوي األزھر أبي بن محمد حدثنا السيرافي هللا

 ومعه فيه مما يأكل وھو طبق يديه وبين يوم عشى في الرشيد ھارون دعاني قال الغناء من أحسن انشاده وكان
 ھذا إلى بلغت فلما للنمري فأنشدته مديحه من يستحسن ما المؤمنين أمير أنشد محمد يا الفضل فقال الربيع بن الفضل
 والمعروف المكارم إن... ...  ينتفع الخمس بالصلوات فليس...  سخط في ھارون من بات امرئ أي ... الموضع
... ...  متضع االقوام من وضعت ومن...  رافعه فا امرأ رفعت إذا... ...  تجتمع حيث منھا هللا أحلك...  أودية
 وهللا ھذا وقال وصاح الطعام فرفع فأمر قال قرع...  بينھم والمنايا الوغى يوم...  معلمة واالبطال فداؤك نفسي
 كنت أني فعرفته النمري فأتيت البيذق محمد قال سنية بجائزة النمري وأجاز شيء كل ومن الطعام أكل من أطيب
 يا أنشدني فقال آخر يوما الرشيد دعاني ثم وغاظني فاحفظني عين رأس إلى وشخص شيئا يعطني فلم الجائزة سبب
 مساعير أال...  قوله إلى بلغت فلما...  بالباطل النفوس يعللون...  ھامل راتع الناس من شاء...  فأنشدته محمد
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 بن الفضل فكلمه برأسه يجيئني من إليه ابعثوا علي يحرض أراه قال...  الذابل والقنا البيض بسلة...  لھا يغضبون
 ذلك في فكلم وصلبه نبشه فأراد دفن وقد فيه مات الذي اليوم فوافاه إليه الرسول فوجه شيئا كالمه يغن فلم الربيع
 حدثنا سعد أبي بن حدثني عمي أخبرني األصبھاني الفرج أبو أخبرنا النعالي الحسين بن الحسن أخبرنا عنه فأمسك
 لي فقال عليه الرشيد غضب سبب عن العتابي سألت قال جمھور بن منصور أخبرني الشيباني الحسن بن علي

 عسر وقد تطلق امرأتي تركت فقال خبرك ما له فقلت كئيبا واجما فرأيته األيام من يوما النمري منصور استقبلت
 قال الرشيد ھارون فرجھا على تكتب ال لما له فقلت منزلي وأمر بأمري والقيمة ورجلي يدي وھي والدھا عليھا
 أمر ضاق أو...  مخائله خلفت لم الغيث أخلف إن...  لقولك قلت ذلك وكيف قال المكان على لتلد قلت ماذا ليكون
 الرشيد خبر امرأته ولدت فلما للرشيد ھذا قولك ألذكرن امرأتي تخلصت لئن وهللا كشحان يا فقال...  فيتسع ذكرناه
 حتى علي قلبه في ما يستل فلم الربيع بن الفضل عند فاستترت بطلبي فأمر لذلك الرشيد فغضب وبينه بيني كان بما
 أمير يا وهللا له قلت ثم قبل حتى إليه فاعتذرت للنمري قلته ما بلغني قد لي قال عليه دخلت فلما الظھور في لي أذن

 فعلت مديحھم في شعره أنشده أن المؤمنين أمير أراد فإن العلوية إلى ميله إال علي التكذب على حمله ما المؤمنين
 أال...  قوله إلى بلغت حتى...  بالباطل نفوسال يعللون...  ھامل راتع الناس من شاء...  قوله فانشدته أنشدني فقال

 الربيع بن للفضل وقال شديدا غضبا ذلك من الرشيد فغضب...  الذابل والقنا البيض بسلة...  لھم يغضبون مساعير
  عنه كف حتى له يلطف الفضل يزل فلم ليحرقه بنبشه فأمر توفى قد فوجده ذلك في الفضل فبعث الساعة أحضره

 والليث بالل بن وسليمان أنس بن مالك سمع الخزاعي سلمة أبو صالح بن العزيز عبد بن سلمة نب منصور -  7051
 عنه روى المخرمي جعفر بن هللا وعبد مضر بن وبكر هللا عبد بن وشريك الموال أبي بن الرحمن وعبد سعد بن

 بن ومحمد صاعقة الرحيم دعب بن ومحمد الطوسي منصور بن ومحمد األعين عتاب أبي بن بكر وأبو حنبل بن أحمد
 أخبرنا الحفار جعفر بن محمد بن ھالل أخبرنا وغيرھم خيثمة أبي بن وأحمد الدوري وعباس الصاغاني إسحاق
 عن بالل بن سليمان حدثنا الخزاعي سلمة أبو حدثنا الدوري محمد بن العباس حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل
 الشيطان مزمار الجرس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال يرةھر أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن العالء
 بن أحمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري علي بن الحسين أخبرني

 يوم أبي لنا قال خيثمة أبي بن أحمد وقال ثقة الخزاعي سلمة بن منصور يقول معين بن يحيى سمعت قال خيثمة أبي
 بن محمد أخبرنا بالمصيصة مات خيثمة أبي بن قال نطاح كبش عن اليوم كتبت الخزاعي سلمة أبي عند من رجعنا
 أبو قال قال زياد بن يعني الفضل حدثني سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا القطان الفضل بن الحسين
 بالحديث بصر ولھم انسان كل عن يحملون وال الحديث حابأص من ببغداد يكن لم حنبل بن أحمد وھو هللا عبد

 وأبو جميل بن والھيثم الخزاعي سلمة أبو إال يرضونه ال عمن يكتبون وال الثقات عن إال يكتبون يكونوا ولم والرجال
 كان ھيثموال سديد عقل له ويسكت فيجيب يسأل أن إال يتكلم ال الناس يشبه متقنا بالحديث بصيرا كامل أبو وكان كامل

 أبو أخبرني يتفقه وكان بمعرفته جاءك إال أحد عن تسأله ال الناس بأيام الناس أبصر من كان سلمة وأبو أحفظھم
 يسئلون كانوا الذين الرفعاء الحفاظ الثقات أحد الخزاعي سلمة أبو الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال األزھري القاسم
 أخبرنا الفضل بن أخبرنا ذلك علم وغيرھما معين بن ويحيى حنبل بن حمدأ عنه أخذ فيھم بقوله ويؤخذ الرجال عن
 أبو سلمة بن منصور البخاري إسماعيل بن محمد قال فارس بن سليمان بن محمد قال قال المستملي إبراھيم بن علي
 محمد بن جعفر أخبرنا الفضل بن وأخبرنا بطرسوس ومائتين سبع أو تسع سنة مات يقال البغدادي الخزاعي سلمة
 منصور سلمة أبو مات فيھا ومائتين تسع سنة قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن
 أحمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األزھري أخبرنا عشر سنة آخر موضع في الحضرمي وقال الخزاعي سلمة بن
 واحد غير من سمع ثقة كان سلمة بن منصور قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن

  المؤمون خالفة في ومائتين عشر سنة بالمصيصة فمات الثغر إلى خرج ثم أياما حدث ثم الحديث من يتمنع وكان

 بغداد سكن البصرة أھل من وقيل خراسان أھل من الواعظ السلمي السري أبو كثير بن عمار بن منصور -  7052
 بن ومنكدر لھيعة بن هللا وعبد سعد بن ليث وعن األسقع بن واثلة صاحب الخطاب أبي وفمعر عن بھا وحدث
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 أبو أخبرنا وغيرھم لقلوق جعفر بن ومحمد خشرم بن وعلي سليم ابنه عنه روى طلحة بن وبشير المنكدر بن محمد
 منصور قال السلمي سينالح بن محمد الرحمن عبد أبو أخبرنا الحيري النيسابوري أحمد بن إسماعيل الرحمن عبد
 بن الحسن أخبرني بوشنج أھل من ويقال أبيورد أھل من ويقال دندانقان لھا يقال قرية من مرو أھل من عمار بن
 بن سليم سمعت قال الصوفي الحسين بن أحمد الحسن أبو حدثنا الناقد علي بن محمد بن عمر أخبرنا الجوھري علي

 لما يقول األسقع بن واثلة سمعت قال الخطاب أبو الخياط معروف ثنيحد قال أبي حدثني يقول عمار بن منصور
 بماء واغتسل الكفر شعر عنك فاحلق اذھب لي فقال يديه على فاسلمت سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت أسلمت
 ديالمرث بشر بن أحمد حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا العالف يوسف بن محمد بن عثمان أخبرنا وسدر
 و عليه هللا صلى هللا رسول أتيت قال األسقع بن واثلة حدثني قال معروف حدثني أبي حدثنا منصور بن سليم حدثنا
 أخبرنا رأسي على يده معروف ومسح أبي قال رأسي على يده واثلة ومسح معروف قال رأسي على يده فمسح سلم

 جالس وأنا الحارث بن بشر بي مر قال مخلد بن شجاع حدثنا نفيع بن حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا األزھري
 يا أيضا وأنت يقول وھو فمضى إلي فنظر مطرقا بشر فمر الناس آخر في وأنا القاص عمار بن منصور مجلس في
 عبد حدثنا األزدي الرحمن عبد بن محمد أخبرنا الصوري علي بن محمد حدثنا الفضل أبا يا أيضا وأنت الفضل أبا

 السري أبا يكنى القاص السلمي كثير بن عمار بن منصور قال يونس بن سعيد أبو حدثنا مسرور بن حمدم بن الواحد
 يا له قال الليث أن فذكر وفصاحته قصصه فاستحسن سعد بن الليث كالمه فسمع الناس على يقص وجلس مصر قدم
 الحسن ھذا كالمك رصين على لك فھي الليث له فقال دينار ألف بھا أكتسب طلبت قال بلدنا إلى أقدمك الذي ما ھذا
 ودفع دينار ألف الليث إليه فدفع مصر عن خرج أن إلى جرايته وفي سعد بن الليث جملة في بمصر فأقام تتبذل وال
 على يقص لم عجبا شيئا وكالمه قصصه في وكان توفى وبھا بغداد فسكن فخرج دينار ألف أيضا الليث بنو إليه

 السلمي سليمان بن علي الحسن أبو حدثنا القواس عمر بن يوسف حدثنا الخالل محمد نب الحسن حدثني مثله الناس
 قدمت لما قال نعم قال سمعته قلت عمار بن يعني منصور قال قال خشرم بن علي حدثنا الحراني شعيب أبو حدثنا
 صحن إلى فصرت نيةال فحضرتني والدعاء بالبكاء أصواتھم رفعوا الجمعة صلوا فلما قحطوا قد الناس وكان مصر
 ھذا اللھم قلت ثم بكسائي رميت ثم منھا أفضل بشيء إليه تقرب ما فإنه بالصدقة هللا إلى تقربوا قوم يا فقلت المسجد
 تلقي المرأة جعلت حتى الكساء علي ويلقون ويعطوني يتصدقون الناس فجعل طاقتي وفوق جھدي وھو كسائي
 صليت فلما والمطر الطين في الناس فخرج السماء ھطلت ثم أطرافه من الكساء فاض حتى وسخابھا خرصھا
 لھيعة وبن سعد بن الليث إلى فدفعت فقھاؤكم فأين بفقرائكم لي علم وال غريب رجل أنا مصر أھل يا قلت العصر
 إلى فادلجت قال أو فرحت أصبحوا حتى الثقات به ووكلوا تحرك ال لصاحبه أحدھما فقال المال كثرة إلى فنظر
 أنت ھذا يا قال لك ما فقلت يرمقني برجل أنا فإذا وأكبر حصنھا على أطوف أنا فبينا شھرين بھا وأقمت دريةاإلسكن
 ذاك وما قلت مصر أھل على فتنة صرت فإنك قال نعم قلت قال الجمعة يوم المتكلم أنت قال نعم قلت مصر قدمت
 مصر فقدمت فادلجت قال الخاطئ العبد أنا بل الخضر كان ما قلت قال له فاستجيب دعا الخضر ذاك كان قالوا قال

 قلت قال عندنا المقام في لك فھل قال نعم قلت قال الجمعة يوم المتكلم أنت قال إلي نظر فلما سعد بن الليث فلقيت
 مثل لي فقال لھيعة بن إلى صرت ثم فدانا عشرة خمسة أقطعتك قد قال وسراويلي جبتي إال أملك وما أقيم وكيف
 بن محمد بن أحمد أخبرنا الطبري منصور بن الحسن بن هللا ھبة أخبرنا بمصر فأقام فدادين خمسة قطعنيوأ مقالته
 عن أبي به حدثني وبعضه قال عمار بن منصور سمعت قال خشرم بن علي حدثنا سليمان بن هللا عبد حدثنا عمران
 بن الليث إلى بي فاتي فاخذت رةكثي صدقات الناس فاخرج فتكلمت قحط وبھا مصر قدمت قال منصور عن قتيبة
 نھيتني مكروھا كان فان عليك أعرض هللا أصلحك قلت قال أمرنا بغير بلدنا في تكلمت أن على حملك ما فقال سعد

 قلت أقدمك ما لي فقال وحدي الكالم ھذا أسمع أن لي يحل ال قم فقال فتكلمت تكلم فقال مكروه ينلني لم وإال فانتھيت
 أصلحك فقلت خذھا فقال دينار ثالثمائة قيمتھا جارية إلي أخرج ذلك بعد عليه قدمت فلما لھيعة بن وعلى عليك قدمت
 الناس خرج حتى فسكت ذلك بعد عليه فدخلت خذھا قال تخدمنا دينار بثالثمائة جارية قلت تخدمكم قال أھل معي هللا
 أبو حدثنا عليه فتھون الحارث ابني بھا تعلم وال خذھا فقال إلي فالقاه دينار ألف فيه كيسا مصالة تحت من أخرج ثم

 القزاز موسى بن أحمد حدثنا بأصبھان المقرئ بن بكر أبو أخبرنا بحلوان لفظا الدسكري علي بن يحيى طالب
 بما إلي أكتب عمار بن منصور إلى الحافي بشر كتب قال عامر حدثنا األصبھاني الحسن بن إبراھيم حدثنا القاساني
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 بقيت ولقد نعصيه ما كثرة في نحصيه ال ما هللا نعم من بنا أصبح فقد أخي يا بعد أما منصور إليه فكتب علينا هللا من
 حدثنا التميمي علي بن الحسن أخبرني ستر ما قبيح أو نشر ما لجميل أشكره كيف أدري ال ھذين بين فيما متحيرا
 بن هللا عبد حدثنا قاال الكاتب غرزة بن حمدم بن أحمد حدثنا طالب أبي بن الحسن وأخبرنا الواعظ أحمد بن عمر

 بن وعمر الحسن أبي بن الحسن ثالثة المتكلمون يقول عمار بن منصور سمعت قال خشرم بن علي حدثنا سليمان
 المقرئ علي بن سليمان بن أحمد بكر أبو وأخبرني الرابع وأنت قلت قال عتبة بن هللا عبد بن وعون العزيز عبد
 أحمد بن محمد حدثنا الوراق سليمان بن هللا عبد بن أحمد أخبرنا مھران بن علي بن أحمد بن محمد نب هللا عبيد حدثنا
 تعلمت كيف ھارون لي قال عمار بن منصور قال قال ھشام بن محمد جدي حدثنا المروروذي عيسى بن ھشام بن
 يا لي وقال في في تفل وكأنه ناميم في سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت المؤمنين أمير يا قلت قال الكالم ھذا

 أبو حدثنا الدقاق بخيت بن هللا عبد بن محمد بن الحسين بن أحمد الحسن أبو أخبرنا هللا بإذن فأنطقت قل منصور
 قال شادويه بن سھل حدثنا الخيام محمد بن خلف أخبرنا البخاري الصفار شجاع بن أحمد بن محمد بن أحمد نصر
 نحالت عشر علي فخرج جحر من دنوت كأني رأيت يقول عمار بن منصور معتس يقول خشرم بن علي سمعت
 تصلك رؤياك صدقت إن قال شيئا أعطني تقول ما الجد فقال البصري المعبر المثنى أبي على فقصصتھا فلدغنني
 ينتفع لقالخ من شيء ليس ألنه قال ھذا قلت أين من المثنى ألبي فقلت منصور قال ألف نحلة لكل آالف بعشرة امرأة
 كان فلما النحل إال ببطنه ينتفع شيء فيھا ليس والطير واألنبياء الصديقين ولدن فإنھن النساء إال آدم ولد من ببطنه
 بن أحمد حدثنا المرزباني عمران بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا درھم آالف بعشرة زبيدة إلى وجھت الغد من

 وقد القاص عمار بن منصور شھدت موسى بن محمد قال قال خالد بن القاسم بن محمد حدثنا المكي عيسى بن محمد
 أبي إلى معھم امض أحمد يا منصور بن أحمد البنه فقال عياله إلى الخروج يريد غريب رجل ھذا فقالوا قوم كلمه
 بن يعل أخبرنا درھم ألف له صح باعھا إذا حتى ذلك من بأكثر بل درھم بألف ثيابا أعطه له فقل البزاز العوام
 حدثنا الكوكبي قاسم بن الحسين علي أبو حدثنا المعدل سويد بن سعيد بن إسماعيل أخبرنا العباسي صاحب الحسين
 كتب قال والشام بالجزيرة قضى وقد ھجر قاضي عاصم بن سلمويه حدثني قال مالك أبو داود أبي بن أحمد بن جرير
 العلم من حكى وما عليك الناس اجتماع بلغني عمار بن منصور إلى الرحمن عبد أبا ويكنى المريسي غياث بن بشر

 إن فإنه فتنة كل من وإياك هللا عافانا الرحيم الرحمن هللا بسم منصور إليه فكتب مخلوق أو خالق القرآن عن فأخبرني
 لكالما أن نرى نحن حجة المرسلين بعد هللا على الحد وليس الھلكة أسباب فتلك يفعل لم وإن نعمة بھا فاعظم يفعل
 خالقا أعلم وما عليه ليس ما المجيب وتكلف له ليس ما السائل فتعاطى والمجيب السائل فيھا اشترك بدعة القرآن في
 بالذين وال شافعا هللا إلى وعوه للذين يكن لم خالقا القرآن كان ولو هللا كالم والقرآن مخلوق هللا دون وما هللا إال

 يلحدون الذين وذر المھتدين من تكن بھا هللا سماه التي أسمائه إلى القرآن في نوبالمختلفي بنفسك فانته ماحال ضيعوه
 الذين من وإياك هللا جعلنا الضالين من فتكون عندك من باسم القرآن تسم وال يعملون كانوا ما سيجزون أسمائه في

 على الرحمن تعالى هللا قول عن يسأله منصور إلى أيضا بشر وكتب مشفقون الساعة من وھم بالغيب ربھم يخشون
 بدعة ذلك عن ومسألتك تكلف فيه والجواب محدود غير استواؤه منصور إليه فكتب استوى كيف استوى العرش
 تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبھم في الذين فاما تعالى هللا قال واجب ذلك بجملة وااليمان

 يذكر وما ربنا عند من كل به آمنا يقولون العلم في والراسخون فقال الكالم استأنف ثم هوحد هللا إال تأويله يعلم وما
 الذين ھم فھؤالء ربنا عند من كل به آمنا عليھم منه تشابه لما قالوا بان العلم في الرسوخ إلى فنسبھم األلباب أولوا إال

 المحجوب الغيب من تفسيره جھلوا بما غيوبال دون المضروبة السدد على االقتحام عن العلم في الرسوخ أغناھم
 فانته العلم في رسوخا يكلفھم لم فيما التعمق تركھم وسمي علما به يحيطوا لم ما تأول عن بالعجز اعترافھم فمدح
 مع وتھلك المتكلفين من فتكون علمه عنك حظر ما إذا ذلك تجاوز وال إليه بك انتھى حيث إلى العلم من هللا رحمك
 قال المرزبان بن خلف بن محمد بكر أبو حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا عليك السالمو الھالكين
 فاتخذ... ...  مجير فيه للظالمين ليس...  عسير يوم الحساب يوم ان...  عمار بن منصور في العتاھية ألبي انشدت
 بن الحسين حدثنا سويد بن إسماعيل دثناح األزھري أخبرني...  منصور يا الصراط وھول...  القبر لمطلع عدة

 فرغ وقد له مجلس في عمار بن منصور قال يقول المتكلم وشاح بن سمعت قال سليم بن علي حدثني الكوكبي القاسم
 أحكام عليھا تجري ولم المرابين أكياس من تخرج ولم المطففون يزنھا لم حبة أريد حاجة اليكم لي كالمه من
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 بن أحمد بن محمد حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا ھذه ناعند ما قالوا الظالمين
 إبراھيم بن الحسين بن محمد وأخبرني عمار بن منصور قال قال الضرير عمرو بن احمد حدثنا البراء بن عمرو
 قال الحافظ الخليل بن رعم بن حفص حدثنا قاال صالح بن صفوة بن جراح ابنا وكرموت رواد حدثنا قال الخفاف
 قال يقول أبي سمعت قال عمار بن منصور بن إبراھيم سمعت قال بالري الحنظلي إدريس بن محمد حاتم أبو حدثني
 دبرت وقد يديه كد من إال يأكل ال رجل العراق واسط أھل من العباد من رجل عندنا السري أبا يا بالشام رجل لي
 فاتيناه نعم قلت قال إليه بنا تمضي أن لك فھل إليه النظر لوقذك رأيته ولو يديه صفحة واالعتمال الخوص سف من

 فتح ثم مناجاتك من به أتلذذ عما ليشغلني جاء ممن بك أعوذ إني اللھم يقول فسمعته الباب إلى فخرج بابه عليه فدققنا
 أي فقلت لكفنه أعدت قد وكساؤه الحائط في كتبھا قد ووصية محفور قبر وإذا اآلخرة به يرى رجل وإذا فدخلنا الباب
 أبو ھذا عباد أبا يا صاحبي له فقال غشيته من أفاق ثم بوجھه وخر فصاح قال من يدي بين قال الخلق لھذا موقف
 أعيى قد داء بي أن أعلمك صافحني وأراه قال مشتاقا إليك زلت ما أخي يا مرحبا لي فقال عمار بن منصور السري

 وكيف قلت قال بك ينفع أن هللا لعل مراھمك بعض عليه وتلصق برفقك له تأتي أن لك فھل قديما قبلك المتطببين
 إذ أما قلت قال ذلك إلى منك مشتاق فاني كذلك ذاك كان وإن فقال قال جرحك من أثقل وجرحي مثلك مثلي يعالج
 عبادا  فان منيتك ليوم أعددته وبكفن وفاتك بعد رسمتھا وبوصية بيتك في قبرك باحتفار تمسكت كنت فلئن أبيت

 فعرفت قال وبال برجليه يفحص وجعل قبره في ووقع صيحة فصاح قال قبورھم إلى النظر عن خوفه اقتطعھم
 في وھو قبره من فاستخرجناه الشيخ ھذا على فاعنا ادخل فقلت بابه على طحان إلى فخرجت عقله ذھاب بالبول
 وتركته فخرجت صنعت ما لك هللا يغفر ال وهللا الشيخ بھذا صنعت ما إلى أردت ما ويحك الطحان لي فقال غشيته
 يا قال رآني فلما وجده لصداع رأسه به شد قد بشريط وإذا وجھه في بسلخ فإذا إليه عدت الغد كان فلما فترته صريع

 لوقا له الخبر وسياق رزق بن حديث آخر ھذا وتركته وخرجت قدر ما ذلك من يكون قلت قال المعاودة السري أبا
 منامك من ليلة الخوف بلغ وھل احزانك من المتعبد أيھا بلغت فأين له فقلت هللا يرحمك المعاودة لي قال ثم الخفاف

 من وسقي طير بلحم عليه وسعى اشتھى ما يأكل الشعير خبز على والصابر الفطير آكل إلى أنظر لكأني فتا
 إجازة األصبھاني محمد بن علي بن أحمد أخبرنا الدنيا فارق قد ھو فإذا فحركته شھقة فشھق قال المختوم الرحيق
 الصيرفي المؤمل بن أحمد بن محمد عبيد أبو أخبرنا الحافظ إسحاق بن أحمد بن محمد بن محمد أحمد أبو أخبرنا
 في عمار بن منصور رأيت قال الصفار محمد جعفر أبو حدثني قال المؤدب سلمان بن احمد بن إسحاق حدثنا ببغداد
 نجوت كيف منصور يا قل ولكن ربك بك صنع ما تقل ال قال ربك بك صنع ما عمار بن منصور يا له فقلت منامي
 لبشر قل منصور يا خلفي إلى تحببني وجدتك أني غير كثيرا تخليطا فيك أصبت منصور يا لي فقال ربي لقيت قال
 ربي شكر أؤدي وكيف قال ثم بشر فبكى بذلك بشر وأخبر شكري اديت ما الجمر على لي سجدت لو حارث بن

 أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا البرذعي صفوان بن الحسين أخبرنا قال المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا
 ما السري أبا يا فقلت المنام في عمار بن منصور رأيت قال مفضل بن محمد حدثني التميمي هللا عبد أبو حدثني الدنيا
 هللا عبيد حدثنا األزھري القاسم أبو أخبرني عبادي إلى تحببني كنت بما لي قال قال بماذا لتق خيرا قال ربك بك فعل
 الواعظ الحسن بن علي الحسن أبا سمعت قال التستري جعفر بن إبراھيم حدثنا قال بھا العكبري بطة بن محمد بن

 المنام في منصورا أبي رأيت وليق عمار بن منصور بن سليم سمعت يقول بجرجان الصيدالني بكر أبا سمعت يقول
 يا ال قلت قال لك غفرت لما تدري السوء شيخ يا لي وقال وأدناني قربني تعالى الرب إن فقال ربك بك فعل ما فقلت
 ووھبت له فغفرت قط خشيتي من يبك لم عبادي من عبد فيھم فبكى فبكيتھم مجلسا يوما للناس جلست إنك قال إلھي
 عمار بن منصور قبر رأيت الوراق مخلد بن علي بن محمد لي قال له وھبت فيمن تكووھب له كلھم المجلس أھل
  سليم ابنه قبر جانبه وإلى اسمه فيه منقوش لوح وعليه حرب بباب

 عنه روى الجزري اعين بن وموسى الرقي عمرو بن هللا عبيد عن حدث النضر أبو صقير بن منصور - 7053
 محمد بن وجعفر الرياحي العوام أبي بن ومحمد الدوري محمد بن وعباس عبدم بن وعلي السمسار ھاشم بن القاسم
 بن محمد بن هللا وعبد التميمي علي بن الحسين أخبرنا البرقاني أخبرنا األسدي موسى بن وبشر الصائغ شاكر بن

 بن أحمد رأيت علي قال صقير بن منصور حدثنا معبد بن علي حدثنا خزيمة بن حدثنا قاال البوشنجي حيان بن جعفر
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 يعقوب بن محمد عباس أبو حدثنا الحرشي أحمد بن الحسن بن أحمد بكر أبو القاضي أخبرنا الحديث عنه يكتب حنبل
 عن عمر بن هللا عبيد عن اعين بن موسى حدثنا صقير بن منصور حدثنا الدوري محمد بن العباس حدثنا األصم
 والصيام الصالة أھل ومن الجھاد أھل من ليكون الرجل إن لقا سلم و عليه هللا صلى النبي أن عمر بن عن نافع
 أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا عقله قدر على إال أجره القيامة يوم يجزى وما المنكر عن وينھى بالمعروف يأمر وممن
 لجالث أبي بن سمعت فقال الحديث ھذا عن سئل أبي سمعت قال حاتم أبي بن أخبرنا التميمي علي بن الحسين أحمد
 بن هللا عبيد صاحبه عن أعين بن موسى رواه إنما باطل حديث ھذا فقال معين بن ليحيى الحديث ھذا ذكرت يقول
 إسحاق فرفع قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن نافع عن فروة أبي بن هللا عبد بن إسحاق عن عمرو
 يكتب صاحبين عمرو بن هللا وعبيد موسى وكان أبي قال عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن موسى وقيل الوسط من

 اضطراب حديث وفي بقوي ليس قال ھذا منصور كان ما ألبي قيل األصل في باطل حديث وھو بعض عن بعضھم
 بن يحيى ذكر كما هللا عبد بن إسحاق عن عمرو بن هللا عبيد عن الوليد بن بقية أعين بن موسى حديث روى وقد قلت
 حدثنا النيسابوري علي بن الحسين أحمد أبو أخبرنا غالب بن محمد بن أحمد أخبرناه المتن في هخالف إنه اال معين
 بن هللا عبد بن إسحاق عن عمرو بن هللا عبيد حدثنا بقية حدثنا سليمان بن موسى حدثنا هللا عبد أبو المسيب بن محمد
 عقله عقدة تعرفوا حتى امرئ بإسالم تعجبوا ال سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال عمر بن عن نافع عن فروة أبي

 أحمد بن محمد بشر أبو حدثنا بمصر المھندس إسماعيل بن محمد بن أحمد أخبرنا البصري رباح بن يوسف أخبرنا
 بن منصور بھا ومات نزلھا ممن بغداد أھل ومن قال هللا عبيد أبي بن صالح بن معاوية حدثنا الدوالبي حماد بن

  صقير

 مالك سمع الحجاج بن شعبة رأى بشير مزاحم أبي واسم الكاتب التركي نصر أبو مزاحم أبي بن نصورم -  7054
 علية بن وإسماعيل المؤدب سعيد وأبا جعفر بن وإسماعيل هللا عبد بن وشريك سعد بن وإبراھيم أويس وأبا أنس بن

 بن وأحمد ھارون بن وموسى حنبل بن مدأح بن هللا وعبد الحربي وإبراھيم الطيالسي عثمان أبي بن جعفر عنه روى
 بن الرحمن عبد أخبرنا المقرئ علي بن سليمان بن أحمد حدثني البغوي القاسم وأبو الصوفي الجبار عبد بن الحسن
 رأيت يقول مزاحم أبي بن منصور سمعت قال فيروز بن محمد حدثنا المصري محمد بن علي حدثنا الخالل عمر
 موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا عارضيه إلى وأشار وھذا ھذا من يأخذ مشمرا بالثيا نظيف الحجاج بن شعبة

 إسماعيل حدثنا بشير بن منصور حدثنا حنبل بن أحمد بن هللا عبد حدثنا يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الصيرفي
 القراءة يفتتحون عثمانو وعمر بكر وأبو سلم و عليه هللا صلى النبي كان قال أنس عن قتادة عن أيوب عن علية بن

 أيوب عن ھو وليس سعيد عن علية بن إسماعيل حدثناه فقال أبي الحديث بھذا فحدثت قال العالمين رب  بالحمد
 حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري علي بن الحسين أخبرنا أنكره
 أبو أخبرنا بشير اسمه منصور أبو مزاحم وأبو نصر أبا يكنى مزاحم أبي نب منصور حدثنا قال خيثمة أبي بن أحمد
 سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد الحسن أبا سمعت قال األشناني محمد بن محمد بن أحمد بكر

 هللا شاء إن صدوق فقال مزاحم أبي بن منصور عن معين بن يحيى يعني وسألته يقول الدارمي سعيد بن عثمان
 الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا
 وقيل صدوق فقال مزاحم أبي بن عن معين بن يحيى سئل قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر أبو حدثنا
 الخشاب معروف بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا كاتب وھو أعرفه قال تعرفه أين من له

 الترك سبي من وكان األزد مولى نصر أبا يكنى مزاحم أبي بن وھو بشير بن منصور قال فھم بن الحسين حدثنا
 بن وھو ومائتين وثالثين خمس سنة القعدة ذي في بغداد في وتوفى سنة صاحب ثقة وكان فتركه ديوان له وكان
 سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا الفضل بن ناأخبر أكثر أو سنة ثمانين

 المظفر بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا مزاحم أبي بن منصور مات فيھا ومائتين وثالثين خمس سنة قال الحضرمي
 كتبت وقد وثالثين خمس سنة القعدة ذي في التركي مزاحم أبي بن منصور مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال
  عنه
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 بن العباس بن هللا عبد بن علي بن محمد بن هللا عبد بن محمد واسمه المھدي المؤمنين أمير بن منصور -  7055
 بن محمد بن أحمد أخبرنا السالم مدينة ينزل وكان كثيرة أعماال وولي ويكرمھم العلم أھل يقرب كان المطلب عبد
 عن سعد بن عن أسامة أبي بن الحارث أخبرني وكيع خلف بن محمد حدثنا جعفر بن خلدم أخبرنا الكاتب هللا عبد
 المنابر على له ودعى المرتضى وسمي ومائتين إحدى سنة بكلواذي عسكر المھدي بن منصور أن عمر بن محمد
 بن احمد حدثنا ياألزھر أخبرني يقدم حتى المأمون المؤمنين أمير خليفة أنا وقال ذلك فأبى بالخالفة عليه وسلم

 مھدي بن منصور مات ومائتين وثالثين ست سنة يعني السنة ھذه وفي قال عرفة بن محمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم
 يبعث وكان صاحبه ھارون بن يزيد وكان أھله ويبر الحديث يحب وكان والبصرة مصر منھا كثيرة أعماال تولى وقد
  الحديث لوأھ المحدثين على فيفرقھا باألموال إليه

 بن الرحيم وعبد ھشام بن الفضل عن وحدث المنصور شيعة من الشيعي إسماعيل بن النضر بن منصور - 7056
 بن محمد حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا الخالل محمد بن الحسن أخبرنا محمد ابنه عنه روى الخرساني واقد

 الفضل بن عدي عن ھشام بن الفضل حدثنا إسماعيل بن النضر بن منصور أبي حدثنا الشيعي الجھم أبي بن منصور
 بيده نفسي والذي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن عن األحوص أبي عن الشيباني إسحاق أبي عن
 بن عدي به تفرد الحافظ عمر بن علي قال جل و عز هللا يلقى حين وفرحة يفطر حين فرحة لفرحتين للصائم أن

  شيخنا عن إال نكتبه ولم بانيالشي عن الفضل

 بن وداود حنبل بن أحمد عن حدث الفقيه ثور أبي وراق نصر أبو معمر بن قتيبة بن محمد بن منصور - 7057
 أخو محمد بن الحسين أخبرنا ببغداد منه سمع أنه عدي بن وذكر وغيره الجرجاني عدي بن هللا عبد عنه روى رشيد
 نصر أبو أخبرنا حمدان بن محمد الرحمن عبد أبو حدثنا بجرجان الديباجي لحسينا بن محمد احمد أبو حدثني الخالل
  حنبل بن أحمد حدثنا البغدادي الوراق معمر بن قتيبة بن محمد بن منصور

  الشافعي بكر أبو عنه روى الجرجرائي الصباح بن محمد عن حدث الزاھد محمد بن منصور - 7058

 عبد بن محمد عنه روى الوراق الحكم بن هللا عبد عن حدث الشلحي شنانياال زياد بن الحسن بن منصور - 7059
  الدقاق بخيت بن خلف بن هللا

 عبد عنه روى العاقولي الھيثم بن الكريم عبد عن حدث الھاللي القاسم أبو إسحاق بن إبراھيم بن منصور - 7060
  الصفار عثمان بن هللا

 أصبھان أھل من وھو نصر أبا يكنى الرشيد ھارون مولى بحر بن نصر بن منصور بن محمد بن منصور - 7061
 أبي بن محمد عنه حدثنا اليزدي زيرك بن أحمد بن وإسحاق الفسنجاني مدرك بن حماد عن بھا وحدث بغداد سكن

 عالن بن جعفر بن محمد أخبرنا الكاتب بن هللا عبد وأبو عالن بن جعفر بن ومحمد الرزاز أحمد بن وعلي الفوارس
 مدرك بن حماد حدثنا قال الحمامي بدر بن وكيل األصبھاني منصور بن محمد بن منصور نصر أبو رناأخب

 هللا عبد عن أبيه عن عروة بن ھشام حدثنا رجاء بن مرجي حدثنا الحوضي عمر بن حفص حدثنا بشيراز الفسنجاني
 بالخالء فليبدأ الصالة وحضرت خالء بأحدكم كان إذا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال األرقم بن
 في األصبھاني منصور بن محمد بن منصور نصر أبو توفى الكاتب هللا عبد بن محمد بن أحمد هللا عبد أبو لنا قال

  وثالثمائة وخمسين ثمان سنة من شوال

 داود أبي بن بكر اوأب البغوي محمد بن هللا عبد سمع الحذاء المقرئ القاسم أبو الحسن بن محمد بن منصور - 7062
 القاضي سميكة بن الفرج أبو عنه حدثنا وغيرھم النيسابوري بكر وأبا الجوھري المغيرة بن العباس بن والعباس
 أبو توفى قال الفرات بن الحسن أبي عن حدث ثقة المقرئ الحذاء محمد بن منصور يقول الحافظ نعيم أبا سمعت
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 بن ذكر القرآن أھل من مستورا وكان وثالثمائة وستين اثنتين سنة المحرم في الحذاء بن محمد بن منصور القاسم
  عمارة دار ينزل كان وقال المحرم من خلون لسبع األحد يوم توفى أنه الفوارس أبي

 من جماعة عن حدث ھراة أھل من الذھلي الخالدي علي أبو أحمد بن خالد بن هللا عبد بن منصور -  7063
 وقرأت الحافظ القطيعي إسحاق بن محمد أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم كيروالمنا بالغرائب الخراسانيين

 عنه فكتبنا حاجا ھراة من علينا قدم الذھلي الخالدي خالد بن هللا عبد بن منصور علي أبو الثالج بن القاسم أبي بخط
 بن الحمحام بن مجالد بن عمرو بن حماد بن خالد بن احمد بن خالد بن هللا عبد بن منصور وھو قلت غرائب أحاديث
 بن عكابة بن ثعلبة بن ذھل بن شيبان بن سدوس بن الحارث بن عمرو بن األسود أبي بن حملة بن الحارث بن مالك
 معد بن نزار بن ربيعة بن أسد بن جديلة بن دعمي بن أفصى بن ھنب بن قاسط بن وائل بن بكر بن علي بن صعب

 عثمان بن والحسين العبدوي حازم وأبو الھمذاني شاذي بن إبراھيم بن حمدأ بن محمد عنه حدثنا عدنان بن
 الھروي هللا عبد بن منصور قال اإلدريسي محمد بن الرحمن عبد سعد أبو أخبرنا الماليني سعد أبو أنبأنا الشيرازي

  روايته على يعتمد ال كذاب

 داود أبي بن بكر وأبا البغوي القاسم أبا معس الصيرفي القاسم أبو مالعب بن محمد بن جعفر بن منصور - 7064
 بن محمد بن وإبراھيم الجمال سعيد بن محمد بن هللا وعبد شعبة بن محمد بن والحسن البھلول بن إسحاق بن وأحمد
 أبو لي وقال النھرواني روح بن عمرو بن وأحمد الواسطي العالء أبو القاضي عنه حدثنا النحوي نفطويه عرفة
 توفى فيھا وثالثمائة وثمانين أربع سنة قال العتيقي أخبرنا الطاق بباب ينزل مالعب بن منصور كان الواسطي العالء
  ثقة وكان المحرم من والعشرين الخامس األحد يوم في مالعب بن جعفر بن منصور القاسم أبو

 أحمد بن منصور صرن أبو حدثنا العتيقي أخبرنا الشيرازي القالنسي نصر أبو محمد بن أحمد بن منصور -  7065
 حدثنا الشيرازي درست بن محمد بن محمود بن الرحمن عبد الحسن أبو حدثنا ببغداد الشيرازي القالنسي محمد بن
 أبي عن مخراق بن زياد عن يحدث شيبة سمعت قال المتوكل بن عصمة حدثنا شاذان إبراھيم بن إسحاق بكر أبو

 يتبعنكم وال القرآن فاتبعوا وزرا عليكم وكائن ذكرا لكم كائن قرآنال ھذا ان قال موسى أبي عن كنانة أبي عن إياس
  جھنم في فيقذفه قفاه في يزج القرآن يتبعه ومن الجنة رياض به يھبط القرآن يتبع من فإنه القرآن

 الرحمن وعبد النحوي نفطويه عن حدث المقرئ القزاز الحربي الحسن أبو منصور بن محمد بن منصور - 7066
 لي وقال ثقة وكان التنوخي القاسم وأبو الصيمري هللا عبد أبو والقاضيان الخالل عنه حدثنا الزھري محمد بن

  ومائتين وتسعين ثالث سنة في مولده كان الصيمري

 إبراھيم بن الحسين عن بھا وحدث بغداد قدم الھروي األنصاري بشر أبو نصر بن أحمد بن منصور - 7067
 نصر بن أحمد بن منصور بشر أبو حدثنا العتيقي أخبرنا العتيقي عنه حدثنا الھرويين ءالرفا محمد بن وحامد المؤدب

 هللا عبد بن الفضل حدثنا المؤدب سھل بن إبراھيم بن الحسين حدثنا قال إمالء حفظه من ببغداد الھروي األنصاري
 صلى النبي أن موسى أبي نع بردة أبي عن إسحاق أبي عن وإسرائيل شعبة حدثنا سليمان بن مالك حدثنا الھروي

  بولي اال نكاح ال قال سلم و عليه هللا

 بن محمد عن بھا وحدث حاج بغداد قدم النيسابوري الحنفي القاضي أحمد أبو محمد بن محمد بن منصور - 7068
  الخالل محمد أبو عنه حدثني اإلسفراييني أحمد بن وبشر السراج الحسن

 حاجا قدمھا ما وآخر مرة غير بغداد قدم النيسابوري نصر أبو زيد بن هللا عبد بن رامش بن منصور - 7069
 العدل شيبان بن أحمد بن والحسن الخفاف عمر بن محمد بن أحمد عن وأربعمائة عشرة أربع سنة في بھا وحدث
 ئھان بن الحسن بن محمد بن ومحمد المزكي عبدوس بن أحمد بن ومحمد القاص هللا عبد بن محمد بن هللا وعبيد

 القواس عمر بن ويوسف حبابة بن القاسم وأبي شاھين بن حفص وأبي الدارقطني الحسن أبي وعن النيسابوريين
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 أحمد بن الحسن محمد أبو أخبرنا رامش بن منصور أخبرنا ثقة وكان عنه كتبنا الكوفي التيملي الحسين بن ومحمد
 ان أنس عن ثابت عن زيد بن حماد حدثنا سعيد بن ةقتيب حدثنا إبراھيم بن إسحاق بن محمد أخبرنا العدل شيبان بن

 ان بلغنا أحب من مع المرء سلم و عليه هللا صلى النبي قال بھم يلحق ولما قوما يحب الرجل هللا رسول يا قال رجال
  وأربعمائة وعشرين سبع سنة في مات رامش بن منصور

 أبي عن بھا وحدث بغداد سكن المقدر بابن روفالمع األصبھاني الفتح أبو هللا عبد بن محمد بن منصور - 7070
 الحديث أصحاب على يزري المذھب خبيث داعية معتزليا وكان عنه كتبت األصبھاني القباب محمد بن هللا عبد بكر

 عمرو بن صفوان بن خالد بن بحر بن هللا عبد بن محمد بن هللا عبد بن محمد أباه ان يزعم وكان باآلثار ويستھزئ
 بن محمد حدثنا القباب محمد بن هللا عبد بكر أبو أخبرنا بلفظه المقدر بن محمد بن منصور حدثنا لتميميا االھتم بن
 الوضين أبي عن مرة بن جميل حدثنا المھلبي عباد بن عباد حدثنا الحضرمي بكير بن محمد حدثنا الحسن بن هللا عبد
 السبت يوم في المقدر بن مات يتفرقا لم ما بالخيار نالبيعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال برزة أبي عن

  األحد يوم وھو الغد من ودفن وأربعمائة وأربعين اثنتين سنة اآلخرة جمادى من والعشرين الثامن

 بھا ودرس بغداد سكن جدان كرخ أھل من الكرخي الشافعي الفقيه القاسم أبو علي بن عمر بن منصور - 7071
 أخبرني صحيحا سماعه وكان عنه كتبت بعده ومن المخلص طاھر أبا وسمع سفرايينياإل حامد أبي على الفقه

 بن هللا عبد حدثنا قال إمالء المخلص العباس بن الرحمن عبد بن محمد طاھر أبو حدثنا الكرخي عمر بن منصور
 قالت عائشة عن فةحذي أبي عن األقمر بن علي عن الثوري سفيان أخبرنا الجعد بن علي حدثنا العزيز عبد بن محمد
 الكرخي القاسم أبو مات وكذا كذا لي وان انسانا حكيت أني يسرني ما سلم و عليه هللا صلى النبي فقال انسانا حكيت
  حرب بباب الغد من ودفن وأربعمائة وأربعين سبع سنة اآلخرة جمادى من العاشر الثالثاء يوم عشية

   محمود اسمه من ذكر

 وأبو الدنيا أبي بن بكر أبو عنه روى واألدب الزھد في القول أكثر الشاعر لوراقا الحسن بن محمود - 7072
 بن محمد بن علي أخبرنا المعتصم خالفة في ومات الرقيق يبيع نخاسا كان أنه ويقال وغيرھما مسروق بن العباس
 الحسن بن محمود أنشدني الدنيا أبي بن بكر أبو قال قال الجوزي جعفر بن محمد بن أحمد أخبرنا المعدل هللا عبد

...  يجدني فلم السفاه بي وظن... ...  لجاما له عنه الحلم فكان...  حلمي بفضل السفيه على رجعت...  قوله الوراق
 سفيه في أبلغ الحلم وفضل... ...  والمالما المذلة كسب وقد...  ذليال رجليه يجر فقام... ...  سالما له وقلت اسافھه

 الرزاز موسى بن علي الحسن أبو حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا...  انتقاما به تنال ان واحرى... 
 عن يعزونه والناس الوراق محمود عند جالسا كنت قال أبيه عن الطالقاني بكر أبو حدثني األنباري قاسم حدثنا
 فانشأ له ففطن ليحزنه عنده فضلھا كرذ يكرر المعزين بعض وإذا الدنانير من آالفا بھا أعطى قد وكان نشو جاريته
 الذي سيخلفه...  تساوي كانت ما وعد أقول... ...  اكتئابا بذكراھا لي ليحدث...  نشو ذكر يكرر ومنتصح...  يقول
...  فضال أعم النعمتين فاي... ...  أثابا أعطى الذي أخذ وإن...  سرورا أعطى إذا عطيته... ...  الحسابا خلق
 وإن األخرى بل... ...  ثوابا أھدت التي األخرى أم...  سرورا أھدت التي أنعمته... ...  إيابا بھاعواق في واكرم
 التعب من الكبير أدب...  األدب عن الكبير كبر...  أيضا ولمحمود...  احتسابا صبر من بصبر أحق...  بكره نزلت

 إن... ...  كثب من عفوا ألتاك...  تأته لم لو لرزقوا... ...  اللعب في التمادي ھذا...  متى وإلي متى حتى... ... 
 العتكي محمد أبو أخبرنا النجار جعفر بن محمد حدثنا األزھري أخبرني...  السبب يحركه حتى...  ينم لم عنه نمت
 دينار آالف بسبعة نخاسا وكان الوراق لمحمود كانت جارية المعتصم طلب قال الجاحظ عن المزرع بن يموت حدثنا
 قال إليه دخلت فلما دينار بسبعمائة محمود ميراث من للمعتصم اشتريت محمود مات فلما بيعھا من محمود نعفامت
 فان المواريث بشھواته ينتظر الخليفة كان إذا أجل قالت بسبعمائة آالف سبعة من اشتريتك حتى تركتك رأيت كيف
  فاخجلته دينار سبعمائة عن فضال ثمني في كثيرة دينار سبعين
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 بن وسفيان الطائفي سليم بن ويحيى السيناني موسي بن الفضل سمع المروزي أحمد أبو غيالن بن محمود - 7073
 موسي بن هللا وعبيد إسماعيل بن ومؤمل شميل بن والنضر الجعفي وحسينا آدم بن ويحيي معاوية وأبا ووكيع عيينة
 روى النضر وأبا سوار بن وشبابة نمير بن هللا وعبد مةأسا وأبا الرزاق وعبد الطيالسي داود وأبا الزبيري أحمد وأبا
 الرحمن عبد وأبو الرازيان حاتم وأبو زرعة وأبو الذھلي يحيى بن ومحمد صحيحھما في ومسلم البخاري عنه

 بن محمد األحوص وأبو الحربي الحسن بن إسحاق أھلھا من عنه فروى بھا وحدث حاجا بغداد محمود وقدم النسائي
 المجدر بن ھارون بن ومحمد البغوي القاسم وأبو الدوري خلف بن وھيثم المعمري علي بن والحسن ضيالقا الھيثم

 غيالن بن محمود سمعت قال سيار بن محمد بن هللا عبد أخبرنا اإلسماعيلي بكر أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا وغيرھم
 منه سمعتھما لي فقال قال النضر أبي عن بھما فحدثته الموتى غسل في حديثين راھويه بن إسحاق مني سمع يقول
 قال قال أسمع وانا المزكي إسحاق أبي على قرئ قال البرقاني وأخبرنا له فكتبتھما لي اكتبھما قال نعم فقلت قال

 أخبرنا البرقاني أخبرنا يحدثنا وھو دابة على غيالن بن محمود رأس على واقفا راھويه بن إسحاق رأيت السراج
 يعني سألته قال المروذي بكر أبو حدثنا اإلسفراييني إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا لتميميا علي بن الحسين
 بن محمد حدثنا القرآن بسبب حبس وقد سنة صاحب بالحديث اعرفه ثقة فقال غيالن بن محمود عن حنبل بن أحمد
 النسائي الرحمن عبد أبي نب الكريم عبد أخبرنا قال بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري علي

 قال المظفر بن محمد أخبرنا العتيقي محمد بن احمد أخبرنا ثقة مروزي غيالن بن محمود احمد أبو قال أبي أخبرني
 السمسار محمد بن علي أخبرنا عنه كتبت وثالثين تسع سنة غيالن بن محمود مات البغوي محمد بن هللا عبد قال

 ومائتين وثالثين تسع سنة مات غيالن بن محمود ان قانع بن الباقي عبد حدثنا ارالصف عثمان بن هللا عبد أخبرنا
 أبو حدثنا الجراحي هللا عبد بن محمد بكر أبو أخبرنا الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن أحمد بن محمد أخبرني
 مرو إلى انصرف ثم ومائتين وأربعين ست سنة الحج إلى غيالن بن محمود خرج قال حمدويه بن محمد رجاء
  ومائتين وأربعين تسع سنة القعدة ذي من بقين لعشر وتوفى

 الثوري محمد بن وسيف بشير بن ھشيم عن بھا وحدث بغداد سكن الطالقاني محمد أبو خداش بن محمود - 7074
 بن وسفيان يونس بن وعيسى سليم بن ويحيى عياض بن وفضيل المبارك بن هللا وعبد الكالبي ربيعة بن ومحمد
 روى الجراح بن ووكيع شميل بن والنضر مھدي بن الرحمن وعبد القطان سعيد بن ويحيى عيسى بن ومعن عيينة
 المطرز زكريا بن والقاسم المعمري علي بن والحسن العجل بعبيد المعروف محمد بن والحسين الحربي إبراھيم عنه

 المحاملي والقاضي األنماطي نيروز بن ھيمإبرا بن ومحمد صاعد بن محمد بن ويحيى البلخي شعيب بن وحامد
 إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا مھدي بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا وغيرھم
 اشقر بن عويمر أن تميم بن عباد عن سعيد بن يحيى أخبرنا ھشيم حدثنا خداش بن محمود حدثنا المحاملي
 بن محمد عن البرقاني على قرأت يعيد أن فامره سلم و عليه هللا صلى النبي قبل ذبح بدر لأھ من وكان األنصاري
 محرز بن القاسم بن محمد بن احمد حدثنا درستويه بن جعفر حدثنا مسعدة بن محمد بن بن احمد حدثنا قال العباس
 أبي عن التيمي عن فافالخ عن حدث قلت به بأس ال ثقة فقال خداش بن محمود عن معين بن يحيى سألت قال

 الخفاف حدثناه فيه أخطأ بشيء ليس قال الوسطى صالة في سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن صالح
 الغزال محمد بن أحمد بكر أبو حدثني ميزان قال ھو من ھذا صالح أبو قلت موقوفا ھريرة أبي عن صالح أبي عن
 من خداش بن محمود قال الحافظ األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا قال الشروطي جعفر بن محمد حدثنا
 بن وعلي العتيقي محمد بن وأحمد البرذعي جعفر بن العزيز عبد بن محمد بن هللا عبيد أخبرنا والثقة الصدق أھل
 من إمالء النخاس الرواس بن بكر أبو حدثنا الصيرفي الشخير بن هللا عبيد بن محمد حدثنا قالوا البصري علي أبي

 المزكي إسحاق أبي عن البرقاني على قرأت بعت وال قط شيئا اشتريت ما يقول خداش بن محمود سمعت قال حفظه
 ستين سنة ولد كأنه سنين ثمان بن وأنا المھدي مات خداش بن محمود لي قال قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا
 أحمد أخبرنا يعقوب بن أحمد بن محمد أخبرنا سنة سعينت بن وھو مات يوم فمات وخمسين مائتين سنة ومات ومائة
 إسماعيل بن محمد حدثنا زياد بن محمد بن الحسين حدثنا إبراھيم بن محمد الفضل أبو أخبرنا الضبي نعيم بن

 قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا ومائتين خمسين سنة شعبان في خداش بن محمود مات قال البخاري
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 قال قال المظفر بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا ومائتين خمسين سنة في ببغداد مات الطالقاني خداش بن محمود ان
 وذكر قبل ذكرناه ما والصحيح خطأ ھذا قلت شعبان في ستين سنة خداش بن محمود ومات البغوي محمد بن هللا عبد
 أحمد أبا أن األصبھاني علي بن احمد لي ازأج الخيزران مقبرة في دفن خداش بن محمود ان الخاقاني مزاحم أبو

 الدورقي يعقوب سمعت قال الدنيا أبى بن سمعت قال الثقفي إسحاق بن محمد العباس أبو أخبرنا قال أخبرھم الحافظ
 غفر فقال ربك بك فعل ما محمد أبا يا فقلت المنام في فرأيته فدفناه غسله فيمن كنت خداش بن محمود مات لما يقول
  كثير بن إبراھيم بن يعقوب مكتوب فيه كمه من رقا فاخرج تبعتك قد فأنا قلت تبعنى من عولجمي لي

 أبو ظفر بن سواد بن زيد بن عمرو بن الحطيم بن قيس بن ثابت بن عدى بن محمود بن محمد بن محمود - 7075
 والحسن النيسابوري السراج إسحاق بن محمد عنه روى النجار بن وأيوب عتبة بن أيوب عن حدث األنصاري يزيد
 حدثنا الدارقطني عمر بن على أخبرنا الفتح بن على بن محمد أخبرنا صاعد بن محمد بن ويحيى شعبة بن محمد بن

 في ببغداد الحطيم بن قيس ولد من األنصاري الظفري يزيد أبو محمد بن محمود حدثنا قال صاعد بن محمد بن يحيى
 صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى نع النجار بن أيوب حدثنا األنصار قنطرة
 فال خياركم فيدعو خياركم على شراركم هللا ليسلطن أو المنكر عن ولتنھون بالمعروف لتأمرن سلم و عليه هللا

 النرسي مرع بن محمد بن الحسن أخبرنا يحيى عن النجار بن أيوب عن محمود به تفرد الدارقطني قال لھم يستجاب
 الظفري يزيد أبو محمد بن محمود حدثنا صاعد بن محمد بن يحيى حدثنا المقرئ على بن احمد بن هللا عبيد أخبرنا

 عن سلمة أبى عن كثير أبى بن يحيى عن اليمامة قاضى عتبة بن أيوب حدثنا األنصار قنطرة في ببغداد األنصاري
 بن عمر أفادنيه يحيى قال المتفحش الفاحش يبغض هللا إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى

 بن محمود قال الدارقطني الحسن أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا وبغيره به فحدثنا إليه فمضيت بخطه لي وكتبه إبراھيم
 بن محمد بن محمود مات قال السراج أخبرنا قال المزكى عن البرقاني على قرأت بالقوي يكن لم الظفري محمد
 ببغداد األنصاري كعب اسمه وظفر ظفر بن سواد بن زيد بن عمرو بن الحطيم بن قيس بن ثابت بن عدى بن محمود

  ومائتين وخمسين خمس سنة المحرم في

 أبى عن بھا وحدث بغداد قدم الحلبي المضاء أبى بابن المعروف حفص أبو عنبسة بن محمد بن محمود - 7076
 ومحمد الحافظ نصر بن احمد طالب وأبو صاعد بن محمد بن يحيى عنه روى ياألنطاك موسى بن محبوب صالح
 الحكيمي إبراھيم بن احمد بن محمد حدثنا المعدل مخلد بن إبراھيم أخبرنا ثقة وكان الحكيمي هللا عبد وأبو مخلد بن

 عن األيلي ونسي عن المبارك بن أخبرنا الفراء صالح أبو حدثنا الحلبي مضاء أبى بن محمد بن محمود حدثنا
 قال التوزي الحسين بن على بن احمد أخبرنا الرجل ادعاه وإن يرث ال الزنى ولد قال الحسين بن على عن الزھري
 المضاء أبى بن محمد بن محمود حفص أبو مات قال سعيد بن العباس أبى عن الوراق الفرج بن احمد على قرأنا
 عبد بن محمد أخبرنا بحلب كانت محمود وفاة ألن ببغداد قوله في وھم قلت ومائتين وثمانين اثنتين سنة ببغداد الحلبي
 من الحلبي المضاء أبى بن وفاة وجاءتنا قال اسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد
  ومائتين وثمانين اثنتين سنة يعني السنة ھذه آخر في حلب

 بن وسعيد البجلي عمرو بن إسماعيل سمع الزاھد األصبھاني بكر أبو بدر بن هللا عبد بن الفرج بن محمود - 7077
 بن يحيى بن ومحمد العدني عمر أبى بن ومحمد البصري ھالل بن وبشر الضبي عبيدة بن وأحمد الرازي عنبسة
 ييناإلصبھان عامة عنه روى رافع بن وعمرو عمران بن والقاسم خنيس بن يزيد بن محمد بن وأحمد الزماني فياض
 أبو أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم قلت ثقة صدوقا وكان قال بالري عنه كتب الرازي حاتم أبى بن وقال
 حدثنا زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو حدثنا األزرق القاسم أبى بن محمد أخبرنا القطان زياد بن سھل
 أبي عن ميسرة بن نعيم حدثنا حجر أبو رافع بن عمرو حدثنا اجاح علينا قدم األصبھاني الفرج بن محمود بكر أبو

 بلسانه سلم و عليه هللا صلى هللا نبي أعان قد فإنه حسانا تسبوا ال عائشة قالت قال جبير بن سعيد عن السبعي إسحاق
 أبو كان الحافظ نعيم أبو لي قال بصره ذھاب عذابا به كفى قالت له هللا أعد من ليس أو المؤمنين أم يا لھا قالوا ويده
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 منده بن هللا عبد أبو وذكر قلت ومائتين وثمانين أربع سنة توفى االبدال من بدر بن هللا عبد بن الفرج بن محمود بكر
  بطرسوس مات أنه

 بن والحسين رشيد بن داود عن بھا وحدث بغداد قدم المروزي محمد أبو العزيز عبد بن محمد بن محمود - 7078
 وعبد مخلد بن محمد عنه روى الترمذي العباس بن وسھل المروزيين آدم بن وحامد حجر بن وعلي داألسو بن علي

 مستقيمة أحاديث الصواف بن علي وأبو الخطبي علي بن وإسماعيل زياد بن سھل وأبو الطستي علي بن الصمد
 حدثنا المروزي محمد بن محمود حدثنا الصواف الحسن بن أحمد بن محمد حدثنا الحفار محمد بن ھالل أخبرني
 هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن أيوب عن علية بن إسماعيل حدثنا الترمذي العباس بن سھل
 بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا قراءة له االمام قراءة فان اإلمام خلف صلى من سلم و عليه هللا صلى
 األول ربيع في كانت انھا المروزي محمد بن محمود وفاة وبلغتنا قال أسمع وأنا ىالمناد بن على قرئ قال العباس
  صفر في مات محمودا أن مخلد بن ذكر وتسعين سبع سنة

 يحيى بن وزكريا عيسى بن والقاسم أبان بن محمد سمع الواسطي هللا عبد أبو منويه بن محمد بن محمود - 7079
 وقدم الغرباء من واحد غير عنه روى وكيع بن وسفيان سواء بن ثعلبة بن مدومح الواسطيين بقية بن ووھب دحمويه
 بن الصمد وعبد الحكيمي أحمد بن ومحمد الحافظ نصر بن أحمد طالب أبو أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد
 بن إبراھيم أخبرنا ومائتين ثمانين سنة في ببغداد منه سمع أنه الطستي وذكر الجعابي بن بكر وأبو الطستي علي
 حدثنا دحمويه حدثنا الواسطي محمد بن محمود حدثنا الحكيمي إبراھيم بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو حدثنا مخلد
 هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن نافع عن عمر بن العزيز عبد حدثني العزيز عبد بن عمر بن هللا عبد بن بشر
 بن جعفر بن محمد بن هللا عبد سمعت قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا يثمغ أم ويسميه رأسه في يحتجم كان سلم و عليه
 قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا وثالثمائة سبع سنة الواسطي محمود مات يقول حيان
 وقد مائةوثالث سبع سنة رمضان شھر في كانت انھا الواسطي محمود وفاة وبلغتنا قال أسمع وانا المنادى بن على
  إليه الدخول من الناس ومنع علة ذلك قبل اعتل

 بن وحميد علي بن عمرو عن حدث الخشاب الفضل أبو دينار بن مغيرة بن إبراھيم بن حمدان بن محمود - 7080
  رأى من بسر منه سمع أنه وذكر الجرجاني عدي بن هللا عبد عنه روى الربيع

 إبراھيم بن احمد عنه روى الكوفي بديل بن أحمد عن ببغداد ثحد الكرجي بشر أبو احمد بن محمود - 7081
 حفص ببستان ببغداد الكرجي بشر أبو أحمد بن محمود حدثنا اإلسماعيلي بكر أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا اإلسماعيلي

 انشق قال جده عن أبيه عن مطعم بن جبير بن محمد بن جبير عن حصين حدثنا فضيل بن حدثنا بديل بن أحمد حدثنا
  بمكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع ونحن القمر

 فارسي العكبري سھل أبو بھيرا بن بيان بن علي بن محمود بن إسحاق بن جعفر بن عمر بن محمود -  7082
 طالب وأبي زياد بن سھل وأبي النقاش بكر وأبي اآلدمي يحيى بن عثمان بن أحمد عن بھا وحدث بغداد سكن األصل

 ثالثين الصيام أدام صالحا عبدا كان فقال ذكره البادا علي بن أحمد وسمعت عنه كتبت وغيرھم العكبري شھاب بن
 بن علي ھو والشيخ قلت منه محمود يسمعه لم شيخ عن القناعة كتاب روى ألنه بذاك الحديث في ھو وليس سنة
 في ولدت عمر بن محمود لي قال الق العكبري العزيز عبد بن احمد بن محمد بن محمد حدثني روح أبي بن الفرج
  وأربعمائة عشرة ثالث سنة من شعبان في بعكبرا ومات قلت وثالثمائة وعشرين إحدى سنة

  مسلم اسمه من ذكر

 عن وحدث بالنھروان الخوارج حرب طالب أبي بن علي مع شھد الكوفة أھل تابعي من مسلم أبي بن مسلم - 7083
 الرحمن عبد بن علي حدثنا األزھري أخبرنا السبيعي إسحاق أبو عنه روى مانالي بن وحذيفة مسعود بن هللا عبد
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 أبي حدثني شريك بن الرحمن عبد حدثنا عثمان بن أحمد حدثنا الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا بالكوفة البكائي
 الثدية ذا اطلبوا فقال الحرورية قاتل حين طالب أبي بن علي مع كنت قال مسلم أبي بن مسلم عن إسحاق أبو حدثنا
 فمدھا بيده فأخذ قال القتلى بين من فاستخرجناه فطلبناه قال كذبت وال كذبت ما فوهللا اطلبوه قال ثم نجده فلم فطلبناه
  عظم فيھا ليس شعرات طرفھا على

 وھو الغواني بصريع يعرف شاعر الخزرجي زرارة بن أسعد مولى األنصاري الوليد أبو الوليد بن مسلم -  7084
 أخبرني الغواني صريع سماه والرشيد والبرامكة الرشيد ھارون مدح بليغا مفوھا مجيدا مداحا وكان بغداد نزل كوفي
 بن محمد العباس أبي عن عرفة بن محمد بن إبراھيم أخبرنا المرزباني عمران بن محمد أخبرنا القمي أيوب بن علي
 فيھا يصف التي قصيدته أنشده لقيه يوم أول في الرشيد ىإل وصل لما األنصاري الوليد بن مسلم ان المبرد يزيد
 وصف من حكاه ما فاستحسن...  ذحلى قاتلي عند من تطلبا وال...  قبلي تشربا ال الكأس على أديرا...  واولھا الخمر
...  الصبا مع تروح أن إال العيش ھل...  وھو منھا بيت بآخر الغواني صريع يومئذ وسماه والغزل واللھو الشراب
 محمد بكر أبو حدثنا المازني الرحيم عبد بن محمد أخبرنا التنوخي أخبرنا...  النجل واألعين الكأس صريع وتغدو
 على وزاد فيھا تناھى أبيات ثالثة الوليد بن مسلم قال قال له شيخ عن البراء بن الحسن أبو حدثنا األنباري القاسم بن
 والجود...  بھا البخيل ضن إذ بالنفس تجود...  فقوله المديح فأما بيت واھجى بيت وأرثى بيت امدح الشعراء كل

 على دل القبر تراب فطيب...  عدوه عن قبره ليخفوا أرادوا...  فقوله المرثية وأما...  الجود غاية أقصى بالنفس
 أبو القاضي برناأخ...  المخبر لقبح مناظره حسنت...  خبرته فحين مناظره قبحت...  فقوله الھجاء واما...  القبر

 بكر أبو حدثنا المأمون بن الفضل بن الحسن بن محمد أخبرنا الھاشمي هللا عبيد بن محمد بن علي بن محمد الحسين
 ظھر لما أبيه عن معاذ بن يحيى بن سليمان قال حدان بن الحسن أبو قال قال أبي حدثني األنباري القاسم بن محمد
 بشيء أعجب...  يزايلني أن وأخشى شيبي أكره...  الوليد بن مسلم شعر من تالبي بھذا يتمثل كان بالمأمون الشيب
 نام...  فأنشدني ال قلت الشعر بقية أتعرف فقال تمام أبا به فحدثت حدان بن الحسن أبو قال...  مودود البغضاء على

 والشيب...  خلف له ودفمفق الشباب اما... ...  السود في البيض نھض كفاھن وقد...  الئمتي واستكفين العواذل
 كالما وأسھبھم الناس أشعر بخراسان يقول الطائي تمام أبا سمعت حدان بن الحسن أبو قال...  بمفقود مفقودا يذھب
 بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا بعدھم الوليد بن ومسلم نواس وأبو الحميري والسيد بشار األولى الطبقة بعد

 وإسماعيل إني...  لمسلم ثعلب يحيى بن احمد العباس أبي عن األخفش سليمان بن علي أنشدنا قال موسى بن عمران
 والعلم والحلم الخنا وقيل...  والحجي والفضل الجود يذكرنيك... ...  النصل فارقه الروع يوم لكالجفن...  فراقه يوم

 أنه البخل اخالقك من وأحمد.. ... . الفضل ولك محمودھا في والقاك...  متنزھا مذمومھا عن فالقاك... ...  والجھل
 فان... ...  أھل وال لدي مال ال لنؤيك...  كانني ومالي أھلي في وإني... ...  البخل لك حاشى بالمال ال بعرضك... 
 من األبيات ھذه أن بالشعر العلم أھل ذكر...  المحل القنص من يدنيھا فكالوحش...  أزورھم أو بعده قوما أغش
 معناه فكان يليه الذي البيت في ھو فسره انه إال قبله قيل قد والحجي والفضل الجود يذكرنيك هوقول مسلم قول بارع
  وحلمك علمك ذكرت خرقا جاھال رأيت وإذا عليه زيادتك ذكرت جوادا رأيت وإذا جودك ذكرت بخيال رأيت إذا

 المفضل بن بشر وعن بالضال المعروف الكريم عبد بن معاوية عن حدث محمد أبو المنازل أبي بن مسلم -  7085
 با المھدي بن هللا عبيد بن محمد بن علي بن محمد الحسين أبو الشريف القاضي حدثنا البغوي القاسم أبو عنه روى

 حدثنا البغوي العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد حدثنا حبابة بن إسحاق بن محمد بن هللا عبيد حدثنا قال لفظا الخطيب
 عبد بن معاوية حدثنا كتابه من إمالء ومائتين ثالثين سنة الجوز أبي قنطرة في المنازل أبي بن مسلم محمد أبو

  التشريق أيام والمعدودات الحجة ذي عشر ھن قال المعلومات األيام اآلية ھذه يفسر الحسن كان قال الكريم

 بشر بن أحمد عنه ىرو اللخمي الحجاج بن محمد عن حدث المستملى مسلم أبى جار عيسى بن مسلم -  7086
 بشر بن أحمد على أبو حدثنا القطان هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا المرثدي
 عن الشعبي عن مجالد عن اللخمي الحجاج بن محمد حدثنا المستملى مسلم أبى جار عيسى بن مسلم حدثنا المرثدي

 واست خطمة بني باست...  فقالت وأصحابه سلم و عليه هللا صلى النبي خطمة بنى من امرأة ھجت قال عباس بن
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 النبي ذلك فبلغ قال...  مذحج وال مراد من وال...  منكم ال إيادي أطعتم... ...  والخزرج عون بني واست...  النبيت
 تمارة وكانت فأتاھا لقا هللا رسول يا لھا أنا قومھا من رجل فقال بھا لي من وقال عليه فشق سلم و عليه هللا صلى
 يمينا فنظر خلفھا ودخل لتعطيه البيت فدخلت قال نعم فقالت ھذا من أجود عندك فقال عندھا تمر إلى فنظر التمر تبيع

 كفيتھا قد قال الوجه أفلح فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى ثم دمغھا حتى رأسھا به فعال خوانا اال يرى فلم وشماال
  ذلك قبل قيلت وما مثال فارسلھا قال عنزان فيھا ينتطح ال أنه اما سلم و عليه هللا صلى النبي لفقا هللا رسول يا

 روى المواصلة من ونظرائه سالم بن عفيف عن بھا وحدث بغداد قدم الموصلي البجلي عيسى بن مسلم - 7087
 الطوسي محمد بن المظفر نأ يذكر الموصلي إدريس بن محمد الفرج أبو إلى كتب أيضا المرثدي علي أبو عنه

 الموصلي عيسى بن مسلم حدثنا المرثدي بشر بن أحمد حدثنا األزدي إياس بن محمد بن يزيد حدثنا قال أخبرھم
  سالم بن عفيف حدثنا ببغداد عنه كتبت

 الجراح بن ووكيع الحسين بن مخلد عن حدث الرحمن عبد بن مسلم وھو الجرمي مسلم أبي بن مسلم - 7088
 عون وأبو الخزاز عبدويه بن الحسن بن وعلي صاعقة يحيى أبو عنه روى القرشي يزيد بن وخالد األعور وحجاج
 طرسوس ونزل ثقة وكان العكبري عمرو بن وخلف الحافظ ھارون بن وموسى عون أبي بن أحمد وابنه البزوري

 الھاشمي با الواثق بن براھيمإ بن محمد بن العزيز عبد بن عمر بن أحمد الحسين أبو أخبرنا وفاته كانت وبھا
 عن الحسين بن مخلد حدثنا الجرمي مسلم أبي بن مسلم حدثنا العكبري عمرو بن خلف محمد أبو حدثنا جدي حدثني
 غيرت مما توضؤوا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن ھشام
 مسلم مات قال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن فرجع أخبرنا الفضل بن أخبرنا النار
 أخبرنا الجعفي غالب بن عمر بن محمد أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أنبأنا ومائتين أربعين سنة الرحمن عبد بن

 ال نوكا ببغداد عنه وكتبت أربعين سنة رمضان شھر في بطرسوس الجرمي مسلم مات قال ھارون بن موسى
  يخضب

 صاحب وھو الحديث حفاظ من األئمة أحد النيسابوري القشيري الحسين أبو مسلم بن الحجاج بن مسلم - 7089
 سعيد بن وقتيبة النيسابوري يحيى بن يحيى وسمع ومصر والشام والحجاز العراق إلى رحل الصحيح المسند

 الجعد بن وعلي الفراء موسى بن وإبراھيم لالحما مھران بن ومحمد وزنيجا عمر بن ومحمد راھويه بن وإسحاق
 الربيع وأبا القعنبي مسلمة بن هللا وعبد يونس بن وسريج ھشام بن وخلف القواريري هللا وعبيد حنبل بن وأحمد

 النھدي إسماعيل بن ومالك القناد طلحة بن وعمرو غياث بن حفص بن وعمر معاذ بن معاذ بن هللا وعبيد الزھراني
 بن وسعيد الزھري مصعب وأبا المنذر بن وإبراھيم أويس أبي بن وإسماعيل جواس بن وأحمد يونس بن وأحمد
 من عنه فروى بھا وحدث مرة غير بغداد وقدم وغيرھم سواد بن وعمرو يحيى بن وحرملة رمح بن ومحمد منصور
 عبد عمر أبو خبرناأ ومائتين وخمسين تسع سنة في كان بغداد قدومه وآخر مخلد بن ومحمد صاعد بن يحيى أھلھا
 مھران بن محمد حدثنا الحجاج بن مسلم حدثنا الدوري مخلد بن محمد أخبرنا مھدي بن هللا عبد بن محمد بن الواحد
 رسول رأيت قال عمه عن تميم بن عباد عن الزھري عن سعد بن زياد عن عقبة بن مصاد عن أيوب بن عمر حدثنا
 أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني األخرى على رجليه إحدى رافعا لظھره مستلقيا سلم و عليه هللا صلى هللا

 حاتم وأبا زرعة أبا رأيت يقول سلمة بن أحمد سمعت قال إبراھيم بن محمد الفضل أبو أخبرنا الضبي نعيم بن محمد
 قال يمنع بن محمد أخبرنا يعقوب بن وأخبرني عصرھما مشايخ على الصحيح معرفة في الحجاج بن مسلم يقدمان
 المسند ھذا صنفت يقول الحجاج بن مسلم سمعت يقول أبي سمعت يقول الماسرجسي محمد بن الحسين سمعت
 قال بأصبھان السوذرجاني علي بن احمد بن هللا عبد القاسم أبو حدثني مسموعة حديث ألف ثالثمائة من الصحيح
 أصح السماء أديم تحت ما يقول لنيسابوريا علي بن الحسين علي أبا سمعت يقول مندة بن إسحاق بن محمد سمعت
 أحمد بن عمر سمعت قال نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن أخبرني الحديث علم في الحجاج بن مسلم كتاب من

 علي أبا كأن النائم يرى فيما رأيت يقول يعقوب بن سعيد أبو انه ظني وأكثر أصحابنا من الثقة سمعت يقول الزاھد
 نجوت فقال بك هللا فعل ما له فقلت الحجاج بن يعني مسلم كتاب من جزء وبيده الحيرة شارع في يمضي الزغوري
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 عبد بن محمد هللا عبد أبو حدثنا المنكدري الواحد عبد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرني الجزء ذلك إلى وأشار بھذا
 منصور بن الحسين سمعت قال سلمة بن احمد حدثنا الھاشمي إبراھيم بن محمد حدثنا بنيسابور الحافظ محمد هللا

 أي وتفسيره المنكدري قال بوذ كابن مردا فقال الحجاج بن مسلم وذكر الحنظلي إبراھيم بن إسحاق سمعت يقول
 يعقوب بن محمد سمعت يقول مندة بن إسحاق بن محمد سمعت قال السوذرجاني القاسم أبو حدثني ھذا كان رجل

 بن محمد عمرو أبي عن حدثت الحديث من يثبت ما ومسلما البخاري يفوت قلما معناه كالما وذكر يقول األخرم
 بن ومسلم البخاري إسماعيل بن محمد عن وسألته عقدة بن سعيد بن العباس أبا سمعت قال الحيري حمدان بن احمد

 بمثل يجيبني وھو مرارا عليه وكررت عالم ومسلم عالما إسماعيل بن محمد كان فقال اعلم أيھما النيسابوري الحجاج
 فيھا فنظر كتبھم أخذ انه وذاك الشام أھل في الغلط إسماعيل بن لمحمد يقع قد عمرو أبا يا لي قال ثم الجواب ھذا

 ألنه الغلط له يقع فقلما مسلم فاما اثنان أنھما ويتوھم باسمه آخر موضع في ويذكره بكنيته منھم الواحد ذكر فربما
 نيسابور البخاري ورد ولما حذوه وحذا علمه في ونظر البخاري طريق مسلم قفا إنما قلت والمراسيل المقاطيع كتب
 أبا سمعت قال الصيرفي عثمان بن احمد بن هللا عبيد حدثني وقد إليه االختالف وأدام مسلم الزمه أمره آخر في

 بن هللا عبد بن محمد حدثنا المنكدري بكر أبو أخبرني جاء وال مسلم ذھب لما البخاري لوال يقول الدارقطني الحسن
 سمعت يقول القصار حمدون بن احمد حامد أبا سمعت قال الوراق محمد بن احمد نصر أبو حدثني الحافظ محمد
 أستاذ يا رجليك أقبل حتى دعني وقال عينيه بين فقبل البخاري إسماعيل بن محمد إلى وجاء الحجاج بن مسلم

 بن حدثنا الحراني يزيد بن مخلد حدثنا سالم بن محمد حدثك علله في الحديث وطبيب المحدثين وسيد األستاذين
 فما المجلس كفارة في سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن أبيه عن سھيل عن عقبة بن موسى عن جريج
 به ثناحد معلول أنه إال الحديث ھذا غير الباب ھذا في الدنيا في اعلم وال مليح حديث ھذا إسماعيل بن محمد قال علته

 يذكر ال فإنه أول ھذا إسماعيل بن محمد قال قوله هللا عبد بن عون عن سھيل حدثنا وھيب حدثنا إسماعيل بن موسى
 يحيى بن محمد وبين بينه ما أوحش حتى البخاري عن يناضل أيضا مسلم وكان سھيل من سماع عقبة بن لموسى
 بن محمد هللا عبد أبا سمعت قال النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ علي بن محمد فأخبرني بسببه الذھلي
 وقع فلما إليه االختالف الحجاج بن مسلم أكثر نيسابور البخاري إسماعيل بن محمد استوطن لما يقول الحافظ يعقوب
 وخرج ھجر حتى إليه االختالف من الناس ومنع عليه ونادى اللفظ مسألة في وقع ما والبخاري يحيى بن محمد بين
 أن يحيى بن محمد إلى فأنھى زيارته عن يتخلف لم فإنه مسلم غير الناس أكثر قطعه المحنة تلك في نيسابور من
 يوم كان فلما عنه يرجع ولم والحجاز بالعراق ذلك على عوتب وانه وحديثا قديما مذھبه على الحجاج بن مسلم
 فوق الرداء مسلم فأخذ مجلسنا يحضر ان له يحل فال باللفظ قال من أال مجلسه آخر في قال يحيى بن محمد مجلس
 باب إلى حمال ظھر على به وبعث منه كتب كان ما كل وجمع مجلسه من وخرج الناس رؤوس على وقام عمامته
 عبد أبا سمعت النيسابوري هللا عبد بن محمد وقال زيارته وعن عنه وتخلف الوحشة بذلك فاستحكمت يحيى بن محمد
 له فذكر للمذاكرة مجلس الحجاج بن مسلم الحسين ألبي عقد يقول سلمة بن احمد سمعت يقول يعقوب بن محمد هللا

 أھديت له فقيل البيت ھذا منكم أحد يدخلن ال الدار في لمن وقال السراج وأوقد منزله إلى فانصرف يعرفه لم حديث
 التمر فنى وقد فأصبح يمضغھا تمرة رةتم ويأخذ الحديث يطلب فكان إليه فقدموھا إلي قدموھا فقال تمر فيھا سلة لنا

 أبا يعقوب بن محمد سمعت أيضا وقال مات منھا أنه أصحابنا من الثقة زادني هللا عبد بن محمد قال الحديث ووجد
 إحدى سنة رجب من بقين لخمس اإلثنين يوم ودفن األحد يوم عشية الحجاج بن مسلم توفى يقول الحافظ هللا عبد

  ومائتين وستين

 وعفان الخريبي داود بن هللا عبد وعن أبيه عن حدث السامري الصفار عيسى أبو مسلم بن عيسى بن مسلم - 7090
 وكان األزدي جعفر بن محمد بن هللا وعبيد القارئ اآلدمي بكر وأبو الطستي علي بن الصمد عبد عنه روى مسلم بن
 هللا عبيد بن الرحمن عبد حدثنا متروك بغدادي لفقا الدارقطني ذكره نكرة حديثه وفي ومائتين وسبعين سبع سنة حيا
 بن هللا عبد حدثنا ببغداد الصفار عيسى بن مسلم حدثنا الطستي علي بن الصمد عبد حدثنا إمالء الحربي محمد بن
 عند جالسا كنت قال الصديق بكر أبي عن عمر بن عن عطاء عن جريج بن حدثنا الرحمن عبد أبو الخريبي داود

 أنت بأبي بلى قلت قال علي أنزلت آية عليك أقرأ أال بكر أبا يا فقال آية عليه فنزلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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 إال علمت فما قال نصيرا وال وليا هللا دون من له يجد وال به يجز سوءا يعمل من فاقرأنيھا قال هللا رسول يا وأمي
 لم أينا هللا رسول يا قلت بكر أبا يا لك ما سلم و عليه هللا صلى النبي فقال لھا تمطأت حتى ظھري في انفصام أخذني
 هللا على تقدموا حتى الدنيا في به فتجزون المؤمنون وأصحابك أنت اما فقال به نجزى سوءا عملنا وكلما سوءا يعمل
  القيامة يوم يجزوا حتى فيؤخرھم اآلخرون وأما ذنوب عليكم وليس

 نصر بن احمد أخبرنا النعالي الحسين بن الحسن أخبرنا الدمشقي لحصا أبو مسلم بن الحسن بن مسلم - 7091
 شجاع بن محمد حدثنا قال تسعين سنة القطن دار في الدمشقي مسلم بن الحسن بن مسلم صالح أبو حدثنا قال الذارع
 فرقة نوسبعي بضع على األمة ھذه تفترق قال علي عن ثابت أبي بن حبيب عن سوقة بن محمد عن معاوية أبو حدثنا
  أعمالنا ويخالفون البيت أھل حبنا ينتحلون قوم شرھم

 بن يحيى عن حدث بالباوردي ويعرف األصل خراساني المؤدب هللا عبد أبو مكرم بن هللا عبد بن مسلم - 7092
 العالء بن علي بن احمد عنه روى األشعري بالل وأبي عباد بن وحاتم مرزوق بن وعمرو السمسار ھاشم

 بن الحسن أخبرنا الخطبي علي بن وإسماعيل الشافعي بكر وأبو الزيات الفضل بن محمد بن سحاقوإ الجوزجاني
 المؤدب هللا عبد بن مسلم حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا قاال العالف يوسف بن محمد بن وعثمان بكر أبي
 باللغو هللا يؤاخذكم ال تعالى قوله يف عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن شعبة أخبرنا مرزوق بن عمرو حدثنا
 المؤدب مسلما ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا وهللا وبلى وهللا ال الرجل قول ھو قالت أيمانكم في
  ومائتين وتسعين اثنتين سنة من المحرم في مات

  مصعب اسمه من ذكر

 الرباب وأمه هللا عبد أبو كالب بن قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بن العوام بن الزبير بن مصعب -  7093
 عبد ألخيه دعى وقت العراقين امارة وولي كفا وأسخاھم قلبا وأشجعھم وجھا الناس أحسن من كان الكلبية أنيف بنت
 أوانا من قريب موضع في بمسكن فقتله مروان بن الملك عبد إليه سار حتى كذلك يزل فلم بالخالفة الزبير بن هللا
 بن احمد سھل أبو أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا ھناك معروف اآلن إلى وقبره الجاثليق دير عند دجيل نھر على
 بن محمد حدثنا حساب بن عبيد بن محمد حدثنا السقطي الفضل بن محمد حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد
 قال داري باب على وأنا الزبير بن مصعب بي مر قال الشعبي أخبرني السلمي الرحمن عبد بن عيسى حدثنا حمدان
 فإذا الستر فرفع ھكذا بيده قال ثم ساعة معه فتحدثت عليه فدخلت لي أذن دخل فلما قال فتبعته قال ھكذا بيده فقال

