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 تاريخ بغداد  

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

 الجزء  الثامن عشر

 5 بينھما ابنه يذكر أن غير من عمير بن الحارث عن الحميدي رالزبي بن هللا عبد عن الرواية ھذه في قال ھكذا
 بن جعفر حدثنا قال األنباري الھيثم بن جعفر بن محمد أخبرنا قاال البرقاني بكر وأبو رزق بن احمد بن محمد أخبرنا
 بن لحارثا بن حمزة سمعت قال الخرساني السندي بن رجاء حدثنا قال اتفقا ثم الزاھد رزق بن زاد شاكر بن محمد
 أھو أدري ال أني غير حق الكعبة أن أشھد قال رجل يسمع وھو له قيل أو حنيفة ألبي قلت قال أبيه عن ذكره عمير
 6 نعم قال ھو أمؤمن البرقاني وقال ھذا أمؤمن بخراسان بيت أو حوله ويطوفون إليه الناس يحج الذي البيت ھذا

 الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد جعفر أبو حدثنا خلديال نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا رزق بن أخبرنا
 كثير بن عباد حدثنا قال الثوري سفيان عن مؤمل حدثنا إسماعيل بن عامر حدثنا ومائتين وتسعين سبع سنة صفر في
 اسانبخر ھي أو بمكة التي ھي أدري ال ولكن هللا بيت وأنھا حق الكعبة أن أعلم أنا قال رجل حنيفة ألبي قلت قال

 كان الذي ھو أدري ال ولكن هللا رسول محمدا أن أعلم أنا قال رجل في تقول فما له قلت مؤمن نعم قال ھو أمؤمن
 7 كافر فھو ھذا في شك من أقول وأنا سفيان قال مؤمل قال نعم قال ھو أمؤمن آخر محمد أو قريش من بالمدينة
 علي حدثني سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا القطان الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا

 النعل ھذه عبد رجال أن لو قال حنيفة أبا أن يسمع وسعيد حمزة بن يحيى حدثنا مسھر أبو حدثنا نفيل بن عثمان بن
 سنويهح بن محمد بن الحسن سعيد أبو أخبرنا 8 صراحا الكفر ھذا سعيد فقال بأسا بذلك أرى لم هللا إلى بھا يتقرب
 حدثنا رستم بن محمد بن مھدي بن احمد حدثنا الخشاب مزيد بن عيسى بن محمد بن هللا عبد أخبرنا بأصبھان الكاتب
 شريك لي قال قال علي بن عيسى بن إسماعيل حدثني قال الرحمن عبد بن يعني السالم عبد حدثني إبراھيم بن احمد
 هللا وقال القيمة دين وذلك الزكاة ويؤتوا الصالة ويقيموا تعالى هللا قال جل و عز هللا كتاب من بآيتين حنيفة أبو كفر
 9 هللا دين من ليست الصالة أن وزعم ينقص وال يزيد ال اإليمان أن حنيفة أبا وزعم إيمانھم مع إيمانا ليزدادوا تعالى
 عبدوس بن محمد بن احمد نالحس أبو أخبرنا بنيسابور السراج هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخبرنا

 يقول الفزاري إسحاق أبا سمعت قال األنطاكي موسى بن محبوب حدثنا الدارمي سعيد بن عثمان حدثنا الطرائفي
 رب يا الصديق بكر أبو وقال رب يا إبليس قال واحد إبليس وإيمان الصديق بكر أبي أيمان يقول حنيفة أبا سمعت
 جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا 1 قوله عليه انكسر ھذا يقل لم ثم المرجئة من كان ومن إسحاق أبو قال
 آدم إيمان حنيفة أبو قال قال الفزاري عن الفراء صالح أبي عن الحميدي بكر أبو حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا
 11 أنفسنا ظلمنا ربنا آدم وقال يبعثون يوم إلى فانظرني رب وقال أغويتني بما رب إبليس قال واحد إبليس وإيمان
 بن موسى بن إبراھيم بن يوسف يعقوب أبو أخبرنا بحلوان لفظا الدسكري الطيب بن علي بن يحيى طالب أبو حدثنا

 القاسم سمعت قال طويل بن ھشام بن احمد حدثنا الروياني جمعة بن معبد شافع أبو حدثنا بجرجان السھمي إبراھيم
 يا تمر أال وقال وجھه في فنظر قال جالسا بلت لو حنيفة أبو فقال قائما يبول بسكران حنيفة أبو مر يقول عثمان بن

 جعفر بن احمد أخبرنا رزق بن أخبرنا 12 جبريل كايمان إيمانك صيرت منك جزائي ھذا حنيفة أبو له قال مرجئ
 قال حبيب بن لقاسما عن فضيل بن حدثنا أبي حدثنا واصل بن األعلى عبد حدثنا األبار علي بن احمد حدثنا سلم بن

 فقال بقلبه هللا يعرف أنه إال مات حتى النعل لھذه صلى رجال أرأيت حنيفة ألبي قلت ثم الحصى في نعلي وضعت
 اآلدمي جعفر بن محمد حدثنا المشتري محمد بن عمر بن علي حدثنا الخالل أخبرني 13 أبدا أكلمك ال فقلت مؤمن
 وبن صالح بن والحسن وشريك الثوري سفيان اجتمع قال وكيع حدثنا دمحم بن الطاھر حدثنا عبيد بن احمد حدثنا
 أبيه رأس في الخمر وشرب أمه ونكح أباه قتل رجل في تقول ما له فقالوا فأتاھم قال حنيفة أبي إلى فبعثوا ليلى أبي
 كان لو شريك له قالو أبدا كلمتك ال الثوري سفيان له وقال أبدا شھادة لك قبلت ال ليلى أبي بن له فقال مؤمن فقال
 14 أبدا وجھك إلى أنظر أن حرام وجھك من وجھي صالح بن الحسن له وقال عنقك لضربت شيء األمر من لي

 أيضا الفضل بن وأخبرنا حرب بن سليمان حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا
 حدثنا قال حرب بن سليمان عن الغالبي بن حدثنا البربري وسىم بن محمد حدثنا القاضي كامل بن احمد أخبرنا
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 سالم قال حدثك من حنيفة أبا يا فقلت االرجاء في فانتحله جبير بن سعيد فذكر حنيفة أبي إلى جلست قال زيد بن حماد
 ألم الفق طلق إلى جلست جبير بن سعيد رآني قال أيوب حدثني ولكن مرجئا كان األفطس سالم له قلت قال األفطس
 كان ما حنيفة أبا يا حنيفة ألبي رجل فقال قال االرجاء يرى طلق وكان حماد قال تجالسه ال طلق إلى جلست أرك
 أخبرنا 15 الغالبي بن لحديث واللفظ العدل يرى كان ويحك قال ثم عنه فأعرض سأله ثم عنه فأعرض طلق رأى
 محمود بن سالمة حدثنا قال المقرئ بن بكر أبو أخبرنا بأصبھان المؤدب سليمان بن محمد بن إبراھيم القاسم أبو

 16 المرجئة رأس حنيفة أبو كان يقول مسھر أبا سمعت قال عمرو بن محمد بن هللا عبد حدثنا بعسقالن القيسي
 أبو حدثنا األبار علي بن احمد حدثنا سلم بن جعفر بن احمد أخبرنا النعالي العباس بن الحسين بن الحسن أخبرنا
 أخبرنا رزق بن أخبرنا 17 االرجاء إلى حنيفة أبو دعاني قال أبيه عن المقرئ يزيد بن هللا عبد بن محمد يحيى
 سمعت قال المقرئ يزيد بن هللا عبد بن محمد حدثنا قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر
 سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا 18 فأبيت االرجاء إلى حنيفة أبو دعاني يقول أبي
 قال شيء الھوى من فيه كان ھل رجل فقال حنيفة أبا وذكر المبارك بن سمعت قال عبدة حدثنا الخليل بن احمد حدثنا
 أكان يوسف ألبي قلت قال جدي سمعت قال سالم بن سعيد بن عمرو جزى أبو حدثنا يعقوب وقال 19 االرجاء نعم
 قوله من كان فما مدرسا حنيفة أبو كان إنما قال منه أنت فأين قلت نعم قال جھميا أكان قلت نعم قال مرجئا حنيفة أبو

 بن احمد بن عثمان أخبرنا المقرئ بكير بن عمر بن محمد بكر أبو أخبرنا 2 عليه تركناه قبيحا كان وما قبلناه حسنا
 أمير مع كنت قال أبيه عن سعيد بن محمد حدثنا غيالن بن حمودم حدثنا الدوري خلف بن ھيثم حدثنا الرزاز سمعان
 أخبرنا 21 جھميا مات وقد به تصنع وما فقال حنيفة أبي عن فسألته يوسف أبو ومعنا بجرجان موسى المؤمنين
 بالل بن حامد أبو حدثنا النيسابوري الطويل هللا عبد بن محمد بن محمد حدثنا البجلي عمر بن إسماعيل بن محمد
 امرأة علينا قدمت يقول حنيفة أبا سمعت يقول زنبورا سمعت قال عثمان بن علي حدثنا مازيار بن سختويه بن حدثنا
 بن منصور حدثنا األبار علي بن احمد حدثنا الختلي سلم بن جعفر بن احمد أخبرنا 22 نساءنا فأدبت صفوان بن جھم
 موالة بعير بزمام آخذا حنيفة أبا رأى أنه الثقة حدثني أو يفةحن أبا رأيت قال الكناني األخنس أبو حدثني مزاحم أبي

 كان حنيفة أبا أن يوسف أبي عن الوليد بن بشر عن حكى وقد يمشي الكوفة بظھر جملھا يقود خراسان قدمت للجھم
 بن محمد حدثنا قال حدثھم النخعي محمد بن علي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا 23 قوله ويعيب جھما يذم

 بخراسان الناس شر من صنفان حنيفة أبو قال يقول يوسف أبا سمعت قال الوليد بن بشر حدثنا مكرم بن الحسن
 الحميد عبد بن يحيى حدثنا عفان بن علي بن محمد حدثنا النخعي وقال 24 والمقاتلية قال وربما والمشبھة الجھمية

 حنيفة أبا أن في شك عندنا وليس كافر صفوان بن جھم يقول حنيفة أبا سمعت أبيه عن الحماني الرحمن عبد بن
 سلم بن أخبرنا رزق بن أخبرنا 25 القدر يثبت كان ألنه األفعال خلق وفي مرجئي ألنه الوعيد في المعتزلة يخالف
 الشام رجال من كأنه أحمر رجال رأيت يقول أبي سمعت قال المقرئ بن يحيى أبو حدثنا األبار علي بن احمد أخبرنا
 و عز هللا قضاء وبين بينه يحول أن اال غدا حقه يعطيه أن بالطالق له فحلف له غريما لزم رجل فقال حنيفة اأب سأل
 أبو القاضي حدثنا 26 امرأته منه تطلق ولم يحنث لم قال الخمر وشرب الزنى على جلس الغد من كان فلما جل

 حدثنا السمناني هللا عبد أبي بن الحسن محمد بوأ حدثنا حفظه من السمناني محمود بن محمد بن احمد بن محمد جعفر
 حنيفة أبا سمعت قال يوسف أبي عن سماعه بن محمد حدثنا الثلجي شجاع بن محمد حدثنا الويمي رحمة بن الحسين
 ھذه تكون أن علمه سابق في هللا علم ھل له يقال يكفر أن وإما يسكت أن إما حرفان ھو فانما القدري كلمت إذا يقول
 فان علم ما بخالف تكون أن أراد أو علم كما تكون أن أفأراد له يقال نعم قال وإن كفر فقد ال قال فان ھي كما ءاألشيا
 ما بخالف تكون أن أراد قال وإن الكفر الكافر ومن اإليمان المؤمن من أراد أنه أقر فقد علم كما تكون أن أراد قال
 متمن فإنه يكون أنه علم ما يكون ال أو يكون ال أنه علم ما يكون أن أراد من ألن متحسرا متمنيا ربه جعل فقد علم