 شعبي يا فقال ذلك بعد لقيني ثم خرجت ثم ال قلت قال قط ھذه مثل رأيت شعبي يا فقال امرأته طلحة بنت عائشة
 مال أول فكان فاخذتھا آالف بعشرة لك أمرت فقد قال شيئا تعطيه وال عليه تجلوني قالت ال قلت لي قالت ما يتدر
 السجستاني علي أبو أخبرني المرزبان بن خلف بن محمد حدثنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني ملكته
 أقبح ما األمير هللا أعز فقال عنقه بضرب مرفأ رجال الزبير بن مصعب أسر قال سلمويه بن هللا عبد أبو حدثني
 فقال قتلني فيم مصعبا سل رب يا فأقول به يستضاء الذي وبوجھك الحسنة باطرافك فاتعلق القيامة يوم يقوم أن بمثلي

 أعطه غالم يا قال رخي عيش في حياتي من وھبت ما تجعل أن رأيت إن األمير هللا أعز فقال عنه أعف غالم يا
 ولم له فقال الفا خمسين منھا الرقيات قيس البن جعلت قد اني وأشھدك هللا اشھد فاني األمير هللا أعز قالف ألف مائة
 حدثنا قاال والتنوخي الجوھري أخبرنا...  الظلماء وجھه عن تجلت...  هللا من شھاب مصعب إنما...  فيك لقوله قال

 عائشة بن حدثنا إسحاق بن محمد العباس أبو حدثني قال المرزبان بن خلف بن محمد حدثنا الخزاز العباس بن محمد
 الملك عبد فقال الشراب شرب قد مصعبا إن مصعبا يحارب وھو مروان بن الملك لعبد قيل يقول أبي سمعت قال

 حدثنا علي أبي بن علي أخبرنا منه روى ما مروءته من ينقص الماء ان مصعب علم لو وهللا الشراب يشرب مصعب
 بكار بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن احمد حدثنا قاال الدوري هللا عبد بن وأحمد المخلص الرحمن عبد بن محمد
 العرب أشجع من لجلسائه يوما مروان بن الملك عبد قال قال الكلبي عن قتيبة بن زافر عن الحسن بن محمد حدثني
 بنت وعائشة حسين بنت سكينة بين معج لرجل العرب أشجع إن الملك عبد فقال فالن فالن قطري شبيب فقالوا
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 العراقين وولي العرب ضاحية سيد الكلبي انيف بنت رباب وأمه كريز بن عامر بن هللا عبد بنت الحميد وأمة طلحة
 بن مصعب ذلك مات حتى بسيفه ومشى فأبى األمان وأعطي ألف والف ألف والف ألف ألف فأصاب سنين خمس
 بن إسماعيل أخبرنا الوكيل الواحد عبد بن احمد يعلى أبو أخبرنا ھنا ھا ومرة ھنا ھا مرة الجسور منقطع ال زبير
 حدثني بكر أبي بن الزبير حدثنا المارستاني موسى بن محمد حدثنا الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا المعدل سعيد
 مروان بن الملك عبد يدي بين الزبير بن مصعب رأس وضع لما قال أبيه عن كثير أبي بن وجعفر إسماعيل بن فليح
 من ھلع وال...  أتاه إن بخير فرح وال... ...  المتاع مناع غير غالما...  عبس يوم الفوارس أردى لقد...  قال

 أمير يا وهللا برأسه جاءه الذي فقال...  اليراع كأنبوب خال وال...  تعدو والخيل وقافة وال... ...  الع الحدثان
 والعين القلب يمأل رجال لرأيت بھذا ويطعن بھذا يضرب تارة والسيف تارة يده يف والرمح رأيته لو المؤمنين
 عند المكروه على وإني...  ينشد زال ما وحده وبقي قصده من وكثر رجاله تفرقت لما ولكنه واقداما شجاعة
 عرضي عن رمالمكا عند بھا أذب...  حفيظة ولكن ذل من ذاك وما... ...  تنضي والجفون نفسي أكذب...  حضوره
 وصف كما وهللا كان الملك عبد فقال...  األرض من أذل سلم لذي وإني...  مرصد بالشر الشر ألھل وإني... ... 
 هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا عقيم الملك ولكن ومودة إلفا لي وأشدھم إلي الناس أحب من كان ولقد وصدق نفسه
 قال يزيد بن سعيد عن مضر بن غسان حدثني حرب بن سليمان حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن

 أرض من دجيل له يقال نھر شاطئ على الجاثليق دير عند فقتله مصعب على ظبيبان بن زياد بن هللا عبيد وثب
 ينوسبع اثنتين سنة يعقوب قال برأسه أتى لما الملك عبد فسجد الملك عبد إلى به التميمي فذھب رأسه واحتز مسكن
 بن احمد حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا الضبي احمد بن محمد بن الكريم عبد أخبرنا الزبير بن مصعب قتل فيھا
 خرجت الزبير بن مصعب قتل لما قال محلم أبو حدثني شبيب بن هللا عبد سعيد أبو حدثنا المخرمي مسلم بن محمد
 وهللا أدركك كنت المسلمة حليل وهللا نعم هللا يرحمك فقالت ليهع فأكبت فخذه في بشامة فعرفته القتلى في تطلبه سكينة
 ليس...  إھابه الطويل بالرمح فھتكت... ...  يتثلم ولم يعھد لم بالقاع...  مجدال تركت غانية وحليل...  عنترة قال ما

 هللا عبد بن دوأحم المخلص الرحمن عبد بن محمد حدثنا علي أبي بن علي أخبرنا...  بمحرم القنا على الكريم
 بن مصعب قتل قال عثمان بن مصعب حدثني قال بكار بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن احمد حدثنا قاال الدوري
 وثالثين خمس بن وھو الزبير بن مصعب قتل قال حمزة بن إبراھيم حدثني الزبير قال سنة أربعين بن وھو الزبير
 عبيد وقال الزبير قال سنة وأربعين خمس بن وھو الزبير بن عبمص قتل يقولون قال مصعب عمي وحدثني قال سنة
 بكر  نصحت فما... ...  مقيم الجاثليق بدير قتيل...  وذلة خزيا المصرين أورث لقد...  مصعبا يرثي قيس بن هللا
  الجاثليق بنھر المخلص رواية وفي...  تميم اللقاء يوم صدقت وال...  وائل بن

 قيس بن وعمرو علي بن محمد بن جعفر عن بھا وحدث بغداد نزل الكوفي التميمي سالم بن مصعب - 7094
 روى الزيات وحمزة الكندي واالجلح الشامي زبر بن العالء بن هللا وعبد جريج وبن شبرمة بن هللا وعبد المالئي
 الحارث بن ومنجاب دينار بن وإبراھيم شجاع بن الوليد ھمام وأبو حنبل بن وأحمد الطباع بن عيسى بن محمد عنه

 جعفر بن احمد أخبرنا التميمي علي بن الحسن أخبرني وغيرھم أيوب بن وزياد األشج سعيد وأبو صرد بن وضرار
 أبي بن بكر أبي عن األجلح حدثنا سالم بن مصعب حدثنا أبي حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن

 وما أشرب فما أشربة بھا إن هللا رسول يا فقلت اليمن إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثني قال أبيه عن موسى
 أما قال المزر وما البتع ما فقال ھو ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يدر فلم والمزر البتع قلت ھي وما قال أدع
 تشربن ال سلم و عليه هللا لىص هللا رسول فقال قال العسل فنبيذ المزر وأما بتعا يعود حتى فيطبخ الذرة فنبيذ البتع

 حدثنا الباغندي سليمان بن محمد بن محمد حدثنا السراج هللا عبد بن عيسى بن موسى حدثنا التنوخي أخبرنا مسكرا
 عبد أخبرنا الزيات حمزة عن صدق شيخ وكان قال التميمي سالم بن مصعب حدثنا المقرئ البزاز حاتم بن ھارون

 قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي محمد بن هللا عبد أخبرنا السكري يحيى بن هللا
 سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األكبر الواحد عبد بن محمد وأخبرنا معين بن يحيى يعني زكريا أبو
 الجوھري أخبرنا بأس به ليس عنه كتبت قد سالم بن مصعب معين بن يحيى قال قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن

 معين بن ليحيى قلت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا
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 رجع ثم شعبة عن به فحدث عمارة بن للحسن كتابا فاعطوه ببغداد يعني ھنا ھا كان صدوق قال سالم بن فمصعب
 بن محمد بن حمزة أخبرنا بأس به ليس نعم قال شيئا سالم بن مصعب عن كتبت حيىلي الدوري عباس فقال عنه

 بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا الدقاق طاھر
 بمكة الصيدالني احمد بن سفيو أخبرنا العتيقي أخبرنا ثقة كوفي سالم بن ومصعب قال أبي حدثني العجلي هللا عبد
 يوسف أحاديث عليه انقلبت سالم بن مصعب قال أبيه عن احمد بن هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا قال
 الحسن أحاديث ھي شعبة عن بأحاديث عنه يذاكر فجعل شيبة أبي بن وقدم السراج الزبرقان عن جعلھا صھيب بن
 أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا الحربي الحسن بن محمد بن علي نيأخبر أيضا عليه انقلبت عمارة بن

 بن مصعب يقول أبي سمعت قال المديني هللا عبد بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى بن عمران بن محمد
 قطعتم ما هأبي عن محمد بن جعفر عن منه أسمعه أن اشتھي كنت حديثا محمد بن جعفر عن يروي كان الكوفي سالم
 يونس بن محمد حدثنا أبي حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا وضعفه الشيعة من وكان قال النواة قال لينة من

 أخبرنا العتيقي أخبرنا ضعيف سالم بن مصعب يقول معين بن يحيى سمعت قال عثمان أبي بن جعفر حدثنا األزرق
 عن األشعث بن سليمان داود أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد

  فوھاه سالم بن مصعب

 بن والحسن قدامة بن وزائدة الثوري وسفيان مسعرا سمع الكوفي الخثعمي هللا عبد أبو المقدام بن مصعب -  7095
 كريب وأبو شيبة أبي نب بكر وأبو نمير بن هللا عبد بن محمد عنه روى الطائي وداود يونس بن وإسرائيل صالح
 بن ومحمد األزرق حسان بن محمد أھلھا من عنه فروي بھا وحدث بغداد وقدم راھويه بن وإسحاق العالء بن محمد

 عبيد بن ومحمد شاكر بن محمد بن هللا عبد البختري وأبو التركي المبارك بن العباس بن وأحمد أشكاب بن الحسين
 مخلد بن محمد أخبرنا مھدي بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا مكرم بن والحسن المنادى هللا

 زيد عن المقدام أبي عن سفيان حدثنا المقدام بن مصعب حدثنا قال التركي المبارك بن العباس بن احمد حدثنا العطار
 على أشد أحد ليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال قال كوثي من الدجال يعني يخرج هللا عبد قال قال وھب بن

 علي حدثنا األزھري أخبرنيه منه خروجا المؤمن إلى أحب شيء يكون ال حتى يخرج ال وقال تميم بني من الدجال
 ثابت المقدام أبي عن الثوري حديث من غريب حديث ھذا الدارقطني وقال مخلد بن محمد حدثنا الدارقطني عمر بن
 العباس أبو حدثنا الحرشي الحسن بن احمد بكر أبو القاضي أخبرنا مخلد بن هللا عبد أبي عن إال كتبناه ما ھرمز بن

 أبي عن الثوري سفيان حدثنا المقدام بن مصعب حدثنا المنادى هللا عبيد بن محمد حدثنا األصم يعقوب بن محمد
 وأن الصماء حفيلت وأن بيمينه ذكره الرجل يمس أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال جابر عن الزبير
 محمد بن احمد حدثنا األزھري أخبرني شيء منه فرجه على ليس واحد ثوب في يحتبي وان واحدة نعل في يمشي
 بن مصعب عن كتب جدي لي قال قال المنادي هللا عبيد بن محمد بن جعفر بن احمد الحسين أبو حدثنا موسى بن

 الحربي الحسن بن محمد بن علي أخبرني عفطيا رجال وكان ظالمة في جاء قد كان زبيدة بن محمد أيام في المقدام
 قال المديني هللا عبد بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا
 هللا عبد أخبرني األئمة من وغيره معين بن يحيى بالثقة وصفه قد قلت ضعيف المقدام بن المصعب يقول أبي سمعت

 الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن
 الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا ثقة المقدام بن مصعب زكريا أبو قال قال
 به أرى ما فقال المقدام بن مصعب عن شاھد وأنا معين بن يحيى ألس قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا قال
 أبو سأل قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا بأسا
 نب مصعب يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت قال البرقاني أخبرنا به باس ال فقال المقدام بن مصعب عن داود

 سنة قال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا ثقة المقدام
 بن احمد حامد أبو أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا الخثعمي المقدام بن مصعب مات فيھا ومائتين ثالث

 عبيد سمعت قال سيار بن احمد حدثنا البزناني حبيب بن حمدم بن هللا عبيد حدثنا كتابه في الھمذاني علي بن الحسين
  ومائتين ثالث سنة مات الخثعمي المقدام بن مصعب يقول بكير بن يحيى بن هللا
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 عم المديني الزبيري هللا عبد أبو العوام بن الزبير بن هللا عبد بن ثابت بن مصعب بن هللا عبد بن مصعب - 7096
 بن وإبراھيم عثمان بن والضحاك الدراوردي العزيز وعبد أنس بن مالك عن بھا حدثو بغداد سكن بكار بن الزبير
 بن وأحمد بكار بن الزبير عنه وروى خيثمة وأبو معين بن يحيى عنه كتب وغيرھم حاتم أبي بن العزيز وعبد سعد
 يوسف نب ويعقوب البربري موسى بن ومحمد ھارون بن وموسى جزرة وصالح الحربي وإبراھيم خيثمة أبي

 سعد أبو أخبرنا العرب بأيام عارفا بالنسب عالما وكان البغوي القاسم وأبو حنبل بن احمد بن هللا وعبد المطوعي
 صالحا حضرت سعدان بن احمد بن محمد وھو السعداني لنا قال قال الحافظ عدي بن هللا عبد حدثنا قراءة الماليني
 تقول كذا صالح له فقال مالك عن الزنيري عن سفيان عن ميديالح عن فالن حدثنا فقال نصرك وعنده جزرة يعني

 حازم أبو أنبأنا سفيان عن عباد بن حدثناه حرفا عيينة بن عنه حدث صاحبنا مصعب الزبيري تقول وال الزنيري
 عيسى بن محمد بن عيسى حدثنا بمرو السياري قاسم أخبرنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا العبدوي احمد بن عمر
 أدركته قد الزبير بن هللا عبد بن ثابت بن مصعب بن هللا عبد بن مصعب قال بشر بن مصعب بن العباس حدثنا
 حدثنا الطوسي سليمان بن احمد حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا األزھري أخبرني النسب في قرشي افقه وھو ببغداد
 وكان الزبير قال وقدرا وجاھا وبيانا وشرفا وعلما مروءة قريش وجه هللا عبد بن مصعب وكان قال بكار بن الزبير
 مسجد في اآلخرة والعشاء المغرب بين ليلة إلي فجلس إلي يجلس ما كثيرا األنصاري موسى بن محمد عزية أبو

 الناس أشعر صبح أبى بن لي فقال الشعر ذكر أن إلى فتحدثنا قاض ذاك إذ وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 القطر غبنا إن مصعب وفى... ...  وندور مصعب علينا يدور...  ومصعب الربيع إال عيشنا فما...  كلعم يقول حين

... ...  فتنير إشراقه بھا ينير...  مصعب غرة الراؤون رأى ما متى... ...  وشكير معرورق ورق لنا...  والندى
 تريد عما بھا وليس...  دونھا قصر عد من عمن له... ...  فكبير قدره وإما فرحب...  فناؤه إما كالبدر ملكا يروا

...  مصعب نعماء عددت لئن لعمري... ...  وكثير طيب كثير فقلنا...  فاكثرت ومدت فاكثرنا عددنا... ...  قصور
 بعيد...  سابق وجه ترى أن يوما شئت إذا...  أيضا المزني صبح أبي بن يقول وله...  لشكور إذا إني الشكرھا
 فتى... ...  كوكب ضوء عن الملك تاج تفرج...  كأنما أغر بسام وجه ترى... ...  مصعب وجه لىإ فانظر المنى
 العارض نجاء علينا...  نواله كان ومتالف مفيد... ...  مذھب كل أخباره ذھبت فقد...  بالندى الحمد يشتري أن ھمه

 الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا زيالرا الحسن بن علي حدثنا الصيمري علي بن الحسين أخبرنا...  المتصبب
 احمد بن محمد أخبرنا معين بن ويحيى أبي عنه كتب هللا عبد بن مصعب هللا عبد أبو قال خيثمة أبي بن احمد حدثنا
 بن علي وأخبرنا شيبة أبي بن عثمان بن محمد جعفر أبو حدثنا الفراء حبش بن محمد بن هللا ھبة أخبرنا رزق بن

 الزبيري مصعب عن معين بن يحيى سألت قال عثمان بن محمد حدثنا النجاد سلمان بن احمد حدثنا الرزاز احمد
 سمعت يقول األصم يعقوب بن محمد العباس أبا سمعت قال الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا ثقة فقال

 فقال الواقدي عن يالزبير أخذه إنما له فقلت النسب وذكر معين بن يحيى سمعت يقول الدوري محمد بن العباس
 بن الحسين أخبرنا حسنويه بن محمد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا مصعبا يعني بالنسب عالم الزبيري يحيى
 محمد بن الحسن أخبرنا مستثبت الزبيري مصعب يقول حنبل بن احمد سمعت قال األشعث بن سليمان حدثنا إدريس
 العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرنا ثقة الزبيري هللا عبد بن مصعب الدارقطني الحسن أبو قال قال الخالل
 الزبير بن هللا عبد بن ثابت بن مصعب بن هللا عبد بن مصعب قال فھم بن الحسين أخبرنا معروف بن احمد أخبرنا

 سنة شوال في ببغداد وتوفى يقف ال من ويعيب يقف القرآن عن سئل إذا وكان بغداد نزل هللا عبد أبا يكنى العوام بن
 بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن احمد حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا األزھري أخبرني ومائتين وثالثين ست
  سنة ثمانين بن وھو ومائتين وثالثين ست سنة شوال من خلوا ليومين هللا عبد بن مصعب وتوفى قال بكار

 والمنشأ المولد بغدادي وھو الزھاد أحد كان الصوفي القالنسي احمد أبو مصعب بن احمد بن مصعب - 7097
 ذھبا يبيت رأيته فما مات أن إلى صحبته وقال التصوف في إليه ينتمى األعرابي بن سعيد أبو وكان مرو من واصله
 القالنسي احمد أبو احمد بن مصعب قال السلمي الحسين بن محمد أخبرنا الحيري احمد بن إسماعيل أخبرنا فضة وال

 حج وتقوى زھد إلى يرجع المصري منبه أستاذ كان ورويم الجنيد أقران من مرو من وأصله والمنشأ ولدالم بغدادي
 الحافظ نعيم أبو أخبرنا الھدف عند باجياد ودفن بقليل الحاج انصراف بعد بمكة فمات ومائتين سبعين سنة أحمد أبو
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 فقال درھم ألف أربعين الفقراء على ببغداد رجل فرق القالنسي احمد أبو لي قال قال كتابه في الخلدي جعفر أخبرني
 فيه نصلي موضع إلى فامض ننفقه شيء إلى نرجع ما ونحن عمله قد وما ھذا أنفق ما ترى ما احمد أبا يا سمنون لي
 بن العزيز عبد حدثنا وانصرفنا سلمان قبر وزرنا ركعة ألف أربعين فصلينا المدائن إلى فذھبنا ركعة أنفقه درھم بكل
 الزيادي محمد بن احمد حدثني موسى أبي بن محمد بن هللا عبد حدثني الھمداني هللا عبد بن علي حدثنا الخياط يعل
 يعرف شاب يصحبه كامن والصحاري المساجد ولزومه وتفرده تعزبه بعد القالنسي احمد أبي تزويج سبب كان قال

 أتطلب بريھة احمد أبو فسأل أتزوج أن أحب أنا فقال السن حدث وكان المالكي يعقوب بن محمد وھو الغالم بمحمد
 احمد أبو ليعقد بريھة منزل واتعدنا بھا فأجاب له بنت في النساك من المطبخي بن له يقال انسانا فكلمت زوجة له

 لي بدأ قد وقال الغالم محمد جزع النكاح على عزموا فلما الصبية أبو فحضر وجماعة والقطيعي رويم ومعنا النكاح
 عقدنا فلما اليوم ذلك في فتزوجھا غيري يتزوجھا ال تأبى ثم كريمته رجل إلى تخطب وقال عليه احمد أبو فغضب
 أنت تكون ان ابنتي قدر وال أصاھرك أن هللا عند قدري أن أظن كنت ما وقال احمد أبي رأس وقبل أبوھا قام النكاح
  عنھا مات حتى معه وكانت زوجھا

  مكي اسمه من ذكر

 أبي بن يزيد سمع بلخ أھل من التميمي الحنظلي البرحمي السكن أبو فرقد بن بشير بن إبراھيم بن مكي -  7098
 بغداد وقدم حسان بن وھشام ھند أبي بن سعيد بن هللا وعبد أنس بن ومالك جريج بن الملك وعبد حكيم بن وبھز عبيد

 بن والحسن السمين حاتم بن ومحمد ريريالقوا عمر بن هللا وعبيد حنبل بن احمد أھلھا من عنه فروى بھا وحدث
 أخبرنا آخرين في النرسي هللا عبد بن وأحمد البزوري عوف وأبو الدوري وعباس المنادى هللا عبيد بن ومحمد عرفة
 بن احمد حدثنا ھالل وقال أخبرنا الحسين قال الحفار جعفر بن محمد بن وھالل الغزال برھان بن عمر بن الحسين
 بن إسماعيل حدثنا البلخي السكن أبو إبراھيم بن مكي حدثنا الدوري محمد بن عباس حدثنا دمياال يحيى بن عثمان
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال الخدري سعيد أبي عن أبيه عن عمارة بن يحيى بن عمرو عن رافع
 حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد خبرناأ الربا عليكم أخاف إني بينھما فضل ال والدينار والدينار بالدرھم الدرھم يقول
 يقول مكي سمعت يقول الفضل بن الصمد عبد سمعت قال البلخي العمركي بن عمرو بن هللا عبد حدثنا قال أبي

 ولو التابعين من نفسا عشر سبعة عن وكتبت سنين عشر بالبيت وجاورت امرأة ستين وتزوجت حجة ستين حججت
 بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني أحد عن التابعين دون كتبت لما إلي يحتاجون الناس أن علمت
 روى يقول الفضل بن الصمد عبد سمعت قال البلخي الفضل بن علي حدثنا زياد بن محمد أبو أخبرني الضبي نعيم
 أبو خبرناأ التنوخي المحسن بن علي أخبرنا تسعة عندي ووقع التابعين من نفسا عشرة أحد عن إبراھيم بن مكي
 قال الفضل بن الصمد عبد حدثنا البخاري خلف بن احمد بن إسحاق حدثنا الحازمي إبراھيم بن محمد بن احمد نصر
 فكان انصرفت أخي جاء فإذا موضعا الخي وآخذ فاجلس األعمش إلى اختلف كنت يقول إبراھيم بن مكي سمعت
 أخبرنا ببخارى الحافظ سليمان بن احمد بن محمد خبرناأ الوليد أبو علي بن محمد بن الحسن أخبرني ذلك على يندم
 بن عمر سمعت يقول الزعفراني مالك بن احمد بن الحسين سمعت قال أشكاب بن محمد بن نصر بن أحمد نصر أبو

 ألف مكة بيوت كراء في ودفعت حاجا مرة خمسين بلخ من البادية قطعت يقول إبراھيم بن مكي سمعت يقول مدرك
 بن علي حدثنا المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا ونيفا دينار ومائتي دينار

 مالك عن مكي به حدث حديث عن معين بن يحيى يعني وسألته يده بخط أبي كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين
 وھذا قلت وكذب باطل ھذا زكريا أبو فقال النجاشي على صلى سلم و عليه هللا صلى النبي ان عمر بن عن نافع عن

 عنه سئل حجه من رجع فلما الحج يريد خراسان من جاءني ھو بالري ھكذا رواه إبراھيم بن مكي إن فقال الحديث
 بن محمد حدثنا الطوماري احمد بن محمد بن عيسى علي أبو أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرناه به يحدث أن فأبى
 عن نافع عن أنس بن مالك عن إبراھيم بن مكي حدثنا الرازي زنجلة بن سھل حدثنا ميالحضر سليمان بن هللا عبد
 يعقوب بن احمد بن محمد فأخبرني أربعا عليه فكبر النجاشي على صلى سلم و عليه هللا صلى النبي ان عمر بن

 مكي سألنا يقول الفضل بن الصمد عبد سمعت يقول بمرو الصيرفي محمد بن بكر سمعت قال نعيم بن محمد أخبرنا
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 من فحدثنا أربعا النجاشي على كبر سلم و عليه هللا صلى النبي أن عمر بن عن نافع عن مالك حديث عن إبراھيم بن
 الحسن بن علي حدثنا الصيمري أخبرني كتابي في ھكذا وقال ھريرة أبي عن سعيد عن الزھري عن مالك عن كتابه

 قال إبراھيم بن مكي عن معين بن يحيى سئل قال زھير بن احمد دثناح الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي
 الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا صالح
 أخبرنا ثقة السكن أبا يكنى البلخي إبراھيم بن مكي قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا
 النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري علي بن محمد

 بن علي أخبرنا األزھري أخبرني بأس به ليس بلخي فرقد بن بشير بن إبراھيم بن مكي السكن أبو قال أبي أخبرني
 الفضل بن وأخبرنا سعد بن محمد حدثنا محمد بن الحارث أخبرنا راھيمإب بن إسحاق بن هللا عبد أخبرنا الحافظ عمر
 مات فيھا ومائتين عشرة خمس سنة قال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا
 ةسن مائة قارب وقد شعبان من النصف في ببلخ المحدث سعد بن زاد الحضرمي حديث آخر ھذا إبراھيم بن مكي

 بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني
 وحدث ورجع الحج يريد بغداد قدم وكان ومائتين عشرة خمس سنة ببلخ توفى البلخي إبراھيم بن مكي قال سعد
  الحديث في ثبتا ثقة كان عنه وكتبوا ورجوعه ذھابه في الناس

 ال حكاية الرحمن عبد بن احمد أخيه بن عنه حكى البزوري عوف أبي أخو عطية بن مرزوق بن مكي - 7099
 أخبرنا قاال بكر أبي بن والحسن الكاتب سعيد بن علي بن أسد بن محمد الحسن أبو أخبرناھا غيرھا عنه روى أعلم
 في كنا يقوالن وعمي أبي سمعت قال عوف أبي بن احمد حدثنا المعدل يوسف بن الحسن بن الملك عبد عمرو أبو

 ذاك فقال منه يرضع صبي يديه وعلى طواال خالسيا رجال فيه فرأينا جعفر أم بستان في ھارون بن يزيد مجلس
 الرزق ھذا له هللا فاجرى أعلله ثديي على فالقيته فالة أرض أو مفازة بأرض وتوفيت ولدته الصبي ھذا أم إن الرجل
  مكي وعمي أبي حدثني قال عوف أبي بن عن القاضي كامل بن احمد الحكاية ھذه روى هعلي يدر والثدي فرأيناه

 محمد حمة وأبي عاصم بن صھيب عن بھا وحدث بغداد قدم البلخي العباس أبو ماھان بن محمد بن مكي - 7100
 علي بن محمد نيأخبر النيسابوري بالويه بن احمد بن محمد عنه روى ھاشم بني مولى سالم بن وإبراھيم يوسف بن

 بن محمد بن مكي حدثنا بالويه بن احمد بن محمد بكر أبو حدثنا الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ
 حدثنا ومائتين وثمانين أربع سنة األولى جمادى في الكديمي يونس بن محمد مجلس في ببغداد البلخي ماھان بن احمد

 صالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن العمري حدثنا وكيع حدثنا عاصم بن صھيب
  مثنى مثنى والنھار الليل

 بن حفص بن احمد سمع النيسابوري التميمي حاتم أبو راشد بن مسلم بن بكر بن محمد بن عبدان بن مكي - 7101
 بن وأحمد رجاء بن وعمار الحافظ الحجاج بن ومسلم الذھلي يحيى بن ومحمد الطوسي ھاشم بن هللا وعبد هللا عبيد

 الحافظ نصر بن احمد طالب أبو أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم بلده أھل كافة عنه روى السلمي يوسف
 بن الغفار عبد أخبرنا الحربي السكري عمر بن وعلي الصواف بن علي وأبو با الواثق بن محمد بن العزيز وعبد
 الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا قاال المحاملي إسماعيل بن الحسين بن هللا عبد بن وأحمد دبالمؤ جعفر بن محمد

 بن سعيد عن دينار بن عمرو عن شعبة حدثنا أسامة أبو حدثنا ھاشم بن هللا عبد حدثنا عبدان بن مكي حدثنا الصواف
 من ھكذا محفوظ الحديث ھذا غرال راةع حفاة تحشرون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن جبير
 عن روايته على أحد ھاشم بن هللا عبد يتابع ولم محفوظ فغير عمرو عن شعبة حديث من وأما دينار بن عمرو حديث
 ھذا أبان بن عمر بن هللا عبد وروى جبير بن سعيد عن النعمان بن مغيرة عن الحديث ھذا يروي وشعبة أسامة أبي

 أعلم فا أسامة أبي حديث من الصحيح وھو دينار بن عمرو عن الجمحي عمر بن نافع عن أسامة أبي عن الحديث
 عبدان بن مكي حاتم أبو حدثنا السكري عمر بن علي أخبرنا الدقاق المظفر بن محمد بن محمد الحسين أبو أخبرنا

 عن سفيان عن موسى بن هللا عبيد حدثنا حفص بن احمد حدثنا وثالثمائة ثالث سنة يحيى سوق في النيسابوري
 وحدثنا قال حيا ككسره الميت عظم كسر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عائشة عن عمرة عن حارثة
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 محمد أخبرنا يعقوب بن أخبرني مثله سلم و عليه هللا صلى النبي عن عائشة عن عمرة عن سعيد بن سعد عن سفيان
 بن مكي تقدم يقول الحافظ علي أبا وسمعت قال مأمون ثقة عبدان بن يمك يقول الحافظ علي أبا سمعت قال نعيم بن

 وفيه الصحابنا مجلسا ببغداد عليه انتقيت منه أثبت فيھم ليس فقال ذلك عن فسألته مشايخنا من أقرانه على عبدان
 فاعجبني علي وعرضه كتابه أصل إلى حمل نيسابور إلى انصرفت فلما اعرفه لم إذ انكرته يحيى بن لمحمد حديث
 عشية إلى فوقفوا سكتة أصابته الثالثاء يوم الثقة حاتم أبو توفى يقول الزاھد حفص أبا سمعت نعيم بن وقال منه ذلك

 حفص أبو قال الشرقي حامد أبو عليه فصلى وثالثمائة وعشرين خمس سنة اآلخرة جمادى من الرابع األربعاء
  ومائتين وأربعين اثنتين سنة ولدت مكي قال أخي بخط وقرأت

 سعيد بن علي بن أسامة عن بھا وحدث بغداد قدم الزنجاني هللا عبد أبو عاصم بن مكي بن بندار بن مكي -  7102
 خيثمة أبي بن صاحب الزعفراني الحسين بن ومحمد الموصلي فھد بن وعرس القزويني زنجويه بن ومحمد الرازي
 قال رزق بن احمد بن محمد أخبرنا رزقويه بن الحسن أبو عنه وحدثنا الدارقطني الحسن أبو عنه روى وغيرھم
 المعنى علي بن زنجويه بن محمد الحسن أبو حدثنا الزنجاني عاصم بن مكي بن بندار بن مكي هللا عبد أبو حدثني
 احدثن زياد بن هللا عبد بن احمد جعفر أبو حدثنا بقزوين التميمي المثنى بن إبراھيم بن احمد الفضل أبو حدثنا بقزوين

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن الرقاشي يزيد عن أبيه عن عمرو بن ضرار بن هللا عبد داود أبو
  الناس إلى الحاجة منھما وأشد الموت اللقاء وأبعد النساء الحزن أشد سلم و

 الھيثم بن جعفر بن حمدوم الشافعي بكر أبا سمع المؤذن الحريري طالب أبو الرزاق عبد بن علي بن مكي - 7103
 وأبا الھاشمي موسى بن هللا وعبد المزكي إسحاق وأبا الدراج عمر بن وعثمان القطيعي مالك بن بكر وأبا البندار
  وأربعمائة وعشرين اثنتين سنة في ومات البصرة بباب السكك بعض يسكن ثقة وكان عنه كتبت الحراني سليمان

 والبصرة بغداد إلى الحديث في ورحل الكثير سافر الشيرازي الحسن أبو سھالن بن إبراھيم بن مكي - 7104
 الرحمن وعبد المصري النحاس بن محمد وأبا بشران بن الحسين وأبا الفوارس أبي بن محمد وسمع ومصر والشام

 البصري النجاد بن القاسم بن وعلي الھاشمي الواحد عبد بن عمر أبا والقاضي الدمشقي نصر أبي بن عثمان بن
 أنه فبلغنا خراسان إلى خرج ثم يسيرا شيئا عنه فعلقت شاب وھو شاذان بن علي أبي أيام بغداد إلى وعاد ونحوھم
  متنبھا ذكيا ثقة وكان وأربعمائة وثالثين أربع سنة نحو مات

  المفضل اسمه من ذكر

 أبي بن وعاصم السبيعي إسحاق وأبا حرب بن سماك سمع الكوفي الضبي يعلى بن محمد بن المفضل - 7105
 بن يحيى زكريا أبو عنه روى مقسم بن ومغيرة مھاجر بن وإبراھيم األعمش وسليمان رومي بن ومجاھد النجود
 مالك بن وأحمد األعرابي بن زياد بن محمد هللا عبد وأبو الجحدري كامل وأبو القصبي عمر بن ومحمد الفراء زياد

 ھارون أيام في بغداد وقدم روايته في موثقا العرب وأيام خبارواأل لآلداب راوية عالمة وكان وغيرھم القشيري
 بن محمد أخبرنا النرسي عمر بن محمد وأخبرنا القاضي احمد بن مكرم أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا الرشيد
 مدمح بن مفضل حدثنا القصي عمر بن محمد حدثنا الرازي محمد بن صالح حدثنا قال الشافعي إبراھيم بن هللا عبد

 الشعر من إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك حدثنا النحوي
 محمد بن علي أخبرنا عنه نرويه ان اذن فيما الخالع جعفر بن محمد بن الحسين أخبرني سحرا البيان من وإن حكما
 الذي الخاتم ھذا ولك الذئب في قيل ما أحسن ما بيالض للمفضل الرشيد قال جحظة لنا قال قال الھمذاني السري بن
 فقال ھاجع يقظان فھو المنايا بأخرى ويتقي مقلتيه بإحدى ينام الشاعر قول فقال دينار وستمائة ألف وشراؤه يده في
 قد التوق إليه به وبعثت دينار وستمائة بألف جعفر أم فاشترته إليه به وحلق الخاتم لذھاب اال لسانك على ھذا ألقى ما

 بن الكريم عبد أخبرنا فيه فنرجع شيئا نھب كنا فما الدنانير وخذ خذه وقال الضبي إلى فالقاه به تعجب أراك كنت
 أبي بن سالم بن عامر بن يعلى بن محمد بن المفضل قال الحافظ عمر بن علي أخبرنا المحاملي احمد بن محمد
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 العالمة الراوية جنبة بن سعد بن بكر بن مالك بن السيد نب ذؤيب بن ثعلبة بن عامر بن زبان بن ربيعة بن سلمى
 النجود أبي بن عاصم عن المفضل يروي والماھين وھمذان الري خراج على كان عامر بن يعلى وجده الكوفي

 بن ويحيى الكسائي حمزة بن علي عنه روى وغيرھم حرب بن وسماك السبيعي إسحاق أبي وعن والحديث القراءات
  غيرھماو الفراء زياد

 بخارى أھل بروايته تفرد منكر حديث األعمش سليمان عن روى المجھولين عداد في سلم بن المفضل - 7106
 محمد أخبرنا ببخارى الحافظ سليمان بن احمد بن محمد أخبرنا الدربندي علي بن محمد بن الحسن الوليد أبو أخبرنيه

 أبو حدثنا الشرغي داود بن سليمان بن سعد عثمان بوأ حدثنا قاال إسماعيل بن محمد بن وخلف خلف بن نصر بن
 بن االصبغ عن األسدي عباية عن األعمش عن ببغداد لقيته سلم بن المفضل حدثنا الحنظلي منصور بن حاتم الطيب
 عمه فقام قال أربعة ونحن غيرنا راكب القيامة في ليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن نباتة
 عقرت التي هللا ناقة فعلى صالح أخي وأما البراق هللا دابة فعلى أنا اما قال ومن أنت وأمي أبي فداك له فقال باسالع

 من ناقة على طالب أبي بن علي وصھري عمي وبن وأخي العضباء ناقتي على رسوله واسد هللا أسد حمزة وعمي
 من وذنبھا األبيض الكافور من رأسھا ألحمرا بالذھب مضبب أخضر زمرد من رحلھا الظھر مدبجة الجنة نوق
 رحمة وظاھرھا هللا عفو باطنھا هللا نور من قبة وعليھا لؤلؤ من وعنقھا االذفر المسك من وقوائھما األشھب العنبر
 العالمين رب عرش حامل أو مرسل نبي أو مقرب ملك ھذا قالوا اال المالئكة من بمأل يمر فال الحمد لواء بيده هللا
 رب عرش حامل وال مرسال نبيا وال مقربا ملكا ھذا ليس العرش بطنان من قال أو العرش لدنان من مناد يفيناد

 من أفلح العالمين رب جنان إلى المحجلين الغر وقائد المتقين وامام المؤمنين أمير طالب أبي بن علي ھذا العالمين
 هللا لقي البالي كالشن يكون حتى عام والف عام ألف موالمقا الركن بين هللا عبد عابدا أن ولو كذبه من وخاب صدقه
 مجھول واحد غير فيھم ورجاله اإلسناد بھذا اال أكتبه لم قلت جھنم نار في منخره على هللا أكبه محمد آلل مبغضا
  الثقة بغير معروفون وآخرون

 مسلم بن وإسماعيل ھند أبي بن داود عن حدث البصرة أھل من اليربوعي الحبطي هللا عبيد بن المفضل -  7107
 سكن صدوقا شيخا وكان المخرمي المبارك بن هللا عبد بن ومحمد القطيعي معمر أبو عنه روى عامر بن وعمر
 بن محمد بن أحمد أخبرنا النيسابوري الحريصي محمد بن الرحمن عبد بن محمد الفضل أبو أخبرنا بھا وحدث بغداد
 بن المفضل حدثنا قال إبراھيم بن إسماعيل معمر أبو حدثنا السراج قإسحا بن محمد أخبرنا الخفاف عمر بن أحمد
 هللا صلى هللا رسول أن مالك بن أنس عن سيرين بن أنس عن الحجاج بن الحجاج عن عامر بن عمر عن هللا عبيد
 بن يعل بن الحسين أحمد أبو أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا به توجھت حيث ناقته على يصلي كان سلم و عليه
 هللا عبد بن محمد حدثنا قاال فارس بن سليمان بن ومحمد حاتم أبي بن الرحمن عبد أخبرنا التميمي النيسابوري محمد

 كنت قالت انھا عائشة عن محمد بن القاسم عن أيوب عن عامر بن عمر حدثنا هللا عبيد بن المفضل حدثنا المخرمي
 سكن بصري ھذا المفضل أبي قال حاتم أبي بن محمد أبو قال ماومحر محال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أطيب
  الصدق ومحله بغداد

 أبيه عن بھا وحدث بغداد سكن األصل بصري الغالبي الرحمن عبد أبو المفضل بن غسان بن المفضل -  7108
 ھارون نب ويزيد أنس بن وقريش الطيالسي داود وأبي مھدي بن الرحمن وعبد الخريبي داود بن هللا عبد وعن

 موسى بن هللا وعبيد عبيد بن ويعلى عون بن وجعفر عيسى بن وحماد إسماعيل بن ومؤمل حرب بن وسليمان
 الواسطي سليمان بن وسعيد مسلم بن وعفان الزنبري داود بن وسعيد الواقدي عمر بن ومحمد عبادة بن وروح
 األحوص ابنه عنه روى معين بن ويحيى لحنب بن وأحمد الزبيري هللا عبد بن ومصعب السدوسي الفضل بن وعارم
 البغوي محمد بن هللا عبد القاسم وأبو الباوردي األزھر بن محمد بن وجعفر الدنيا أبي بن بكر وأبو شيبة بن ويعقوب

  ثقة وكان الفرائضي الليث وأبو
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 بن وبويعق المسمعي شداد بن ومحمد شبة بن عمر عن حدث طالب أبو عاصم بن سلمة بن المفضل - 7109
 بن محمد عنه روى فاضال فھما وكان األدب في الكتب من وغيره القلوب ضياء كتاب وله إسرائيل أبي بن إسحاق
 عاصم بن سلمة وأبو خرسان بباب منزله وكان قال ومائتين تسعين سنة في منه سمع انه وزعم الصولي يحيى

  الشافعيين الفقھاء شيوخ آخر كان سلمة بن المفضل بن الطيب أبو وابنه الفراء صاحب

  المظفر اسمه من ذكر

 سعد بن وليث معاوية بن وزھير سلمة بن حماد سمع األصل خراساني كامل أبو مدرك بن المظفر - 7110
 عنه آخذ كنت معين بن يحيى وقال القطيعي معمر وأبو معين بن ويحيى حنبل بن أحمد عنه روى سعد بن وإبراھيم

 محمد أخبرنا الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا الرجال ومعرفة الحديث صنعة يعني الصنعة ھذه
 أبو قال أبي قال قال الغالبي غسان بن المفضل بن األحوص أمية أبو أخبرنا بواسط البابسيري موسى بن أحمد بن

 محمد حدثنا الق رزقويه بن الحسن أبي أصل من كتبت حديث صاحب ثقة األبناء من شيخا كامل أبا سمعت زكريا
 من مدرك بن مظفر يعني كامل أبو كان أبي قال قال إجازة حنبل بن أحمد بن هللا عبد أخبرنا الحسن بن أحمد بن

 بن وكان الفضل أھل من يومئذ يعد وكان كامل أبي غير يسأله أحدا نرضى ال قالوا شريك قدم لما الحديث أصحاب
 بن احمد حامد أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا سعد بن إبراھيم يثحد من حديث في كامل أبو يقول إيش يقول مھدي
 ذكر احمد سمعت قال األشعث بن سليمان حدثنا األنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي حسنويه بن محمد
 قلت مثله منھم ليس فقال كذاب يقول ال يعقوب له قيل سعد بن إبراھيم عن مدرك بن مظفر يعني كامل أبي عن حديثا
 بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن أحمد حدثنا التميمي علي بن الحسن أخبرنا نعم قال كامل أبو هللا عبد ألبي
 من بغداديا كامل أبو وكان الشأن ذلك منه آخذ كنت فقال كامل أبا وذكر معين بن يحيى سمعت قال حنبل بن احمد
 حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب بن معروف بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا األبناء
 المقرئ علي بن محمد على قرأت ثقة وكان خراسان أھل أبناء من كان مدرك بن مظفر كامل أبو قال سعد بن محمد
 أبو كان ما يقول خيثمة أبا سمعت يقول الموصلي يعلى أبا سمعت قال االبندوني إبراھيم بن هللا عبد القاسم أبي عن
 محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا البصريين عند الرحمن وعبد الكوفيين عند وكيع بدون عندنا المدرك بن المظفر كامل
 ثقة فقال مدرك بن مظفر عن داود أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن
 شعيب بن محمد بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري علي بن محمد حدثنا ثقة

 أبو أخبرنا العباس بن محمد حدثنا العتيقي أخبرنا مأمون ثقة مدرك بن مظفر كامل أبو قال أبي أخبرني النسائي
 مات سنة في مات أره لم ال قال كامل أبا رأيت له قيل الحربي إبراھيم سمعت قال الجالب إسحاق بن سليمان أيوب
  ومائتين سبع سنة ادةعب بن روح

 بن احمد بن محمد نصر أبو أخبرنا الدمشقي أحمد بن العزيز عبد حدثني البغدادي مرجي بن المظفر - 7111
 األنطاكي الحجاج بن إدريس بن محمد حدثنا الغيب أبي بن إبراھيم بن يعقوب بن علي حدثنا القاضي ھارون

 األعمش عن شريك عن المكفوف موسى بن ثابت حدثنا لبغداديا مرجي بن المظفر حدثنا جمادة أبي بابن المعروف
 أخبرنا بالنھار وجھه يحسن بالليل صالته تكثر من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن سفيان أبي عن

 جعفر بن إبراھيم بن هللا وعبد الزعفراني القديسي جعفر بن إبراھيم بن احمد بكر أبو حدثنا النعالي طلحة بن محمد
  نحوه بإسناده شريك حدثنا الضبي موسى بن ثابت حدثنا الثقفي عمر بن الحسين حدثنا قاال الزبيبي

 الطويل حميد عن بھا وروى بغداد قدم الغرباء أحد العجلي القاسم أبو األغر أبي بن عاصم بن المظفر -  7112
 المقرئ البواب بن الحسين وأبو سلم بن جعفر بن احمد عنه حدث الصحابة من مكلبة أن وزعم ملكان بن مكلبة وعن
 حدثنا البجلي إبراھيم بن محمد بن عمر حدثنا األزجي علي بن العزيز عبد أخبرنا وغيرھم سبنك بن محمد بن وعمر
 وثمانين وتسعة سنة مائة حدثنا يوم له أن وذكر ببغداد إمالء العجلي األغر أبي بن عاصم بن المظفر القاسم أبو

 بحديث مالك بن أنس عن والمنبر القبر بين سلم و عليه هللا صلى الرسول بمدينة الطويل حميد حدثني لقا واشھرا
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 بن معاذ بن محمد بن محمد بكر أبو حدثنا اإلستراباذي رامين بن الحسين بن الحسن محمد أبو القاضي أخبرنا ذكره
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك نب أنس عن الطويل حميد حدثنا عاصم بن المظفر حدثنا المقرئ مأمون
 رآني لمن طوبى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال وبإسناده النار من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب من سلم

 وھو الطويل حميد سمي لم ألبي قلت المظفر قال رآني من رأى من رأى لمن وطوبى رآني من رأى لمن وطوبى
 فسمي الميت رجل يده تبلغ الميت رأس عند قام إذا فكان الموتى يغسل كان فقال الرأس صغير الرجال من ربعة

 أبو حدثنا المقرئ يعقوب بن احمد بن هللا عبيد حدثنا الصيرفي هللا عبيد بن محمد الفتح أبو أخبرنا يده لطول الطويل
 ملكان بن مكلبة حدثنا قال وثالثمائة عشرة إحدى سنة سامرا من قدم العجلي األغر أبي بن عاصم بن المظفر القاسم
 آخر وفي سراياه مع غزاة وعشرين أربعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع غزا أنه وذكر خوارزم مدينة في

 رامين بن الحسين بن الحسن وأخبرنا كثرة في الكفار علينا خرجوا قال سلم و عليه هللا صلى النبي مع غزاھا غزاة
 قال عاصم بن المظفر حدثنا المقرئ شاذان بابن المعروف معاذ بن محمد بن محمد حدثنا قال هل الحديث وسياق
 بينه حالوا حتى شديدا قتاال المشركون فقاتله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع غزوت قال ملكان بن مكلبة حدثنا
 له برداء واتزر ثيابه خلع قد رجفان انعطش سلم و عليه هللا صلى النبي فرأيت الماء على ھم ونزلوا الماء وبين

 في يبحث طائر فإذا رمل ذات أرضا أتيت حتى الماء طلب في ومضيت لي إداوة فأخذت ظھره على واستلقى
 عميقا خرقا بيدي فخرقت تندي نداوة فيه فإذا موضعه إلى فنظرت فطار منه فدنوت القبج أو الدراج شبه األرض
 قال رآني فلما سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت حتى وأقبلت اإلداوة ومألت توتوضأ رويت حتى فشربت ماء فنبع
 وتوضأ روي حتى فشرب اإلداوة فناولته منه فدنوت إلي إلي فقال هللا رسول يا نعم قلت ماء أمعك مكلبة يا لي

 يا لي قال ثم دبر حتى فؤاده على يدي فوضعت يبرد حتى فؤادي على يدك ضع مكلبة يا لي قال ثم للصالة وضوءه
 تجتمع أن كراھة بالنھار يده يواري مكلبة فكان نورا تسطع ھي فإذا فؤاده عن يدي فنحيت ھذا لك هللا عرف مكلبة
 تسطع يده فإذا فصافحته بالليل مكلبة فلقيت المظفر لنا قال أقطع أنه حسب يعرفه ال من رآه فإذا فيتأذى عليه الناس
 أبو وقال سنة عشرة ثمان ولي مكلبة لقيت المظفر قال روايته في الصيرفي دوزا رامين بن حديث آخر ھذا نورا
 ولد إلى الملك صار التي السنة تلك في الحمار مروان خالفة في أمية بني خالفة آخر في ولدت المظفر القاسم
 الكوفة ومولده رالكب على مرات ثالث أسنانه سقطت انه المظفر وذكر السفاح العباس أبو منھم ولي من وأول العباس
  يتصعلك كان أنه وذكر والجبال خراسان ومنشؤه

 ميمي أخي بن الحسين أبو عنه روى المروذي بكر أبي عن حدث الكاتب الطيب أبو السري بن المظفر - 7113
 الكاتب السري بن مظفر الطيب أبو حدثنا ميمي أخي بن هللا عبد بن محمد حدثنا التنوخي المحسن بن علي أخبرني

 هللا عبد أبي جار نوح بن محمد حدثنا حنبل بن احمد صاحب بكر أبو المروذي الحجاج بن محمد بن احمد برناأخ
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن نافع عن العمري هللا عبيد عن األزرق بن إسحاق حدثنا حنبل بن احمد
  الجنة في كلھا فانھا يأمت إال الجنة في وبعضھا النار في وبعضھا إال أمة من ما قال

  الكجي مسلم أبي عن حدثه أنه الثالج بن القاسم أبو ذكر البريدي القاسم أبو زيتون بن محمد بن المظفر - 7114

 شرابي جده كان الشرابي بن الحسن أبو المبارك بن عروة بن ھارون بن احمد بن يحيى بن المظفر -  7115
 الحلواني يحيى بن وأحمد البستنبان بن الحسين بن ومحمد المتوكل بن علي بن الحسن عن المظفر حدث المتوكل
 أبو عنه روى وغيرھم العرني ھاشم بن وإبراھيم الحافظ إبراھيم بن عمر األذان وأبي العنزي عليل بن والحسن
 الحسن يأب عن حدثت ثقة وكان رزقويه بن الحسن أبو عنه وحدثنا الباقرحي مخلد بن وإبراھيم المرزباني هللا عبيد
 محمد وقال ومائتين وستين ست سنة رمضان شھر في رأى من بسر الشرابي يحيى بن المظفر مولد قال الفرات بن
 ثمان سنة رمضان شھر من خلت ليلة عشرة لثالث الخميس يوم الشرابي يحيى بن المظفر توفى الفوارس أبي بن

  وثالثمائة وأربعين
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 عن وحدث قاصا كان مرحب بغالم يعرف ھاشم بني مولى نصر وأب هللا عبد بن نظيف بن المظفر - 7116
 بن العزيز عبد عنه حدثني الحمصي سالمة بن الغافر وعبد الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي هللا عبد أبي القاضي
 حدثنا العتيق أصله من الشروطي علي بن محمد بن محمد أخبرني الشروطي علي بن محمد بن ومحمد األزجي علي
 أبو حدثنا بديل بن محمد حدثنا العطار مخلد بن محمد حدثنا ھاشم بني مولى هللا عبد بن نظيف بن المظفر صرن أبو

 أصغرھا ال عربي كبش ألية النسا عرق من نعت سلم و عليه هللا صلى النبي أن مالك بن أنس عن ھشام حدثنا أسامة
 يوم كل أجزاء ثالثة إلى تجزئه ثم لدسمه أكثر فإنه تذيبه ثم صغارا قطعا فتقطعھا ذلك بين وسط ولكن أعظمھا وال

 أخطأ قد قلت جل و عز هللا بإذن يبرأ فكلھم انسان مائة من نحوا به أمرت فلقد أنس فقال أيام ثالثة الريق على جزءا
 لم مخلد بن الن شنيعا أمرا ذلك من أتى بما وارتكب فظيعا خطأ الحديث ھذا في مخلد بن على نظيف بن المظفر
 بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرناه ما الحديث ھذا وصواب قط لقيه وال بديل بن احمد عن يروي
 الشھيد بن حبيب حدثنا المخارق أبي بن الخالق عبد حدثنا يزيد بن العباس حدثنا العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدي
 كبش ألية يؤخذ فقال النسا عرق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذكر قال مالك بن أنس عن سيرين بن أنس عن

 من ألكثر وصفته فلقد سيرين بن أنس قال حبيب قال أيام ثالثة فيشربھا فتذاب بالكبيرة وال بالصغيرة ليس عربي
 الغافر وعبد مخلد وبن المحاملي عن القاص نظيف بن المظفر عن كتبت قال األزھري حدثني يبرؤن كلھم ثالثمائة

 حدثني رزقويه بن الحسن أبي شيوخ ھم إنما أدركھم الذين والشيوخ كذابا كان ألنه عنه كتبت ما خرقت ثم سالمة بن
 ثمان سنة شعبان من الخامس األربعاء يوم في القاص نظيف بن المظفر نصر أبو توفى قال التوزي علي بن احمد

  وثالثمائة وتسعين

 احمد جده عن بھا وحدث بغداد سكن الھمذاني الل بن بكر أبي سبط دسع أبو المظفر بن الحسن بن المظفر - 7117
 جامع بن الحمد وأبي الكوفي الھرواني بن هللا عبد أبي والقاضي المكي فراس بن إبراھيم بن وأحمد الل بن علي بن

 في ومات ئةوثالثما وثمانين إحدى سنة في فقال مولده عن وسألته الربيع قطيعة يسكن ثقة وكان عنه كتبت الدھان
  وأربعمائة وستين إحدى سنة شوال من الثاني الجمعة يوم حرب باب مقبرة في ودفن الجمعة ليلة

   معاذ اسمه من ذكر

 بن مالك بن الحر بن حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ وھو البصري العنبري المثنى أبو معاذ بن معاذ -  7118
 سليمان سمع تميم بن عمرو بن العنبر بن كعب بن مجفر بن الحارث بن خلف بن الحارث بن جناب بن الخشخاش
 الرحمن وعبد الثوري وسفيان الحجاج بن وشعبة عروبة أبي بن وسعيد األعرابي وعونا عون بن هللا وعبد التيمي

 وسعدان خيثمة وأبو معين بن ويحيى حنبل بن وأحمد المديني بن وعلي والمثنى هللا عبيد ابناه عنه روى المسعودي
 رزق بن احمد بن محمد أخبرنا بھا وحدث مرة غير بغداد وقدم البصرة قضاء معاذ بن معاذ تولى وغيرھم نصر نب

 يعني عشرة تسع سنة معاذ بن معاذ قال هللا عبد أبو حدثني إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا
 محمد حدثنا المقرئ بن بكر أبو أخبرنا بأصبھان ذرجانيالسو علي بن احمد بن هللا عبد القاسم أبو أخبرنا ولد ومائة
 عشرين سنة في ولدت يقول سعيد بن يحيى سمعت قال علي بن عمرو حفص أبو حدثنا بحر بن علي بن الحسن بن
 مخلد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا بشھرين مني أكبر كان آخرھا في عشرة تسع سنة في معاذ وولد أولھا في

 قال إمالء علينا يملي البصرة قدمتين المسعودي علينا قدم قال معاذ بن معاذ سمعت قال المديني بن عنيي علي حدثنا
 محمد بن إسماعيل أخبرنا الحفار جعفر بن محمد بن ھالل أخبرنا وخمسين أربع سنة ببغداد المسعودي لقيت ثم

 كان قال طلحة أبي عن أنس عن قتادة عن سعيد عن العنبري معاذ بن معاذ حدثنا نصر بن سعدان حدثنا الصفار
 الصوري علي بن محمد حدثني ثالثا بعرصتھم يقيم أن أحب قوم على غلب إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بن جابر بن هللا عبد حدثنا الطرسوسي حمدان بن جعفر بن احمد حدثنا بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا
 علمت ما يقول الطباع بن عيسى بن محمد سمعت يقول نوح بن عيسى بن محمد بن جعفر سمعت قال البزاز هللا عبد
 شيء في عليه يتعلقوا أن قدروا ما فأنھم العنبري معاذ إال الحديث من شيء في عليه تعلق وقد إال بغداد قدم أحدا ان
 ولي قال عرفة بن محمد بن اھيمإبر حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا األزھري أخبرني بالقضاء شغله مع الحديث من
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 وكثر امره البصرة أھل يحمد فلم ومنزلة محل له وكان قال وسبعين اثنتين سنة البصرة قضاء معاذ بن معاذ
 بلحمھا وتصدقوا الجزور ونحروا به السرور البصرة أھل أظھر القضاء عن صرف فلما عليه والرفائع له الكارھون
 دينار ألف له ووھب عذره فقبل فاعتذر الرشيد إلى الوقت ھذا بعد أشخص ثم عليه الوثوب خوف بيته في واستتر
 بن علي حدثنا المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا الحديث في االثبات من وكان

 وھو محمد بنهال يقول معاذ بن معاذ سمعت زكريا أبو قال يده بخط أبي كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين
 مرعوب وھو به تدعوا حتى الدعاء ذاك احفظ محمد يا فقال به دعوا وقد القضاء عن عزل وقد الشماسية إلى متوجه
 بحر بن علي بن الحسن بن محمد حدثنا المقرئ بن بكر أبو أخبرنا السوذرجاني احمد بن هللا عبد أخبرنا منھم القلب
 أبو وقال وخالدا معاذا فيستثني يحدث ال يحلف شعبة كان يقول حيىي سمعت قال علي بن عمرو حفص أبو حدثنا
 الحارث بن لخالد اغفر اللھم سجوده في يقول سعيد بن يحيى سمعت يقول ثقة أصحابنا من رجال سمعت حفص
 غفرالست إني الدرداء أبو قال قال قرة بن معاوية عن شعبة حدثنا وقال ينكره فلم ليحيى ذلك فذكرت معاذ بن ولمعاذ
 بن عثمان أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا آبائھم وأسماء بأسمائھم اسميھم سجودي في إخواني من لسبعين
 طلبت يقول القطان يحيى سمعت قال حفص أبو علي بن عمرو حدثنا الواسطي احمد بن سھل حدثنا الدقاق احمد

 فوهللا يتيم لقريش مولى وأنا العنبري معاذ بن معاذو الھجيمي سلم بن الحارث بن خالد العرب من رجلين مع الحديث
 الناس من خالفني من الحارث بن وخالد معاذ تابعني إذا أبالي وما أحضر حتى أشياء فكتبا قط محدث إلى سبقاني ما

 لي لقا قال معاذ بن مثنى حدثنا الناقد يحيى أبو حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا
 خالفني من المثنى أبو تابعني إذا أبالي ما خالفوني قد وكذا كذا في أبيك كتاب في أنظر أحصيه ال ما القطان يحيى
 محمد بن احمد حدثنا المادراني إسحاق بن علي حدثني بالبصرة الشاھد الحسن بن القاسم بن علي الحسن أبو أخبرنا
 البرقاني أخبرنا خالفني من معاذ بن معاذ تابعني إذا أبالي ما قال أبيه عن سعيد بن يحيى بن محمد حدثني الباھلي
 بن بكر أبو أخبرنا السوذرجاني وأخبرنا الحكم بن يوسف بن يعقوب حدثكم اإلسماعيلي بكر أبي على قرأت قال

 ما يقول سعيد بن يحيى سمعت قال علي بن عمرو حدثنا قاال بحر بن علي بن الحسن بن محمد حدثنا المقرئ
 أخبرنا العتيقي أخبرنا خالفني من تابعني إذا أبالي وما معاذ بن معاذ من أثبت بالحجاز وال بالكوفة وال بالبصرة
 احمد عن بلغني يقول داود أبا سمعت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد
 احمد أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا صخرة كأنه معاذ بن يعني عبيد أبو قال معاذ من أعقل رأيت ما قال حنبل بن يعني

 الحجاج بن محمد بن احمد بكر أبو حدثنا اإلسفراييني إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي علي بن الحسين
 فرالمظ بن محمد أخبرنا األزھري أخبرني الحديث في عين قرة معاذ بن معاذ يقول حنبل بن احمد يعني وسمعته قال
 من أفضل رأيت ما يقول أبي سمعت يقول حنبل بن احمد بن يعني هللا عبد سمعت قال جابر بن عمرو بن احمد حدثنا
 بن محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا العنبري معاذ بن معاذ من اعقل أحدا رأيت وما عامر بن وسعيد الجعفي حسين
 قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول يالطرائف عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال االشناني محمد
 قال عون بن في أثبت أيھما قلت ثقة قال معاذ بن فمعاذ قلت ثقة قال حديثه كيف السمان أزھر معين بن ليحيى يعني
 الھروي خميرويه بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا ثقة ثقة قال غندر أو شعبة في أثبت فمعاذ قلت ثقتان
 سنة أھل ھؤالء إن فقال رجل إليه لنا شفع وقد معاذ بن معاذ عند كنا قال عمار بن حدثنا إدريس بن الحسين برناأخ

 بيوتكم في ألتيتكم سنة أصحاب أنكم أعلم لو وهللا وقال معاذ بكى ثم سنة أصحاب أنتم لنا قال إليه جئنا فلما فحدثھم
 فضيل بن ومحمد موسى أبو قال قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر نب هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا أحدثكم حتى
 العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا ومائة عشرة تسع سنة وولد ومائة وتسعين ست سنة معاذ بن معاذ مات

 ولد ثقة وكان المثنى أبا يكنى معاذ بن معاذ قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا
 وتوفى عزل ثم المؤمنين أمير لھارون البصرة قضاء وولي الملك عبد بن ھشام خالفة في ومائة عشرة تسع سنة

 وصلى سنة وسبعين سبع بن وھو ھارون بن محمد خالفة في ومائة وتسعين ست سنة اآلخر ربيع شھر في بالبصرة
  واألمرة رةالبص صالة على يومئذ وكان المھلبي عباد بن عباد بن محمد عليه
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 بن والفضل المبارك بن هللا عبد عن وحدث البصرة سكن المروزي هللا عبد أبو شجرة أبي بن أسد بن معاذ - 7119
 محمد بن وعباس الجوھري سعيد بن وإبراھيم حنبل بن أحمد عنه وروى معين بن يحيى عنه كتب السيناني موسى
 أبو حدثنا الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا بھا دثوح بغداد ورد إنه وقيل البصريين من وجماعة الدوري
 موسى بن الفضل حدثنا شجرة أبي بن أسد بن معاذ حدثنا الدوري ھو العباس حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس
 سلم و عليه هللا صلى النبي فامرھا حائض وھي عائشة قدمت قال جابر عن عطاء عن زياد أبي بن هللا عبيد أخبرنا
 هللا عبد أبو حدثنا العباس وحدثنا محمد حدثنا سعيد أبو وأخبرنا تصلي وال بالبيت الطواف إال كلھا المناسك تقضي
 النبي عن جابر عن الزبير أبي عن زياد أبي بن هللا عبيد حدثنا موسى بن الفضل حدثنا شجرة أبي بن أسد بن معاذ
 أسد بن معاذ قال النيسابوري الحافظ هللا عبد بن محمد عن قرئالم علي بن محمد أخبرني مثله سلم و عليه هللا صلى

 بن الحسين أخبرنا المبارك بن هللا عبد راوية وھو المسند في عنه وروى ببغداد حنبل بن احمد عنه كتب المروزي
 فيوس بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري علي
 الكندي محمد بن إبراھيم أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األزھري أخبرنا ثقة مروزي أسد بن معاذ قال خراش بن

 محمد بن علي أخبرنا أسد بن معاذ مات فيھا ومائتين وعشرين تسع سنة قال المثنى بن محمد موسى أبو حدثنا
 وعشرين ثالث سنة في مات أسد بن معاذ أن قانع بن الباقي عبد حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا السمسار
  ومائتين

 بغداد سكن بخشنام يعرف النسائي سعيد أبو صبيح بن مخلد بن وقيل مطر بن مخلد بن محمد بن معاذ - 7120
 المروزي حماد بن ونعيم البصري الحجبي الوھاب عبد بن هللا وعبد الحلبي نافع بن الربيع توبة أبي عن بھا وحدث

 إسماعيل بن محمد بن وأحمد مخلد بن ومحمد المحاملي القاضي عنه روى الحمصي الزبيدي العالء بن براھيموإ
 حدثنا إسماعيل بن الحسين حدثنا الحافظ المظفر بن محمد حدثنا المحتسب علي بن احمد أخبرني ثقة وكان السوطي

 في عمر بن مع انطلقت قال نافع حدثنا ابتث بن محمد حدثنا الحجبي حدثنا بخشنام يعرف الدوري محمد بن معاذ
 من سكة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رجل لقي قال أنه حديثه من فكان حاجته فقضى عباس البن حاجة

 فضرب السكة في يتوارى الرجل كاد حتى سلم و عليه هللا صلى النبي على فسلم بول أو غائط من خرج وقد السكات
 رد ثم ذراعيه فمسح بيديه ضربه ثم وجھه مسح ثم جميعا يديه فمسح الحائط على يده سلم و عليه هللا صلى النبي
 مخلد بن محمد كتاب في قرأت طھر على ليس كنت أني إال عليك أرد أن يمنعني لم إنه وقال السالم الرجل على
  رمضان شھر غرة في الضخم خشنام النسائي مخلد بن معاذ سعيد أبو مات فيھا ومائتين وستين ثالث سنة بخطه

 محمد عن بھا وحدث بغداد سكن العنبري المثنى أبو حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ بن المثنى بن معاذ -  7121
 هللا عبد بن ومحمد والقعنبي األفطس سلمة بن هللا وعبد الحجبي الوھاب عبد بن هللا وعبد ومسدد العبدي كثير بن

 بن ويحيى األبار علي بن احمد عنه روى المستملي مسلم وأبي السمسار شمھا بن ويحيى فروخ بن وشيبان الخزاعي
 بن وجعفر سلم بن وعمر الشافعي بكر وأبو قانع بن الباقي وعبد الخطبي علي بن وإسماعيل مخلد بن ومحمد صاعد
 بن احمد بن محمد بن جعفر أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرنا ثقة وكان وغيرھم المؤدب الحكم بن محمد
 قال قال عمر بن عن دينار بن هللا عبد عن مسلم بن العزيز عبد حدثنا القعنبي حدثنا المثني بن معاذ حدثنا الحكم
 ال فقال بآبائھا تحلف قريش وكانت قال با فليحلف حالفا كان من بآبائكم تحلفوا ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا المثنى بن معاذ حدثنا األبار علي بن احمد وحدثناه جعفر قال بآبائكم تحلفوا

 من بقيتا لليلتين اإلثنين يوم العنبري معاذ بن معاذ بن المثنى بن معاذ المثنى أبو ومات قال الخطبي علي بن إسماعيل
 جنب إلى الكوفة باب مقبرة في ودفن العباسي ھارون بن محمد عليه وصلى ومائتين وثمانين ثمان سنة األول ربيع

   ومائتين ثمان سنة في مولده وكان قلت الكديمي
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  المسيب اسمه من ذكر

 أيام في بغداد شرطة وولي العباسية الدولة رجاالت من كان الضبي مسلم أبو عمرو بن زھير بن المسيب - 7122
 هللا عبد أبو أخبرناه حديثا المنصور عن هعن وروى المھدي أيام خراسان ولي كان وقد والرشيد والمھدي المنصور
 قال الواحد عبد بن جعفر حدثني سليمان بن محمد بن محمد حدثنا المظفر بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد
 النبي عن جده عن أبيه عن جعفر أبي المنصور عن المسيب بن زھير بن المسيب عن الباھلي سلم بن سعيد أخبرنا
 الحافظ عمر بن علي أخبرنا الضبي محمد بن الكريم عبد أخبرنا ووارثي وصيي العباس قال مسل و عليه هللا صلى
 بن كعب بن كوز بن منقذ بن مسعود بن ربيعة بن األعرج بن حسان بن حميل بن عمرو بن زھير بن المسيب قال
 أخبرنا األزھري أخبرني للمنصور الشرط وولي خراسان ولي ضبة بن سعد بن بكر بن مالك بن ذھل بن بجالة
 خمس سنة يعني السنة ھذه في زھير بن المسيب توفى قال عرفة بن محمد بن إبراھيم حدثنا قال إبراھيم بن احمد

 أن يذكر الجوري إبراھيم بن محمد إلي كتب قال بكر أبي بن الحسن أخبرني العقبة أسفل فدفن بمنى ومائة وسبعين
 وسبعين ست سنة يعني السنة ھذه وفي قال الضبي يونس بن احمد احدثن قال أخبرھم الخضر بن حمدان بن احمد
 ثم خالفته أول في المھدي شرط وولي حياته أيام المنصور شرط على وكان الضبي زھير بن المسيب مات ومائة
 خالفة في وولد سنة وسبعين ست بن وھو ومات الرشيد المؤمنين أمير شرط وولي وستين ست سنة خراسان واله
  مسلم أبا ويكنى العزيز عبد بن عمر

 عروة بن وھشام البقال سعد أبي عن حدث األصل كوفي الشقري التميمي سعد أبو شريك بن المسيب -  7123
 بن وإسماعيل سعد بن الليث عنه روى الزھري ھشام بن وموسى الوصابي الوليد بن هللا وعبيد األعمش وسليمان
 منيع بن وأحمد غانم بن والفضل المرزبان بن ومسروق معين نب ويحيى الصامت حريش بن ونصر العطار عيسى

 حدثنا القطان بن محمد بن علي بن الحسن حدثنا الدقاق احمد بن عثمان حدثنا الرزاز محمد بن علي أخبرني وغيرھم
 قال الخدري سعيد أبي عن العبدي ھارون أبي عن مطرف عن شريك بن المسيب حدثنا العطار عيسى بن إسماعيل

 المرسلين على وسالم يصفون عما العزة رب ربك سبحان يسلم أن بعد يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان
 سليمان بن احمد بن علي أخبرنا المظفر بن محمد أخبرنا األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرني العالمين رب  والحمد

 بن الحسن بن علي أخبرني ببغداد يكون كان ريكش بن والمسيب قال مريم أبي بن سعد بن احمد حدثنا المصري
 أبو قال قال إسحاق بن حنبل حدثنا الصابوني شعيب بن محمد بن عمر حدثنا ابراھيم بن احمد أخبرنا الدقاق محمد
 إال الصدق أھل حديث قال حديثه فكيف له قيل شريك بن المسيب الحديث عنه كتبت من أول حنبل بن احمد هللا عبد
 حديث من أراه الكالم يذكر لم كذا إلى المعروف اصطنع عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن ديثبح حدث أنه
 فرأيته فاصطاد فخا نصب عمر بن رأيت قال شيخ عن األعمش عن منھا غرائب أحاديث وروى البختري أبي

 بن هللا عبيد اأخبرن الشيطان أعطي أن إلي أحب شيء مني خرج وقد أصلي ألن مجاھد عن األعمش وعن يضحك
 أبي سألت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثني شاذان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد حدثني أبي حدثنا الواعظ عمر
 بن يوسف حدثنا العتيقي أخبرنا األعمش عن رواه حديث فقال عليه أنكر إيش فقلت ثقة فقال شريك بن المسيب عن
 بن احمد بن محمد أخبرنا رزقويه بن الحسن أبي أصل في وقرأت عقيليال عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد
 عن حدث فقال عليه انكر إيش فقلت شريك بن المسيب عن أبي سألت قال احمد بن هللا عبد حدثنا قال الحسن
 وقد أبي قال الحديث ھذا عليه فأنكر الجمعة يوم الصالة كيف يسألونه إبراھيم إلى السجون أھل أرسل قال األعمش
 ولكنه هللا معاذ فقال يكذب شريك بن المسيب ترى ألبي قلت الحديث ھذا األعمش عن زكريا بن إسماعيل به حدث
 عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي الحسن بن محمد بن علي أخبرني يخطئ كان

 كثيرا كتابا عنه كتبت شريك بن المسيب يقول أبي معتس قال المديني هللا عبد بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي
 أو كرم ذي عند إال الصنيعة تكون ال قال أبيه عن ھشام عن المسيب حدثنا أحاديث ثالثة إال عنه عندي أترك ولم
 ھل إبراھيم إلى أرسلوا السجن أھل أن األعمش حدثنا المسيب وحدثنا قال نجيب في إال الرياضة تصلح ال كما دين
 أحدث ولم كذاب إنه أقول وما قال عمر بن عن رزام عن المسيب وحدثنا قال أربعا يصلوا أن فامرھم جمعة ھمعلي
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 عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال األشناني بن محمد بن محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا وغمزه بشيء عنه
 أخبرنا بشيء ليس قال شريك بن لمسيبا معين بن ليحيى قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي

 شريك بن والمسيب قال علي بن عمرو حدثنا الواسطي احمد بن سھل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا الفضل بن
 الوھاب عبد حدثنا الكتاني على بن احمد بن العزيز عبد حدثنا حديثه ترك على العلم أھل اجتمع قد الحديث متروك

 يعقوب بن إبراھيم حدثنا العصار عيسى بن القاسم حدثنا السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد دثناح الميداني جعفر بن
 هللا عبد بن محمد سمعت قال العبدوي حازم أبو أخبرنا حديثه عن الناس سكت شريك بن المسيب قال الجوزجاني
 بن المسيب سعيد أبو يقول الحجاج بن مسلم سمعت له قيل أسمع وأنا عبدان بن مكي على قرئ يقول الجوزقي
 أخبرنا الھروي حسنويه بن محمد بن احمد حامد أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا الحديث متروك الكوفي التميمي شريك
 الملك عبد بن محمد بن احمد بن محمد حدثني البرقاني أخبرنا متروك شريك بن المسيب قال إدريس بن الحسين
 متروك سعيد أبو التميمي شريك بن المسيب قال الساجي يحيى بن زكريا حدثنا االيادي علي بن محمد حدثنا اآلدمي
 النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا بمناكير يحدث الحديث
 أبو أخبرنا طبريال هللا عبد بن طاھر الطيب أبو القاضي أخبرنا الحديث متروك شريك بن مسيب قال أبي حدثني
 معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرنا متروك شريك بن المسيب قال الدارقطني الحسن
 لھارون المال بيت وولي فنزلھا بغداد قدم شريك بن المسيب قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب
 أخبرنا به يحتج ال الحديث في ضعيفا وكان ببغداد وتوفي عقب وله عفرج أبي مدينة في منزله وكان المؤمنين أمير

 أخبرنا الھروي معاذ بن محمد جعفر أبو أخبرنا المفيد محمد بن احمد بن محمد حدثنا الواسطي العالء أبو القاضي
 حسنويه بن دسعي أبو أخبرنا ھارون خالفة في توفى شريك بن المسيب قال عدي بن الھيثم حدثنا السنجي داود أبو

 أخبرنا السمسار وأخبرنا خياط بن خليفة حدثنا األھوازي احمد بن عمر حدثنا جعفر بن محمد بن هللا عبد حدثنا
 إسحاق أبي عن البرقاني على قرأت ومائة وثمانين خمس سنة في مات شريك بن المسيب أن قانع بن حدثنا الصفار
 ھارون أيام المال بيت ولي شريك بن المسيب كان رشيد بن اودد قال قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا المزكي

 الفراء بن خازم أبو أخبرنا ومائة وثمانين ست سنة جعفر أبي مدينة في ببغداد ومات بالكوفة ونشأ بخراسان ولد
 الق سعد بن محمد حدثنا الدنيا أبي بن حدثنا األشيب بن عمران أبو حدثنا أسامة أبي بن علي بن الحسن أخبرنا
  ومائة وثمانين ست سنة توفي شريك بن المسيب

 وقال الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد ذكره البريد بن ھاشم بن علي عن روى بغدادي سويد بن المسيب - 7124
  مجھول ھو يقول أبي سمعت

 السمسار شمھا بن ويحيى القعنبي عن بھا وحدث نيسابور سكن التاجر مسلم أبو مسلم بن زھير بن المسيب -  7125
 الشرقي بن محمد بن احمد حامد أبو عنه روى عائشة بن محمد بن هللا وعبيد خداش بن وخالد علي بن وعاصم
 بن محمد النضر أبا سمعت قال نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني النيسابوريين من وغيره
 حدثنا السمسار ھاشم بن يحيى حدثنا بنيسابور البغدادي التاجر زھير بن المسيب حدثنا يقول الفقيه يوسف بن محمد
 أخبرني الجذام من أمان األنف في الشعر قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام
 دمحم بن جعفر بن عمر أخبرنا قاال الرزاز احمد بن علي الحسن وأبو الحداد حوزان بن إبراھيم بن محمد بكر أبو
 يعقوب بن أخبرني سواء مثله بإسناده السمسار ھاشم بن يحيى حدثنا العنبري المثنى بن معاذ حدثنا الختلي سلم بن

 بن الحسين مع نيسابور البغدادي زھير بن المسيب ورد يقول صالح بن محمد سمعت قال نعيم بن محمد أخبرنا
  ومائتين وثمانين خمس سنة بنيسابور توفى أن إلى هعن وكتبنا نصراباذ فنزل باسبابه القيم وكان البجلي الفضل

 قرأت األرغياني عمرو أبو أويس أبي بن إسماعيل بن هللا عبد بن إسحاق بن المسيب بن محمد بن المسيب - 7126
 خمسين سنة في علينا قدم الدارقطني وقال بخطه له كتبه أنه وذكر الدارقطني الحسن أبي كتاب في ھذا نسبه

 التي وأرغيان وغيرھم األزھر بن محمد بن وأحمد السراج إسحاق بن محمد عن أبيه عن وحدث اجاح وثالثمائة
 المسيب بن محمد بن المسيب عمرو أبو حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا نيسابور قرى من قرية إليھا انتسب
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 فارس بن عمر بن عثمان ثناحد المصيصي رزين بن يحيى بن محمد حدثنا أبي حدثنا حاجا علينا قدم األرغياني
 وما األرض في وما السماوات في ما كل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن الحسن عن كھمس حدثنا
 القرآن يقولون أمتي من أقوام وسيجيء يعود وإليه بدأ منه كالمه أن وذلك والقرآن هللا غير مخلوق فھو بينھما
 كافر تحت تكون أن لمؤمنة ينبغي ال ألنه ساعته من منه امرأته وطلقت العظيم اب كفر فقد منھم قاله فمن مخلوق

  الحديث ذاھب رزين وبن بالقول سبقته تكون أن إال

  مروان اسمه من ذكر

 بن مروان مولى حفصة أبو وكان السمط أبو وقيل الھيذام أبو حفصة أبي بن يحيى بن سليمان بن مروان - 7127
 يد على اسلم طبيبا يھوديا كان حفصة أبا إن وقيل يزيد واسمه حسنا بالء يومئذ أبلى ألنه الدار يوم أعتقه الحكم
 سبي وأنه عاديا بن السموءل موالي من كان أنه المدينة أھل ويزعم الحكم بن مروان يد على وقيل عفان بن عثمان
 وھو للشعر محكك مجود شاعر ليمانس بن ومروان الحكم بن لمروان ووھبه عثمان فاشتراه غالم وھو اصطخر من
 بن معن في وله شعره في العلوية بھجاء الرشيد إلى يتقرب وكان والرشيد المھدي ومدح بغداد وقدم اليمامة أھل من

 بن احمد أخبرنا األزھري أخبرني العشرين سنه يبلغ لم غالم وھو الشعر قال إنه وقيل عجيبة ومراث مدائح زائدة
 ما حفصة أبي بن لمروان رجل قال قال الرياشي عن يحيى بن احمد أخبرنا عرفة بن محمد بن يمإبراھ حدثنا إبراھيم
 المؤمنين أمير مدحت ولقد لھم بغضاء ذلك على حملني ما وهللا فقال شعرك في علي ولد تناولت أن على حملك
 فاستقاد فؤادك قادت داللھا ءبالحيا تخلط بيضاء...  خيالھا فحي زائرة طرقتك...  فيه أقول الذي بشعري المھدي
 أم بأكفھم...  نجومھا السماء من يطمسون ھل...  قولي إلى بلغت حتى...  فأمالھا الصبي إلى القلوب قاد...  وقبلھا

...  آية آخر األنفال من شھدت... ...  فقالھا النبي بلغھا جبريل...  ربه عن مقالة يدفعون أم... ...  ھاللھا يسترون
 وجب المھدي فقال...  أشبالھا دماءكم تولغن ال...  غيلھا في خوادرا األسود فذروا... ...  ابطالھا دتمفار بتراثھم
 بن قال درھم ألف بثالثين فبروني يبروني أن أوالده وأمر درھم ألف بخمسين لي أمر ثم القوم ھؤالء على حقك
 بزمن فمر درھم ألف ثمانون ومعه لمھديا دار من مروان خرج قال سالم بن إسحاق بن هللا عبد وحدثني عرفة
 وكان قال درھما له ألتممت درھم ألف مائة أعطيت لو فقال درھما أعطيته ھال له فقيل درھم ثلثي فأعطاه فسأله
 الحسين بن الحسن أخبرنا ينام أن إلى بقصبة الجارية له أضاءت ينام أن أراد فإذا داره في له يسرج فال يبخل مروان
 عبد حدثني المھلبي محمد بن يزيد حدثنا علي بن الحسن أخبرنا األصبھاني الحسين بن علي الفرج أبو ناأخبر النعالي
 التي قصيدته فأنشده الرشيد على النمري ومنصور الخاسر وسلم حفصة أبي بن مروان دخل قال المعدل بن الصمد
 وشدة الرحيل حضر...  سلم وأنشده...  ماماألع وراثة البنات لبني...  بكائن ذاك وليس يكون أنى...  فيھا يقول

 حيث منھا هللا أحلك...  أودية والمعروف المكارم إن... ...  فيھا يقول التي قصيدته النمري وأنشده...  األحداج
 قد خاصة شاعرك مروان المؤمنين أمير يا خالد بن يحيى له فقال درھم ألف بمائة منھم واحد لكل فأمر تجتمع
 حدثنا زكريا بن المعافى حدثنا الجازري الحسين بن محمد علي أبو أخبرنا آالف عشرة مروان فليزد قال به ألحقتھم
 بني مولى حمزة بن موسى بن محمد بن هللا عبد حدثنا سعد أبي بن هللا عبد حدثنا قال العسكري العباس بن احمد
 على دخل قد حفصة أبي بن انمرو رأيت قال بزيع بن الفضل أخبرني حمزة بن موسى بن احمد حدثني ھاشم

 قال من له فقال له مديحا فأنشده وغيره الخاسر سلم فيھم الشعراء من جماعة في زائدة بن معن موت بعد المھدي
...  زياال به نريد ما مقاما...  معن بعد باليمامة أقمنا...  القائل ألست المھدي له فقال حفصة أبي بن مروان شاعرك

 لك شيء ال النوال ذھب وقد نوالنا تطلب جئت قد...  نواال فال النوال ذھب وقد...  معن عدب نرحل أين وقلنا... 
 كانت وإنما الشعراء مع دخل حتى تلطف المقبل العام في كان فلما أخرج حتى برجله فجر برجله جروا عندنا

...  فيھا يقول التي قصيدته وأنشده يديه بين فمثل قال مرة عام كل في الحين ذلك في الخلفاء على تدخل الشعراء
 إلى القلوب قاد...  وقبلھا فاستقاد فؤادك قادت... ...  داللھا بالحياء تخلط بيضاء...  خيالھا فحي زائرة طرقتك
 تسترون أو بأكفكم...  نجومھا السماء من تطمسون ھل...  قوله إلى بلغ حتى لھا فأنصت قال...  فأمالھا الصبي
 بتراثھم...  آية آخر األنفال من شھدت... ...  فقالھا النبي بلغھا جبريل...  ربكم عن مقالة ونتدفع أو... ...  ھاللھا
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 على صار حتى مصاله صدر من تزاحف وقد المھدي فرأيت قال العباس وبني علي بني يعني...  ابطالھا فأردتم
 أعطيھا ألف مائة ألول فإنھا قال درھم ألف بمائة له فأمر بيت مائة قال بيتا ھي كم له قال ثم سمع بما إعجابا البساط
 مع ماثال مروان فرأيت قال الرشيد ھارون إلى الخالفة أفضت أن األيام تلبث فلم قال العباس بني خالفة في شاعر

 البيتين القائل ألست له فقال حفصة أبي بن مروان شاعرك قال من له فقال شعرا أنشده وقد الرشيد يدي بين الشعراء
 بيومين ذلك بعد كان فلما فأخرج عندنا له شيء ال فإنه فأخرجوه بيده خذوا المھدي أنشدھما اللذين معن في هل اللذين
 المخضب بالبنان سلمى إشارة...  المحصب غداة أنسى ال لعمرك...  فيھا يقول التي قصيدته فأنشده دخل حتى تلطف

 له قال بيتا قصيدتك كم له فقال فأعجبته قال...  موكب عدب موكبا شتى مصادر...  أقلھم إال الحجاج ھدر وقد... ... 
 الجوھري علي بن الحسن على قرأت مات حتى مروان رسم ذلك فكان ألوفا أبياتھا بعدد له فأمر ستون أو سبعون
 متوج أخبرني قال علي بن يحيى أبيه عن يحيى بن يوسف أخبرني قال المرزباني عمران بن محمد هللا عبيد أبي عن
 إلى الزبدة فدفعت تمخض سقاء الشعر إنما يقول كان الكسائي أن أبيه عن أبي أخبرني الجنوب أبي بن محمود بن

 شبة بن عمر حدثنا سعيد بن محمد حدثنا الصولي يحيى بن محمد أخبرني المرزباني وقال حفصة أبي بن مروان
 أخبرنا استغنيت أشعارك قيم وفيت إن بيأ له فقال أشعاره أبي على يعرض مروان رأيت قال بشار بن محمد حدثني

 أبي بن مروان مات فيھا ومائة وثمانين ثنتين سنة قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن
 أبا يكنى ومروان قال عرفة بن محمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن أحمد أخبرنا األزھري أخبرني الشاعر حفصة
 سنة توفى مروان أن حفصة أبي بن سليمان بن إدريس وذكر فيھا فمات ومائة وثمانين اثنتين سنة ىإل وعاش الھيذام
  ومائة خمس سنة في مولده كان غيره وقال مالك بن نصر مقبرة في ببغداد ودفن ومائة وثمانين إحدى

 بن مروان بن محمد نب محمد بن مروان مولى الشمقمق بابي المعروف الشاعر محمد أبو محمد بن مروان - 7128
 ھارون أيام في بغداد وقدم صوابه فيكثر ويجد كثيرا ويھزل لحن ربما كان المبرد العباس أبو قال بصري وھو الحكم
 بن محمد حدثنا قاال الصولي بكر وأبو الحكيمي هللا عبد أبو حدثني قال المرزباني عن الجوھري على قرأت الرشيد
 قال الشاعر العجاج أبو أخبرنا الكاتب الربيع بن هللا عبد حدثنا قال المطبخي عمرو بن هللا عبد حدثنا البربري موسى
 وھم الشعراء من وجماعة نواس وأبا الشمقمق وأبا يخضب الرشيد ھارون خالفة أول في كبيرا شيخا دالمة أبا رأيت
 العباس بن محمد حدثنا لمقنعيا علي بن الحسن أخبرنا خبرا لھم وساق الجزارين في بالكرخ العتاھية أبي منزل في

 بغداد وصف في الشمقمق أبي شعر من يعجبني يقول عائشة بن سمعت قال الغالبي بن حدثنا الصولي بكر أبو حدثنا
 المديح يشتھون...  قريش من عصبة في وبقينا... ...  بالطيلسان القناع ھذا غير...  لشريف مروءة فيھا ليس... 