 بن محمد بن احمد حدثنا البصري علي أبي بن علي أخبرنا 27 كافر فھو متحسرا متمنيا ربه جعل ومن متحسر
 نيفةح أبو كان قال نصر بن يحيى عن أبي حدثنا العوام أبي بن داود حدثنا الحارث محمد أبو أخبرنا الكاغدي يعقوب
 من وكان الخفين على يمسح وكان بالقدر يتكلم وال باألقدار يؤمن وكان وعثمان عليا ويحب وعمر بكر أبا يفضل
 كان أنه عنه والمشھور إليه يذھب يكن لم حنيفة أبا إن قيل فقد القرآن بخلق القول وأما وأتقاھم زمانه في الناس أعلم
 محمد بن احمد بن علي حدثنا رزق بن احمد بن محمد فأخبرنا 28 هخلق نفى عنه روى من فأما منه واستتيب يقوله
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 سمعت قال البزمقي الحسن بن احمد سمعت قال بالري العطار الرازي شيبان بن محمد هللا عبد أبو حدثنا القزويني
 29 مخلوق غير هللا كالم القرآن يقوالن ثابت بن والنعمان الثوري سعيد بن سفيان سمعت يقول بشير بن الحكم
 حدثنا الويمي رحمة بن الحسين حدثنا السمناني هللا عبد أبي بن الحسين حدثنا السمناني جعفر أبو القاضي أخبرنا
 قال من قال حتى أشھر ستة حنيفة أبا ناظرت قال يوسف أبي عن سماعه بن محمد حدثنا الثلجي شجاع بن محمد
 بشر حدثنا الصلت بن احمد حدثنا قال حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل أخبرنا 3 كافر فھو مخلوق القرآن
 أحد يصلين وال بقوله أحد يقولن فال مبتدع فھو مخلوق القرآن قال من قال حنيفة أبي عن يوسف أبي عن الوليد بن

 على مبارك بن قدم قال شيبة أبي بن بكر أبي وراق كرامة بن حدثني إبراھيم بن نجيح حدثنا النخعي وقال 31 خلفه
 مخلوق القرآن يقول قال يقول وما قال جھم له يقال الرجل له قال فيكم دب الذي ھذا ما حنيفة أبو له فقال حنيفة أبي
 قال المروذي بكر أبو حدثنا النخعي وقال 32 كذبا إال يقولون إن أفواھھم من تخرج كلمة كبرت حنيفة أبو فقال

 حدثنا النخعي وقال 33 مخلوق القرآن يقول كان حنيفة أبا أن ناعند يصح لم يقول حنبل بن احمد هللا عبد أبا سمعت
 حنيفة أبو تكلم ما يقوالن الرازي منصور بن ومعلى الجوزجاني سليمان أبا سمعت قال الجوھري شاذان بن محمد
 دؤاد يأب وبن المريسي بشر القرآن في تكلم وإنما القران في أصحابھم من أحد وال محمد وال زفر وال يوسف أبو وال

  حنيفة أبي أصحاب شانوا فھؤالء

  القرآن بخلق القول حنيفة أبي عن حكى عمن االروايات ذكر

 بن إبراھيم بن إسحاق حدثنا الصندلي محمد بن جعفر حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثني البرقاني أخبرنا - 34
 مخلوق القرآن قال من أول قال يوسف بيأ عن مالك أبي بن حسن حدثنا الرحمن عبد بن إسحاق حدثنا منيع بن عم
 الميمون أبو أخبرنا قال طاھر أبي بن العزيز عبد حدثنا الدمشقي عثمان بن الرحمن عبد إلى كتب 35 حنيفة أبو

 بن سلمة قال يقول مسھر أبا سمعت قال الوليد بن محمد أخبرني عمرو بن الرحمن عبد زرعة أبو حدثنا البجلي
 أخبرنا العتيقي أخبرنا 36 مخلوق القرآن أن زعم من أول فإنه حنيفة أبا هللا رحم ال رالمنب على القاضي عمرو
 من وكان مالك أبي بن حسن حدثني أيوب بن زياد حدثنا البغوي القاسم أبو حدثنا الطاھري علي بن محمد بن جعفر
 قال مخلوق القرآن يقول كان فقال لقا القرآن في يقول حنيفة أبو كان ما القاضي يوسف ألبي قلت قال هللا عباد خيار
 حسن وأي كان حسن وأي لي فقال البرتي القاضي الحديث بھذا فحدثت القاسم أبو قال ال فقال يوسف أبا يا فأنت قلت
 أحدث يقول جعل قال المشئوم نعم قال حنيفة أبي قول ھذا للبرتي فقلت القاسم أبو قال مالك أبي بن الحسن يعني كان

 قال القاضي الحسن بن عمر حدثنا الحسن بن إبراھيم بن احمد حدثنا قال الخالل محمد بن الحسن نيأخبر 37 بخلقي
 لم لم يوسف ألبي قلنا قال الباھلي سلم بن سعيد حدثنا األصمعي حدثنا علي بن نصر حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا
 المقرئ علي بن محمد أخبرني 38 خلوقم القرآن يقول مات يوم مات به تصنعون ما قال حنيفة أبي عن تحدثنا
 يقول قطن بن مسدد سمعت يقول ھانئ بن صالح بن محمد سمعت قال الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا
 القرآن يقول حنيفة أبا سمعنا يقولون ثقات كلھم عشرة سمعت يقول الحميد عبد بن يحيى سمعت يقول أبي سمعت
 حدثنا الختلي سلم بن محمد بن جعفر بن عمر أخبرنا الصوفي شجاع بن الحسين هللا عبد أبو حدثنا 39 مخلوق
 أبي بن حماد بن إسماعيل أخبرني األول عبد بن حسين حدثنا األسود بن حسين حدثنا المطوعي يوسف بن يعقوب
 الحسين بن عمر حدثنا إبراھيم بن احمد حدثنا الخالل أخبرني 4 مخلوق القرآن حنيفة أبي قول ھو قال حنيفة

 القرآن فقال موسى بن عيسى مجلس في حنيفة أبو كان قال يونس بن احمد حدثنا العظيم عبد بن عباس حدثنا القاضي
 البندار وھب بن إسحاق بن أحمد أخبرنا رزق بن أخبرنا 41 عنقه فاضربوا وإال تاب فان أخرجوه فقال قال مخلوق
 وأبو ليلى أبي بن اجتمع قال يونس بن احمد أخبرني له شيخ محمد أبو حدثنا المؤدب يعني العباس بن محمد حدثنا
 عيسى فقال قال مخلوق القرآن حنيفة أبو فقال قال عنده فتكلما قال الكوفة والي العباسي موسى بن عيسى عند حنيفة
 احمد خبرناأ احمد بن دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرنا 42 عنقه فاضرب وإال تاب فان فاستتبه اخرج ليلى أبي البن
 يقول حماد أبي سمعت فقال إلينا فجلس حنيفة أبي بن حماد بن عمر جاء قال وكيع بن سفيان حدثنا األبار علي بن

 القرآن فقال فتابعه قال عليك أقدمت واال تتوب فقال مخلوق فقال القرآن عن فسأله حنيفة أبي إلى ليلى أبي بن بعث
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 صرت كيف حنيفة ألبي فقلت أبي فقال مخلوق القرآن قوله من تاب قد انه يخبرھم الخلق في به فدار قال هللا كالم
 بن محمد أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا 43 التقية فأعطيته علي يقدم أن خفت بني يا قال وتابعته ھذا إلى
 إسحاق بن ھارون ثنيحد قال األثرم بكر أبو حدثنا الجوھري عيسى بن محمد بن عمر حدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد
 أبي إلى بعث سليمان أبي بن حماد أن أبيه عن الطنافسي عبيد بن عمر عن يذكر الحكم أبي بن إسماعيل سمعت قال

 ما إلى دعاه حنيفة أبا أن لي جار أخبرني فقال عيينة بن عنده وكان قال تتوب أن إال تقول مما بريء إني حنيفة
 حدثنا غنام بن هللا عبد حدثنا قال حدثھم النخعي أن الحريري أخبرنا الخالل اأخبرن 44 استتيب ما بعد منه استتيب
 ليلى أبي بن إن حنيفة أبو قال يقول حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل سمعت قال مغول بن مالك بن الشعر بن محمد

 إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا الحنائي هللا عبيد بن محمد أخبرنا 45 بھيمة من استحل ماال مني ليستحل
 أبي بن أن أخبره أباه أن أبي حدثني ھبيرة بن بقصر سعيد بن هللا عبد أخبرنا البزاز الھيصم بن عمر حدثني الشافعي

 الدباب وعتيبة... ...  الماصر قيس وبن ذر بن عمر...  ورأيھم المرجئين شنآن إلى...  األبيات بھذه يتمثل كان ليلى
 أبي بن والحسن الحنائي هللا عبيد بن محمد أخبرنا ذكرھا أبيات في...  كافر سوء شيخ حنيفة وأبو...  به نرضى ال

 صرد بن ضرار حدثنا يونس بن محمد حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا قالوا القرشي عمر بن ومحمد بكر
 بريء أني المشرك حنيفة أبا عني بلغأ سليمان أبي بن حماد لي قال قال الثوري سفيان حدثنا المقرئ سليم حدثني قال
 علي بن احمد حدثنا سلم بن جعفر بن عمر أخبرنا شجاع بن الحسين أخبرنا القرآن في قوله عن يرجع حتى منه

 سمعت قال المقرئ عيسى بن سليم سمعت قال صرد بن ضرار نعيم أبو حدثنا واصل بن األعلى عبد حدثنا األبار
 أن إلى بريء دينه من أني المشرك حنيف أبا أبلغوا يقول سليمان أبي بن حماد عتسم يقول الثوري سعيد بن سفيان
 عمر بن الرحمن عبد أخبرنا قال الكريم عبد بن الباقي عبد أخبرني مخلوق القرآن أن يزعم كان سليم قال يتوب
 شتر بن الحكم بن نالرحم عبد حدثني ياسر بن علي حدثني قال جدي حدثني يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل

 فلما حنيفة أبو أقبل إذ سليمان أبي بن حماد عند كنت قال أبيه غير عن أنه ظني وأكبر غيره أو أبيه عن سلمان بن
 فتكلم فجلس حنيفة أبو فجاء قال له توسعوا فال جلس وإن عليه تردوا فال سلم إن أھال وال مرحبا ال قال حماد رآه
 بن جعفر بن أحمد أخبرنا رزق بن أخبرنا 49 به فرمى حصى من كفا حماد فأخذ ةحنيف أبو عليه فرده بشيء حماد
 العواتق ذاك علم قد قال حنيفة أبو أستتيب لشريك قيل قال إبراھيم بن احمد أخبرنا األبار علي بن أحمد أخبرنا سلم
 مسھر أبو حدثني قال دالولي حدثني سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن أخبرنا الفضل بن أخبرنا 5 خدورھن في

 فلما قال القسري خالد حنيفة أبا استتاب الذي أن بالناس عالمة وكان سليمان أخيه عن المدني فليح بن محمد حدثني
 القرآن بخلق القول أظھر رجع تاب لما إنه وقيل استتابه عمر بن يوسف أن وروى به ليعمى الرأي في أخذ ذلك رأى

 طلحة بن علي أخبرنا 51 أعلم وهللا مرة استتابه وخالد مرة استتابه يوسف يكون أن فيحتمل ثانية دفعة فاستتيب
 حدثنا زاطيا بن إسحاق بن علي حدثنا الخرقي جعفر بن العزيز عبد أخبرنا قاال الجوھري علي بن والحسن المقرئ

 حنيفة أبا أقام لكوفةا أمير عثمان بن يوسف رأيت قال الربيع بن قيس عن األعور حجاج حدثنا القطيعي معمر أبو
 بھمذان المعدل محمد بن جبريل أخبرنا الخالل أخو محمد بن الحسين أخبرنا 52 الكفر من يستتيبه المصطبة على
 حنيفة أبو استتبت يقول شريكا سمعت قال آدم بن يحيى حدثنا غيالن بن محمود حدثنا النخاس حيويه بن محمد حدثنا
 نفسه يھمه ممن وكان الدمشقي عتبة بن الوليد حدثني يعقوب حدثنا درستويه بن أخبرنا الفضل بن أخبرنا 53 مرتين
 أن الكوفة قاضي هللا عبد بن شريك حدثني قال جالس العزيز عبد بن وسعيد حمزة بن يحيى حدثنا مسھر أبو حدثنا
 الحسن بن احمد بن مدمح أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا 54 مرتين الزندقة من استتيب حنيفة أبا

 من قال حنيفة أبو استتبتم مم لشريك قيل قال معمر أبو حدثني إجازة حنبل بن احمد بن هللا عبد أخبرنا الصواف
 زاطيا بن عيسى بن إسحاق بن علي الحسن أبو حدثنا الوراق هللا عبد بن احمد أخبرنا رزق بن أخبرنا 55 الكفر

 بن عثمان أخبرنا الفضل بن وأخبرنا معاذ بن معاذ سمعت يقول لجوھريا سعيد بن إبراھيم سمعت قال المخرمي
 يقول معاذ بن معاذ سمعت قال علي بن عمرو حفص أبو حدثنا الواسطي سھل أبي بن سھل حدثنا الدقاق احمد
 نب احمد حدثنا سلم بن أخبرنا رزق بن وأخبرنا 56 مرتين الكفر من حنيفة أبا استتبت يقول الثوري سفيان سمعت
 الفضل بن وأخبرنا قاال معاذ بن ومعاذ سعيد بن يحيى حدثنا حماد بن نعيم حدثنا يحيى بن محمد حدثنا األبار علي