 حدثنا األصم سعيد بن محمد حدثنا الصولي بكر أبو حدثنا قال العباس بن محمد حدثنا الحسن وأخبرنا...  بالمجان
 صلة أخذ وقد بشارا أتيت قال الشمقمق أبو حدثني سعيد أبو الجھني سعيد بن الحسن حدثني النوفلي محمد بن علي
 وأنت الشعر سوى مكسب وال صنعة ومالي تسألني هللا عافاك لي فقال بشيء مواساتي فسألته عمله بشعر جزيلة
 باب فتحوا...  وتينه جوزات سبع...  يقولون بصبيان الساعة مررت ولكن صدقت فقلت بالشعر تتكسب مثلي شاعر
 لشمقمق درھم مائة ھاتي جارية يا قال ثم ساعة فسكت...  سفينه في أعمى تيس...  برد بن بشار إن... ...  المدينة

 ما محمد بن علي قال الصبيان على فالقيتھا وخرجت فأخذتھا قال للصبيان اويةر تكن وال محمد أبا يا خذھا قال ثم
  خرجت أن إلى بالبصرة الصبيان من اسمعھا زلت

 وحدث بغداد نزل حران أھل من بالخصيفي ويعرف أمية بني مولى الجزري عمرو أبو شجاع بن مروان -  7129
 وأحمد الواسطي سليمان بن سعيد عنه روى الرحمن عبد بن وخصيف األفطس وسالم عبلة أبي بن إبراھيم عن بھا
 ويعقوب سالم بن القاسم عبيد وأبو منيع بن وأحمد معروف بن وھارون يونس بن وسريج معين بن ويحيى حنبل بن

 هللا عبد أبو القاضي حدثنا مھدي بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا عرفة بن والحسن الدورقي
 عن مجاھد عن خصيف بن شجاع بن مروان حدثنا الدورقي يعقوب حدثنا قال إمالء المحاملي إسماعيل بن الحسين

 والفضة بالذھب الذھب يقول المنبر على مرتين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال الخدري سعيد أبي
 هللا عبد بن سالم عن خصيف عن مروان حدثنا يعقوب حدثنا الحسين حدثنا مھدي بن وأخبرنا بوزن وزنا بالفضة
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 مھدي بن عمر أبو أخبرنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال كما المنبر على مرتين نھى عمر سمع أنه أبيه عن
 بن محمد بن ومحمد السكري يحيى بن هللا وعبد القطان الفضل بن الحسين بن ومحمد رزق بن احمد بن ومحمد
 بن مروان حدثني عرفة بن الحسن حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا قالوا البزاز مخلد بن إبراھيم بن محمد
 فدخل خلقته على ير لم طائر فجاء بالطائف عباس بن مات قال جبير بن سعيد عن األفطس سالم عن الجزري شجاع
 ارجعي المطمئنة النفس اأيتھ يا تالھا من يرى ال القبر شفير على اآلية ھذه تليت دفن فلما منه خارجا ير لم ثم نعشه
 التميمي علي بن الحسين احمد أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا جنتي وادخلي عبادي في فادخلي مرضية راضية ربك إلى

 مروان حدثنا حنبل بن احمد هللا عبد أبا سمعت قال الميموني حدثنا اإلسفراييني إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثني
 بن احمد بن محمد أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا صدوق شيخ هللا عبد أبو قال الجزري شجاع بن

 بن مروان أو بشير بن عتاب خصيف في إليك أحب أيما أبي سألت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الحسن
 وعن عنه أبي دثناح وقد هللا عبد قال الناس عنه حدث مروان مناكير أحاديث أحاديثه بشير بن عتاب فقال شجاع
 األصم يعقوب بن محمد العباس أبي من سمعه أنه الصيرفي سعيد أبو لنا ذكر الذي الكتاب نسخة في قرأت عنه وكيع
 بن محمد بن العباس أن األصم أخبرني المخرمي محمد بن عثمان أخبرنا قراءة العتيقي أخبرنا ثم به أصله وذھب
 حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا ثقة شجاع بن مروان يقول معين بن يحيى سمعت قال حدثھم حاتم

 أخبرنا العتيقي أخبرنا ثقة وھو البغدادي الخليل بن احمد عنه حدثني جزري شجاع بن ومروان قال سفيان بن يعقوب
 شجاع بن مروان عن داود أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد
 أخبرنا جزري ثقة شجاع بن مروان يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت قال البرقاني أخبرنا به بأس ال فقال

 بن مروان قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري
 أمير موسى لولد مؤدبا فكان بغداد فقدم لخصيف ويةرا وكان حران أھل من الجزيرة أھل من كان الخصيفي شجاع

 بن عمر حدثنا جعفر بن محمد بن هللا عبد أخبرنا حسنويه بن سعيد أبو أخبرنا مات حتى ببغداد يزل فلم المؤمنين
 بن مروان بن محمد بن مروان مولى حران أھل من شجاع بن مروان قال خياط بن خليفة حدثنا األھوازي احمد
 بن إبراھيم بن وإسحاق البرقاني بكر وأبو البادا علي بن احمد أخبرنا ومائة وثمانين أربع سنة بغدادب مات الحكم
 أبو حدثنا األبھري صالح بن محمد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا قالوا البصري علي أبي بن وعلي الفارسي مخلد

 ببغداد المھدي ولد يعلم وكان عمرو أبو تهكني حران أھل من أمية لبني مولى شجاع بن مروان قال الحراني عروبة
  ببغداد وحديثه ومائة وثمانين أربع سنة في بھا ومات

 أبو بدر بن حذيفة بن حصن بن عيينة بن خارجة بن أسماء بن عثمان بن الحارث بن معاوية بن مروان - 7130
 وحميدا األنصاري سعيد بن ىويحي األحول وعاصما خالد أبي بن إسماعيل سمع األصل كوفي الفزاري هللا عبد

 األصم هللا عبيد بن هللا وعبد األفريقي زياد بن الرحمن وعبد العمري حمزة بن وعمر األعمش وسليمان الطويل
 بن وأحمد الضبي عمرو بن وداود سعيد بن قتيبة عنه روى بھا وحدث بغداد وقدم فسكنھا دمشق إلى تحول قد وكان
 بن والحسن راھويه بن وإسحاق الدورقي ويعقوب رشيد بن وداود معين بن حيىوي حرب بن زھير خيثمة وأبو حنبل
 يعقوب حدثنا المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا قال مھدي بن عمر أبو أخبرنا وغيرھم عرفة
 بن الرحمن وعبد وادةس بن بكر عن األفريقي زياد بن الرحمن عبد حدثنا الفزاري مروان حدثنا الدورقي إبراھيم بن

 من رجل أحدث ثم ركعة آخر األمام جلس إذا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمرو بن هللا عبد عن رافع
 بن الحسين بن ومحمد رزق بن احمد بن ومحمد مھدي بن عمر أبو أخبرنا صالته تمت فقد االمام يسلم أن قبل خلفه

 محمد بن إسماعيل أخبرنا قالوا مخلد بن إبراھيم بن محمد بن محمد بن مدومح السكري يحيى بن هللا وعبد الفضل
 عن هللا عبد بن سالم أخبرنا قال العمري حمزة بن عمر عن معاوية بن مروان حدثنا عرفة بن الحسن حدثنا الصفار

 يوم كل عمله من قصن ضاريا كلبا أو ماشية كلب إال كلبا اتخذ من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن
 الدمشقي طاھر أبو أخبرني قال أخبره مخلد بن محمد ان المقرئ احمد بن هللا عبيد أخبرنا األزھري حدثني قيراط
 بن معاوية بن مروان أنا قلت أنت ممن لي فقال األعمش أتيت قال الفزاري معاوية بن مروان حدثنا أبي حدثني
 أن استحيي ثم له جارا فنسي قسما أسماء جدك قسم لقد لي فقال زاريالف خارجة بن أسماء بن عثمان بن الحارث
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 أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا ذلك من شيئا أنت أفتفعل صبا المال عليه وصب عليه فبعث قبله بآخر بدأ وقد يعطيه
 بن احمد سمعت قال األشعث بن سليمان حدثنا األنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا حسنويه بن محمد بن احمد حامد
 كان أين من ألحمد قلت وقال خارجة بن أسماء ولد من كانا عمه بن مروان كان فقال الفزاري إسحاق أبا ذكر حنبل
 بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا بدمشق صار ثم بمكة صار كان الكوفة أھل من كان قال الفزاري أعني مروان
 قدم لما يقول معين بن يحيى سمعت قال الجنيد بن هللا عبد بن مإبراھي حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس
 رآني فلما قرطاس في يسأله وھو منصور بن معلى عنده فإذا منارة خان في فأتيته لي قيل معاوية بن يعني مروان
 احمد معتس قال األشناني محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا عنه فكتبنا ولزمناه ذلك بعد عنده أره لم ثم القرطاس طوى
 بن فمروان معين بن ليحيى يعني قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن

 بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري أخبرني ثقة فقال معاوية
 بن محمد بن هللا ھبة أخبرنا رزق بن احمد بن محمد برناأخ ثقة معاوية بن مروان معين بن يحيى قال قال الغالبي
 جاء قد معاوية بن مروان بن هللا عبد حذيفة أبا رأيت قال شيبة أبي بن عثمان بن محمد جعفر أبو حدثنا الفراء حبش
 كان الفق الحديث في مروان كان كيف زكريا أبا يا عمي بن شيبة أبو له قال قام فلما عليه فسلم معين بن يحيى إلى
 بن محمد عن يحدث وكان أسماءھم ويغير عنھم يروي ال أقوام عن يروي كان إنه وقال يعرف عمن روى فيما ثقة

 حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا يعرف لكيال قيس أبي بن محمد حدثنا يقول فكان اسمه يكنى وھو صلب كان الذي سعيد
 عن المديني بن يعني عليا وسألت قال شيبة أبي بن مانعث بن محمد حدثنا العطار النضر بن إبراھيم بن موسى
 بن محمد بن علي أخبرنا أسمائھم عن ويكني بثقات ليس قوم عن يروي وكان يوثق كان فقال معاوية بن مروان
 عبد بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي الحسن

 فيما وضعفه المعروفين عن روى فيما ثقة فقال الفزاري معاوية بن مروان عن أباه يعني وسألته قال لمدينيا هللا
 زكريا بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا المجھولين عن روى

 ثقة كوفي الفزاري معاوية بن ومروان قال أبي نيحدث العجلي هللا عبد بن أحمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي
 بن العزيز عبد بن علي أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا بشيء حديثه فليس المجھولين الرجال عن حدث وما

 مروان حدثنا يقول أبي سمعت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا ھالل بن موسى بن عمران حدثنا البرذعي مدرك
 أخبرنا قال حسنويه بن محمد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا القلب الحزين القلقل الرجال من قلقال وكان يةمعاو بن

 بن يعني مروان من احفظ كان ما يقول حنبل بن احمد سمعت قال األشعث بن سليمان حدثنا إدريس بن الحسين
 بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا ثقة ةمعاوي بن مروان يقول أحمد سمعت فقال كله حديثه يحفظ كان معاوية
 حفاظ له وكان شراسة الفزاري خلق في كان قال مھدي أبي بن مھدي سمعت قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر
 البر فيه يعرف منزله في عنده البر ذلك دام ما كان اإلنسان بره فإذا يبرونه الناس وكان الحاجة شديد معيال وكان

 فكنت قال منه بمكة ارخص وال الخل من الرجل منزل في ابقى شيئا أجد فلم فنظرت قال لرجلا إلى واالنبساط
 فاشترى نعم فتقول خلكم أفنى جاريته فسأل منه أرى فنى فإذا منه ذلك موقع فأرى له فاھدى خل من جرة اشتري
 بھا ورمى فمزقھا كتبا انسان أخذف المديني بن علي عنده كان يعقوب وقال عليه كان ما إلى فيعود إليه فأھديھا جرة
 ذلك من أصلب قناتي حديثي ليس ھذا حديثي فمزق صادقا كنت ان ھيھات فقال حديثك ھذا فقال الفزاري مروان إلى

 أحمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا قاال الصيرفي علي بن احمد بن هللا وعبد األزھري أخبرنا
 حدثنا ثقتان فھما المحاربي محمد بن الرحمن وعبد معاوية بن مروان فأما قال جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن

 أبو قال أبي أخبرنا النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري
 حدثنا إسحاق بن حنبل حدثنا قالدقا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا ثقة الفزاري معاوية بن مروان هللا عبد
 أخبرنا األزھري أخبرنا ومائة وتسعين ثالث سنة في معاوية بن مروان ومات قال دحيم إبراھيم بن الرحمن عبد
 مات فيھا وتسعين ثالثة سنة قال المثنى بن محمد موسى أبو حدثنا الكندي محمد بن إبراھيم أخبرنا العباس بن محمد
 سمعت قال الباھلي سليمان بن محمد حدثني أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا الفزاري معاوية بن مروان
 الحسن بن علي حدثنا الصيمري أخبرنا ومائة وتسعين ثالث سنة معاوية بن مروان توفي يقول الحجاج بن محمد
 معاوية بن مروان توفي يقول أبي سمعت قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي
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 أبي من سمعته الذي الفرات بن العباس بن هللا عبيد كتاب في قرأت الحجة ذي في وتسعين أربع سنة الفزاري
 قدم الكوفة أھل من كان معاوية بن مروان قال الجوھري المغيرة بن هللا عبد بن محمد بن العباس بن العباس الحسين
  ومائة وتسعين ثالث سنة بيوم ويةالتر قبل بھا فمات مكة إلى خرج ثم بغداد

 إسحاق بن الرحمن عبد عنه روى المقرئ األسدي سليمان بن حفص عن حدث البغدادي موسى بن مروان -  7131
 علي أبو أخبرنا العطار هللا عبد بن بشرى بن علي أخبرنا الكتاني علي بن احمد بن العزيز عبد حدثني الصائدي
 حدثنا كتابه من الصائدي إبراھيم بن إسحاق بن الرحمن عبد محمد أبو حدثني األنصاري شعيب بن ھارون بن محمد
 بن هللا عبد عن األحوص أبي عن السبيعي إسحاق أبي عن سليمان بن حفص حدثنا البغدادي موسى بن مروان
 الكفار لىع اشداء معه والذين هللا رسول محمد اآلية ھذه عباس بن فتال مسعود بن عند كنا قاال عباس وبن مسعود
 في مثلھم ذلك السجود أثر من وجوھم في سيماھم ورضوانا هللا من فضال يبتغون سجدا ركعا تراھم بينھم رحماء
 بن عمر فاستوى فاستغلظ فأزره قال بكر أبو ذلك عباس بن قال شطأه اخرج كزرع األنجيل في ومثلھم التوراة
 على المنافقين نعرف كنا طالب أبي بن علي الكفار مبھ ليغيظ الزراع يعجب عفان بن عثمان سوقه على الخطاب

  طالب أبي بن علي ببغضھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد

 الواثق أيام في كان شاعر السمط أبو حفصة أبي بن يحيى بن سليمان بن مروان بن الجنوب أبي بن مروان -  7132
 علي بن الحسين أخبرنا رأى من سر يسكن وكان عدة قصائد داود أبي بن احمد وفي المتوكل في وله والمتوكل
 أبي بن احمد بن هللا عبيد أخبرني ھارون بن علي أخبرني المرزباني عمران بن محمد هللا عبيد أبو حدثنا الصيمري

 فيھا دؤاد أبي بن إلى بقصيدة بعثت المتوكل استخلف لما قال الجنوب أبي بن مروان أخبرني قال أبيه عن طاھر
 بالفتح هللا أتاني فقلت...  حمامة القي الزيات لي وقيل...  وھما الزيات بن أمر فيھا ذكرت بيتان آخرھا يوف مدح

 أبي بن إلى قصيدتي وصلت فلما...  الغدر من نواه ما فيھا فالقاه...  حفرة بالغدر الزيات حفر لقد... ...  والنصر
 وعليه المؤمنين ألمير كان لحبه الواثق نفاه باليمامة ھو قالف باحضاري فأمره البيتين وأنشده للمتوكل ذكرني دؤاد
 بقصيدتي المتوكل فامتدحت رأى من سر إلى وصرت فقبضته بالمال إلي فوجه عنه يقضى قال دينار آالف ستة دين
 جعفر ةخالف كانت...  قولي بلغت فلما...  يحلل لم وليته حل والشيب...  يرحل لم وليته الشباب رحل...  أولھا التي
 فأمر قال...  المرسل للنبي النبوة وھب...  مثلما الخالفة له اإلله وھب... ...  بتنحل وال طلب بال جاءت...  كنبوة
 يعني القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد حدثنا الفقيه إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا درھم ألف بخمسين لي

 أبي بن مروان السمط أبو أخبرنا الكلبي سليم بن محمد بن احمد بن حماد ثنيحد سعد أبي بن هللا عبد حدثنا الكوكبي
 والسالم نجدا هللا سقى...  وأنشدته العھد والة مدحت هللا على المتوكل المؤمنين أمير إلى صرت لما قال الجنوب
 من وھيھات نجدا أرى ليلع...  دونھا وبغداد نجد إلى نظرت... ...  والبعد النأي على نجد حبذا ويا...  نجد على
 لي أمر إنشادھا استتممت فلما...  عندي زيارتھم من أحلى شيء وال...  زيارتي ھواھم قوم بھا ونجد... ...  نجد

 تخير...  شكره في قلت حتى أبرح فلم وحمار وبغلة فرس الظھر من وثالثة ثوبا وخمسين درھم ألف ومائة بعشرين
 تزد وال عني كفيك ندا فأمسك...  البيت ھذا إلى صرت فلما...  تخيرا العباد أمر فملكه...  جعفرا للناس الناس رب
 المرزباني حدثنا الصيمري أخبرنا بجودي أغرقك حتى أمسك ال وهللا ال قال...  أتجبرا وأن أطغى أن خفت فقد... 

 داود أبي بن فعاده رأى من بسر الجنوب أبي بن مروان مرض قال الكندي محمد بن عون حدثني الصولي أخبرني
 برأت...  دؤاد أبي بن عادني فلما... ...  والدواء األطبة يغني فلم...  مرى بسر مرضت ترني ألم...  مروان فقال
  دؤاد أبي بن بعد مروان عاد إال أحد يبق فلم...  الشفاء عيادته وفي

  المحسن اسمه من ذكر

 عن حدث الجوھري محمد أبي شيخنا عم الجوھري اھرط أبو هللا عبد بن الحسن بن محمد بن المحسن - 7133
 في عمي مات الجوھري لي قال ثقة وكان علي بن الحسن محمد أبو أخيه بن عنه حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل

 محمد بن المحسن الجوھري طاھر أبو مات يقول التنوخي سمعت أبي من أكبر وكان وثالثمائة وسبعين ثمان سنة
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 وكان قال جميعا وشھدا الحسن أبي أخيه من أكبر وكان بغداد نزل شيرازي وھو وثالثمائة ينوسبع ثمان سنة في
  الفسوي عثمان بن محمد بن الحسن عن طاھر أبي عند

 بن واھب من بھا وسمع بالبصرة ولد القاضي التنوخي علي أبو فھم أبي بن محمد بن علي بن المحسن - 7134
 داسة بن بكر وأبي النسوي عثمان بن محمد بن والحسن الصولي يحيى بن ومحمد األثرم العباس وأبي المازني يحيى
 شاعرا أديبا وكان صحيحا سماعه وكان وفاته حين إلى وحدث بھا وأقام بغداد ونزل وطبقتھم الصفار عبيد بن وأحمد
 يحيى بن واھب حدثنا صلهأ ومن وحفظه لفظه من أبي حدثنا التنوخي أخبرنا علي القاسم أبو ابنه عنه أخبرنا إخباريا

 محمد حامد أبو حدثنا المؤدب علي بن إدريس وحدثنا التنوخي قال حفظه من بھا البصري المازني الوھاب عبد بن
 بن عن جريج بن عن البرساني بكر بن محمد أخبرنا الجھضمي علي بن نصر حدثنا قاال الحضرمي ھارون بن

 في هللا ستره مسلما ستر من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مخلد بن مسلمة عن أيوب أبي عن المنكدر
 في هللا كان أخيه حاجة في كان ومن القيامة يوم كرب من كربة عنه هللا فك مكروب عن فك ومن واآلخره الدنيا
 أبي لي قال قال التنوخي حدثنا الحديث ھذا غير يحيى بن واھب عند يكن لم أبي لي قال التنوخي لي قال حاجته
 وأول األول ربيع شھر من بقين ألربع األحد ليلة في مولده وكان قال بالبصرة وثالثمائة وعشرين سبع سنة مولدي
 بالقصر هللا عبيد بن عتبة السائب أبي قبل من القضاء تقلد ما وأول وثالثمائة وثالثين ثالث سنة في الحديث سماعه
 أعماال ذلك بعد وتقلد ورامھرمز وايذج مكرم بعسكر القضاء  المطيع واله ثم وأربعين تسع سنة في وصور وبابل
  وثالثمائة وثمانين أربع سنة المحرم من بقين لخمس اإلثنين ليلة في ببغداد وتوفى مختلفة نواحي في كثيرة

 حدث والفضل والحسن احمد أخو وھو القاسم أبو المنجم بن يحيى بن علي بن ھارون بن علي بن المحسن - 7135
  التنوخي القاسم أبو عنه حدثنا أبيه نع

 وأبا الوراق إسماعيل بن محمد سمع العطار يعلى أبو احمد بن العباس بن علي بن محمد بن المحسن - 7136
 ذي في ومات وثالثمائة وخمسين ثمان سنة في مولده وكان عاصم بحرف القرآن الكتاني على وقرأ الكتاني حفص
  المحسن بن احمد ابنه منه سمع القاليين نھر يسكن صدوقا وكان ربعمائةوأ وعشرين أربع سنة من الحجة

 عمر بن علي سمع السلماسي بن طاھر أبو الحسن بن داود بن جعفر بن محمد بن جعفر بن المحسن - 7137
 مدة اإلسفراييني حامد أبا صحب ثقة وكان عنه كتبت ونحوھم المخلص طاھر وأبا شاھين بن حفص وأبا الحربي
 عمر أخبرنا جعفر بن المحسن أخبرني سنين بعشر الحسين أخيه من أصغر كان إنه وقيل يفھم وكان الفقه عنه قوعل
 المسعودي حدثنا ھارون بن يزيد حدثنا أبي حدثني الحضرمي هللا عبد بن ھارون بن محمد حدثنا الواعظ احمد بن
 يوم في السلماسي بن طاھر أبو مات نفسه عن غفلھا غفلة من اال الناس لعيب أحد تفرغ ما قال هللا عبد بن عون عن

 أبو اخوه عليه وصلى الزعفراني بدرب داره في الغد من ودفن وأربعمائة وثالثين ستة سنة شوال من الثاني الجمعة
  هللا عبد

 وھو زكريا بن والمعافى المخل طاھر أبا سمع الشافعي الفقيه طالب أبو شھفيروز بن عيسى بن المحسن - 7138
 شيخا وكان عنه وكتبت وأربعمائة ثالثين سنة في بالنھروان لقيته جللتا تسمى قرية من النھروان سواد بعض من

 المعافى الفرج أبو القاضي حدثنا شھفيروز بن طالب أبو أخبرني اإلسفراييني حامد أبي على الفقه درس ثقة فاضال
 حدثنا مسلم بن الوليد حدثنا خيثمة أبو حدثنا البغوي زالعزي عبد بن محمد بن هللا عبد حدثنا الجريري زكريا بن

 و عليه هللا صلى هللا رسول سمع انه حدثه عمرو بن هللا عبد ان كبشة أبو حدثني عطية بن حسان حدثني األوزاعي
 قدم النار من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب ومن حرج وال إسرائيل بني عن وحدثوا اية ولو عني بلغوا يقول سلم
  وأربعمائة وخمسين ست سنة من رمضان شھر في ومات بأخرة بھا وحدث بغداد شھفيروز بن
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   مالك اسمه من ذكر

 أبي بن شداد عن حدث قوله اليمان بن حذيفة عن روى المدائن أھل من انه يقال األحمري داود أبو مالك - 7139
 قال البخاري قال فارس بن أحمد أبو قال قال تمليالمس إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا الثوري العالية
 المدائن قدم حين حذيفة خطبنا قال األحمري داود أبو حدثنا العالية أبي بن شداد حدثنا سفيان حدثنا كثير بن محمد
  أرقائكم ضرائب تعاھدوا فقال

 الحرب معه وحضر بطال أبي بن علي سمع الكوفة أھل في يعد الھمذاني موسى أبو الحارث بن مالك -  7140
 أحمد بن محمد بن علي أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا األسدي قيس بن محمد عنه روى بالنھروان
 القائم الخليفة وزير احمد بن الحسن بن علي القاسم أبو وأخبرنا الفريابي حدثنا مريم أبي بن هللا عبد حدثنا المصري

 بن مالك حدثنا الرازي حاتم أبو حدثنا إسماعيل بن الحسين حدثنا الصرصري الحسن بن إسماعيل أخبرنا هللا بأمر
 شھدت قال الحارث بن مالك سمع انه اتفقا ثم الھمداني الفريابي زاد قيس بن محمد حدثنا إسرائيل حدثنا قاال إسماعيل

 قال ثم ساجدا فخر عليه قدر ثم الكرب وأخذه يعرق جبينه فجعل عليه يقدر فلم المخدج طلب قد النھروان يوم عليا
 بن ومسلم البخاري وسماه الھمداني موسى أبي عن قيس بن محمد عن الثوري سفيان رواه كذبت وال كذبت ما وهللا

  اعلم فا الحارث باب في ذكرناه وقد قيس بن الحارث الحجاج

 بن هللا عبد عنه روى عمار بن والفضل أنس بن مالك عن وحدث تغرب أظنه البغدادي سالم بن مالك -  7141
 حدثنا الجريري زكريا بن المعافى أخبرنا األزھري أخبرني نكرة حديثه وفي التميمي عمرو بن وعباد اآلملي حماد
 الواسطي العالء أبو القاضي وأخبرنا التميمي عمرو بن عباد محمد أبو حدثنا الضبي احمد بن حمدان بن هللا عبد
 بن عباد حدثنا بالدينور مخلد بن الحسن بن علي الحسن أبو حدثنا بالكوفة الحافظ ينالحس بن احمد زرعة أبو حدثنا
 الكوفي ذاك الثوري سفيان أخي حدثني المديني أنس بن مالك حدثنا البغدادي سالم بن مالك حدثنا التميمي عمرو
 حسان عند الخير اطلبوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عطاء عن عمرو بن طلحة أخبرني
 حدثنا المروزي حمدويه بن محمد حدثنا الفارسي إسماعيل بن الرزاق عبد أحمد أبو حدثنا األزھري حدثني الوجوه
 خليفة بن فطر عن عمار بن الفضل حدثنا بغدادي وھو سالم بن مالك حدثنا الرحمن عبد أبو اآلملي حماد بن هللا عبد
 ذا من اآلية ھذه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على نزلت لما قال أمامة أبي عن واثله بن عامر الطفيل أبي عن
 هللا هللا رسول يا وأمي أبي فداك فقال األنصار من رجل قام كثيرة اضعافا له فيضاعفه حسنا قرضا هللا يقرض الذي
 فقال الدحداح أبي إلى نصارياأل فأقبل قال الجنة بذلك يدخلكم أن يريد قال غني القرض عن وھو القرض إلى يحتاج

 بھا يبلغ الصدور في لما شفاء فيھا محكمة آية سلم و عليه هللا صلى النبي على تعالى هللا انزل الدحداح أبا يا له
 النبي إلى الدحداح أبو فأقبل كثيرة أضعافا له فيضاعفه حسنا قرضا هللا يقرض الذي ذا من وآخرته دنياه صاحبھا
  بطوله الحديث بقية وساق مسل و عليه هللا صلى

 بن وبقية عياش بن إسماعيل عن بھا وحدث رأى من سر قدم الحمصي األلھاني أنس أبو سليمان بن مالك -  7142
 برزة وأبو األزدي النضر بن احمد بن وعلي البراء بن احمد بن ومحمد الوراق سعد أبي بن هللا عبد عنه روى الوليد
 أبو أخبرنا الباغندي سليمان بن محمد بن ومحمد الصوفي إسحاق بن الحسين نب وأحمد الحاسب محمد بن الفضل
 حدثنا الحاسب برزة أبو حدثنا ماسي بن أيوب بن إبراھيم بن هللا عبد أخبرنا الفقيه سعيد بن إبراھيم بن عمر طالب
 حدثنا عياش بن لإسماعي أخبرنا ومائتين وثالثين ثمان سنة رأى من بسر عنه كتبت سليمان بن مالك أنس أبو

 الطير لحوم من يكره كان انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عازب بن البراء عن عبيد بن ثابت عن الحجاج
 بن يوسف بن محمد أخبرني الرازي جعفر بن هللا عبد بن محمد الحسين أبي كتاب في قرأت الجيف أكل ما والوحش

 وھو زوجتي عم بن كان الحمصي سليمان بن مالك أنس أبو يقول الحمصي عوف بن محمد سمعت قال الھروي بشر
  الحديث ضعيف
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   مقاتل اسمه من ذكر

 المقبري وسعيد العوفي عطية عن بھا وحدث بغداد قدم البلخي الحسن أبو بشر بن سليمان بن مقاتل - 7143
 بن وحماد سيالطو زياد بن وحمزة سوار بن شبابة عنه روى وغيرھم شعيب بن وعمرو مزاحم بن والضحاك

 الحديث في يكن ولم القرآن بتفسير معرفة له وكان آخرين في الجعد بن وعلي الضرير الجنيد وأبو الفزاري محمد
 حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا المتوثي محمد بن الحسين بن محمد أخبرنا بذاك
 هللا صلى للنبي قالوا قال عباس بن عن الضحاك عن مقاتل حدثنا سوار بن شبابة حدثنا المدائني روح بن هللا عبد
 ان فقال بعدك يكون ما ندري ال فانا أمرنا إليه وننھي نعرفه رجال بعدك علينا استخلف هللا رسول يا سلم و عليه

 وان جل و عز هللا معصية ومعصيتي معصيتي معصيته كان فعصيتموه هللا بطاعة فأمركم رجال عليكم استعملت
 احمد بن محمد حدثنا جل و عز هللا إلى أكلكم ولكن القيامة يوم علي الحجة لكم كانت فأطعتموه هللا بمعصية أمركم
 سمعت قال الجعد بن علي حدثنا راشد بن الحسن بن احمد حدثنا الحافظ عمر بن محمد بكر أبو حدثنا إمالء رزق بن

 األزھري أخبرنا وعلي وعمر بكر أبو قال المؤمنين وصالح وجبريل الهمو ھو هللا فان هللا قول في سليمان بن مقاتل
 ميمون الفضل أبو حدثنا الكاتب إبراھيم بن احمد بن محمد هللا عبيد أبو حدثنا العباس بن محمد حدثنا قاال والجوھري

 يقع ذباب عليه حفأل جالسا كان المنصور جعفر أبا أن معاذ بن يحيى بن سليمان أخي بن حدثني الكاتب ھارون بن
 فلما به علي فقال سليمان بن مقاتل فقيل بالباب من انظروا فقال أضجره حتى مرارا الوقوع في وألح وجھه على
 البرقاني أخبرنا المنصور فسكت الجبارين به هللا ليذل نعم قال الذباب تعالى هللا خلق لماذا تعلم ھل له قال عليه دخل
 الترمذي إسماعيل أبو حدثنا الوراق الحنبلي محمد بن محمد هللا عبد أبو حدثني قال ظالف النخاس بن القاسم أبو حدثنا
 يسأل وھو شعبة اسمع كثيرا كنت قال بقية حدثنا الحضرمي شريح بن حيوة حدثنا السلمي إسماعيل بن محمد حدثنا
 بن جعفر بن احمد أخبرنا الرومي هللا عبد بن بشرى أخبرنا بخير إال ذكره قط سمعته فما سليمان بن مقاتل عن

 عن يسأل حنبل بن احمد ھو هللا عبد أبا سمعت قال األثرم بكر أبو حدثنا الراشدي جعفر بن محمد حدثنا حمدان
 بن هللا عبيد حدثنا التنوخي أخبرنا بالقرآن علم له كان أنه أرى اني إال فيھا ينظر كتب له كانت فقال سليمان بن مقاتل
 حكى يقول الجوزجاني الحارث أبا سمعت قال يوسف بن احمد حدثنا الجالب خليل بن سحاقإ حدثنا الحوشبي محمد
 الشعر في سلمى أبي بن زھير وعلى التفسير في مقاتل على ثالثة على عيال كلھم الناس قال أنه الشافعي عن لي

 عمر أبي بن حدثنا سفيان نب يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا الكالم في حنيفة أبي وعلى
 فما علما به يجئ ما كان إن قال مقاتال يعني الرجل رأيت كيف عمرو بن لحماد يقول مسعرا سمعت قال سفيان حدثنا
 بن هللا عبد حدثنا العقيلي موسى بن عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف أخبرنا العتيقي أخبرنا أعلمه
 أجزاء من بجزء رجل ذھب قال واقد بن الحسين بن علي سمعت قال قھزاد بن هللا عبد بن محمد حدثنا بويه بن احمد
 رأيت كيف الرحمن عبد أبا يا قال يسترده ذھب فلما قال دعه وقال منه هللا عبد فأخذه قال هللا عبد إلى مقاتل تفسير
 طاھر بن الفضل بن علي حدثنا خطهب الوراق قاج بن احمد كتاب أصل في قرأت إسناد له كان لو علم من له يا قال

 مقاتل عند جالسا كنت قال شبل بن يحيى عن إبراھيم بن مكي حدثنا يحيى أبو الفضل بن الصمد عبد حدثنا البلخي
 ما قال جھمي ھذا مقاتل فقال قال وجھه إال ھالك شيء كل تعالى هللا قول في يقول ما فسأله شاب فجاء سليمان بن

 جالس وال البيت ھذا حج ما وهللا جھما إن ويحك قال أدري ال فقل وإال أقول فيما علم دكعن كان إن جھم ما أدري
 ھنا ھا قال كما الروح فيه شيء كل ھو أنما وجھه إال ھالك شيء كل تعالى وقوله لسانا أعطي رجال كان إنما العلماء
 من يده في ما إال يؤت لم سببا شيء كل من وآتيناه قال وكما بالدھا ملك إال تؤت لم شيء كل من وأوتيت سبأ لملكة
 بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أنبأنا علينا سرده إال شيء وكل شيء كل من القرآن في يدع ولم الملك
 قال قال شبل بن يحيى حدثنا إبراھيم بن المكي حدثنا مخلد بن هللا عبد حدثنا داود أبي بن بكر أبو أخبرنا الدقاق أحمد
 منه هللا بكتاب أعلم أحد بقي فما تكرھنه فال قال كرھوه بالدنا أھل ان قلت قال مقاتل من يمنعك ما كثير بن عباد لي

 أحمد أخبرنا المصري سليمان بن احمد بن علي أخبرنا المظفر بن محمد أخبرنا األنماطي هللا عبد بن أحمد أخبرني
 أبا يا فقلت سليمان بن لمقاتل كتابا عيينة بن سفيان عند رأيت حماد بن يعني نعيم لي قال قال مريم أبي بن سعد بن

 بكر أبو أخبرنا أحمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أنبأنا واستعين به استدل ولكن ال قال التفسير في لمقاتل تروي محمد
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 مقاتل لتسأ قال مرو أھل من المجيد عبد حدثني واقد بن الحسين بن علي أخبرنا عقيل بن محمد حدثنا داود أبي بن
 األخضر كالبحر اال الناس علم في مقاتل علم وجدت ما قال سليمان بن مقاتل أم أعلم أنت بسطام أبا يا قلت حيان بن
 ثالث سليمان بن مقاتل صحبت يقول نصر أبا سمعت قال واقد بن الحسين بن علي حدثنا وقال البحور سائر في

 أحمد بكر أبو حدثنا أحمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أنبأنا صوفا تحته لبس اال قط قميصا لبس رأيته فما سنة عشرة
 فينظر مقاتل كتب مني يأخذ الحربي إبراھيم كان يقول الصفار أحمد بن القاسم سمعت قال الضرير المفسر دبيس بن
 العتيقي أخبرني لمقاتل منھم حسدا قال مقاتل على يطعنون للناس ما إسحاق أبا يا أخبرني يوم ذات له فقلت فيھا
 سليمان بن مقاتل عن الحربي إبراھيم سئل قال الجالب إسحاق بن سليمان أيوب أبو أخبرنا العباس بن محمد حدثنا
 مقاتل قال سنين بأربع سليمان بن مقاتل يولد ان قبل الضحاك مات ال قال شيئا مزاحم بن الضحاك من سمع ھل
 قيل المقابر في وذاك المدينة باب يعني باب بقوله أرادو إبراھيم قال سنين أربع باب الضحاك وعلى علي أغلق

 مقاتل جمع وإنما إبراھيم قال يلقه ولم شيئا مجاھد من يسمع ولم إبراھيم قال مرو أھل من قال كان أين من إلبراھيم
 انك قتادة عن وشيبان قتادة عن معمر تفسير جمع رجال أن ولو سماع غير من عليه وفسر الناس تفسير سليمان بن

 قال سواء مقاتل تفسير مثل الكلبي تفسير إبراھيم قال شيئا منه تفسيري في أدخل لم إبراھيم قال عليه يفسر ان يحسن
 قال رأسه حلق من حج حين آدم رجل له فقال لوياثا إلى العرش دون عما سلوني فقال سليمان بن مقاتل قعد إبراھيم
 أبي عن القاسم أبي بن الحسن على قرأت نفسي أعجبتني بما يبتليني أن أراد هللا ولكن عملكم من ھذا ليس له فقال
 بن سيار بن احمد سمعت يقول بسطام بن عمر بن محمد بن احمد سمعت قال النسوي رميح بن محمد بن أحمد سعيد
 وھو الحسن أبا يكنى بھا ومات العراق إلى وخرج مرو إلى تحول بلخ أھل من كان سليمان بن ومقاتل يقول أيوب
 يقول إبراھيم بن إسحاق سمعت عنه الرواية يحل ال بما الصفات في يتكلم وكان القول مھجور الحديث متروك متھم

 أبو أخبرني حدثھم فيما فذكر الناس يحدث وھو بمقاتل مر خارجة أن العلم أھل من وكان عميرة بن حمزة أخبرني
 قط عني ترويه الذي الحديث بھذا حدثت ما الحجاج أبا يا فقال الكلبي فوقف عليه معه مررت إذ الكلبي يعني النضر

 تزيين فان النضر أبا يا اسكت فقال قط الحديث بھذا حدثت وما الكلبي أنا الحسن أبا يا فقال منه ودنا فربضني
 بن محمد منصور أبو أخبرنا نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن أحمد بن محمد أخبرني بالرجال ھو إنما لنا الحديث

 سمعت قال الخوارزمي العاص أبي بن هللا عبد حدثنا الطوسي إسحاق بن محمد حدثنا العتكي الرحمن عبد بن اسمالق
 بن جھم والكذب البدعة في يعني نظير الدنيا في لھم يكن لم ثالثة خراسان أخرجت يقول الحنظلي إبراھيم بن إسحاق
 حدثنا السجستاني بشر بن علي أخبرنا السجزي صرنا بن مسعود حدثني سليمان بن ومقاتل صبيح بن وعمر صفوان
 من أتانا حنيفة أبو قال يقول إبراھيم بن إسحاق سمعت يقول أسد بن إسماعيل سمعت قال اآلبري الحسين بن محمد

 بن علي بن محمد حدثنا الحربي عمر بن علي حدثنا التنوخي أخبرنا مشبه ومقاتل معطل جھم خبيثان رأيان المشرق
 مصعب بن خارجة سمعت يقول النحوي معاذ أبا سمعت قال الجبار عبد بن الفضل سمعت قال سكريال إسماعيل

 ولو ذمي وال يھودي دم استحل لم يقول خارجة وسمعت قال فاجرين فاسقين عندنا سليمان بن ومقاتل جھم كان يقول
 الصيرفي الفضل بن موسى بن دمحم سعيد أبو أخبرنا لقتلته أحد يراني ال موضع في سليمان بن مقاتل على قدرت
 أبي سمعت قال أشكاب بن محمد حدثنا الصاغاني إسحاق بن محمد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو أخبرنا
 العتيقي أخبرنا والجھمية المقاتلية منھما إلي أبغض األرض على ما صنفان بخراسان يقول يوسف أبا سمعت يقول
 حدثنا المروزي سعدويه بن محمد بن هللا عبد حدثني العتيقي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف حدثنا
 سليمان بن مقاتل عن وسئل المبارك بن سمعت قال الملك عبد بن سفيان حدثنا المروزي بشير بن هللا عبد بن احمد
 رزق بن احمد بن محمد أخبرنا ثقة كان لو تفسيره أحسن ما سليمان بن ومقاتل بھما ارم فقال الواسطي شبة وأبي

 األبار علي بن احمد أخبرنا الفضل بن حديث وفي حدثنا قال احمد بن دعلج أخبرنا قاال الفضل بن الحسين بن ومحمد
 سليمان بن مقاتل عن وسئل يونس بن عيسى سمعت قال الحداني داود بن محمد حدثنا الحلواني علي بن الحسن حدثنا
 أياما فتركته الضحاك به أخبرني فقال حديث عن فسألناه غياث بن وحفص أنا إليه جئت فقال دون دوان بن فقال

 قال فالن أو جعفر أبو به أخبرني فقال إليه جئت ثم أياما فتركته عطاء به أخبرني فقال الحديث ذلك عن فسألته
 بن محمد حدثنا لمزكيا يحيى بن محمد بن إبراھيم حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرناه وكذا كذا الرياح يحفظ كان عيسى
 قلت يقول عيينة بن سمعت قال الرزاق عبد أخبرنا يقول البلخي أخت بن موسى بن يحيى سمعت قال السراج إسحاق
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 نفسي في قلت عيينة بن قال الباب وعليه علي يغلق كان قال منه تسمع لم أنك وزعموا الضحاك عن تحدث لمقاتل
 قال الملك عبد بن بكر أبو حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا المدينة باب أجل
 بن قال وقال عنده فجلست فاستحييت عنه الناس فقام الثوري سفيان فمر سليمان بن مقاتل عند كنا الرزاق عبد قال

 نفسي في فقلت قال بالبا وعليه علي يغلق كان لقد قال منه تسمع لم انك يقولون وھم الضحاك عن تحدث انك عيينة
 بن محمد وأخبرنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا المدينة باب أجل

 إسماعيل أبو أخبرنا قال الصواف الحسن بن احمد بن محمد حدثنا قاال السكري يحيى بن هللا وعبد القطان الحسين
 أن له فقال انسان جاءه مقاتل أن بلغه أنه مالك حدثنا قال األويسي العزيز عبد حدثنا الترمذي إسماعيل بن محمد
 أحدا تجد لم قلته فلو أبقع ھو قلت أال مقاتل له فقال له أقول ما أدري فلم الكھف أصحاب كلب لون ما يسألني انسانا
 يا للرجل قال ھذا لكذبا من مقاتل من ظھر ما أول يقول حماد بن نعيم سمعت إسماعيل أبو قال قولك عليك يرد
 وعثمان بكر أبي بن والحسن الصوفي شجاع بن الحسين أخبرنا عليك يرد كان من كذا أو كذا أو أصفر قلت لو مائق
 حامدا سمعت قال األسدي محمد بن مضر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا قالوا العالف يوسف بن محمد بن
 له فقال العرش دون عما سلوني يوما سليمان بن مقاتل قال يقول عيينة بن نسفيا سمعت يقول البلخي يحيى بن ھو

 قال له يقول ما يدري ال الشيخ فبقي قال مؤخرھا أو مقدمھا في أمعاؤھا النملة أو الذرة أرأيت الحسن أبا يا انسانا
 حدثنا الميداني جعفر بن ھابالو عبد حدثنا الكتاني احمد بن العزيز عبد أخبرنا بھا عوقب عقوبة أنھا فظننت سفيان
 بن مقاتل قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا العصار عيسى بن القاسم حدثنا السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد

 سلوني وقال القبلة إلى ظھره أسند االمام صلى أن فلما ھنا ھا قدم يقول اليمان أبا سمعت جسورا دجاال كان سليمان
 أخبرنا فسكت أمعاؤھا أين النملة عن أخبرني فقال رجل إليه فقام بمكة مثلھا قال أنه توحدث العرش دون عما

 حدثنا يعقوب بن محمد بن هللا عبد حدثنا البخاري الحازمي إبراھيم بن محمد بن احمد نصر أبو أخبرنا التوخي
 سليمان بن مقاتل قال قولي السمتي يوسف سمعت قال حفص أبو علي بن عمرو حدثنا حيان بن إسماعيل بن إبراھيم
 الخالل محمد بن الحسن أخبرنا فبقي حجته في آدم رأس حلق من فقال القياس قيس فقام العرش دون ما سلوني بمكة
 الظنجوري احمد بن جعفر حدثنا قال حدثھم النخعي كاس بن محمد بن علي ان الحريري عمرو بن علي أخبرنا
 كالھما فقال ومقاتل جھم عنده ذكر حنيفة أبا أن يوسف أبي عن سماعه بن محمد عن الرازي الحسن بن علي حدثنا
 أخبرنا خلقه مثل هللا جعل حتى سليمان بن مقاتل وأفرط بشيء ليس إنه قال حتى الشبيه نفي في جھم أفرط مفرط
 بن حمدم حدثنا دليل بن الحسن بن علي حدثنا النعالي إسحاق بن محمد خالي حدثنا العباس بن الحسين بن الحسن
 فجعل سليمان بن مقاتل علينا قدم قال الوارث عبد بن الصمد عبد سمعت قال علي بن عمرو حدثنا المقدمي احمد
 بن عمرو عن بھا حدثنا ثم مزاحم بن الضحاك عن نفسھا األحاديث بتلك حدثنا ثم رباح أبي بن عطاء عن يحدثنا
 عبد إلى كتب بشيء يكن ولم قال سمعتھا ممن أدري ما وهللا ال بعد قال ثم كلھم عنھم قال سمعتھا ممن له فقلنا شعيب
 عثمان بن محمد أخبرنا قراءة البرقاني أخبرنا ثم أخبرھم راشد بن الميمون أبا أن يذكر الدمشقي عثمان بن الرحمن
 عمرو بن الرحمن عبد زرعة أبو حدثنا البجلي راشد بن عمر بن هللا عبد بن الرحمن عبد ميمون أبو حدثنا النصيبي
 مقاتل نعي أتانا لما المھدي المؤمنين أمير لي قال قال هللا عبيد أبي عن الكاتب منصور عن أصحابنا بعض حدثني
 فيك أحدثه أن تحب ما أنظر لي يقول كان فإنه عليك يكبر ال فقال جعفر أبي المؤمنين ألمير فذكرته علي ذلك اشتد
 بن احمد حدثني الحافظ حمدويه بن محمد بن هللا عبد بن محمد اأخبرن القطان يوسف بن محمد حدثنا أحدثه حتى
 عبيد أبي بن ھارون حدثنا السمرقندي الرحمن عبد بن هللا عبد حدثنا القطان سليمان بن داود حدثني وكيع بن محمد
 العباس في أحاديث لك وضعت شئت إن قال مقاتال يعني ھذا لي يقول ما ترى إال المھدي لي قال قال أبيه عن هللا
 محمد بن مضر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا الصوفي شجاع بن الحسين أخبرنا فيھا لي حاجة ال قلت قال

 الھذلي بكر وأبو سليمان بن مقاتل الناس من جالسته من أول قال عيينة بن سفيان عن يحيى بن حامد حدثنا األسدي
 بن مقاتل فيقول بينھم القرآن فيتذاكرون المقام خلف يجتمعون كانواف الكوفي صدقة له يقال وإنسان عبيد بن وعمرو
 حدثني عبيد بن عمرو ويقول السري حدثني صدقة ويقول الحسن حدثني الھذلي ويقول الضحاك حدثنا سليمان
 فقدمت قال الكلبي عن فسل التفسير تريد كنت أن الكوفة إلى أخرج أن وأردت سليمان بن مقاتل لي فقال الحسن

 أخبرنا يحمده فلم سليمان بن مقاتل قلت ھو من قال عليك الثناء يحسن رجال بمكة إن فقلت الكلبي عن فسألت لكوفةا
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 قال السالم عبد بن احمد بن هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف حدثنا العتيقي
 ومائة خمس سنة األخير الدجال يخرج لم إن يقول مقاتال سمعت عيينة بن قال قال البخاري إسماعيل بن محمد حدثنا

 بن محمد حدثني ذاھب ھو فيه أقول شيء أي قال مقاتل في تقول شيء أي لمحمد قيل هللا عبد قال كذاب أني فاعلموا
 نالرحم عبد أبو حدثنا رشيق بن الحسن أخبرنا المعدل مرزوق بن القاسم بن محمد بن احمد أخبرنا الصوري علي
 إبراھيم أربعة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على الحديث بوضع المعروفون الكذابون قال النسائي شعيب بن احمد
 بالشام بالمصلوب ويعرف عيسى بن ومحمد بخراسان سليمان بن ومقاتل ببغداد والواقدي بالمدينة يحيى أبي بن

 الفضل بن حديث وفي حدثنا احمد بن دعلج أخبرنا قاال الفضل بن الحسين بن ومحمد رزق بن احمد بن محمد أخبرنا
 ولكنه لقيناه سليمان بن مقاتل يقول الجراح بن وكيع سمعت قال خشرم بن علي حدثنا األبار علي بن احمد أخبرنا
 بن علي حدثنا داود أبي بن أخبركم النخاس بن القاسم أبي على قرأت قال البرقاني أخبرنا عنه نكتب فلم كذابا كان

 بن هللا عبيد أخبرنا كذابا فوجدناه فاتيناه علينا فقدم سليمان بن مقاتل إلى نرحل أن أردنا قال وكيعا سمعت قال خشرم
 وكيعا سمعت ما قال سليمان بن يحيى حدثني قال رشدين بن عن جدي كتاب في وجدت قال أبي حدثني الواعظ عمر
 حدثنا أبي حدثني عمر بن هللا عبيد أخبرنا كذابا كان فقال سليمان بن مقاتل يوما ذكر أنه إال يكذبه قط أحد في يتكلم
 بشيء حديثه ليس سليمان بن مقاتل يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن العباس حدثنا العطار مخلد بن محمد

 بن مقاتل قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري أخبرني
 خميرويه بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا زكريا أبو ذمه وقدمھا بالبصرة مات ألسد مولى سليمان
 احمد بن يوسف حدثنا العتيقي أخبرنا شيء ال سليمان بن ومقاتل قال عمار حدثنا إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي

 سكتوا سليمان بن مقاتل قال البخاري سمعت قال موسى بن آدم دثنيح قال العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني
 باب قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا ألبتة شيء ال آخر موضع في وقال عنه
 أبو ناأخبر األصبھاني علي أبي بن محمد أخبرني سليمان بن مقاتل منھم جماعة فذكر عنھم الرواية عن يرغب من
 بن سليمان داود أبا يعني سألته قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو أخبرنا باألھواز الشافعي محمد بن الحسين علي

 احمد بن سھل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا الفضل بن أخبرنا حديثه تركوا فقال سليمان بن مقاتل عن األشعث
 البرقاني أخبرني الحديث متروك كذاب الخرساني سليمان بن قاتلم قال علي بن عمرو حفص أبو حدثنا الواسطي
 بن مقاتل قال الساجي يحيى بن زكريا حدثنا االيادي علي بن محمد حدثني اآلدمي محمد بن احمد بن محمد حدثني
 ينخمس سنة في مات مقاتال أن حبيب بن الھذيل عن بلغني الحديث متروك كذابا كان قالوا خراسان أھل من سليمان
  ومائة

 منصور بن وسعيد القيسي داود بن الليث عن حدث المطرز صالح أبو وقيل علي أبو صالح بن مقاتل - 7144
 السراج إسحاق بن محمد عنه روى يونس بن هللا عبد بن وأحمد االعثم محمد بن وعمرو كعب بن وإسحاق

 المادراني إسحاق بن وعلي الحكيمي هللا عبد وأبو العطار مخلد بن ومحمد صاعد بن محمد بن ويحيى النيسابوري
 عبد بن احمد حدثنا صالح بن مقاتل حدثنا الحكيمي إبراھيم بن احمد بن محمد حدثنا المعدل مخلد بن إبراھيم أخبرنا
 أخبرنا بدعة بالحصى التسبيح قال هللا عبد عن الرحمن عبد أبي عن األعلى عبد عن إسرائيل حدثنا يونس بن هللا

 وكان المطرز صالح أبو مات قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد
 مع يسمع وال يكتب وال يسمع كثيرا الدوري عباس مجلس معنا يحضر كان وقد يحدث ولم الصالح قي المبرزين من
 إنه المنادى بن قول معنى قلت تينومائ يعني وسبعين خمس سنة الحجة ذي من بقيت عشرة إلحدى الخميس يوم أحد
  علي أبا الحكيمي وكناه صالح أبا صاعد بن كناه وكذا الحديث رواية في يتسع لم أي يحدث لم

 عبد بن محمد أخبرنا الكوسج منصور بن إسحاق عن حدث األنماطي الحسن أبو راشد بن صالح بن مقاتل - 7145
 مات األنماطي صالح بن المقاتل الحسن وأبو قال أسمع وأنا المنادى بن علي قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد
  ذلك وغير الكوسج يعقوب أبي كتاب روى المستورين الثقات أحد كان وثمانين ست سنة رجب غرة السبت يوم
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 إبراھيم بن عمر طالب أبو عن بھا حدثنا حكايات الحربي ابراھيم عن روى العكي بنان بن محمد بن مقاتل - 7146
 فلم الحديث من شيئا سمعت ھل فسألناه المدينة جامع في الشيخ ھذا رأينا فقال منه سمعت أين فقلت عنه وسألته الفقيه
  حفظه من إبراھيم عن الحكايات بھذه وحدثنا مسندا عنده نجد

   المثنى اسمه من ذكر

 سكن الموصلي يعلى أبي جد تاذيبالباربا المعروف التميمي علي أبو ھالل بن عيسى بن يحيى بن المثنى -  7147
 بن ومحمد الجوھري مساور بن القاسم بن أحمد عنه روى مسھر بن وعلي الحناط شھاب أبي عن بھا وحدث بغداد
 احمد حدثنا القاضي قانع بن الباقي عبد حدثنا األصبھاني هللا عبد بن أحمد بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا التمام غالب
 عبد بن إبراھيم عن حجاج عن شھاب أبو حدثنا البارباتاذي يحيى بن المثنى حدثنا جوھريال مساور بن القاسم بن

 ال أن تشھد قال اإلسالم علمني فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء قال أوفى أبي بن هللا عبد عن الرحمن
 محمد الفرج أبو إلي كتب البيت وتحج نرمضا وتصوم الزكاة وتؤتي الصالة وتقيم هللا رسول محمدا وأن هللا اال إله
 بن محمد بن يزيد زكريا أبو حدثنا قال حدثھم الطوسي محمد بن المظفر منصور أبا أن يذكر الموصلي إدريس بن

 مسھر بن وعلي شھاب أبي عن روى يعلى أبي جد التميمي ھالل بن عيسى بن يحيى بن المثنى قال األزدي إياس
 عن يحيى بن المثنى كتب يعلى أبو قال ومائتين وعشرين ثالث سنة وتوفي الناس وكتب وحدث عنھما الرواية فأكثر
 له وكان للتجارة السالم مدينة فاوطن الموصل عن ورحل شھاب أبي عن وأكثر الوجه على كتبه مسھر بن علي
  قدر ھناك

 وزافر شميل بن النضر سمع شاوالمن المولد بغدادي شميل بن النضر عم بن المازني الكريم عبد بن المثنى -  7148
 ألحمد شيخ إسماعيل بن محمد بن هللا عبد بن زيد وأبو الدنيا أبي بن بكر وأبو الحربي إبراھيم عنه روى سليمان بن
 بن موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا أھلھا عند حديثه فحصل ھراة سكن قد المثنى وكان الھروي ياسين بن محمد بن

 عبيد بن محمد بن هللا عبد بكر أبو حدثنا األصبھاني الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد بوأ أخبرنا الصيرفي الفضل
 تعالى ربه إستأذن الموت ملك أن بلغه سليم بن يحيى عن سليمان بن زافر حدثنا الكريم عبد بن المثنى حدثنا القرشي

 أال قال ال قال يوسف روح قبضت ھل خلقك ذيبال له فقال عليه فسلم فاتاه له فأذن السالم عليه يعقوب على يسلم أن
 غيره يحصيه وال ابدا ينقطع ال الذي المعروف ياذا قل قال بلى قال أعطاك اال بھا شيئا هللا تسأل ال كلمات أعلمك
 العباس بن محمد أخبرنا بخطه الفرات بن الحسن أبي كتاب في قرأت يوسف بقميص اتى حتى الفجر طلع فما قال

 ولد شميل بن النضر عم بن الكريم عبد بن المثنى قال ياسين بن محمد بن احمد إسحاق أبو حدثنا الضبي الھروي
  صالحا رجال وكان الرماح بن أيام يحدث السنة أھل من وكان ھراة وسكن بھا ونشأ ببغداد

 أبيه عن بھا وحدث بغداد قدم البصري العنبري الحسن أبو حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ بن المثنى -  7149
 يحيى وأبو معاذ ابنه عنه روى القطان سعيد بن ويحيى قتيبة بن وسلم سليمان بن ومعتمر المفضل بن بشر وعن
 وكان األبار علي بن وأحمد الناقد يحيى بن زكريا يحيى وأبو الدنيا أبي بن بكر وأبو العطار غالب بن سعيد بن محمد
 القاسم بن يوسف بكر أبو القاضي أخبرنا بدمشق التميمي عثمان نب الرحمن عبد بن محمد الحسين أبو أخبرنا ثقة

 بن معاذ بن المثنى علينا قدم قال العطار سعيد بن محمد يحيى أبو حدثنا الناقد أحمد بن محمد عبيد أبو حدثنا الميانجي
 أبو أخبرنا لدقاقا الطاھر أبي بن أحمد بن محمد أخبرنا به حدثه أنه فزعم يحيى أبو ذكره حديث عن فسألته معاذ
 بن محمد عن القطان يحيى حدثنا معاذ بن مثنى حدثنا مروان بن يحيى بن زكريا الناقد يحيى أبو حدثنا الشافعي بكر
 عطاء غير هللا عند ما بعلمه يطلب من رأيت ما قال كھيل بن سلمة عن شعبة حدثنا قال عيينة بن سفيان أخي عيينة

 إبراھيم حدثنا الكوكبي جعفر بن القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد برناأخ الجوھري أخبرنا ومجاھد وطاووس
 هللا عبد بن محمد بن أحمد أنبأنا به بأس ال معاذ بن مثنى يقول معين بن يحيى سمعت قال الجنيد بن هللا عبد بن

 أبو قال يده بخط بيأ كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين بن علي حدثنا المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب
 حدث ھو مذ زال ما المسلمين خيار من صدوق ثقة صدق رجل معاذ بن معاذ بن المثنى معين بن يحيى وھو زكريا
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 حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا مرة مائة معاذ بن هللا عبيد أخيه من خير وھو
  العنبري معاذ بن المثنى مات فيھا ومائتين وعشرين ثمان نةس قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد

 الدوالبي الصباح بن ومحمد الواسطي سليمان بن سعيد عن حدث األنباري الحسن أبو جامع بن المثنى -  7150
 بن محمد بن احمد عنه روى يونس بن وسريج حنبل بن وأحمد الحذاء هللا عبد بن ومحمد الخرساني نصر بن وعمار
 أخبرنا بالسنة مشھورا دينا صالحا ثقة وكان التنوخي البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن ويوسف الدوري مالھيث

 المثنى الحسن أبو حدثنا أبي حدثنا البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف بن احمد الحسن أبو حدثنا قال التنوخي
 عمر أوصاني قال مھران بن ميمون عن ونميم بن كليب عن فضالة بن فرج حدثنا يونس بن سريج حدثنا جامع بن
 تأمره أنك رأيت وإن السلطان تتبع وال القرآن أقرأتھا وان لك تحل ال بامرأة تخل ال ميمون يا فقال العزيز عبد بن

 هللا عبد بن احمد أخبرنا عليك به هللا يسخط شيئا نفسك في فتلقى ھوى ذا تجالس وال منكر عن وتنھاه بمعروف
 األنباري جامع بن مثنى الحسن أبو حدثنا الدوري الھيثم بن محمد بن احمد حدثنا المظفر بن محمد احدثن األنماطي

 السريرة كانت وإذا العدل فذلك العالنية السريرة وافقت إذا يقول عيينة بن سفيان سمعت قال الحذاء جعفر أبو حدثنا
 جعفر بن العزيز عبد عن حدثت الجور فذلك ريرةالس من أفضل العالنية كانت وإذا الفضل فذلك العالنية من أفضل
 القدر جليل هللا عبد أبي أصحاب من جدا جليل رجل األنباري جامع بن مثنى قال بكرالخالل أبو أخبرنا قال الحنبلي
 حقه له يعرف هللا عبد أبو وكان الدعوة مستجاب كان إنه ويقال الوراق الوھاب وعبد أيضا الحارث بن بشر عند

 العباس أبو قال قال األنباري بھلول بن طالب أبو حدثنا العكبري محمد بن هللا عبيد حدثنا األزھري برنيأخ وقدره
 أنه فاعلم األنباري جامع بن ومثنى الحذاء جعفر أبا يحب األنباري رأيت إذا المغفلي خزيمة بن أصرم بن احمد

  سنة صاحب

 بغداد قدم مرو أھل من الفقيه األزدي الھيثم أبو هللا عبد بن ىالمثن بن محمد بن المثنى بن محمد بن المثنى -  7151
 الصيرفي يزيد أبي بن ومحمد الفقيه معدان بن احمد بن ومحمد المنكدري عمر بن محمد بن احمد عن وحدث حاجا
 نب المثنى أخبرنا طلحة بن علي أخبرنا المقرئ محمد بن طلحة بن وعلي الواسطي العالء أبو القاضي عنه حدثنا
 من بسر الھاشمي عيسى بن موسى بن الفضل حدثنا المنكدري محمد بن احمد حدثنا حاجا علينا قدم المروزي محمد
 إلى كتب المشركين من رجال ان بردة أبي عن عثمان بن عمرو عن سفيان عن مھدي بن الرحمن عبد حدثنا رأى
 بن ھناد أخبرنا عليه يرد أن الكاتب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر عليه يسلم سلم و عليه هللا صلى النبي

 بن محمد بن المثنى الھيثم أبو توفى قال ببخارى الحافظ سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أخبرنا النسفي إبراھيم
  عنقه فاندقت السطح من سقط وثالثمائة وثمانين ست سنة منه خلون ألربع شعبان في بھا وأنا بمرو المروزي المثنى

   مخلد اسمه من رذك

 األسود أبي بن ومنصور الشيباني العباس بن الجبار عبد عن حدث األنبار أھل من قريش أبي بن مخلد - 7152
 األزھري أخبرني الكوفي الحنيني الحسين بن ومحمد السدوسي شيبة بن يعقوب عنه روى األحمر زياد بن وجعفر
 قريش أبي بن بن مخلد حدثني جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا

 قال وعمر بكر أبا يذكرون قوما قبلنا إن محمد بن لجعفر قلت قال العباس بن الجبار عبد سمعت قال األنباري
  بريء منه فإني منھما أبرأ أني منھم زعم من أنه فأخبرھم

 الصنعانيين ھمام بن الرزاق وعبد خالد بن براھيمإ عن حدث الشعيري محمد أبو يزيد بن خالد بن مخلد - 7153
 علي وأبو الكاتب أسد بن محمد الحسن أبو أخبرنا احمد وابنه البزوري عوف وأبو السجستاني داود أبو عنه روى
 بن مخلد حدثنا مرزوق بن الرحمن عبد بن احمد حدثنا السقطي الحسن بن الملك عبد أخبرنا قاال بكر أبي بن الحسن
 ان الخدري سعيد أبي عن سلمة أبي عن أمية بن إسماعيل عن معمر عن رباح حدثنا خالد بن إبراھيم ثناحد خالد

 ربه مناج كلكم فقال بالقراءة أصواتھم يرفعون وھم يصلون وھم قوم إلى نظر سلم و عليه هللا صلى هللا هللا رسول
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 علي بن محمد هللا عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرني بعضا بعضكم يؤذي فال
  ثقة فقال خالد بن مخلد والصواب الكتاب في كذا الشعيري مخلد بن خالد عن داود أبو سئل قال اآلجري

 المليح وأبي عمرو بن هللا عبيد عن بھا وحدث بغداد سكن الحراني أحمد أبو زميل أبي بن الحسن بن مخلد - 7154
 أبي بن وأحمد حنبل بن احمد بن هللا وعبد الرازي حاتم أبو عنه روى علية بن وإسماعيل نالرقيي عمر بن الحسن
 الدوري خلف بن وھيثم البخاري صالح بن هللا وعبد ناجية بن محمد بن هللا وعبد المطرز وقاسم البزوري عوف
 الخالل محمد بن لحسنا أخبرنا صدوق ھو فقال عنه أبي سألت حاتم أبي بن وقال المجدر بن ھارون بن ومحمد
 بن مخلد حدثنا البيع حميد بن ھارون بن محمد حدثنا قاال الواعظ احمد بن وعمر الوراق إسماعيل بن محمد حدثنا
 علي بن محمد بن محمد حدثنا بصور الغزال برھان بن عمر بن الحسين بن الوھاب عبد وأخبرنا الحراني زميل أبي
 أيوب عن الرقي عمرو بن هللا عبيد حدثنا الحسن بن مخلد حدثنا البخاري صالح بن هللا عبد محمد أبو حدثنا الناقد
 االمام خلف اتقرؤون قال الصالة قضى فلما بأصحابه صلى سلم و عليه هللا صلى النبي أن أنس عن قالبة أبي عن

 ھذا روى ھكذا الخالل يثحد لفظ نفسه في الكتاب بفاتحة أحدكم وليقرأ تفعلوا فال قال لنفعل إنا قالوا يقرأ واألمام
 ھريرة أبي عن قالبة أبي عن أيوب عن فرواه المنذر أبو سالم وخالفه أيوب عن عمرو بن هللا عبيد الحديث
 عن أيوب عن وغيره علية بن إسماعيل ورواه ھريرة أبي عن األعرج عن أيوب عن رواه بدر بن الربيع وخالفھما

 عن عائشة أبي بن محمد عن قالبة أبي عن الحذاء خالد ورواه مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن قالبة أبي
 بن هللا عبد بن محمد الفرج أبو أخبرنا سلم و عليه هللا صلى النبي عن سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجل
 شبيب نب نصر بن إبراھيم بن محمد حدثنا الطبراني احمد بن سليمان أخبرنا بھا األصبھاني شھريار بن احمد

 أخبرنا إياھا لسكناه بغداد إلى نسبه قلت ذكره بحديث البغدادي زميل أبي بن الحسن بن مخلد حدثنا األصبھاني
 عن النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد حدثنا رشيق بن الحسن حدثنا الدارقطني عمر بن علي أخبرنا البرقاني

 سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم عبد ناولني قال القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري أخبرني ثم أبيه
  به بأس ال بغدادي الحسن بن مخلد يقول أبي

 نسبه سقنا وقد بالباقرحي المعروف الفارسي الدقاق علي أبو حمران بن سھيل بن مخلد بن جعفر بن مخلد - 7155
 مسروق بن وأحمد القاضي يعقوب بن فويوس الحنائي البختري بن محمد بن يحيى سمع إبراھيم ابنه ذكر عند

 يحيى بن ومحمد الحلواني يحيى بن وأحمد الحاسب منصور بن محمد بن وأحمد القطان علويه بن والحسن الطوسي
 حدثنا الواسطي حنيفة بن ومحمد الطبري جرير بن ومحمد البزوري عوف أبي بن وأحمد الفريابي وجعفر المروزي

 ومحمد الواسطي العالء أبو والقاضي الحافظ نعيم وأبو الطاھري العزيز عبد بن وعلي الفوارس أبي بن محمد عنه
 نعيم أبا سألت المقرئ بكير بن عمر بن ومحمد العالف بن علي بن ومحمد بكير بن طالب وأبو عالن بن جعفر بن

 عن وحدث خلط أنه نابلغ بغداد من خرجنا لما ثم مستقيما أمره كان منه سمعنا لما فقال جعفر بن مخلد عن الحافظ
 لم أنه غير السماع صحيح ثقة كان فقال جعفر بن مخلد البادا علي بن ألحمد ذكرت وغيره الحلواني يحيى بن احمد
 ما ابتداء في جعفر بن مخلد كان قال الفرات بن العباس بن محمد الحسن أبي عن حدثت الحديث من شيئا يعرف يكن
 آخر في حمله ابنه إن ثم سبيله ھذه كثيرا شيئا منھا رأيت جيدة حيحةص حسنة وأصول جميلة حال على ثقة حدث
 والطھارة الكبير الطبري وتاريخ علوية بن عن والمبتدا المروزي عن المغازي منھا كثيرة أشياء ادعاء على أمره
 دفعات بھا فحدث السوق من الكتب ھذه له واشترى منه وقبل ذلك إلى نفسه فشرھت ذلك غير وأشياء عبيد ألبي

 ذي من بقيت لليلة السبت يوم ودفن السبت ليلة جعفر بن مخلد توفى الفوارس أبي بن محمد قال وافتضح فانھتك
 كتاب من علوية بن عن والمبتدأ الكبير بالتاريخ وحدث بخطه جياد كثيرة أصول له كان وثالثمائة سبعين سنة الحجة
  سماع فيه له ليس
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  المؤمل اسمه من ذكر

 خبر ذلك في وله المھدي المؤمنين أمير ومدح بغداد قدم كوفي الشاعر المحاربي أميل أبو أميل بن المؤمل - 7156
 بن محمد حدثنا الكاتب سيف بن محمد بن عمر أخبرنا البزاز علي بن الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخبرنا طريف
 بن هللا عبد حدثنا القرشي العباس بن محمد بن علي الحسن أبو حدثني قال أبي حدثني النحوي محمد بن القاسم
 والمعاني بعض في والشعر الكالم بعض فدخل الوراق سعد أبي بن محمد أبو وحدثناه أبي قال سعد بن الحسين
 درھم ألف بعشرين له فأمر حاله ممتد الري على أمير وھو المھدي إلى المحاربي أميل بن المؤمل خرج قال متقاربة
 القوافل يستقرئ النھروان جسر على قاعدا لي أقعد العراق من قربي به اتصل فلما قال لمنصورا إلى الخبر ورفع
 بيدي أخذ ثم طلبت إياك قال وشاعره المھدي األمير مادح أميل بن المؤمل قلت أنت من لي قال به مررت فلما

 فخدعته كريما غالما تيتأ بل قلت فخدعته غرا غالما أتيت لي فقال الذھب بقصر وھو المنصور على فأدخلني
 وذا ذا تشابه... ...  المنير القمر صورة مشابه...  فيه أن إال المھدي ھو...  فأنشدته فيه قلت ما فأنشدني قال فانخدع
 ولكن... ...  نور سراج بالنھار وھذا...  نور سراج الظالم في فھذا... ...  البصير على يشكالن أنارا...  ما إذا فھما
... ...  الوزير وال باألمير وماذا...  أمير فذا العزيز وبالملك... ...  والسرير بالمنابر ذا على...  ھذا الرحمن فضل
 الفخور مفاخرة تعلو به...  المصفى هللا خليفة بن فيا... ...  الشھور نقصان عند منير...  وھذا ذا يخمد الشھر ونقص

 بين من بقوا...  حتى أبوك الملوك سبق لقد... ...  والوعور لسھولةا من إليك...  توانوا وقد الملوك تقذفت... ... 
...  إال ھذان ما الناس فقال... ...  فتور من تجري حين بك وما...  حثيثا تجري وراءه وجئت... ...  حسير أو كاب
 الصغير بلغ وإن.. ... . الصغير على الكبير فضل له...  سبق فأھل الكبير سبق فان... ...  النقير إلى الفتيل بين كما
 ثقله حط ربيع يا أخذت ما تساوي ال ولكن قلت ما أحسن ما لي فقال...  الكبير من الصغير خلق فقد...  كبير مدى
 نفيقة اال معي بقيت فما الفا عشر ستة مني وأخذ ثقلي الربيع وهللا فحط قال والبقية وخله ألفا عشر ستة منه وخذ
 والية بھا وللمنصور بغداد أدخل ال أن وآليت فشخصت الري طرائف من طرائف يألھل اشتريت كنت ألني يسيرة
 فكتبت للمظالم المھدي نصبه قد ثوبان بن له يقال رجال فالفيت بغداد قدمت المھدي واستخلف المنصور مات فلما
 بھا أنا مظلمة ھذه قال ثم استلقى حتى ضحك قرأھا فلما المھدي إلى ثوبان بن فرفعھا علي جرى ما فيھا أشرح قصة
 الواعظ حماد بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسين أبو أخبرنا الفا عشرين إليه وضموا األول ماله عليه ردوا عارف
 قال كليب بن عباة سمعت قال جدي حدثنا إمالء األنباري البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف بكر أبو حدثنا
 فاروھا اعجبتك فان اسمعھا قال والنساء الغزل في تقول أنت له قلت أبيات ةثالث لك أروي فقال الشاعر المؤمل أتاني
... ...  السكوت إجابتك من فخير...  تجبه فال اللئيم نطق إذا...  تكلمه وال فاروھا أحد عليك سفه إذا قال ھات قلت
 خزيت يشاتمه لمن خزيت...  مالئي أبدا مشاتما فلست... ...  خطيت لما سفكت دمه ولو...  فيخطئ يشتمني القوم لئيم
 أخبرني قال المرزباني هللا عبيد أبي عن الجوھري على قرأت الموضعين في بالزاي وخزيت حماد بن لنا قال... 
 العباس أبو فقال البارد المؤمل له يقولون كانوا فقالوا المبرد العباس أبي يدي بين المؤمل ذكر قال العباس بن محمد
 ينجيك فليس...  تحبھم قوم علي تغضبن ال...  المعدل بن الصمد عبد له أنشدني قال ثم اعرش ولكنه ذلك شعره في
 جائرين يا... ...  غلبوا خوصموا ما إذا القضاة إن...  ظلموا وان يوما تخاصمھم وال... ...  الغضب أحبابك من
 اليكم ولكن جرتم...  إذا نفر منكم غيركم إلى لسنا... ...  ويرتكب يؤتى ما أعظم والجور...  حكومتھم في علينا
...  النظر الحيرة يوم المؤمل شف...  قال لما المؤمل ان يقال قال الصولي أخبرني المرزباني وقال...  الھرب منكم
  شعرك في تمنيت ما ھذا له يقول إنسانا منامه في فرأى عمي...  بصر له يخلق لم المؤمل ليت

 عم بن وھو الھوى بقتيل يعرف المھدي أيام في كان شاعر حفصة أبي نب يحيى بن جميل بن المؤمل - 7157
 بن يوسف أخبرني الكاتب موسى بن عمران بن محمد أخبرنا القمى أيوب بن علي أخبرني حفصة أبي بن مروان
 كان قال أبيه عن حفصة أبي بن يحيى بن سليمان بن إدريس بن محمد حدثني قال أبيه عن المنجم علي بن يحيى
 قدم ثم بالمدينة سليمان بن جعفر إلى منقطعا وكان ظريفا غزال شاعرا حفصة أبي بن يحيى بن جميل بن ؤملالم

 اليماني ھذا فقلت ذا من قلن...  القائل وھو عنده فحظي للمھدي فذكره الخزاعي مالك بن هللا عبد مع فكان العراق
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 فأنت ھو أنت يكن إن... ...  لعاب مازح قول تقل ال...  نايقي ذاك أنت با قلن... ...  الخطاب أبو الھوى قتيل... 
 فيا...  الحب جوى من ميت انا...  القائل وھو قال الھوى قتيل فسمي قال...  األصحاب مع أو كنت خاليا...  منانا
...  الغانيات قتيل يا...  قبري عند قولوا ثم... ...  وفاتي اليوم فاحضروا...  ثقاتي يا موتي آن... ...  مماتي طيب
...  وال السلو أرتجي ال أصبحت... ...  القوادا قتلى رام من يرھب...  أما راجعون هللا إلى إنا...  أيضا وله قال

 فيؤنسني بذكراكم أخلوا... ...  كمدا لفقدكم موتا وخفت...  زيارتكم أطق لم إذا إني... ...  ابدا راحة الحب من أرجو
  حداأ أرى ال أن أبالي مما... 