 يقول سفيان سمعنا يقوالن سعيد بن ويحيى معاذ بن معاذ سمعت قال نعيم حدثنا يعقوب حدثنا درستويه بن أخبرنا
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 الحسن بن احمد بن محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا 57 مرارا يعقوب وقال مرتين الكفر من حنيفة أبو استتيب
 مرتين الدھر من حنيفة أبو استتيب يقول مؤمال سمعت قال الحميدي الزبير بن هللا عبد حدثنا موسى بن بشر حدثنا
 بن حمدم بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا بأصبھان الكاتب حسنويه بن هللا عبد بن محمد بن الحسن سعيد أبو أخبرنا 58

 سفيان سمعت قال إسماعيل بن مؤمل حدثنا معمر بن هللا عبد حدثنا مھدي بن احمد حدثنا الخشاب مزيد بن عيسى
 بن سلم حدثني إبراھيم بن احمد حدثنا مھدي بن احمد وقال 59 مرتين الزندقة من استتيب حنيفة أبا إن يقول الثوري
 6 مرارا الكفر من أصحابه استتابه لقد فقال حنيفة أبا وذكر لثوريا سفيان سمعت قال ثعلبة عن جرير حدثنا هللا عبد

 بن وھو سفيان سمعت قال الحميدي حدثنا إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا
 دثناح األبار حدثنا قال سلم بن أخبرنا رزق بن أخبرنا 61 مرات ثالث الدھر من حنيفة أبو استتيب يقول عيينة
 من حنيفة أبو استتيب العزيز عبد بن وسعيد حمزة بن يحيى قال قال حماد بن نعيم حدثنا النيسابوري يحيى بن محمد
 أحمد حدثنا عليل بن الحسن حدثنا البغوي إسحاق بن هللا عبد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا 62 مرتين الزندقة

 والبرقاني رزق بن أخبرنا 63 مرتين حنيفة أبو استتيب قال زريع بن يزيد سمعت قال القومي صاحب الحسين بن
 أخبرنا الصوفي بن الحسين وأخبرنا شاكر بن محمد بن جعفر حدثنا األنباري الھيثم بن جعفر بن محمد أخبرنا قاال

 وليق إدريس بن هللا عبد سمعت قال السندي بن وھو رجاء حدثنا شاكر بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد
 القاضي أخبرنا ينقص وال يزيد ال اإليمان ان زعم من كذاب يقول إدريس بن وسمعت قال مرتين حنيفة أبو استتيب

 موسى بن أسد سمعت يقول سليمان بن الربيع سمعت قال األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الحيري بكر أبو
 هللا عبد حدثنا النجاد سلمان بن احمد حدثنا الھيتي أبان بن هللا عبد بن محمد أخبرنا 65 مرتين حنيفة أبو استتيب قال
  نعم قال استتيب حنيفة أبو كان ألبي قلت قال حنبل بن احمد بن

 األسدي صالح بن هللا عبد بن محمد بكر أبي عن كتابي في قال لفظا الوراق مخلد بن علي بن محمد حدثنا - 66
 عليھا اتفق مسألة في تقولون ما ألصحابه يقول وھو يوما السجستاني داود أبي بن بكر أبا سمعت قال المالكي الفقيه
 وأصحابه الثوري وسفيان وأصحابه صالح بن والحسن وأصحابه واألوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه مالك
 أبي ضليلت على اتفقوا كلھم ھؤالء فقال ھذه من أصح مسألة تكون ال بكر أبا يا له فقالوا وأصحابه حنبل بن وأحمد
  حنيفة

  السلطان على الخروج في رأيه من حنيفة أبي عن حكي ما ذكر

 حدثنا صالح بن صفوان حدثني سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا - 1
 فقالوا ناصح وبن عالق وبن مالك أبي وبن إسحاق بن شعيب أتاني يقول األوزاعي سمعت قال الواحد عبد بن عمر
 الخروج لھم أحل أنه عنه به جاءوني فمما أريتھم حتى وبھم بي يبرح فلم فيه فانظر شيئا حنيفة أبي عن أخذنا قد

 شيخ أبو حدثني قال الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا الكتاني الصقر بن علي بن طلحة أخبرنا 2 األئمة على
 بن عمر حدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم وأخبرنا األثرم حدثنا األصبھاني

 عند يوما حنيفة أبا ذكرت المبارك بن قال يقول هللا عبد أبا سمعت قال األثرم بكر أبو حدثنا الجوھري محمد
 عندنا ذكرهفت سلم و عليه هللا صلى محمد أمة في السيف يرى رجل إلى تجيء فقال فعاتبته عني فأعرض األوزاعي

 محمود بن هللا عبد حدثنا الحافظ علي أبو أخبرنا الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني 3
 عن فروى المبارك بن هللا عبد حضر أنه الوزير أبا سمعت يقول قھزاد بن هللا عبد بن محمد سمعت قال المروزي
 هللا رسول عن أحدثك هللا عبد فقال ھذا في حنيفة أبي قول ما رجل هل فقال حديثا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 النعالي دوما بن أخبرنا 4 سلم و عليه هللا صلى محمد أمة في السيف يرى كان برجل وتجيئ سلم و عليه هللا صلى
 حدثنا محمد بن احمد حدثنا الحلواني علي بن الحسن حدثنا األبار علي بن احمد حدثنا سلم بن جعفر بن احمد أخبرنا
 قلت الوداع عند كان فلما الحنيفة أبا فذكرت األوزاعي عند كنت قال المبارك بن عن رزمة أبي بن العزيز عبد

 وقال 5 أخبرتني أال فقلت قال األمة في السيف يرى رجال تطري سمعتك تسألني لم ولو ذلك أردت قد قال أوصني
 من أخي نعي جاءني الفزاري إسحاق أبو لي قال قال يوسف بن يزيد حدثني مزاحم أبي بن منصور حدثنا األبار
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 وأبا الثوري سفيان استشار قد وأنه قتل أنه فأخبروني الكوفة فقدمت الطالبي هللا عبد بن إبراھيم مع وخرج العراق
 قلت قال تهأفتي ماذا فقلت فاستفتاني جاءني قد نعم قال استفتاك انه وأخبرت بأخي مصيبتي أنبئه سفيان فأتيت حنيفة
 قال واستفتاني أتاني قد قال فاستفتاك أتاك أخي ان بلغني له فقلت حنيفة أبا فأتيت قال أنھاك وال بالخروج آمرك ال

 عن بحديث فحدثته قال رأي ھذا قال خيرا هللا جزاك ال فقلت عليه فأقبلت قال بالخروج افتيته قال افتيته فبما قلت
 بن أخبرنا 6 سلم و عليه هللا صلى النبي حديث يعني خرافة ھذه فقال لھذا ردال في سلم و عليه هللا صلى النبي
 السلمي الواحد عبد بن عمر حدثني الدمشقي صالح بن صفوان حدثني قال يعقوب حدثنا درستويه بن أخبرنا الفضل
 في ألنظر فركبت بالبصرة الفاطمي إبراھيم مع أخي قتل قال األوزاعي يحدث الفزاري محمد بن إبراھيم سمعت قال

 مع قتل لي أخا وأردت المصيصة من أقبلت أني فأخبرته أردت وأين أقبلت أين من لي فقال حنيفة أبا فلقيت تركته
 لوال قال ذاك من أنت منعك فما قلت منه جئت الذي المكان من لك خيرا كان أخيك مع قتلت أنك لو فقال إبراھيم
 يحيى بن محمد بن إبراھيم أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا 7 ذلك في تاستأني ما للناس وأشياء عندي كانت ودائع

 أبا سمعت يقول جميل بن الھيثم سمعت قال خبيق بن هللا عبد سمعت قال المسيب بن محمد حدثنا النيسابوري المزكي
  ذلك في أستاذه كان قال سليمان أبي بن فحماد له فقيل السيف يرى مرجئا حنيفة أبو كان يقول عوانة

 المؤدب الوضاح بن الحسن حدثنا قال الموصلي سعيد بن محمد بن علي أخبرنا الرزاز احمد بن علي أخبرني - 8
 في ولد ما يقوالن واألوزاعي الثوري سفيان سمعت قال الفزاري إسحاق أبو حدثنا الحرقي مسلم أبي بن مسلم حدثنا

 أين إسحاق أبا يا يوما لي قال السيف يرى مرجئا حنيفة أبو وكان حنيفة أبي من األمة ھذه على أشأم مولود اإلسالم
 على المبيضة مع خرج إسحاق أبي أخو وكان قال خيرا كان أخوك ذھب حيث ذھبت لو قال المصيصة قلت تسكن

 بن سعيد عن أخبره علي بن محمد أن النقاش زياد بن الحسن بن محمد أخبرنا الفضل بن أخبرنا 9 فقتل المسودة
 صدقوا لي قال مرجىء جھمي حنيفة أبا إن يقولون خراسان أھل سمعت يوسف أبي القضاة لقاضي قلت قال سالم
  ديننا نقلده نكن ولم الفقه يدرسنا نأتيه كنا إنما فقال منه أنت فأين له قلت أيضا السيف ويرى

  واالفعال األلفاظ مستشنعات من عنه حكي ما ذكر

 بن هللا عبد حدثنا البزاز القاسم بن محمد حدثنا الخزاز العباس بن محمد ثناحد الجوھري علي بن الحسن أخبرنا - 1
 سمعت قال المصاحفي داود أبا سمعت قال النيسابوري منصور بن الخالق عبد الرحمن عبد أبو حدثني قال سعد أبي
 الفضل بن الحسين بن دمحم أخبرنا 2 تفنيان فإنھما مخلوقتين والنار الجنة كانت إن حنيفة أبو قال يقول مطيع أبا

 هللا عبد سمعت يقول طالب أبي بن إبراھيم سمعت قال السراج إسحاق بن محمد حدثنا النجاد إبراھيم بن علي حدثنا
 فإنھما خلقتا والنار الجنة كانت إن يقول حنيفة أبا سمعت يقول البلخي مطيع أبا سمعت يقول الرماح بن عثمان بن

 الفضل بن قال دائم أكلھا تعالى قال وهللا وكذب النجاد قال وهللا وكذب السراج قال وهللا وكذب مطيع أبو قال تفنيان
 رزق بن أخبرنا 3 قاله من كل وهللا وكذب حنيفة أبا ال إليه يذھب كان مطيع أبا أن يحكي القول ھذا قلت وهللا وكذب
 سمعت قال موسى بن محبوب حدثنا سعيد بن إبراھيم حدثنا األبار علي بن احمد حدثنا سلم بن جعفر بن احمد أخبرنا
 4 قولي من بكثير الخذ وأدركته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أدركني لو حنيفة أبو قال يقول أسباط بن يوسف
 أخبرنا 5 غيره إلى فيخالفه سلم و عليه هللا صلى النبي عن الشيء يجيئه حنيفة أبو كان يقول إسحاق أبا وسمعت قال
 احمد حدثنا الخشاب عيسى بن محمد بن هللا عبد أخبرنا األصبھاني حسنويه بن هللا عبد بن محمد بن نالحس سعيد أبو
 قال الھاشمي علي بن عيسى بن إسماعيل حدثني الرحمن عبد بن السالم عبد حدثنا إبراھيم بن احمد حدثنا مھدي بن

 فيھا فأجاب مسألة عن فسألته الغزو أمر نم الشيء عن أسأله حنيفة أبا آتي كنت قال الفزاري إسحاق أبو حدثني
 مسألة عن آخر يوما وسألته قال 6 ھذا من دعنا قال وكذا كذا سلم و عليه هللا صلى النبي عن فيھا يروي إنه له فقلت
 7 خنزير بذنب ھذا حك فقال وكذا كذا فيه سلم و عليه هللا صلى النبي عن يروى ھذا إن له فقلت قال فيھا فأجاب قال
 أبو حدثنا الفراء يعني صالح أبو حدثنا الحلواني علي بن الحسن حدثنا األبار حدثنا سلم بن أخبرنا دوما بن ناأخبر

 بن محمد حدثنا األبار وقال 8 خرافة حديث ھذا فقال السيف رد في حديثا حنيفة أبا حدثت قال الفزاري إسحاق
 آخذ ال فقال سلم و عليه هللا صلى النبي عن بحديث حنيفة أبا حدثنا يقول عاصم بن علي سمعت قال األزرق حسان



8 

 