 عن بھا وحدث بغداد قدم كوفي الربعي الرحمن عبد أبو سدك بن قفل بن العزيز عبد بن إھاب بن المؤمل - 7158
 ومحمد الطيالسي داود وأبي الحرشي محمد بن والنضر حاتم بن وسيار ربيعة بن وحمزة الخمس بن سعير بن مالك
 أبي بن بكر أبو عنه روى الفريابي يوسف بن حمدوم ھمام بن الرزاق وعبد ھارون بن ويزيد الطنافسي عبيد بن

 بن وھيثم الصوفي إسحاق بن الحسين بن وأحمد النسائي الرحمن عبد وأبو جزرة وصالح خيثمة أبي بن وأحمد الدنيا
 عنه وسئل أبي عنه روى حاتم أبي بن وقال البھلول بن إسحاق بن وأحمد الباغندي محمد بن ومحمد الدوري خلف
 بن محمد بن هللا عبد حدثنا البرذعي صفوان بن الحسين أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي برناأخ صدوق فقال
 ريحا ان بلغني قال دينار بن مالك عن سليمان بن جعفر عن حاتم بن سيار حدثنا أھاب بن المؤمل حدثني الدنيا أبي
 موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا مسخوا دق فيجدونھم علمائھم إلى الناس فيفزع وظلمة الزمان آخر في تكون

 اھاب بن المؤمل كان زرعة أبو لي قال قال البرذعي عمرو بن سعيد حدثنا الميانجي طاھر بن احمد حدثنا األردبيلي
 العسرة احتمال علي سھل ما زرعة أبو قال إذا فدعه قلت يتعسر إنه قال إليه بنا امض األعين بكر ألبي فقلت ببغداد
 علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا األشياء ذهوھ

 على قرأت وبحمص وبحلب بالرملة اھاب بن مؤمل عن كتبت يقول األشعث بن سليمان داود أبا سمعت قال اآلجري
 سأل قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم ناحدث الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا قال العباس بن محمد عن الجوھري

 بن هللا عبيد أخبرنا الصوري علي بن محمد أخبرني ضعفه فكأنه اھاب بن مؤمل عن أسمع وأنا معين بن يحيى
 بن مؤمل قال النسائي الرحمن عبد أبو حدثنا العروضي إسماعيل بن الرحمن عبد أخبرنا بأطرابلس الھمداني القاسم
 أبي بن الكريم عبد حدثنا رشيق بن الحسن أخبرنا الدارقطني عمر بن علي أخبرنا البرقاني خبرناأ به بأس ال اھاب
 لي وكتب الكريم عبد ناولني قال هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري أخبرني ثم أبيه عن النسائي الرحمن عبد

 مات وبھا بآخرة بالرملة نزل قد لمؤم كان قلت ثقة كرماني أصله رملي اھاب بن مؤمل يقول أبي سمعت قال بخطه
 الحسين بن محمد بن احمد حدثنا بمصر األشبيلي الحاج بن محمد بن احمد العباس أبو أخبرنا لفظا الصوري حدثني

 الرملة اھاب بن مؤمل قدم قال سليمان أبي بن محمد بن علي حدثني الحسين بن عمر بن محمد حدثنا السندي بن
 فئتين منھم والفوا بأجمعھم فمضوا يحدثھم أن فامتنع عليه فألحوا ممتنعا ذعرا وكان الحديث أصحاب عليه فاجتمع
 بنا وآلت التأديب لنا وأحسن أدبنا كان وقد وتربية صحبة حق علينا له خالسيا عبدا لنا إن فقالوا السلطان إلى فتقدموا
 ما صحة أعلم وكيف السلطان لھم فقال ليناع فامتنع بيعه أردنا وإنا الحديث وطلب المحبرة بحمل االضاقة إلى الحال
 عنھم المسألة دون إليھم بالنظر يكتفى الناس وثقات العلم وطالب اآلثار حملة من جماعة بالباب معنا إنا قالوا ذكرتم
 بالشرط المؤمل خلف ووجه مقالتھم منھم وسمع فأدخلھم منھم لتسمع إليك بوصولھم فتأذن ذلك يعلمون وھم

 إلى معھم فصار االباق استطعمت قد إنك أخبرنا وقالوا وجرروه فجذبوه فتعذر السطان إلى هيدعون واألعوان
 الحبس إلى به امضوا سلطانك على تتعزز حتى االباق من فيه أنت ما يكفيك ما له قال عليه دخل فلما السلطان
 علم حتى أياما حبسه في يزل فلم الحجاز أھل عبيد يشبه اللحية خفيف طوال اصفر انه ھيئته من مؤمل فكان فحبس
 فقالوا ظلمه ومن لھم فقال مظلوم حبسك في اھاب بن مؤمل ھذا وقالوا السطان إلى فصاروا إخوانه من جماعة بذلك
 فقالوا اآلبق العبد ذاك فقال جماعة عليه اجتمع الذي الشيخ قالوا ھذا مؤمل ومن شيئا ھذا من أعرف ما قال أنت له
 جاؤوا الذين أخبره كما فأخبره خاله عن وسأله بإخراجه فأمر الحديث في المسلمين أئمة من إمام ھو بل بآبق ھو ما

 حدثني جل و عز با لحق حتى األول امتناعه ممتنعا ذلك بعد مؤمل ير فلم يحله أن وسأله فصرفه حاله له يذكرون
 احمد بن هللا عبد بن محمد سليمان أبو أخبرنا المؤدب الغمر بن محمد بن مكي أخبرنا الكتاني احمد بن العزيز عبد
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 الصوري حدثنا إھاب بن مؤمل مات فيھا سليمان بن داود بن علي بن الحسن قال وخمسين أربع سنة قال زبر بن
 مؤمل قال يونس بن سعيد أبو حدثنا مسرور بن محمد بن الواحد عبد أخبرنا األزدي الرحمن عبد بن محمد أخبرنا

 فكانت وخرج عنه وكتب مصر قدم كوفي الرحمن عبد أبا يكنى العجلي ثم الربعي قفل بن العزيز عبد بن إھاب بن
  ومائتين وخمسين أربع سنة رجب من خلون ليال لسبع الخميس يوم بالرملة وفاته

 وأبي البغوي القاسم أبي عن بھا وحدث مصر سكن البزاز الشيباني القاسم أبو محمد بن احمد بن المؤمل - 7159
 بن ويعقوب القاضي يوسف بن محرر عمر وأبي الحضرمي ھارون بن ومحمد صاعد بن ويحيى داود أبي بن بكر

 أخبرنا ثقة وكان المصري األزدي مكي بن ومحمد المصري رباح بن يوسف عنه حدثنا بالجراب المعروف إبراھيم
 وثمانين أربع سنة بمصر داديالبغ البزاز الشيباني محمد بن احمد بن المؤمل القاسم أبو أخبرنا رباح بن يوسف

 إسحاق حدثنا البزاز خلف بن الحسن حدثنا قال السجستاني األشعث بن سليمان بن هللا عبد بكر أبو حدثنا وثالثمائة
 و عليه هللا صلى النبي أن عائشة عن عروة عن الجھبذ عمرو أبي ھالل عن الثوري سفيان عن األزرق يوسف بن
 قال يردده مرار ثالث ذلك يقول مساجد أنبيائھم قبور اتخذوا فإنھم اليھود هللا لعن منه يقم لم الذي مرضه في قال سلم

 من إال نكتبه ولم الثوري عن األزرق إسحاق الحديث ھذا برواية تفرد ألبرز مسجدا قبره يتخذ أن لوال عائشة فقالت
 إحدى سنة المحرم من خلون لسبع السبت يوم في بمصر مات أحمد بن المؤمل أن بلغني عنه خلف بن الحسن حديث
  ومائتين وتسعين سبع سنة في مولده وكان وثالثمائة وتسعين

 كتبت الشيباني الفضل وأبا الكتاني حفص أبا سمع الصفار القاسم أبو ذر بن إبراھيم بن احمد بن المؤمل - 7160
 الكتاني إبراھيم بن عمر حفص أبو ناحدث قال لفظه من احمد بن المؤمل حدثنا ثقة وكان وأربعمائة تسع سنة في عنه
 بن علي عن سعيد بن سويد حدثنا قال الخصيب زكريا بن محمد حدثنا قال التميمي بكير بن القاسم أبو حدثنا قال

 وكتم وعف عشق من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن مجاھد عن القتات يحيى أبي عن مسھر
  شھيدا مات مات ثم

   مھدي اسمه نم ذكر

 حاتم أبي بن الرحمن عبد ذكره جعفر بن وإسماعيل جابر بن محمد عن روى البغدادي هللا عبد بن مھدي -  7161
  ذلك يقول أبي سمعت وقال الرازي

 هللا عبد بن والقاسم زيد بن وحماد سليم بن سالم األحوص أبي عن حدث احمد أبو حفص بن مھدي -  7162
 عنه روى األزرق وإسحاق خليفة بن وخلف ربيعة بن ومحمد يونس بن وعيسى اشعي بن وإسماعيل العمري
 بن سھل بن سليمان بن ومحمد السقطي جابر بن الفضل بن ومحمد الدوري محمد بن وعباس طالب أبي بن العباس
 ومائتين نوعشري ثالث سنة مات أنه حاتم أبي بن وذكر ثقة وكان الدنيا أبي بن بكر وأبو الحربي وإبراھيم زريق
 قال فارس بن احمد أبو قال قال المستملي إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا ذلك يقول أبي سمعت وقال

 بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا ببغداد كان حفص بن مھدي البخاري
 حميد عن أيوب عن زيد بن حماد حدثنا حفص بن مھدي حدثنا السقطي جابر بن الفضل بن محمد حدثنا القطان زياد
 يؤخرون أمراء عليكم يكون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ذر أبي عن الصامت بن هللا عبد عن ھالل بن

  نافلة معھم واجعلوھا صلوھا قال هللا رسول يا تأمرنا فما قلت وقتھا عن الصالة

 الصيدالني القشيري سلمة أبو هللا عبد بن عاصم بن سعيد بن مھدي بن دمحم بن محمد بن مھدي -  7163
 يحيى بن محمد بن احمد حامد وأبي الشرقي الحسن بن محمد بن هللا عبد عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم النيسابوري

 حدثنا يسابوريالن الواعظ علي بن الحسين علي وأبي األصم العباس وأبي الدقاق دلويه بن احمد بن ومحمد بالل بن
 أبو حدثنا التنوخي أخبرنا مستقيمة ورواياته التنوخي القاسم أبو والقاضي الطبري الحسن بن هللا ھبة القاسم أبو عنه
 شھر في الحج من عوده بعد النيسابوري القشيري هللا عبد بن عاصم بن سعيد بن مھدي بن محمد بن مھدي سلمة
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 بن الرحمن عبد حدثنا الشرقي الحسن بن محمد بن هللا عبد حدثنا قال مائةوثالث وثمانين ثمان سنة من األول ربيع
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن هللا عبد عن وائل أبي عن زبيد حدثني قال شعبة عن سعيد بن يحيى حدثنا بشر
 قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن يحدث هللا عبد من سمعته أنت وائل ألبي قلت كفر وقتاله فسوق المسلم سباب قال
 أول عن وسألته وثالثمائة عشرة ثمان سنة في مولدي فقال مولده عن محمد بن مھدي سألت التنوخي لنا قال نعم

  وثالثمائة وعشرين أربع سنة في فقال سماعه

 دعب بن علي بن الصمد عبد ولد من أنه لي ذكر الطبري الھاشمي الحسن أبو العباس بن محمد بن مھدي - 7164
 عبد وأبي اإلسفرائيني الحسن بن الملك عبد نعيم وأبي الحاجي احمد بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم عباس بن هللا

 البيع بن هللا عبد بن والحاكم الصعلوكي سھل أبي بن وسھل المزكي إسحاق أبي بن الرحمن وعبد السلمي الرحمن
 مھدي أخبرنا وثالثمائة وسبعين ست سنة أول في طبرستانب ولدت فقال مولده عن وسألته عنه كتبت النيسابوريين

 أحمد بن محمد بن جعفر أبو حدثنا وأربعمائة خمسين سنة من اآلخرة جمادي في العباس بن محمد بن محمد بن
 حدثنا الكندي األشج سعيد بن هللا عبد سعيد أبو حدثنا بالري حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبو حدثنا بأھلم الحاجي

 هللا أبى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن المغيرة أبي عن زيد أبي عن الخياط منصور بن شرب
  العجم بالد إلى ورجع منه سمعنا وقت مھدي عندنا من خرج بدعته يدع حتى بدعة صاحب عمل يقبل أن

  معلى اسمه من ذكر

 بن ومبارك الثوري وسفيان األعمش سليمان عن بھا دثوح بغداد قدم الواسطي الرحمن عبد بن معلى - 7165
 المؤدب هللا عبد بن ومحمد االدمي راشد بن إبراھيم عنه روى جعفر بن الحميد وعبد هللا عبد بن وشريك فضالة

 دنوقا بن الرحيم عبد بن وإبراھيم الدقيقي الملك عبد بن ومحمد الواسطي كردوس بن محمد بن وخلف السامري
 راشد بن إبراھيم حدثنا العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدي بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا
 أن ھريرة أبي عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن جعفر بن الحميد عبد حدثنا الرحمن عبد بن معلى حدثنا
 احمد حدثنا المقرئ هللا عبد بن علي بن الحسن أخبرني والخمار الموقين على مسح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن المعلى حدثنا رأى من بسر المؤدب هللا عبد بن أحمد حدثنا المطيري جعفر بن محمد أخبرنا يوسف بن محمد بن
 أبا أتينا قاال واألسود علقمة عن إبراھيم حدثنا قال األعمش مھران بن سليمان عن شريك حدثنا ببغداد الرحمن عبد
 سلم و عليه هللا صلى محمد بنزول أكرمك هللا إن أيوب أبا يا له فقلنا صفين من منصرفه عند ياألنصار أيوب

 ال أھل به تضرب عاتقك على بسيفك جئت ثم الناس دون ببابك أناخت حتى لك واكراما هللا من تفضال ناقته وبمجيء
 بقتال علي مع ثالثة بقتال أمرنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وإن أھله يكذب ال الرائد إن ھذا يا فقال هللا إال إله

 من منصرفنا فھذا القاسطون وأما والزبير طلحة الجمل أھل قابلناھم فقد الناكثون فأما والمارقين والقاسطين الناكثين
 النھروانات وأھل النخيالت وأھل السعيفات وأھل الطرفاوات أھل فھم المارقون وأما وعمرا معاوية يعني عندھم

 يا لعمار يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وسمعت قال هللا إنشاء قتالھم من بد ال ولكن ھم أين أدري ما هللاو
 وسلك واديا سلك قد عليا رأيت إن ياسر بن عمار يا معك والحق الحق مع ذاك إذ وأنت الباغية الفئة تقتلك عمار
 عليا به أعان سيفا تقلد من عمار يا ھدى من يخرجك ولن دىر في يدليك لن فإنه علي مع فاسلك غيره واديا الناس
 وشاحين القيامة يوم هللا قلده عليه علي عدو به أعان سيفا تقلد ومن در من وشاحين القيامة يوم هللا قلده عدوه على
 بن هللا عبد أخبرنا الحربي الحسن بن محمد بن علي أخبرني هللا رحمك حسبك هللا رحمك حسبك ھذا يا قلنا نار من

 سمعت قال المديني هللا عبد بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى بن عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان
 بن زيد عن األعمش عن روى الحديث يضع كان أنه إلى وذھب الحديث ضعيف الرحمن عبد بن معلى يقول أبي
 ما أخوف إن علي قال نجاء أبي عن ضبيان بن عن شريك عن وحدث صفين من علي مع أقبلنا طويال حديثا وھب
 سمعت آخر موضع في وقال جدا وضعفه بحديثه ورميت بھجته عليه ربت إذا حتى القرآن قرأ رجل عليكم أخاف
 قلت يكذب كان أنه إلى وذھب سعد بن ليث عن الھيثم أبي أحاديث من أحاديث أخذ الرحمن عبد بن المعلى يقول أبي
 خالد أحاديث من أحاديث سرق معلى أن إلى المديني بن على فذھب ثقة غير وكان دائنيالم خالد ھو ھيثم أبو
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 سعيد حدثنا النجم بن طاھر بن أحمد حدثنا قال حدثھم األردبيلي موسى بن يعقوب أن البرقاني لنا ذكر وقد ورواھا
  الحديث ذاھب لقا الواسطي الرحمن عبد بن معلى الرازي زرعة ألبي يعني قلت قال البرذعي عمرو بن

 عوانة وأبي سعد بن وليث أنس بن مالك عن بھا وحدث بغداد سكن الرازي يعلى أبو منصور بن معلى -  7166
 بن زكريا بن ويحيى القاضي يوسف وأبي حمزة بن ويحيى أعين بن وموسى لھيعة وبن حميد بن والھيثم وشريك

 يحيى وأبو خيثمة وأبو شيبة أبي بن بكر وأبو ينيالمد بن علي عنه روى وھشيم عياش بن بكر وأبي زائدة أبي
 إسرائيل بن ومحمد مكرم بن والحسن الدوري وعباس توبه بن وسلمان الرمادي منصور بن وأحمد صاعقة

 أبي عن أخذ الرأي أصحاب من فقيھا وكان وغيرھم الجوھري شاذان بن ومحمد العوفي سعد بن ومحمد الجوھري
 العباس أبو حدثنا بنيسابور السراج هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو اأخبرن ثقة وكان القاضي يوسف
 بن عثمان عن زائدة أبي بن حدثنا منصور بن معلى حدثنا الصاغاني إسحاق بن محمد حدثنا األصم يعقوب بن محمد
 يحب ال وتعالى تبارك هللا ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال زيد بن أسامة عن أفلح بن محمد عن حكيم

 المستملي عمر أبي بخط قرأت قال الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن أحمد بن محمد أخبرني المتفحش الفاحش
 في الناس خاض أيام في النيسابوري حرب بن وإبراھيم منصور بن المعلى عند كنت قال عمار بن سھل حدثني
 يقولون قال ماذا في قال أمره في خاضوا قد الناس أن للمعلى يذكر روزيالم مقاتل بن إبراھيم علينا فدخل القرآن
 بن محمد الحسن أبي عن حدثت كافر عندي فھو مخلوق القرآن قال ومن قلته ما فقال مخلوق القرآن تقول أنك

 أخبرني الخالل ھارون بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا الصيرفي يوسف بن الحسن أخبرني قال الفرات بن العباس
 بما يحدث كان قال منصور بن المعلى عن حنبل بن أحمد يعني هللا عبد أبا سأل أنه طالب أبو حدثنا يحيى بن زكريا
 أخبرنا الربيع قطيعة في قرة أبي بن عبيد إلى أجوزه فكنت وثالثة حديثين في يخطئ يوم كل وكان الرأي وافق

 البرذعي عمرو بن سعيد حدثنا الميانجي النجم بن طاھر بن حمدا حدثنا األردبيلي موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني
 بن المعلى عن ظھرت أحاديث من غصص قلبه في كان أنه بلغني حنبل بن أحمد هللا رحم زرعة أبو قال قال

 ورحل للعلم طالبة كان أنه وذلك العلم باھل الرأي أصحاب يعني القوم أشبه المعلى وكان إليھا يحتاج كان منصور
 أصحابنا وعامة خيثمة وأبو المديني بن علي وأما حرفا منه يسمع ولم األحاديث تلك عن أحمد فتصبر به ىوعن

 األنباري بن بكر أبو حدثنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا صدوق المعلى منه فسمعوا
 كان يقول معين بن يحيى سمعنا قاال محمد نب والعباس إسحاق بن محمد حدثنا القافالئي بكار بن عمر حدثنا إمالء
 فنظروا صالته أتم حتى انفتل وال التفت فما الزنابير كور رأسه على فوقع يصلي يوما الرازي منصور بن المعلى
 بن محمد بن احمد سمعت قال االشناني محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا اإلنتفاخ شدة من ھكذا صار قد رأسه فإذا

 منصور بن المعلى عن معين بن يحيى يعني وسألته يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس
 قال حبان بن الحسين بن علي حدثنا المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا ثقة فقال

 بن مالك عن حديث في الطباع بن وإسحاق الرازي معلى اختلف إذا زكريا أبو قال يده بخط أبي كتاب في وجدت
 بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا منه وخير منه أثبت معلى حديثه كل وفي معلى قول فالقول أنس
 حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا قال الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر
 حدثنا بكر بن الوليد أخبرنا الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا ثقة يعلى أبو الرازي منصور بن معلى قال أبي
 أبو الرازي منصور بن معلى قال أبي حدثني احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا قال الھاشمي زكريا بن احمد بن علي
 بن احمد عن بكر أبي بن لحسنا على قرأت فأبى مرة غير القضاء على طلبوه نبيال وكان سنة صاحب ثقة يعلى
 والرواية النقل في ثقاتھم ومن ومحمد يوسف أبي أصحاب كبار من الرازي منصور بن المعلى قال القاضي كامل
 سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرنا
 الكرخ ينزل وكان وفقه ورأي حديث صاحب صدوقا وكان الحديث وطلب بغداد نزل الرازي منصور بن المعلى قال
 جعفر بن محمد بن هللا عبد حدثنا حسنويه بن سعيد أبو أخبرنا ومائتين عشرة إحدى سنة وتوفى الربيع قطيعة في

 عشرة اثنتي أو إحدى سنة مات الرازي منصور بن المعلى قال خياط بن خليفة حدثنا األھوازي احمد بن عمر حدثنا
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 ومات قال المنادي هللا عبيد بن محمد بن جعفر بن احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا ومائتين
  دفن مات حين وھنالك الغربي الجانب سكن قد كان يعلى أبو الرازي منصور بن المعلى ببغداد يعني بھا

 األسدي موسى بن بشر عن بھا وحدث مصر سكن يبالشيب يعرف التنوخي خازم أبو سعيد بن معلى -  7167
 الثالج بن القاسم وأبو شاذان بن بكر أبو عنه روى وغيرھم الطبري جرير بن ومحمد الجمحي الحباب بن والفضل
 ويعرف التنوخي سعيد بن المعلى خازم أبو حدثني الشاھد الثالج بن هللا عبد بن محمد بن هللا عبد القاسم أبو حدثنا

 يوم كل في أنفق أنا خازم أبو لي قال الثالج بن قال ذكره بحديث القاضي خليفة أبو حدثنا مصر فسطاطب بالشيبي
 أبو قال النبيذ يشرب وكان الثالج بن قال شيء كفني بعد لي يوجد لم مت وان قال بقيراط منه أقل يكفيني ال دينارا
 سوق فلزمت السوق عن فنفوني منھم قوم انيفعاد قديما الثياب على الطاق باب في ببغداد انادي وكنت خازم

 قوما إن لي فقال قال فاسرفت له فدعوت الطريق في راكبا يوما فرأيته القاضي عمر أبا وخدمت الكرخ في البزازين
 سنة حدود في ومات وغيرھا والبصرة ببغداد كتب جوالة ھذا خازم أبو كان الثالج بن قال نبال لقوم مثلك نفوا

 وأبو الصوري علي بن محمد أخبرنا وثالثمائة وخمسين ثالث سنة في بمصر مات أنه بلغني قلت ةوثالثمائ خمسين
 وأبو قال الحافظ سعيد بن الغني عبد أخبرنا قاال بمكة مصر قاضي القضاعي جعفر بن سالمة بن محمد هللا عبد
  به يفرح ممن كان وما عنه كتبنا سعيد بن المعلى خازم

   محفوظ اسمه من ذكر

 وعبد عيسى بن ومعن عياض بن أنس ضمرة أبي عن حدث هللا عبد أبو توبة أبي بن الفضل بن محفوظ -  7168
 روى الرھاوي سنان بن يزيد بن ومحمد السھمي صالح بن وعثمان طارق بن الربيع بن وعمرو ھمام بن الرزاق
 السقطي أيوب بن وعمر زرةج بن محمد بن وصالح القطان علوية بن والحسن القاضي إسحاق بن إسماعيل عنه
 حدثنا القطان علي بن الحسن حدثنا نصير بن محمد بن جعفر محمد أبو حدثنا إمالء رزق بن احمد بن محمد حدثنا

 عن حدث عباس بن مولى مقسما أن الجزري عثمان أخبرني معمر أخبرنا الرزاق عبد حدثنا توبة أبي بن محفوظ
 أصبح إذا بعضھم فقال بمكة ليلة قريش تشاورت قال ليثبتوك كفروا ذينال بك يمكر وإذ تعالى قوله في عباس بن

 على نبيه هللا فاطلع أخرجوه بل بعضھم وقال اقتلوه بعضھم وقال سلم و عليه هللا صلى النبي يريدون بالوثاق أثبتوه
 بالغار لحق حتى سلم و عليه هللا صلى النبي وخرج الليلة تلك سلم و عليه هللا صلى النبي فراش على علي فبات ذلك
 هللا رد عليا رأوا فلما إليه ثاروا أصبحوا فلما سلم و عليه هللا صلى النبي أنه يحسبون عليا يحرسون المشركون وبات
 فمروا الجبل في فصعدوا عليھم اختلط الجبل بلغوا فلما أثره فاقتصوا أدري ال قال ھذا صاحبك أين فقالوا مكرھم
 أخبرنا ثالثا فيه فمكث بابه على العنكبوت نسج يكن لم ھنا ھا دخل لو فقالوا العنكبوت جنس بابه على فرأوا بالغار

 احمد بن يوسف أخبرنا العتيقي أخبرنا بغدادي توبة أبي بن محفوظ قال الدارقطني الحسن أبو وأخبرنا األزھري
 باليمن معنا كان توبة أبي بن وظمحف يقول أبي سمعت قال هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني

 السمسار أخبرنا جدا أمره وضعف ينسخ يكن ولم أبان أخو إبراھيم مع يسمع كان ذلك كل يكتب يكن لم أنه إال
 وكذلك ومائتين وثالثين سبع سنة في مات بغدادي توبة أبي بن محفوظ أن قانع بن الباقي عبد حدثنا الصفار أخبرنا
  القعدة ذي من بقين لتسع األحد ميو مات فقال البخاري ذكر

 المعروف الختلي عيسى أبو عنه روى المدائني سليمان بن سالم عن حدث الفركي إبراھيم بن محفوظ -  7169
 حدثنا نصر بن احمد الحافظ طالب أبو حدثنا الدارقطني عمر بن علي حدثنا الفتح بن علي بن محمد أخبرنا بالشص

 بن عمرو أبو حدثنا سليمان بن وھو سالم حدثنا الفركي إبراھيم بن محفوظ حدثنا الختلي موسى بن موسى عيسى أبو
 أخبرنا بالضم ضعف من خلقكم الذي هللا قرأ سلم و عليه هللا صلى النبي أن عمر بن عن نافع عن القارئ العالء
 بن ھارون حدثنا يالطبران أيوب بن احمد بن سليمان أخبرنا األصبھاني شھريار بن احمد بن هللا عبد بن محمد
  نحوه بإسناد المدائني سليمان بن سالم حدثنا الدمشقي المقرئ األخفش موسى
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 سبع سنة في حاجا بغداد قدم القزويني األحوص أبو حيان بن ھارون بن موسى بن محمد بن محفوظ - 7170
 بن الحسن أبو عنه بوكت منه سمع الطھراني حماد بن محمد بن الرحمن عبد عن بھا وحدث وثالثمائه وأربعين
  رزقويه

   مغيرة اسمه من ذكر

 العزيز عبد وسكن بمرو ولدا القسملي مسلم بن العزيز عبد أخو وھو السراج سلمة أبو مسلم بن مغيرة - 7171
 ھريرة أبي صاحب مريم وأبي المكي الزبير وأبي بريدة بن هللا عبد عن بھا وحدث المدائن سكن ومغيرة البصرة
 نصر بن ويحيى سوار بن وشبابة الثوري سفيان عنه روى الوراق ومطر أنس بن والربيع عباس بن مولى وعكرمة

 القاضي أخبرنا الفزاري معاوية بن ومروان الضرير معاوية وأبو األحمر خالد وأبو المبارك بن هللا وعبد حاجب بن
 يعقوب بن محمد العباس أبو ناحدث قاال الصيرفي موسى بن محمد سعيد وأبو الحرشي الحسن بن أحمد بكر أبو

 قال بريدة بن هللا عبد عن مسلم بن المغيرة حدثني سوار بن شبابة حدثنا الدوري محمد بن العباس حدثنا األصم
 أخبرنا النار له وجبت قياما آدم بنو له يستجم أن سره من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول معاوية سمعت
 عن داود أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا العتيقي
 بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا بالمدائن يكون كان مسلم بن العزيز عبد أخو قال مسلم بن المغيرة
 ھو مسلم بن المغيرة قولي معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا العباس
 خراسان أھل من وھما قال يحيى واحسب المدائن ينزل مسلم بن المغيرة وكان القسملي مسلم بن العزيز عبد أخو

 بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري علي بن الحسين أخبرني
 يحيى بن هللا عبد أخبرني المدائن ينزل وكان صالح فقال مسلم بن يرةالمغ عن معين بن يحيى وسئل قال زھير

 زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري
 عنه يحدث لممس بن مغيرة يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت قال البرقاني أخبرنا ثقة السراج مسلم بن والمغيرة
   به بأس ال خراساني معاوية بن مروان

 خبيب بن الزبير وأخوه ھو قدم المديني األسدي العوام بن الزبير بن هللا عبد بن ثابت بن خبيب بن مغيرة -  7172
 أن المغيرة وأبي المدينة إلى خبيب بن الزبير وانصرف ووصلھما فأجازھما ببغداد وھو المھدي المؤمنين أمير على
 به له وكانت إليه فصار العباس من المھدي طلبه ثم علي بن محمد بن العباس صحبة له وتسببت فأقام صرفين

 وأما قال بكار بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن احمد حدثنا إبراھيم بن احمد حدثنا األزھري أخبرني خاصة
 فريضة ألف وأعطاه القسوم يوليه وكان المدينة أھل عطاء واله المھدي المؤمنين بأمير لصيقا فكان خبيب بن المغيرة
 قسما المھدي المؤمنين أمير قسم قال محمد بن يحيى حدثني الزبير وقال بالمدينة مشھور ففرضه يشاء حيث يضعھا
 وأقلھم دينارا وستون خمسة أكثرھم ھاشم بني مشيخة فأصاب ومائة وستين أربع سنة خبيب بن المغيرة يدي على
 دينارا وعشرون سبعة القرشيين وأقل دينارا وأربعون خمسة أكثرھم القرشيين ومشيخة دينارا وأربعون خمسة

 وال الموالي من أكثر والعرب دينارا عشر سبعة األنصار وأقل دينارا وعشرون سبعة أكثرھم األنصار ومشيخة
 والخماسي دنانير ستة السداسي الشبر على الموالي وأقل دينارا عشرة خمسة الموالي ومشيخة أعطوا كم أدري
 ربما خبيب بن المغيرة وقال قال إنسان ألف ثمانين اكتتبوا الذين عدد فكان دنانير أربعة أقلھم والرباعي دنانير خمسة
 وأقطعه الزبير قال ماال غرمت حتى مالي من فأعطيه نظرائه غير في فكتبه نقيبه به قصر قد الھيتي اإلنسان رأيت
 أمواال وأعطاه الحب وأوالت النيق لھا يقال عين منھا المدينة ناحية من باضنم رغابا يوناع المھدي المؤمنين أمير

 ثياب من الفاخرة والثياب الكثير والعنبر المسك ويعطيه دينارا ألف ثالثين الواحدة المرة في أعطاه ربما عظاما
 أمير عنه فأصدقھا تزوجھا ثم صغيره ولد أم أعتق خبيب بن المغيرة أن يزعمون أصحابنا وسمعت قال الخاصة
  يحيى ابنه أم وھي لؤلؤ مكوك المھدي المؤمنين
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 المھلبي حاتم أبو صفرة أبي بن المھلب بن محمد بن حرب بن المغيرة بن المھلب بن احمد بن مغيرة - 7173
 بن الغفار وعبد يالغدان رجاء بن هللا وعبد االودي إبراھيم بن ومسلم األنصاري هللا عبد بن محمد عن حدث األزدي
 بن والنضر الفروي موسى بن وھارون المھلبي حماد بن والنضر الرياحي الوھاب عبد بن وعمر الكالبي محمد
 الزيات الملك عبد بن محمد بن ھارون عنه روى الموصلي إبراھيم بن وإسحاق الشاذكوني وسليمان األودي محمد
 وكان وغيرھم الصولي يحيى بن ومحمد البھلول بن اقإسح بن يعقوب بن ويوسف المرزبان بن خلف بن ومحمد
 حماد بن احمد بن محمد بن احمد الحسين أبو أخبرنا بھا وحدث بغداد ورد البصرة أھل من وھو ثقة إخباريا أديبا

 بن المغيرة حاتم أبو حدثنا التنوخي البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف بكر أبو حدثنا ھاشم بني مولى الواعظ
 عمر بن هللا عبيد عن عمر بن سيف حدثنا المھلب بن يزيد مولى حماد بن النضر سھل أبو حدثني المھلبي لبالمھ
 شركم هللا لعن فقولوا أصحابي يسبون الذين رأيتم إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن

 أبو حدثنا بالبصرة التوزي محمد بن هللا عبد القاسم وأب حدثنا البلخي علي بن محمد بن الحسن الوليد أبو أخبرني
 فقلت انتسب فقال قال قائما يديه بين فمثلت المتوكل على دخلت قال المھلبي محمد بن المغيرة حدثنا الھجيمي إسحاق

 سنيف فغمزني قال...  وصفائح أسنة بين للقتل...  تعرض طول بعد المغيرة قتل...  فقال محمد بن المغيرة أنا
 فاحلف...  يقول حين حاضرا يزيد وكان يزيد أخي قسم بر لقد المؤمنين أمير يا وهللا فقلت قال أجبه لي فقال حاجبه
...  أحابي وال يدين واسمحھم...  وجھا الخلفاء أحسن لوجھك... ...  ارتياب وال اليمين في بحنث...  أتقيھا ال حلفة
 وسبعين ثمان سنة في مات محمد بن مغيرة أن بلغني درھم آالف ةبسبع وأجازني حفظه حتى الشعر يردد فجعل قال

  ومائتين

   معاوية اسمه من ذكر 

 وإليه ووزيره المؤمنين أمير المھدي كاتب كان موالھم األشعري هللا عبيد أبو يسار بن هللا عبيد بن معاوية -  7174
 ومنصور السبيعي إسحاق أبا وسمع العلم طلبو الحديث كتب قد وكان الشرقي بالجانب هللا عبيد أبي مربعة تنسب
 يكتب وكان طبرية أھل من وھو عابدا فاضال خيرا وكان مزاحم أبي بن منصور عنه روى ونحوھما المعتمر بن

 عليه به يشير شيء في يخالفه وال يعظمه المھدي وكان بذلك المنصور رسمه إليه كله وأمره الخالفة قبل للمھدي
 األبلي معاذ بن سعيد حدثنا بالنھروان الذارع هللا عبد بن نصر بن احمد أخبرنا قال النعالي ينالحس بن الحسن أخبرنا
 حدثني قال أبيه عن المھدي حدثني قال المھدي صاحب هللا عبيد أبو حدثني مزاحم أبي بن منصور حدثنا باألبلة
 هللا جزاك رحم وصلتك فقال طالب أبي جنازة سلم و عليه هللا صلى النبي عارض يقول عباس بن سمعت قال عطاء
 بن هللا عبد بن احمد بن محمد الطاھر أبو القاضي حدثني بخطه الدارقطني الحسن أبي كتاب في قرأت عم يا خيرا
 قال عباد أبي بن عيسى حدثني قال التاريخي السراج الملك عبد بن محمد بكر أبو أخبرني بمصر بجير بن نصر
 بالرابع وأسرع ثالثة أو الثالث في وأسرع مصليين هللا عبيد أبو أبلى قال هللا عبيد أبي نب سليمان بن هللا عبيد حدثني
 يلي وكان المساكين على به يتصدق دقيق كر يوم كل في له وكان صلواته لكثرة واليدين والوجه الركبتين موضع
 صيره الشيطان رسول أو شيطان أنت لفقا ھذا من نقصنا فلو السعر غال قد فقال أتاه الغالء اشتد فلما له مولى ذلك
 عليھا يعبر فلم امتألت مات يوم الجسور أن وأخبرت قال للمساكين يخبزان كران ذلك بعد يوم كل في له فكان كرين
 بن علي عليه وصلى ببغداد قريش مقبرة في ودفن والمساكين واألرامل واليتامى مواليه من جنازته تبع من إال

  مائة سنة في مولده وكان ومائة وستين تسع سنة في وقيل سبعين ةسن في ومات قلت المھدي

 كرماني أخو وھو األصل كوفي المعني األزدي عمر أبو شبيب بن عمرو بن المھلب بن عمرو بن معاوية - 7175
 الفزاري إسحاق وأبا معاوية بن وزھير حازم بن وجرير المسعودي الرحمن وعبد قدامة بن زائدة سمع عمرو بن

 بن وعباس الرمادي منصور بن وأحمد أيوب بن وزياد الناقد محمد بن وعمرو خيثمة وأبو معين بن يحيى عنه روى
 احمد ابنا وعلي ومحمد أسامة أبي بن والحارث الوراق علي بن وحمدان الصاغاني إسحاق بن ومحمد الدوري محمد
 بن احمد حدثنا الدقاق هللا عبد بن احمد بن عثمان حدثنا الدالل احمد بن عمر بن احمد أخبرنا وغيرھم النضر بن

 هللا صلى النبي عن جابر عن سفيان أبي عن األعمش عن زائدة حدثنا عمرو بن معاوية حدثنا البرجالني الخليل
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 التسبيح يلھمون بتمخطون وال يتفلون وال يبولون وال يتغوطون وال ويشربون يأكلون الجنة أھل إن قال سلم و عليه
 الدقاق محمد بن الحسن بن علي أخبرني المسك كرشح ورشحا جشاء طعامھم يكون النفس يلھمون كما والحمد
 احمد هللا عبد أبو قال قال إسحاق بن حنبل حدثنا الصابوني شعيب بن محمد بن عمر حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا

 الخالل بكر أبو أخبرنا قال نبليالح جعفر بن العزيز عبد عن حدثت ثقة صدوق عمرو بن معاوية حنبل بن محمد بن
 ال قال عمرو بن معاوية مثل كان له قلت تميم بن خلف عن هللا عبد أبا سأل أنه مھنى حدثني علي بن محمد أخبرني
 قال فارس بن احمد أبو قال قال المستملي إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا منه الحديث في أنفذ كان معاوية
 نصير بن محمد بن جعفر حدثنا الفضل بن وأخبرنا بغدادي األزدي عمرو أبو المھلب بن عمرو نب معاوية البخاري
 عمرو بن معاوية مات فيھا ومائتين عشرة أربع سنة قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي
 بن علي غالب أبو حدثنا دارالبن وھب بن إسحاق بن احمد بكر أبو أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا األزدي
 القبلة بحذاء وجھھا فجعل الموت في وھي أمي رأس عند وھو عمرو بن معاوية جدي رأيت قال النضر بن احمد

 أربع سنة عمرو بن معاوية ومات أربعا فكبر عليھا وصلى منا سترھا تقضي أن قاربت فلما القبلة بحذاء ورجليھا
 علي أخبرنا األزھري أخبرنا بسنة وكيع من أسن وكان ومائة وعشرين انثم سنة في عمرو بن معاوية وولد عشرة
 أربع سنة قال سعد بن محمد حدثنا محمد بن الحارث أخبرنا إبراھيم بن إسحاق بن هللا عبد أخبرنا الحافظ عمر بن

 جمادي ةغر األربعاء يوم الفزاري إسحاق وأبي زائدة صاحب األزدي عمرو بن معاوية مات فيھا ومائتين عشرة
  األولى

 محمد بن الرحمن عبد عن حدث الكندي الرحمن عبد أبو الروقا أبي بن المغراء أبي زيد بن معاوية - 7176
 الحسن عنه روى عياش بن بكر وأبي الھمذاني يزيد أبي بن الحسن بن ومحمد النخعي غياث بن وحفص المحاربي

 عبد أخبرنا بغدادي أنه حاتم أبي بن الرحمن عبد وذكر نديالسمرق شاكر بن هللا عبد بن والحسين المعمري علي بن
 محمد حدثنا المعمري شبيب بن علي بن الحسن حدثنا المفيد محمد بن أحمد بن محمد أخبرنا األزجي علي بن العزيز

 هأبي عن محمد بن جعفر عن غياث بن حفص حدثنا قالوا الروقا أبي بن يزيد بن ومعاوية رشيد بن وداود المعلى بن
 يلبي ينزل فلم سلم و عليه هللا صلى النبي ردف كنت قال عباس بن الفضل عن عباس بن عن الحسين بن علي عن
  العقبة جمرة رمى حتى

  معروف اسمه من ذكر

 المشتھرين أحد كان بغداد كرخ إلى منسوب بالكرخي المعروف العابد محفوظ أبو الفيرزان بن معروف -  7177
 عنه ويحكى الدعوة مجاب بأنه يوصف وكان العارفون بلقائه ويتبرك الصالحون يغشاه نياالد عن والعزوف بالزھد
 البزاز ھشام بن خلف عنه روى وغيرھما صبيح بن والربيع خنيس بن بكر عن كثيرة أحاديث وأسند كرامات
 أحمد بن مانعث حدثنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا آخرين في طالب أبي بن ويحيى المروزي يحيى بن وزكريا
 قالت عائشة عن الحسن عن صبيح بن الربيع حدثني قال الكرخي معروف أخبرنا طالب أبي بن يحيى حدثنا الدقاق

 إمالء الشاھد أحمد بن محمد بن سليمان حدثنا األزھري أخبرني والعافية العفو اال هللا سألت ما القدر ليلة رأيت لو
 أجالس كنت قال ھشام بن خلف حدثنا داود بن نصر حدثني بطي النھر سدبي المقرئ الحسن بن أحمد علي أبو حدثنا

 وليھا أنت فكن بھا ذلك فعلت فإذا شيئا منھا تملكنا لم بيدك ونواصينا قلوبنا إن اللھم يقول أسمعه فكنت كثيرا معروفا
 بن بكر حدثنا نعم لقا حديثا فيه سمعت ھل كثيرا بھذا تدعوا أسمعك محفوظ أبا يا قلت السبيل سواء إلى واھدھا
 أخبرنا الدعاء بھذا يدعو كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان جابر عن الزبير أبي عن الثوري سفيان حدثنا خنيس
 الكرخي معروف عن وسئل بالنقاش المعروف المقرئ الحسن بن محمد بكر أبا سمعت قال رزق بن أحمد بن محمد
 أھل من صائبا أبوه وكان قرابة وبينه وبيني الفيزران بن عروفم ھو يقول الكريم عبد بن إدريس سمعت فقال

 يقول وسمعته قال عليه فيصيح اإلسالم أبيه على ويعرض بالصبيان يصلي صغره في وكان واسط قرى من نھربان
 أبي بن عن ولعله رزق بن قال كذا خازم أبي عن جزء عنده وكان عنه يكتبان حنبل بن وأحمد معين بن يحيى جاء
 معروف له فقال السھو سجدتي عن يحيى فسأله دعه احمد له فقال مسألة عن أسأله أن أريد يحيى فقال قال مخاز
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 الحيري احمد بن إسماعيل أخبرنا كيسك في ھذا حنبل بن احمد له فقال الصالة عن وغفل أشتغل لم للقلب عقوبة
 سمعت يقول منصور بن العزيز عبد سمعت يقول بكر بن الواحد عبد سمعت قال السلمي الحسين بن محمد أخبرنا
 العلم قصير ھو حضر من بعض فقال الكرخي معروف أمر مجلسه في فذكر حنبل بن احمد عند كنت يقول جدي
 النھراواني روح بن عمر بن احمد أخبرنا معروف إليه وصل ما إال العلم من يراد وھل هللا عافاك امسك أحمد فقال

 محمد حدثنا الجريري زكريا بن المعافي حدثنا محمد وقال أخبرنا احمد قال ازريالج محمد بن الحسين بن ومحمد
 قال شب فلما الحسن بأبي وكناه معروفا له ولدا رجل سمى قال عائشة بن حدثنا الغالبي بن حدثنا الصولي يحيى بن
 بھذا فحدثت الصولي الق به وكنيتك به سميتك ما إليك ألحبب الحسن بأبي وكنيتك معروفا سميتك إنما بني يا له

 معروف كنية من المعروف المعافى قال لمعروف الكرخي معروف أبو ھذا قائل إن يقال لي فقال وكيعا الحديث
 والورع العبادة في باالجتھاد مشھورا دينه في بالصالح المعروفين من وكان الفيرزان أبيه واسم محفوظ أبو الكرخي
 الناس جمعھا مستحسنة أخبار وله الدعوة مستجاب أنه يتحدثون لسبيله مضيه وبعد زمانه في الناس فكان والزھادة
 شيء الكرخي معروف كان ھل ألبي قلت قال أنه حنبل بن احمد بن هللا عبد عن وحدثت مسيرته أخالقه على تشتمل
 القاسم بن محمد بن الحسن بن الحسين أخبرنا تعالى هللا خشية العلم رأس معه كان بني يا لي فقال العلم من

 شداد بن إسماعيل سمعت قال طالب أبي بن يحيى حدثنا إمالء الرزاز البختري بن عمرو بن محمد حدثنا المخزومي
 أبو قال ھو من قلنا فيكم الذي الحبر ذاك فعل ما قال بغداد أھل من قلنا أنتم أين من عيينة بن سفيان لنا قال قال

 بن عثمان بن الحسن عمر أبو أخبرنا فيھم بقي ما بخير المدينة تلك ھلأ يزال ال قال بخير قلنا قال معروف محفوظ
 بن سعيد حدثني الشكلي يوسف بن العباس حدثنا القطيعي مالك بن حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا الواعظ احمد
 نوكا الزھاد من وجماعة الحديث أصحاب من جماعة وعنده يوما الطوسي منصور بن محمد عند كنا قال عثمان
 اليوم فواصلت شيئا أجد ولم يومي فمضى حالال إال آكل ال وقلت يوما صمت يقول فسمعته الخميس يوم اليوم ذلك
 إلى فصرت طعامه هللا يزكي من عند الليلة فطري ألجعلن قلت الفطر عند كان إذا حتى والرابع والثالث الثاني

 وھو أنا إال بقي فما المسجد في معه انك من وخرج المغرب صلى حتى وقعدت عليه فسلمت الكرخي معروف
 أربعة صمت نفسي في فقلت معه فتعش أخيك إلى تحول لي فقال لبيك قلت طوسي يا فقال إلي فالتفت آخر ورجل
 الثالثة ذلك فعل ثم عشاء من بي ما فقلت القول علي رد ثم فتركني عشاء من بي ما فقلت أعلم ال ما على وأفطر
 عن فقعدت الضعف شدة من تحامل من بي وما فتحاملت إلي تقدم لي قال ثم ساعة عني تفسك عشاء من بي ما فقلت
 كل طعم فيھا فوجدت فأكلتھا معضوضة سفرجلة كمه من فاخذت األيسر كمه إلى فادخلھا اليمنى كفي فأخذ يساره
 منذ أكلت ما أني يدكوأز نعم قال جعفر أبا يا أنت حاضر معنا رجل فسأله قال الماء عن بھا واستغنيت طيب طعام
 إن هللا أنشدكم فقال أصحابه إلى منصور بن محمد التفت ثم السفرجلة تلك طعام فيه أصبت إال غيره وال حلوا ذلك
 سعيد حدثني يوسف بن العباس حدثنا القطيعي مالك بن أخبرنا عثمان بن الحسن وأخبرنا حي وأنا عني بھذا حدثتم
 في فرأيت غد من إليه عدت ثم الكرخي معروف إلى يوما مضيت يقول منصور بن محمد سمعت قال عثمان بن

 ومعنا البارحة عندك كنا محمد أبا يا له فقال مني عليه أجرأ رجل عنده وكان عنھا أسأله أن فھبت شجة أثر وجھه
 فانتفض الق هللا بحق أسألك له فقال به ينتفع فيما خذ معروف له فقال األثر ھذا وجھك في نر فلم منصور بن محمد

 منھا فشربت زمزم إلى صرت ثم الحرام هللا بيت إلى البارحة مضيت ھذا إلى حاجتك وما ويحك له قال ثم معروف
 محمد حدثنا االمام عمرو بن عثمان حدثنا األزھري أخبرني ذلك من ترى الذي فھذا للباب وجھي فبطح رجلي فزلت
 إلى يوما رجل جاء قال الكرخي معروف صاحب شعيب أبو يحدثن قال الزيات محمد بن هللا عبيد حدثنا مخلد بن

 فقال قال مصلية بھذه أعطني فقال دانق قطعة فاخرج مكانه فأجلسه البقال إلى فخرج مصلية اشتھي له فقال معروف
 إليه فرمى فيطبخ وبصل وسلق ولبن لحم يؤخذ يصنع شيء ھو إنما مصلية يبيع ال البقال محفوظ أبا يا البقال له

 وهللا معروف قال ثم الرجل فاكله أصلحه ما بعد المسجد إلى به فجاء المسجد إلى به واتنا فاصنعه اذھب قال مادرھ
 بن هللا عبد حدثنا اللحياني الطيب أبو علي بن الواحد عبد حدثنا الخالل محمد بن الحسن أخبرني قط مصلية أكلت ما

 دخل قال معروف أخو عيسى حدثني قال المبارك بن محمد ناحدث الوراق ھارون أبي بن محمد حدثنا الفامي سليمان
 السالم عليه عيسى كان قال صومك عن أخبرني محفوظ أبا يا له فقال فيه مات الذي مرضه في معروف على رجل
 النبي كان قال صومك عن أخبرني قال كذا يصوم السالم عليه داود كان قال صومك عن أخبرني قال كذا يصوم
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 إلى دعيت فإن صائما كله دھري أصبح فكنت أنا أما قال صومك عن أخبرني قال كذا يصوم سلم و عليه هللا صلى
 قال الوشاء علي بن الحسن حدثني حماد بن بكر أبو حدثنا ھارون أبي بن محمد وقال صائم إني أقل ولم أكلت طعام
 بابتين الرغيف فطوى قال لهفسأ سائل فجاء قال كبيرة وجزرة رغيفا الفطاره أعد قد وكان معروف عند كنت

 وكذا بكذا ادع له فقال شيئا يعطه فلم فسأل سائل وجاء قال والجزرة اآلخر النصف ھو وأكل نصفه السائل فأعطى
 بكر أبي بن الحسن أخبرنا شيئا فأعطاه انسان فجاءه السائل به فدعا قال رزق إال أحد به دعا ما فإنه إياه علمه دعاء
 المؤدب العباس أبو حدثني قال عنه أرويه أن أذن فيما القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا
 حالي ترى ذا ھو زوجتي لي فقالت مولود لي ولد قال رقيقة حاله وكانت يحيى سوق في ھاشمي لي جار حدثني قال

 اآلخرة عشاء بعد فخرجت ئاشي فاطلب الحال ھذا على الصبر يمكنني وال به أتغدى شيء من لي بد وال وصورتي
 ممن غيره إلى فصرت يفعل فلم دين علي له وكان لي يدفعه شيئا وسألته حالي فعرفته أعامله كنت بقال إلى فجئت
 في مالحا فرأيت دجلة إلى فصرت أتوجه أين إلى أدري ال متحيرا فبقيت شيئا إلي يدفع فلم حالي يغير أن أرجو كنت

 فقال بي وانحدر معه فجلست الشط إلى فقرب به فصحت الساج أصحاب عيسى رقص عثمان فرضة ينادي سمارية
 بك وانحدر الوقت ھذا مثل في معي تجلس منك أمرا أعجب رأيت ما فقال أريد أين أدري ال فقلت تريد أين إلى

 إلى بك أقصد وأنا الساج أصحاب من فأني تغتم ال المالح لي فقال قصتي عليه فقصصت أتوجه أين أدري ال وتقول
 الكرخي معروف ھذا وقال الساج أصحاب في دجلة على الذي الكرخي معروف مسجد إلى فحملني هللا شاء إن بغيتك
 ففعلت لك يدعو أن وسله حالك عليه وقص المسجد إلى إليه وأمض للصالة تطھر فيه ويصلي المسجد في يبيت

 لي وقال السالم علي رد سلم فلما وجلست ينركعت وصليت فسلمت المحراب في يصلي معروف فإذا المسجد ودخلت
 فاغتممت كثيرا مطرا السماء ومطرت يصلي وقام مني ذلك فسمع وحالي قصتي عليه فقصصت هللا رحمك أنت من

 قلبي واشتغل منزلي إلى أرجع وكيف المطر ھذا جاء وقد يحيى بسوق ومنزلي الموضع ھذا إلى جئت كيف وقلت
 فنزل المسجد يريد ھو فإذا دابة حافر الوقت ھذا مثل في فقلت دابة حافر صوت سمعت إذ كذلك نحن فبينا بذلك
 عليك يقرأ وھو فالن رسول أنا الرجل له فقال هللا رحمك أنت من وقال معروف فسلم وجلس وسلم المسجد ودخل
 إليك ووجھت هللا فشكرت علي هللا نعمة صورة على فانتبھت دثار وفوقي وطاء على نائما كنت لك ويقول السالم
 فكذلك أعطه له فقال دينار خمسمائة إنه له فقال الھاشمي الرجل ھذا إلى ادفعه له فقال مستحقه إلى تدفعه الكيس بھذا
 إلى وجئت منزلي إلى صرت حتى الليل في والطين الوحل وخضت وسطي في فشددتھا إلي فدفعھا قال له طلب
 لي فقال أريد ما ثمن وخذ علي لك ما فخذ هللا رزقني قد دينار مسمائةخ ھذه فقلت ففتح بابك لي افتح له فقلت البقال
 وما وشحما وأرزا وشيرجا وسكرا عسال إلي ودفع دكانه إلى وصار مفاتيحه فأخذ تريد ما وخذ غد إلى معك دعھا
 منزلي لىإ وجئت بعضه أنا وحملت بعضه فحمل معك أحمل أنا لي فقال حمله أطيق ال فقلت خذ لي وقال إليه نحتاج
 صورتھا مثل على إياھا تركي على فوبختني زوجته يعني تتلف كادت وقد لغلقه نھوض منھا يكن ولم مفتوح والباب
 خوفا بالدنانير أعلمھا ولم تجده كانت ما بعض عنھا فسرى إليه تحتاجين ما وجميع وشيرج وسكر عسل ھذا لھا فقلت
 فضله من ونعيش نستغله نحن عقارا بھا واشتريت القصة لھا حتوشر الدنانير أريتھا أصبحنا فلما فرحا تتلف أن

 الحسن حدثنا التوزي الحسين بن علي بن احمد أخبرنا الكرخي معروف ببركة فيه كنا ما عنا هللا وكشف غلته ومن
 بن سمعت قال الزيات بكر أبو حدثنا البزاز عثمان بن الحسن محمد أبو حدثنا الھمذاني حمكان بن الحسين بن
 إليك بالنظر ألتبرك وجئت مولود البارحة جاءني محفوظ أبا يا فقال الكرخي معروف إلى رجل جاء يقول يرويهش
 حتى أخرى مائة قل له قال فقال أخرى مائة قل فقال الرجل فقال كان هللا شاء ما مرة مائة وقل هللا عافاك اقعد قال
 رقعة وبيده زبيدة جعفر أم خادم عليه دخل مرة الخمسمائة استوفى فلما مرة خمسمائة فقالھا مرات خمس ذلك له قال

 ادفعھا له فقال مساكين قوم إلى وادفعھا الصرة ھذه خذ لك وقالت السالم عليك تقرأ ستنا محفوظ أبا يا له فقال وصرة
 على أقبل ثم كان هللا شاء ما مرة خمسمائة قال قد فقال درھم خمسمائة فيھا محفوظ أبا يا له فقال الرجل ذلك إلى

 حمكان بن الحسين بن الحسن حدثنا التوزي بن علي بن احمد وأخبرنا لزدناك زدتنا لو هللا عافاك يا فقال الرجل
 معروف عند كنت يقول شيرويه بن سمعت يقول الزيات بن بكر أبا سمعت قال البزاز عثمان بن الحسن حدثنا

 فمضى قال كان هللا شاء ما وقل عيالك إلى ارجع هللا فاكعا مر له فقال الحاجة إليه فشكا ضرير أتاه إذ الكرخي
 إليه فدفع ضرير يا مكانك له ويقول خلفه يركض براكب إذا المعبدي قنطرة إلى بلغ فلما يقوده قائد ومعه الضرير
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 خالشي إلى فرجع قال وبشره الشيخ إلى فارجع قال دنانير ھي فإذا ھي إيش انظر يقوده لمن الضرير فقال ومر صرة
 كان هللا شاء ما وقل هللا عافاك مر الحاجة قضيت وقد رجعت لم معروف له قال معروف على دخال فلما ليبشره
 بن سعيد حدثني الشكلي يوسف بن العباس حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا الواعظ عثمان بن الحسن أخبرنا
 حتى الدكان على يقعد أن معروفا سألتم وأنكم لكم كان عرس عن يتحدثون الناس إن لمعروف ألخ قلت قال عثمان
 ثمن كم أنظروا تغتموا ال فقال الدقيق عن وسألتموه بذلك فاغتممتم الدقيق ففرق حواليه والسؤال فقعد عرسكم ينقضي
 نعم قال الناس قال كما الصندوق في دراھم أصبتم له فقلت ھذا بعض كان قد لي فقال الصندوق في ھو دقيقكم
 هللا عبيد حدثني مخلد بن محمد حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا الطناجيري علي بن الحسين الفرج أبو أخبرني

 يقول الجانب ذلك من بصوت فإذا المسجد في ليلة كنت معروف لي قال قال شعيب أبو أخبرنا الصابوني محمد بن
 عليه فأبى وعبرني الخبز ھذا من اقوتن من خذ شيء عندھم وليس غدوة من خرجت وقد أطفال ثالثة علي لمالح
 نفسه يجدف الزورق فجعل أحسن فلم المجداف إلى يدي فضربت الزورق في فقعدت زورق إلى الشط إلى فنزلت
 منزله إلى أوصلته حتى نفسه يجدف والمجداف المجداف عند وقعدت بالرجل فعبرت عبرت حتى أحدا أرى وليس

 هللا عبد بن عثمان بن الحسن محمد أبو حدثني الھمذاني الحسين بن حسنال حدثنا التوزي بن علي بن احمد أخبرني
 يقول شيرويه بن سمعت قال البغدادي الزيات بن بكر أبو حدثني المرزبان بن الحسن أبي دار في البغدادي البزاز
 تمشي أنك بلغني محفوظ أبا يا له فقلت خال قد وجھه رأيت يوم ذات كان فلما كثيرا الكرخي معروف أجالس كنت
 حدثنا الخالل أخبرني فأتخطاھا طرفاھا لي جمع بالعبور ھممت إذا ولكن الماء على قط مشيت ما لي فقال الماء على
 يعقوب بن احمد العباس أبو حدثنا ھارون أبي بن محمد حدثنا الفامي سليمان بن هللا عبد حدثنا علي بن الواحد عبد
 من خرجت أني حسرة نفسي في أن غير الجنة أباحني قال ربك بك صنع ما له فقيل النوم في معروف رؤي قال
 قال الماء على تمشي إنك محفوظ أبا يا له قيل أنه وبلغني قال تزوجت يعني كنت أني وددت قال أو أتزوج ولم الدنيا
 حدثنا العسكري سعيد بن هللا عبد بن الحسن حدثنا األھوازي احمد بن الحسن بن محمد أخبرنا أنا ذا وھو الماء ذا ھو
 فقال بك هللا صنع ما له فقيل المنام في الكرخي معروف رؤي قال موسى بن محمد حدثنا أيوب بن احمد بن هللا عبد
 عمرو بن عثمان حدثنا األزھري أخبرني...  أحياء الناس في وھم قوم مات قد...  لھا انقطاع ال حياة التقي موت... 

 معروفا إن قالوا يقول أبي سمعت قال أسمع وأنا الوھاب عبد بن الحسن على قرئ قال مخلد بن محمد حدثنا االمام
 بن يوسف حدثني طالب أبي بن الحسن حدثني لصدقت الھواء في يمشي إنه لي قيل لو الماء على يمشي الكرخي
 معروف أخي بن يعقوب حدثني قال مسروق بن احمد حدثكم الخواص محمد بن جعفر على قرأت قال القواس عمر
 قال ثيابكم إذا ارفعوا قال الحر شديد صائفا يوما وكان قال يمطرنا أن هللا سألت لو محفوظ أبا يا لمعروف قالوا قال
 أبو أخبرنا بحلوان الدسكري الطيب بن علي بن يحيى طالب أبو حدثني المطر جاء حتى ثيابھم رفع استتموا فما

 أبا سمعت يقول السراج العباس أبا سمعت قال النيسابوري خزيمة بن إسحاق بن محمد بن الفضل بن محمد الطاھر
 فأتيت شديدا وجدا أمه فوجدت األنبار إلى ابني غاب قال به وكفاك الصياد خليال سمعت يقول الرومي سليمان
 فقال عليھا يرده أن هللا تدعو قلت تشاء فما قال شديدا وجدا أمه فوجدت ابني غاب محفوظ أبا يا له فقلت معروفا

 فقلت منبھر قائم ابني فإذا الشام باب فأتيت خليل قال به فائت لك بينھما وما أرضك واألرض سماؤك السماء إن لھمال
 المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم إسحاق أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا باألنبار كنت الساعة أبة يا فقال محمد يا

 بال محفوظ أبو معروف كان قال الوراق محمد بن هللا عبيد سمعت قال السراج إسحاق بن محمد العباس أبو أخبرنا
 المزكي إسحاق أبو أخبرنا البرقاني وأخبرنا الماء نبلغ حتى قال قريب منك الماء ھذا محفوظ أبا يا له فقيل فتيمم
 قوموات أن تريدون أما فقال الجلوس عنده فأطالوا معروف إلى قوم جاء قال نصر بن القاسم حدثني السراج أخبرنا
 بن هللا عبد أخبرنا الفامي علي بن الواحد عبد حدثنا الخالل محمد أبو حدثني سوقه عن يفتر ليس الشمس وملك
 مر قال صبيح بن محمد حدثنا بكر أبو المبارك بن محمد حدثنا ھارون أبي بن محمد حدثنا الوراق الفامي سليمان
 له يستجيب أن هللا لعل وقال صائما وكان فشرب بشر من هللا رحم يقول وھو الماء يسقي سقاء على معروف
 سمعت قال الصباح بن حميد بن الصمد عبد حدثنا العطار مخلد بن حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا األزھري أخبرنا
 وال الحارث بن بشر من شھوة ترك على أقدر وال وكيع من أخشع وال معروف من أزھد رأيت ما يقول الوھاب عبد
 بن محمد بن احمد أخبرنا الوكيل الواحد عبد بن احمد يعلى أبو أخبرنا نعيم أبي بن إبراھيم من انهلس في  أتقى
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 بن محمد عن حدثت مائتين سنة الكرخي معروف مات يقول ثعلبا سمعت قال العجوزي بكر أبو حدثنا عمران
 نسمع مائتين سنة في النضر بيأ عند كنا يقول جدي سمعت قال المنادى بن الحسين أبا سمعت قال الخزاز العباس
 األزھري أخبرني جنازته إلى فقمنا قوموا وقال ذلك فاستعظم معروف أخيك في أجرك هللا أعظم فقال رجل فجاء منه

 مات فيھا ومائتين إحدى سنة يقول منصور بن الرزاق عبد سمعت قال مخلد بن محمد عن حيويه بن عمر أبو أخبرنا
 يقول القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن أحمد سھل أبا سمعت قال بكر أبي بن الحسن أخبرنا الكرخي معروف
 أخبرنا مائتين سنة في مات أنه والصحيح قلت ومائتين أربع سنة الكرخي معروف مات يقول طالب أبي بن يحيى

 بن معروف فوظمح أبو بغداد من الغربي بالجانب كان قال المنادى بن أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري
 وحديثا قديما والفضل والعقل والعبادة بالصالح المشتھرين أحد وكان العابد قيل وربما بالكرخي ويعرف الفيرزان

 ظاھر وقبره الدير باب مقبرة في ودفن قلت الحديث من طرفا سمع قد وكان مائتين سنة في ببغداد توفى أن إلى
  ويزار يغشى ھناك معروف

 القزويني الصلت بن المسجر عن بھا وحدث بغداد سكن الجرجاني معروف بن زياد بن مدمح بن معروف - 7178
 المديني زبالة بن الحسن بن محمد بن العزيز وعبد الجرجاني الحنفي يعقوب بن ومحمد الرازي مھران بن وإسحاق
 أبي بن ويحيى الرقاشي قالبة وأبي الحلواني الحميد عبد بن إبراھيم بن ومحمد الكوفي عفان بن علي بن والحسن
 الشخير بن هللا عبيد بن ومحمد الخالل بن محمد بن جعفر بن احمد عنه روى وغيرھم الكديمي العباس وأبي طالب
 حدثنا الخالل محمد بن جعفر بن احمد أخبرنا الوراق عالن بن جعفر بن محمد أخبرني الفقيه األبھري بكر وأبو

 إسحاق حدثنا يوثقه حاتم أبا وسمعت الرازي مھران بن إسحاق حدثنا قال الجرجاني معروف بن محمد بن معروف
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن يحيى بن معاوية عن سليمان بن
 هللا عبد نب محمد بكر أبو أخبرنا المالكي الحسن بن محمد بن علي أخبرنا رمضان من األواخر العشر إال يعتكف ال

  قالبة أبو حدثنا ببغداد الجرجاني معروف بن محمد بن معروف حدثني األبھري

 النخعي األشتر الحارث بن مالك ولد أنه يذكر كان الواعظ المشھور أبو معروف بن محمد بن معروف -  7179
 المكي المقرئ بن محمد بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن بھا وحدث بغداد وقدم الري سكن زنجان أھل من وھو
 األنطاكي القاضي الحسن بن هللا وعبيد المقرئ مليح بن والحسن األعرابي بن سعيد وأبي الملطي إبراھيم بن وقاسم
 معروف المشھور أبو حدثنا العتيقي محمد بن احمد أخبرنا والعتيقي الدينوري محمد بن ورضوان البرقاني عنه حدثنا
 الواعظ النخعي األشتر مالك بن إبراھيم بن هللا عبيد بن عدي بن أعين بن بأيو بن الفيض بن معروف بن محمد بن

 محمد بن هللا عبد بن الرحمن عبد محمد أبو حدثنا وثالثمائة وتسعين اثنتين سنة في علينا قدم الري نزيل الزنجاني
 رجل سأل قال أبيه عن نجيح يأب بن هللا عبد عن عيينة بن سفيان حدثنا جدي حدثنا بمكة المقرئ يزيد بن هللا عبد بن
 يصمه فلم بكر أبي ومع يصمه فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع حججت فقال عرفة يوم صيام عن عمر بن
 العلوي الحسين بن يحيى حدثني عنه أنھي وال به آمر وال أصومه ال وأنا يصمه فلم عثمان ومع يصمه فلم عمر ومع

 ادعى أنه وذكروا ھذا معروف نسب في الناس طعن يقول السمان سعد أبا عتسم قال صادقا فاضال وكان الرازي
  ثقة يكن لم أنه إلى وأشار األشتر مالك إلى النسب

  ميمون اسمه من ذكر

 روى الكسائي حمزة بن علي عن وحدث واألدب للغة الرواة أحد كان النحوي توبة أبو حفص بن ميمون -  7180
 الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا ثقة نوكا السمري الجھم بن محمد عنه
 عن الكسائي حمزة بن علي حدثنا النحوي حفص بن ميمون توبة أبو حدثنا النحوي ھارون بن الجھم بن محمد حدثتا
 هللا صلى النبي قرأ قاال عازب بن والبراء المسيب بن سعيد عن شھاب بن عن التيمي سليمان عن عياش بن بكر أبي
 بن عن التيمي سليمان الحديث ھذا في الجھم بن قال ھكذا الصفار قال الدين يوم مالك وعمر بكر وأبو سلم و عليه
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 ببغداد وكان األنباري بكر أبو قال الخزاز الجراح بن محمد بن احمد أخبرنا الكاتب المحسن بن ھالل أخبرنا شھاب
  غيرھما آخرين وذكر حفص بن ميمون ةتوب وأبو األموي اللغة رواة من

 عن حدث وأشعار وآداب وحكايات أخبار صاحب الكاتب الفضل أبو أبان بن مخلد بن ھارون بن ميمون -  7181
 وأبي الجھم بن وعلي الشاعر دعامة وأبي الجاحظ عثمان وأبي عائشة بن محمد بن هللا وعبيد المدائني الحسن أبي
 عنه روى النخعي محمد بن وإسحاق الفرات بن الصباح بن وعلي طاھر أبي بن حمدوأ المدبر بن وإبراھيم ھفان
 بن ميمون الفضل أبو مات المحسن بن ھالل لي قال الحكيمي هللا عبد وأبو الصولي يحيى بن ومحمد قدامة بن جعفر
  سنة وتسعين ستا السن من وبلغ ومائتين وتسعين سبع سنة في الكاتب أبان بن مخلد بن ھارون

 بن محمد مولى الصواف محمد أبو عيسى بن منصور بن سليمان بن علي بن الحسن بن إسحاق بن ميمون - 7182
 البرديجي ھارون بن وأحمد البوصرائي السمح بن الفضل بن والحسن العطاردي الجبار عبد بن احمد سمع الحنفية
 ابنا هللا وعبيد وعلي الفضل بن الحسين أبوو المقرئ الحمامي بن احمد بن وعلي رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا
 عن إسحاق بن ميمون أبي سأل شاذان بن علي أبو لنا قال صدوقا وكان شاذان بن علي وأبو الرزاز محمد بن احمد
 إسحاق بن ميمون توفى بخطه الثالج بن القاسم أبي كتاب في قرأت ومائتين ستين سنة في فقال أسمع وأنا مولده

 أخبرنا الصوفي هللا عبد بن احمد بن الحسن وحدثني وثالثمائة وخمسين إحدى سنة األول بيعر شھر في الصواف
 إحدى سنة اآلخرة جمادى في الصواف إسحاق بن ميمون محمد أبو مات قال المقرئ عمر بن احمد بن علي

  وثالثمائة وخمسين

   المبارك اسمه من ذكر

 الحسن عن حدث البصرة أھل من الخطاب بن زيد مولى لةفضا أبو أمية أبي بن فضالة بن المبارك - 7183
 بن وخبيب عروة بن وھشام ثابت أبي بن وحبيب الطويل وحميد صھيب بن العزيز وعبد البناني وثابت البصري

 األشيب موسى بن الحسن عنه روى العمري عمر بن هللا وعبيد راشد بن ونصر عبيد بن ويونس الرحمن عبد
 بن وعلي خيران بن هللا وعبد سليمان بن وسعيد داود بن وموسى مسلم بن وعفان ھارون بن دويزي جميل بن والھيثم
 الحرفي هللا عبيد بن الرحمن عبد أخبرنا كذلك بھا وحدث بغداد المنصور جعفر أبي على قدم قد المبارك وكان الجعد
 فضالة بن مبارك حدثنا أمية أبو حدثنا سوار حدثنا المثنى بن معاذ حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد حدثنا
 نفسي في فقلت بقتله فأمر برجل أتي إذ يوم ذات لعنده فإنا جعفر أبي إلى البصرة أھل من وفد في سوار بن وفد قال
 حدثنا قلت ھو وما قال الحسن من سمعته حديثا أحدثك أال المؤمنين أمير يا فقلت حاضر وأنا المسلمين من رجل يقتل

 الداعي يسمعھم حيث واحد صعيد في الناس جمع القيامة يوم كان إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الحسن
 آ فقال علي فأقبل عفا من إال يقومن فال يد هللا على له من ليقومن فيقول هللا عند من مناد فيقوم البصر وينفذھم
 أخبرنا رزق بن احمد بن محمد الحسن أبو أخبرنا عنه خليا لقا الحسن من لسمعته آ قلت قال الحسن من لسمعته
 حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا قالوا حمدان بن جعفر بن وأحمد الصواف بن علي وأبو الخطبي علي بن إسماعيل
 قال شاھد ويونس يونس حلقة في أو يونس يحدث فضالة بن مبارك رأيت قال وھب حدثنا عفان حدثنا أبي حدثني
 األعلم قال الفتيا جاءت فإذا مبارك قال المرفوعة المسندة جاءت فإذا زياد يعني األعلم عند يجالسنا مبارك كان حماد
 العباس بن محمد حدثنا الحكيمي إبراھيم بن احمد بن محمد هللا عبد أبو حدثنا المعدل مخلد بن إبراھيم أخبرنا

 فضالة بن المبارك يدي بين جالسا شعبة رأيت قال عرعرة بن محمد حدثنا المقدمي عمر بن محمد حدثنا الخرساني
 القبور تجصيص عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن هللا عبد بن جابر عن راشد بن نصر حديث عن يسأله
 حدثنا الھاشمي العزيز عبد بن القاسم بن حمزة عمر أبو حدثنا مخلد بن إبراھيم وأخبرنا البنيان عليھا يبنى وأن
 هللا عبد بن جابر عن غسان شك راشد بن نضر أو نصر عن مبارك عن هللا عبيد بن غسان حدثنا نصر بن دانسع
 جعفر بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا عليھا يبنى أو القبور تجصيص عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال
 بن نصر حدثني فضالة بن المبارك حدثنا موسى بن سنالح حدثنا البرجالني الخليل بن احمد حدثنا البندار الھيثم بن
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 ويبنى القبر يجصص أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال هللا عبد بن جابر عن حدثه عمن مائة سنة راشد
 قال حرب بن سليمان سمعت قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا القطان الفضل بن أخبرنا بناء عليه
 وكان إليه يجلس الجفري جعفر أبي بن الحسن وكان قال واكتب يحدثنا الجمعة يوم فضالة بن مبارك إلى أجلس كنت
 إليه وأحمله فاكتبه بالجمع به يحدث ما أجمع فكنت قال لي واكتبه فاجمعه مبارك من يكتب ما انظر غالم يا لي يقول
 الحسن بن محمد حدثنا المقرئ بن بكر أبو أخبرنا بأصبھان السوذرجاني علي بن احمد بن هللا عبد القاسم أبو أخبرنا

 الثناء فأحسن فضالة بن مبارك وذكر سعيد بن يحيى سمعت قال علي بن عمرو حفص أبو حدثنا بحر بن علي بن
 عن يحدثان ال الرحمن وعبد يحيى وكان حفص أبو قال النساك من كان يقول عفان وسمعت حفص أبو قال عليه

 الحافظ نعيم أبو وأخبرنا إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا ةفضال بن مبارك
 بن يحيى سمعت قال هللا عبد بن علي حدثنا قاال شيبة أبي بن عثمان بن محمد حدثنا الحسن بن احمد بن محمد حدثنا
 ثم طالق فھي نعيم أبو زاد سماھا إذا علي عن الحسن عن الزمان ذلك في فضالة بن مبارك عن كتبنا كنا يقول سعيد
 البرقاني أخبرنا حدثنا فيه يقول شيئا إال شيئا منه أقبل ولم يحيى قال الركوع من وسطا عمر عن الحسن وعن اتفقا

 قال المروذي بكر أبو حدثنا اإلسفرائيني إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي علي بن الحسين احمد أبو أخبرنا
 فجعل جعفر أبي علي دخل وقال به يحتج الحسن عن روي ما قال فضالة بن مبارك عن حنبل بن احمد يعني سألته
 الحسن أمر يعجبه جعفر أبو كان هللا عبد أبو قال ثم يقول الحسن وسمعت يقول الحسن سمعت المؤمنين أمير يا يقول
 حنبل بن احمد بن هللا عبد أخبرنا الصواف الحسن بن أحمد بن محمد أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا
 بن الربيع أو مبارك حديث إليك أحب أيھما قلت شعبة سألت قال حجاج حدثني قال إبراھيم بن احمد حدثني إجازة
 الفضل حدثني سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا منه إلي أحب مبارك فقال صبيح
 فيقدمون وھؤالء عفان وأما ربيع قال الربيع أم إليك أحب مبارك جعفر أبو وسأله هللا عبد أبا سمعت قال دزيا بن ھو

 يقول الطرائفي الحسن أبا سمعت قال األشناني محمد بن احمد أخبرنا وفضل غزو صاحب الربيع ولكن عليه مباركا
 بأس به ليس فقال صبيح بن الربيع عن معين بن يحيى يعني وسألته يقول الدارمي سعيد بن عثمان سعيد أبا سمعت
 الحسن من سمع فيما فوقه عندي المبارك سعيد أبو قال أقربھما ما فقال المبارك أم إليك أحب ھو قلت يطره لم كأنه
 بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني دلس ربما أنه إال

 أخبرنا صالحان فضالة بن والمبارك صبيح بن الربيع معين بن يحيى زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر
 معاوية حدثنا الدوالبي بشر أبو حدثنا بمصر المھندس إسماعيل بن محمد بن احمد أخبرنا البصري رباح بن يوسف

 بن هللا عبيد حدثنا علي أبي بن علي أخبرنا بأس به ليس فضالة بن مبارك يقول معين بن يحيى سمعت قال صالح بن
 وسئل معين بن يحيى سمعت قال زھير بن احمد حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا قال البزاز إسحاق بن محمد
 بن هللا عبد حدثنا أبي حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا ثقة يقول أخرى مرة وسمعته ضعيف فقال المبارك عن

 الربيع مثل ھو الحديث ضعيف فقال فضالة بن المبارك عن معين بن يحيى سألت قال احمد بن هللا عبد ثناحد سليمان
 ضرب المديني بن يعني علي قال قال يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا الضعف في صبيح بن
 سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا ةفضال بن المبارك حديث وعلى عياش بن إسماعيل حديث على الرحمن عبد
 قال البرقاني أخبرنا ضعيف فضالة بن مبارك قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن

 بن محمد بن علي أخبرني به يعتبر بھزي الخطأ كثير لين فضالة بن مبارك يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت
 بن هللا عبد حدثنا قال الصيرفي موسى بن عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا الحربي الحسن
 الربيع إليك أحب أيما له قيل وغيره هللا عبيد عن مناكير أحاديث مبارك عند يقول أبى سمعت قال المديني بن على
 ال يحيى وكان الربيع عن يحدث لرحمنا عبد وكان إليه أحب الربيع أن إلى فذھب ھذا عن يحيى سئل فقال مبارك أو

 الشافعي محمد بن الحسن على أبو أخبرنا األصبھاني علي أبي بن محمد أخبرني مبارك عن وال الربيع عن يحدث
 أو إليك أحب مبارك األشعث بن سليمان داود أبا يعنى له قلت قال اآلجري على بن محمد عبيد أبو أخبرنا باألھواز
 النضر بن إبراھيم بن موسى حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا المبارك فقال هللا عبد بن علي ألتس قال صبيح بن الربيع
 أخبرني وسط صالح ھو فقال فضالة بن المبارك عن عليا وسألت قال شيبة أبى بن عثمان بن محمد حدثنا العطار
 المديني بن على بن هللا عبد حدثنا نعمرا بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد بن على
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 البزاز إسحاق بن محمد بن هللا عبيد حدثنا قال على أبى بن على أخبرنا فضعفه فضالة بن مبارك عن أبى سألت قال
 من إلى أحب مبارك سعيد بن يحيى قال قال على حدثني قال احمد بن صالح حدثني البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا
 الھاشمي زكريا بن احمد بن على حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا الدقاق طاھر بن حمد بن ةحمز أخبرنا الربيع
 أبو أخبرنا به بأس ال بصرى فضالة بن مبارك قال أبى حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا
 حدثنا حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد أخبرنا بأصبھان الكاتب حسنويه بن هللا عبد بن محمد بن الحسن سعيد
 بن زيد مولى كنانة بن أمية أبى بن فضالة بن ومبارك قال خياط بن خليفة حدثنا األھوازي إسحاق بن احمد بن عمر

 إسحاق بن محمد بن هللا عبيد حدثنا علي أبي بن علي أخبرنا ومائة وستين أربع سنة مات فضالة أبا يكنى الخطاب
 ست سنة مات مبارك إن المدائني قال معين بن ليحيى قلت قال زھير بن أحمد حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا
  ذاك يقال يحيى فقال وستين

 بغداد سكن كوفي وھو أعمى وكان سفيان أخو الثوري الرحمن عبد أبو مسروق بن سعيد بن المبارك -  7184
 النضر أبو عنه روى الجھني وموسى الجارود بن ارثوالح ذعلوق بن ونسير سفيان وأخيه أبيه عن بھا وحدث
 عون بن هللا وعبد المروزي مقاتل بن ومحمد سعدويه سليمان بن وسعيد الطباع بن عيسى بن ومحمد القاسم بن ھاشم
 بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا وغيرھم العبدي عرفة بن والحسن السكوني ھمام وأبو الخراز
 بن الحسين بن محمد الحسين وأبو التاني رزق بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد الحسن وأبو الديباجي مھدي
 بن محمد بن محمد الحسن وأبو السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد وأبو القطان بن الفضل بن محمد
 بكر أبو وحدثنا عرفة بن الحسن حدثنا ارالصف محمد بن إسماعيل أخبرنا قالوا البزاز مخلد بن إبراھيم بن محمد

 أبو أخبركم بمصر المعدل عمر بن الرحمن عبد محمد أبي على قرأت قال عنه سألته وأنا بلفظه كتابه من البرقاني
 بن زكريا أخبرني الرحمن عبد أبو النسائي شعيب بن احمد أخبرنا عليه قراءة الكناني علي بن محمد بن حمزة القاسم
 قال قال سعد عن سعد بن مصعب عن الجھني موسى عن سعيد بن المبارك حدثنا عرفة بن الحسن حدثنا يحيى
 في فذلك عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا صالة كل دبر يسبح أن أحدكم يمنع ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 وحمد وثالثين ثالثا حسب فراشه إلى أوى وإذا الميزان في وخمسمائة والف باللسان ومائة خمسون صلوات خمس
 سيئة وخمسمائة ألفين وليلة يوم في يعمل وأيكم بالميزان والف باللسان مائة فذلك وثالثين أربعا وكبر وثالثين ثالثا
 حدثنا قال البزاز بھتة بن عمر بن محمد الحسن أبو حدثنا الخياط علي بن العزيز عبد حدثني النسائي حديث لفظ

 بن مبارك جاء قال المنھال بن العالء بن قطبة حدثنا حكيم بن عثمان بن محمد دثناح الضبي إسماعيل بن الحسين
 أنا قال هللا خ له فقال قال المعروف في بغيركم عليكم استشفع أن إليكم لي إن فقال مشايخنا إلى مسروق بن سعيد
 لقد ذاك قلت لئن أما مبارك قالف قال بك فكيف بحاجته قمنا متوسل بك إلينا توسل لو هللا حياك قال سعيد بن مبارك
 إلي فخرج الشعبي أتيت مبارك يا لي قال ثم أصابعي في أصابعه فشبك إلي فخرج بابه عليه فدققت األعمش أتيت
 انقطاعا شيء وأبطأ اتصاال شيء أشد الناس كرام بين المودة إن لي قال ثم بك فعلت كما اصابعي في أصابعه فشبك
 الفخار من الكوز مثل الناس لئام بين المودة مثل وإن اإلنجبار سريع االنكسار بطيء ةالفض من الكوز مثل ذلك مثل
 محمد حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا االنجبار بطئ االنكسار سريع
 أوسع األعمش رأيت ما يقول عبيد بن محمد سمعت قال شيبان بن احمد حدثنا الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن

 ثم أحاديث بسبعة وحدثنا جنبه إلى وأجلسه ھنا ھا فقال سفيان أخو مبارك ھذا له قيل يوما إال قط مجلسه في ألحد
 سلم بن محمد بن جعفر بن احمد أخبرنا الحذاء المقرئ هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا السيد ھذا فقال إلينا التفت
 السندي بن هللا عبد حدثني خبيق بن حدثني قال يوسف بن يعقوب حدثني الخالق عبد بن دمحم بن احمد حدثنا الختلي
 بن مبارك إلى سعيد بن سفيان من سفيان إليه فكتب بصره ذھاب إليه يشكو سفيان إلى سعيد بن مبارك كتب قال
 محمد بن علي أخبرنا موالسال بصرك ذھاب عليك يھن الموت فاذكر ربك شكاية فيه كتابك فھمت فقد بعد أما سعيد
 أبي قال قال إجازة حنبل بن احمد بن هللا عبد أخبرنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا المعدل هللا عبد بن

 قال احمد بن هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا بمكة الصيدالني احمد بن يوسف حدثنا العتيقي وأخبرنا
 قال شيئا عنه أكتب ولم ببغداد يعني الجانب ذاك من الثوري أخا مسروق بن سعيد نب مبارك رأيت يقول أبي سمعت
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 القطان يوسف بن محمد حدثني ببغداد يكون كان األعمى سفيان أخو مسروق بن سعيد بن مبارك البخاري
 أبي أخبرني يالنسائ الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد أخبرنا بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا النيسابوري

 الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري أخبرنا ببغداد يكون وكان مسروق بن سعيد بن مبارك الرحمن عبد أبو قال
 سفيان أخو سعيد بن مبارك يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا
 مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا بكر بن يدالول حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا ثقة

 قال قال البرقاني أخبرنا ثقة كوفي مسروق بن سعيد بن ومبارك قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح
 قال األسدي محمد بن صالح أخبرنا الحافظ الھروي محمود بن إسحاق بن يعقوب حدثنا العصمي العباس بن محمد
 فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا صدوق سعيد بن مبارك
 ثمانين سنة أول في بالكوفة توفى الثوري سفيان أخو الثوري مسروق بن سعيد بن المبارك قال سعد بن محمد حدثنا
 بن المبارك مات قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا ومائة
  أولھا في ومائة ثمانين سنة الثوري مسروق بن سعيد

 بن محمد يحيى أبي عن حدث الزيات إسماعيل بن محمد بن المبارك وقيل المبارك بن محمد بن المبارك -  7185
 البرقاني أخبرنا المقرئ النخاس بن الحسن نب هللا عبد القاسم أبو عنه روى الرمادي منصور بن وأحمد العطار سعيد
 أبي بن يزيد حدثنا منصور بن احمد حدثنا الزيات المبارك بن محمد بن المبارك حدثني النخاس بن القاسم أبو أخبرنا
 عليه هللا صلى النبي عن األنصاري مسعود أبي عن ميمون بن عمرو عن قيس أبو حدثنا سفيان حدثنا العدني حكيم
 هللا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أنفسھم في ذلك وكبر ليلة في القرآن ثلث يقرأ أن أحدكم يعجز قال أنه سلم و

  القرآن ثلث الصمد الواحد

   المطھر اسمه من ذكر

 بن عمر عن روى الدارمي سعيد بن احمد عن حدث محمد أبو طاھر بن هللا عبد بن طاھر بن المطھر -  7186
 بن مطھر محمد أبو أخبركم اسمع وأنا بشران بن عمر على قرئ قال إجازة البرقاني بكر أبو برناأخ السكري بشران
 المروزي الدارمي صخر بن سعيد بن احمد جعفر أبو حدثنا ثقة وكان عمارة دار في طاھر بن هللا عبد بن طاھر
 هللا رسول أن حمار بن ياضع عن مطرف عن قتادة عن مطر عن أبي حدثنا واقد بن يعني الحسين بن علي حدثنا
  أحد على أحد يفخر ال حتى تواضعوا أن أوحى هللا إن فقال خطبھم سلم و عليه هللا صلى

 وخلفه معروف بن محمد أبي للقاضي كتب األنبار من أصله المعدل بكر أبو محمد بن سليمان بن المطھر - 7187
 الحسن أبا سمعت قال البرقاني أخبرنا العراق أھل مذھب الفقه في وينتحل بالفضائل عالما وكان الغربي الجانب على

 أبي حملني الفريابي من سمعت يقول يوما سمعته قال لم قلت كذاب الفقيه يعني سليمان بن مطھر يقول الدارقطني
 جدعل بھذا فحدثت الحسن أبو قال سنين بأربع مات أن بعد ھذا له فقلت الحسن أبو قال وثالثمائة أربع سنة في إليه
 ثالثمائة سنة من شوال شھر في الحديث قطع والفريابي الحسن أبو قال له خيرا كان ھذا قبل مات لو  إنا فقال
 محمد بن سليمان بن المطھر بكر أبو مات قال المحسن بن ھالل أخبرني وثالثمائة إحدى سنة من المحرم في ومات
  وثالثمائة وستين ثالث سنة اآلخر ربيع شھر من عشر الثالث الخميس يوم في العراقي الفرضي األنباري الشاھد

 الشيوخ أحد كان باللحافي المعروف الصوفي الشيرازي هللا عبد أبو إبراھيم بن محمد بن المطھر - 7188
 الذي الرباط في وسكن بغداد وقدم سنة أربعين نحو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بمدينة جاور وممن الصالحين

 صحيحا سماعه وكان عنه كتبت النسوي زكريا بن محمد بن احمد العباس أبي عن وحدث المدينة عجام عند كان
 الخيام محمد بن خلف حدثنا بدمشق النسوي زكريا بن محمد بن احمد العباس أبو أخبرنا اللحافي هللا عبد أبو أخبرنا
 جابر عن الزبير أبي عن العتكي هللا عبيد عن موسى بن عيسى حدثنا الحسين بن نصر حدثنا شاذويه بن سھل حدثنا
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 خمس سنة من رجب في بايذج اللحافي توفى المالعبة قبل المواقعة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال
  الحج من رجوعنا بعد المقدس بيت في ونحن وفاته وبلغتنا وأربعمائة وأربعين

  مكرم اسمه من ذكر

 مكرم بن والحسن العطاردي الجبار عبد بن احمد عن حدث بشر أبو كرمم بن محمود بن بكر بن مكرم - 7189
 بن هللا عبد بن محمد احمد أبو عنه روى المدائني روح بن هللا وعبد األسدي عيسى بن ھارون بن ومحمد البزاز
  مستقيمة وأحاديثه وثالثمائة وثالثين ثالث سنة في منه سمع أنه وذكر الدھان جامع

 هللا عبيد بن وأحمد طالب أبي بن يحيى سمع البزاز القاضي بكر أبو مكرم بن محمد بن مداح بن مكرم - 7190
 روح بن هللا وعبد األنطاكي احمد بن منير الوليد وأبا التغلبي يوسف بن وأحمد الحنيني الحسين بن ومحمد النرسي
 بن وأحمد المدائني حيان بن يسىع بن ومحمد الخزاز عبدويه بن الحسن بن وعلي التمام غالب بن ومحمد المدائني
 بن الحسن أبو عنه حدثنا طبقتھم من وغيرھم األبار علي بن وأحمد العاقولي الھيثم بن الكريم وعبد الجمال سعيد

 القاضي احمد بن مكرم توفى شاذان بن أخبرنا قال ثقة وكان شاذان علي أبو القطان الفضل بن الحسين وأبو رزقويه
 هللا عبد بن احمد بن الحسن وحدثني وثالثمائة وأربعين خمس سنة األولى جمادى من خلون لخمس الخميس يوم

  األولى جمادى من خلون لثالث الخميس يوم مكرم توفى قال المقرئ عمر بن احمد بن علي أخبرنا الصوفي

 بن الحسن باأ سمع البزاز العباس أبو مكرم بن احمد بن نصر بن محمد بن محمد بن الصمد عبد بن مكرم -  7191
 يسيرا شيئا عنه علقت بعدھم ومن البريجي علي بن الحسين بن والحسن الھاشمي المؤمون بن الفضل وأبا الجندي
  حدثا ذاك إذ وكان وأربعمائة وعشرين إحدى سنة في وذلك كثيرة بسنين الخطاب أبي أبيه قبل ومات صدوقا وكان

  الباب ھذا في األسماء مثاني ذكر

 كھيل بن سلمة عنه روى غفلة بن وسويد طالب أبي بن علي عن حدث الكوفيين في يعد صالح أبو ميسرة - 7192
 بن احمد بن محمد أخبرنا بالنھروان الخوارج قتال علي مع حضر ممن وكان خباب بن وھالل السائب بن وعطاء
 هللا عبد بن محمد ناحدث البخاري بالل بن حامد حدثنا الحضرمي عمر بن علي أخبرنا النرسي حسنون بن محمد
 أبو ميسرة دعاني قال السائب بن عطاء عن حمزة أبو حدثنا غنجار حدثنا النضر بن بحير احمد أبو حدثنا المقرئ
 يوم علي جزع مثل رأيت ما قال فحدثنا قال السوائي جحيفة أبي مولى عياش أبو له يقال رجل إلى وأرسل صالح

 المكان ھذا اسم ما فيقول فآتيه نجده فال يلتمسه فيمن وأنا نلتمسه وكنا قال ةالثدي ذا اطلبوا يقول جعل قال النھروان
 غير في الجزع شدة من يعرق ثم قال لفيھم إنه وهللا وكذبتم ورسوله هللا صدق يقول ثم فيجزع قال نھروان فنقول
 حلمة يده على قال ثم قال ھذا نھر وأي ھذا مكان أي فيقول إليه ويعود يجده فلم يلتمسه مرارا ذلك وأعاد عرق حين

  قال كما فوجدناه قال عددا شعرات خمس أو شعرات سبع عليه الثدي كحلمة

 بن وغالب الدؤلي وداعة بن وحنظلة سليم أبي بن وليث جابان بن موسى عن حدث ربه عبد بن ميسرة - 7193
 عبيدة بن وموسى القيسي عمير بن وزياد العنبي بشير بن وزياد قيس بن حبيب بن والمغيرة الجزري هللا عبيد

 كتاب في باطلة أحاديث قحذم بن المحبر بن وداود الوداع خطبة المدائني حرب بن شعيب عنه روى وغيرھم الزبدي
 أخبرنا قاال بكر أبي بن والحسن رزق بن احمد بن محمد أخبرنا التستري غيالن بن ويحيى عمرو بن ومجاشع العقل
 المؤدب جعفر بن محمد بن الغفار وعبد الصياد يوسف بن احمد بن محمد وأخبرنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر
 حدثنا التميمي أسامة أبي بن محمد بن الحارث حدثنا قال المحرم بن مخلد بن علي بن احمد بن محمد أخبرنا قاال
 عليه هللا صلى النبي عن الدرداء أبو قال قال عامر بن لقمان عن جابان بن موسى عن ميسرة حدثنا المحبر بن داود
 فضل عن إال يكشف ال والعاقل الناس عند ظريفا خصيفا كان وإن سوء عن إال يكشف ال الجاھل إن قال أنه سلم و

 عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا الناس عند مھينا عييا كان وإن
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 حدثني الحديث بوضع أقر ربه عبد بن ميسرة يقول األشعث بن سليمان داود أبا سمعت قال اآلجري علي بن محمد
 بن جعفر بن احمد أخبرنا بصيدا الغساني احمد بن محمد بن الحسن أخبرنا باألنبار اللخمي محمد بن احمد بن محمد
 سمعت يقول حنو بن محمد بن جعفر سمعت قال البزار هللا عبد بن جابر بن هللا عبد حدثنا الطرسوسي ھو حمدان
 قال كذا فله كذا قرأ من األحاديث بھذه جئت أين من ربه عبد بن لميسرة قلت يقول الطباع بن عيسى بن محمد

 بن علي حدثنا المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا فيه الناس أرغب وضعته
 ليس ربه عبد بن ميسرة معين بن يحيى وھو زكريا أبو الق يده بخط أبي كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين
 عبد بن ميسرة قال البخاري حدثنا الفازي إبراھيم بن محمد حدثنا إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا بشيء
 النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا بالكذب يرمى ربه
 قال الدارقطني الحسن أبي علي قرأت الفوارس أبي بن محمد قال الحديث متروك ربه عبد بن ميسرة قال أبي ثنيحد

  المحبر بن داود عنه يروى متروك بغدادي ربه عبد بن ميسرة

 الحسن بن ومحمد البجلي جرير بن وعمرو عيينة بن سفيان عن حدث الخطاب ثابت أبو أبان بن مشرف - 7194
 صاعد بن محمد بن ويحيى الدنيا أبي بن بكر أبو عنه روى العابد الكريم عبد بن وصالح الھمداني زيدي أبي بن

 اآلدمي القاسم بن محمد بن عثمان أخبرنا قاال الدقيقي طاھر بن محمد بن والحسين العتيقي محمد بن احمد أخبرنا
 حدثنا ومائتين وأربعين ثالث سنة ببغداد أبان بن مشرف الخطاب ثابت أبو حدثنا صاعد بن محمد بن يحيى حدثنا
 أبي لصوت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن جدعان بن زيد بن علي عن عيينة بن سفيان
 لنفسك نفسي هللا نبي يا فيقول سلم و عليه هللا صلى النبي يدي بين يحبو وكان قال فئة من خير الجيش في طلحة
  الوقاء جھكلو ووجھي الفداء

 وعن عاصم بن علي عن بھا وحدث بغداد قدم العاص بن سعيد مولى الواسطي زيد أبو سعيد بن مشرف - 7195
 أبي بن بكر أبو عنه روى الحداد داود بن احمد سعيد أبو سعد بن إبراھيم بن ويعقوب األزرق بن يوسف بن إسحاق
 بن علي أخبرنا ثقة وكان الصفار علي وأبو العطار خلدم بن ومحمد المروزي إسحاق بن محمد بن هللا وعبد داود
 األزرق إسحاق حدثنا الواسطي سعيد بن مشرف حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد
 اثنان يتناجين فال ثالثة كنتم إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن صالح أبي عن األعمش حدثنا
 قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا به بأس ال قال أربعة كانوا فإن له فقيل قال صاحبھما دون
 يوم العاص بن سعيد مولى وكان زيد أبو سعيد بن المشرف بواسط ومات قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ
 إحدى سنة ميالده كان سنة وثمانون خمس وله ومائتين يعني وستين ست سنة رمضان شھر من خلون لثمان السبت
  ومائة وثمانين

 شاعرا وكان بعده من والمھدي المنصور وصحب بغداد قدم الكوفي الكناني سلمى أبو إياس بن مطيع -  7196
 علي أخبرني قال الكاتب موسى بن عمران بن محمد عن الجوھري على قرأت ما شعره ومن بالزندقة ورمي ماجنا
...  مجلسھم يصف مطيع فقال أيامھم من يوم في ببغداد له اخوان مع مطيع اجتمع قال علي بن احمد عن يحيى بن

 الدجى نجوم...  كأنه الزجاج فيه ترى ببيت... ...  تطرب المدامع حوراء وجه على...  صباحه نعمنا ببغداد ويوم
 الزعفران سحيق علينا... ...  تقطب حين وبةمقط طيبھا فيا...  تارة ويقطب ساقينا يصرف... ...  يقلب الندامى بين

 الشمس كادت حتى الراح من...  ومزھر صنج بين أسقي زلت فما... ...  المذھب الياسمين فيھا أكاليل...  وفوقنا
 على الغبار تمطر بلدة... ...  بغداذا أحلنا إذ عندنا...  وعسرا شرا الزمان ھذا زاد...  بغداد يذم وله قال...  تغرب

 المظفر الحسن أبو أخبرنا البزاز رزق بن احمد بن محمد الحسن أبو أخبرنا...  الرذاذا السماء تمطر كما...  س ناال
 قال قال إبراھيم بن احمد أنشدني قال الطلحي إسحاق أبي عن المريدي هللا عبد بن احمد أنشدنا قال الشرابي يحيى بن

...  لھذاك سقيا ذاك من ھذا أين... ...  ذا حبذا ال حين ذاك حبذا ... عنا زال الذي عيشنا حبذا...  إياس بن مطيع
 على التراب تمطر بلدة... ...  بغداذا أحلنا إذ عندنا...  وعسرا شرا الزمان ھذا زاد... ...  لھذا سقيا نقول ولسنا
 خربت... ...  أعاذا قد ما كبعض عذاب من...  بالدا ربي أعاذ ما فإذا... ...  الرذاذا الشمال تمطر كما...  القوم
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 أخبرني المرزباني هللا عبيد أبو أخبرنا القمي أيوب بن علي أخبرني...  كلواذا أھلھا بأعمال...  هللا خرب كما عاجال
 فيھا بليت...  غاية مدى الحب نازعني...  إياس بن مطيع قال قال المنجم يحيى بن احمد أخبرني ھارون بن علي
 لھا وودي صاف لھا حبي... ...  الحديدا منه ذاب حديد على...  حبھا من بالقلب ما صب لو... ...  جديد غض وھو
 سعيد اني... ...  عميد مستھام وقلبي ألقى...  ما جھد على صبرا وزادني... ...  شديد عليھا واسقامي محض... 
  شھيد مت مت إن وإنني...  نلتھا إن الجد

 كاسب بن حميد بن ويعقوب العثماني مروان أبي عن حدث البكري اشدر بن مطيع بن هللا عبد بن مطيع - 7197
 بن القاسم عمر أبو القاضي حدثنا المادراني الحسن أبو عنه روى الزھري مصعب وأبي العدني عمر أبي بن ومحمد
 دثناح مطيع بن هللا عبد بن مطيع حدثنا المادراني إسحاق بن علي حدثنا بالبصرة الھاشمي الواحد عبد بن جعفر
 قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن زبيد عن الثوري سفيان عن المخزومي خالد بن محمد حدثنا حميد بن يعقوب
  الثوري عن خالد بن محمد بروايته تفرد كله اإليمان واليقين اإليمان نصف الصبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 ولزم العلماء وجالس النائية البلدان إلى الحديث في رحل الموصلي األزدي مسعود أبو عمران بن المعافى - 7198
 عن وحدث واألدب والزھد السنن في كتبا فصنف غيره وعن عنه الكتاب وأكثر بآدابه وتأدب به فتفقه الثوري سفيان
 كدام بن ومسعر العمري هللا وعبيد جعفر بن الحميد وعبد جريج وبن يونس بن ومالك ذئب أبي وبن الثوري سفيان
 حسان بن وھشام وشريك يونس بن وإسرائيل صالح ابني وعلي والحسن إسحاق أبي بن ويونس مغول بن ومالك
 يزيد بن وثور األوزاعي عمرو وأبي يحيى بن وھمام سلمة بن وحماد خالد بن وقرة وشعبة عروبة أبي بن وسعيد
 بن موسى عنه روى برقان بن فروجع لھيعة بن هللا وعبد سعد بن والليث عمرو بن وصفوان عثمان بن وحريز
 بشر أھلھا من عنه فروى بھا وحدث مرة غير بغداد وقدم المواصلة وكافة الوليد بن وبقية المبارك بن هللا وعبد أعين
 بن محمد أنبأنا عاقال كريما فاضال زاھدا وكان الھروي هللا عبد بن وإبراھيم الوركاني جعفر بن ومحمد الحارث بن

 عن ھاشم بن إبراھيم حدثنا إسماعيل بن علي حدثني لفظه من الحافظ سلم بن عمر بن محمد احدثن رزق بن احمد
 العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا منھا خرج حتى عجل عجل للمالح يقول فجعل ببغداد المعافى مر قال بشر

 بن محمد بن عمران بن افىالمع قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن احمد أخبرنا
 األزد من فھم بن سلمة بن مخاشن بن دوس بن غنم بن جبلة بن لبيد بن عبيد بن وھب بن جابر بن نفيل بن عمران
 بن محمد بن جعفر حدثنا إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري أخبرني سنة صاحب خيرا فاضال ثقة كان

 األزد من شرف في كان قال عمران بن المعافى صحب كان وقد الحارث بوأ قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر
 الصباح بن محمد بن عمر حدثنا القواس عمر بن يوسف أخبرنا الفقيه إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا بالموصل
 دهفطر المسجد يدخل الجمعة يوم الحارث بن بشر جاء يقول السقطي سريا سمعت قال الجنيد سمعت قال المقرئ
 لم البوابون طردني قال تبكي مالك قال عمران بن المعافى فأتاه يبكي الشعراء قبة في فقعد سائال ظنوه البوابون
 سمعت المعافى قال أريد ليس قال أنا المسجد أدخلك حتى قم قال نعم قال اغتممت قد قال المسجد أدخل يدعوني
 بن محمد الفرج أبو إلي كتب مكان كل من البالء يأتيه تىح اإليمان حقيقة المؤمن يستكمل ال يقول الثوري سفيان
 األزدي إياس بن محمد بن يزيد زكريا أبو حدثنا قال حدثھم الطوسي محمد بن المطھر أن يذكر المصلي إدريس
 يعني الصالح الرجل ذلك حدثني يقول المبارك بن كان قال الحارث بن بشر عن الھاشمي المغيرة بن هللا عبد حدثنا
 الثوري سفيان كان قال الحارث بن بشر عن القرشي المغيرة بن هللا عبد حدثنا زكريا أبو وقال عمران بن عافىالم

 بن محمد أخبرنا النھرواني روح بن عمر بن احمد أخبرنا الياقوتة يسميه وكان كاسمك معافى أنت للمعافى يقول
 إذا كان الثوري سفيان أن بلغني يقول الحارث بن بشر سمعت قال خشرم بن علي حدثنا داود أبي بن حدثنا العباس
 حاتم أبي بن الرحمن عبد أخبرنا السراجي الحسن بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا الياقوتة ذاك قال المعافى ذكر

 العلماء ياقوتة فقال عمران بن المعافى وذكر الثوري سمعت قال يونس بن احمد سمعت قال أبي حدثنا الرازي
 بن إسحاق حدثنا مجاھد بن ھيثم حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا النرسي القاسم بن عمر بن دمحم أخبرنا
 يعزونه إخوانه فجاء الموصل واقعة في ابنان عمران بن للمعافى قتل يقول الحارث بن ھو بشرا سمعت قال الضيف
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 وغلفھم غداھم حتى برحوا فما قال فھنئوه لقا ھنئوني ولكن تعزوني فال لتعزوني جئتم كنتم إن لھم فقال الغد من
 عمار بن قال قال إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خميرويه بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا بالغالية
 محمد بن احمد سمعت قال األشناني محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا منه أفضل بعد قط ار لم عمران بن المعافى وذكر
 بن المعافى عن معين بن يحيى يعني وسألته يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي سعبدو بن

 حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا ثقة فقال عمران
 علي بن الحسين أخبرنا ثقة الموصلي عمران بن المعافى قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو

 بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري
 الطوسي محمد بن المظفر أن يذكر الموصلي إدريس بن محمد إلى كتب ثقة موصلي عمران بن المعافى قال خراش
 بن سمعت قال سليم بن إدريس حدثني زياد بن هللا عبد حدثنا األزدي إياس بن محمد بن زيدي زكريا أبو حدثنا حدثھم
 بن المعافى رأيت قال الموصل أھل من فقلت أنت ممن لي فقال بالحدث يونس بن عيسى عند كنت يقول عمار
 علي أخبرنا بعلمه هللا يريد غيره من سمع المعافى رأى أحدا أحسب ما قال نعم قلت منه سمعت قال نعم قلت عمران

 مات الموصلي عمران بن معافى أن قانع بن الباقي عبد حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا السمسار محمد بن
 بن محمد سمعت قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا ومائة وثمانين أربع سنة في
 أخبرنا الھروي خميرويه بن أخبرنا البرقاني أخبرنا ومائة وثمانين خمس سنة معافىال مات قال عمار بن هللا عبد

 في الموصلي إدريس بن محمد أخبرنا ومائة وثمانين خمس سنة المعافى ھلك عمار بن قال قال إدريس بن الحسين
 حسين بن علي حدثنا يرةمغ بن حدثنا إياس بن محمد بن يزيد زكريا أبو حدثنا الطوسي محمد بن المظفر حدثنا كتابه

 بن ھرثمة قبل من الموصل والي الھيثم بن عمرو عليه وصلى ومائة وثمانين أربع سنة المعافى مات قال الخواص
 وقال ومائة وثمانين ست سنة المعافى مات قال خارجة بن الھيثم عن أبان بن هللا عبد حدثنا زكريا أبو وقال أعين
  ومائة وثمانين ست سنة المعافى مات قال الجراح بن رباح حدثنا الجوھري حاتم ناحدث زياد بن هللا عبد حدثنا أيضا

 طراز بابن المعروف القاضي النھرواني الفرج أبو داود بن حماد بن حميد بن يحيى بن زكريا بن المعافى - 7199
 األدب وأصناف اللغةو والنحو بالفقه وقته في الناس أعلم من وكان الطبري جرير بن محمد مذھب إلى يذھب كان
 القاسم أبي عن وحدث صنبر بن عن نيابة الطاق بباب القضاء ولي المعافى أن التنوخي القاسم أبو القاضي لي وذكر
 وسعيد الحضرمي ھارون بن محمد حامد وأبي العدوي سعيد وأبي صاعد بن ويحيى داود أبي بن بكر وأبي البغوي

 والقاضي األزھري القاسم أبو عنه حدثنا وبعدھم طبقتھم في ومن األزھر أبي بن ومحمد الحافظ زبير أخي محمد بن
 الجازري الحسين بن ومحمد النھرواني روح بن عمر بن وأحمد التوزي بن علي بن وأحمد الطبري الطيب أبو

 أال...  لنفسه الجريري زكريا بن المعافى الفرج أبو القاضي أنشدنا قال الطبري الطيب أبو القاضي أنشدنا وغيرھم
 وھب ما لي ترض لم ألنك...  فعله في هللا على أسأت... ...  األدب أسأت من على أتدري...  حاسدا لي كان لمن قل

 زكريا بن المعافى ان روح بن عمر بن احمد حدثني...  الطلب وجوه عليك وسد...  زادني بأن عنه فجازاك... ... 
 فقال نتذاكر العلوم من نوع أي في له فقالوا واألدب العلم أھل من جماعة ھناك وكان الرؤساء لبعض دار في حضر
 أن وتأمره إليھا بالغالم تبعث أن رأيت فان األدب وأصناف العلوم أنواع جمعت قد خزانتك الرئيس لذلك المعافى
 قال فيه ونتجارى فنتذاكره ھو نوع أي في وتنظر تفتحه ثم فيحمله منھا قرب كتاب أي إلى بيده ويضرب بابھا يفتح
 شھفيروز بن عيسى بن المحسن طالب أبو حدثني العلوم بسائر أنسة له كان المعافى أن على يدل وھذا روح بن

 العلوم حضرت فقد الفرج أبو القاضي حضر إذا يقول كان أنه البافي محمد أبي عن لي حكى قال بالنھروان الفقيه
 أن ماله بثلث رجل أوصى لو يقول البافي محمد أبو كان لقا الدلوي محمد بن احمد حامد أبو القاضي حدثني كلھا
 قلت الناس اعلم كان فقال المعافى عن البرقاني سألت زكريا بن المعافى إلى يدفع أن لوجب الناس أعلم إلى يدفع
 أعلم إلى يدفع بأن ماله في رجل أوصى لو يقول البافي كان لي وقال حاله أعرف ال فقال الحديث في حاله وكيف

 سألت الشيعة إليھا يميل التي لألحاديث الرواية كثير كان لكن البرقاني قال طراز بن إلى يدفع بأن الفتيت لناسا
 ثالث سنة في ولدت يقول المعافى سمعت روح بن لنا قال شيئا منه أسمع ولم ثقة فقال أخرى مرة عنه البرقاني
 بالصواب أشبه وھو روح بن قال وثالثمائة خمس نةس في ولدت يقول سمعه من وحدثني عنه حفظي ھكذا وثالثمائة
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 خمس سنة رجب من خلون لسبع الخميس يوم ولدت زكريا بن المعافى الفرج أبو القاضي لي قال قال التنوخي حدثنا
 سنة من الحجة ذي في زكريا بن المعافى مات قاال العتيقي محمد بن وأحمد الخالل محمد بن الحسن حدثنا وثالثمائة
 في بالنھروان زكريا بن المعافى توفى قاال المحسن بن وھالل التنوخي أخبرنا ثقة وكان العتيقي قال ثالثمائةو تسعين
  وثالثمائة تسعين سنة الحجة ذي من عشر الثامن اإلثنين يوم

 القتات جعفر بن محمد عن بدمشق حدث تنيس خطيب البغدادي المعافى أبو جعفر بن احمد بن مسافر - 7200
  دمشق ساكن الرازي هللا عبد بن محمد بن تمام هعن روى

 يعقوب بحرف القرآن الناس عليه وقرأ بغداد نزل البصري المقرئ القاسم أبو عباد بن الطيب بن مسافر -  7201
 الحسن بن احمد لي قال صالحا شيخا وكان بالبصرة خشنام بن الحسن أبي على قراءته وكانت الحضرمي إسحاق بن
 يكن ولم مجلسين الھجيمي إسحاق أبي من وسمعت وثالثمائة وأربعين أربع سنة في ولدت يقول سمعته خيرون بن

 سنة شوال من عشر الثاني األحد يوم حرب باب مقبرة في ودفن األحد ليلة في ببغداد وتوفى الحديث من شيء عنده
  وأربعمائة وأربعين ثالث

  الباب ھذا في األسماء مفاريد ذكر

 وھو سرق إنه يقال كوفي الھمداني عائشة أبو الرحمن عبد بن مسروق وھو مالك بن األجدع بن مسروق -  7202
 مسعود بن هللا وعبد وعليا وعثمان وعمر بكر أبا مسروق ورأى األجدع أبوه وأسلم مسروقا فسمي وجد ثم صغير
 حرب علي مع رحض ممن وكان النخعي وإبراھيم الشعبي عامر منھم جماعة عنه روى المؤمنين أم وعائشة
 يوسف بن احمد بن محمد أخبرنا إبراھيم بن احمد أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا بالنھروان الخوارج
 بن عن عاصم بن وبشير نافع بن ربه عبد عن المدائني الحسن أبو أخبرنا الخراز الحارث بن احمد حدثنا الجريري

 فقلت ورسوله هللا صدق وقال بابا فضرب قدوم يده وفي علي قام لھمقت فلما علي مع النھر مسروق شھد قال ليلى أبي
 بن محمد بن الحسن سعيد أبو أخبرنا خدعة الحرب ولكن ال قال شيئا ھذا في سلم و عليه هللا صلى النبي من أسمعت
 بن خليفة حدثنا األھوازي إسحاق بن احمد بن عمر حدثنا جعفر بن محمد بن هللا عبد أخبرنا بأصبھان الكاتب هللا عبد
 بن مالك بن رافع بن ناشج بن عامر بن عمرو بن وادعة بن هللا عبد ولد من مالك بن األجدع بن مسروق قال خياط
 العلم أھل بعض وذكر وستين ثالث سنة مات عائشة أبا يكني حمدان بن نون بن خيوان بن جشم بن حاشد بن جشم
 بن هللا عبد بن سعد بن الحارث بن معمر بن سالمان بن مر هللا عبد بن أمية بن مالك بن األجدع بن مسروق انه

 حدثنا األنباري الھيثم بن محمد بن جعفر بن محمد أخبرنا قاال البرقاني بكر وأبو الرزاز احمد بن علي أخبرنا وادعة
 لقيت قال روقمس عن الشعبي عن مجالد حدثنا الثقفي عقيل أبو حدثنا النضر أبو حدثنا البرجالني الخليل بن احمد
 األجدع يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال األجدع بن مسروق فقلت اسمك ما فقال الخطاب بن عمر

 أبي بن احمد أخبرنا الرحمن عبد بن مسروق الديوان في فرأيته الشعبي قال الرحمن عبد بن مسروق أنت شيطان
 يقول داود أبا سمعت قال أآلجري علي بن محمد هللا عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا جعفر

 أخبرنا خاله وعمرو كرب معدي بن عمرو أخت بن ومسروق باليمن فارس أفرس أبوه كان األجدع بن مسروق
 حاضر وأنا البراء بن احمد بن محمد على قرئ قال الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي
 ولم وعليا عمر ولقي بكر أبي خلف وصلى هللا عبد أصحاب من أحدا مسروق علي أقدم ما المديني بن ليع قال قال
 أصحاب من لقيه من إلينا انتھى ما ھذا األرت بن وخباب والمغيرة هللا وعبد ثابت بن وزيد شيئا عثمان عن يرو

 قال أخبرھم البجلي الميمون أبا أن يذكر قيالدمش عثمان بن الرحمن عبد إلى فكتب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ما قال مرة غير السفر أبا سمعت قال مغول بن مالك حدثنا نعيم أبو حدثنا عمرو بن الرحمن عبد زرعة أبو أخبرنا
 بن إسحاق بن محمد حدثنا الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا مسروق مثل ھمدانية ولدت
 ما قال الشعبي عامر عن الطائي أيوب عن عيينة بن سفيان حدثنا الحكم بن بشر بن الرحمن عبد حدثنا راھويه
 علي بن إسماعيل أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا مسروق من اآلفاق من أفق في للعلم أطلب أحدا أن علمت
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 عبد حدثنا أبي حدثني احمد بن هللا عبد حدثنا قالوا حمدان بن جعفر بن وأحمد الصواف بن علي وأبو الخطبي
 ويعلمونھم الناس يقرئون الذين هللا عبد أصحاب كان قال إبراھيم عن منصور عن سفيان عن مھدي بن الرحمن
 بن هللا عبد أخبرنا الفضل أبو أخبرنا شرحبيل بن وعمرو قيس بن والحارث ومسروق وعبيدة واألسود علقمة السنة
 أعلم مسروق كان قال الشعبي عن أبجر بن الملك عبد عن سفيان حدثنا بيصةق حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر

 اليستشير مسروق وكان مسروقا يستشير شريح وكان مسروق من بالقضاء اعلم شريح وكان شريح من بالفتوى
 كريب بوأ حدثنا طالب أبي بن إبراھيم حدثنا احمد بن دعلج أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا شريحا
 بن أخبرنا رجع حتى وجھه على ساجدا إال ينم فلم مسروق حج قال إسحاق أبي عن شعبة عن محمد بن حجاج حدثنا
 حدثنا مروان بن أزھر حدثني قال الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد بكر أبو حدثنا النجاد سلمان بن احمد أخبرنا رزق
 جلست فربما قدماه تورم حتى يصلي مسروقا يعني كان قالت مسروق امرأة عن سيرين بن أنس عن زيد بن حماد
 بحمص ثوابة بن احمد بن يعقوب حدثنا أبي حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا بنفسه يصنع أراه مما خلفه أبكي
 قال الشعبي عن خليفة بن فطر عن الثوري سفيان حدثنا الشامي الحسن بن علي حدثنا التنوخي عثمان بن سعيد حدثنا
 تبنته قد سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة وكانت صائم وھو صائف يوم في األجدع بن مسروق على غشي
 بنية يا بي أردت ما قال واشرب أفطر أبتاه يا فقالت إليه فنزلت قال شيئا ابنته يعصي ال وكان عائشة ابنته فسمى
 بن محمد بن حمزة أخبرنا سنة ألف خمسين مقداره كان يوم في لنفسي الرفق طلبت إنما بنية يا قال الرفق قالت
 بن على حدثنا األندلسي بكر بن الوليد أنبأنا محمد وقال حدثنا حمزة قال األكبر الواحد عبد بن ومحمد الدقاق طاھر
 كنىي األجدع بن مسروق قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن أحمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد
 بن أخبرنا قدماه تورم حتى يصلي وكان ويفتون يقرؤون الذين هللا عبد أصحاب أحد وكان ثقة تابعي كوفي عائشة أبا

 بعد مسروق بقي قال سفيان حدثنا هللا عبد أبو حدثني إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق
 بن الحسن وأخبرنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا بدع أخبرنا الفضل بن أخبرنا أحد عليه يفضل ال علقمة
 المحرر بن قعنب حدثنا المدائني إسحاق بن هللا عبد أخبرنا النعالي محمد بن إسحاق جدي أخبرنا العباس بن الحسين
 بن مدمح بن جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا وستين اثنتين سنة األجدع بن مسروق ومات نعيم أبو قال قاال الباھلي
 ثالث سنة األجدع بن مسروق مات قال نمير بن حدثنا الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير
 أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا البرذعي صفوان بن الحسين أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا وستين
 ثالث سنة توفى عائشة أبا ويكنى الوادعي ثم الھمداني مالك بن األجدع بن مسروق قال سعد بن محمد حدثنا الدنيا
 الكوفي مروان بن علي بن زيد بن محمد أخبرنا الطناجيري علي بن الحسين الفرج أبو أخبرني بالكوفة وستين
 ثالثا وله مسروق مات قال عمرو بن الفضل حدثنا حاتم بن ھارون حدثنا الشيباني عقبة بن محمد بن محمد أخبرنا
  وستون

 الخثعمي حكيم بن مكرم عنه روى طالب أبي بن علي عن بھا وسمع المدائن نزل تابعي هللا عبد بن مھران -  7203
 داود حدثنا البغلي محمد بن هللا عبد حدثنا الوزير عيسى بن علي بن عيسى أخبرنا التنوخي المحسن بن علي أخبرنا

 وھو طالب أبي بن علي لقيت قال هللا عبد بن مھران حدثني ميالخثع هللا عبد أبو حكيم بن مكرم حدثنا عمرو بن
 على بدنه وقع وقد بطنه عظم من صدره على فتوزر دن قنطرة بلغ حتى المھاجرون وحوله المدائن قصر من مقبل
 أسبانبر يريد وھو بجنباته أمشي وأنا أذنيه من الشعر خرج قد أجلح أصلع ومناكب عضالت ذو البطن ضخم إزاره
 في علي صوت فكأنما انتصر حر فقال الغالم وجه فالطم يدي رفعت التفت فلما على فالتفت وجھي فلطم غالم فجاء
  الساعة أذني

 بضم الصلب بن شريك بن مطر بن هللا عبد بن زائدة بن معن وھو الشيباني الوليد أبو زائدة بن معن - 7204
 بن ذھل بن مرة بن ھمام بن مرة بن شراحيل بن قيس بن عمرو الصلب قاسم واحدة بنقطة المعجمة وبالباء الصاد
 بن جديلة بن دعمي بن أفصى بن ھنب بن قاسط بن وائل بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بن ثعلبة بن شيبان
 اليمن وغير اليمن والة ثم بنيت لما ببغداد المنصور صحابة من معن كان عدنان بن معد بن نزار بن ربيعة بن أسد
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 القاسم حدثنا النحوي جعفر بن هللا عبد حدثنا عمران بن محمد بن احمد أخبرنا األزھري أخبرني جوادا اسمح وكان
 في فقارب المؤمنين أمير جعفر أبي على دخل زائدة بن معن أن إبراھيم بن غياث عن المدائني حدثنا المغيرة بن

 فيك وإن قال العدائك قال لجلد إنك قال لمؤمنينا أمير يا طاعتك في قال معن يا سنك كبرت جعفر أبو له فقال خطوه
 بن محمد أخبرنا المعدل سعيد بن إسماعيل أخبرنا النصيبي عثمان بن محمد بن الحسين أخبرني لك ھي قال لبقية

 بينا قال معن شرطة صاحب حدثني المازني عثمان أبو حدثنا احمد بن خلف المؤدب معاذ أبو أخبرنا دريد بن الحسن
 تحجبه ال لحاجبه قال ثم قال غيري يريد الرجل أحسب ما معن فقال قال يوضع براكب ھو إذا معن أسر على أنا
 رمى دھر ألح... ...  كثروا إذا العيال أطيق فما...  بيدي ما قل هللا أصلحك...  فقال قال يديه بين مثل حتى فجاء قال

 غالم يا قال ثم أوبتك الجعلن وهللا جرم ال أريحية هوأخذت معن فقال قال...  وانتظروا إليك فأرسلوني...  بكلكله
 بن الحسين بن ومحمد النھرواني روح بن عمر بن احمد أخبرنا يعرفه ال وھو إليه فدفعھا دينار والف الفالنية ناقتي
 مالك بن علي بن الحسن بن عمر حدثنا زكريا بن المعافى حدثنا محمد وقال أخبرنا احمد قال الجازري محمد
 أذربيجان زائدة بن معن المنصور ولى لما سلم بن سعيد قال قال قعنب حدثنا النحوي يزيد بن محمد حدثنا بانيالشي
 أھل من وفد بالباب األمير هللا أصلح فقال اآلذن فدخل عليه واستأذنوا ببابه صاروا فلما الكوفة أھل من قوم قصده
 على فوثب زرية ھيئة في معن إليھم فنظر عليه فدخلوا لھم إيذن قال الكوفة من قال العراق أھل أي من قال العراق
 ھو الذي ثوبيك فأحسن... ...  قلب بالناس فالدھر مرمتھا...  فاغتنم صديقك نابت نوبة إذا...  يقول وأنشأ أريكته
...  يعقب عنك غنى أو اقتدار زوال...  قادرا كنت إذا بمعروف وبادر... ...  يركب ھو الذي مھريك وافره...  البس
 قال ھرمة بن عمك البن قال لمن قال ھذا من أحسن أنشدك أال األمير هللا أصلح فقال القوم من رجل إليه فوثب قال
 ينفعك لم المرء إذا... ...  الشحائح النفوس المال عن وتسخو...  العرى بھا تحل تارات وللنفس...  يقول فانشأ ھات
 فقال...  ورائح غاد والموت فغدا غدا...  ماله المرء يمنع حال ألية... ...  ئحالصفا عليه ضمت إذا أقل...  فنفعه حيا
 فيھم لنا يتھيأ أن إلى أمورھم على بھا يستعينون آالف أربعة أعطه غالم يا لغيرك الشعر كان وإن وهللا أحسنت معن
 لھم صفرھا ھمتي من أرفع متكھ تكون ال وهللا معن فقال دراھم أم دنانير أجعلھا سيدي يا الغالم فقال نريد ما

 أبي عن الثوري عن األشناداني يعني عثمان أبو أخبرنا دريد بن حدثنا إبراھيم بن احمد حدثنا األزھري أخبرني
 الحاجب سأل مقامه طال فلما الحجاب شديد معن وكان إليه يصل ال حوال زائدة بن معن بباب شاعر وقف قال عبيدة
 فضل فما...  حجاب له الجواد كان إذا...  فيھا فإذا الرقعة فأوصل عليه حدبا الحاجب وكان رقعة له يوصل أن

 فأخذ بمعنى يأتوا ولم وأكثروا فخلطوا بيته عن أجيبوه وقال كتابه إلى الرقعة معن فألقى...  البخيل على الجواد
 معروفه من أيؤيسني  إنا شاعرال فقال...  بالحجاب تعلل يعذر ولم...  مال قليل الجواد كان إذا فيھا وكتب الرقعة

 أبو أخبرنا زورة كل في عندنا لك ھي وقال آالف بعشرة فاتبعه بانصرافه فأخبر عنه معن فسأل منصرفا ارتحل ثم
 أبو أخبرنا الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا المعدل سعيد بن إسماعيل أخبرنا الوكيل الواحد عبد بن احمد يعلى
 شئت إن معن له فقال زائدة بن معن إياس بن مطيع مدح قال الصبحي خنيس بن إبراھيم بن محمد أخبرنا قال غسان
...  كسب خير أمير من ثناء...  إليه وكتب المدح اختيار وكره الثواب اختيار من فاستحيا أثبتك شئت وإن مدحتك
 دينار بألف له فأمر...  واءد من الدراھم مثل وما...  عظامي برى الزمان ولكن... ...  ثراء وأخي مغنم لصاحب
 يعني موسى أبو حدثنا الكاتب الرحمن عبد بن يزداد حدثنا زكريا بن المعافى أخبرنا روح بن عمر بن احمد أخبرنا
 المجلس فإذا حفصة أبي بن وأتاه الناس فأتاه بغداد زائدة بن معن قدم قال العتبي حدثني البصري إسماعيل بن عيسى
... ...  مطعما نيل يروا لم ولكن عليك...  بقية عنك األعداء أحجم وما...  قال ثم الباب يبعضادت فأخذ بأھله غاص

 آالف عشرة فقال السمط أبا يا احتكم معن فقال...  وتنفعا تضر أن إال هللا أبى...  فيھما والحتف الجود راحتان له
 بن محمد أخبرنا سعيد بن إسماعيل أخبرنا يالنصيب محمد بن الحسين أخبرني الفا تسعين وهللا عليك ربحت معن فقال

 فقال أعرابي فأتاه العباس ولد من رجال يعني قثم جعفر أبو ولي قال عثمان أبي عن معاذ أبو أخبرنا دريد بن الحسن
 ياألعراب فقال أفعل ال وهللا فقال قال لتفعلن با أقسم... ...  وأمھن بنياتي أكس...  الجنة جزيت الخير قثم يا... 
 بن الصمد عبد الخطاب أبو أخبرنا دينار ألف إليه فبعث معنا الكلمة فبلغت قسمي البر معن على أقسمت لو لكن
 القاسم بن محمد حدثنا الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا سويد بن سعيد بن إسماعيل أخبرنا مكرم بن محمد بن محمد

 آخرھم في دخل ثم حاجته وذكر بوسيلة يمت رجل كل عليه فدخل عاما إذنا زائدة بن معن اذن قال السھمي أخبرني
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 فشفع... ...  دليل عليك واحسان وفضل...  غيره شيء ال الرحمن بي أتاك...  فقال سببك وما أنت من فقال فتى
 وفضله فأعطاه أحد به توسل من بأجل توسلت لقد فتى يا فقال...  سبيل الجليل رد إلى فليس...  متفضال سيدا كريما

 التميمي جعفر بن محمد الحسن أبو أخبرنا المقرئ هللا عبد بن علي بن الحسن علي أبو أخبرنا أعطى من سائر لىع
 بن إبراھيم بن يوسف حدثنا عمر بن محمد حدثنا طيفور بن بكر أبو أخبرنا عقدة بن محمد بن احمد أخبرنا الكوفي
 فكتب قال عنده من خرجوا ما بعد جاء رجال إال طاھموأع فوصلھم معن على قوم وفد قال الرحمن عبد بن هللا عبد
 يصدق من علي...  ضياء لھا وليس لنعمى أبا... ...  مسول منصرفي بعد فإني...  أثني عليك الخلتين بأي...  إليه
 بن علي بن محمد منصور أبو أخبرنا درھم آالف بعشرة له وأمر وهللا أحد ال زائدة بن معن له فقال...  أقول ما
 حدثنا الكديمي القرشي يونس بن محمد حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد حدثنا العلم خازندار حاقإس

 فلما عليه فاستأذن ولد حين صبي فيه نطع ومعه زائدة بن معن إلى أعرابي أتى قال قريب بن الملك عبد األصمعي
...  240...  محمود الناس في فتى سميى ھذا...  له قلت ثم بمعن معنا سميت...  وقال يديه بين الصبي دھده دخل
 بل ال...  مصورة جود من يمينك أمست... ...  وموجود معھود جودك مثل ما...  نعرفه الجود ومنك الجواد أنت
 ما حسبك قال لزدناك زدت كنت لو دينار ثالثمائة أعطوه قال ثالثة قال األبيات كم قال...  الجود صور منھا يمينك
 حدثنا الكاتب طالب أبو حدثنا المقرئ احمد بن هللا عبيد القاسم أبو حدثنا األزھري أخبرني أخذت ما وحسبي سمعت
 يتصيد يوما المھدي خرج قال سليمان حدثنا الضبي عمران بن عامر ھو وإنما قال كذا عامر بن عمرو عكرمة أبو
... ...  الجود صور منھا يمينك بل ال...  صورةم جود من يمينك أضحت...  فأنشده األسدي مطير بن الحسين فلقيه
 وھل فاسق يا كذبت المھدي فقال...  العود في الماء يجري بنانك ومن...  مشرقة األرض تضحى وجھك حسن من

...  مربعا ثم مربعا الغوادي سقتك...  لقبره قوال ثم بمعن ألما...  معن في قولك مع ألحد موضعا شعرك في تركت
...  جوده واريت كيف معن قبر ويا... ...  مضجعا للمكارم خطت األرض من...  حفرة أول كنت عنم قبر فيا... 
... ...  تصدعا حتى ضقت حيا كان ولو...  ميت والجود الجود حويت ولكن... ...  مترعا والبحر البر منه كان وقد
...  والندى الجود مضى معن مضى افلم... ...  فودعا ولى ثم ربيعا فعاش...  وجھه صورة الجود إال كان وما

 فرضي حسناتك من حسنة إال معن وھل المؤمنين أمير يا قال ثم الحسين فأطرق...  أجدعا المكارم عرنين واصبح
 بكر أبو أخبرنا الخزاز العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرني دينار بألفي له وأمر عنه
 زائدة بن معن إلى رجل كتب قال سالم بن محمد أخبرني محمد بن هللا عبد أخبرني زبانالمر بن خلف بن محمد
 بالخطر اختضب أن إليه وكتب دينار ألف الخطر وفي خطر بجراب إليه فأرسل خطرا يستھديه اليمن والي وھو
 الخطر عليه ورد فلما إليه يبعث فلم خطرا إخوانه بعض سأل قد معن إلى يكتب أن قبل الرجل وكان بنخالته وانتفع
 وأھدى دنانيرا وأھدى... ...  خطرا لنا فأھدى معن إلى كتبنا...  بخطره ضن العباس أبو أتانا...  يقول أنشأ معن من

 بكرا فرعت التي وشيبان قريش...  فمعدن معدنان إال الناس وما... ...  عطرا لنا وأھدى بزا لنا وأھدى...  دراھما
 وخمسين اثنتين سنة قال سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا قطانال الفضل بن أخبرنا... 
 بست فنزل سجستان زائدة بن معن ولى المنصور جعفر أبا أن بلغنا خراسان بأرض زائدة بن معن قتل فيھا ومائة
 أخبرنا الخطيب الھاشمي با ديالمھت بن علي بن محمد الحسين أبو القاضي أخبرنا فقتلوه أھلھا في السيرة وأساء
 غير عن أبي أنشدني قال األنباري القاسم بن محمد أنشدنا قال المأمون بن الفضل بن الحسن بن محمد الفضل أبو

 تبيد لن محامد...  وأبقى معن لسبيله مضى...  الشيباني زائدة بن معن يرثي حفصة أبي بن لمروان شيوخه من واحد
 تھد...  نزار كانت الذي الجبل ھو... ...  جالال ملبسة اإلظالم من...  معن أصيب يوم الشمس كأن... ...  تناال ولن
 العراق وأظلمت... ...  النھاال األسل بھا يروي وقد...  معن لفقد الثغور وعطلت... ...  الجباال به العدو من

 وكادت... ...  فماال وھى حين العز لركن...  جانباه يرجف الشام وظل... ...  اختالال المجللة مصيبته...  وألبستھا
...  اختياال به تطول كانت فقد...  خشوع له البالد يعل فان... ...  زاال غداة تزول نجد ومن...  أرض كل تھامة من
 عياال حفرته زار أن إلى...  لمعن كلھم الناس وكان فعاال أكرمھم األخيار من...  معنا أصاب يوم الموت أصاب... 

 ويسبق...  ثقل كل يحمل كان من ثوى... ...  ارتحاال زائدة بن غير إلى...  ينوي للعرف طالب يك ولم. ... ..
 ذوي أكف بلغت وما... ...  الرحاال بساحته حطوا وال...  معن بمثل الوفود نزل وما... ...  السؤاال راحته فيض
 ألبيض... ...  سجاال مترعة المعروف من...  حياض له جفت كانت وما... ...  شماال وال يديه من يمينا...  العطايا
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 ولم... ...  فطاال له مد العمر وليت...  فدوه به الشامتين فليت... ...  ماال الخير بغاة به يعم...  حتى المال يعد ال
...  واعتداال لينا فيھن ترى...  سمرا الخطى من ومادته... ...  المذاال والحلق الھند سيوف...  ولكن ذھبا كنزه يكن
 أن يكره كان جياد...  أزيلت قد زوائد أمست لئن... ...  ناال التفضيل به تقى وفضل...  باقيات مكارم من وذخرا... 
 غشيت وقد...  فأحرزته النھاب حوت وقد... ...  خياال ويرجعھا عققا بھا...  وتسمو به تصان كانت لقد... ...  تزاال
 عبرات لك بما فلست... ...  تقاال أن دھرك عثرات به...  ترجو كنت من لسبيله مضى.. ... . الطالال الموت من
 وقائلة... ...  اشتعاال تشتعل النار كحر...  حزن غليل منك األحشاء وفي... ...  انھماال إال بدموعھا أبت...  عين
...  خباال وأورثه به أضر...  حتى نالحز براه رجال رأت... ...  فحاال قلبا عھدھا عن معا...  ولوني جسدي رأت
 مصيبة لفجع...  مني أنكرت الذي لھا فقلت... ...  الصقاال فقد قد الھندي من...  نحول كذي عاد مروان أرى... 
 قرن قد ليال...  معن بعد واصل الليل كأن فحاال حاال بالفتى تقلب...  صروف لھا المنون وأيام... ...  وغاال أبكي
 أبى...  دھر قبل بعدك الناس يرانا... ...  اشتغاال بھا نطيل وأحزانا...  ھما وبني أورثتني لقد...  ... طواال به

 نداك بحوض كنا وقد... ...  نصاال وال الزمان ريب لھا...  ريشا يبق لم كأسھم فنحن... ...  اغتياال إال لجدودنا
 ولھف... ...  واعتالال كواذب منى جعلن...  العطايا إذا عليك أبي فلھف... ...  السماال المصردة نرد وال...  نروى
 سالال بھم كأن شعثا غدوا...  اليتامى إذا عليك أبي ولھف... ...  ثقاال بأعنقھم حلقا شكوا...  األساري إذا عليك أبي

 تلقي لھا...  ھيجا لكل عليك أبي ولھف... ...  ھزاال به تموت جدبا رعت...  المواشي إذا عليك أبي ولھف... ... 
 أمر لكل عليك أبي ولھف... ...  ضالال ذھبت بھا لممتدح...  القوافي إذا عليك أبي ولھف... ...  السخاال حواملھا

 بعد نذھب أين وقلنا... ...  زياال به نريد ما مقاما...  معن بعد باليمامة أقمنا... ...  احتياال أال النجي له يقول... 
 قد وقوم... ...  رعاال بھا لقيت قد عوابس...  خيل رعال فرب يذھب فان... ...  نواال فال لالنوا ذھب وقد...  معن
... ...  آال وأشد محتدا وأكرم...  أمضى منك الوقائع شھد فما... ...  نكاال لھم جعلت قد وقوم...  ربيعا لھم جعلت

 جعلت أعدائه على...  اللواتي وقائعك ينسى وال. ... .. الرجاال بلى األمور في ھو إذا...  قال غير الخليفة سيذكرك
 المدح مع...  بالمراثي أمية أخو حباك... ...  النزاال فوارسه كرھت وقد...  حفاظا به شھدت ومعترك... ...  وباال

...  ىوآل أسفا رحله فألقى... ...  اعتقاال الرحل بواسط يطيل...  عام كل نحوك وكان أقام... ...  قاال كان اللواتي
  حباال لھا يشد ال يمينا

 و عليه هللا صلى هللا رسول مدينة أھل من الحزامي المنذر بن إبراھيم والد المنذر بن هللا عبد بن المنذر - 7205
 فأبى المدينة قضاء يلي أن على المھدي وأراده مدة بھا فأقام المھدي زمن في بغداد وقدم قريش سادة من كان سلم
 احمد أخبرنا األزھري أخبرني الزبيري عثمان بن مصعب عنه روى وغيره عروة بن ھشام من الحديث سمع وقد
 هللا عبد بن المنذر هللا عبد بن المغير ولد ومن قال بكار بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن احمد حدثنا إبراھيم بن
 والفضل الھدى وأھل قريش سروات من وكان سليم بني من أمه حزام بن خالد بن هللا عبد بن المغيرة بن المنذر بن

 أرى فلم المدينة قضاء إلى المھدي المؤمنين أمير دعاه قال الربيع بن الفضل أخبرني قال مصعب عمي وحدثني
 وأعطيت منھا سلمت أكون ال أن فخشيت والية وليت كنت إني المؤمنين ألمير قال منه استعفاء أصح كان قط رجال
 له قال هللا بعھد أخيس أن على يحملني ال ان ونفسي با المؤمنين أمير اعيذ وأنا أبدا والية ألي ال أن عھدا هللا

 أعفيتك فقد قال تدعوني أن قبل نفسي من ھذا أعطيت لقد وهللا أدعوك أن قبل نفسك من ھذا أعطيت لقد فوهللا المھدي
 أھل اخوانا آخى وكان بغداد إلى شخص قد هللا عبد بن المنذر كان قال هللا عبد بن مصعب عمي وحدثني الزبير قال

 وذكر وصالة كثير خير ذلك وبين ويتحدثون يجتمعون األيام بالعقيق ويكونون المخارج يخرجون وأدب ودين فضل
 على تزيد أو شھر مسيرة...  ودونه المجيد عبد مبلغ من...  إليھم يتطرب هللا عبد بن المنذر فقال العلم في وتنازع
 قد معشر من فھم وإال... ...  فھر من المھذب الفرع في بطيبة...  تركتھم الذين والرھط وعمران... ...  الشھر
...  الدھر آخر نلتقي ال أن وأشفقت...  بيننا الدار شطت لما بأني... ...  بالخبر يبلون حين طيبا يزيدون...  بلوتھم

 عين تفض لم ان وأعجبني... ...  صدري كمذكر من أضمرت لما وضاق...  واألسى الشوق فاعتادني ذكرتكم... 
... ...  أدري وال تعلمون أخال ولست...  نلتقي سوف أننا علمنا كأنا... ...  سفر ومن مقيم من الوداع غداة...  واحد
 األرض من...  دونكم حال ولو أنساكم فأقسم... ...  العصر بباقي نشتھي ما على تالق...  لنا أم ذاك بيننا عھد أآخر
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 من ولھو... ...  والشعر الرأي محكم في ينازعنا...  بينكم إسحاق قصر في مجلسا وال... ...  الغبر المتوھة يطانغ
 يدني يوما خلقا لھم...  ترى فما النفوس ذات وابرازھم... ...  الغدر عن عففن أقوام خالئق...  تزينه الجميل اللھو
  يزري وال

 المدينة أھل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مولى الحسن أبو ردانو بن ثابت بن الصلت بن مسور - 7206
 بن زيد وعن طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد جعفر أبي عن بھا وحدث بغداد قدم كوفي ھو بل وقيل
 اسطيالو سليمان بن وسعيد الكوفي الحباب بن وزيد التنيسي حسان بن يحيى عنه روى المنكدر بن ومحمد أسلم
 الوراق لؤلؤ بن أحمد بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا البغدادي الوليد بن وبشر
 الصلت بن مسور حدثنا حسان بن يحيى حدثنا مسكين بن محمد حدثنا القطيعي سليمان بن الحسن بن علي حدثنا
 قبله حديث نحو سلم و عليه هللا صلى النبي عن سعيد بيأ عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن ببغداد عنه كتبت
 الواحد عبد القاسم أبو القاضي أخبرنا والكبد والطحال والجراد الحيتان دمان الدم ومن ميتتان الميتة من لنا أحل قال
 هللا دعب بكر أبو حدثنا األنصاري إسحاق بن موسى بن محمد بن الحسن علي أبو أخبرنا البجلي عثمان بن محمد بن
 بن جابر عن المنكدر بن محمد عن الصلت بن مسور حدثكم سليمان بن لسعيد قلت قال القرشي عبيد بن محمد بن
 المعروف سليمان بن سعيد رواه ھكذا نعم قال صدقة معروف كل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد

 عن المسور عن فرواه القاضي الكندي الوليد بن بشر فهوخال المنكدر بن محمد عن الصلت بن المسور عن بسعدويه
 أخبرنا جعفر بن محمد بن الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخبرناه جابر عن أبيه عن المنكدر بن محمد بن يوسف
 أبو الصلت بن المسور حدثنا الوليد بن بشر حدثنا الجبار عبد بن الحسن بن احمد حدثنا الناقد علي بن محمد بن عمر

 قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن هللا عبد بن جابر عن أبيه عن المنكدر بن محمد بن يوسف حدثنا قال الحسن
 أخبرنا العباس محمد أخبرنا األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا طليق ووجھك أخاك تلقى أن ولو صدقة معروف كل
 كوفيا كان الصلت بن مسور يقول معين بن يحيى سمعت لقا محمد بن عباس حدثنا السوسي مرابا بن سعيد بن احمد
 محمد أخبرني المستملي إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا الشيعة بأحاديث يحدث وكان سعدويه منه سمع قد
 بكر أبو أخبرنا ضعيف الصلت بن مسور يقول البخاري إسماعيل بن محمد سمعت قال الفازي شعيب بن إبراھيم بن

 الصلت بن مسور قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا يالبرقان
 بن المسور الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال الطبري هللا عبد بن طاھر الطيب أبو القاضي أخبرنا الحديث متروك
  ضعيف الصلت

 عنه روى الدھني عمار بن معاوية عن بھا وحدث بغداد كنس الكوفي الرحمن عبد أبو راشد بن معبد - 7207
 محمد بن جعفر بن محمد بكر أبو أخبرنا الحفار جعفر بن محمد بن ھالل الفتح أبو أخبرنا الضبي داود بن موسى
 أبو معبد حدثني قال داود بن موسى علي أملى قال بكر أبو الطباع بن يوسف بن محمد حدثنا قال المقرئ اآلدمي
 عن يسألون أناسا ھنا ھا إن عنه هللا رضي محمد بن لجعفر قلت قال الدھني عمار بن معاوية عن لرحمنا عبد

 هللا رحمه حنبل بن احمد لنا قال الطباع بن قال وتعالى تبارك هللا كالم ولكنه مخلوق وال بخالق ليس فقال قال القرآن
 بن جعفر عن قريش من ثالثة عن قلت قال بمخلوق ليس جل و عز هللا كالم فقال قال القرآن عن سئل حين يحكي
 بن محمد الرحمن عبد أبو حدثني جميعا هللا رحمھم الجمحي الرحمن عبد بن سعيد وعن سعد بن إبراھيم وعن محمد
 الكريم عبد أخبرنا قال بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب الحسن أبو أخبرنا قال بلفظه النيسابوري القطان يوسف

 معاوية عن وحديثه بغداد نزل كوفي راشد بن معبد الرحمن عبد أبو قال أبي أخبرني قال النسائي شعيب بن احمد بن
 مخلوق وال بخالق ليس قال ھو مخلوق القرآن عن يسألوننا أنھم عنه هللا رضي محمد بن لجعفر قلت قال عمار بن

  وتعالى تبارك هللا كالم ولكنه

 الشيباني إسحاق أبي عن حدث األصغر وكان الكوفي علي بن حبان أخو لعنزيا هللا عبد أبو علي بن مندل - 7208
 روى إسماعيل بن والسري الطويل وحميد عروة بن وھشام سليم أبي بن وليث األعمش وسليمان األحول وعاصم

 حصال بن هللا وعبد والق بن وجندل األسدي الصلت بن ومحمد دكين بن الفضل نعيم وأبو عمار بن المنذر عنه
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 غلب أنه إال مندل ولقبه عمرو اسمه إن ويقال بھا وحدث المھدي أيام في بغداد مندل وقدم سالم بن وعون العجلي
 حدثنا أبي حدثنا األنباري القاسم بن محمد حدثنا العباسي الحسن بن محمد حدثنا األزھري القاسم أبو أخبرني عليه
 وأصحاب العنزي علي بن بمندل رطب فيھا سلة معھا جارية مرت قال ھشام أبو حدثنا الوراق عمرو بن هللا عبد

 حوله لمن وقال قدميھا قدميھا فقال له أھديت قد السلة أن فظن مندل إليھا فنظر وتسمع تنظر فوقفت حوله الحديث
 اھذ من اسمع وقفت فقالت جئت ما أسرع ما لھا فقال احتبست وقد سيدھا إلى الجارية وانصرفت فيھا ما فأكلوا كلوا
 عز هللا لوجه حرة أنت ھا فقال العرب من رجل سيدھا وكان فيھا ما حوله الذين فأكل ففعلت السلة قدمي فقال الشيخ

 بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا قاال الحربي الحسن بن محمد بن وعلي األزھري أخبرني جل و
 مسلم عن القاسم بن الحسن حدثنا أبي حدثنا المديني هللا بدع بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى بن عمران

 عن هللا عبد عن شقيق عن األعمش عن حدثنا مندال إن له قلت أو قطبة له فقال وقطبة أنا شريكا أتيت قال جندل بن
 له فقلت مندل كذب شريك فقال العير تجرد يتجرد وال فليستتر أھله أحدكم أتى إذا قال سلم و عليه هللا صلى النبي
 كذب فقال فأخبرته مندال فأتيت فأعجبه أو فاستعادنيه قالبة أبي عن عاصم عن األعمش به حدثت أنا فقال بمرة كذب
 بن محمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا عنه ورجع فتوھمته فيه ھذا فوصل بحديث حدث األعمش لعل بمرة
 ضعيف فقال علي بن مندل عن أباه يعني سألته قال حنبل نب احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف الحسن بن احمد

 الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا أقربھما ما مرة وقال مندال يعني منه أصلح ھو ال فقال أخوه حبان له فقلت الحديث
 رزق بن أخبرنا ضعف فيھما وحبان مندل أبي قال قال احمد بن هللا عبد حدثنا سليمان بن هللا عبد حدثنا أبي حدثني
 الحساب ھيثم بن محمد وسمعت قال شيبة أبي بن عثمان بن محمد حدثنا الفراء حبش بن احمد بن هللا ھبة أخبرنا
 محمد بن احمد أبو أخبرنا بذلك وليس صالحان ھما فقال علي ابني وحبان مندل عن معين بن يحيى من يسأل

 يعني وسألته يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال االشناني
 الحافظ المظفر بن محمد أخبرنا األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرني به بأس ال فقال علي بن مندل عن معين بن يحيى
 عن معين بن يحيى يعني وسألته قال مريم أبي بن سعد بن احمد حدثنا المصري سليمان بن احمد بن علي أخبرنا
 الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني حديثه يكتب بأس به ليس فقال ليع بن مندل
 بھما وليس حديث عندھما ليس ومندل حبان زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا
 قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن داحم أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا بأس

 قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن مندل روى يقول معين بن يحيى سمعت
 وحبان مندل يقول يحيى سمعت آخر موضع في عباس وقال بشيء ليس حديث وھذا يحيى قال بولي اال نكاح ال

 الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري علي بن الحسين أخبرني الربيع بن القيس من إلي أحب وھما ضعف فيھما
 حديثه ليس علي بن مندل يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا
 عبد بن الجبار عبد احدثن الميداني جعفر بن الوھاب عبد حدثنا الكتاني علي بن احمد بن العزيز عبد حدثنا بشيء
 الحديث ذاھبا وحبان مندل حدثنا الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا العصار عيسى بن القاسم حدثنا السلمي الصمد
 بن مندل قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا
 الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن مدمح بن حمزة أخبرنا ضعيف علي
 يتشيع وكان الحديث جائز العنزي علي بن مندل قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا
 أبو أخبرنا بحلوان لفظا الدسكري الطيب بن علي بن يحيى طالب أبو حدثنا الشيوخ إال يدركه لم الموت قديم وھو
 معاذ بن معاذ قال قال عمرو بن إسماعيل حدثنا الداركي مخلد بن علي بن محمد حدثنا بأصبھان المقرئ بن بكر

 أخبرنا الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا العنزي علي بن مندل من أورع أحدا أر فلم الكوفة دخلت
 قال عدي بن الھيثم حدثنا السنجي داود أبو حدثنا الھروي معاذ بن محمد أخبرنا المفيد بن محمد بن احمد بن محمد
 بن محمد حدثنا الحسن بن علي حدثنا الصيمري أخبرنا آخرھا في المھدي خالفة في العنزي علي بن مندل توفى

 ومات ومائة ثثال سنة علي بن مندل ولد يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين
 بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري أخبرني ومائة وستين سبع سنة علي بن مندل
 علي بن حبان أخيه من أشھر وكان هللا عبد أبا يكنى أنفسھم من عنزي علي بن مندل قال جدي حدثنا شيبة بن يعقوب
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 يحيى وأصحابنا أخيه قبل المھدي خالفة في ومائة وستين ثمان أو سبع سنة بالكوفة وتوفى حبان من سنا أصغر وھو
 ضعيف وھو صدوقا فاضال خيرا وكان الحديث في يضعفونه نظرائھم من وغيرھم المديني بن وعلي معين بن

 أيكما فقال سلما عليه دخال فلما الكوفة من وحبانا اشخصه المھدي كان وقد الحديث في أخيه من أقوى وھو الحديث
 الفراء محمد بن الحسين بن محمد خازم أبو أخبرنا المؤمنين أمير يا حبان ھذا سنا أصغر وكان مندل فقال مندل
 قال سعد بن محمد حدثنا قال الدنيا أبي بن حدثنا األشيب بن عمران أبو القاضي حدثنا الحلبي علي بن الحسين أخبرنا
 أخبرنا الفضل بن أخبرنا ومائة وستين سبع أو ثمان سنة مات هللا عبد أبا يكنى أنفسھم من العنزي علي بن مندل
 سنة العنزي علي بن مندل مات قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر
 دمحم بن عمر حدثنا جعفر بن محمد بن هللا عبد أخبرنا حسنويه بن سعيد أبو أخبرنا ومائة وستين سبع ويقال ثمان

 كتب قال بكر أبي بن الحسن أخبرني ومائة وستين ثمان سنة مات علي بن مندل قال خياط بن خليفة حدثنا األھوازي
 حدثني الضبي يونس بن احمد حدثنا قال حدثھم الخضر بن حمدان بن احمد أن يذكر الجوري إبراھيم بن محمد إلي
 بن أحمد بن محمد أخبرنا رمضان شھر في العنزي علي بن مندل مات فيھا وستين ثمان سنة قال الزيادي حسان أبو

 حدثني الجعفي احمد بن الرحمن عبد أخبرنا البراء بن احمد بن محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق
 عني تتحمل أخي يا مندل له فقال أخوه علي بن حبان وحضره الوفاة علي بن مندل حضرت لما قال يحيى بن وضاح
 بن على قرئ قال القواس عمر بن يوسف حدثنا الخالل محمد بن الحسن أخبرني أتحملھا وذنوبك وهللا منع قال دينا

 وكان مندال حبان رثى قال المقرئ حماد أبي بن الرحمن عبد حدثنا قال ھشام أبو حدثكم له قيل أسمع وأنا غيالن
...  مسرعة نحونا قاصدات... ...  عنقا بالتمق والمنايا...  غفلتنا من عمرو يا عجبا...  فقال عمرو لمندل يقال

 من خفت...  قبله موتي أذكر وإذا... ...  أرقا لحافي في أتقلب...  أخي فقدان أذكر فإذا... ...  الطرقا إلينا يتخللن
  سبقا خير كل في جرى قد...  أخي مثل أخ أي وأخي... ...  رفقا عليه بعدي

 والحجاج الخراز عمر أبي النضر عن بھا وحدث بغداد نزل كوفي الطائي هللا عبد أبو ملحان بن مشمعل - 7209
 عنه روى عنزة بن ھارون بن الملك وعبد الليثي عمر بن ومحمد حيان بن وصالح عجالن بن وعطاء أرطاة بن

 اأخبرن الترجماني إبراھيم وأبو الرياحي يزيد بن احمد العوام وأبو الضرير آدم بن وبشر الصامت حريش بن نصر
 عم بن العنبر أبي بن الحسين بن علي القاسم أبو حدثنا الحافظ سلم بن عمر بن محمد حدثنا رزق بن احمد بن محمد
 بن الصمد عبد الغنائم أبو أخبرني الرصافة في ببغداد ملحان بن مشمعل حدثنا الترجماني إبراھيم أبو حدثنا شريح
 الجبار عبد بن الحسن بن احمد حدثنا الحربي عمر بن علي أخبرنا الھاشمي المأمون بن الحسن بن محمد بن علي
 بن عن عكرمة عن الرحمن عبد بن النضر عن ملحان بن المشمعل حدثنا إبراھيم بن إسماعيل الترجماني حدثنا
 ھارون بن الحسين على قرأنا قال الصيمري أخبرنا حرام مسكر كل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس
 الجوھري أخبرنا بغداد نزل كوفي الطائي ملحان بن المشمعل قال سعيد بن محمد بن احمد العباس أبي نع الضبي
 معين بن يحيى سألت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا
 بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا بأس هب كان أرى ما ھنا ھا كان فقال الطائي ملحان بن المشمعل عن

 صالح ملحان بن والمشمعل يقول يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا العباس
 بن المشمعل الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال البرقاني أخبرنا كثيرا منه أوثق إياس بن المشمعل أن إال الحديث
  ضعيف داديبغ ملحان

 التي الليلة في ومائة عشر سنة في ولد إنه يقال العالمة النحوي البصري التيمي عبيدة أبو المثنى بن معمر - 7210
 بغداد وقدم منه العلوم بجميع أعلم جامعي وال خارجي األرض في يكن لم الجاحظ وقال البصري الحسن فيھا مات
 من عنه روى وغيره عروة بن ھشام عن الحديث وأسند كتبه من ءأشيا بھا عليه وقرىء الرشيد ھارون أيام في

 السجستاني حاتم وأبو المازني عثمان وأبو سالم بن القاسم عبيد وأبو األثرم المغيرة بن علي وغيرھم البغداديين
 بن علي أخبرني بنيسابور العبدوي إبراھيم بن احمد بن عمر حازم أبو أخبرنا آخرين في النميري شبة بن وعمر
 حدثنا البخاري إسماعيل بن محمد حدثنا البخاري خزيمة بن سليمان بن داود حدثني الجرجاني العزيز عبد بن احمد
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 هللا صلى والنبي أغزل قاعدة كنت قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام حدثنا التيمي المثنى بن معمر عبيدة أبو
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلي فنظر فبھت نورا يتولد عرقه وجعل يعرق جبينه فجعل نعله يخصف سلم و عليه
 أحق أنك لعلم الھذلي كبير أبو رآك ولو نورا يتولد عرقك وجعل يعرق جبينك جعل قلت بھت عائشة يا لك ما فقال

 ... ... مغيل وداء مرضعة وفساد...  حيضة غبر كل من ومبرأ...  يقول قلت قالت كبير أبو يقول وما قال بشعره
 بين وقبل سلم و عليه هللا صلى النبي فقام قالت...  المتھلل العارض كبرق برقت...  وجھه اسرة إلى نظرت فإذا
 حدثنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا منك كسروري مني سررت ما خيرا عني عائشة يا هللا جزاك وقال عيني
 حدثنا أبي حدثنا إمالء القاضي يوسف بن محمد بن محمد ذر أبو حدثنا النسوي سفيان بن الحسن بن سعد بن إسحاق

 بن ھشام حدثني قال المثنى بن معمر عبيدة أبو حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو حدثنا إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو
 أبي حديث عن البغدادي محمد بن صالح علي أبو سألني ذر أبو قال بنحوه عائشة حدثتني قال أبي حدثني قال عروة
 ألني اإلنكار أشد ألنكرته محمد عن أبيك غير عن بھذا سمعت لو فقال به فحدثته به أحدثه أن المثنى بن معمر عبيدة
 إسماعيل بن محمد عن مخرجه صار حين عندي حسن ولكنه شيئا عروة بن ھشام عن حدث عبيدة أبا أن قط أعلم لم

 حدثنا المقرئ الحسن بن احمد حدثنا عيسى بن سىمو بن محمد الحسين أبو أخبرنا قراءة الماليني سعد أبو أخبرنا
 بن ھشام عن العالء بن عمرو أبي عن المثنى بن معمر حدثنا المغيرة بن علي حدثنا المقرئ الكسائي يحيى بن محمد
 وتجعلون قوله يسيرة آيات إال القرآن من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسر ما قالت عائشة عن أبيه عن عروة
 بن محمد أخبرني المرزباني هللا عبيد أبو عمران بن محمد أخبرنا القمي أيوب بن علي أخبرني شكركم الق رزقكم
 أبو فورد يقدمه أن الربيع بن الفضل سأل البصرة من عبيدة أبا أقدم الذي ھو إبراھيم بن إسحاق قال الصولي يحيى
 أخبرنا أيوب بن علي أخبرني كثيرا علما ألصمعيا وعن عنه إسحاق فأخذ بغداد ومائة وثمانين ثمان سنة في عبيدة

 عبيدة أبا سمعت قال النوفلي محمد بن علي حدثنا األسود بن الفضل بن محمد حدثنا الصولي أخبرني المرزباني
 إلى الربيع بن الفضل إلى أرسل قال عبيدة أبي عن التوزي عن ذكوان أبو وحدثنا الصولي قال يقول المثنى بن معمر

 فيه عريض طويل له مجلس في وھو فدخلت لي فأذن تجبره عن أخبر وكنت عليه فقدمت إليه الخروج في البصرة
 فرد بالوزارة فسلمت عليھا جالس وھو كرسي على إال إليھا يرتقي ال عالية فرش صدره وفي مأله قد واحد بساط

 أشعار عيون من فأنشدته أنشدني وقال وبسطني وألطفني سألني ثم فرشه مع جلست حتى واستدناني إلي وضحك
 رجل دخل ثم نشاطه وزاد وضحك فطرب فأنشدته الشعر ملح من وأريد ھذه أكثر عرفت قد لي فقال جاھلية أحفظھا

 أقدمناه البصرة أھل عالمة عبيدة أبو ھذا قال ال قال ھذا أتعرف له وقال جانبي إلى فأجلسه ھيئة له الكتاب زي في
 أن لي إفتأذن مسألة عن سئلت وقد لمشتاقا إليك كنت إن لي وقال ھذا لفعله وقرظه الرجل له فدعا علمه من لنستفيد
 مثله عرف قد بما وااليعاد الوعد يقع وإنما الشياطين رؤوس كأنه طلعھا تعالى هللا قال قال ھات قلت إياھا أعرفك
 والمشرفي أيقتلني...  سالقي امرئ قول سمعت أما كالمھم قدر على العرب هللا كلم إنما فقلت يعرف لم وھذا

 به أوعدوا يھولھم الغول أمر كان لما ولكنه قط الغول يروا لم وھم...  أغوال كأنياب زرق ومسنونة...  مضاعجي
 ولما وأشباھه ھذا لمثل القرآن في كتابا أصنع أن اليوم ذلك من واعتقدت السائل واستحسنه ذلك الفضل فاستحسن
 من ھو لي فقيل الرجل عن وسألت المجاز سميته الذي كتابي عملت البصرة لىإ رجعت فلما علمه من إليه يحتاج
 بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا العبرتائي الكاتب داود بن إسماعيل بن إبراھيم له يقال وجلسائه الوزير كتاب
 الفراء سمعت وليق سلمة سمعت قال الغساني فرج بن محمد جعفر أبو حدثني قال الخاقاني مزاحم أبو حدثنا العباس
 هللا عبيد أخبرنا أيوب بن علي أخبرني المجاز كتاب في عشرين لضربته عبيدة أبو لي حمل لو لرجل يقول

 تأليفه عليه تعيب األصمعي ان عبيدة أبو بلغ قال الثوري عن أحسبه المبرد حدثنا جعفر بن هللا عبد حدثني المرزباني
 حماره فركب ھو يوم أي في األصمعي مجلس عن فسأل قال برأيه هللا بكتا يفسر قال وأنه القرآن في المجاز كتاب
 تقول ما سعيد أبا يا له قال ثم وحادثه عنده وجلس عليه وسلم حماره عن فنزل األصمعي بحلقة ومر اليوم ذلك في
 فوق احمل قال هللا فان برايك هللا كتاب فسرت قد عبيدة أبو له فقال ونخبزه نأكله الذي ھو قال ھو شيء أي الخبز في

 لنا بان شيء كله علينا تعيب والذي عبيدة أبو فقال برأيي أفسره لم فقلته لي بان شيء ھذا األصمعي فقال خبزا رأسي
 وجدت قال التنوخي محمد بن علي بن المحسن بن علي أخبرنا وانصرف حماره فركب قام ثم برأينا نفسره ولم فقلناه
 الموصلي إسحاق أنشدني قال المھلبي محمد بن يزيد خالد أبو أنشدنا قال العالء أبي بن الجرمي حدثنا جدي كتاب في
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 وقدمه... ...  عبيدة أبي عند العلم فان...  فاصطنعه عبيدة أبا عليك...  األصمعي يھجو الربيع بن للفضل قوله لنفسه
 بن محمد الفضل أبو أخبرنا الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا...  الفريدة بن الفريد عنك ودع...  علينا وآثره
 بن الحسن حدثنا أبي حدثني األنباري بشار بن القاسم بن محمد بكر أبو حدثنا الھاشمي المأمون بن الفضل بن الحسن
 أن بلغني معمر يا لي فقال الرشيد على أدخلت يقول عبيدة أبا سمعت قال المازني عثمان أبو حدثنا العنزي عليل
 أيدينا ونضع فرس يحضر بالكتب تصنع وما األصمعي فقال منك أسمعه أن أحب الخيل صفة في حسنا كتابا عندك
 عضو على يده فجعل األصمعي فقام فرس فأحضر فرس غالم يا الرشيد فقال فيه ما ونذكر ونسميه منه عضو على
 في أصاب قد قلت قال فيما تقول ما الرشيد لي فقال قوله انقضى حتى كذا الشاعر فيه قال كذا ھذا ويقول عضو
 أخبرنا حمزة وأخبرنا به أتى أين من أدري ال فيه أخطأ والذي تعلمه مني فيه أصاب فالذي بعض في وأخطأ بعض
 بأن نواس أبو أخبر لما قال لقيط بن عمرو بن هللا عبد حدثنا األنباري بن بكر أبو حدثنا الحسن بن محمد الفضل أبو

 واألصمعي يقرؤھا أسفاره مع ترك ما فعالم عبيدة أبو أما قال عبيدة وأبي صمعياأل بين يجمع أن على عمل الخليفة
 الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا فنونا ملحه من وقت كل ويرى لحونا نغمه من يسمع قفص في بلبل بمنزلة
 صاحب لباھليا زعم قال ثعلب حدثنا الصولي بكر أبو أخبرنا بالكوفة النحوي ھارون بن جعفر بن محمد أخبرنا
 في الدر اشتروا عبيدة أبا أتوا وإذا الدر سوق في البعر اشتروا األصمعي مجلس أتوا إذا كانوا العلم طلبة أن المعاني
 القبيح عنده يحسن حتى واألشعار األخبار لرديء والزخرفة اإلنشاء حسن كان األصمعي أن والمعنى البعر سوق
 علي بن أحمد أخبرنا جم عنده والعلم كثيرة وفوائد عبارة سوء معه كان عبيدة اأب وان قليلة ذاك مع عنده الفائدة وان
 أبو حدثنا النحوي يزيد بن محمد حدثنا يحيى بن محمد حدثنا الكاتب موسى بن عمران بن محمد أخبرنا التوزي بن

 أبو فقال يقول ما يعلم أنه يوھمه له حياء عينه يكسر ورجل العلم من باب في يوما عبيدة أبو تكلم قال زياد غسان
 زياد قال الظنونا يدري الذي قسم إذا دبير من قبيال يدري وما دفينا علما عنده الحسب حاجبيه ويخلج يكلمني عبيدة
 حدثني قال المرزباني هللا عبيد أبي عن الجوھري علي قرأت بالشعر يقر ال وكان عبيدة ألبي البيتين أن نرى فكنا
 بعده وكانا بالنحو عبيدة وأبي األصمعي من أعلم زيد أبو كان يزيد بن محمد العباس وأب قال قال يحيى بن محمد

 بن احمد بن هللا عبيد الفضل وأبو عثمان بن أحمد بن هللا عبد القاسم أبو أخبرنا القوم أكمل عبيدة أبو وكان يتقاربان
 سمعت قال جدي حدثنا يعقوب بن حمدا بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا قاال الصيرفيان علي
 يحكي ال كان وقال روايته وصحح ذكره فأحسن المثنى بن معمر عبيدة أبا وذكر المديني جعفر بن هللا عبد بن علي
 أبو حدثنا الكندي محمد بن إبراھيم أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األزھري أخبرنا الصحيح الشيء إال العرب عن

 البزاز علي بن الواحد عبد بن محمد أخبرنا ومائتين ثمان سنة النحوي عبيدة أبو ومات قال المثنى بن محمد موسى
 أبي بن إبراھيم حدثني البربري موسى بن محمد حدثنا يحيى بن محمد أخبرني المرزباني عمران بن محمد أخبرنا
 القاسم بن محمد أطعم قال شنجانيالنو إسماعيل بن أسد بن الخليل حدثني سلمان بن احمد بن علي حدثني قال الحسين

 جعفر أبا يا ھذا ما له فقال موزا إليه فقدم العتاھية أبو أتاه ثم موته سبب وكان موزا عبيدة أبا النوشنجاني سھل بن
 ومائتين تسع سنة عبيدة أبو ومات الصولي قال العلماء قتل استحليت لقد به تقتلني ان وتريد بالموز عبيدة أبا قتلت

 ومائتين تسع سنة عبيدة أبو مات قال يحيى بن المظفر حدثني المرزباني أنبأنا علي بن الواحد عبد بن محمد وأخبرنا
 بن عن جدي كتاب في وجدت قال أبي حدثني الواعظ عمر بن احمد بن هللا عبيد أخبرنا سنة وتسعين ثالث بن وھو
 الخالل محمد بن الحسن أخبرنا ومائتين عشرة دىإح سنة التيمي المثنى بن معمر عبيدة أبو مات قال أبيه عن عفير
 أبو مات فيھا ومائتين عشرة إحدى سنة قال الصولي بن يحيى بن محمد أخبرنا عمران بن محمد بن احمد حدثنا
 المغيرة بن هللا عبد بن علي كتاب في قرأت تسع سنة في وقيل عشر سنة في مات بل وقيل المثنى بن معمر عبيدة

   سنة وتسعون ثمان وله ومائتين عشرة ثالث سنة في بالبصرة عبيدة أبو مات الجوھري

 حرملة بن ثور بن الحارث بن عمرو بن مؤرج وھو العربية صاحب السدوسي فيد أبو عمرو بن مؤرج -  7211
 قاسط بن وائل بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بن ثعلبة بن ذھل بن شيبان بن سدوس بن عمرو بن علقمة بن
 مع بغداد وقدم بخراسان كان عدنان بن معد بن نزار بن ربيعة بن أسد بن جديلة بن دعمي بن أفصى بن ھنب بن

 عن الحديث أسند وقد احمد بن الخليل أصحاب من وھو مرو أھل عنه رواه القرآن غريب في كتاب وله المأمون
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 اليزيدي محمد أبي بن محمد بن احمد العراقيين من عنه روى وغيرھما العالء بن عمرو وأبي الحجاج بن شعبة
 بن محمد حدثنا الدھقان خلف بن القاسم بن احمد بن محمد بن الحسين حدثنا الطناجيري علي بن الحسين أخبرني
 فيد أبو السدوسي عمرو بن المؤرج حدثنا أبي حدثنا خالد بن احمد بن خالد بن محمد حدثنا المقرئ زياد بن الحسن
 بن محمد بن عمرو أخبرنا البزاز علي بن الواحد عبد بن محمد أخبرنا العراق معه وقدم بمرو المأمون مع وكان
 وال البادية من قدم أنه مؤرج أخبرني عمي جعفر أبو أخبرني اليزيدي العباس بن محمد هللا عبد أبو حدثنا سيف
 األنصاري زيد أبي حلقة في سالقيا تعلمت ما فأول قال قريحة بالعربية معرفته كانت إنما بالعربية بالقياس له معرفة

 حدثنا الصولي أخبرني الكاتب موسى بن عمران بن محمد أخبرنا علي بن الواحد عبد بن محمد وأخبرنا بالبصرة
 السدوسي عمرو بن مؤرج لنا قال قال محمد بن احمد أخي حدثني هللا عبيد عمي حدثني اليزيدي العباس بن محمد
 ورد والفيد الفيد أبو وأنا حرشت إذا وأرشت القوم بين أرجت تقول عربوال مؤرج اسمي غريبان وكنيتي اسمي