 عمر بن محمد أخبرنا النرسي نصر أبي بن محمد أخبرنا 9 به آخذ ال فقال سلم و عليه هللا صلى النبي عن فقلت به
 بن العباس حدثنا إسحاق بن ھارون بن موسى حدثنا الكوفي سعيد بن محمد بن احمد أخبرنا البزاز بھتة بن محمد بن
 أن عمر بن عن نافع حنيفة ألبي قلت قال مفضل بن بشر عن األسود أبي بن بكر أبو حدثني بالكوفة العظيم عبد
 رضخ يھوديا أن أنس عن قتادة قلت 1 رجز ھذا قال يتفرقا لم ما بالخيار البيعان قال سلم و عليه هللا صلى النبي
 بكر أبو أخبرنا 11 ھذيان قال حجرين بين رأسه سلم و عليه هللا صلى النبي فرضخ حجرين بين جارية راس

 منصور بن إسحاق حدثنا الحافظ علي بن محمد حدثكم بمرو المحمودي محمود بن محمد على قرأت قال البرقاني
 ھذا فقال والمحجوم الحاجم أفطر سلم و عليه هللا صلى النبي قول حنيفة ألبي ذكر قال أبيه عن الصمد عبد أخبرنا
 رزق بن أخبرنا 13 شيطان قول ھذا فقال الوالء في عمر قول من أو عمر قضاء من ءقضا له وذكر 12 سجع
 معمر أبو حدثنا بنيسابور النيسابوري يحيى بن محمد حدثنا األبار علي بن احمد حدثنا سلم بن جعفر بن احمد أخبرنا
 عن رجل فسأله نفر وعنده فأتيته حنيفة أبو وبھا بمكة كنت قال الوارث عبد حدثنا الحجاج أبي بن عمرو بن هللا عبد

 رجل لي فقال فسبحت قال شيطان قول ذاك قال الخطاب بن عمر عن رواية فما الرجل له فقال فيھا فأجاب مسألة
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن رويت رواية فما قال فأجابه مسألة عن فسأله ھذا قبل رجل جاءه فقد أتعجب
 الملك عبد بن محمد أخبرنا 14 أبدا فيه أعود ال مجلس ھذا نفسي في فقلت سجع ذاھ فقال والمحجوم الحاجم أفطر

 إبراھيم بن يعقوب بن محمد عمرو أبو حدثنا الرازي الحسين بن محمد بن احمد العباس أبو أخبرنا القرشي
 ألبي ذكر دمآ بن يحيى قال قال يقول إسحاق سمعت يقول المروزي نصر بن محمد هللا عبد أبا سمعت النيسابوري

 تستكمل حتى مرتين لنتوضأ قال اإليمان نصف الوضوء قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن الحديث ھذا حنيفة
 أيمانا الصالة سمى تعالى هللا الن الصالة نصف يعني اإليمان نصف الوضوء آدم بن يحيى فقال إسحاق قال اإليمان
 فالطھور بطھور إال صالة تقبل ال سلم و عليه هللا صلى النبي وقال صالتكم يعني ايمانكم ليضيع هللا كان وما فقال

 ألبي وذكر آدم بن يحيى قال إسحاق قال هللا عبد أبو قال به إال تتم ال الصالة كانت إذ المعنى ھذا على اإليمان نصف
 ال قوله وتفسير يحيى قال العلم يستكمل حتى أدري ال مرتين فليقل قال العلم نصف أدري ال قال من قول حنيفة
 بن محمد بن إبراھيم القاسم أبو أخبرنا اآلخر نصف فأحدھما أدري وال أدري ھو إنما العلم ألن العلم نصف أدري
 بن عمران حدثنا بعسقالن القيسي محمود بن سالمة حدثنا المقرئ بن بكر أبو أخبرنا بأصبھان المؤدب سليمان
 كان حنيفة أبي من هللا على أجرأ رأيت ما قال عيينة بن سفيان حدثنا الرمادي بشار بن إبراھيم حدثنا الطائي موسى
 فجعل يفترقا لم ما بالخيار البيعان إن أروي أني بلغه فيرده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لحديث األمثال يضرب
 دوما بن أخبرنا 16 يفترقان كيف سفر في كانا إن أرأيت السجن في كانا إن أرأيت سفينة في كانا إن أرأيت يقول
 حنيفة أبا سمعت يقول السيناني موسى بن الفضل سمعت قال المروزي عمار أبو حدثنا األبار حدثنا سلم بن أخبرنا
 أخبرنا 17 ينجس لم قلتين الماء كان إذا سلم و عليه هللا صلى النبي على يرد قلتين يبول من أصحابي من يقول

 قال شماس بن إبراھيم بن محمد بن العباس حدثنا مخلد بن محمد حدثنا رالصفا عثمان بن هللا عبد حدثنا الخالل
 يديه فيرفع يطير أن يريد حنيفة أبو فقال الركوع في اليدين رفع عن حنيفة أبا المبارك بن سأل يقول وكيعا سمعت
 أبو فسكت لثانيةا في يطير فإنه األولى في طار كان إن المبارك بن فقال عاقال رجال المبارك بن وكان وكيع قال

 قال الحميدي حدثنا إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا 18 شيئا يقل ولم حنيفة
 أبا يا فقلت فأفتاه الصرف من مسألة عن حنيفة أبا رجل فسأل بالكوفة خصيب أم جنازة في كنت قال سفيان سمعت
 كان فما بھا فاعمل اذھب استفتاه للذي وقال فغضب ھذه في اختلفوا قد مسل و عليه هللا صلى محمد أصحاب إن حنيفة
 بن محمد بن عمر حدثنا البجلي عثمان بن محمد بن الواحد عبد القاسم أبو القاضي أخبرنا 19 على فھو إثم من فيھا
 صالح أبو حدثنا قخبي بن هللا عبد حدثنا الوساوسي الكريم عبد بن محمد بن احمد طلحة أبو حدثنا الفياض بن عمر
 أكثر أو حديث أربعمائة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على حنيفة أبو رد يقول أسباط بن يوسف سمعت قال الفراء
 سھمان للفرس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال فقال منھا بشيء أخبرني قلت نعم قال تعرفھا محمد أبا يا له قلت

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأشعر المؤمن سھم من أكثر بھيمة سھم أجعل ال أنا حنيفة أبو قال سھم وللرجل
 حنيفة أبو وقال يتفرقا لم ما بالخيار البيعان سلم و عليه هللا صلى وقال مثله االشعار حنيفة أبو وقال البدن وأصحابه

 أصحابه وأقرع سفر في يخرج أن أراد إذا نسائه بين يقرع سلم و عليه هللا صلى النبي وكان خيار فال البيع وجب إذا
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 قولي من بكثير ألخذ وأدركته سلم و عليه هللا صلى النبي أدركني لو حنيفة أبو وقال قمار القرعة حنيفة أبو وقال
 إسماعيل بن محمد حدثنا الدراج خفيف بن عمر بن عثمان حدثني رزق بن أخبرنا 2 الحسن الرأي إال الدين وھل