 بن محمد أخبرني قال المرزباني هللا عبيد أبي عن الجوھري على قرأت مات إذا فيدا يفيد الرجل فاد ويقال الزعفران
 إليه جاء قد خفشاأل فإذا المھلب بن محمد عند كنت قال علي بن نصر عن إسحاق بن إسماعيل عن البصري هللا عبد
 المقدم الثقة عن سألني قال جرى فما قال أكثم بن يحيى القاضي عند من قال جئت أين من المھلب بن محمد له فقال
 وحدثني السدوسي ومؤرج وسيبويه شميل بن النضر له فقلت بعلمه يوثق كان الذي ومن ھو من الخليل غلمان من

 جدي إلى السدوسي مؤرج فيد أبو أھدى العباس بن محمد يعني ياليزيد بخط وجدت قال المرزباني عن الجوھري
...  الود مع الثناء حسن وأمنحه...  مؤرج عمرو بن أولى ما سأشكر...  يشكره جدي فقال كساء محمد أبي بن محمد
 غير زندا قدحون...  سيبه نؤمل فيد أبا أتينا... ...  والمجد بالمكارم صبا كان أب...  العال إلى نماه سدوسي أعز... 
 ولم كساني... ...  والورد المصادر محمود زال وما...  والغنى والبذل بالري فاصدرنا... ...  صلد وال كاب

 وجرت مختاال تروحت...  لبسته ما إذا فضفاضا كسانيه... ...  الرفد من يكون ما أھنى وذلك...  متبرعا استكسه
 كان فيه حبكا ترى... ...  البرد شتا خشيت إن شتاء وثوب.. . جماله أردت إن جمال كساء... ...  القصد عن

 من للسدوسي بشكر واوصي...  بره السدوسي عشت ما سأشكر... ...  غمد من سل صقله حديث فرند...  اطرارھا
  بعدي

 مديني مسل و عليه هللا صلى هللا رسول مولى رافع أبي بن هللا عبيد بن علي بن هللا عبيد بن محمد بن معمر - 7212
 والحسن الدوري وعباس الحضرمي بكير بن محمد عنه روى معاوية وعمه أبيه عن بھا وحدث بغداد سكن األصل

 ثالث سنة في عنه أكتب ولم رأيته يقول أبي سمعت الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد وقال الصائغ وجعفر مكرم بن
 أھل بعض فرآني البيت ودخل شيء عن أسأله فلم واللحية الرأس مخضوب وھو علينا فخرج أتيته ومائتين عشرة
 ليس يقول معين بن يحيى كان كذاب ھذا قال يخرج ان الشيخ انتظر قلت يقعدك ما فقال بابه على قاعد وأنا الحديث

 يوما عفان أتيت ببغداد كان مديني شيخ ھذا فقال تقول ما ألبي قلت الرحمن عبد قال بشيء أبوه وال بشيء ھذا
 فما له فقلت خروجه أنتظر فقعدت معمر باب قالوا ھذا من فقلت قعود قوم وإذا بابه على فمررت عنده من فانصرفت

 نفسه يزيد ما عنه يحدث حتى يضعفه يسند أباه يترك ال وكان الحديث ضعيف أبوه كان فقال أبوه وفي فيه قولك
 بن العباس حدثنا الصفار محمد بن اعيلإسم أخبرنا الحفار جعفر بن محمد بن ھالل أخبرنا ضعفا إال أباه ويزيد
 عن هللا عبيد عن عمي وھو قال هللا عبيد بن معاوية أخبرني رافع أبي ولد من محمد بن معمر حدثنا الدوري محمد
 إذ جالسة يوما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند كنت قالت جدتنا وھي سلم و عليه هللا صلى النبي موالة سلمى
 فأمره قدميه في يجده ضربانا إليه وشكا رأسه وسط بالحجامة فأمره رأسه في يجده وجعا إليه شكاهف رجل إليه أتى
 عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا ملح من شيئا الحناء في ويلقي بالحناء يخضبھا ان
 عن هللا عبيد أبيه عن محمد أبي حدثنا حمدم بن معمر حدثنا شاكر بن محمد بن جعفر حدثنا القطان زياد بن هللا

 عند كنت قالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ملكھا مملوكة أول وھي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول موالة سلمى
 رأسه وسط بالحجامة فأمره رأسه في يجده وجعا إليه فشكا رجل أتاه إذ جالسة يوما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عمي حدثنا معمر وقال حرمل من شيئا الحناء في ويلقي بحناء بخضبھما فأمره قدميه في يجده ضربانا ليهإ وشكا
 أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا مثله سلم و عليه هللا صلى النبي عن سلمى عن هللا عبيد عن هللا عبيد بن معاوية
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 األعمش رأيت أنت له أنا له فقلت جعفر قال شاألعم سليمان رأيت يقول معمرا سمعت قال جعفر حدثنا سھل أبو
 جعفر قال ليلى أبي وبن علي بن ومندل الثوري وسفيان األعمش إلى انطلقت مرارا شيئا عنه أكتب ولم نعم قال

 عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا حدثني ثم سنة يحدثني أن فأبى أنا إليه وطلبت
 يحيى يعني وسألته قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا الخالل

 يلعب كان أبوه وال ھو ال الحديث أھل من يكن لم فقال رافع أبي بن هللا عبيد بن محمد بن معمر عن معين بن
 الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا وكبيالك القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا بالحمام

 الذي ھذا معمر لي قال فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مولى رافع أبي عن وسئل معين بن يحيى شھدت قال
 بن الحسن أبي كتاب في قرأت مأمون وال بثقة كان ما قال ثقة ھذا معمر ليحيى فقلت إبراھيم اسمه ان مولده من كان

 بن صالح قال قال الفقيه محمد بن إسحاق بن يعقوب حدثنا الھروي الضبي العباس بن محمد أخبرنا هبخط الفرات
  بشيء ليس رافع أبي ولد من معمر محمد

 روى لھيعة بن هللا عبد عن بھا وحدث بغداد سكن الخرساني مجاعة أبي بن مجاعة وھو ثابت بن مجاعة -  7213
 بن علي حدثنا الطستي علي بن الصمد عبد أخبرنا بكر أبي بن الحسن رناأخب وغيره السكن بن حماد بن علي عنه
 لما قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن لھيعة بن حدثنا الخرساني ثابت بن مجاعة حدثنا السكن بن حماد

 ھذه إن هللا رسول يا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على هللا عبد بن جندب دخل حنين يوم الحرب اشتبكت
 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال إليك وأحبھم أصحابك بأخير تخبرنا أفال يكون ما ندري ولسنا اشتبكت قد الحرب
 الخطاب بن عمر وھذا بعدي من الناس في يقوم الصديق بكر أبو ھذا بازمتھا لھا القائد أنت أبوك  ھية يا ھي سلم

 حتى وصاحبي أخي طالب أبي بن علي وھذا منه وأنا مني ھو عفان نب عثمان وھذا لساني على بالحق ينطق حبيبي
 بن سھل حدثنا احمد أبو النيسابوري إسحاق بن محمد حدثنا اإلسماعيلي بكر أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا القيامة تقوم
 قال هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن لھيعة بن عن ببغداد فلقيته قال مجاعة أبي بن مجاعة حدثنا عمار
 هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكرت أحول ولده كان باركة وھي خلفھا من امرأته أتى إذا الرجل في تقول اليھود كانت
 هللا عبد بن محمد أخبرنا بخطه الفرات بن الحسن أبي كتاب في قرأت اآلية لكم حرث نساؤكم هللا فأنزل سلم و عليه

 كان رجال ذكر هللا عبد أبا سمعت قال األثرم بكر أبو حدثنا األصبھاني سنالح بن محمد شيخ أبو حدثنا الشافعي
 بن محمد بن احمد أنبانا الجند في كان انه إال باس به يكن لم فقال مجاعة له يقال قريبا مات يحدث النعيين في يكون
 يده بخط أبي كتاب في توجد قال حبان بن الحسين بن علي حدثنا المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب هللا عبد
  بشيء ليس كذاب مجاعة زكريا أبو قال

 مالك سمع الفضل أبو محرز وكنيته زيد بن الملك عبد عون أبي جده واسم عون أبي بن عون بن محرز -  7214
 بن احمد عنه كتب خالد بن ومسلم خليفة بن وخلف إدريس بن هللا وعبد إبراھيم بن وحسان مسھر بن وعلي أنس بن

 ھارون بن وموسى الفقيه الضحاك بن ويوسف القصير بكر بن محمد بن وأحمد معين بن يحيى عنه وروى حنبل
 الفضل بن موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا البغوي القسم وأبو حنبل بن احمد بن هللا وعبد الكريم عبد بن وإدريس
 محرز رأيت يقول حنبل بن احمد بن هللا عبد سمعت يقول األصم يعقوب بن محمد العباس أبا سمعت قال الصيرفي

 عن الزھري عن يونس عن إبراھيم بن حسان عن فقلت يحدث شيء أي لي فقال أبي على فسلم يوما جاء عون بن
 احمد بن محمد أخبرنا عنه وكتبه وستين ثالث بن وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفى قالت عائشة عن عروة
 بن يحيى حدثني قال فھم بن الرحمن عبد بن محمد بن الحسين حدثنا الخطبي ليع بن إسماعيل أخبرنا رزق بن

 عياض بن فضيل سمعت يقول العابد بكرا سمعت قال عون بن وھو العابد محرز أبي بن محرز حدثني قال معين
 سيئات ھي إذاف حسنات ظنوھا بأعمال أتوا قال يحتسبون يكونوا لم ما هللا من لھم وبدا جل و عز هللا قول في يقول
 بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا الواعظ هللا عبد بن محمد بن الملك عبد أخبرنا بكى معين بن يحيى فرأيت قال
 حديث عن عياض بن فضيل سألت قال عون بن محرز حدثنا الكريم عبد بن إدريس حدثنا القطان زياد بن هللا عبد
 حتى لذھبنا باليمن نزل ربنا كالم من حرفا ان بلغنا لو أن لنا نبغيي فإنه بالقرآن عليكم منھم أيضا وأنت لي فقال
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 الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا عليكم أيسر األمر ھذا وجدتم ولكن نسمعه
 كان وقال عليه رحموت له فاستغفر عون أبي بن محرز معين بن ليحيى نعيت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا
 احمد بن هللا عبد حدثنا سليمان بن هللا عبد حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا به بأس ال صدق شيخ
 العباس بن محمد قال قال البرقاني أخبرنا ثقة بأس به ليس فقال عون بن محرز عن معين بن يحيى سألت قال

 كتب ثقة عون بن محرز قال األسدي محمد بن صالح أخبرنا الحافظ دمحمو بن إسحاق بن يعقوب حدثنا العصمي
 بن علي أخبرني الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرني معين بن يحيى عنه
 عمر بن محمد أخبرنا رزق بن أنبأنا به بأس ال فقال عون بن محرز عن جزرة صالحا سألت قال المروزي محمد

 قرأت ومائة وأربعين خمس سنة عون بن محرز مولد أن أبي أخبرني ھارون بن موسى أخبرنا الجعفي غالب نب
 الليث بن حاتم وھو الجوھري سمعت قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا قال المزكي إسحاق أبي عن البرقاني على
 وثالثين إحدى سنة ببغداد ومات ومائة نوأربعي أربع سنة ولد الفضل أبا ويكنى عون أبي بن عون بن محرز يقول

 محرز مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا سنة وثمانون سبع وله ومائتين
  منه سمعته وقد يخضب ال وكان ومائتين وثالثين إحدى سنة منه بقين لثالث رجب في عون بن

 أخوه عنه روى الضبعي سليمان بن جعفر عن حدث عون بن محرز أخو عون أبي بن عون بن مختار - 7215
 حدثنا الضحاك بن يوسف حدثني الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا الرزاز احمد بن علي أخبرنا محرز
 فقال ھذا ما فقلت كلب وعنده دينار بن بمالك مررت قال سليمان بن جعفر عن عون بن مختار أخي حدثني محرز
  السوء جليس من خير ھذا

 بعبدان المعروف موسى بن احمد بن هللا عبد عنه روى الدمشقي خالد بن ھشام عن حدث البغدادي مغلس - 7216
 شيخ البغدادي مغلس حدثنا يقول عبدان سمعت قال الحافظ عدي بن هللا عبد أخبرنا الماليني سعد أبو أنبأنا األھوازي

 ھشام حدثنا قال أسأله أن نسيت خالد بن ھشام لقيت فلما سنين بعشر خالد بن ھشام قىأل أن قبل وثالثين نيف سنة ثقة
 هللا صلى النبي عن جابر عن الزبير أبي عن الشعبي عن خالد أبي بن إسماعيل عن يزيد بن خالد حدثنا خالد بن
  فزوروھا القبور زيارة عن نھيتكم كنت قال سلم و عليه

 عابدا وكان بغداد نزل الواسطي عطاء بن يزيد مولى الوضاح عوانة أبي اسمو عوانة أبي بن مسرور - 7217
 الحسين أخبرنا الھروي خميرويه بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا الحديث من يسيرا أسند وأظنه مجتھدا

 قال أبيه كسب ومعه ببغداد الدار في معي وكان مسرور له يقال بن عوانة ألبي كان عمار بن قال قال إدريس بن
 الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا النجاد سلمان بن احمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا العباد من وكان
 أصبر قط أحد رأيت ما والمجتھدين العباد رأيت قال يعقوب أبو زياد بن إسماعيل حدثني قال الحسين بن محمد حدثنا
 وقدم قال يفتر وال والنھار الليل يصلي كان عوانة أبي بن مسرور من والقيام السھر لوطو والنھار بالليل صالة على
 حدثني قال محمد حدثني الدنيا أبي بن وقال أنام ال حتى الماء إلى أنظر الساحل إلى أخرجوني فقال مرة علينا

 وأطوله بالليل صالة الناس ثرأك من عوانة أبو كان قال عوانة أبي ختن المساور أبو حدثني الوھاب عبد بن الفضيل
 تصاغرت قال أو نفسي وهللا احتقرت المساور أبا يا عوانة أبو لي قال عوانة أبي بن مسرور علينا قدم فلما اجتھادا
  نفسي إلى وهللا

 بن وھشيم عيينة بن سفيان عن بھا وحدث بغداد سكن الخوارزمي علي أبو فروخ بن موسى بن مجاھد - 7218
 وأبي آدم بن ويحيى عياش بن بكر وأبو الطائفي سليم بن ويحيى المزني مالك بن والقاسم إدريس بن هللا وعبد بشير
 حاتم وأبو زرعة وأبو الذھلي يحيى بن محمد عنه روى مھدي بن الرحمن وعبد علية بن وإسماعيل الضرير معاوية
 بن والحسن النسائي الرحمن عبد وأبو ارونھ بن وموسى الحربي وإبراھيم الجنيد بن هللا عبد بن وإبراھيم الرازيان

 قرأت البغوي محمد بن هللا وعبد الرواس بن موسى بن وإبراھيم عفير بن محمد بن والحسين الفارسي الوليد بن علي
 حدثنا درستويه بن جعفر حدثنا الفزاري مسعدة بن محمد بن احمد حدثنا قال العباس بن محمد عن البرقاني على
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 به بأس ال ثقة فقال الخوارزمي موسى بن مجاھد عن معين بن يحيى سألت قال محرز بن القاسم بن محمد بن احمد
 الخبيبي محمد بن علي احمد أبو أخبرني الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرني
 القاضي أخبرنا الصوري برنيأخ صدوق فقال موسى بن مجاھد عن جزرة محمد بن صالح يعني وسألته قال بمرو
 بمصر العروضي إسماعيل بن الرحمن عبد عيسى أبو أخبرنا بأطرابلس الھمداني القاسم بن هللا عبيد الحسن أبو

 جعفر بن هللا عبيد كتاب في قرأت خرساني وأصله ثقة بغدادي موسى بن مجاھد قال النسائي الرحمن عبد أبو حدثنا
 بن مجاھد لنا قال قال األزدي القاسم بن محمد حدثنا الطوسي الحسن بن عثمان لىيع أبو حدثنا حمدان بن احمد بن

 أراكم وما بقي ھذا فقال طبق ومعه يوما فجاء دجلة في وإما بغسله إما بأصله رمى بالشيء حدث إذا وكان موسى
 أخبرنا الجعفي غالب بن عمر بن محمد أخبرنا رزق أبو أنبأنا ذلك بعد مات ثم به ورمى به فحدثنا بعدھا تروني
 حنبل بن أحمد أن لنا ذكر ألنه ومائة وخمسين ثمان سنة أرى فيما موسى بن مجاھد مولد كان قال ھارون بن موسى
 وأخبرنا قال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا سنين بست منه أصغر
 زاد ومائتين وأربعين أربع سنة موسى بن مجاھد مات البغوي محمد بن هللا عبد قال المظفر بن محمد أخبرنا العتيقي
  األول ربيع في ببغداد البغوي

 في رحل حنبل بن احمد هللا عبد أبي أصحاب كبار من وھو األصل شامي هللا عبد أبو يحيى بن مھنى - 7219
 إبراھيم بن ومكي ربيعة بن وضمرة الوليد بن بقية عن بھا وحدث بغداد وسكن ھمام بن الرزاق عبد إلى صحبته
 وأحمد الرزاق وعبد ھارون بن ويزيد الزرقاء أبي بن وزيد الجراح بن ورواد السلعة صاحب يعقوب بن ويوسف

 بن احمد بن هللا وعبد النيسابوري ھانئ بن وإبراھيم الوراق علي بن حمدان عنه روى الحارث بن وبشر حنبل بن
 هللا عبد أبو والقاضي الخالل بيان بن ومحمد صاعد بن محمد بن ويحيى ةشيب أبي بن محمد بن وأحمد حنبل

 بيان بن محمد حدثنا الزھري الرحمن عبد بن هللا عبيد الفضل أبو أخبرنا المعدل علي أبي بن علي أخبرنا المحاملي
 قال بكر أبو شيبة أبي بن محمد بن احمد حدثنا الدارقطني الحسن أبو حدثنا الحربي الخلنج بن علي بن محمد وأخبرنا
 عبد بن جابر عن المسيب بن سعيد عن زيد بن علي عن سفيان عن الزرقا أبي بن زيد حدثنا يحيى بن مھنى أخبرنا
 ھذا بلدكم في ھذا شھركم في ھذا يومكم في الجمعة عليكم افترض هللا إن سلم و عليه هللا صلى اله رسول قال قال هللا
 يؤمن وال اال له صالة وال أال له بارك وال شمله له هللا جمع فال تھاونا أو بھا استخفافا ھاترك فمن أال القيامة يوم إلى
 أبي بن زيد به تفرد جدعان بن زيد بن علي عن الثوري سفيان حديث من غريب حديث ھذا الدارقطني قال برا فاجر
 بن حمزة عن الوليد بن بقية رواية من يحفظ إنما الحديث وھذا قلت زيد عن يحيى بن مھنى به وتفرد عنه الزرقا
 بن محمد أخبرنا الغزال محمد بن احمد حدثني الوجوه من بوجه الثوري عن نحفظه وال زيد بن علي عن حسان
 منكر بغداد نزل الشامي يحيى بن مھنى قال الحافظ األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا الشروطي جعفر
 جعفر بن العزيز عبد عن حدثت نبيل ثقة يحيى بن مھنى قال الدارقطني عن لميالس الرحمن عبد أبو وروى الحديث
 هللا عبد أبو وكان هللا عبد أبي أصحاب كبار من يحيى بن مھنى هللا عبد وأبو قال الخالل بكر أبو أخبرنا قال الحنبلي
 يستجرئ وكان مات أن إلى وصحبه الرزاق عبد إلى هللا عبد أبي مع ورحل وقدمه الصحبة حق له ويعرف يكرمه
 المسائل كبار عن وسأله مثله أحد يحتمل لم ما هللا عبد أبو ويحتمله مثله أحد عليه يستجرئ لم ما هللا عبد أبي على

 عند تكن لم أبيه عن جزءا عشر بضعة كثيرة مسائل حنبل بن احمد بن هللا عبد عنه وكتب تحد أن من أكثر ومسائله
 قال وغيره أبيه عن كثيرة بأشياء عنه وحدثنا كثيرا ويذكره قدره يرفع هللا عبد وكان يرهغ عند وال أبيه عن هللا عبد
 قال الرحمن عبد أبو قال وضجر قام ربما حتى جدا عليه ويكرر يضجره حتى أبي يسأل مھنى أرى وكنت هللا عبد
 ثمان سنة عيينة بن سفيان عند بمكة ورأيته الرزاق عبد عند واتفقنا سنة وأربعين ثالثا هللا عبد أبا لزمت مھنى

  وجماعة راھويه بن إسحاق الرزاق عبد عند أيضا معنا وكان وتسعين

 بن محمد احمد أبو أخبرنا اليزدي علي بن احمد أنبأنا القيسي بشر أبو مكسر بن مبشر بن الحسن بن مبشر - 7220
 احمد أبو وقال الزھري محمد بن بيعقو عن وحدث الفسطاط سكن بغدادي أنه الحافظ إسحاق بن احمد بن محمد
 بن محمد بن الواحد عبد حدثنا األزدي الرحمن عبد بن محمد أخبرنا الصوري وحدثنا خزيمة بن بكر أبو لنا كناه
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 مصر قدم بصري بشر أبا يكنى القيسي مكسر بن مبشر بن الحسن بن مبشر قال يونس بن سعيد أبو حدثنا مسرور
  ومائتين وخمسين تسع سنة صفر في وفاته كانت وبھا ثقة وكان بھا وحدث

 محمد عنه روى عدي بن وزكريا مخلد بن خالد عن حدث المخرمي القصباني نصر أبو سليمان بن مدكور -  7221
 الحسن أخبرنا بحلوان لفظا الدسكري علي بن يحيى حدثني اإلسفراييني مسلم بن محمد بن هللا وعبد الدوري مخلد بن
 نصر أبو سليمان بن مدكور حدثنا مسلم بن محمد بن هللا عبد بكر أبو أخبرنا بنيسابور لديالمخ محمد بن احمد بن

 فنبذوه تعالى هللا قول في الشعبي عن البجلي أيوب بن يحيى عن إدريس بن حدثنا عدي بن زكريا حدثنا بالمخرم
 بن مدكور ان بخطه قرأت فيما لدمخ بن محمد ذكر به العمل نبذوا ولكن يقرءونه كانوا إنھم اما قال ظھورھم وراء

  ومائتين وستين ثالث سنة صفر في مات سليمان

 حنبل بن وأحمد معين بن يحيى سمع األسدي محمد أبو مضر بن الوليد بن خالد بن محمد بن مضر - 7222
 دريالجح كامل وأبا عربي بن حبيب بن ويحيى الكرابيسي الجبار عبد بن وسعيد الحزامي المنذر بن وإبراھيم
 الحجاج بن وإبراھيم علي بن واألزرق الواسطي أبان بن ومحمد القاضي بشر بن وحبان النفيلي حفص بن وسعيد
 صاعد بن يحيى عنه روى البلخي يحيى بن وحامد البصري ھالل بن وبسر الجمحي سالم بن الرحمن وعبد الشامي
 ثقة ھو الدارقطني وقال الشافعي بكر وأبو السماك بن عمرو وأبو مخلد بن ومحمد المقرئ مجاھد بن بكر وأبو

 بن مضر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد حدثنا التميمي الحارث بن العزيز عبد بن الواحد عبد الفضل أبو أخبرنا
 قال ھريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سھيل عن معاوية بن زھير حدثنا حفص بن سعيد حدثنا األسدي محمد
 مائة كل من قال أراه فيقتل عليه الناس فيقتتل ذھب من جبل عن الفرات يحسر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
 الحافظ عمر بن علي أخبرنا األزھري أخبرنا عليه يقاتل ممن تكن فال الزمان ذلك أدركت فان بني يا وتسعون تسعة
 من جماعة عنه حدثنا القراءات فلحرو راوية وكان واسط قضاء ولي بغدادي القاضي األسدي محمد بن مضر قال

 محمد بن مضر ومات قال الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد بكر أبو أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا شيوخنا
  ومائتين وسبعين سبع سنة األسدي

 نب عمر بن هللا وعبد المرزبان بن مسروق عن حدث البغدادي منصور أبو منتصر بن محمد بن منتصر -  7223
 احمد بن وسليمان زكريا بن المعافى والد يحيى بن وزكريا مخلد بن محمد عنه روى الكوفيين شبرمة بن وعلي أبان

 أيوب بن احمد بن سليمان أخبرنا األصبھاني شھريار بن احمد بن هللا عبد بن محمد الفرج أبو أخبرنا الطبراني
 منصور عن شريك أخبرنا الحارثي شبرمة بن علي ناأخبر البغدادي منتصر بن محمد بن منتصر حدثنا الطبراني

 قال الحاج له استغفر ولمن للحاج اغفر اللھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن حازم أبي عن
  المروزي محمد بن وحسين شبرمة بن علي إال شريك عن رواه وال شريك إال منصور عن يروه لم سليمان

 طاھر أبو أخبرنا الدقاق جعفر بن مخلد عنه روى شيبة أبي بن عثمان عن حدث االواني قبةر بن مليح - 7224
 أبي بن عثمان حدثنا االواني رقبة بن مليح الحسن أبو حدثني جعفر بن مخلد حدثنا الواعظ محمد بن علي بن محمد
 من تعرف ومن قلت يشيع فإني دعني فقال فحضرته مرة شيطان على عزمت قال ثعلبة عن جرير حدثنا شيبة
  إسحاق وأبا األعمش قال الشيعة

 النون ذي بن حمدان عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم االشروسني بكر أبو الفضل بن جمھور بن مطرف -  7225
 علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا السكري الحربي عمر بن علي عنه روى البلخيين الفضل بن الصمد وعبد
 حدثنا حاجا علينا قدم االشروسني جمھور بن مطرف بكر أبو حدثنا الحربي عمر بن علي حدثنا الواسطي يعقوب بن

 قالت عائشة عن عطاء عن محمد عن ھالل بن معلى حدثنا الزيات سليمان بن إبراھيم حدثنا النون ذي بن حمدان
  ونجاح بركة الغدو فان العلم طلب في اغدوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
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 بن احمد عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم بلخ أھل من أظنه الخرساني سعيد أبو الفتح بن خلف بن مفتاح - 7226
 حدثنا السكري عمر بن علي حدثنا التنوخي أخبرنا أيضا الحربي عمر بن علي عنه روى البلخي الكرابيسي صالح
 صالح بن احمد حدثنا الشماسية باب الثمائةوث تسع سنة في حاجا علينا قدم الفتح بن خلف بن مفتاح سعيد أبو

 بن ميمون عن السائب بن الفرات حدثنا واقد بن الرحيم عبد حدثنا الجصاص يزيد بن الحسن حدثنا البلخي الكرابيسي
 أبو أما عجبا لحديثا جاد ألبي وإن به سمع وال له يفطن أحد كل وليس سببا شيء لكل إن قال عباس بن عن مھران
 خطاياه عنه فحطت حطي وأما األرض إلى السماء من فھوى ھواز وأما الشجرة أكل في وجد الطاعة مآد فأبى جاد
 قريشات وأما النكد إلى النعيم من فاخرج ربه آدم فعصى سعفص وأما بالتوبة عليه ومن الشجرة من فأكل كلمن وأما
  ضعيفان الھماك السائب بن والفرات واقد بن الرحيم عبد العقوبة من وسلم بالذنب فأقر

 مخلد بن إبراھيم فأنبأنا المھدي جامع خطيب كان الھاشمي ھاشم أبو العزيز عبد بن إبراھيم بن مطلب - 7227
 الصالة يلي وھو الھاشمي العزيز عبد بن إبراھيم بن المطلب ھاشم أبو توفى قال الخطبي علي بن إسماعيل أنبأنا
 وعشرين اثنتين سنة الحجة ذي من خلتا لليلتين الخميس يوم وفاته نتوكا ببغداد بالرصافة الجامع مسجد في بالناس

  الھاشمي الملك عبد بن الفضل بن أحمد الحسن أبو مكانه فولي سنة ثمانون وله وثالثمائة

 زرعة وأبي العبدي عرفة بن الحسن عن حدث هللا على المتوكل مولى الخادم شاكر أبو هللا عبد بن مسرة - 7228
 عنه روى المصريين القراطيسي يزيد بن ويوسف صالح بن عثمان بن ويحيى النيسابوري عصمة بن دوأحم الرازي

 غير وكان الجريري زكريا بن والمعافى شاذان بن بكر وأبو السماك بن عمرو وأبو المقرئ ھاشم أبي بن طاھر أبو
 أخبرنا المقرئ ھاشم أبي بن محمد نب عمر بن الواحد عبد طاھر أبو أخبرنا جعفر بن مخلد بن إبراھيم أخبرني ثقة
 إسرائيل عن يوسف بن سھل حدثنا حماد بن نعيم حدثنا القراطيسي يزيد بن يوسف حدثنا ھاشم بني مولى شاكر أبو
 بن احمد حدثنا األزھري أخبرني للبيت والعمرة الحج وأتموا يقرأ عليا سمعت قال أبيه عن فاختة أبي بن ثوير عن

 الكريم عبد بن هللا عبيد زرعة أبو حدثنا المتوكل مولى الخادم شاكر أبو هللا عبد بن مسرة ناحدث شاذان بن إبراھيم
 صھيب بن العزيز عبد حدثنا زيد بن حماد حدثنا حرب بن سليمان حدثنا قال ومائتين وستين ثمان سنة بالري الرازي

 النار من عتيق ألف مائة جمعة ليلة كل في تعالى  إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن
 ھم منھم ليسوا أنھم وذلك اعتق فيمن يعتقھم ال هللا فان منھم ھم وليس بھا تستروا أمتي في داخالن فإنھما رجالن إال
 وانما اإلسالم في داخلون ھم وليس وعمر بكر أبي مبغض األوثان عبدة مع مصفودون وأنھم طبقتھم في الكبائر مع
 وعلي وعثمان وعمر بكر أبي مبغضي على هللا لعنة اال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم األمة ھذه ديھو ھم
 أنه على فيه عليه والحمل مسرة سوى أئمة ثقات كلھم إسناده في المذكورون والرجال موضوع كذب الحديث ھذا
 خالف غير من ومائتين وستين أربع سنة في مات زرعة أبا ألن سنين بأربع موته بعد زرعة أبي من سماعه ذكر
 بن علي أخبرنا االستوائي عمرو أبي بن محمد بن احمد حامد أبو أخبرنا زرعة أبي أخبار في ذكرناه وقد ذلك في
 عن إسناده ذكر حديثا مسرة شاكر أبو علينا أملى قال لنا صاحب الخازن بن احمد بن محمد حدثني الحافظ عمر
 احمد بن هللا عبيد الفتح أبي عن بلغني غبا وادھنوا أراد وإنما عنا واذھبوا وترا اكتحلوا سلم و عليه هللا صلى النبي

 وكان وثالثمائة وعشرين اثنتين سنة من الحجة ذي في المتوكل خادم مسرة مات قال بجحجح المعروف النحوي
  الحجة ذي من بقين لخمس الخميس يوم مات غيره قال يضعف

 الطائي حرب بن علي عن ببغداد حدث بصري الحسين أبو القلوسي زياد بن إسحاق بن بيعقو بن مسدد -  7229
 أخبرني صدوقا وكان شاھين بن حفص وأبو الحرة زوج جعفر بن محمد عنه روى الجنديسابوري سفيان بن وموسى
 بن يعقوب بن دومسد باألبلة الفضل بن زھير بن محمد حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا التميمي علي بن الحسن
 عن الحكم عن قيس أبي بن يعني عمرو حدثنا الجھم بن هللا عبد حدثنا سفيان بن موسى حدثنا قاال ببغداد إسحاق
 تغطوا وال ثوبيه في كفنوه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال محرم رجل توفى قال عباس بن عن جبير بن سعيد
 المحرم أول في مات يعقوب بن مسدد أن بلغني يلبى القيامة يوم يبعث نهأ ذكر قد وأراه قال طيبا تقربوه وال وجھه
  وثالثمائة وعشرين خمس سنة من
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 الصيداوي جميع بن عنه روى عرفة بن الحسن عن بتنيس حدث البغدادي الحسن أبو وصيف بن مؤنس - 7230
 بن احمد بن الحسين بن على صرن وأبو بصور القاضي عقيل أبى بن عياض بن على بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا
 أبو وصيف بن مؤنس حدثني قال الغساني جميع بن احمد بن محمد الحسين أبو أخبرنا قاال بصيدا الوراق سلمة أبى

 بمكة فلقيته األبار حفص أبى عن ھارون بن يزيد عن أكتب كنت قال عرفة بن الحسن حدثنا بتنيس البغدادي الحسن
 من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن مجاھد عن ليث عن ألبارا حفص أبو فحدثني الحسن قال
 كان فإذا الدنيا في االفات عنه به يدفع خلقا ذلك من له هللا خلق الدنيا دار في سرورا أو فرحا المسلم أخيه على أدخل
 على أدخلته الذي السرور أو الفرح أنا ولفيق أنت ومن له فيقول تخف ال له قال به مر فإذا قريبا منه كان القيامة يوم
  الدنيا دار في أخيك

 روى والمراثي والھجاء والمديح الغزل في مستحلى قول له الشاعر الشيباني القاسم أبو محمد بن مدرك - 7231
 لقا القرميسني ھارون بن على أنشدنا قال القمى أيوب بن على الحسن أبو أنشدنى وغيره زكريا بن المعافى عنه

 بن يا له فقولو... ...  ثانيه فغركم فعدتم...  مرة غركم امرؤ ما إذا...  الشعراء يخاطب لنفسه الشيباني مدرك أنشدنا
 ...  الزانيه ھو السكوت فشرح...  اسكتوا ثم

 بصرى وھو وغيره الغزل في الشعر مليح شاعر العبدي نضلة أبو يموت بن المزرع بن يموت بن مھلھل - 7232
 قال التنوخي أخبرنا بتوزون المعروف محمد بن إبراھيم بعضه أو شعره عنه وكتب منه وسمع بغداد سكن األصل
 تحفة مجلس وثالثمائة وعشرين ست سنة في حضرت االخبارى العباس بن محمد بن احمد الحسين أبو لنا قال

 وعن المزرع بن يموت بن مھلھل نضلة أبو يسرتى عن جانبى والى البازيار عمر بن هللا عبد أبى جارية القوالة
 بي...  الستارة وراء من تحفة فغنت بعد واليزيديين قديما الحواري بن نديم البغدادي الحسن أبى بن القاسم أبو يمنتى
 حزنى تضاعف إذا فسروري...  حزينا فيه أكون أن سره... ...  عني تشاغل وإن بھواه...  عنه الشغل عن به شغل

 أبو فسمعه لي الشعر ھذا نضلة أبو لي فقال...  مني تخوف ما منه وبدا...  عنى فأعرض جفوة بي ظن... ... 
 وجه على ذلك له فقلت بيتا فيه يزيد أن له الشعر كان إن له فقال نضلة أبى عن يتحرف وكان البغدادي بن القاسم
 قال التنوخي وأخبرنا...  نف كل من ھواه في فتنتى...  أصارت قد فتنة الحسن في ھو...  الحال في فقال جميل
 بھا جاء وخمرة...  الصولي بكر أبى مجلس في ونحن لنفسه نضلة أبو أنشدنى قال االخبارى بن الحسن أبو أنشدنا
 ليلة في... ...  السكر عقلي توفى حتى...  وجھه على يسقيني فبات... ...  الخمر شبھه بل ال ظلمت...  شبھھا
 لثاما ينيل...  يزل ولم للوداع التقينا ولما...  لنفسه نضلة أبو وأنشدني قال...  الدھر لبخ كم بمثلھا...  طيبھا قصرھا
  أفاقا فيه المخمور رقد ولو...  الكرى يستجلب منه نسيما شممت... ...  وعناقا دائما

 بن اسمالق أبو عنه روى الدنيا أبي بن بكر أبي عن حدث السقطي صالح أبو مرزوق بن احمد بن مرزوق -  7233
  ثقة وكان شاذان بن بكر وأبو المقرئ النخاس

 سفيان بن الحسن عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم الفرغاني سعيد أبو ساسان بن يوسف بن بكر بن مسعدة - 7234
 الحسن أخبرني وثالثمائة وأربعين إحدى من سمع أنه الثالج بن وذكر القواس ويوسف الدارقطني عنه روى النسوي

 حدثنا حاجا علينا قدم الفرغاني يوسف بن بكر بن مسعدة سعيد أبو حدثنا القواس عمر بن يوسف حدثنا بطال أبي بن
 عبد بن سلمة أبي عن الزھري عن األوزاعي عن عالثة بن عن الشامي الحصين بن عمرو حدثنا سفيان بن الحسن
 البرقاني أخبرناه العلم طلب في إال ملق وال الحسد قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن الرحمن
 عالثة بن حدثنا قال الحصين بن عمرو أخبرنا أيوب بن محمد حدثنا حمدان بن احمد بن محمد العباس أبو أخبرنا
  سواء مثله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال بإسناده

 بن محمد بن احمد عنه روى يالقاض إسحاق بن موسى عن حدث التكريتي ميسور بن محمد بن ميسور - 7235
  بعكبرا منه سمع أنه وذكر الجندي بن عمران
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 القيسي عبدة بن محمد عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم الھروي التميمي طاھر أبو نصر بن محمد بن مطر - 7236
 بن الحسن نب احمد العباس أبو حدثنا الوراق علي بن العزيز عبد أخبرني الوكيل احمد بن الحسن بن احمد عنه روى
 عبدة بن محمد حدثنا حاجا قدم الھروي التميمي نصر بن محمد بن مطر طاھر أبو حدثنا األزجي الوكيل احمد
  كاسب بن حميد بن يعقوب حدثنا القيسي

 أبي عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم النيسابوري العباس أبو غالب بن سلمة بن مأمون بن احمد بن مأمون - 7237
 احمد بن مأمون العباس أبو حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا السراج العباس

 بن إسماعيل معمر أبو حدثنا السراج إسحاق بن محمد حدثنا للحج قدم النيسابوري غالب بن سلمة بن مأمون بن
 رآه ولقد تعالى قوله في ذر بيأ عن شريك بن يزيد عن الحكم عن منصور أخبرنا ھشام أخبرنا معمر بن إبراھيم
  بقلبه رآه قال أخرى نزلة

 بن جعفر عن حدث دثار محارب ولد من السدوسي الشافعي الفقيه القاضي العالء أبو محمد بن محارب - 7238
 بن القاسم بن ومحمد الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد المخرمي زاطيا بن إسحاق بن وعلي الفريابي محمد
 بن هللا عبد عنه وكتب منه سمع الحنبلي الصيدالني محمد بن وأحمد الموصلي بدينا بن جعفر وأبي سمسارال ھاشم
 ودفن اإلثنين ليلة فجأة محمد بن محارب العالء أبو توفى وقال الجواربي سعد أبي بابن المعروف إسحاق بن محمد
 وكان قلت سعد أبي بن بخط ذلك قرأت ائةوثالثم وخمسين تسع سنة اآلخرة جمادى من خلون لثمان اإلثنين يوم

  وغيرھم والرافضة والجھمية القدرية من المخالفين على الرد في مصنف وله باألصول عالما صادقا

 أھل على مقدما القول جزل شاعرا وكان فاسلم مجوسيا كان الفارسي الكاتب الحسن أبو مرزويه بن مھيار -  7239
 شيئا منه أسمع ان لي يقدر فلم شعره ديوان عليه ويقرأ الجمعات أيام في رالمنصو جامع يحضر أراه وكنت وقته
  وأربعمائة وعشرين ثمان سنة اآلخرة جمادى من خلون لخمس األحد ليلة في ومات

 وسمع به وتادب معه وسافر الغربة في صحبه الماليني سعد أبو صاحب الرقي سابق أبو هللا عبيد بن مبادر - 7240
 الرحمن عبد أبي عن واحدا حديثا منه فسمعت بھا وحدث بغداد وقدم بعده ومن األصبھاني مندة بن إسحاق بن محمد
 بن محمد بن محمد أخبرنا السلمي الحسين بن محمد أخبرنا الرقي مبادر أخبرنا صدوقا وكان النيسابوري السلمي
 يزيد عن السكري حمزة أبي عن حمدم بن خالد عن أسلم بن سھل حدثنا البلخي حاتم بن سعيد حدثنا الترمذي علي

 فقرھم فرأى الصفة أصحاب على يوما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقف قال عباس بن عن عكرمة عن النحوي
 بما راضيا اليوم عليه أنتم الذي البعث على أمتي من بقي فمن الصفة أصحاب يا أبشروا فقال قلوبھم وطيب وجھدھم

  وأربعمائة أربعين سنة من شعبان في بالرقة مات هللا عبيد بن مبادر أن بلغنا قيامةال يوم رفقائي من فإنه فيه

  النون باب

  نصر اسمه من ذكر

 وھو نيسابور أھل من نصر بن يحيى والد الخرساني القرشي يحيى أبو وقيل محمد أبو حاجب بن نصر -  7241
 غالب بن لؤي بن الحارث بن عداء بن هللا عبد بن ربيب بن الجون بن سكن بن سلمة بن عمرو بن حاجب بن نصر
 العراق إلى فانتقل بھا نصر له وولد فنزلھا خرسان إلى عمرو بن حاجب خرج ثم البصرة من أصله مالك بن فھر بن

 عبد بن والعالء الرحمن عبد أبي بن وربيعة سليم بن وصفوان نھيك أبي عن وروى وفاته حين إلى المدائن وسكن
 الواسطي يزيد بن ومحمد مسلم بن العزيز وعبد الري قاضي سعيد بن عنبسة عنه روى يزيد نب وجرير الرحمن
 أخبرنا به بأس ال صدوق فقال عنه سئل الرازي زرعة أبا أن حاتم أبي بن الرحمن عبد وذكر ھارون بن ويزيد

 زكريا أبو قال قال لغالبيا بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري
 أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ثقة قرشي خرساني حاجب بن نصر معين بن يحيى
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 ليس خرساني قرشي حاجب بن نصر يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد
 أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا بشيء
 بن الرحمن عبد مسلم أبو أنبأنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا بشيء ليس فقال حاجب بن نصر عن داود
 أبا سمعت هب فاقر السنجي صريم بن محمد بن احمد بن محمد جعفر أبي على قرأت قال مھران بن هللا عبد بن محمد
 األزھري أخبرني ومائة وعشرين اثنتين سنة مات محمد أبو حاجب بن نصر يقول السنجي حمدويه بن محمد رجاء
 بن نصر قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا

 خمس سنة بھا ومات المدائن ونزل خرسان من صلهأ يحيى أبا ويكنى لؤي بن الحارث بني من القرشي الحاجب
  اعلم وهللا حمدويه بن محمد ذكره الذي األول من أصح القول وھذا قلت سنة وخمسين بضع بن وھو ومائة وأربعين

 بخطه الوراق قاج بن احمد كتاب في قرأت بالصيقل المعروف البلخي سھل أبو الكريم عبد بن نصر -  7242
 راوية فقيھا وكان سھل أبا يكنى الصيقل الكريم عبد بن نصر قال البلخي طاھر بن فضلال بن علي من وسماعه
 كما ومائة وستين تسع سنة يوسف أبي عند ببغداد مات فأكثر حنيفة أبا صحب مجلس صاحب قياسا لألحاديث
 سلم بن نوسليما العابد يوسف بن وعلي الرازي سليمان بن إسحاق عنه روى غالب بن محمد بن محمد أخبرني
 بن وعمرو علقمة بن عمرو بن محمد عن نصر وروى وغيرھم البزاز منصور بن وسليمان عمرو بن ومنصور

  عمرو بن وطلحة الثوري وسفيان الدستوائي وھشام عبيدة بن وموسى مرة بن وعثمان سمر

 بن وحجاج ائغالص بن ميمون بن إبراھيم عن بھا وحدث بغداد سكن الخرساني سھل أبو باب بن نصر -  7243
 بن عيسى بن محمد عنه روى األعرابي وعوف حسان بن وھشام ھند أبي بن وداود خالد أبي بن وإسماعيل أرطاة
 سعيد بن عثمان بن وعمرو المصيصي قدامة بن ومحمد الواقدي كاتب سعد بن ومحمد حنبل بن وأحمد الطباع
 هللا عبد بن محمد حدثنا االيادي علي بن محمد بن علي سمالقا أبو أخبرنا وغيرھم العتيقي محمد بن وإبراھيم القرشي

 الحجاج عن باب بن نصر حدثنا الطباع بن عيسى بن محمد حدثنا برد بن احمد بن محمد حدثنا الشافعي إبراھيم بن
 موكل البالء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبد عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن
 الصيدالني احمد بن يوسف بن احمد أخبرنا العتيقي أخبرنا لرضعھا كلبة برضاع رجال عير رجال أن فلو لقولبا

 بأس به كان ما فقال باب بن نصر عن أبي سألت قال احمد بن هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا بمكة
 ألبي قلت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد دثناح حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا التميمي علي بن الحسن أخبرنا
 الصائغ إبراھيم عن حدث أنه عليه عابوا إنما كذاب هللا استغفر فقال كذاب باب بن نصر يقول خيثمة أبا سمعت
 أخبرنا قاال الحربي الحسن بن محمد بن وعلي األزھري أخبرني منه سمع يكون ان ينكر وال بلده أھل من وإبراھيم

 المديني هللا عبد بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى بن عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد
 الصائغ إبراھيم عن له كتاب في قرأ حديث ألف عشرين باب بن نصر عن معين بن يحيى كتب يقول أبي سمعت قال
 بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد بن يعل أخبرني إبراھيم عن اسمه محا قد رجال أوله في فرأى عنه يحدثھم وكان
 كتبت باب بن نصر يقول أبي سمعت قال المديني بن علي بن هللا عبد حدثنا عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان
 مسعدة بن محمد بن احمد حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثني البرقاني أخبرنا وضعفه بحديثه ورميت شيئا عنه

 عنده وذكرت معين بن يحيى سمعت قال محمد بن القاسم بن محمد بن احمد حدثنا درستويه بن جعفر حدثنا الفزاري
 عوف كتاب فيھا كان كتبا إلينا فأخرج أرطاة بن الحجاج وبن أنا إليه ذھبت هللا عدو خبيث كذاب فقال باب بن نصر
 أن فأبى األحاديث بعض عنا حبس قد أنه وظننت الكتاب ناولني فقلت به فاستربت الكتاب رأس فطوى يحدثنا فجعل

 حدثني الرحيم الرحمن هللا بسم أوله فإذا عوف عن يحدث وكان فيه فنظرت منه الكتاب فأخذت عليه فوثبت يعطيني
 فقال ھذا كيف له فقلت وتركناه وقمت يدي من الكتاب فطرحت عوف عن الخرساني عصمة أبو مريم أبي بن نوح
 بن محمد بن احمد أخبرنا البصري رباح بن يوسف أخبرنا وتركناه فقمنا بعد تھاسمع ثم عصمة أبي عن كتبناھا ھذه

 باب بن نصر قال معين بن يحيى عن صالح بن معاوية حدثنا الدوالبي بشر أبو حدثنا بمصر المھندس إسماعيل
 محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ضعيف
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 حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري أخبرنا يقول يحيى سمعت قال
 البرقاني أخبرنا بشيء حديثه ليس الصيمري وقال بشيء ليس باب بن نصر يقول يحيى سمعت قال زھير بن احمد
 أخبرنا ببيروت مشكان بن المتوكل بن المؤمن عبد حازم وأب القاضي حدثنا المالكي جعفر بن محمد بن علي أخبرنا
 الميداني جعفر بن الوھاب عبد الحسين أبو حدثنا الكتاني علي بن احمد بن العزيز عبد وحدثنا المشعراني الجھم أبو

 إبراھيم احدثن قاال العصار عيسى بن القاسم بكر أبو حدثنا االمام السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد ھاشم أبو حدثنا
 المستملي إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا شيئا حديثه يسوى ال باب بن نصر قال الجوزجاني يعقوب بن
 يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا بالكذب يرمونه بنيسابور كان باب بن نصر البخاري قال فارس بن احمد أبو قال قال
 زرعة أبا سمعت قال البرذعي عمرو بن سعيد حدثنا الميانجي جمالن بن طاھر بن احمد حدثنا األردبيلي موسى بن

 محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد العتيقي أخبرنا عنه يحدث أن ينبغي ال باب بن نصر يقول
 بدع حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا جدا فوھاه باب بن نصر عن داود أبا سألت قال علي بن

 بن محمد حدثني البرقاني وأخبرني الحديث متروك باب بن نصر قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم
 خراساني باب بن نصر قال الساجي يحيى بن زكريا حدثنا األيادي علي بن محمد حدثنا االدمي محمد بن احمد
 بن محمد حدثنا األزھري أخبرني بشيء ھو ليس معين بن يحيى وقال بمناكير عنه يحدث شبيب بن سلمة سمعت
 بغداد نزل الخرساني باب بن نصر قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس
 أخبرني المھدي عسكر في ببغداد وتوفى حديثه فتركوا فاتھموه الصائغ إبراھيم عن حدث ثم عنه ورووا منه فسمعوا
 الحسين حدثنا الفضل بن إبراھيم بن محمد الفضل أبو أخبرنا الضبي نعيم بن محمد أخبرنا عقوبي بن احمد بن محمد
  ومائة وتسعين ثالث سنة باب بن نصر توفى يقول إسماعيل بن محمد سمعت قال زياد بن محمد بن

 وأبى سعوديوالم صبيح بن والربيع شعبة عن حدث الوراق البجلي الحارث أبو عجالن بن حماد بن نصر - 7244
 الحلواني على بن والحسن احمد ابنه عنه روى الربيع بن وقيس العمرى محمد بن وعاصم مطرف بن محمد غسان
 العتيقي أخبرنا وغيرھم الصاغاني إسحاق بن ومحمد العطار سعيد بن محمد يحيى وأبو الضبي إسحاق بن ومحمد
 معين بن يحيى سمعت قال احمد بن هللا عبد حدثني ليالعقي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف حدثنا
 بن يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري أخبرني كذاب حماد بن نصر يقول
 بن محمد سمعت قال العبدوي حازم أبو أخبرنا بشيء ليس الوراق الحارث أبو حماد بن نصر قال جدي حدثنا شيبة
 بن نصر الحارث أبو يقول الحجاج بن مسلم سمعت قال أسمع وأنا عبدان بن مكي على قرئ يقول لجوزقيا هللا عبد
 بن هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخبرنا المقرئ على بن محمد أخبرنا الحديث ذاھب الوراق حماد
 يكتب ال الحارث أبو حماد بن نصر محمد بن صالح على أبو قال قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا مھران
 شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري علي بن محمد حدثنا حديثه
 االدمي احمد بن محمد حدثنا البرقاني أخبرني بثقة ليس الوراق حماد بن نصر الحارث أبو قال أبى أخبرني النسائي
 الضعفاء من يعد الوراق حماد بن نصر الحارث أبو قال الساجي يحيى بن زكريا حدثنا ادياألي علي بن محمد حدثنا
 األزدي الحافظ الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا الشروطي جعفر بن محمد أخبرنا الغزال محمد بن احمد حدثني
 علي الحسن أبو أخبرنا ھرياألز أخبرنا ببغداد كان الحديث متروك البجلي الحارث أبو الوراق حماد بن نصر قال
  بالحديث بالقوي ليس الوراق البجلي الحارث أبو حماد بن نصر قال الدارقطني عمر بن

 بن وحبيب وشعبة الثوري سفيان عن بھا وحدث بغداد سكن كوفي المنقري الفضل أبو مزاحم بن نصر -  7245
 بن الحسين ابنه عنه روى المنذر بن زياد ودالجار وأبي التستري إبراھيم بن ويزيد سياه بن العزيز وعبد حسان
 من وجماعة الطريقي المنذر بن وعلي األشج سعيد وأبو الھروي الصلت وأبو القومسي حبيب بن ونوح نصر

 سعيد بن محمد بن احمد العباس أبو حدثنا مھدي بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا الكوفيين
 عن سياه بن العزيز عبد حدثنا مزاحم بن نصر حدثنا زياد بن يوسف بن يعقوب حدثنا مالءإ ھاشم بني مولى الكوفي
 محمد آل من العلم ذو علم لقد علي قال قال سلمان عن عليم عن صادق أبي عن كھيل بن سلمة عن السمط بن عامر
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 خاب وقد سلم و عليه هللا ىصل االمي النبي لسان على ملعونون الثدية ذي األسود أصحاب أن سلم و عليه هللا صلى
 بن نصر البخاري قال فارس بن احمد أبو قال قال المستملي إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا افترى من

 بغداد سكن المنقري مزاحم بن نصر قال الحافظ عمر بن علي أخبرنا األزھري أخبرنا بغداد سكن المنقري مزاحم
 أبو القاضي حدثنا المالكي جعفر بن محمد بن علي الحسين أبو القاضي أخبرنا نيالبرقا أخبرنا الكوفيين في عداده
 احمد بن العزيز عبد وحدثنا طالب بن الحسين بن احمد الجھم أبو أخبرنا مشكان بن المتوكل بن المؤمن عبد حازم
 العصار عيسى بن القاسم ثناحد السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد حدثنا الميداني جعفر بن الوھاب عبد حدثنا الكتاني
 غلوه بذلك أراد قلت مائال الحق عن زائغا كان العطار مزاحم بن نصر قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا قاال
 قال قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا مھران بن مسلم أبو أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرني الرفض في

 بن محمد أخبرنا الغزال محمد بن احمد حدثني مناكير أحاديث الضعفاء عن روى مزاحم بن نصر محمد بن صالح
 في محمود غير مذھبه في غال مزاحم بن نصر قال الحافظ الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا الشروطي جعفر
 قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا حديثه
  المنقري مزاحم بن نصر مات فيھا ومائتين عشرة اثنتي سنة

 طاھر أبو ذكر يحيى بن نصر بن هللا عبد بن احمد بن محمد طاھر أبي القاضي جد الذھلي بجير بن نصر -  7246
 كانو الري قضاء إليه فرد الرشيد كلم قد يوسف أبو وكان قال القاضي يوسف أبي أصحاب من كان أنه القاضي
  أنس بن مالك عن الموطأ عنده

 حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرنا المجدر الحسن أبو زيد بن نصر -  7247
 الحسن أبا يكنى المجدر زيد بن نصر قال العلماء من ببغداد كان من تسمية في سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين
 وكان يحدث أن قبل قديما ومات وغيرھم ووھيب ھالل أبي ومن حازم بن جرير من سمع حديث صاحب ثقة وكان
 قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم عن بلغني المنصور جعفر أبي بن األكبر جعفر مولى وھو سجستان من أصله
  بأس به ليس فقال المجدر نصر عن معين بن يحيى سألت

 بن وحاتم حازم بن وجرير خالد بن مسلم عن بھا وحدث بغداد سكن يالبخار الفتح أبو المغيرة بن نصر -  7248
 سعيد بن وأحمد خيثمة أبي بن بكر وأبو المخرمي المبارك بن هللا عبد بن محمد عنه روي عيينة بن وسفيان وردان
 رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا صدوق فقال عنه أباه سأل أنه حاتم أبي بن وذكر الدوري محمد بن وعباس الجمال
 بن مسلم حدثنا الفتح أبو المغيرة بن نصر حدثنا حاتم بن محمد بن عباس حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا
 أعتق لمن الوالء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمرو بن هللا عبد عن أبيه عن عروة بن ھشام عن خالد

 قال ببخارى الحافظ سليمان بن محمد بن أحمد بن محمد أخبرنا البلخي علي بن محمد بن الحسن الوليد أبو أخبرني
 عن معين بن يحيى سألت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم عن بلغني بغداد سكن بخارى المغيرة بن نصر الفتح أبو

 ھذا أخو البخاري الفتح أبو وھو عيينة بن رأي جلدين من نحوا عنه كتبت قد مأمون ثقة فقال المغيرة بن نصر
  الثناء عليه وأحسن به بأس ال كان موسى بن الحكم صديق البخاري

 والسكن وھشام الزبرقان بن وداود خليفة بن خلف عن حدث الياسري منصور أبو زياد بن الحكم بن نصر - 7249
 علي بن وأحمد القطان علوية بن والحسن الختلي سنين بن وإسحاق البراء بن أحمد بن محمد عنه روى إسماعيل بن

 حدثنا الياسري بن نصر حدثنا القطان علوية بن الحسن حدثنا الزبيبي إبراھيم بن هللا عبد حدثنا التنوخي أخبرنا األبار
 سلم و عليه هللا صلى النبي وعد قال بشير بن النعمان عن العجلي قرظة عن هللا عبيد بن محمد عن الزبرقان بن داود
 قال آخذ أيھما علي فأشر هللا رسول يا قال غالمان إال يبقى لم فقال عدته بلطل الرجل فجاء الفيء من غالما رجال
 فاطمة أخبرتنا مؤتمن والمستشار المصلين ضرب عن نھيت وقد يصلي رايته فإني به تضر وال ألحدھما ھذا خذ
 منصور أبو حدثنا البراء بن أحمد بن محمد حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان حدثنا قال الكرخي أحمد بن ھالل بنت
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 تعالى قوله في حساب أبي عن خليفة بن خلف حدثنا قال معبد أم حديث روى الذي الياسرية صاحب زياد بن نصر
  بغباره طريا قال جنيا رطبا عليك تساقط

 روى الخرساني سھل أبي بن ومسلم ملحان بن المشمعل عن حدث الصامت القاسم أبو حريش بن نصر -  7250
 أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا مطر بن بشر بن ومحمد الخياط بشار بن الحسينو سنين بن إسحاق عنه

 بشر بن محمد حدثنا قال االمام برية بن عيسى بن إبراھيم بن إسماعيل بن هللا عبد جعفر أبو أخبرنا الدقاق الطاھر
 سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن ملحان بن المشمعل حدثنا كتابه من إمالء الصمت حريش بن نصر حدثنا مطر بن
 تصلي وأنت البارحة سمعتك بكر أبا يا الصديق بكر ألبي قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن
 يا فقال بالقراءة تجھر عمر يا وسمعتك لعمر قال ثم ناجيت من أسمعت قد هللا رسول يا فقال بقراءتك تخافت وأنت
 ھذه ومن السورة ھذه من تقرأ تصلي وأنت البارحة وسمعتك بالل يا قال ثم الوسنان وأوقظ الشيطان اطرد هللا رسول
 قال ھذه ومن ھذه ومن السورة ھذه من أقرأ وكنت بعض إلى بعضه هللا جمع طيب كالم هللا رسول يا فقال السورة
 عمر بن محمد بن أحمد حدثنا المعدل محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا أصاب كلكم
 الصامت فسمى أحدا فيھا كلمت ما حجة أربعين حججت قال الصامت حريش بن نصر حدثنا سنين بن إسحاق حدثنا
 سھل أبي عن الصامت حريش بن نصر عن حدثنا الدارقطني الحسن أبو لنا روى قال قال األزھري أخبرني لذلك
 ونصر سھل وأبو الوقاصي يثبت ال ضعيف إسناد ھذا الحسن أبو قال ثم الوقاصي عمرو أبي عن الخرساني مسلم
  ضعفاء كلھم حريش بن

 أبي نجيح عن حدث الصائغ نصر بن محمد والد هللا عبد بن ھشام بن الرحمن عبد بن منصور بن نصر - 7251
  محمد ابنه عنه روى المدني معشر

 المقرئ سليمان بن حفص عمر أبي عن حدث رنص بن سعدان والد الثقفي هللا عبد بن منصور بن نصر - 7252
 محمد بن إسماعيل أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا سعدان ابنه عنه روى بھدلة بن عاصم صاحب
 عن مرثد بن علقمة حدثنا قال سليمان بن حفص حدثنا منصور بن نصر أبي حدثنا نصر بن سعدان حدثنا الصفار

 يعودني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان مرضا مرضت قال عفان بن عثمان نع السلمي الرحمن عبد أبي
 ما شر من أحد كفوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الذي الصمد باألحد اعوذك الرحيم الرحمن هللا بسم فقال يوما فعوذني
  نبمثلھ تعوذتم فما بھن تعوذ عثمان يا لي قال شافاني فلما هللا فشفاني فبرأت تجد

 محمد عنه حدث بشر عن روى األصل مروزي وھو الحارث بن بشر صاحب الفتح أبو منصور بن نصر - 7253
 علي أخبرنا وغيرھم األبار علي بن وأحمد القصيري بكر بن محمد بن وأحمد الطيالسي وجعفر الجوھري يوسف بن
 قال حنبل بن احمد صاحب مطر بن لعباسا أبو حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن

 عم بن وكان محمد بن القاسم علي دينار بن مالك دخل يقول الحارث بن بشر سمعت قال منصور بن نصر حدثني
 فذاك شيئا ترزأنا لم النك قال ولم قال عنك أمسكت لم تعلم القاسم له فقال الكالم في له فغلظ يوسف بن الحجاج
  كثيرا لماع فأفادني قال على جزاؤك

 بكار بن علي عن حدث الشھيد نصر بن احمد أخي بن وھو الخزاعي مالك بن نصر بن مالك بن نصر -  7254
 بن محمد أبو حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا األزھري أخبرني صاعد بن محمد بن يحيى عنه روى المصيصي

 قال قال العالية أبي عن خلدة أبو حدثنا بكار بن علي حدثنا الخزاعي مالك بن نصر بن مالك بن نصر حدثنا صاعد
 خمس سلم و عليه هللا صلى محمد على به نزل جبريل فأن آيات خمس آيات خمس القرآن تعلموا الخطاب بن عمر
  آيات خمس آيات

 قيس بن نوح سمع البصري الجھضمي عمرو أبو أبي بن صھبان بن علي بن نصر بن علي بن نصر -  7255
 بن وبشر مھدي بن الرحمن وعبد القطان سعيد بن ويحيى عيينة بن وسفيان سليمان بن ومعتمر وردان بن وحاتم
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 بن إسماعيل عنه روى وغيرھم الزبيري احمد وأبا واألصمعي الطيالسي داود وأبا زريع بن ويزيد وغندرا المفضل
 معشر وأبو الطوسي سروقم بن وأحمد حنبل بن احمد بن هللا وعبد صحيحه في الحجاج بن ومسلم القاضي إسحاق
 بن ومحمد البغوي القاسم وأبو البرتي خبيب وأبو الباغندي محمد بن ومحمد ياسين بن محمد بن هللا وعبد الدارمي
 وحدث بغداد قدم البصرة أھل من وھو آخرين في داود أبي بن بكر وأبو القطان زنجويه بن وأحمد السبيعي منصور

 هللا عبد حدثنا الصواف الحسن بن أحمد بن محمد علي أبو حدثنا الواعظ هللا عبد بن محمد بن الملك عبد أخبرنا بھا
 موسى أخي حدثني علي بن حسين بن علي بن محمد بن جعفر بن علي أخبرني قال علي بن نصر حدثني أحمد بن
 أخذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن جده عن أبيه عن الحسين بن علي أبيه عن محمد بن جعفر أبيه عن جعفر بن
 الرحمن عبد أبو قال القيامة يوم درجتي في معي كان وأمھما وأباھما ھذين وأحب أحبني من قال وحسين حسن بيد
 يقول وجعل الواحد عبد بن جعفر وكلمه سوط ألف بضربه المتوكل أمر علي بن نصر الحديث بھذا حدث لما هللا عبد
 المتوكل أمر إنما قلت موسى عليه فوفرھا أرزاق له وكان تركه حتى به يزل ولم السنة أھل من الرجل ھذا له

 حكيم أبا سمعت قال األھوازي الحسن بن محمد أخبرنا تركه السنة أھل من أنه علم فلما رافضيا ظنه ألنه بضربه
 افإذ المتوكل على دخلت يقول علي بن نصر سمعت يقول هللا عبد بن إبراھيم يعني الزبيبي سمعت يقول العسكري

 للعذراء أخرج...  لينه في الرفق مثل أرى ولم...  األصمعي أنشدني المؤمنين أمير يا فقلت فأكثر الرفق يمدح ھو
 والقرطاس الدواة غالم يا فقال...  جحرھا من الحية يستخرج...  أمره في بالرفق يستعن من... ...  خدرھا من

 نصر حضرت قال الفرھياني محمد بن هللا عبد أخبرني سماعيلياإل إبراھيم بن أحمد أخبرنا البرقاني أخبرنا فكتبھما
 فلو بھا يحدثه فأخذ عكرمة عن أبان بن الحكم عن التفسير في أحاديث عن األصبھاني بن إبراھيم وسأله علي بن

 قال عكرمة عن والباقي قوسين في ھو إنما عباس بن عن إبراھيم قال حتى عباس بن عن كلھا في لي لقال تركه
 رشيق بن الحسن حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا البرقاني أخبرنا الناس نبالء من نصر عندي وكان ھيانيالفر
 قال القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري أخبرني ثم أبيه عن النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا
 علي بن طلحة أخبرنا ثقة عمرو أبو نصر بن ليع بن نصر يقول أبي سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم عبد ناولني
 بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الفازي إبراھيم بن محمد الفتح أبو أخبرنا المقرئ
 حسنويه بن محمد بن أحمد حامد أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا صدوق وأبوه ثقة علي بن نصر قال خراش بن يوسف
 وأحسبه البرقاني كتاب في كذا النيسابوري علي بن محمد سئل قال األنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي
 بن محمد بن جعفر أخبرنا الواعظ عثمان بن الحسن عمر أبو أخبرنا حجة فقال علي بن نصر عن يحيى بن محمد
 يشخصه علي بن نصر إلى عثب با المستعين كان يقول داود أبي بن بكر أبا سمعت قال الواسطي الحكم بن أحمد

 ركعتين فصلى النھار نصف بيته إلى فرجع هللا فاستخر ارجع فقال بذلك فأمره البصرة أمير الملك عبد فدعاه للقضاء
 أخبرنا الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا ميت ھو فإذا فأنبھوه فنام إليك فاقبضني خير عندك لي كان إن اللھم وقال
 ومات يقول القزاز الواھب عبد بن محمد بن بكر عمر أبا سمعت قال بواسط المزني عثمان بن محمد بن هللا عبد
 قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا قال المزني إسحاق أبي عن البرقاني على قرأت خمسين سنة علي بن نصر
 ومائتين خمسين سنة بالبصرة واللحية الرأس أبيض يخضب ال وكان رأيته الجھضمي عمرو أبو علي بن نصر مات
 الكندي محمد بن إبراھيم إسحاق أبو لنا قال قال العباس بن محمد أخبرنا األزھري أخبرنا يحدثنا ولم ببغداد رأيته

  ومائتين خمسين سنة الربيعين أحد في الجھضمي علي بن نصر مات الصيرفي

 وحسين عطاء بن الوھاب عبد عن بھا وحدث بلخ سكن البغدادي القاسم أبو منصور بن األصبغ بن نصر - 7256
 بن محمد الحسين أبو أخبرنا الخراسانيين من وجماعة النيسابوري حمدان بن إسحاق عنه روى ونحوھما علوان بن

 حدثنا البلخي حامد بن محمد بن أحمد نصر أبو حدثنا الختلي محمد بن عمر بن علي أخبرنا الدقاق المظفر بن محمد
 أبي بن سعيد حجرة في شيخ خالد أبو حدثنا عطاء بن يعني الوھاب عبد حدثنا غداديالب االصبغ بن نصر القاسم أبو

 سرائركم لتحسنن الناس أيھا قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد المنبر صعد العزيز عبد بن عمر استخلف لما قال عروبة
 ثم الموت في له لمعرق ميت اال آدم وبين بينه ليس امرأ ان دنياكم تكفوا آلخرتكم واعملوا عالنيتكم لكم هللا يحسن
  ونزل بكى
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 روى المقرئ الرحمن عبد أبى عن بھا وحدث بغداد سكن المروزي الليث أبو سورة أبى بن احمد بن نصر - 7257
 بن مخلد بن محمد حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا الفتح بن علي بن محمد أخبرنا الدوري مخلد بن محمد عنه

 حدثنا يزيد بن هللا عبد المقرئ الرحمن عبد أبو حدثنا المروزي صورة أبي بن احمد بن نصر الليث أبو حدثنا حفص
 مكة فتح يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن طالب أبي بنت ھانئ أم عن صالح أبي عن الحارث عن حنيفة أبو

 عن بروايته حنيفة أبو دتفر به متوشحا واحد ثوب في فصلى بثوب دعا ثم عليه فصبه بماء ودعا المته وضع
  الرحمن عبد بن الحارث

 إسحاق بن ويحيى محمد بن ويونس عامر بن أسود سمع المؤدب القاسم أبو مروان بن هللا عبد بن نصر - 7258
 روى خداش بن وخالد النعمان بن الصمد وعبد القاسم بن ھاشم النضر وأبا جواب بن أحوص الجواب وأبا السيلحيني

 بن وقال وغيرھم مخلد بن ومحمد الناقد المؤمل بن احمد بن ومحمد صاعد بن ويحيى الحافظ رونھا بن موسى عنه
 بن محمد حدثنا الكتاني طلحة بن محمد أخبرني أبي عنه روى صدوق وھو أبي مع منه سمعت الرازي حاتم أبي

 بن عمار حدثنا جواب بن صاألحو حدثنا المؤدب مروان بن هللا عبد بن نصر حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا العباس
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قاال ھريرة وأبي سعيد أبي عن مسلم أبي األغر عن السائب بن عطاء عن زريق
  جھنم في ألقيته منھما واحدة نازعني فمن ردائي والكبرياء إزاري العظمة تعالى هللا يقول سلم

 بن وأحمد يونس بن وسريج السمتي حسان بن محمد عن حدث اليشكري القسم أبو هللا عبد بن نصر - 7259
 فيھا ومائتين سبعين سنة بخطه مخلد بن كتاب في قرأت مخلد بن محمد عنه روى عاصم بن الجبار وعبد الدورقي

  األربعاء يوم اآلخرة جمادى في هللا عبد بن نصر اليشكري القاسم أبو مات

 بن آدم عن ومائتين سبعين سنة في بھا وحدث بغداد قدم مرو أھل من التنوخي زاذان بن منصور بن نصر - 7260
  إبراھيم باب في حديثه سقنا وقد الفارسي بھويه بن إبراھيم عنه روى إياس أبي

 الرحمن عبد بن وسليمان الرملي موھب بن يزيد عن حدث الوراق منصور أبو سعد بن الليث بن نصر - 7261
 بن محمد أخبرني المادراني إسحاق بن وعلي السكري الرحمن عبد بن هللا وعبيد مخلد بن محمد عنه روى الدمشقي
 حدثنا منصور أبو الوراق سعد بن الليث بن نصر حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الكناني طلحة
 بن علي حدثنا بالبصرة الھاشمي الواحد عبد بن جعفر بن القاسم عمر أبو القاضي أخبرنا الرحمن عبد بن سليمان
 عيسى عن وذكره طارق بن عيسى حدثنا موھب بن يزيد حدثنا الليث بن نصر منصور أبو حدثنا المادراني إسحاق

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عفان بن عثمان عن عوانة بن خفاف عن الشعبي عن مجالد عن يونس بن
 كاھلھا واالزد ونابھا العرب راس حمير عدنان ولد فيما جفاءوال والقسوة قحطان في اإليمان ورجاء يمان اإليمان

 الدين يعني بھم هللا أقام الذين األنصار أعز اللھم وذروتھا غاربھا وھمدان وغلصمتھا ھامتھا ومذحج وجمجمتھا
 من وأول اآلخرة في شيعتي وھم الدنيا في أصحابي وھم وحموني وآزروني ونصروني آووني الذين ھم واألنصار

 وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا أمتي من الجنة بحبوحة خليد
  سبعين سنة شعبان من خلت عشر لثمان األربعاء يوم الليث بن نصر منصور أبو ومات قال أسمع

 عن بھا وحدث بغداد سكن بالخنلجي ويعرف الصاغاني منصور أبو طوق بن منصور بن داود بن نصر -  7262
 والعباس منصور بن وسعيد حفص بن وحرمي مسلم بن وعفان الھاشمي داود بن وسليمان األسدي الصلت بن محمد
 بن وخالد اآلمدي عمرو بن هللا وعبيد الزمي يوسف بن ويحيى معاوية بن ومحمد فياض بن وشاذ األزرق الفضل بن

 محمد بن وعمر األنباري محمد بن وقاسم القاضي إسحاق بن موسى عنه روى سالم بن القاسم عبيد وأبي خداش
 سمعت حاتم أبي بن وقال المطيري جعفر بن ومحمد الدوري مخلد بن ومحمد الخرائطي جعفر بن ومحمد الجوھري

 قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا الصدق ومحله منه
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 األربعاء يوم مات مخلد بن قال وسبعين إحدى سنة صفر سلخ عبيد أبي صاحب الصاغاني منصور أبو ومات
  مخلد بن بخط قرأت كذلك األول ربيع شھر مستھل

 كتاب في النيسابوري الحافظ أحمد أبو ذكره بغدادي الصيرفي القاسم أبو الشخير بن الفتح بن نصر -  7263
 حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا السمسار محمد بن علي وأخبرنا الزمن موسى أبا سمع وقال والكنى األسماء

  ومائتين وثمانين إحدى سنة في مات البزاز الفتح بن نصر أن قانع بن الباقي عبد

 بن وعلي عمران بن العالء عن بھا وحدث بغداد قدم المروزي األحول سھل أبو حامد بن الحكم بن نصر - 7264
 أبو أخبرنا الطبراني القاسم وأبو مخلد بن محمد عنه روى المراوزة بسام بن ومحمد الحليم عبد بن وحصن حجر
 بن نصر حدثنا الطبراني أيوب بن احمد بن سليمان أخبرنا األصبھاني شھريار بن احمد بن هللا عبد بن محمد الفرج
 المديني جعفر بن هللا عبد حدثنا مروزيال بسام بن محمد حدثنا ومائتين وثالثين سبع سنة ببغداد المروزي الحكم
 عليه هللا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن المقبري سعيد عن القارئ نعيم أبي بن نافع حدثني
 أخبرني جعفر بن هللا عبد اال نافع عن يروه لم سليمان قال ومدھم صاعھم في لھم بارك اللھم المدينة ألھل وسلم
 بن الحكم بن نصر سھل أبو حدثنا مخلد بن محمد حدثنا الرازي بن بكران بن محمد حدثنا الخالل محمد بن الحسن
 بن احمد بن الحسن وأخبرنا المروزي الضبي خالد بن الحليم عبد بن حصن قدامة أبو حدثنا المروزي األحول حامد
 حدثنا بسطام بن عمرو بن محمد بن احمد حدثنا النيسابوري عثمان أبي بن محمد بن احمد سعيد أبو حدثنا شاذان
 عن دينار بن عمرو عن قيس بن عمرو حدثنا الحجاج أبي بن يحيى حدثنا الضبي قدامة أبو الحليم عبد بن حصن
 يعطف ثم الركن بمحجنة يستلم الجدعاء ناقته على بالبيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طاف قال هللا عبد بن جابر
 ركعتين فصلى المقام عند أناخھا ثم شاذان بن وزاد الخالل حديث آخر ھذا سبعه من فرغ حتى هفيقبل المحجن طرف

...  وادي من مكة حبذا يا...  ويقول يرتجز فجعل ناقته بخطام مكتوم أم بن هللا عبد وأخذ قال الصفا باب من خرج ثم
 ضاحك سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول قال. .. أوتادي ترسخ بھا...  ھادي بال أمشي بھا... ...  وعوادي أھلي بھا
  سبعة من فرغ حتى مكتوم أم بن قول من

 أھل أئمة أحد كان بنصرك المعروف الحافظ الكندي محمد أبو العزيز عبد بن نصر بن احمد بن نصر -  7265
 ثعلب بن والربيع حماد بن األعلى وعبد الريان بن بكار بن ومحمد القواريري عمرو بن هللا عبيد وسمع الحديث
 أبي بن وأحمد الجوھري سعيد بن وإبراھيم الرازي حميد بن ومحمد العطار الصباح بن هللا وعبد بقية بن ووھب
 األسقاطي يزيد بن ومحمد علي بن وعمرو علي بن ونصر المثنى بن محمد موسى وأبا بشار بن ومحمد سريج
 احمد بن خالد وكان طبقتھم من ذكرھم يتسع وخلقا لسلميا حفص بن وأحمد الذھلي يحيى بن ومحمد أسلم بن وخالد
 عنه وروى البخاريين إلى حديثه فوقع ھنالك وحدث المسند له وصنف عنده فأقام إليه حمله قد بخارى أمير الذھلي
 ببغداد منه أسمع أدري فال الحافظ عقدة بن العباس أبو العراق أھل من عنه روى وغيره الخيام محمد بن خلف منھم
 بن احمد العباس أبي عن الحجاج بن الفرج بن احمد على قرأت قال التوزي بن علي بن احمد أخبرنا بالكوفة أم

 وتسعين ثالث سنة ببخارى الحافظ البغدادي الكندي نصر بن احمد بن نصر محمد أبو توفى قال سعيد بن محمد
 بن خلف سمعت قال الضبي نعيم بن مدمح أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني يخضب ال ورأيته ومائتين
 الوليد أبو أخبرني ومائتين وتسعين ثالث سنة رجب في ببخارى البغدادي الحافظ نصرك مات يقول البخاري محمد
 بن عمر بن حفص بن محمد بن عمر حدثني قال ببخارى الحافظ سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أخبرنا البلخي
 محمد أبا سمعت يقول سليمان بن إسماعيل بن الحسين سمعت قاال المحمودي حمدم بن احمد محمد وأبو الخطاب
 من وعشرين سبع ليلة وھي األربعاء ليلة ومات ومائتين وعشرين ثالث سنة في ولدت يقول الكندي احمد بن نصر
  ومائتين وتسعين ثالث سنة األولى جمادى

 بن محمد بن احمد جعفر أبو عنه روى أشكاب نب الحسين بن علي عن حدث البغدادي عمار بن نصر - 7266
  الطحاوي سالمة
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 الفضل بن الصمد عبد عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم السمرقندي الفقيه القاسم أبو محمد بن جعفر بن نصر - 7267
 بن الحسن أخبرني المظفر بن ومحمد الھاشمي موسى بن هللا عبد العباس أبو عنه روى البلخيين منصور بن ومحمد
 عبد حدثنا الفقيه السمرقندي محمد بن جعفر بن نصر القاسم أبو حدثنا الحافظ المظفر بن محمد حدثنا التميمي علي

 بن البراء عن إسحاق أبي عن الكوفي العرزمي هللا عبيد بن محمد حدثنا إبراھيم بن علي حدثنا الفضل بن الصمد
 الظھر قبل ركعتين تاركا رأيته ما غزوة عشرة نيثما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع غزوت قال عازب

  الظھر بعد وركعتين

 الوليد ھمام وأبا القواريري عمر بن هللا عبيد سمع الفرائضي الليث أبو زيد بن نصر بن القاسم بن نصر -  7268
 المقرئ بالبوا بن الحسين أبو عنه روى يونس بن وسريج شيبة أبي بن بكر وأبا حماد بن األعلى وعبد شجاع بن

 أبي بن علي أخبرنا مأمونا ثقة وكان وغيرھم شاھين بن حفص وأبو الزھري الفضل وأبو سبنك بن محمد بن وعمر
 بن القاسم بن نصر الليث أبو أخبرنا التنوخي بھلول بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف بن أحمد حدثنا البصري علي
 أبي قراءة على جليال مقرئا وكان حنيفة أبي مذھب على يھافق وكان بھا العلم في المنزلة كبير فرائضيا وكان نصر
 أبو وكان العالء بن عمرو أبي على شجاع وقرأ نصر أبي بن شجاع على غالب بن وقرأ غالب بن على وقرأ عمرو
 بوأ مات عمران بن محمد بن أحمد لنا قال قال الصيرفي علي بن أحمد بن هللا عبيد أخبرنا أيامه قديم في حائكا الليث
 بن بكر أبو لنا قال قال األزھري أخبرني ما والصواب وھم وھو قال كذا وثالثمائة عشرة ثالث سنة الفرائضي الليث
 أبو مات قال أبيه عن الواعظ عمر بن هللا عبيد وأخبرنا وثالثمائة عشرة أربع سنة الفرائضي الليث أبو مات شاذان
  وثالثمائة عشرة أربع سنة اآلخر ربيع من بقين لسبع الخميس يوم الفرائضي الليث

 إسحاق بن ھارون عن حدث الذھلي أسامة بن صالح بن هللا عبد بن بحير بن نصر بن هللا عبد بن نصر - 7269
 أبو أخيه بن عنه روى زنجويه بن الملك عبد بن ومحمد الكوفيين الطائي يحيى بن زكريا السكين وأبي الھمداني
  القاضي هللا عبد بن أحمد بن محمد الطاھر

 عن بھا وحدث بغداد سكن الشيرازي القاسم أبو نصر أبي بن نصر وھو جوانوية بن ببزوية بن نصر - 7270
 الزعفراني الصباح محمد بن والحسن الحارث أبي بن وإسماعيل الفارسي بشاذان المعروف إبراھيم بن إسحاق
 الكتاني إبراھيم بن وعمر شاھين وبن ارقطنيوالد شاذان بن بكر وأبو سلم بن جعفر بن أحمد عنه روى وغيرھم
 إسحاق حدثنا الشيرازي ببزويه بن نصر القاسم أبو حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا الفتح بن علي بن محمد أخبرنا

 هللا صلى هللا رسول رأيت قال جعفر بن هللا عبد عن أبيه عن سعد بن إبراھيم حدثنا داود أبو حدثنا شاذان إبراھيم بن
 عن داود أبي غير راكبا الحديث ھذا في قال أحدا أعلم ال عمر بن علي قال بالرطب القثاء يأكل راكبا سلم و ليهع

 إبراھيم عن وغيره داود أبي عن والمحفوظ شاذان سوى داود أبي عن ذلك روى أحدا أعلم وال قلت سعد بن إبراھيم
 داود أبو حدثنا حبيب بن يونس حدثنا فارس بن أحمد بن جعفر بن هللا عبد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرناه ما سعد بن

 بالرطب القثاء يأكل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال جعفر بن هللا عبد عن أبيه عن سعد بن إبراھيم حدثنا
 الحسن أبو رناأخب مأمون ثقة القاسم أبو الشيرازي ببزوية بن نصر قال الدارقطني الحسن أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا

 الدارقطني غير ذكر وثالثمائة العشرين قبل قديما مات عنه كتبنا صدوق شيخ الشيرازي القاسم أبو قال الدارقطني
  وثالثمائة عشرين سنة من األولى جمادى في مات أنه

 وقرأ الطوي دھرا بھا وأقام بغداد نزل الشاعر بالخبزأرزي المعروف البصري القاسم أبو أحمد بن نصر - 7271
 بن الحسن وأبو النوشري منصور بن وأحمد الجريري زكريا بن المعافى شعره من مقطعات عنه روى ديوانه عليه

 سنة في خراسان باب ببغداد منه سمع أنه النوشري وذكر وغيرھم األخباري العباس بن محمد بن وأحمد الجندي
 قال نھروان بن الجريري زكريا بن المعافى أخبرنا الوراق مخلد بن علي بن محمد أخبرنا وثالثمائة وعشرين خمس
 في عقلي حار والتخويف باالمان رضتني...  الوف ملول من أنت بأبي...  لنفسه الخبزأرزي احمد بن نصر أنشدنا
 بالفؤاد الشوق قوة...  تحكي والمؤزر بالخصر أنت... ...  اللطيف الجليل خلقك وفي...  العدل الجائر حكمك
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...  التم في البدر كأنه وجه لك... ...  الموصوف على دلت حركات...  لكن وصفتك خبرة عن ليس...  ... الضعيف
 الخبزأرزي احمد بن نصر أنشدنا قال عمران بن محمد بن احمد أخبرنا مخلد بن وأخبرنا...  كسوف من تطرق عليه
 أوقات بغم وقت سرور...  مشتريا تراه لجھو وكم... ...  آفات حلول عن انجلت قد...  فرحا مستقرة شھوة كم... 

 بن محمد بن احمد أنشدنا قال التنوخي أنشدنا...  والمروءات الديانات ثوب...  صاحبھا سلبن شھوات كم... ... 
 شوقا أنست...  أنسا لي كان من جفاني ما...  لنفسه البصري الخباز احمد بن نصر أنشدنا قال االخباري العباس
 بصر ولي الھوى باب دخلت... ...  أثوابه بعض شم إلى...  حن إذ يوسف بعد يعقوب كمثل... ...  أسبابه ببعض

 بن أحمد أنشدنا قاال البصري علي أبي بن وعلي األزھري القاسم أبو أخبرنا...  بابه عن عميت خروجي وفي... 
 فكيه بين ما امرئ وكل...  يجھل حين الفتى خنق الفتى لسان...  لنفسه الخبزأرزي نصر أنشدنا قال الوراق منصور
 قفل يكن لم إذا...  لنفسه شر أبواب فاتح وكم موكل بالبالء لسان فذاك...  ھزره أكثر المرئ لسان ما إذا... ...  مقتل
 لفظه يقيد لم ومن... ...  تشعل الجوابات نيران تلقته...  لفظه شرارات يوما رمى من كذا... ... ...  مقفل فيه على

 يذبل المھابة غصن وجھه فمن...  صيانة ماء فيه في يكن لم ومن... ...  يجمل ليس ما كل فيه سيطلق...  متجمال
 فھو بغى ممن ينتصر ومن... ...  أفضل األحاديين بعض في الجھل بل...  وحده الحلم في الفضل تحسبن فال... ... 

...  منزل العقوبات في حكم و...  بعدله القصاص هللا أوجب وقد... ...  أول ھو الذي المسيئين وشر...  بغى ما
 مسائل...  وخزنه اللسان حفظ في قيل وقد... ...  وأقتل أدھى القول جواب فإن...  مقاتال أصاب قد قول كان فإن... 
 التخلف سوء يتخذ ومن... ...  يتقبل ال الوجه في فقربانه...  غيبه سالمة تقربه لم ومن... ...  أكمل الفضائل كل من
... ...  المذلل المھين فھو غرة بھا...  طالبا الوقيعة منه كثرت ومن... ...  معول كتاب في لديه فليس...  عادة
 بلى...  يحسھا من إلى الحسنى في فضل وال... ...  يعدل القضية في من على فماذا...  بفعله المسيء مكافاة وعدل
... ...  يحصل المصرح المقت على فذاك...  مزحه محصول التعريض جعل ومن... ...  التفضل لديه يزكو من عند
 قال وقد...  تجاربي علمتني ما أعلمكم... ...  يجھل حيث من اآلفات به أحاطت...  برأيه عجبا اآلفات آمن ومن
 تحيا أن شئت إذا... ...  تعقل كنت إن السوء جواب فحاذر...  جوابه رھن كنت قوال قلت إذا... ...  متمثل قائل قبلي
 العزيز عبد بن الحسين بن احمد بن محمد بن محمد منصور أبو حدثنا...  وتفعل تقول ما وميز فدبر...  مسلما سعيدا

 محمد بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا بعكبرا النضري المالكي محمد بن الحسين هللا عبد أبو أخبرنا قال لفظا العكبري
 المفجع هللا عبد وأبي لنكك بن الحسين وأبي الشاعر األكفاني هللا عبد أبي عمي مع خرجت قال البصري األكفاني
 وھو الخبزأرزي احمد بن نصر إلى انتھوا حتى فمشوا أصحبھم صبي يومئذ وأنا عيد بطالة في السياك الحسن وأبي
 في فزاد لطابقا تحت السعف يوقد وھو خبره ويتعرفون بالعيد يھنون عنده الجماعة فجلست طابقه على يخبز جالس
 الحسين أبا يا أراك متى لنكك بن الحسين ألبي احمد بن نصر فقال الدخان تزايد عند الجماعة فنھضت فدخنھم الوقود
 العيد في بھا للتجمل البياض من يكون ما أنقى على جددا يومئذ ثيابه وكانت ثيابي اتسخت إذا الحسين أبو له فقال

 إن أصحابنا يا وقال لنكك بن الحسين أبو فجلس المثنى بن احمد أبي دار إلى ناانتھي حتى سمرة بني سكة في فمشينا
 دواة واستدعى بنا يبدأ أن قبل نبدأه أن ونحب فيه يقوله شيء من معه لنا مضى الذي المجلس ھذا يخلي ال نصرا
 السعف من...  ابخور فبخرنا أتيناه... ...  الصحاب كل على به أنيف...  حب فرط فؤادي في لنصر...  وكتب
 حسين أبا أراك متى فقال... ...  ذھابي أو طردي بذاك أراد...  نصرا وظننت مبادرا فقمت... ...  بالثياب المدخن

 الحسين أبا منحت...  أجاب قد ھو فإذا فقرأناه جوابھا فأملى نصر إلى األبيات فأنفذ...  ثيابي اتسخت إذا له فقلت... 
 ظننت... ...  الشباب كريعان له فعدن...  شيب كقتير وثيابه أتى... ...  عذاب اظبألف فداعبني...  ودي صميم
...  ثيابي اتسخت إذا فجاوبني...  حسين أبا أراك متى فقلت... ...  الثياب بتمسيك له فجئت...  كعرس عندي جلوسه

  تراب أبا الوصي يكنى فلم...  فخر فيه التعزز كان فان... 

 بن الحسن عن حدث بالباقرحي المعروف الدالل القاسم أبو سيرزاد بن العزيز عبد بن محمد بن نصر - 7272
 بن محمد عنه روى السواق إبراھيم بن احمد بن وعلي الرمادي منصور بن وأحمد الزعفراني الصباح بن محمد
 القاسم وأبو اجالحج بن الفرج بن وأحمد الجندي عمران بن محمد بن وأحمد الجراحي الحسن أبو والقاضي المظفر

  وثالثمائة وثالثين أربع سنة من رجب في مات أنه بخطه قرأت فيما الثالج بن وذكر الثالج بن



109 

 

 البيع بن هللا عبد أبو الحاكم عنه روى الرقي عمرو بن يعقوب بن علي عن حدث الخطاب احمد بن نصر -  7273
  ببغداد منه سمع أنه وذكر النيسابوري

 وقال أعين بن جعفر بن هللا عبيد عن حدث أنه الثالج بن ذكر القاسم أبو أزھر بن سھل بن احمد بن نصر - 7274
  وثالثمائة وأربعين ست سنة توفى

 بن صاحب بن الحسن عن بھا وحدث بغداد قدم الشاشي الحسن أبو عصمة بن مسعود بن احمد بن نصر - 7275
  جعفر بن مخلد بن إبراھيم عنه روى الشاشي حميد

 أھل من ھرمزينا بابن المعروف المعدل الحسن أبو ويقال الحسين أبو خالد بن محمد بن احمد بن رنص -  7276
 بن العباس بن والعباس الھاشمي الصمد عبد بن وإبراھيم البغوي القاسم أبي عن بھا وحدث بغداد قدم النھروان
 بن علي بن وأحمد الدقاق نصر بن احمد بن الملك وعبد الضراب الجراح بن محمد بن وأحمد الجوھري المغيرة
 الواسطي العالء أبو القاضي عنه حدثنا الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي هللا عبد أبي والقاضي الجوزجاني العالء
 منه سمعت لي وقال األزھري القاسم أبو عنه وحدثنا بالنھروان منه سمعا أنھما لي وذكرا النعالي دوما بن علي وأبو
 الشاھد خالد بن محمد بن أحمد بن نصر الحسين أبو حدثنا األزھري أخبرني وثالثمائة وسبعين سبع سنة في ببغداد

 هللا عبد عن عياش بن إسماعيل حدثنا شيبة أبي بن عثمان حدثنا البغوي بن محمد بن هللا عبد حدثنا ببغداد النھرواني
 الدف ضرب عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى طالب أبي بن علي لي قال قال سام بن مطر عن ميمون بن

  الحسن أبا دوما وبن الواسطي العالء أبو لي وكناه الحسين أبا األزھري لي كناه الرماة وصوت الصنج ولعب

 القاسم أبي عن حدث الطاق باب أھل من البزاز الفتح أبو يعقوب بن إبراھيم بن إسحاق بن غالب بن نصر - 7277
 بن علي بن وأحمد العتيقي عنه حدثنا القزاز محمد بن وبشران صاعد بن ويحيى دداو أبي بن بكر وأبي البغوي
 قال وثالثمائة وثمانين أربع سنة من الحجة ذي في البزاز غالب بن نصر الفتح أبو توفي العتيقي لنا وقال التوزي
  الحجة ذي من نبقي لثالث الجمعة يوم توفي الفوارس أبي بن محمد قال الشرقي الجانب في ينزل ثقة وكان

 النيسابوري سھل بن محمد بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم الزاھد البخاري الليث أبو محمد بن نصر - 7278
  هللا شاء إن حنيفة أبي أخبار في نذكرھا بحكاية الرزاز أحمد بن علي عنه حدثنا

 القاضي الحسن بن محمد بن مدمح أحمد أبي عن بھا وحدث بغداد قدم البخاري ھابيل بن محمد بن نصر - 7279
  الخالل محمد بن الحسن عنه حدثنا المروزي محمود بن هللا عبد عن يروي شيخ

 وكان عنه كتبنا النجاد سلمان بن أحمد سمع عاللة بابن المعروف الطحان أحمد أبو نصر بن علي بن نصر -  7280
 حدثنا النجاد سلمان بن أحمد بكر أبو حدثنا عاللة بن علي بن نصر أخبرنا الشام باب ناحية النصرية يسكن ثقة

 القاسم عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد أخبرنا قاال عطاء بن الوھاب وعبد عاصم بن علي حدثنا مكرم بن الحسن
 فليقل أحدكم دخلھا فإذا محتضرة الحشوش ھذه إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أرقم بن زيد عن الشيباني
 وعشرين اثنتين سنة الحجة ذي من عشر التاسع الثالثاء يوم في عاللة بن مات والخبائث الخبث من با أعوذ

  الغد من ودفن وأربعمائة

 عن حدث األزج باب أھل من البيع السندي بابن المعروف الحسن أبو سيما بن القاسم بن أحمد بن هللا نصر -  7281
 حدثنا الشاھد إبراھيم بن محمد بن عمر حدثنا أحمد بن هللا نصر أخبرنا صدوقا وكان عنه كتبت سبنك بن القاسم أبي

 بن هللا عبد حدثني اليمامي عمرو بن مالزم حدثنا المديني هللا عبد بن علي حدثنا الباغندي سليمان بن محمد بن محمد
 فرقاني سلم و عليه هللا صلى هللا نبي عند عقرب لدغتني قال علي بن طلق أبيه عن طلق بن قيس عن الحنفي بدر

   وأربعمائة وثالثين ثالث سنة من القعده ذي في هللا نصر مات ومسحھا
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  نعيم اسمه من ذكر

 بن وشبابة ووكيع القطان سعيد بن ويحيى عواد أبو عنه روى مريم وأبا قيسا سمع المدائني حكيم بن نعيم -  7282
 حدثنا خالد بن يوسف بن أحمد بكر أبو حدثنا إمالء الحافظ نعيم أبو حدثنا وغيرھم الخريبي داود بن هللا وعبد سوار
 أبي بن علي عن مريم أبو حدثني قال المدائني حكيم بن نعيم عن الخريبي داود بن هللا عبد حدثنا يونس بن محمد
 صعد ثم الكعبة جنب إلى فجلست اجلس فقال األصنام إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بي انطلق قال طالب
 قال تحته ضعفي رأى فلما به فنھضت الصنم إلى بي انھض قال ثم منكبي على سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس

 فصعدت منكبي على اصعد علي يا لي قال ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي وجلس عني وأنزلته فجلست اجلس
 وصعدت السماء نلت شئت لو أني لي خيل بي نھض فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بي نھض ثم منكبيه على
 بأوتاد موتدا نحاس من وكان قريش صنم األكبر صنمھم فالقيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وتنحى الكعبة على
 هللا صلى هللا ورسول أعالجه زلت فما فعالجته عالجه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي فقال األرض إلى حديد من
 بن علي أخبرنا ونزلت وكسرته فدققته دقه فقال منه استمكنت حتى أعالجه أزل فلم ايه ايه ايه وليق سلم و عليه
 قال حاضر وأنا البراء بن أحمد بن محمد علي قرئ لي قال الدقاق أحمد بن عثمان أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد
 بشر بن ومحمد عوانة وأبو القطان سعيد بن يحيى حكيم بن يعني نعيم عن روى قد المديني هللا عبد بن علي قال

 بن علي حدثنا المخرمي حميد بن محمد أنبأنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن أحمد أنبأنا موسى بن هللا وعبيد العبدي
 جميعا أخوين حكيم بن الملك وعبد حكيم بن نعيم زكريا أبو قال يده بخط أبي كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين
 عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا وأكبرھما أثبتھما نعيم وكان بابةش عنھما حدث
 معين بن يحيى وسئل قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا الخالل
 بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا ثقة فقال موسى بن هللا عبيد عنه يروي الذي حكيم بن نعيم عن

 قال أبى حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن على حدثنا األندلسي
 أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد الفتح أبو أخبرنا المقرئ طلحة بن على أخبرنا المدائن أھل من ثقة حكيم بن نعيم
 به بأس ال صدوق حكيم بن نعيم قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد
 داود ألبي قلت قال اآلجري على بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا
  ومائة يعني وأربعين ثمان سنة فقال يمحك بن نعيم مات كم سنة قلت نعم قال حكيم بن نعيم من القطان يحيى سمع

 بن العزيز وعبد الھمداني إسحاق أبي عن بھا وحدث الري سكن الكوفي النحوي عمرو أبو ميسرة بن نعيم -  7283
 وبلغني البخاري إسماعيل بن محمد ذلك ذكر الرازي حميد بن ومحمد النيسابوري يحيى بن يحيى عنه روى عمر
 كنت قلت بأس به ليس رازي فقال ميسرة بن نعيم عن معين بن يحيى سألت قال الجنيد نب هللا عبد بن إبراھيم عن
 ھا ميسرة بن نعيم قدم يحيى قال ثم عنه راوية حميد بن ومحمد الري أھل من ھو ال قال الري إلى انتقل كوفيا أظنه
 عنه وروى السائب بن وعطاء رالعيزا بن والوليد الجدلي مسلم بن قيس عن أيضا وحدث قلت عنه وكتبوا بغداد ھنا

 إبراھيم بن والحسين بكر أبي بن ويحيى الرازي سليمان بن وإسحاق الضريس بن ويحيى الحميد عبد بن جرير
 علي بن مكي أخبرني العطار زاذان بن وحماد النرسي إدريس بن هللا وعبيد الزھراني الربيع أبو بإشكاب المعروف

 أبو حدثنا الوشاء عنبر بن الحسين حدثنا الھاشمي إسحاق بن موسى بن هللا عبد حدثنا الجريري الرزاق عبد بن
 بثقل القادرون فنعم فقدرنا يقرأ كان الرحمن عبد أبا أن السائب بن عطاء عن ميسرة بن نعيم حدثنا الزھراني الربيع
 بن عياش حدثنا السوسي سعيد بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا الدال
 أبقى فما وثمود اللولى عادا أھلك وأنه يقرأ كان أنه ميسرة بن نعيم حدثنا قال النرسي صاحب هللا عبيد حدثنا محمد
 بن نعيم سمعت قال حميد بن حدثنا األبار علي بن أحمد أخبرنا أحمد بن دعلج أخبرنا القطان الفضل أبو أخبرنا
 محمد أخبرنا الجدلي مسلم بن قيس عن روى وقال كثيرا انه يقول دثار بن حاربم إلى خاصمت ربما يقول ميسرة

 ميسرة بن نعيم يقول يحيى سمعت قال عباس حدثنا سعيد بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن
 سمع أشكاب يكون أن وينبغي أشكاب عنه وروى ضريس بن ويحيى الرازي وإسحاق جرير عنه روى وقد رازي
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 بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني ببغداد ھنا ھا منه
 بن ونعيم زرارة بن والخليل سلم بن حكام بھم بأس ال الرازيون معين بن يحيى قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر
 بن محمد بن عبيد أبو حدثنا كتابه في عدي بن محمد أخبرنا تيقيالع أخبرنا قاضيھم األبرش الفضل بن وسلمة ميسرة
 قال المستملي إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا بأس به ليس ميسرة بن نعيم يقول داود أبا سمعت قال علي
 جرير ندع ونحن الري بمدينة النحوي ميسرة بن نعيم مات سعيد بن قتيبة قال البخاري قال فارس بن أحمد أبو قال
 قال قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا ومائة وسبعين أربع سنة الحميد عبد بن

 علي بن أحمد أخبرنا دعلج أخبرنا الفضل بن وأخبرنا وسبعين خمس سنة ميسرة بن نعيم ومات حميد بن محمد
  ومائة وسبعين ست أو خمس نةس ميسرة بن نعيم مات يقول حميد بن سمعت قال األبار

 بن وجعفر عوانة وأبي فضالة بن فرج عن بھا وحدث بغداد سكن الھروي محمد أبو الھيصم بن نعيم - 7284
 الزھري سعد بن أحمد إبراھيم وأبو الجوھري الليث بن حاتم عنه روى الحارث بن وبشر المفضل بن وبشر سليمان
 بن علي أخبرنا ثقة وكان البغوي القاسم وأبو الصوفي الحسن بن حمدوأ األبار علي بن وأحمد ھارون بن وموسى
 سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين
 العرب من وھو صدوق رجل فقال ھيصم بن نعيم عن معين بن يحيى سألت قال منصور بن الخالق عبد حدثنا
 بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا ثقة ھيصم بن نعيم الدارقطني الحسن أبو قال قال الخالل محمد بن الحسن يحدثن

 كتبت وقد ومائتين يعني وعشرين ثمان سنة شوال في الھيصم بن نعيم مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر
 بكر وأبي الجوھري حدثنا السراج إسحاق بن محمد أخبرنا قال المزكى إسحاق أبي عن البرقاني على وقرأت عنه
 موسى ذكر قلت وعشرين ثمان سنة شوال في ببغداد مات محمد أبا يكنى األبناء من الخرساني الھيصم بن نعيم قاال
  شوال من مضين لسبع مات أنه ھارون بن

 الفارض األعور الخزاعي هللا عبد أبو مالك بن سلمة بن ھمام بن الحارث بن معاوية بن حماد بن نعيم -  7285
 حمزة وأبي عيينة بن وسفيان سعد بن إبراھيم من الكثير وسمع واحدا حديثا طھمان بن إبراھيم من سمع المروزي
 بن وأحمد معين بن يحيى عنه روى السيناني موسى بن والفضل المبارك بن هللا وعبد عبيد بن وعيسى السكري
 بن وعبيد القنطري داود بن وعلي الصاغاني إسحاق بن ومحمد اريالبخ إسماعيل بن ومحمد الرمادي منصور
 مصر سكن قد نعيم وكان الكاتب عيسى بن محمد بن حمزة آخرھم وجماعة الترمذي إسماعيل وأبو البزار شريك
 أن فأبى القرآن عن فسئل المعتصم أيام في رأى من سر إلى القرآن في للمحنة أشخص حتى بھا مقيما يزل ولم

 وذكر الكاتب محمد بن حمزة منه سمع السجن وفي مات أن إلى السجن في يزل ولم فسجن بخلقه القول إلى يجيبھم
 بن الحسن أخبرنا قال الدقاق يحيى بن عثمان بن هللا عبيد عن حدثت الوھم كثير السنة في إمام فقال الدارقطني
 يقول هللا عبد أبا سمعت قال المروذي كرب أبو أخبرنا الخالل ھارون بن محمد بن احمد أخبرنا الصيرفي يوسف
 قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حديث جمعتم فقال المقطعات نتذاكر ھشيم باب على ونحن حماد بن نعيم جاءنا
 السكري يحيى بن هللا عبد أخبرنا حماد بن نعيم وصنفه المسند جمع من أول إن ويقال قلت يومئذ منذ بھا فعنينا
 أبي عن لشعبة حديثا وذكر حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا المؤدب الحكم بن احمد بن محمد نب جعفر أخبرنا
 صاحب عصمة أبو ھو وليس شعبة عنه روى رجل قال ھذا عصمة أبو من أبي سألت الرحمن عبد أبو قال عصمة
 على الرد شديد عصمة بوأ وكان عصمة ألبي كاتبا نعيم وكان خراسانيا نعيم صاحب عصمة أبو وكان حماد بن نعيم

 بالفرائض الناس أعلم من كان الفارض نعيما نسميه وكنا أبي قال حماد بن نعيم تعلم ومنه األھواء وأھل الجھمية
 مسمار بن صالح سمعت قال الطبري جرير بن محمد حدثنا جعفر بن مخلد أخبرنا عالن بن جعفر بن محمد أنبانا
 إلى يرجع أمرھم أن عرفت الحديث طلبت فلما كالمھم عرفت فلذلك جھميا تكن أنا يقول حماد بن نعيم سمعت يقول

 البجلي عمر بن هللا عبد بن الرحمن عبد الميمون أبا أن ليذكروا الدمشقي عمر بن الرحمن عبد إلى كتب التعطيل
 البجلي يمونم أبو حدثنا النصيبي عثمان بن محمد الحسين أبو القاضي أخبرنا قراءة البرقاني وأخبرنا أخبرھم
 عن حماد بن نعيم حدثنا إبراھيم بن الرحمن لعبد قلت قال النصري عمرو بن الرحمن عبد زرعة أبو حدثنا بدمشق



112 

 

 النبي عن مالك بن عوف عن أبيه عن نفير بن جبير بن الرحمن عبد عن عثمان بن حريز عن يونس بن عيسى
 برأيھم األمور يقيسون قوم أمتي على فتنة أعظمھا قةفر وسبعين بضع على أمتي تفترق قال سلم و عليه هللا صلى
 ليحيى قلت زرعة أبو قال معاوية وحديث عمرو بن صفوان حديث ھذا وقال فرده الحالل ويحرمون الحرام فيحلون

 الھاشمي احمد بن علي حدثني له شبه قال يؤتى أين من قلت فأنكره صحته عن وسألته ھذا نعيم حديث في معين بن
 داود بن محمد حدثني فيه فقرأت هللا على المتوكل بن محمد أبي بن موسى بن عيسى الفضل أبي جدي تابك ھذا قال

 بن يحيى سألت يقول المروزي حمزة بن علي بن محمد سمعت يقول نعيم بن محمد بكر أبا سمعت قال النيسابوري
 قلت أصل له ليس قال أمتي تفترق لمس و عليه هللا صلى النبي عن مالك بن عوف حديث يعني الحديث ھذا عن معين
 بن محمد بن احمد بن علي الحسن أبو أخبرناه قال له شبه قال بباطل ثقة يحدث كيف قلت ثقة نعيم قال حماد بن فنعيم
 حدثنا حماد بن نعيم حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا النسوي عثمان بن محمد بن الحسن حدثنا بالبصرة الفوي بكران
 هللا صلى النبي عن مالك بن عوف عن أبيه عن جبير بن الرحمن عبد عن عثمان بن حريز عن يونس بن عيسى
 فيحلون برأيھم األمور يقيسون قوم أمتي على فتنة أعظمھا فرقة وسبعين بضع على أمتي تفترق قال سلم و عليه

 عن وقيل الحدثاني سعيد نب وسويد الرقي جعفر بن هللا عبد ھكذا روايته على نعيما وافق الحالل ويحرمون الحرام
 احمد حدثنا الرزاز احمد بن علي فأخبرناه جعفر بن هللا عبد حديث أما عيسى عن كلھم يونس بن عيسى بن عمرو
 عثمان بن حريز حدثنا يونس بن عيسى حدثنا جعفر بن هللا عبد حدثنا العالء بن ھالل حدثنا إمالء النجاد سلمان بن
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال األشجعي مالك بن عوف عن أبيه عن رنفي بن جبير بن الرحمن عبد عن

 ويحرمون الحرام فيستحلون برأيھم األمور يقيسون قوم أمتي على فتنة أعظمھا فرقة وسبعين بضع على أمتي تفترق
 بن محمد حدثنا فالصوا المصري محمد بن احمد بن محمد بن الفتح أبو فحدثنيه سعيد بن سويد حديث وأما الحالل
 بن الكريم عبد حدثنا العاقول بدير يزيد بن موسى بن عيسى بن موسى الحسن أبو حدثنا الغساني جميع بن احمد
 بن الرحمن عبد عن عثمان بن حريز عن يونس بن عيسى عن عني الحديث ھذا أرو سويد لي قال قال القطان الھيثم
 وسبعين بضع على أمتي تفترق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لقا قال مالك بن عوف عن أبيه عن نفير بن جبير
 أخبرني جل و عز هللا أحل ما ويحرمون هللا حرم ما فيحلون برأيھم األمور يقيسون قوم أمتي على فتنة أعظمھا فرقة
 قال الحافظ ديع بن هللا عبد حدثنا قال عنه الكرماني يحيى بن محمد هللا عبد أبو وحدثنيه إجازة الماليني سعد أبو

 وجمع زرعة أبي بحضرة وثالثين إحدى سنة الربيع قطيعة في األعين بكر أبو أفادني يقول الفريابي جعفر سمعت
 سمع ھل الحديث ھذا منه وثبت وقفه لي وقال سويد إلى أخرج أن أردت حين الحديث أصحاب رؤساء من كثير
 بن الرحمن عبد عن عثمان بن حريز عن يونس بن عيسى حدثنا فقال فسألته سويد على فقدمت يونس بن عيسى
 وسبعين بضع األمة ھذه تفترق قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن مالك بن عوف عن أبيه عن نفير بن جبير
 أن بعد عليه سويدا وقفت الفريابي قال الحالل به ويحرمون الحرام به يستحلون الرأي يقيسون قوم فرقة شرھا فرقة
 فتكلم يونس بن عيسى عن رواه حماد بن بنعيم يعرف إنما وھذا عدي بن قال كثير كالم وبينه بيني رودا حدثني
 ويقال الخواشتي له يقال صالح أبا يكنى المبارك بن الحكم له يقال خراسان أھل من رجل رواه ثم بجراه فيه الناس
 طاھر بن والنضر الضحاك بن الوھاب بدع منھم الحديث بسرقة يعرفون ممن ضعفاء قوم سرقه ثم به بأس ال أنه

 البرذعي جعفر بن العزيز عبد بن محمد فأخبرناه يونس بن عيسى بن عمرو حديث وأما األنباري سويد وثالثھم
 بالحدث الجشمي الكبير عبد بن معاذ بن محمد بكر أبو حدثنا ھمام بن محمد بن هللا عبد بن محمد الفضل أبو أخبرنا
 أبي حدثني السبيعي يونس بن عيسى بن عمرو حدثنا الحدثي القاضي دھقان بن الفضل بن احمد المي جدي حدثنا
 مالك بن عوف عن أبيه عن الحضرمي نفير بن جبير بن الرحمن عبد عن الرحبي عثمان بن حريز حدثني قال

 يقيسون قوم نھام فرقة شر فرقة وسبعين بضع على أمتي ستفترق قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن األشجعي
 بن محمد بن علي أخبرناه الضحاك بن حديث إلينا وقع وقد قلت الحالل به ويحرمون الحرام به فيحلون بالرأي الدين
 عبد حدثنا الباغندي سليمان بن محمد بن محمد حدثنا إمالء الواعظ عثمان بن احمد بن عمر حدثنا الحدثي الحسن
 عن نفير بن جبير بن الرحمن عبد عن عثمان بن حريز عن يونس نب عيسى حدثنا الفرضي الضحاك بن الوھاب
 فرقة وسبعين بضع على األمة ھذه افترقت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن عوف عن أبيه

 هللا عبد عن وروى الحالل ويحرمون الحرام فيحلون فيخطئون برأيھم األمور يقيسون قوم أمتي على فتنة وأعظمھا
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 هللا عبد أخبرنا الماليني سعد أبو فأنبأناه وھب بن حديث أما عيسى عن جميعا المنبجي سالم بن محمد وعن وھب بن
 عيسى حدثنا عمي حدثنا وھب بن الرحمن عبد بن أحمد هللا عبيد أبو حدثنا العدني أحمد بن عيسى أخبرنا عدي بن
 هللا رسول قال قال مالك بن عوف عن أبيه عن نفير بن جبير بن الرحمن عبد عن عمرو بن صفوان عن يونس بن

 قال كذا برأيھم األمور ويقيسون الحالل ويحرمون الحرام يحلون قوم الزمان آخر في يكون سلم و عليه هللا صلى
 فأخبرناه المنبجي سالم بن محمد حديث وأما اللفظ ھذا على وساقه عثمان بن حريز عن ال عمرو بن صفوان عن

 البصري العطار إسحاق بن يعقوب حدثنا بمصر األذني بندار بن الحسين بن علي أخبرنا صريالب رباح بن يوسف
 عن نفير بن جبير بن الرحمن عبد عن عثمان بن حريز حدثنا يونس بن عيسى حدثنا سالم بن محمد حدثنا بأنطاكية

 أمتي على فتنة أعظمھا فرقة نوسبعي ثالث على أمتي تفترق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عوف عن أبيه
 الغني عبد لي قال قال الصوري علي بن محمد حدثني الحالل ويحرمون الحرام فيحلون برأيھم األمور يقتاسون قوم
 عن أبيه عن نفير بن جبير بن الرحمن عبد عن عثمان بن حريز عن يونس بن عيسى حديث وذكر الحافظ سعيد بن

 حماد بن نعيم حديث من فرقة وسبعين بضع على أمتي تفترق قال سلم و ليهع هللا صلى النبي عن مالك بن عوف
 كل فقال عيسى عن جميعا المنبجي سالم بن محمد حديث ومن عمه عن وھب بن الرحمن عبد بن احمد حديث ومن
 كثير عند حماد بن نعيم سقط الحديث وبھذا نعيم من أخذه فانما حماد بن نعيم غير يونس بن عيسى عن به حدث من
 وھب بن حديث فأما الوھم إلى ينسبه كان بل الكذب إلى ينسبه يكن لم معين بن يحيى أن إال بالحديث العلم أھل من

 أنه الرازي عليك عن حدثني محمد بن حمزة وألن ھذا مثل ادعاء عن رفعه قد هللا ألن منه ال أخيه بن من فبليته
 محمد وأما وھب بن أخي بن بحشل إليه أخرجه لما وھب بن ققناد من قنداق في طري بخط ملحقا الحديث ھذا رأى
 بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا بحجة فليس سالم بن

 بن نعيم يھجن كأنه معين بن يحيى ورأيت قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل
 أم حديث أذكر وأنا قلت الحديث ھذ بمثل يحدث أن له ينبغي كان ما ويقول الرؤية حديث الطفيل أم حديث في حماد
 بن هللا عبد بن محمد أخبرنا قاال العالف يوسف بن محمد بن وعثمان بكر أبي بن الحسن أخبرنا ليعرف الطفيل
 الحارث بن عمرو حدثنا وھب بن حدثنا حماد بن نعيم حدثنا الترمذي ھو إسماعيل بن محمد حدثنا الشافعي إبراھيم
 صلى النبي سمعت أنھا أبي امرأة الطفيل أم عن عامر بن عمارة عن عثمان بن مروان عن ھالل أبي بن سعيد عن
 ذھب من نعالن عليه خف في رجاله موفرا شابا صورة أحسن في المنام في تعالى ربه رأى أنه يذكر سلم و عليه هللا
 سعيد بن إبراھيم بن علي وأخبرنا الحافظ سعيد بن الغني عبد حدثني الصوري حدثني ذھب من فراش وجھه على

 بن احمد بن محمد بكر أبا سمعت قال الرعيني محمد بن إبراھيم بن إسحاق أبو حدثنا قاال بمصر جميعا النحوي
 أخبرنا جل و عز هللا ىعل يصدق حتى عثمان بن مروان ومن يقول النسوي الرحمن عبد أبا سمعت يقول الحداد

 أبو أخبرنا الحافظ الفقيه محمود بن إسحاق بن يعقوب الفضل أبو حدثنا العصمي العباس بن محمد قال قال البرقاني
 يحدث مطعم بن جبير بن محمد كان قال الزھري عن حمزة أبي بن شعيب حديث قال األسدي محمد بن صالح علي
 روى وقد سماع ھو فليس يحدث فالن كان قال إذا والزھري األمراء في لمس و عليه هللا صلى النبي عن معاوية عن
 صلى النبي عن معاوية عن جبير بن محمد عن الزھري عن معمر عن المبارك بن عن حماد بن نعيم الحديث ھذا
 وكان منعي به جاء أين من أدري وال المبارك بن حديث من يعرف وال أصل الحديث لھذا وليس نحوه سلم و عليه هللا
 الحديث في ليس فقال عنه سئل معين بن يحيى وسمعت عليھا يتابع ال كثيرة مناكير وعنده حفظه من يحدث نعيم
 بن عمر القاسم أبو حدثنا رزق بن احمد بن محمد جبير بن محمد بحديث أخبرنا وقد سنة صاحب كان ولكنه بشيء
 المبارك بن هللا عبد حدثنا المروزي حماد بن نعيم حدثنا التوزي فيروز بن عمر حدثنا الختلي سلم بن محمد بن جعفر
 حتى الدنيا تنقضي ال يقول العاص بن عمرو سمع أنه مطعم بن جبير بن محمد عن الزھري حدثنا معمر أخبرنا
 األمر ھذا يزال ال يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت الحديث ھذا ما معاوية فقال قحطان من رجل يملكھا
 الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا وجھه على هللا كبه أال أحد فيه يناوئھم ال قريش في
 النيسابوري القطان يوسف بن محمد حدثني مروزي ضعيف حماد بن نعيم قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن

 هللا عبد أبو قال أبي أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن كريمال عبد أنبأنا بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا
 الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا بثقة ليس مصر سكن مروي حماد بن نعيم
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 حماد نب نعيم كان ثقة فقال حماد بن نعيم عن وسئل معين بن يحيى سمعت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا
 بن الحسين بن علي حدثنا المخرمي حميد بن محمد أنبانا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا بالبصرة رفيقي
 الناس أعرف أنا صدق رجل صدوق ثقة حماد بن نعيم حدثنا زكريا أبو قال يده بخط أبي كتاب في وجدت قال حبان
 مصر من خروجي قبل له قلت أنا زكريا أبو قال حديث ألف خمسين عبادة بن روح عن كتب بالبصرة رفيقي كان به
 من ھذا قلت إنما له فقلت بھذا يستقبلني مثلك زكريا أبا يا فقال ھذه شيء أي العسقالني من أخذتھا التي األحاديث ھذه

 التي الكلمة في ھذا كتاب في أنظر فكنت الكتاب بعض فدرس الماء أصابھا نسخ معي كان إنما قال عليك الشفقة
 ثم زكريا أبو قال ھو إال إله ال الذي وهللا فال قط شيئا منه كتبت أكون أن فاما عرفته كتابي مثل كان فإذا علي تشكل
 أھل من فكان ھو فاما فيه يخطئ كذا الشيء يتوھم كان أنه إال خراسان من كتبه بأصول وجاء أخته بن عليه قدم

 الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا الصدق
 هللا عبد بكر أبو أخبرنا ثقة المروزي حماد بن نعيم قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا
 بن احمد العباس باأ سمعت قال الشيرازي الرحمن عبد بن احمد أخبرنا بھا الھمذاني أبزك بن حموية بن علي بن

 بن نعيم أخذ يقول الطرسوسي بكر أبا سمعت يقول الخالدي سھل بن محمد بن احمد سمعت يقول معدان بن سعيد
 وأوصى وعشرين سبع سنة في ومات السجن في وألقوه وعشرين أربع أو وعشرين ثالث سنة المحنة أيام في حماد
 الخشاب معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني مخاصم إني وقال قيوده في يدفن أن

 بالعراق كثيرا طلبا الحديث وطلب مرو أھل من كان حماد بن نعيم قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا
 ان فأبى القرآن عن فسئل ھارون بن إسحاق أبي خالفة في منھا أشخص حتى بھا يزل فلم مصر نزل ثم والحجاز
 وعشرين ثمان سنة في السجن في مات حتى بھا محبوسا يزل فلم بسامرا فحبس عليه أرادوه مما بشيء فيه يجيب
 سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا قال الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا ومائتين

 الرحمن عبد بن محمد برناأخ الصوري حدثنا حماد بن نعيم مات فيه ومائتين وعشرين ثمان سنة قال الحضرمي
 بن الحارث بن معاوية بن حماد بن نعيم قال يونس بن سعيد أبو حدثنا مسرور بن محمد بن الواحد عبد حدثنا األزدي
 فسجن يجيبھم أن فامتنع المحنة في العراق إلى مصر من حمل هللا عبد أبا يكنى الخزاعي مالك بن سلمة بن ھمام
 يفھم وكان ومائتين وعشرين ثمان سنة األولى جمادى من خلت عشرة لثالث األحد ومي غداة ببغداد السجن في فمات

 البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا الثقات عن مناكير أحاديث روى الحديث
 إبراھيم بن احمد رناأخب األزھري أخبرني ومائتين وعشرين تسع سنة السجن في رأى من بسر حماد بن نعيم مات
 محبوسا مقيدا وكان حماد بن نعيم مات فيھا ومائتين وعشرين تسع سنة قال عرفة بن محمد بن إبراھيم حدثنا

 أبي بن صاحب به ذلك فعل عليه يصل ولم يكفن ولم حفرة في فالقي باقياده فجر القرآن بخلق القول من المتناعه
  دؤاد

 بن سلمة بن ھمام بن الحارث بن معاوية بن حماد بن نعيم بن الحسن بن يسىع بن محمد بن حماد بن نعيم -  7286
 وأحمد الدينوري زيد بن علي بن عيسى عن بھا وحدث بغداد قدم الدينور أھل من أحسبه الخزاعي القاسم أبو مالك
 حماد بن يمنع أخبرنا وأربعمائة تسع سنة في مھدي بن عمر أبي مسجد في عنه كتبنا القاضي خالد بن محمد بن

 المنقري سلمة أبو حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد حدثنا زيد بن علي بن عيسى القاسم أبو حدثنا الخزاعي
 أفضل قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن مالك بن أنس عن البناني ثابت عن المغيرة أبو موسى بن صدقة حدثنا

  رمضان في صدقة الصدقة

   نوح اسمه من ذكر

 بن وسعد ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد عن حدث النخع مولى الكوفي محمد أبو دراج بن نوح - 7287
 حنيفة أبي عن الفقه وأخذ المالئي ومسلم شبرمة بن هللا وعبد يسار بن إسحاق بن ومحمد األعمش وسليمان طريف
 موسى بن وإسماعيل الجرجرائي احالصب بن ومحمد صرد بن وضرار منصور بن سعيد عنه روى الھذيل بن وزفر

 محمد أخبرني غياث بن بحفص عزل ثم الشرقية قضاء ببغداد أيضا وولي الكوفة قضاء دراج بن نوح ولي الفزاري
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 حدثنا الصياح بن محمد بن أحمد بن جعفر حدثنا قال قفرجل بن الفضل بن هللا عبيد بن محمد أخبرنا البزاز الفرج بن
 له ائذن فقال على على استأذن ياسر بن عمار أن ھانئ عن إسحاق أبي عن األعمش عن دراج بن نوح حدثنا جدي
 هللا عبد بن أحمد حدثنا التنوخي أخبرنا المطيب بالطيب مرحبا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فلقد

 بحكم ليلى أبي بن حكم قال شبة بن عمر زيد أبو أخبرنا بالبصرة الجوھري العزيز عبد بن أحمد أخبرنا الدوري
...  قدم حالق من بھا تزل كادت...  شبرمة بن فقال ذلك حكمه عن ورجع فانتبه نوح فنبھه حاضر دراج بن ونوح
 ان يقال...  إخراج أي نوح الحكم معدن من...  أخرجھا القاضي ھفوة رأى لما... ...  دراج بن نوح تداركھا لوال

 شبرمة بن فسألھم بذلك له شھدوا بشھود فأتاه نخل فيه قراحا ادعى رجال وأن لىلي أبي بن ال شبرمة بن كان الحاكم
 فيه كم تعلم وال سنة ثالثين مذ المسجد ھذا في تقضي أنت نوح له فقال شھادتھم فرد نعلم ال فقالوا نخلة القراح في كم

 حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا الشعر ھذا وقال بالقراح له وقضى شھودك على اردد للمدعي فقال إسطوانة
 أبي حدثني العجلي هللا عبد بن أحمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن أحمد بن علي حدثنا بكر بن الوليد
 شبرمة بن حكم الكوفة قضاء ولي نوح وكان بالكوفة بقاال أبوه وكان فقه له وكان الحديث ضعيف دراج بن نوح قال
 تداركھا لوال...  قدم حالق من به تزل كادت...  شبرمة بن فقال قوله إلى فرجع أصحابه من وكان نوح فرده بحكم
 أخبرنا نوحا أدب دراج نوحا أدب من قال يؤدبھم أن ولده في له قيل إذا هللا عبد بن شريك وكان...  دراج بن نوح

 خالد بن القاسم بن محمد حدثنا المكي عيسى بن محمد بن أحمد حدثنا المرزباني عمران بن محمد أخبرنا الجوھري
 من حائكا دراجا وكان نوحا أدب أدراج فقال أدبتھم لو جراح بن وكيع له فقال رھق فيھم كثير بنون لشريك كان قال
 أحسب فيما القيامة إن...  شاعر فقال الكوفة قاضي دراج بن نوحا وكان القضاء ولي كلھم أربعة بنون له النبط

 زكريا بن المعافى حدثنا الجازري الحسين بن محمد علي أبو أخبرنا...  دراج بن نوح يناقاض صار إذ...  اقتربت
 دراج بن نوح تقلد قد هللا عبد بن لشريك قيل قال راشد بن علي بن الحسن أخبرنا العدوي علي بن الحسن حدثنا
 بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا بدع أخبرنا الفضل بن أخبرنا كفروا غضبوا إذا كانوا الذين العرب ذھبت فقال القضاء
 دراج بن نوح له فقال يصب فلم فيھا فأفتى مسألة عن شبرمة بن سئل قال سفيان حدثنا الحميدي بكر أبو حدثنا سفيان
 بھا تزل كادت...  يقول أنشأ ثم الرجل علي ردوا شبرمة بن فقال يصب لم انه فعرف شبرمة أبا يا تثبت فيھا أنظر
 أسمع وأنا الصواف بن علي أبي علي قرئ قال البرقاني أخبرنا...  دراج بن نوح تداركھا والل قدم...  حالق من

 أخبرنا ثقة فقال دراج بن نوح عن نمير بن هللا عبد بن محمد يعني وسألته قال الفريابي محمد بن جعفر حدثكم
 بن عمران بن محمد أخبرنا رالصفا عثمان بن هللا عبد أخبرنا قاال الحربي الحسن بن محمد بن وعلي األزھري
 بن وعلي عمرو بن وأسد دراج بن نوح يقول أبي سمعت قال المديني بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى
 سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا ضعفھم بذاك الحديث في يكونوا لم طبقة غراب
 أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا أعمى وھو سنين قضى خبيث كذاب دراج بن نوح قال معين بن عن بلغني قال

 بن نوح يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد
 ما يدري يكن لم فقال دراج بن نوح عن يحيى سئل أيضا العباس وقال أعمى وھو سنتين قضى خبيث كذاب دراج

 إلى أو الميتة إلى يضطر المحرم في الشعبي عن شبرمة بن عن غريب حديث عنده وكان شيئا يحسن وال الحديث
 فذھب الصدقة حنطة فأخذ كاتب لنوح وكان منه أوثق عمرو بن أسد وكان ثقة يكن ولم غيره أحد يرويه ليس الصيد

 من أعمى أنه الناس يخبر ال وكان سنين الثث أعمى وھو يقضي وكان منه فاخذوھا فلحقوه السفينة في فطرحھا
 عبد بن الجبار عبد حدثنا الميداني جعفر بن الوھاب عبد حدثنا قال الكتاني علي بن احمد بن العزيز عبد حدثنا خبثه

 زائغ دراج بن نوح قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا العصار عيسى بن القاسم حدثنا االمام السلمي الصمد
 بن نوح قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا
 بن زكريا حدثنا االيادي علي بن محمد حدثنا االدمي احمد بن محمد حدثني البرقاني أخبرني الحديث متروك دراج
 بن محمد عن حدث حنيفة أبي عن أخذ ممن أير صاحب وكان بالكوفة قاضيا كان دراج بن نوح قال الساجي يحيى
 بن محمد حدثنا التيمي خلف بن محمد حدثني زكريا وقال بشيء عندھم ھو ليس عليھا يتابع لم بأحاديث إسحاق
 ثم ھاد فرس على كأنه رؤيا اللؤلؤي فرأى الھذيل بن زفر إلى اللؤلؤي والحسن أنا أختلف كنت قال التيمي بسطام
 رجال بعده وتلزمان قليل عن يموت نبيال فقيھا رجال تلزمان فقال رجل على فعبرناھا المنظر قبيح حمار على صار
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 علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا الرؤيا صحة أسرع كان ما اللؤلؤي لي فقال بعده دراج بن نوح فلزمنا زفر فمات دنيا
 دراج بن نوح قال البخاري إسماعيل بن محمد حدثنا الغازي شعيب بن إبراھيم بن محمد حدثنا المستملي إبراھيم بن

 أبي بن الحسن أخبرني ومائة وثمانين اثنتين سنة دراج بن نوح مات شيبة بن الرحمن عبد قال بذاك ليس القاضي
 احمد حدثني قال حدثھم الخضر بن حمدان بن احمد أن يذكر شيراز من الجوري إبراھيم بن محمد إلي كتب قال بكر
 اثنتين سنة في محمد أبا يكنى النخعي دراج بن نوح مات قال الزيادي حسان أبو نيحدث قال الضبي يونس بن

  ببغداد الشرقي الجانب قاضي وھو ومائة وثمانين

 لضربة بذلك سمي بالمضروب المعروف العجلي سعيد أبو الرجال أبي بن الحميد عبد بن ميمون بن نوح - 7288
 المديني معشر وأبا العمري عمر بن هللا وعبد الثوري وسفيان أنس بن مالك سمع اللصوص ضربه وجھه في كانت
 غالب بن ومحمد الدقيقي الملك عبد بن ومحمد صاعقة يحيى وأبو حنبل بن احمد عنه روى الصھباء أبي بن وعقبة
 إمالء الصفار محمد بن إسماعيل حدثنا الواعظ حماد بن احمد بن محمد بن احمد الحسين أبو أخبرنا ثقة وكان التمتام
 نافع عن العمري عمر بن هللا عبد أخبرنا البغدادي ميمون بن نوح سعيد أبو حدثنا الدقيقي الملك عبد بن محمد حدثنا
 علي بن الحسن أخبرنا حرام خمر وكل خمر مسكر كل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن

 حدثنا ميمون بن نوح حدثني أبي حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا التميمي
  ليال منى من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفاض قاال وعائشة عباس بن عن الزبير أبي عن سفيان

 المثنى بن ومحمد حنبل بن احمد عنه روى منقذ بن إبراھيم سمع المؤدب محمد أبو سيار بن يزيد بن نوح - 7289
 بن محمد بن الملك عبد أخبرنا الخراز علي بن وأحمد الزھري سعد بن احمد إبراھيم وأبو الدوري سوعبا السمسار

 حدثنا المعلم يزيد بن نوح حدثنا الخراز علي بن احمد حدثنا القاضي قانع بن الباقي عبد أخبرنا الواعظ هللا عبد
 هللا صلى هللا رسول سمعت قال أبيه عن خباب بن هللا عبد عن شھاب بن عن كيسان بن صالح عن سعد بن إبراھيم
 غيرنا من عدوا علينا يظھر ال أن سألته واحدة ومنعني اثنتين منھا فأعطاني ثالثا تعالى ربي سألت يقول سلم و عليه

 بن بشرى أخبرنا فمنعنيھا شيعا يلبسنا ال أن وسألته فأعطانيھا قبلكم األمم به أھلك بما يھلكنا ال أن وسألته فأعطانيھا
 لي ذكر قال األثرم بكر أبو حدثنا الراشدي جعفر بن محمد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا الرومي هللا عبد
 عبد أبو قال ألفاظا فيه فرأيت سعد بن إبراھيم كتاب إلي أخرج كيس شيخ ھذا فقال المؤدب يزيد بن نوح هللا عبد أبو
 مبشر بن هللا عبد بن علي حدثنا الحافظ عمر بن علي حدثني زھرياأل حدثني مستثبتا كان بأس به يكن لم نوح هللا

 فقال حنبل بن احمد عنه وسألت سيار بن يزيد بن نوح حدثنا ببغداد البزاز المثنى بن محمد جعفر أبو حدثنا بواسط
 احمد برناأخ العباس بن محمد حدثنا األزھري وأخبرني ولده يؤدب وكان سعد بن إبراھيم مع حج ثقة فإنه عنه اكتب
  عسر فيه ثقة وكان محمد أبا يكنى المؤدب يزيد بن نوح قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن

 فضيل بن ومحمد إدريس بن هللا وعبد عياش بن بكر أبا سمع القومسي البذشي محمد أبو حبيب بن نوح - 7290
 بن الرزاق وعبد إسماعيل بن ومؤمل مھدي بن رحمنال وعبد القطان سعيد بن ويحيى غياث بن وحفص ووكيعا
 بن هللا وعبد الدنيا أبي بن بكر أبو أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم الغرباء من جماعة عنه روى ھمام
 الحاسب برزة وأبو الجوھري الليث بن ومحمد كامل بن عبدوس بن ومحمد ھارون بن وموسى حنبل بن احمد

 حدثنا القصري علي بن محمد بن احمد بن احمد هللا عبد أبو أخبرنا ثقة وكان المخرمي أيوب بن هللا عبد بن وإبراھيم
 أربعين سنة القومسي حبيب بن نوح حدثنا الجوھري الليث بن محمد حدثنا الحريري جعفر بن إبراھيم بن هللا عبد

 للنبي كان قال أنس عن ثابت عن زاذان بن عمارة حدثنا إسماعيل بن مؤمل حدثنا السندي خان في ببغداد ومائتين
 وإذا بالماء رشتھا ھذه ليلة كانت فإذا نسائه على بھا يدور والزعفران بالورس مصبوغة ملحفة سلم و عليه هللا صلى
 علي أخبرنا النعالي الحسين بن الحسن علي أبو أخبرنا بالماء رشتھا ھذه ليلة كانت وإذا بالماء رشتھا ھذه ليلة كانت
 عبد حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا حبيب بن نوح حدثنا الحافظ ھارون بن موسى حدثنا السمسار محمد بن رونھا بن

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي جمع لقد يقول سعدا سمعت يقول المسيب بن سعيد سمعت قال حرملة بن الرحمن
 لي جمع لقد يقول سعدا سمعت يقول مسيبال بن سعيد سمعت قال سعيد بن يحيى حدثنا نوح وقال أحد يوم أبويه
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 يتلو أحدھما معا الحديثين بھذين نوح حدثنا ھارون بن موسى قال أحد يوم أبوية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 يحيى حديث وأما غيره رواه أحدا أعلم فال حرملة بن حديث فاما منزلنا في علينا قرأھما ثم كتبتھما كتابه من اآلخر
 كلھم رووه يختلفوا ولم إسناده في اتفقوا وزائدة شعبة فيھم سعيد بن يحيى عن رووه جماعة فان نصارياأل سعيد بن
 بن كان فان علي عن سعيد عن سعيد بن يحيى عن فرواه عيينة بن وتفرد سعد عن سعيد عن سعيد بن يحيى عن

 سعد عن سعيد عن سعيد بن يحيى عن صحيحا الحديث ويكون غريب حديث فإنه سعيد بن يحيى عن حفظه عيينة
 يعقوب عوانة أبو حدثنا النيسابوري التميمي علي بن الحسين أخبرنا البرقاني أخبرنا علي عن سعيد بن يحيى وعن
 يكن لم فقال القومسي حبيب بن نوح حنبل بن احمد يعني وذكر قال المروذي بكر أبو حدثنا اإلسفرائيني إسحاق بن

 بن الحسن حدثنا الدارقطني عمر بن علي أخبرنا البرقاني أخبرنا نعم قال عنه اكتب لتق لبين عليه الخير إن يكاتبني
 هللا عبد بن الخصيب أخبرني الصوري أخبرني ثم أبيه عن النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا رشيق
 على قرأت به بأس ال قومسي حبيب بن نوح يقول أبي سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم عبد ناولني قال القاضي
 بسطام بن عمرو بن محمد بن احمد سمعت قال النسوي رميح بن محمد بن احمد سعيد أبي عن القاسم أبي بن الحسن
 في مات يخضب ال ورأيته وجماعة سنة صاحب ثقة كان محمد أبو حبيب بن نوح يقول سيار بن احمد سمعت يقول
 مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا ومائتين وأربعين اثنتين سنة رجب
  شعبان في مات أنه ھارون بن موسى ذكر قلت وأربعين اثنتين سنة بقومس القومسي حبيب بن نوح

 حدث البجلي عيسى أبو غوث بن مالك بن يرمق بن عيسى نوح بن الخصيب بن محمد بن خلف بن نوح -  7291
 أخبرنا عمره آخر في وعمي ثقة وكان رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا الكجي هللا عبد نب إبراھيم مسلم أبي عن

 عن الكلبي عن حماد حدثنا حجاج حدثنا الكجي مسلم أبو حدثنا البجلي خلف بن نوح حدثنا رزق بن احمد بن محمد
 وأمأل سنانا منك وأحد نالسا منك أبسط ألست طالب أبي بن لعلي قال عتبة بن الوليد أن عباس بن عن صالح أبي
 بخطه الثالج بن القاسم أبي كتاب في قرأت يستوون ال فاسقا كان كمن مؤمنا كان أفمن تعالى هللا فأنزل حشوا منك
 مولده أن وذكر وثالثمائة وأربعين أربع سنة القعدة ذي في الضرير البجلي محمد بن خلف بن نوح عيسى أبو توفى
  ومائتين خمسين سنة في

   نافع اسمه نم ذكر

 وذكر الجمال سعيد بن احمد عن عنه الثالج بن القاسم أبو روى الجواليقي الھياج أبو المنعم عبد بن نافع -  7292
  وثالثمائة وثالثين إحدى سنة في بكلواذى منه سمع أنه

 هللا عبد عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم المروروذي سعيد أبو حاجب بن الحسن بن نافع بن احمد بن نافع -  7293
 بن احمد بن محمد أخبرني رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثني المروزيين سنجان بن حمدويه بن ومحمد محمود بن

 بن محمد حدثنا للحج علينا قدم المروروذي حاجب بن الحسن بن نافع بن احمد بن نافع سعيد أبو أخبرنا رزق
 كان قال البراء عن إسحاق أبي عن زكريا عن حيىي بن سعدان حدثنا حجر بن علي حدثنا سنجان بن حمدويه

 ظھورھا من البيوت تأتوا بأن البر وليس تعالى هللا فأنزل ظھورھا من إال البيوت يدخلوا لم أحرموا إذا المشركون
  أبوابھا من البيوت وائتوا اتقى من البر ولكن

 علي عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم ربيجانأذ أھل من الفقيه السروي هللا عبد أبو يحيى بن علي بن نافع -  7294
 عمر بن حفص وعن القزوينيين سلمة بن إبراھيم بن وعلي يزيد بن سليمان داود وأبي مھرويه بن محمد بن

 الفقيه السروي يحيى بن علي بن نافع هللا عبد أبو حدثنا العتيقي محمد بن احمد أخبرنا العتيقي عنه حدثنا األردبيلي
 حدثنا القزويني مھرويه بن محمد بن علي حدثنا وثالثمائة وثمانين اثنتين سنة في حاجا علينا قدم أذربيجان أھل من

 قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش عن الثوري حدثنا الفريابي يوسف بن محمد حدثنا الطوسي يحيى بن محمد
 فقال الغني حاجة وما هللا رسول يا فقال جلر إليه فقام قال الغني حاجة ارحموا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
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 وائل أبي عن األعمش حديث من جدا غريب ھذا الفا سبعين بمنزلة هللا عند عليه الدرھم صدقة يحتاج الموسر الرجل
  الفريابي عن الطوسي يحيى بن محمد غير رواه أعلم ال األعمش عن الثوري حديث ومن هللا عبد عن

 محمد العباس أبي عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم األبيوردي سعيد أبو علويه بن لحسنا بن محمد بن نافع -  7295
  الواسطي العالء أبو القاضي عنه حدثنا األصم يعقوب بن

  النعمان اسمه من ذكر

 وروى الخطاب بن عمر مع صلى أنه البخاري ذكر الكوفة أھل تابعي كبار من قدامة أبو حميد بن النعمان -  7296
 أخبرنا الفارسي سلمان حياة في مدة بھا فأقام المدائن وورد قلت حرب بن سماك عنه روى مسعود بن هللا عبد عن

 الكريم عبد بن محمد بن الحارث بن احمد حدثنا المروذي علي بن الحسين بن احمد حامد أبو الحاكم أخبرنا العتيقي
 وھو بالمدائن علينا سلمان كان قال قدامة أبي عن سماك عن إسرائيل حدثنا عدي بن الھيثم حدثنا جدي حدثنا العبدي
 بن احمد بن عمر حازم أبو أخبرنا ويخطبنا يؤمنا صوحان بن زيد فكان زيد يا تقدم نؤمكم ال أن أمرنا إنا فقال أميرنا
 بن مسلم سمعت أسمع وأنا عبدان بن مكي على قرئ يقول الجوزقي هللا عبد بن محمد سمعت قال العبدوي إبراھيم

  سماك عنه روى هللا وعبد عمر عن يروي حميد بن النعمان قدامة أبو يقول لحجاجا

 عطاء وسمع مالك بن أنس رأى العراق أھل وفقيه الرأي أصحاب إمام التيمي حنيفة أبو ثابت بن النعمان -  7297
 بن وقيس لصوافا حبيب بن والھيثم سليمان أبي بن وحماد دثار بن ومحارب السبيعي إسحاق وأبا رباح أبي بن

 مرثد بن وعلقمة حرب بن وسماك الفقير ويزيد عروة بن وھشام عمر بن مولى ونافعا المنكدر بن ومحمد مسلم
 بشير بن وھشيم الحماني يحيى أبو عنه روى وغيرھم أمية أبا الكريم وعبد رفيع بن العزيز وعبد العوفي وعطية
 بن نصر بن ويحيى عاصم بن وعلي ھارون بن ويزيد الجراح بن ووكيع المبارك بن هللا وعبد العوام بن وعباد
 الرحمن عبد وأبو خليفة بن وھوذة العنقزي محمد بن وعمرو الشيباني الحسن بن ومحمد القاضي يوسف وأبو حاجب
 مات حتى بھا فأقام بغداد إلى المنصور جعفر أبو نقله الكوفة أھل من وھو آخرين في ھمام بن الرزاق وعبد المقرئ

 حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا معروف ظاھر ھناك وقبره الخيزران مقبرة في منھا الشرقي بالجانب فنود
 العجلي صالح بن هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا بكر بن الوليد
 بن محمد أنبأنا الخز يبيع خزازا وكان الزيات حمزة طرھ من تيمي كوفي ثابت بن النعمان حنيفة أبو قال أبي حدثني
 بن عثمان حدثنا الحافظ يونس بن محمد بن احمد حدثنا الھروي دھل أبي بن العباس بن محمد أخبرنا رزق بن احمد
 أخبرنا نصراني وأبوه حنيفة أبو ولد يقول أسباط بن سمعت يقول موسى بن محبوب سمعت قال الدارمي سعيد
 قال أخبرھم النخعي كاس بن محمد بن علي القاسم أبا أن الحريري عمرو بن علي أخبرنا الخالل مدمح بن الحسن
 النعمان حنيفة أبو قال حنيفة أبي بن حماد بن عمر عن البكائي إسحاق بن محمد حدثنا عفان بن علي بن محمد حدثنا
 ثعلبة بن هللا تيم لبني مملوكا زوطي وكان اإلسالم على ثابت وولد كابل أھل من فإنه زوطي فاما زوطي بن ثابت بن

 قال حريث بن عمرو دار في معروف ودكانه خزازا حنيفة أبو وكان قفل لبني ثم ثعلبة بن هللا تيم لبني فوالؤه فاعتق
 كابل من أصله زوطي بن ثابت بن النعمان حنيفة أبو يقول دكين بن الفضل نعيم أبا وسمعت عفان بن علي بن محمد
 يقول الزيادي معاوية بن محمد سمعت يقول الساجي سمعت قال الغطريفي احمد أبو حدثنا الحافظ نعيم بوأ أخبرنا
 بن احمد بن محمد أخبرنا ثابتا وأباه النعمان نفسه فسمى زوطرة بن عتيك اسمه حنيفة أبو كان يقول جعفر أبا سمعت
 العتكي محمد بن هللا عبد حدثنا األبار علي نب احمد حدثنا الختلي سلم بن محمد بن جعفر بن احمد أخبرنا رزق

 بن عمر بن احمد أخبرنا نبطيا حنيفة أبو كان يقول زريع بن يزيد سمعت قال الذارع أيوب بن محمد حدثنا البصري
 قال ميمون بن هللا عبد بن إسماعيل حدثنا طالب بن نصر بن احمد حدثنا زكريا بن المعافى أخبرنا النھرواني روح
 الخالل أخبرنا كذا البابلي قول في قال وربما بابل أھل من حنيفة أبو كان يقول المقرئ الرحمن عبد أبا سمعت
 بن يحيى حدثنا محمد بن النضر حدثنا المروزي بكر أبو حدثنا قال حدثھم النخعي كاس بن محمد بن علي أخبرنا
 إدريس بن الحارث سمعت قال الربيع بن مانسلي حدثنا النخعي وقال نسا من حنيفة أبو والد كان قال القرشي النضر
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 سمعت قال القاضي البھلول بن إسحاق بن احمد جعفر أبو حدثنا أيضا النخعي وقال ترمذ من أصله حنيفة أبو يقول
 الصيمري علي بن الحسين هللا عبد أبو القاضي أخبرنا األنبار أھل من حنيفة أبي والد ثابت قال جدي عن يقول أبي

 قال جدي عن أبي حدثني قال المروزي شاذان بن هللا عبيد بن احمد بن مكرم حدثنا المقرئ إبراھيم نب عمر أخبرنا
 من المرزبان بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن حماد بن إسماعيل أنا يقول حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل سمعت
 وھو طالب أبي بن علي إلى ثابت وذھب انينثم سنة في جدي ولد قط رق علينا وقع ما وهللا األحرار فارس أبناء

 قال فينا طالب أبي بن لعلي ذلك هللا استجاب قد يكون أن هللا من نرجوا ونحن ذريته وفي فيه بالبركة له فدعا صغير
 يوم كل نورزونا فقال النيروز يوم في الفالوذج طالب أبي بن لعلي أھدى الذي ھو ثابت أبو المرزبان بن والنعمان

 أبي وامتناع القضاة والية على حنيفة أبا ھبيرة بن إرادة ذكر يوم كل مھرجونا فقال المھرجان في ذلك انك وقيل
 بالكوفة سفيان بن حماد بن محمد الحسن أبو حدثنا الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا ذلك من حنيفة
 حدثنا بمصر السرح بن عمرو بن احمد بن عمرو هللا عبد أبو حدثنا الفزاري الفرزدق بن محمد بن الحسين حدثنا
 أن حنيفة أبا ھبيرة بن كلم قال الرقي عمرو بن هللا عبيد حدثنا معبد بن علي حدثنا الكوفي الجعفي سليمان بن يحيى
 فلما االمتناع على وھو أسواط عشرة يوم كل في أسواط وعشرة سوط مائة فضربه عليه فأبى الكوفة قضاء له يلي
 من باالنباري المعروف إبراھيم بن احمد بن محمد بن الحسن القاسم أبو القاضي إلى كتب سبيله خلى لكذ رأى
 احمد بن محمد أخبرنا قال عنه باألنبار الجامع امام الصقر أبي بن محمد بن احمد بن محمد طاھر أبو وحدثني مصر
 بن ان عمرو بن هللا عبيد حدثنا معبد بن علي احدثن الرعيني داود بن المقدام عمرو أبو حدثنا البزاز المسور بن

 العراق على مروان عامل ھبيرة بن وكان فأبى القضاء يلي أن في أسواط وعشرة سوط مائة حنيفة أبا ضرب ھبيرة
 قال المادراني إسحاق بن علي حدثنا بالبصرة الشاھد الحسن بن القاسم بن علي الحسن أبو أخبرنا أمية بني زمن في

 على ضرب حنيفة أبا إن يقول عياش بن بكر أبا سمعت يقول معمر أبا سمعت يقول الدھقان عمر بن ھيمإبرا سمعت
 الفرائضي الليث أبي أخو نصر بن القاسم بن احمد أخبرنا الدوري هللا عبد بن احمد حدثنا التنوخي أخبرنا القضاء
 فقدمت ھبيرة بن عمر بن يزيد أرسلني قال ةفزار بني مولى عاصم بن الربيع حدثني قال شيخ أبي بن سليمان حدثنا
 حدثنا قال حدثھم النخعي ان الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا أسواطا فضربه فأبى المال بيت على فاراده حنيفة بأبي
 األيام بين قال أو يوم كل يخرج حنيفة أبو كان قال أبيه عن الحميد عبد بن يحيى حدثنا عفان بن علي بن محمد

 الضرب من علي أشد والدتي غم كان لي قال أطلق فلما األيام بعض في بكى ولقد فابى القضاء في لليدخ فيضرب
 النضر بن محمد حدثني المروزي منصور أبي بن سھل بن محمد حدثنا البلخي مخلد بن إبراھيم حدثنا النخعي وقال
 وكان قال القضاء يقبل فلم لقضاءا في الدخول على حنيفة أبو ضرب يقول البغدادي سالم بن إسماعيل سمعت قال
 الكريم عبد بن الباقي عبد أخبرني احمد ضرب أن بعد وذلك حنيفة أبي على وترحم بكى ذلك ذكر إذا حنبل بن احمد
 أخبرني جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا المؤدب عمر بن
 أبت يا له فقلت فبكى بالكناسة أبي مع مررت قال حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل عن باركالم بن الحسن بن هللا عبد
 القضاء يلي أن على أسواط عشرة يوم كل في أيام عشرة أبي ھبيرة بن ضرب الموضع ھذا في بني يا قال يبكيك ما
 بغداد حنيفة أبي قدوم ذكر القضاء هليولي بغداد إلى الكوفة من حنيفة أبا أشخص المنصور جعفر أبا إن وقيل يفعل فلم

 وأخبرنا الواسطي الحكم بن احمد بن محمد بن جعفر أخبرنا الواعظ عثمان بن الحسن عمر أبو أخبرنا بھا وموته
 جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا قاال المعدل جعفر بن محمد بن طلحة حدثنا الواسطي العالء أبو القاضي
 فحلف فأبى القضاء يوليه أن على فاراده حنيفة أبا المؤمنين أمير جعفر أبو أشخص قال الكندي الوليد بن بشر حدثنا
 أال الحاجب الربيع فقال يفعل ال أن حنيفة أبو فحلف ليفعلن المنصور فحلف يفعل ال أن حنيفة أبو فحلف ليفعلن عليه
 يلي أن وأبى أيماني كفارة على مني أقدر أيمانه كفارة على المؤمنين أمير حنيفة أبو فقال يحلف المؤمنين أمير ترى
 تولى أنه يدعون والعوام العالء أبو وزاد الواعظ حديث وانتھى العالء أبي لفظ ھذا الوقت في الحبس إلى به فأمر
 الخالل أخبرنا السجن في وھو توفى أنه والصحيح النقل جھة من ھذا يصح ولم يمينه عن بذلك ليكفر أياما اللبن عدد
 مغيث سمعت قال خارجة بن مصعب بن خارجة حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا قال حدثھم النخي ان الحريري برناأخ
 عما أترغب فقال يوما به دعا ثم فحبسه عليه فأبى القضاء إلى حنيفة أبا جعفر أبو دعا خارجة قال يقول بديل بن
 قد حنيفة أبو فقال الثانية عليه عرض ثم قال كذبت له فقال للقضاء أصلح ال المؤمنين أمير هللا أصلح قال فيه نحن
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 فقد صادقا كنت وإن اصلح فال كاذبا كنت فان الكذب إلى ينسبني ألنه للقضاء أصلح ال أني المؤمنين أمير علي حكم
 عبد الفتح وأبو الوكيل عمر بن محمد بشر أبو أخبرني الحبس إلى فرده قال أصلح ال أني المؤمنين أمير أخبرت

 بن احمد حدثنا احمد بن مكرم حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا قاال المحاملي الضبي احمد بن محمد بن لكريما
 المنصور المؤمنين أمير رأيت يقول يونس بن الربيع سمعت يقول أويس أبي بن إسماعيل سمعت قال الحماني محمد
 الرضى بمأمون أنا ما وهللا هللا يخاف من إال أمانتك ترعى وال هللا اتق يقول وھو القضاء أمر في حنيفة أبا ينازل
 ان الخترت الحكم تلي ان أو الفرات في تغرقني أن ھددتني ثم عليك الحكم اتجه ولو الغضب مأمون أكون فكيف
 على لي حكمت قد فقال تصلح أنت كذبت له فقال لذلك أصلح فال لك يكرمھم من إلى يحتاجون حاشية ولك أغرق
 حدثنا المرزباني هللا عبيد أبو أخبرنا الصيمري أخبرنا كذاب وھو أمانتك على قاضيا تولي أن لك يحل كيف نفسك
 في المھدي ونزل ونزلھا مدينته بنى لما أنه المنصور عن حدثونا قال الدوري عباس حدثنا الكاتب احمد بن محمد
 لم إن له فقال فأبى الرصافة قضاء عليه فعرض فجيئ حنيفة أبي إلى أرسل الرصافة مسجد وبنى الشرقي الجانب
 رجل أتاه الثالث اليوم في كان فلما أحد يأته فلم يومين القضاء في فقعد نعم قال تفعل أو قال بالسياط ضربتك تفعل
 هللا اتق حنيفة أبو فقال صفر تور ثمن بقية دوانيق وأربعة درھمان ھذا على لي الصفار فقال آخر ومعه صفار
 حنيفة أبو فقال لي استحلفه قال تقول ما للصفار حنيفة أبو فقال شيء علي له ليس قال لصفارا يقول فيما وانظر
 إلى بيده وضرب عليه قطع يحلف أن على معزما حنيفة أبو رآه فلما يقول فجعل ھو أال إله ال الذي وهللا قل للرجل
 إليھما الصفار فنظر تورك قيبا من عوض الدرھمان ھذان للصفار فقال ثقيلين درھمين وأخرج صرة فحل كمه
 عباس يعني الفضل أبو قال مات ثم أيام ستة فمرض حنيفة أبو اشتكى يومين بعد كان فلما الدرھمين فأخذ نعم وقال
 بغداد أقدمه المنصور إن وقيل ثالثة أو قبرين بعد يسرة القطانين باب من دخلت إذا الخيزران مقام في قبره فھذا
 بكر أبو حدثنا جعفر بن محمد بن طلحة القاسم أبو حدثنا الواسطي العالء أبو القاضي برناأخ القضاء غير آخر ألمر
 كنت يقول الواقدي سمعت قال الحسن بن هللا عبد حدثني قال يعقوب جده عن شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد
 بن إسماعيل أخبرنا رزق بن حمدا بن محمد أخبرنا بغداد إلى حنيفة أبا المؤمنين أمير جعفر أبو أشخص وقد بالكوفة
 الھذيل بن زفر حدثني دكين بن الفضل حدثنا قال الرحمن عبد بن نصر حدثنا عثمان بن محمد حدثنا الخطبي علي
 أعناقنا في الحبال توضع حتى بمنته أنت ما وهللا له فقلت شديدا جھارا إبراھيم أيام بالكالم يجھر حنيفة أبو كان قال
 قال مسح كأنه ووجھه إليه فغدوت قال حنيفة أبا أحمل أن موسى بن عيسى إلى المنصور كتاب ءجا أن يلبث فلم قال

 صفة سنة سبعون وله حنيفة أبو ومات خمسين سنة في وذلك فمات سقاه ثم يوما عشر خمسة فعاش بغداد إلى فحمله
 الضبي ھارون بن الحسين على قرأنا قال الصيمري هللا عبد أبو القاضي أخبرنا فيھا ولد التي السنة وذكر حنيفة أبي
 داود بن مزاحم سمعت قال الخالل بن حسن حدثنا قتيبة بن إبراھيم بن هللا عبد حدثنا قال سعيد بن العباس أبي عن
 ھذا لصاحب أعلم ال ومائة خمسين سنة ومات وستين إحدى سنة حنيفة أبو ولد قال غيره أو أبيه عن يذكر علية بن

 إسحاق بن محمد حدثنا بنيسابور األصبھاني هللا عبد بن إبراھيم إسحاق أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو اأخبرن متابعا القول
 في ومات سنة سبعون مات يوم له وكان ثمانين سنة حنيفة أبو ولد قال نعيم أبو حدثنا موسى بن يوسف حدثنا الثقفي
 الصباح بن حمدان بن محمد بكر أبو ثناحد أبي حدثني التنوخي أخبرنا ثابت بن النعمان وھو ومائة خمسين

 ثمانين سنة حنيفة أبو ولد يقول نعيم أبا سمعت قال الحماني المغلس بن الصلت بن احمد حدثنا بالبصرة النيسابوري
 طيب الثياب حسن الوجه حسن حنيفة أبو وكان نعيم أبو قال سنة سبعين وعاش ومائة خمسين سنة ومات مائة بال

 حدثنا قال حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا الخوانه المواساة حسن الكرم شديد المجلس حسن الريح
 ليس الرجال من ربعا حنيفة أبو كان يقول يوسف أبا سمعت يقول جدار بن نمر سمعت قال عفان بن علي بن محمد

 بن محمد حدثنا النخعي وقال ريدهي ما على وأنبھھم نغمة وأحالھم منطقا الناس أحسن وكان بالطويل وال بالقصير
 كثير الھيئة حسن لباسا وكان سمرة تعلوه طواال كان حنيفة أبا أن حنيفة أبي بن حماد بن عمر عن إسحاق بن جعفر
 الحسن بن احمد بكر أبو القاضي أخبرنا تراه أن قبل منزله من خرج وإذا اقبل إذا الطيب بريح يعرف التعطر
 أبي بن حماد بن عمر بن إبراھيم حدثنا الجھم بن محمد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الحرشي
 أخبرنا ضعف عقولھم في فكان بھا اكتنوا عدة فرأينا قال مجنون إال بعدي بكنيتي يكتنى ال حنيفة أبو قال قال حنيفة
 محمد بن إسماعيل حدثنا الطلحي هللا عبيد بن عثمان حدثنا الطلحي يحيى بن هللا عبد بكر أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو
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 أنت أين من فقال شيء عن فسألته بمكة عطاء لقيت يقول حنيفة أبا سمعت قال البصري سالم بن سعيد حدثنا الطلحي
 قلت أنت األصناف أي فمن قال نعم قلت شيعا وكانوا دينھم فرقوا الذين القرية أھل من أنت قال الكوفة أھل من قلت
 حنيفة أبي ابتداء خبر ذكر فالزم عرفت عطاء لي فقال قال بذنب أحدا يكفر وال بالقدر ويؤمن لفالس يسب ال ممن

 بن محمد حدثنا قال حدثھم النخعي محمد بن علي أن الحريري عمر بن علي أخبرنا الخالل أخبرنا العلم في بالنظر
 لما حنيفة أبو قال قال يوسف أبي عن لكما أبي بن الحسن حدثنا الثلجي بن شجاع بن محمد حدثنا الصيدناني محمود
 فما وحفظته القرآن تعلمت إذا فقلت القرآن تعلم لي فقيل عواقبھا عن وأسأل العلوم اتخير جعلت العلم طلب أردت
 أو منك أحفظ ھو من فيھم يخرج أن تلبث ال ثم واالحداث الصبيان عليك ويقرأ المسجد في تجلس قالوا آخره يكون

 كبرت إذا قالوا مني أحفظ الدنيا في يكن لم حتى وكتبته الحديث سمعت فان قلت رياستك فتذھب الحفظ في يساويك
 عقبك في عليك عارا فيصير بالكذب فيرمونك تغلط أن تأمن ال ثم والصبيان االحداث عليك واجتمع حدثت وضعفت

 معلما تقعد قالوا أمري آخر يكون ام والعربية النحو حفظت إذا فقلت النحو أتعلم قلت ثم ھذا في لي حاجة ال فقلت
 يكون ما مني أشعر أحد يكن فلم الشعر في نظرت فان قلت له عاقبة ال وھذا قلت ثالثة إلى ديناران رزقك فأكثر
 المحصنات تقذف فصرت ھجوته حرمك وان خلعة عليك يخلع أو دابة على يحملك أو لك فيھب ھذا تمدح قال أمري
 مشنعات من الكالم في نظر من يسلم ال قالوا آخره يكون ما الكالم في نظرت فان قلت ھذا في لي حاجة ال قلت
 وتفتي تسأل قالوا الفقه تعلمت فان قلت ملوما مذموما فتكون تسلم أن وأما فتقتل تؤخذ أن فاما بالزندقة فيرمى الكالم
 العتيقي أخبرنا وتعلمته لفقها فلزمت ھذا من أنفع شيء العلوم في ليس قلت شابا كنت وان للقضاء وتطلب الناس
 حنيفة أبو كان يقول الحربي إبراھيم سمعت قال الجالب إسحاق بن سليمان أيوب أبو حدثنا العباس بن محمد حدثنا
 له فقيل وكلوب وكلب وقلوب قلب فقال استاذا فيه يكون أن وأراد يجئ فلم يقيس فذھب أمره أول في النحو طلب
 بحجر رجال شج رجل له فقال بمكة رجل فسأله بالنحو علم له يكن ولم يقيس فكان قهالف في ووقع فتركه وكالب كلب
 بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرني شيء عليه يكن لم قبيس بابا يرميه حتى أنه لو شيء عليه ليس خطأ ھذا فقال

 صالح بن هللا عبد عن لبجليا بھز أبي بن مالك أبو حدثني محمد بن هللا عبد حدثنا سعد بن عمر حدثنا الخزاز العباس
 طعام يأتيكما ال قوله قال ھو ما قلت فيه يلحنون يوسف في حرفا يقرؤون انھم حنيفة أبو لي قال قال يوسف أبي عن

 محمد بن جعفر حدثني قال حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا ترزقانه قال ھو فكيف فقلت ترزقانه
 في أنظر كنت يقول حنيفة أبا سمعت قال الھذيل بن زفر عن زياد بن الحسن عن مادح بن الوليد حدثنا حازم بن

 امرأة فجاءتني سليمان أبي بن حماد حلقة من بالقرب نجلس وكنا باألصابع فيه الي يشار مبلغا فيه بلغت حتى الكالم
 ترجع ثم حماد تسأل أن مرتھافا أقول ما أدري فلم يطلقھا كم للسنة يطلقھا أن أراد أمة امرأة له رجل لي فقالت

 فإذا حيضتين تحيض حتى يتركھا ثم تطليقة والجماع الحيض من طاھر وھي يطلقھا فقال حماد فسألت فتخبرني
 فكنت حماد إلى فجلست نعلي وأخذت الكالم في لي حاجة ال فقلت فأخبرتني فرجعت لألزواج حلت فقد اغتسلت
 غير بحذائي الحلقة صدر في يجلس ال فقال أصحابه ويخطئ فاحفظھا دالغ من يعيدھا ثم قوله فاحفظ مسائله أسمع
 فخرجت لنفسي حلقة في وأجلس اعتزله أن فأحببت للرياسة الطلب نفسي نازعتني ثم سنين عشر فصحبته حنيفة أبي
 تلك في فجاءه معه وجلست فجئت أعتزله أن نفسي تطب لم فرأيته المسجد دخلت فلما أفعل أن وعزمي بالعشي يوما
 خرج أن اال ھو فما مكانه أجلس أن فأمرني غيره وارث له وليس ماال وترك بالبصرة مات قد له قرابة نعي الليلة
 المسائل عليه فعرضت قدم ثم شھرين فغاب جوابي وأكتب أجيب فكنت منه أسمعھا لم مسائل علي وردت حتى

 فلم يموت حتى أفارقه ال أن نفسي على فآليت نعشري في وخالفني أربعين في فوافقني مسألة ستين من نحوا وكانت
 بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا مات حتى أفارقه
 البصرة قدمت حنيفة أبو قال قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا
 ال ان نفسي على فجعلت جواب فيھا عندي يكن لم أشياء عن فسألوني فيه اجبت إال شيء عن أسأل ال يان فظننت
 عن الضبي ھارون بن الحسين على قرأنا قال الصيمري أخبرني سنة عشرة ثماني فصحبته يموت حتى حمادا أفارق
 حدثنا بشير أبو الحسين بن محمد حدثنا عتبة بن عبيد بن محمد حدثنا قال سعيد بن محمد بن احمد العباس أبي

 مع له استغفرت اال حماد مات منذ صالة صليت ما يقول حنيفة أبا سمعت قال ضبة بني مولى سماعه بن إبراھيم
 حدثنا المقرئ إبراھيم بن عمر أخبرنا الصيمري وأخبرنا علما علمته أو علما منه تعلمت لمن الستغفر واني والدي
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 بن حماد بن إسماعيل سمعت يقول بكير بن يونس سمعت قال السري بن ھناد حدثنا سمغل بن حدثنا احمد بن مكرم
 يقول أنه أرى وأنا قال أشوق كنت شيء أي إلى أبت يا له فقلت قدم ثم له سفر في غيبة أبي غاب يقول سليمان أبي
 أبو أنبأنا القرشي الملك بدع بن محمد أخبرني فعلت عنه طرفي أرفع ال أن أمكنني ولو حنيفة أبي إلى فقال ابني إلى

 العابد البلخي ھو فضيل بن محمد أخبرنا الفارسي احمد بن علي حدثنا الرازي الحسين بن محمد بن احمد العباس
 قال العلم أخذت عمن حنيفة أبا يا لي فقال المؤمنين أمير جعفر أبي على دخلت حنيفة أبو قال قال مطيع أبو أنبأنا
 قال عباس بن هللا وعبد مسعود بن هللا وعبد طالب أبي بن وعلي الخطاب بن عمر عن إبراھيم عن حماد عن قلت
 بشر أبو أخبرني عليھم هللا صلوات المباركين الطاھرين الطيبين حنيفة أبا يا شئت ما استوثقت بخ بخ جعفر أبو فقال
 احمد بن مكرم حدثنا الواعظ حمدا بن عمر حدثنا قاال الضبي محمد بن الكريم عبد الفتح وأبو الوكيل عمر بن محمد

 يوما حنيفة أبو دخل يقول يونس بن الربيع سمعت قال أويس أبي بن حدثنا الكوفي عطية بن احمد حدثنا القاضي
 قال العلم أخذت عمن نعمان يا له فقال اليوم الدنيا عالم ھذا للمنصور فقال موسى بن عيسى وعنده المنصور على
 بن وقت في كان وما هللا عبد عن هللا عبد أصحاب وعن علي عن علي صحابأ وعن عمر عن عمر أصحاب عن

 أخبرنا الداودي عمر بن محمد بكر أبو القاضي أخبرنا لنفسك استوثقت لقد قال منه أعلم األرض وجه على عباس
 أبو دثناح أيوب بن شعيب حدثني الباغندي سليمان بن محمد بن محمد حدثنا المقرئ يعقوب بن احمد بن هللا عبيد
 سلم و عليه هللا صلى النبي قبر انبش كأني رأيت حتى افزعتني رؤيا رأيت يقول حنيفة أبا سمعت قال الحماني يحيى
 سلم و عليه هللا صلى النبي أخبار ينبش رجل ھذا فقال فسأله سيرين بن محمد يسأل رجال فأمرت البصرة فأتيت

 سالم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا قال سعيد بن العباس أبي عن ھارون بن الحسين على قرأنا قال الصيمري أخبرني
 عليه هللا صلى هللا رسول قبر ينبش كأنه النوم في حنيفة أبو رأى يقول مھران بن ھشام سمعت يقول أبي سمعت قال
 الثانية سأله ثم عنھا يجبه فلم الرؤيا ھذه صاحب من سيرين بن محمد فقال سيرين بن محمد له سأل من فبعث سلم و

 حنيفة أبو فنظر ھشام قال قبله أحد إليه يسبقه لم علما يثير الرؤيا ھذه صاحب فقال الثالثة سأله ثم ذلك مثل فقال
  حينئذ وتكلم

   حنيفة أبي مناقب

 أبو أخبرنا قاال القصري علي بن احمد بن احمد هللا عبد وأبو الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرني
 حدثنا المروزي الدورقي سعيد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا بالكوفة الكندي عامر بن علي بن الحسن بن سينالح زيد

 محمد عن السيناني موسى بن الفضل أخبرنا قال يحيى بن بشر حدثنا جابر بن ياسر بن سليمان بن جابر بن سليمان
 حديث وفي رجال أمتي في إن قال سلم و يهعل هللا صلى هللا رسول عن ھريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن

 لي قال أمتي سراج ھو أمتي سراج ھو أمتي سراج ھو حنيفة أبو وكنيته النعمان اسمه رجل أمتي في يكون القصري
 بروايته تفرد موضوع حديث وھو قلت الصيمري هللا عبد أبو القاضي الحديث ھذا عني كتب الواسطي العالء أبو

 بن سليمان أخبرنا حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا حاله وبينا أمره تقدم مافي شرحنا وقد البورقي
 يظھر حتى الساعة تقوم ال الحديث تفسير في قال أنه سليمان بن الحسن عن حفص بن محمد حدثنا الخزاز الربيع
 بن نصر بن احمد نصر أبو القاضي اأخبرن بكر أبي بن الحسن أخبرنا اآلثار وتفسيره حنيفة أبي علم ھو قال العلم
 أيوب بن خلف قال يقول سلمة بن محمد سمعت يقول رجاء بن خلف بن محمد سمعت قال البخاري أشكاب بن محمد
 إلى صار ثم التابعين إلى صار ثم أصحابه إلى صار ثم سلم و عليه هللا صلى محمد إلى جل و عز هللا من العلم صار
 عمر بن محمد حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا فليسخط شاء ومن فليرض شاء فمن وأصحابه حنيفة أبي

 يقول عيينة بن سمعت البھلول بن إسحاق حدثنا القطان سليمان بن داود بن محمد بن إبراھيم بكر أبو حدثني الجعابي
 الفضل أبا سمعت قال الضبي نعيم بن محمد حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني حنيفة أبي مثل عيني مقلت ما

 الخالل هللا عبد بن إبراھيم سمعت يقول المرزي القاضي احمد بن حماد سمعت نيسابور قاضي الحسين بن محمد
 يا اسكت فقال الخير في أو الرحمن عبد أبا يا الشر في قائل له فقال آية حنيفة أبو كان يقول المبارك بن سمعت يقول
 عمر أخبرنا الصيمري أخبرنا آية وأمه مريم بن وجعلنا اآلية ھذه تال ثم الخير في وآية الشر في غاية يقال فإنه ھذا
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 يقول المبارك بن سمعت قال الحماني حدثنا مغلس بن محمد بن احمد حدثنا احمد بن مكرم حدثنا المقرئ إبراھيم بن
 مسجد في يوما كنا لقدو الثوب حسن الوجه حسن السمت حسن وكان الفقھاء يشبه كان حنيفة أبي مجلس أوقر كان ما

 مكانه وجلس الحية نفض أن على زاد رأيته فما غيره الناس وھرب حنيفة أبي حجر في فسقطت حية فوقعت الجامع
 بن حامد حدثنا المروزي محمد بن محمد أخبرنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد حدثنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا
 كنت وسفيان حنيفة بأبي أغاثني هللا أن لوال يقول المبارك بن هللا عبد سمعت قال مزاحم بن محمد وھب أبو حدثنا آدم

 بن محمد بن جعفر حدثنا البصري الدقيقي غسان أبي بن احمد بن علي أخبرنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا الناس كسائر
 قط رجال رأيت ما وليق الحماني يحيى أبا سمعت يقول العامري سالم بن علي سمعت قال الحافظ النيسابوري موسى
 بن مكرم حدثنا الواعظ احمد بن عمر أخبرنا قاال الضبي الفتح وأبو الوكيل بشر أبو أخبرني حنيفة أبي من خيرا
 زمانه أھل أفضل حنيفة أبو يقول عياش بن بكر أبا سمعت قال منجاب حدثنا العوفي عطية بن احمد حدثنا احمد

 أبي بن هللا عبد بن محمد حدثنا قال سعيد بن العباس أبي عن ھارون نب الحسين على قرأنا قال الصيمري أخبرني
 فلم حنيفة ألبي الدنيا بذلت يقول مزاحم بن سھل سمعت يقول أبي سمعت قال الخزاعي احمد بن إبراھيم حدثنا حكيمة
 المادراني اقإسح بن علي حدثنا بالبصرة الشاھد القاسم بن علي أخبرنا يقبلھا فلم بالسياط عليھا وضرب يردھا
 أخبرنا قاال الضبي الفتح وأبو الوكيل بشر أبو وأخبرني شيخ أبي بن سليمان أخبرني إجازة زھير بن احمد أخبرنا
 بن سليمان حدثنا خيثمة بن احمد حدثنا حديثه لفظ وھذا الفرائضي صدقة بن احمد بن الحسين حدثنا احمد بن عمر
 تكون أن ترضى مسعود بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن معن بن للقاسم قيل قال الجبار عبد بن حجر حدثني شيخ أبي
 فلما فجاء إليه معي تعال القاسم له وقال حنيفة أبي مجالسة من أنفع أحد إلى الناس جلس ما قال حنيفة أبي غلمان من

 أبي فقه في قيل ام سخيا ورعا حنيفة أبو وكان سليمان قال الفرائضي زاد ھذا مثل رأيت ما وقال لزمه إليه جلس
 سمعت قال الصباح بن أحمد أخبرنا أيوب بن محمد حدثنا لفظا حمدان بن العباس أبو حدثنا البرقاني أخبرنا حنيفة

 السارية ھذه في كلمك لو رجال رأيت نعم قال حنيفة أبا رأيت ھل أنس بن لمالك قيل قال إدريس بن محمد الشافعي
 بن جعفر بن احمد حدثنا بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا صوريال حدثني بحجته لقام ذھبا يجعلھا أن

 محمد سمعت يقول نوح بن عيسى بن محمد بن جعفر سمعت قال البزاز جابر بن هللا عبد حدثنا الطرسوسي حمدان
 حنيفة أبي موت وأتاه خمسين سنة جريج بن عند كنت يقول عبادة بن روح سمعت يقول الطباع بن عيسى بن
 حدثنا قاال الضبي الفتح وأبو الوكيل بشر أبو أخبرني جريج بن فيھا ومات قال ذھب علم أي وقال وتوجع سترجعفا

 الجبار عبد بن الفضل حدثنا بسطام بن احمد حدثنا الخرساني عصمة بن محمد بن احمد حدثنا الواعظ احمد بن عمر
 األوزاعي على الشام قدمت يقول المبارك بن هللا عبد سمعت يقول الطوسي أبي بن حمدون عثمان أبا سمعت قال

 على فأقبلت بيتي إلى فرجعت حنيفة أبا يكنى بالكوفة خرج الذي المبتدع ھذا من خراساني يا لي فقال ببيروت فرأيته
 مؤذن وھو الثالث يوم فجئت أيام ثالثة ذلك في وبقيت المسائل جياد من مسائل منھا فأخرجت حنيفة أبي كتب

 النعمان قال عليھا وقعت منھا مسألة في فنظر فناولته الكتاب ھذا شيء أي فقال يدي في والكتاب امھموإم مسجدھم
 حتى الكتاب أخرج ثم وصلى أقام ثم كمه في الكتاب وضع ثم الكتاب من صدرا قرأ حتى أذن ما بعد قائما زال فما
 اذھب المشايخ من نبيل ھذا فقال بالعراق يتهلق شيخ قلت ھذا ثابت بن النعمان من خراساني يا لي فقال عليھا أتى

 سليمان حدثنا قال حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا عنه نھيت الذي حنيفة أبو ھذا قلت منه فاستكثر
 فقھه في حنيفة أبو رجلين إال بالكوفة أحدا أحسد ما يقول كدام بن مسعر سمعت قال مسلم بن ھمام حدثنا الربيع بن
 قال سعيد بن العباس أبي عن ھارون بن الحسين على قرأت قال الصيمري أخبرني زھده في صالح بن حسنوال

 عند يوما كنت قال الزبرقان بن إبراھيم عن أبي حدثني مكنف بن علي حدثنا مسرور بن احمد بن هللا عبد حدثنا
 فاستوى حنيفة أبي خصوم أكثر ما لمسعر القوم بعض فقال مضى ثم عليه ووقف فسلم حنيفة أبو بنا فمر مسعر
 المقرئ إبراھيم بن عمر أخبرنا الصيمري أخبرنا عليه فلج إال قط أحدا خاصم رأيته فما إليك قال ثم منتصبا مسعرا
 الرجل نعم كان يقول إسرائيل سمعت قال غسان أبو أخبرنا مغلس بن محمد بن احمد حدثنا احمد بن مكرم حدثنا

 فأحسن حماد عن ضبط قد وكان الفقه من فيه بما وأعلمه عنه فحصه وأشد فقه فيه حديث للك أحفظه كان ما النعمان
 مسعر كان ولقد نفسه ھمته الفقه من شيء في رجل ناظره إذا وكان والوزراء واألمراء الخلفاء فأكرمه عنه الضبط
 حدثني التنوخي أخبرنا لنفسه اطاالحتي في فرط يكون وال يخاف ال أن رجوت هللا وبين بينه حنيفة أبا جعل من يقول
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 سمعت قال المديني بن علي حدثنا الحماني الصلت بن احمد حدثنا النيسابوري الصباح بن حمدان بن محمد حدثنا أبي
 أو الفقه في يتكلم يحسن رجال أعرف ما يقول معمرا فسمعنا المبارك بن فأتاه معمر عند كنت يقول الرزاق عبد
 دين في يدخل أن من نفسه على أشفق وال حنيفة أبي من معرفة أحسن الفقه في النجاة وقلمخل ويشرح يقيس أو يسعه
 احمد حدثنا قال سعيد أبي عن ھارون بن الحسين على قرانا قال الصيمري أخبرنا حنيفة أبي من الشك من شيئا هللا
 رأيت ما يقول أبي سمعت قال يالراز جعفر أبي بن هللا عبد حدثنا آدم بن حامد حدثنا المروزي عباد بن تميم بن
 حدثنا قاال الضبي الفتح وأبو الوكيل بشر أبو أخبرني حنيفة أبي من أورع أحدا رأيت وما حنيفة أبي من أفقه أحدا
 حدثنا أبي حدثني التنوخي وأخبرني منصور بن سعيد حدثنا عطية بن احمد حدثنا احمد بن مكرم حدثنا احمد بن عمر
 يقول عياض بن الفضيل سمعت قال منصور بن سعيد حدثنا قال الصلت بن احمد حدثنا احالصب بن حمدان بن محمد
 به يطيف من كل على باألفضال معروفا المال واسع بالورع مشھورا بالفقه معروفا فقيھا رجال حنيفة أبو كان

 فكان حرام أو حالل في ةمسأل ترد حتى الكالم قليل الصمت كثير الليل حسن والنھار بالليل العلم تعليم على صبورا
 مسألة عليه وردت إذا وكان الصباح بن وزاد مكرم حديث آخر ھذا السلطان مال من ھاربا الحق على يدل ان يحسن
 أبي حدثني التنوخي أخبرني القياس وأحسن قاس وإال والتابعين الصحابة عن كان وإن أتبعه صحيح حديث فيھا
 أحدا رأيت ما يقول يوسف أبا سمعت قال الوليد بن بشر حدثنا الصلت نب احمد حدثنا قال حمدان بن محمد حدثنا
 حدثنا إبراھيم بن عمر أخبرنا الصيمري أخبرنا حنيفة أبي من الفقه من فيه التي النكت ومواضع الحديث بتفسير أعلم
 خالفت ما يقول يوسف أبا سمعت يقول سماعه بن محمد سمعت قال مغلس بن محمد بن احمد حدثنا احمد بن مكرم
 وكان الحديث إلى ملت ربما وكنت اآلخرة في أنجى إليه ذھب الذي مذھبه رأيت إال فتدبرته قط شيء في حنيفة أبا
 بن الحسين على قرأنا قال الدقاق الحسين بن محمد بن علي منصور أبو أخبرني مني الصحيح بالحديث أبصر ھو

 بن فضل بن الرحمن عبد حدثني نوفل بن هللا عبد بن حمدم حدثنا قال سعيد بن محمد بن احمد عن الضبي ھارون
 سمعت ولقد أبوي قبل حنيفة ألبي ألدعو إني يقول يوسف أبا سمعت قال الطيالسي مسلمة بن إبراھيم أخبرني موفق
 الدوري هللا عبد بن احمد حدثنا البصري علي أبي بن علي القاضي أخبرنا أبوي مع لحماد ألدعو إني يقول حنيفة أبا

 الحنفي عمر بن محمد حدثني شيخ أبي بن سليمان حدثنا الفرائضي الليث أبي أخو نصر بن القاسم بن احمد أخبرنا
 طالقھا األمة عتق هللا عبد قول حنيفة أبو صاحبك ترك كيف يوسف ألبي األعمش قال قال لھم شيخ عباد أبي عن
 أبا إن األعمش قال خيرت أعتقت حين بريرة أن ةعائش عن األسود عن إبراھيم عن حدثته الذي لحديثك تركه قال

 أخبرنا السمناني محمد بن احمد بن محمد جعفر أبو القاضي أخبرنا حنيفة أبو به أخذ ما وأعجبه قال لفطن حنيفة
 القمي موسى بن علي حدثنا نصر بن سعد بن احمد بكر أبو حدثنا الزاھد البخاري علي بن الحسين بن إسماعيل
 أيوب فاتيت الحج أردت يقول زيد بن حماد سمعت يقول الجوزجاني سليمان أبا سمعت قال سعدان بن محمد حدثني
 أخبرنا السالم مني فاقرئه لقيته فإذا العام يحج حنيفة أبي يعني الكوفة أھل فقيه الصالح الرجل أن بلغني فقال أودعه

 نمير بن حدثنا قتيبة بن إبراھيم بن هللا دعب حدثنا قال سعيد بن عن ھارون بن الحسين على قرأنا قال الصيمري
 فاتيناه سفيان أخو سعيد بن عمر مات قال عياش بن بكر أبي عن حماد بن إسماعيل عن البصير بن إبراھيم حدثني
 من تحرك سفيان رآه فلما معه جماعة في حنيفة أبو أقبل إذ إدريس بن هللا عبد وفيھم باھله غاص المجلس فإذا نعزيه
 ترى أال ويحك إدريس بن وقال عليه فاغتظت بكر أبو قال يديه بين وقعد موضعه في وأجلسه فاعتنقه قام ثم مجلسه
 اليوم رأيتك هللا عبد أبا يا فقلت ھذا في عنده ما نعلم حتى تقم ال إدريس بن هللا لعبد فقلت الناس تفرق حتى فجلسنا
 وصنعت مجلسك في وأجلسته إليه فقمت حنيفة أبو اءكج قلت ھو وما قال عليك أصحابنا وأنكره أنكرته شيئا فعلت
 قمت لعلمه أقم لم فان بمكان العلم من رجل ھذا ذاك من أنكرت وما فقال منكر أصحابنا عند وھذا بليغا صنيعا به

 بشر أبو أخبرني جواب عندي يكن فلم فاحجمني لورعه قمت لفقھه أقم لم وإن لفقھه قمت لسنه أقم لم وإن لسنه
 قال علينا قدم النيسابوري القاسم بن احمد بن محمد سمعت قال احمد بن عمر حدثنا قاال الضبي الفتح وأبو الوكيل
 هللا عبد بن الحكم مطيع أبا سمعت يقول البلخي الزاھد الفضيل بن محمد سمعت يقول العفيفي حم بن احمد سمعت
 عبد بن الباقي عبد أخبرني منه أفقه نيفةح أبو وكان الثوري سفيان من أفقه حديث يعني صاحب رأيت ما يقول
 حدثني جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا المؤدب الكريم
 من أفقه من خالد أبا يا فقال انسان وسأله ھارون بن يزيد سمعت قال علي بن الحسن سمعت قال احمد بن يعقوب
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 أفقه حنيفة أبي عبد قال سفيان أو أفقه حنيفة أبو النبيل يعني عاصم ألبي قلت ولقد الحسن الق حنيفة أبو قال رأيت
 بن علي بن محمد حدثنا قال حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا علي بن الحسين أخبرنا سفيان من

 وأبو للحديث أحفظ سفيان قال فيانس أو حنيفة أبو أفقه أيما ھارون بن يزيد سئل قال صرد بن ضرار حدثنا عفان
 من أفقه حنيفة أبي غلمان من غالم قال حنيفة أبو أو سفيان أفقه أيما فقلت النبيل عاصم أبا وسألت قال أفقه حنيفة
 محمد بن احمد حدثنا احمد بن مكرم حدثنا الحلواني محمد بن هللا عبد أخبرنا الحنيفي علي بن الحسين أخبرنا سفيان
 على ببغداد نازل وھو ھارون بن يزيد على المستملي مسلم وأبو أنا دخلت يقول سجادة سمعت قال يالحمان يعني

 كتبه في والنظر حنيفة أبي في خالد أبا يا تقول ما مسلم أبو له فقال فيھا ھو غرفة إلى فصعدنا المھدي بن منصور
 في الثوري احتال ولقد قوله في النظر يكره لفقھاءا من أحدا رأيت ما فاني تفقھوا أن تريدون كنتم إن فيھا انظروا قال
 حدثنا عفان بن علي بن محمد حدثنا قال حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا نسخه حتى الرھن كتاب
 الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد وأخبرني يقول المبارك بن هللا عبد سمعت قال كريب أبو

 بن يعني حمزة أبو حدثنا المروزي سعيد بن محمد محمد هللا عبد أبو حدثنا المذكر الفضل بن محمد سعيد أبو حدثنا
 أورع ورأيت الناس أعبد رأيت يقول المبارك بن هللا عبد سمعت يقول مزاحم بن محمد وھب أبا سمعت قال حمزة
 بن فالفضيل الناس أورع وأما رواد أبي بن عزيزال فعبد الناس أعبد فاما الناس أفقه ورأيت الناس أعلم ورأيت الناس
 الصيمري أخبرنا مثله الفقه في رأيت ما قال ثم حنيفة فأبو الناس أفقه وأما الثوري فسفيان الناس أعلم وأما عياض
 بن سمعت قال مقاتل بن محمد حدثنا مغلس بن محمد بن احمد حدثنا احمد بن مكرم حدثنا إبراھيم بن عمر أخبرنا
 وادقھم احسنھم حنيفة وأبو حنيفة وأبي وسفيان مالك فرأي الرأي إلى واحتيج عرف قد األثر كان إن قال كالمبار
 النبيل عاصم أبا سمعت قال علي بن نصر حدثنا محمد بن احمد وقال الثالثة أفقه وھو الفقه على واغوصھم فطنة
 أخبرنا متفقه رجل وسفيان الفقه تام فقيه حنيفة أبو لهشك إلى الشيء يقاس إنما فقال حنيفة أبو أو سفيان أفقه أيما سئل
 قال المروزي حمزة أبو إبراھيم بن محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا القطان الفضل بن الحسين بن محمد
 ھمال يقوم فمن حنيفة وأبو سفيان اجتمع إذا المبارك بن يعني هللا عبد قال قال المروزي الوزير أبا أعين بن سمعت
 الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا المعدل محمد بن علي بن الحسين أخبرنا فتيا على
 إذا يقول المبارك بن هللا عبد كان قال شقيق بن الحسن بن علي حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا زھير بن احمد حدثنا
 بن محمد بكر أبو حدثنا أبي حدثني التنوخي أخبرنا نيفةح وأبا الثوري يعني قوي فذاك شيء على ھذان اجتمع
 أبي حلقة في مسعرا رأيت قال المبارك بن حدثنا الحماني حدثنا المغلس بن الصلت بن احمد حدثنا الصباح بن حمدان
 الحافظ عيمن أبو أخبرنا حنيفة أبي من أحسن الفقه في تكلم قط أحدا رأيت وما منه ويستفيد يسأله يديه بين جالسا حنيفة
 يقول الرزاق عبد سمعت يقول شبيب بن سلمة سمعت قال الحراني عروبة أبو حدثنا علي بن إبراھيم بن محمد حدثنا
 الباقي عبد أخبرني برأيه يقول أن له ينبغي حنيفة فأبو برايه يقول أن له ينبغي أحد كان إن يقول المبارك بن سمعت

 بن علي حدثني قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل رعم بن الرحمن عبد أخبرنا الكريم عبد بن
 بشر قال ھاشم بن إبراھيم وحدثنيه جدي قال داود بن هللا عبد سمعت يقول الحارث بن بشر سمعت قال الربيع أبي

 فأبو الدقائق تلك أردت وإذا فسفيان والورع قال وأحسبه الحديث قال أو اآلثار أردت إذا قال داود بن عن حدثنيه
 والق بن جندل حدثنا العبدي شھاب بن عمر حدثنا قال حدثھم النخعي ان الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا حنيفة
 من فأقول جئت أين من لي فيقول حنيفة أبا فآتي سفيان وإلى حنيفة أبي إلى أختلف كنت قال بشر بن محمد حدثني
 من لي فيقول سفيان فآتي مثله إلى الحتاجا حضرا واألسود قمةعل أن لو رجل عند من جئت لقد فيقول سفيان عند
 احمد أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا األرض أھل أفقه عند من جئت لقد فيقول حنيفة أبي عند من فأقول أين
 مجلس في كنا عاصم بن علي قال يقول عمار بن محمد سمعت قال القمي موسى بن علي حدثنا البخاري شعيب بن
 بن علي حدثنا البصري القاسم بن علي أخبرنا وبينك بيني علمه بعض ليت الطحان خالد لي فقال حنيفة أبو كرفذ

 أنتم البصرة أھل يا حنيفة أبو لي قال قال أبيه عن زبان بن يحيى بن بكر حدثنا قالبة أبو حدثنا المادراني إسحاق
 الثقفي إسحاق بن محمد حدثنا األصبھاني هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا منكم أفقه ونحن منا أورع
 بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا المسائل في غوص صاحب حنيفة أبو كان قال نعيم أبو حدثنا الجوھري حدثنا
 مدمح حدثني قال هللا عبد بن إبراھيم الكجي مسلم أبو حدثني الخصيب محمد بن الواحد عبد حدثنا المرزباني عمران
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 ألبي هللا يدعوا أن اإلسالم أھل على يجب يقول الخريبي داود بن هللا عبد سمعت قال الكاتب هللا عبد أبو سعيد بن
 بن محمد بن احمد علي أبو حدثنا علي أبي بن علي أخبرنا والفقه السنن عليھم حفظه وذكر قال صالتھم في حنيفة
 سمعت يقول يزيد بن محمد سمعت قال بالل بن محمد بن احمد حامد أبو حدثنا النيسابوري المعدل إسحاق بن محمد
 الضبي الفتح وأبو الوكيل بشر أبو أخبرني حنيفة أبي من أفقه رأس أسود رأيت ما يقول المقرئ يزيد بن هللا عبد
 إذا وكان المقرئ الرحمن عبد أبو حدثنا موسى بن بشر حدثنا مخزوم بن محمد حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا
 بن إبراھيم حدثنا قال حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا شاھانشاه حدثنا قال حنيفة أبي عن حدثنا
 النخعي وقال حنيفة أبي من أعلم رأيت ما يقول حكيم بن شداد سمعت قال البلخي محمد بن احمد حدثنا البلخي مخلد
 أخبرنا زمانه أھل أعلم كان فقال حنيفة أبا ذكر راھيمإب بن مكي سمعت قال الفارسي محمد بن إسماعيل حدثنا

 سمعت يقول وكيع بن مليح سمعت قال الصلت بن احمد حدثنا الصباح بن حمدان بن محمد حدثنا أبي حدثني التنوخي
 يقول حريث بن الحسين سمعت الصلت بن وقال منه صالة أحسن وال حنيفة أبي من أفقه أحدا لقيت ما يقول أبي

 أخبرنا ولخصه وبينه فتقه بما حنيفة أبو أيقظھم حتى الفقه عن نياما الناس كان يقول شميل بن ضرالن سمعت
 قال سيار بن منصور بن احمد حدثنا الدوري خلف بن ھيثم حدثنا الخرقي جعفر بن العزيز عبد أخبرنا الجوھري
 القاسم بن علي أخبرنا حنيفة أبو قاله قد حسن شيء من كم يقول سعيد بن يحيى سمعت يقول معين بن يحيى سمعت
 سمعت يقول معين بن يحيى سمعت يقول أشرس بن جعفر أبا سمعت قال المادراني إسحاق بن علي حدثنا الشاھد
 بن عمر بن الرحمن عبد حدثنا العتيقي أخبرنا حنيفة أبو رأي من بالشيء آخذ ربما هللا نكذب ال يقول القطان يحيى
 يقول معين بن يحيى سمعت قال القاضي سعيد بن علي بن احمد حدثنا أبي دثنيح بھا الدمشقي محمد بن نصر
 قال أقواله بأكثر أخذنا ولقد حنيفة أبي رأي من أحسن سمعنا ما هللا نكذب ال يقول القطان سعيد بن يحيى سمعت
 بين من رأيه ويتبع أقوالھم من قوله ويختار الكوفيين قول إلى الفتوى في يذھب سعيد بن يحيى وكان معين بن يحيى

 سمعت يقول البصري علي بن حمزة سمعت قال علي بن إبراھيم بن محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا أصحابه
 إسحاق بن علي حدثنا القاسم بن علي أخبرنا الفقه في حنيفة أبي على عيال الناس يقول الشافعي سمعت يقول الربيع

 ما يقول الشافعي سمعت سعيد بن ھارون قال قال احمد بن هللا عبد حدثني الرحمن عبد بن زكريا حدثنا المادراني
 يونس بن محمد بن علي بن محمد طاھر أبو أخبرنا علمت ما رأيت ما بقوله أراد قلت حنيفة أبي من أفقه أحدا رأيت
 عباس حدثنا البخاري إسحاق أبو احمد بن محمد بن إبراھيم حدثنا الدقاق يحيى بن عثمان بن هللا عبيد أخبرنا الواعظ

 على عيال الناس يقول الشافعي إدريس بن محمد سمعت قال يحيى بن حرملة حدثنا القطان الفضل أبو عزير بن
 حنيفة أبو كان يقول الشافعي يعني وسمعته قال حنيفة أبي على عيال فھو الفقه في يتبحر أن أراد من الخمسة ھؤالء
 المغازي في يتبحر أن أراد ومن سلمى أبي بن زھير على عيال فھو الشعر في يتبحر أن أراد ومن الفقه له وفق ممن
 تفسير في يتبحر أن أراد ومن الكسائي على عيال فھو النحو في يتبحر أن أراد ومن إسحاق بن محمد على عيال فھو

 الصلت بن احمد حدثنا حمدان بن محمد حدثنا أبي حدثني التنوخي أخبرنا سليمان بن مقاتل على عيال فھو القرآن
 فإن وأصحابه حنيفة أبا فليلزم الفقه يعرف أن أراد من يقول الشافعي سمعت يقول هللا عبيد أبا سمعت قال الحماني
 سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أخبرني الدربندي محمد بن الحسن الوليد أخبرني الفقه في عليه عيال كلھم الناس
 عمر بن محمد بن هللا عبد محمد أبا سمعت يقول الكندي الرحيم عبد بن لحسنا بن علي سمعت قال ببخارى الحافظ
 العلم وجدت يقول القاضي عثمان بن الحسن سمعت يقول خيران أبي بن إبراھيم بن يعقوب سمعت يقول األديب
 بن عمر أخبرنا الصيمري أخبرنا إسحاق بن محمد ومغازي الكلبي وتفسير حنيفة أبي علم ثالثة والحجاز بالعراق
 والفقه حمزة قراءة عندي القراءة يقول معين بن يحيى سمعت قال عطية بن احمد حدثنا احمد بن مكرم حدثنا إبراھيم

 إمالء كامل بن احمد بكر أبو القاضي حدثنا المعدل مخلد بن إبراھيم أخبرني الناس أدركت ھذا على حنيفة أبي فقه
 ظننت ما شيئان يقول عيينة بن سفيان سمعت قال الحميدي الزبير بن هللا عبد حدثنا السلمي إسماعيل بن محمد حدثنا
 قال الكريم عبد بن الباقي عبد أخبرني حنيفة أبو ورأي حمزة قراءة اآلفاق بلغا وقد الكوفة قنطرة يجاوزان أنھما
 يزيد كان يقول المديني بن علي سمعت قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا عمر بن الرحمن عبد أخبرنا

 حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا الشھب البغال بفتياه طارت ھيھات حنيفة أبو وذكر يقول زريع بن
 على أقمت يقول الربيع بن جعفر سمعت قال ھانئ بن محمد حدثني قال سھل بن محمد حدثنا مخلد بن إبراھيم حدثنا
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 دويا له وسمعت كالوادي وسال تفتح الفقه من شيء عن سئل فإذا منه اصمت أطول رأيت فما سنين خمس حنيفة أبي
 بن احمد بن هللا عبد حدثنا قال سعيد بن عن ھارون بن الحسين على قرانا قال الصيمري أخبرنا بالكالم وجھارة
 بن إبراھيم سمعت قال القرشي سويد بن سعيد حدثني فيه فقرأت حماد بن إسماعيل جدي كتاب ھذا قال بھلول
 هللا عبد بن طاھر الطيب أبو القاضي أخبرنا حنيفة أبي من أفقه وال أورع أحدا رأيت ما يقول المخزومي عكرمة
 بن عثمان حدثنا القاضي منصور بن محمد حدثني المطيري جعفر بن محمد حدثنا زكريا بن المعافى حدثنا الطبري

 مواضع تتبع للحجام فقال شعره من يأخذ حجام دهوعن حنيفة أبي على دخلت قال عاصم بن علي حدثنا شيبة أبي
  ألنه قال ولم قال ترد ال الحجام قال البياض

 ترك لو وقال فضحك حنيفة أبي عن الحكاية ھذه له حكيت شريكا أن بلغني يكثر لعله السواد مواضع فتتبع قال يكثر
 محمد وقال حدثنا الحسن قال لقرشيا الملك عبد بن ومحمد طالب أبي بن الحسن أخبرني الحجام مع تركه قياسه
 قال الزاھد فضيل بن محمد حدثنا الفقيه الفارسي احمد بن علي حدثنا الرازي الحسين بن محمد بن احمد أخبرنا
 شبرمة بن إلى فارتفع حنيفة أبو فقدم قال غائب وھو حنيفة أبي إلى وأوصى رجل مات يقول مطيع أبا سمعت
 بحق شھدوا شھودك أن احلف حنيفة أبا يا شبرمة بن له فقال إليه وأوصى مات فالنا ان البينة وأقام الوصية وادعى
 له فشھد شج أعمى في تقول ما مقاليدي ضلت قال حنيفة أبا يا مقاليدك ضلت قال غائبا كنت يمين علي ليس قال

 الضبي الفتح وأبو كيلالو بشر أبو أخبرني يرى وال بالحق شھدوا شھوده ان يمين العمى على شجه فالنا أن شاھدان
 القزاز علي بن هللا عبد على قرئ قال علينا قدم المروزي سليمان بن إبراھيم حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا قاال
 إليه اجتمع وقد يوما فخرج بردة أبي دار في ونزل الكوفة قتادة دخل قال محمد بن النضر عن إسحاق بن احمد عن
 حنيفة أبو إليه فقام أجبته اال والحرام الحالل عن أحد اليوم يسألني ما ھو إال إله ال لذيا وهللا قتادة فقال كثير خلق
 زوجھا رجع ثم فتزوجت مات زوجھا أن امرأته فظنت أعواما أھله عن غاب رجل في تقول ما الخطاب أبا يا فقال
 ليخطئن نفسه برأي قال ولئن كذبنلي بحديث حدث لئن إليه اجتمعوا الذين ألصحابه وقال صداقھا في تقول ما األول
 فإذا نزوله قبل للبالء نستعد إنا حنيفة أبو قال يقع لم عما تسألني فلم قال ال قال المسألة ھذه أوقعت ويحك قتادة فقال
 فقام التفسير عن سلوني والحرام الحالل من بشيء أحدثكم ال وهللا قتادة قال منه والخروج فيه الدخول عرفنا وقع ما
 ان قبل به آتيك أنا الكتاب من علم عنده الذي قال جل و عز هللا قول في تقول ما الخطاب أبا يا له فقال حنيفة أبو إليه
 أبو فقال األعظم هللا اسم يعرف كان داود بن سليمان كاتب شمعيا بن برخيا بن آصف ھذا نعم قال طرفك إليك يرتد
 قتادة فقال قال النبي من أعلم ھو من نبي زمن في يكون أن زفيجو قال ال قال سليمان االسم يعرف كان ھل حنيفة
 أمؤمن الخطاب أبا يا فقال حنيفة أبو إليه فقام قال العلماء فيه اختلف عما سلوني التفسير من بشيء أحدثكم ال وهللا
 فھال حنيفة أبو الفق الدين يوم خطيئتي لي يغفر أن أطمع والذي السالم عليه إبراھيم لقول قال ولم قال أرجو قال أنت
 أن وحلف الدار ودخل مغضبا قتادة فقام قال بلى قلت فھال بلى قال تؤمن أولم قال السالم عليه إبراھيم قال كما قلت
 الحماني يعني محمد بن احمد حدثنا احمد بن مكرم حدثنا المقرئ إبراھيم بن عمر أخبرنا الصيمري أخبرنا يحدثھم ال

 فرآه مرة آخر إليه فصار مرارا حنيفة أبو فعاده المرض شديد مريضا يوسف أبو نكا قال غانم بن الفضل حدثنا
 العافية رزق ثم كثير علم معك ليموتن بك الناس أصيب ولئن للمسلمين بعدي أؤملك كنت لقد قال ثم فاسترجع مقبال
 في مجلسا لنفسه فقعد إليه الناس وجوه وانصرفت نفسه فارتفعت حنيفة أبي بقول يوسف أبو فأخبر العلة من وخرج
 رجال فدعا فيه كالمك بلغه قد وأنه مجلسا لنفسه قعد قد أنه فأخبر عنه فسال حنيفة أبي مجلس لزوم عن وقصر الفقه
 فصار بدرھم ليقصره ثوبا قصار إلى دفع رجل في تقول ما له فقل يعقوب مجلس إلى صر فقال قدر عنده له كان
 الثوب إليه فدفع إليه رجع الثوب رب ان ثم وأنكره شيء عندي مالك القصار هل فقال الثوب طلب في أيام بعد إليه

 له يوسف أبو فقال فسأله إليه فصار أخطأت فقل له أجرة ال قال وإن أخطأت فقل أجرة له قال فان أجرة أله مقصورا
 ما له فقال حنيفة أبا تىفأ ساعته من يوسف أبو فقام أخطأت فقال له أجرة ال قال ثم ساعة فنظر أخطأت فقال األجرة
 ال قدره وھذا هللا دين في يتكلم مجلسا وعقد الناس يفتي قعد من هللا سبحان قال أجل قال القصار مسألة إال بك جاء

 ألنه له أجرة فال غصبه ما بعد قصره كان أن فقال علمني حنيفة أبا يا فقال االجارات من مسألة في يجيب أن يحسن
 التعلم عن يستغني أنه ظن من قال ثم لصاحبه قصره ألنه األجرة فله يغصبه أن قبل رهقص كان وإن لنفسه قصره
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 يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري القاسم أبو أخبرني نفسه على فليبك
...  يوم كل حنيفة أبا رأيت...  ةحنيف أبا المبارك بن هللا عبد بھا مدح أبياتا أصحابنا بعض علي أملى قال جدي حدثنا
 يقايسه من يقايس... ...  جورا الجور أھل قال ما إذا...  ويصطفيه بالصواب وينطق... ...  خيرا ويزيد نبالة يزيد
 العداء شماتة فرد... ...  كبيرا أمرا به مصيبتنا...  وكانت حماد فقد كفانا... ...  نظيرا له يجعلون ذا فمن...  بلب
 ما إذا... ...  غزيرا بحرا علمه ويطلب...  يؤتى حين حنيفة أبا رأيت... ...  كثيرا علما بعده وأبدى ... عنا

 هللا عبد القاسم أبو أنشدنا قال الحنيفي علي بن الحسين أخبرنا...  بصيرا بھا كان العلم رجال...  تدافعتھا المشكالت
 أبو القياس وضع...  التميمي سالم بن هللا عبد بن محمد بن انغس القاسم ألبي أحمد بن مكرم أنشدنا الشاھد محمد بن

... ...  األساس على غوامضه فاتت...  بنائه رأس اآلثار على وبنى... ...  وقياس حجة بأوضح فأتى...  كله حنيفة
 نصر أبو ضيالقا حدثنا البصري علي أبي بن علي أخبرني...  للناس ضياؤه استبان لما...  قوله فيھا يتبعون والناس
 يحيى أبو يحيى بن احمد حدثني األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا النيسابوري سھل بن محمد بن محمد

 عمران أم لھا يقال امرأة ھنا ھا كانت قال اللؤلؤي زياد بن الحسن حدثنا البلخي يحيى بن نصر حدثنا السمرقندي
 يسمع حاضر ليلى أبي وبن الزانيين بن يا له فقالت بشيء ھافكلم رجل بھا فمر الكناسة في جالسة وكانت مجنونة
 في فيھا أخطأ فقال حنيفة أبا ذلك فبلغ ألمه وحدا ألبيه حدا حدين عليھا وأقام المسجد على أدخلھا للرجل فقال ذلك
 ألبيه وضرب قعودا يضربن والنساء قائمة وضربھا المساجد في الحدود تقام وال المسجد في الحد أقام مواضع ستة
 يخف حتى حدين بين يجمع وال حدين بين وجمع واحد حد عليه كان جماعة قذف رجال أن ولو حدا وألمه حدا

 على فدخل ليلى أبي بن ذلك فبلغ فيدعيان يحضرا لم غائبان وھما ألبويه وحد حد عليھا ليس والمجنونة أحدھما
 يعرض أن فأمر العھد ولي من رسول قدم حتى أياما ييفت فلم يفتي ال وقال حنيفة أبي على وحجر إليه فشكى األمير
 قد األمير فقال األمير إلى الرسول فذھب علي محجور أنا وقال حنيفة أبو فأبي فيھا يفتي حتى مسائل حنيفة أبي على
 أبي أخو نصر بن القاسم بن احمد أخبرنا الدوري الوراق هللا عبد بن احمد حدثنا التنوخي أخبرنا فافتى فقعد له أذنت
 بن للحكم بالشام رجل قال قال العجلي مسلم بن صالح بن هللا عبد حدثنا شيخ أبي بن سليمان حدثنا الفرائضي الليث
 صلى هللا رسول قبلة من أحدا يخرج ال حنيفة أبو كان سقطت الخبير على قال حنيفة أبي عن أخبرني الثقفي ھشام
 يتولى أن على سلطاننا واراده أمانة الناس أعظم من وكان لدخ منه الذي الباب من يخرج حتى سلم و عليه هللا

 ما بمثل حنيفة أبا وصف أحدا رأيت ما له فقال هللا عذاب على عذابھم فاختار ظھره يضرب أو خزائنه مفاتيح
 بن احمد حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني لك قلت كما ھو قال به وصفته

 رجل فقال فأجابه شيء عن رجل فسأله الخيف مسجد في حنيفة أبا شھدت قال الرزاق عبد حدثنا الرمادي نصورم
 أنت فقال وجھه على عصب قد الوجه مغطى رجل فجاء قال الحسن أخطأ حنيفة أبو قال وكذا كذا يقول الحسن إن

 مسعود بن وأصاب الحسن أخطأ وهللا إي قال ثم تلون وال وجھه تغير فما مضى ثم الزانية بن يا الحسن أخطأ تقول
 حامد حدثنا المروزي محمد بن محمود حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا

 أحسنه فيتبعون القول يستمعون الذين عبادي فبشر يقول حنيفة أبا سمعت يقول مزاحم بن سھل سمعت قال آدم بن
 بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا له اتسعت قد قلوبنا فان صدره بنا ضاق من اللھم قول من كثري حنيفة أبو كان قال

 أيوب بن شعيب حدثني قال القاضي خازم أبو حدثني الخصيبي محمد بن الواحد عبد حدثنا المرزباني عمران
 عليه قدرنا ما أحسن وھو رأي ھذا قولنا يقول حنيفة أبا سمعت يقول اللؤلؤي زياد بن الحسن سمعت قال الصريفيني

 أبو حدثنا األبھري هللا عبد بن محمد أخبرنا الجوھري وأخبرنا منا بالصواب أولى فھو قولنا من بأحسن جاءنا فمن
 على الطعام يحرم متى حنيفة ألبي رجل قال يقول عاصم أبا سمعت قال سيف بن سليمان حدثنا الحراني عروبة
 عبادة من ذكر ما أعرج يا قم حنيفة أبو له فقال قال الليل نصف طلع فان سائل له فقال قال الفجر طلع إذا قال الصائم
 محمد سمعت قال الرازي حبيش بن عمر بن علي بن أحمد حدثنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا وورعه حنيفة أبي
 يقول القطان حيىي سمعت يقول معين بن يحيى سمعت يقول العوفي سعد بن محمد سمعت يقول عصام بن أحمد بن

 أخبرنا جل و عز هللا يتقي أنه وجھه في عرفت إليه نظرت إذا وهللا وكنت منه وسمعنا حنيفة أبا وهللا جالسنا
 بن محمد حدثنا الوليد بن إبراھيم حدثنا قال سعيد بن العباس أبي عن ھارون بن الحسين على قرأنا قال الصيرمي
 حنيفة أبي إلى فدفعت أھلھا أعبد عن فسألت الكوفة قدمت يقول لليثيا محمد بن الحسن سمعت قال البلخي إسحاق
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 بن نصر بن أحمد نصر أبو أخبرنا بكر أبي بن الحسن وأبا نصر أبا سمعت قال رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا
 سمعت يقول سلمة بن علي سمعت يقول سفيان بن محمد بن إبراھيم إسحاق أبا سمعت قال البخاري أشكاب بن محمد
 أبي حدثني التنوخي أخبرنا الصالة كثير كان أنه أعني المصلين من كان حنيفة أبا هللا رحم يقول عيينة بن سفيان
 بن سفيان سمعت يقول سعيد بن سويد سمعت قال الحماني الصلت بن أحمد حدثنا الصباح بن حمدان بن محمد حدثنا
 بن أحمد أخبرنا القرشي الملك عبد بن محمد أخبرنا حنيفة أبي من صالة أكثر وقتنا في رجل مكة قدم ما يقول عيينة
 دخلت فما بمكة كنت مطيع أبو قال قال فضيل بن محمد حدثنا الفارسي أحمد بن علي حدثنا الرازي الحسين بن محمد

 حدثنا المعدل مخلد بن إبراھيم أخبرنا الطواف في وسفيان حنيفة أبا رأيت إال الليل ساعات من ساعة في الطواف
 يقول الزاھد أيوب بن يحيى سمعت قال المطرز علي أبو صالح بن مقاتل حدثنا الحكيمي إبراھيم بن أحمد بن محمد
 قال عنه أرويه أن لي أذن فيما فارس بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا الليل ينام ال حنيفة أبو كان
 صالة وله مروءة له حنيفة أبو كان يقول عيينة بن سفيان سمعت قال المديني بن علي حدثنا سليمان بن ھارون حدثنا
 فيھا ينتابونه الناس فكان داره في الليل من صالة له وكان فأعتقه مملوكا أبي اشترى سفيان قال زمانه أول في

 بن الرحمن عبد أخبرنا الكريم عبد بن الباقي عبد أخبرني يصلي يجيء فيمن حنيفة أبو فكان الليل من معه يصلون
 أبو كان يقول النبيل عاصم أبا سمعت قال بكر بن محمد حدثني قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا عمر
 هللا عبد حدثنا قال سعيد بن عن ھارون بن الحسين على قرأنا قال الصيمري أخبرني صالته لكثرة الوتد يسمى حنيفة
 الليل يحيي حنيفة أبو كان قال الرحمن عبد بن حفص حدثنا سلميال يزيد بن محمد حدثنا قال نوح بن محمد بن

 بن زافر سمعت قال أبي حدثنا الحسن بن احمد بن محمد حدثنا سعيد بن وقال سنة ثالثين ركعة في القرآن بقراءة
 احمد بكر أبو حدثنا المعدل المحسن بن علي أخبرنا القرآن فيھا يقرأ بركعة الليل يحيي حنيفة أبو كان يقول سليمان

 ببخارى البخاري الحارثي الحارث بن يعقوب بن محمد بن هللا عبد محمد أبو حدثنا الكاغدي يعقوب بن محمد بن
 عليه حفظ فيما حنيفة أبو صلى يقول عمر بن أسد سمعت قال قريش بن حماد حدثنا البلخي الحسين بن أحمد حدثنا
 بكاؤه يسمع وكان واحدة ركعة في القرآن جميع يقرأ الليل مةعا فكان سنة أربعين العشاء صالة بوضوء الفجر صالة
 الحسين أخبرني مرة آالف سبعة فيه توفي الذي الموضع في القرآن ختم أنه عليه وحفظ جيرانه يرحمه حتى بالليل
 احدثن يعقوب بن محمد بن هللا عبد حدثنا ببخارى المھلبي حمدان بن محمد بن إسحاق حدثنا الخالل أخو محمد بن
 أبي مات لما قال أبيه عن حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل حدثنا المروزي حرب بن محمد حدثنا قيس أبي بن قيس
 تتوسد ولم سنة ثالثين منذ تفطر لم لك وغفر هللا رحمك قال غسله فلما ففعل غسله يتولى أن عمارة بن الحسن سألنا
 حدثنا المعدل محمد بن علي بن الحسين أخبرنا القراء حتوفض بعدك من أتعبت وقد سنة أربعين منذ بالليل يمينك

 سعيد بن المنذر بن محمد حدثني الفقيه ھارون بن أحمد حدثنا النيسابوري سھل بن محمد بن محمد نصر أبو القاضي
 يقول ھاشم بن منصور سمعت قال إبراھيم بن احمد حدثني قال المروزي منصور بن سھل بن محمد حدثنا الھروي

 في أتقع ويحك هللا عبد له فقال حنيفة أبي في فوقع الكوفة من رجل جاءه إذ بالقادسية المبارك بن هللا عبد مع كنا
 وتعلمت ليلة في ركعتين في القرآن يجمع وكان واحد وضوء على صلوات خمس سنة وأربعين خمسا صلى رجل
 مكرم بن الحسن بن محمد حدثنا قال حدثھم عيالنخ أن الحريري حدثنا الخالل أخبرنا حنيفة أبي من عندي الذي الفقه
 ينام ال حنيفة أبو ھذا لرجل يقول رجال سمع إذ حنيفة أبي مع أمشي أنا بينا قال يوسف أبي عن الوليد بن بشر حدثنا
 التنوخي أخبرنا وتضرعا ودعاء صالة الليل يحيي فكان أفعل ال بما عني يتحدث ال وهللا حنيفة أبو فقال الليل

 بن يزيد بن محمد حدثني الدوري خلف بن ھيثم حدثنا الخرقي محمد بن جعفر بن العزيز عبد أخبرنا قاال يوالجوھر
 ما ترونه ما القوم بعض فقال حنيفة أبو فاقبل جماعة مع كنت قال فضيل بن يحيى حدثني قال ھاشم بني مولى سليم
 هللا ألقى حتى فراشا توسدت ال هللا عند أنا ما خالف الناس عند أراني فقال ذلك حنيفة أبو وسمع قال الليل ھذا ينام
 أحمد بن محمد بن الرحمن عبد علي أبو أخبرني مات حتى قال أو توفي حتى كله الليل يقوم حنيفة أبو كان يحيى قال
 حدثنا الفارسي موسى بن أحمد بن علي حدثنا المذكر حسين بن أحمد أخبرنا بالري الحافظ النيسابوري فضاله بن
 أبي بن حماد صحبت قال الجورية أبي عن سالم بن سلم حدثني الحماني يحيى أبو حدثني العابد فضيل بن مدمح

 ليال أحسن رجل القوم في كان فما حنيفة أبا وصحبت هللا عبد بن وعون مرثد بن وعلقمة دثار بن ومحارب سليمان
 أن أصحابه بعض عن الحماني يحيى أبو وحدثنا قال جنبه فيھا وضع ليلة منھا فما أشھرا صحبته لقد حنيفة أبي من
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 محمد أخبرنا لحيته يسرح حتى تزين الليل من يصلي أن أراد إذا وكان العشاء بوضوء الفجر يصلي كان حنيفة أبا
 نصر بن أحمد نصر أبو القاضي أخبرنا بكر أبي بن الحسن وأخبرنا نصر أبا القاضي سمعت قال رزق بن احمد بن
 عن معاذ أبي عن سلمة بن محمد سمعت يقول رجاء بن خلف بن محمد سمعت قال البخاري بأشكا بن محمد بن

 ثم الظھر يصلي أن إلى العلم في للناس يجلس ثم الغداة يصلى فرأيته مسجده في حنيفة أبا أتيت قال كدام بن مسعر
 في فقلت العشاء ىيصل ان إلى جلس المغرب صلى فإذا المغرب إلى جلس العصر صلى فإذا العصر إلى يجلس
 المسجد إلى خرج الناس ھدأ فلما فتعاھدته قال الليلة ألتعاھدنه للعبادة يتفرغ متى الشغل ھذا في الرجل ھذا نفسي

 إلى للناس فجلس الغداة وصلى المسجد إلى وخرج ثيابه ولبس منزله ودخل الفجر طلع أن إلى للصالة فانتصب
 فتعاھدته الليلة ألتعاھدنه الليلة تنشط قد الرجل ان نفسي في فقلت العشاء لىإ ثم المغرب إلى ثم العصر إلى ثم الظھر
 في كفعله وفعل الصالة إلى خرج أصبح فلما األولى الليلة في كفعله ففعل للصالة فانتصب خرج الناس ھدأ فلما

 فلما ليلتيه في كفعله ففعل الليلة ألتعاھدنه والليلة الليلة لينشط الرجل ان نفسي في قلت العشاء صلى إذا حتى يوميه
 أن فبلغني معاذ أبي بن قال مسجده في فالزمته قال أموت أو يموت أن إلى أللزمنه نفسي في فقلت كذلك جلس أصبح
 بن محمد حدثنا قال حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا سجوده في حنيفة أبي مسجد في مات مسعرا
 يقول كدام بن مسعر سمعت يقول الرحمن عبد بن حفص سمعت قال البزاز صحف بن علي حدثنا عفان بن علي
 فلم النصف قرأ ثم الثلث قرأ ثم يركع فقلت سبعا فقرأ قراءته فاستحليت يصلي رجال فرأيت المسجد ليلة ذات دخات
 البلخي مخلد بن إبراھيم حدثنا النخعي وقال حنيفة أبو ھو فإذا فنظرت ركعة في كله ختمه حتى القرآن يقرأ يزل
 عثمان األئمة من أربعة الكعبة في القرآن ختم يقول مصعب بن خارجة سمعت قال المروزي رستم بن إبراھيم حدثنا
 يحيى حدثنا الباھلي يحيى بن أحمد حدثنا مخلد بن إبراھيم وقال حنيفة وأبو جبير بن وسعيد الداري وتميم عفان بن
 الضبي الفتح وأبو الوكيل بشر أبو أخبرنا ختمة ستين رمضان شھر في رآنالق ختم ربما حنيفة أبو كان قال نصر بن
 قال يونس بن احمد حدثنا الحماني محمد بن احمد حدثنا احمد بن مكرم حدثنا الواعظ احمد بن عمر أخبرنا قاال

 أن أردتو المسجد في أني يعلم ولم الناس وخرج اآلخرة عشاء مسجده في حنيفة أبي مع صليت يقول زائدة سمعت
 ووقانا علينا هللا فمن اآلية ھذه إلى بلغ حتى الصالة افتتح وقد فقرأ فقام قال أحد يراني ال حيث من مسألة عن أسأله
 محمد بن احمد وقال الفجر لصالة المؤذن أذن حتى يرددھا يزل فلم فراغه أنتظر المسجد في فأقمت السموم عذاب
 شديد حنيفة أبو كان الناس خيار من وكان يقول الكميت بن يديز سمعت يقول صرد بن ضرار نعيم أبا سمعت
 الصالة قضى فلما خلفه حنيفة وأبو زلزلت إذا اآلخرة عشاء في ليلة المؤذن الحسين بن علي بنا فقرأ هللا من الخوف
 لقنديلا تركت خرجت فلما بي قلبه يشتغل ال أقول فقلت ويتنفس يفكر جالس وھو حنيفة أبي إلى نظرت الناس وخرج
 خير ذرة بمثقال يجزئ من يا يقول وھو نفسه بلحية أخذ قد قائم وھو الفجر طلع وقد فجئت قليل زيت إال فيه يكن ولم
 سعة في وأدخله السوء من منھا يقرب وما النار من عبدك النعمان أجر شرا شر ذرة بمثقال يجزئ من ويا خيرا

 الغداة لصالة أذنت قد قلت قال القنديل تأخذ أن تريد قال دخلت مافل قائم وھو يزھر القنديل فإذا فأذنت قال رحمتك
 الليل أول وضوء على الغداة معنا وصلى الصالة أقمت حتى وجلس الفجر ركعتي وركع رأيت ما على اكتم قال

 بن محمد عن سماعه بن محمد حدثنا محمد بن بختري حدثنا قال حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا
 يرددھا وأمر أدھى والساعة موعدھم الساعة بل اآلية بھذه ليلة قام حنيفة أبا أن معين بن القاسم حدثني قال الحسن
 يقول المبارك بن هللا عبد سمعت قال موسى بن حبان حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا النخعي وقال ويتضرع ويبكي
 فما الكوفيين جالست يقول إبراھيم بن مكي سمعت سليمان وقال حنيفة أبو فقالوا أھلھا أورع عن فسألت الكوفة قدمت
 حفص كان قال البزاز حفص بن علي حدثنا الحبري الحكم بن الحسين حدثنا النخعي وقال حنيفة أبي من أورع رأيت
 وكذا كذا ثوب في أن وأعلمه بمتاع رفقة في إليه فبعث عليه يجھز حنيفة أبو وكان حنيفة أبي شريك الرحمن عبد بن
 كله المتاع بثمن تصدق حنيفة أبو علم فلما باعه ممن يعلم ولم يبين أن ونسي المتاع حفص فباع فبين بعته فإذا عيبا

 المغلس بن احمد حدثنا احمد بن مكرم حدثنا احمد بن عمر حدثنا قاال الضبي الفتح وأبو الوكيل بشر أبو أخبرني
 كالمه عرض في با يحلف ال أن نفسه على جعل قد حنيفة أبو كان الق أبي حدثنا وكيع بن مليح حدثنا قال الحماني

 عرض في صادقا حلف إذا فكان بدينار يتصدق ان حلف إن نفسه على جعل ثم به فتصدق فحلف بدرھم تصدق إال
 الشيوخ ثمنه بقدر كسى جديدا ثوبا اكتسى إذا وكان بمثلھا تصدق نفقة عياله على انفق إذا وكان بدينار تصدق الكالم
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 فيضعه يأكل كان ما ضعف بقدر منه يأخذ حتى الخبز على فوضعه منه أخذ الطعام يديه بين وضع إذا وكان العلماء
 أخبرني مسكينا أعطاه وإال إليه دفعه إليه يحتاج انسان عياله من الدار في كان فان فقيرا انسانا يعطيه ثم الخبز على

 سمعت يقول وكيع بن مليح سمعت قال الحماني الصلت بن احمد حدثنا حمدان بن محمد حدثنا أبي حدثني التنوخي
 كل على ربه رضاء يؤثر وكان عظيما كبيرا جليال قلبه في هللا وكان األمانة عظيم حنيفة أبو وهللا كان يقول أبي
 أبي بن سنالح أخبرنا منھم كان فلقد األبرار رضى عنه ورضي هللا رحمه ألحتمل هللا في السيوف أخذته ولو شيء
 هللا عبد بن إبراھيم سمعت قال المروزي محمد بن محمود حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا بكر

 فقال حنيفة أبي من أورع أحدا رأيت ما يقول المبارك بن هللا عبد سمعت قال أنه آدم بن حامد عن له ذكروا الخالل
 بن محمود حدثنا الصواف بن أخبرنا الحسن وأخبرنا منه أسمع الواحد الحرف ھذا في حامد إلى أخرج أن رأيي من

 حنيفة أبي من أورع أحدا رأيت ما يقول المبارك بن هللا عبد سمعت يقول آدم بن حامد سمعت قال المروزي محمد
 احدثن المازني الرحيم عبد بن محمد بكر أبو أخبرنا البصري علي أبي بن علي أخبرنا واالموال بالسياط جرب وقد

 الكلبي صھيب بن هللا عبد سمعت قال أخزم بن زيد حدثنا الديباجي الحسن أبو حدثني الكوكبي القاسم بن الحسين
 يرجي واسع وسيبه...  عطائكم من خير العرش ذي عطاء...  كثيرا يتمثل ثابت بن النعمان حنيفة أبو كان يقول

 أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا...  كدر وال من بال يعطي وهللا...  منكم تعطون ما يكدر أنتم... ...  وينتظر
 أحسن رأيت ما قال أبيه عن المسعودي الرحمن عبد أبي بن محمد سمعت قال القصار سعيد حدثنا قال حدثھم النخعي
 حدثنا النخعي وقال واحد درھم وال منھا ضاع ما ألفا بخمسين ودائع وعنده مات يوم مات حنيفة أبي من أمانة
 حنيفة أبا أجاز المنصور جعفر أبا أن السمتي يوسف عن يحيى بن ھالل عن العمي بكر حدثنا مخلد بن يمإبراھ
 المال بيت في فاجعلھا موضع عندي لھا وليس غريب ببغداد إني المؤمنين أمير يا فقال دفعات في درھم ألف بثالثين
 وقال حنيفة أبو خدعنا المنصور فقال بيته من لناسا ودائع أخرجت حنيفة أبو مات فلما قال ذلك إلى المنصور فأجابه
 بن خارجة قال يقول بديل بن مغيث سمعت قال خارجة بن مصعب بن خارجة حدثنا علي بن سوادة حدثنا النخعي
 غضب عليه رددتھا أن رجل ھذا وقال فشاورني ليقبضھا فدعي درھم آالف بعشرة حنيفة أبا المنصور أجاز مصعب

 ھذا يكن لم فقل لتقبضھا دعيت فإذا عينه في عظيم المال ھذا إن فقلت أكرھه ما ديني في يعل دخل قبضتھا وإن
 يشاور يكاد ال حنيفة أبو فكان قال الجائزة فحبس خبره إليه فرفع ذلك فقال ليقبضھا فدعي المؤمنين أمير من أملي
 قاال الضبي الفتح وأبو الوكيل بشر أبو أخبرني عھده وحسن وسماحه حنيفة أبي جود من ذكر ما غيري أمره في

 سمعت قال علي بن عاصم حدثنا الحماني محمد بن احمد حدثنا احمد بن مكرم حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا
 كثير إليه لجأ من لكل والبر الصلة كثير وكان محسودا فقيھا ورعا رجال حنيفة أبو كان يقول الربيع بن قيس

 بن احمد حدثنا مكرم وقال الرجال عقالء من ثابت بن النعمان كان يقول قيسا وسمعت قال إخوانه على األفضال
 بغداد إلى بالبضائع يبعث كان انه حنيفة أبي عن يحدثني الربيع بن قيس كان قال الربيع بن الحسن حدثنا عطية

 المحدثين األشياخ ائجحو بھا فيشتري سنة إلى سنة من عنده االرباح ويجمع الكوفة إلى ويحملھا األمتعة بھا فيشتري
 إال تحمدوا وال حوائجكم في أنفقوا فيقول إليھم األرباح من الدنانير باقي يدفع ثم حوائجھم وجميع وكسوتھم وأقواتھم

 هللا يجريه مما وهللا ھو فإنه بضائعكم أرباح وھذه فيكم علي هللا فضل من ولكن شيئا مالي من أعطيتكم ما فاني هللا
 محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الحنيفي علي بن الحسين أخبرنا لغيره حول هللا رزق في فما يدي على لكم
 رأى ما قال الجبار عبد بن حجر حدثني شيخ أبي بن سليمان أخبرنا زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن

 غيرھم من عقوال أتم الشرف ويذ أن يقال كان حجر قال ألصحابه إكراما وال حنيفة أبي من مجالسة أكرم الناس
 يحيى بن محمد بن احمد حدثنا قال سعيد بن العباس أبي عن ھارون بن الحسين على قرأنا قال الصيمري أخبرنا

 الرجل به مر ربما حنيفة أبو كان يقول القرشي حمزة بن حفص سمعت قال اللخمي سعيد بن حسين حدثنا الخازمي
 إلى يجره حتى عاده مرض وان وصله فاقة به كانت فان عنه سأل قام إذاف مجالسة وال قصد لغير إليه فيجلس

 بن عمار بن احمد حدثنا قال حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا مجالسة الناس أكرم وكان مواصلته
 حتى فجلس فأمره رثة ثيابا جلسائه بعض على حنيفة أبو رأى قال زياد بن الحسن عن أبيه عن الجنبي مالك أبي
 خذ له فقال درھم ألف تحته فكان المصلى الرجل فرفع تحته ما وخذ المصلى ارفع له فقال وحده وبقي الناس تفرق
 إن الحديث بلغك أما له فقال إليھا أحتاج ولست نعمة في وأنا موسر إني الرجل فقال حالك من بھا فغير الدراھم ھذه
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 محمد حدثنا النخعي وقال صديقك بك يغتم ال حتى حالك تغير أن لك يفينبغ عبده على نعمته أثر يرى أن يحب هللا
 حاجة يسأل يكاد ال حنيفة أبو كان يقول يوسف أبا سمعت قال السنبري يوسف بن إسماعيل حدثنا عفان بن علي بن
 أبو فكلم بھا ويؤخرني عني يصبر فسله مضيق وأنا درھم خمسمائة علي لفالن إن له فقال رجل فجاءه قضاھا إال

 حنيفة أبو فقال فيھا لي حاجة ال الحق عليه الذي فقال منھا أبرأته قد له ھي المال صاحب فقال المال صاحب حنيفة
 بن القاسم حدثنا الكوفي البھلول بن احمد بن هللا عبد حدثنا النخعي وقال قضيت لي الحاجة وإنما لك الحاجة ليس
 درھم خمسمائة للمعلم وھب ابنه حماد حذق حين حنيفة أبا أن ةحنيف أبي بن حماد بن إسماعيل عن البجلي محمد
 منه تطلب حنيفة أبا امرأة أتت يقول العمري عون بن جعفر سمعت قال البكائي إسحاق بن محمد حدثنا النخعي وقال
 بأربعة هخذي فقال عليك يقوم بما الثوب ھذا فبعني أمانة وإنھا ضعيفة امرأة إني له فقالت ثوبا لھا فاخرج خز ثوب
 فبقي دراھم أربعة إال المال برأس أحدھما فبعت ثوبين اشتريت أني فقال كبيرة عجوز وأنا بي تسخر ال فقالت دراھم
 قراءة األزھري أخبرني ثم حدثھم الخلدي جعفر أن الكاتب أسد بن محمد لي أجاز دراھم بأربعة علي الثوب ھذا

 سعيد بن هللا عبد الكندي سعيد أبو حدثني الطوسي محمد بن احمد احدثن الخلدي جعفر حدثنا عثمان بن الحسن حدثنا
 خز ثوب إلى احتجت قد حنيفة أبا يا فقال رجل فجاءه الخز يبيع حنيفة أبو كان قال الكندي سعيد أبو سماه شيخ حدثنا
 به فمر وقع حتى الجمعة دارت فما قال هللا شاء ان لك وآخذه يقع حتى اصبر له فقال وكذا كذا فقال لونه ما فقال

 درھما قال للغالم أزن كم حنيفة أبا يا فقال فأعجبه الثوب إليه فاخرج قال حاجتك وقعت قد حنيفة أبو له فقال الرجل
 أحدھما بعت وإني ودرھم دينارا بعشرين ثوبين اشتريت إني ھزأت ما قال تھزأ أظنك كنت ما حنيفة أبا يا قال

 الحسن بن علي حدثنا الحنيفي علي بن الحسين أخبرنا صديق على الربح كنت وما بدرھم ھذا وبقى دينارا بعشرين
 الوراق مساور قال قال شيخ أبي بن سليمان أخبرني زھير بن أحمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي

...  مكاسبھم قلت إذ وقالس من قاموا... ...  المقاييس بأصحاب ابتلينا حتى...  سعة في اليوم قبل الدين من كنا... 
...  المفاليس عالمات الموالي وفي...  لھم عطاء ال فامسوا العريب أما... ...  والبوس الفقر عند الرأي فاستعملوا

 الفتيا من بداھية...  بادھونا مصر أھل ما إذا...  فقال بدراھم إليه فبعث نرضيك نحن ھجوتنا فقال حنيفة أبو فلقيه
 بحبر وأثبته...  حواه به الفقيه سمع إذا... ...  حنيفة أبي طراز من صليب...  صحيح بمقياس ھمأتينا... ...  لطيفه
 محمد حدثنا علينا قدم البخاري الزاھد محمد بن نصر الليث أبو حدثنا الرزاز أحمد بن علي أخبرني...  صحيفه في
 قال عباد بن محمد حدثنا نوح بن أسد ثناحد الشعيبي احمد بن محمد أحمد أبو حدثنا النيسابوري سھل بن محمد بن

 اسكاف بالكوفة جار حنيفة ألبي كان قال الغداني رجاء بن هللا عبد أخبرني قال أبي أخبرني غسان بن القاسم حدثنا
 حتى يشرب يزال ال ثم فيشويھا سمكة أو فطبخه لحما حمل وقد منزله إلى رجع الليل جنه إذا حتى أجمع نھاره يعمل
 يزال فال...  ثغر وسداد كريھة ليوم...  أضاعوا فتى وأي أضاعوني...  يقول وھو بصوت غنى فيه رابالش دب إذا

 حنيفة أبو ففقد كله الليل يصلي كان حنيفة وأبو جلبته يسمع حنيفة أبو وكان النوم يأخذه حتى البيت ھذا ويردد يشرب
 بغلته وركب غد من الفجر صالة حنيفة أبو فصلى محبوس وھو ليال منذ العسس أخذه فقيل عنه فسأل صوته

 األمير يزل ولم ففعل البساط يطأ حتى ينزل تدعوه وال راكبا به واقبلوا له إيذنوا األمير قال األمير على واستأذن
 من وكل نعم فقال بتخليته األمير يأمر ليال منذ العسس أخذه اسكاف جار لي قال حاجتك ما وقال مجلسه من له يوسع
 حنيفة أبو نزل فلما وراءه يمشي واالسكافي حنيفة أبو فركب أجمعين بتخليتھم فأمر ھذا يومنا إلى الليلة بتلك أخذه
 وتاب الحق ورعاية الجوار حرمة عن خيرا هللا جزاك ورعيت حفظت بل ال قال أضعناك فتى يا فقال إليه مضى
 الفتح وأبو الوكيل بشر أبو أخبرني لطفهوت وفطنته حنيفة أبي عقل وفور من ذكر ما كان ما إلى يعد ولم الرجل
 قال الحماني يحيى حدثنا قال عطية بن أحمد حدثنا أحمد بن مكرم حدثنا الواعظ أحمد بن عمر حدثنا قاال الضبي
 قط له عدوا يغتاب سمعته ما الغيبة من حنيفة أبا أبعد ما هللا عبد أبا يا الثوري لسفيان قلت يقول المبارك بن سمعت
 محمد أخبرنا الدربندي محمد بن الحسن الوليد أبو أخبرني بھا يذھب ما حسناته على يسلط أن من أعقل هللاو ھو قال
 القمي موسى بن علي حدثنا حمدان بن أحيد بن احمد حفص أبو حدثنا ببخارى الحافظ سليمان بن محمد بن أحمد بن
 األرض أھل نصف بعقل حنيفة أبي عقل وزن لو يقول عاصم بن علي سمعت يقول شجاع بن محمد سمعت قال

 ھارون بن احمد العباس أبا سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني بھم لرجح
 مسلم بن ھمام سمعت قال الكوفي النھدي الربيع بن سليمان حدثنا قال السرخسي إبراھيم بن محمد حدثني يقول الفقيه
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 أربعة أو ثالثة فيھم العاقل فوجدت العلماء من ألفا لقيت فقال عنده حنيفة أبو وذكر مصعب بن خارجة سمعت يقول
 حنيفة أبي في يقع أو الخفين على المسح يرى ال من مصعب بن خارجة قال األربعة أو الثالثة في حنيفة أبا فذكر
 بن محمد حدثنا عفان بن علي بن محمد حدثنا قال حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا العقل ناقص فھو
 أبي من أورع وال أفضل وال أعقل أحدا رأيت فما للناس أدركت يقول ھارون بن يزيد سمعت فال الدقيقي الملك عبد
 منطقه في عقله ليتبين حنيفة أبو كان قال األنصاري هللا عبد بن محمد سمعت قال قالبة أبو حدثنا النخعي وقال حنيفة
 بن احمد حدثنا المادراني إسحاق بن علي حدثنا بالبصرة الشاھد القاسم بن علي أخبرنا خرجهوم ومدخله ومشيته
 حنيفة أبو فأتاه يھوديا كان عفان بن عثمان يقول بالكوفة رجل كان قال الرحمن عبد بن محمد حدثنا الباھلي محمد
 البكاء كثير ركعة في الليل يقوم سخي هللا لكتاب حافظ بالمال غني شريف رجل البنتك قال لمن قال خاطبا أتيتك فقال
 تأمرني هللا سبحان قال يھوديا قال ھي وما قال خصلة فيه أن إال قال حنيفة أبا يا مقنع ھذا دون في قال هللا خوف من
 هللا استغفر قال يھودي من ابنتيه زوج سلم و عليه هللا صلى فالنبي قال ال قال تفعل ال قال يھودي من ابنتي أزوج أن
 أبو حدثنا حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا جل و عز هللا إلى تائب أني
 وكان رافضي طحان جار لنا كان قال حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل حدثنا قال عثمان بن سھل حدثنا الرازي يحيى
 الذي البغل أنظروا فقال حنيفة أبو فأخبر فقتله أحدھما ليلة اتذ فرمحه عمر واآلخر بكر أبا أحدھما سمى بغالن له

 محمد بن هللا عبد القاسم أبو أخبرنا المعدل علي بن الحسين أخبرنا كذلك فكان فنظروا عمر سماه الذي رمحه
 طريق في حنيفة أبا رأيت قال المبارك بن حدثنا الحماني حدثنا عطية بن احمد حدثنا احمد بن مكرم حدثنا الحلواني

 وقد حنيفة أبا فرأيت فتحيروا الخل فيه يصبون شيئا يجدوا فلم بخل يأكلوه أن فاشتھوا سمين فصيل لھم وشوى مكة
 كل تحسن له فقالوا بالخل الشواء فاكلوا الموضع ذلك على الخل وسكب السفرة عليھا وبسط حفرة الرمل في حفر
 بن علي أخبرنا الخالل محمد بن الحسن أخبرنا عليكم هللا من الفض لكم ألھمته شيء ھذا فان بالشكر عليكم قال شيء
 عن جدار بن نمر حدثنا عفان بن علي بن محمد حدثنا قال حدثھم النخعي كاس بن محمد بن علي أن الحريري عمر
 أبو ذاھ المؤمنين أمير يا حنيفة أبا يعادي وكان المنصور حاجب الربيع فقال حنيفة أبا المنصور دعا قال يوسف أبي

 االستثناء جاز يومين أو بيوم ذلك بعد استثنى ثم اليمين علي حلف إذا يقول عباس بن هللا عبد كان جدك يخالف حنيفة
 في لك ليس أنه يزعم الربيع أن المؤمنين أمير يا حنيفة أبو فقال باليمين متصال إال االستثناء يجوز ال حنيفة أبو وقال
 المنصور فضحك قال أيمانھم فتبطل فيستثنون منازلھم إلى يرجعون ثم لك لفونيح قال وكيف قال بيعة جندك رقاب
 أن أردت ولكنك ال قال بدمي تشيط أن أردت الربيع له قال حنيفة أبو خرج فلما حنيفة ألبي تعرض ال ربيع يا وقال
 بن خالد حدثنا وسىم بن محمد بن احمد بكر أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا نفسي وخلصت فخلصتك بدمي تشيط
 حنيفة أبو وكان حنيفة أبي في الرأي سيء الطوسي العباس أبو كان يقول غياث بن الواحد عبد سمعت قال النضر
 عليه فاقبل حنيفة أبا أقتل اليوم الطوسي فقال الناس وكثر المؤمنين أمير جعفر أبي على حنيفة أبو فدخل ذلك يعرف
 يضرب أن أيسعه ھو ما يدري ال الرجل عنق بضرب فيأمره منا الرجل يدعو نالمؤمني أمير إن حنيفة أبا يا فقال
 ثم عنه تسل وال كان حيث الحق أنفذ قال بالحق قال بالباطل أو بالحق يأمر المؤمنين أمير العباس أبا يا فقال عنقه
 العباس بن محمد خبرناأ الواحد عبد بن محمد أخبرنا فربطته يوثقني أن أراد ھذا إن منه قرب لمن حنيفة أبو قال

 مسجد الخوارج دخل يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس أخبرنا قال السوسي سعيد بن احمد أخبرنا
 أبو فقال أنتم ما لھم فقالوا عليھم وقفوا حتى فجاؤوا تبرحوا ال حنيفة أبو فقال جلوس وأصحابه حنيفة وأبو الكوفة
 القرآن عليھم فقرؤوا القرآن عليھم واقرؤوا مأمنھم وأبلغوھم دعوھم ارجالخو أمير فقال مستجيرون نحن حنيفة

 حدثنا محمد بن البختري صالح أبو حدثنا قال حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا مأمنھم وأبلغوھم
 مسجدنا في كان قال الحضرمي الجبار عبد بن حجر حدثني قال منصور بن سليمان حدثني قال شيبة بن يعقوب
 أبو فأفتاھا شيء في تستفتي أن حنيفة أبي أم فأرادت الحضرميين مسجد وھو إليه مسجدنا فنسب زرعة له يقال قاص
 كذا في تستفتيك أمي ھذه فقال زرعة إلى حنيفة أبو بھا فجاء القاص زرعة يقول ما إال أقبل ال فقالت تقبل فلم حنيفة
 حنيفة أبو قاله كما القول زرعة فقال وكذا بكذا أفتيتھا قد حنيفة أبو فقال أنت فافتھا وأفقه مني أعلم أنت فقال وكذا

 الحسن سمعت قال شجاع بن محمد حدثني قال الصيدناني محمود بن محمد حدثنا النخعي وقال وانصرفت فرضيت
 يقول بما إال أرضى ال وقالت ترض فلم فافتاھا حنيفة أبا فاستفتت فحنثت بيمين حنيفة أبي أم حلفت يقول زياد بن
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 وكذا بكذا أفتھا حنيفة أبو فقال الكوفة فقيه ومعك أفتيك فقال فسألته زرعة إلى حنيفة أبو بھا فجاء القاص زرعة
 بن عمر حدثنا قاال الضبي محمد بن الكريم عبد الفتح وأبو الوكيل عمر بن محمد بشر أبو أخبرني فرضيت فأفتاھا
 بن الحسن رأيت يقول المبارك بن سمعت قال الحماني حدثنا عطية بن احمد احدثن احمد بن مكرم حدثنا الواعظ احمد
 منك جوابا أحضر وال أصبر وال أبلغ الفقه في تكلم أحدا أدركنا ما وهللا يقول وھو حنيفة أبي بركاب آخذا عمارة
 حدثنا الشاھد البصري مالقاس بن علي أخبرنا حسدا إال فيك يتكلمون وما مدافع غير وقتك في فيه تكلم من لسيد وإنك
 داود بن سمعت قال علي بن نصر عن منه أسمعه ولم السجستاني يعني داود أبو ذكر قال المادراني إسحاق بن علي
 األھوازي احمد بن الحسن بن محمد وأخبرنا الجاھل حاال عندي وأحسنھم وجاھل حاسد حنيفة أبي في الناس يقول
 الربيع أبو حدثنا عزرة بن محمد بن محمد حدثني قال باألھواز القاضي ھيمإبرا بن إسحاق بن محمد بكر أبو حدثنا

 حدثنا األھوازي وأخبرنا له وحاسد به جاھل رجالن حنيفة أبي في الناس يقول داود بن هللا عبد سمعت قال الحارثي
 دخلت يقول يأب سمعت قال وكيع بن سفيان حدثنا قال الواسطي محمد بن محمود حدثنا القاضي إسحاق بن محمد
 إن...  يقول وأنشأ رأسه فرفع شريك عند من قلت أقبلت أين من لي فقال مفكرا مطرقا فرأيته حنيفة أبي على

 ومات...  بھم وما بي ما ولھم لي فدام... ...  حسدوا قد الفضل أھل الناس من قبلي...  الئمھم غير فاني يحسدوني
 حدثنا قال التوزي الحسين بن علي بن احمد أخبرنا شيء عنه بلغه كان أظنه وكيع قال...  يجد بما غيظا أكثرنا
 هللا عبد سمعت يقول البخاري نصر بن احمد نصر أبا سمعت قال الشافعي الفقيه حمكان بن الحسين بن الحسن

 منزلة الناس وشر محسدون...  فقال حنيفة ألبي الحسد من الناس يجري ما الحسن بن لمحمد ذكر يقول الزعفراني
 محمد حدثنا شاذان بن إبراھيم بن احمد أخبرنا البادا علي بن احمد حدثنا محسود غير يوما الناس في عاش من... 
 أبو قال يقول إدريس بن الحارث سمعت قال النھدي ھشام بن الربيع بن سليمان حدثنا الربيع بن حميد بن الحسين بن

 رزق بن احمد بن محمد أخبرنا العقل ناقص اال حنيفة أبي يف يقع أو الخفين على المسح يرى ال من قل العابد وھب
 عند كنا قال أبي حدثنا الري قاضي عبد بن احمد حدثني القمي موسى بن علي حدثنا البخاري شعيب بن احمد أخبرنا

 له أعرف وما الردتموه رأيتموه لو إنكم أما له فقال ترده ال حضر من بعض فقال حنيفة ألبي حديث فذكر عائشة بن
 أبو أخبرنا...  سدا الذي المكان سدوا أو اللؤم من...  لكم أبا ال ويحكم عليه أقلوا...  الشاعر قال ما إال مثال ولكم
 إسحاق بن محمد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الصيرفي الفضل بن موسى بن محمد سعيد

 وأتاه سفيان شھدت يقول ضريس بن يحيى سمعت يقول قرة أبي بن عبيد سمعت قال معين بن يحيى حدثنا الصاغاني
 هللا صلى هللا رسول فبسنة أجد لم فما هللا بكتاب آخذ يقول سمعته قال له وما قال حنيفة أبي على تنقم ما له فقال رجل
 من ولبق آخذ أصحابه بقول أخذت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سنة وال هللا كتاب في أجد لم فان سلم و عليه
 إبراھيم إلى جاء أو األمر انتھى إذا فأما غيرھم قول إلى قولھم من أخرج وال منھم شئت من وأدع منھم شئت

 فسكت قال اجتھدوا كما فاجتھد اجتھدوا فقوم رجاال وعدد المسيب بن وسعيد وعطاء والحسن سيرين وبن والشعبي
 اللين ونسمع فنخافه الحديث من الشديد نسمع كتبه الإ أحد المجلس في بقي ما برأيه كلمات قال ثم طويال سفيان
 لرأيھم رأينا بونتھم عالمه إلى نعلم لم ما ونكل سمعنا ما نسلم األموات على نقضي وال االحياء نحاسب وال فنرجوه

 األئمة من وغيرھم عياش بن بكر وأبي عيينة بن وسفيان الثوري وسفيان السختياني أيوب عن سقنا وقد الخطيب قال
 المتقدمين األئمة عن الحديث نقله عند والمحفوظ عليه والثناء له والمدح حنيفة أبي تقريظ تتضمن كثيرة أخبارا
 بعضھا متعلق عليه حفظت شنيعة ألمور كثير فيه وكالمھم ذلك خالف حنيفة أبي في منھم المذكورون وھؤالء
 أبا بأن سماعھا وكره عليھا وقف من إلى تذرونومع هللا بمشيئة ذاكروھا نحن بالفروع وبعضھا الديانات بأصول
 أقوال وحكينا أخبارھم وأوردنا الكتاب ھذا في ذكرھم دونا الذين العلماء من غيره أسوة قدره جاللة مع عندنا حنيفة
 الرحمن عبد أخبرنا المؤدب عمر بن الكريم عبد بن الباقي عبد أخبرني للصواب الموفق وهللا تباينھا على فيھم الناس
 أيوب بن يحيى سمعت قال سھل بن احمد حدثني قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن
 كصواب وصوابه الناس كخطأ خطؤه الناس من رجل حنيفة أبو فقال حنيفة أبا ذكر ھارون بن يزيد سمعت قال

 أبو علينا أملى قال الختلي سلم بن حمدم بن جعفر بن احمد بكر أبو أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا الناس
 الذين القوم ذكر قال ومائتين وثمانين ثمان سنة من اآلخرة جمادى شھر في األبار مسلم بن علي بن احمد العباس
 عوانة وأبو زيد بن وحماد سلمة بن وحماد يحيى بن وھمام حازم بن وجرير السختياني أيوب حنيفة أبي على ردوا
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 بن وعمر محمد بن وجعفر أنس بن ومالك عاصم بن وعلي زريع بن ويزيد القاضي العنبري وسوار الوارث وعبد
 الفزاري إسحاق وأبو المبارك بن هللا وعبد واألوزاعي العزيز عبد بن وسعيد المقرئ الرحمن عبد وأبو قيس

 وحفص ليلى أبي نوب سليمان أبي بن وحماد عيينة بن وسفيان الثوري وسفيان جابر بن ومحمد أسباط بن ويوسف
 بن وعيسى موسى بن والفضل مصقلة بن ورقبة الجراح بن ووكيع هللا عبد بن وشريك عياش بن بكر وأبو غياث بن

 1 اإليمان في حنيفة أبي عن حكي ما شبرمة وبن حبيب بن والقاسم مغول بن ومالك أرطاة بن والحجاج يونس
 حيويه بن محمد حدثنا بھمذان المعدل محمد بن جبريل اأخبرن الخالل أخو الحسن بن محمد بن الحسين أخبرنا
 في مؤمنون عندنا القبلة وأھل المؤمنون نحن يقول الثوري سمعت قال وكيع حدثنا غيالن بن محمود حدثنا النخاس
 قولب قال من حنيفة أبو وقال وكيع قال هللا عند حالنا ما ندري وال ذنوب ولنا واالقرار والصالة والمواريث المناكحة
 عندنا حنيفة أبي وقول سفيان بقول نقول ونحن وكيع قال حقا هللا وعند ھنا المؤمنون نحن شاك عندنا فھو ھذا سفيان
 إسحاق بن حنبل حدثنا الرزاز البختري بن عمرو بن محمد أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا 2 جرأة
 عن الحرام المسجد في حنيفة أبا يسأل رجال سمعت قال أبيه عن عمير بن الحارث بن حمزة حدثنا الحميدي حدثنا
 أن أشھد قال رجل عن وسأله حقا مؤمن فقال ال أم بمكة التي ھذه ھي أدري ال ولكن حق الكعبة أن أشھد قال رجل
 كفر فقد اھذ قال ومن الحميدي قال حقا مؤمن فقال ال أم بالمدينة قبره الذي ھو أدري ال ولكن نبي هللا عبد بن محمد
 الخزاز العباس بن محمد حدثنا الخالل محمد بن الحسن أخبرني الحارث بن حمزة عن به يحدث سفيان وكان قال

 محمد حدثنا قاال السراج هللا عبد بن عيسى بن موسى أخبرنا النرسي حسنون بن محمد بن احمد بن محمد وأخبرنا
 عن مسألة بأشنع الي اكتب حنبل بن احمد كتاب فأتاه الزبير نب هللا عبد عند كنت قال أبي حدثنا الباغندي محمد بن
 أدري وال بيتا  أعرف قال رجال أن لو يقول حنيفة أبا سمعت قال عمير بن الحارث حدثني إليه فكتب حنيفة أبي
 أدري وال مات قد سلم و عليه هللا صلى النبي أن أعلم قال رجال أن ولو نعم قال ھو أمؤمن غيره أو بمكة الذي أھو
 أن قاضي عند شھدا شاھدين أن لو يقول وسمعته عمير بن الحارث قال 4 نعم قال ھو أمؤمن غيرھا أو بالمدينة أدفن
 يتزوج أن فله الشاھدين أحد لقيھا ثم بينھما القاضي ففرق بالزور شھدا أنھما جميعا وعلما امرأته طلق فالن بن فالن
 . ال قال بينھما يفرق أن هأل بعد القاضي علم ثم قال نعم قال بھا
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