 أبو حدثنا قاال الكاغدي محمد بن عمر حدثكم الزيات بن حفص أبي على قرأت قال برقانيال وأخبرنا البصالني
 علي أخبرنا الرزاز احمد بن علي أخبرني 21 حديث مائتي خالف حنيفة أبا وجدنا يقول وكيعا سمعت قال السائب

 أو سلمة بن حماد حدثنا حماد بن األعلى عبد حدثنا األنباري فيروز بن عيسى حدثنا الموصلي سعيد بن محمد بن
 أبو حدثنا الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا 22 برأيه واستدبرھا اآلثار استقبل حنيفة أبو يقول سمعته
 سلمة بن حماد سمعت قال مؤمل حدثنا أبي حدثنا حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس
 حدثنا سلم بن أخبرنا دوما بن أخبرنا 23 برأيه فردھا والسنن اآلثار استقبل حنيفة أبا إن فقال حنيفة أبا وذكر يقول
 برأيه يردھا السنة يستقبل ھذا حنيفة أبو يقول سلمة بن حماد سمعت قال مؤمل عن غيالن بن محمود حدثنا األبار

 حدثنا المرثدي بشر بن مداح حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا المتوثي محمد بن الحسين بن محمد أخبرنا 24
 يا فقال أخرجه حنيفة ألبي كتابا عندك أن بلغني له فقلت عوانة أبا أتيت قال السري بن بشر سمعت السندي بن رجاء
 قال صنعت ما على حملك ما فقلت به فرمى قطعة قطعة فقطعه كتابا فاستخرج له صندوق إلى فقام ذكرتني بني
 فقال األمر يقلدوه أن وأرادوا الحديد حموا قد كأنما السلطان قبل من بعجلة سولر فأتاه جالسا حنيفة أبي عند كنت
 يا فقلت الرجل فذھب فاقطعوه دراھم عشرة قيمته كانت إن متعتع غير فقال ترى فما وديا سرق رجل األمير يقول
 هللا صلى هللا رسول أن جخدي بن رافع عن حبان بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى حدثني هللا تتقي أال حنيفة أبا

 قطع وقد فانتھى مضى قد حكم ذاك متعتع غير فقال يقطع فإنه الرجل أدرك كثر وال ثمر في قطع ال قال سلم و عليه
 الحلواني علي بن الحسن حدثنا األبار حدثنا سلم بن أخبرنا دوما بن أخبرنا 25 كتاب عندي له يكون ما فھذا الرجل
 فقلت قال القطع عليه فقال وديا سرق رجل عن رجل فسأله حنيفة أبي عند كنت قال انةعو أبي عن عاصم أبو حدثنا
 ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال خديج بن رافع عن حبان بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى حدثني له

 به جرت فقد دعه قال فرده تهأفتي الذي الرجل قلت ھذا بلغني ما قال نعم قلت تقول إيش قال كثر وال ثمر في قطع
 حماد عن ھارون بن يزيد حدثنا الحلواني قال 26 ودمه بلحمه جرت تكون أن أخاف عاصم أبو قال الشھب البغال
 بن أخبرنا 27 هللا سبحان قلت الفدية عليه قال سراويل فلبس إزارا يجد لم محرم عن وسئل حنيفة أبا شھدت قال
 المسجد في جالسا كنت قال حماد عن عارم حدثنا عامر بن عيسى موسى أبو حدثنا األبار حدثنا سلم بن حدثنا دوما

 هللا سبحان قلت قال دم عليه قال خفا فلبس نعلين يجد لم محرم حنيفة أبا يا فقال رجل فجاءه حنيفة أبى عند الحرام
 من أسفل وليقطعھما الخفين فليلبس نعليه يجد لم إذا المحرم في قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن أيوب حدثنا

 بن أحمد يعلى أبى على قرأت يقول األبندونى إبراھيم بن هللا عبد القاسم أبا سمعت قال البرقاني أخبرنا 28 الكعبين
 حنيفة أبى إلى جلست قال زيد بن حماد حدثنا الحجاج بن إبراھيم حدثكم سفيان بن الحسن على وقرئ المثنى بن على
 دم عليك حنيفة أبو فقال إبراھيم شك محرم وأنا خفين لبست قال أو محرم وأنا سراويل لبست فقال رجل فجاءه بمكة
 قال يجد لم أو وجد سواء فقال يجد لم أنه يزعم ھذا حنيفة أبا يا فقلت ال قال إزارا وجدت أو نعلين وجدت حماد قال
 يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عباس بن عن زيد بن جابر عن دينار بن عمرو حدثنا فقلت حماد

 هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن نافع عن أيوب وحدثنا النعلين بجد لم لمن والخفين اإلزار يجد لم لمن السراويل
 شيء ال أي يده إبراھيم وحرك بيده فقال النعلين يجد لم لمن والخفين اإلزار يجد لم لمن السراويل قال سلم و عليه
 في سفيان بن الحسن يذكر لم يجد لم أو وجد دم عليه قال إبراھيم عن حماد حدثني قال تقول عمن فأنت له فقلت قال

 ما أرطاة أبا يا له فقلت المسجد داخل أرطاة بن الحجاج فتلقاني عنده من فقمت قال إبراھيم عن حماد حديث حديثه
 بن جابر عن دينار بن عمرو حدثنا قال النعلين ديج ولم الخفين ولبس اإلزار يجد ولم سراويل لبس محرم في تقول
 النعلين يجد لم لمن والخفين اإلزار يجد لمن السراويل قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس بن عن زيد
 أن عمر بن عن نافع وحدثني ال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال أنه تحفظ ما أرطاة أبا يا له قلت

 وحدثني قال النعلين يجد لم لمن والخفين اإلزار يجد لم لمن السراويل قال وسلم هللا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بال فما فقلت النعلين يجد لم لمن والخفين اإلزار يجد لم لمن السراويل قال أنه علي عن الحارث عن إسحاق أبو

 سلم بن أخبرنا دوما بن أخبرنا 29 يعلى أبي لفظ ذاك هللا قبح ذاك من وصاحب ذاك ومن قال وكذا كذا قال صاحبكم
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 فحدثتھم الكوفة قدمت قال عيينة بن سفيان حدثنا حماد بن نعيم حدثنا الحلواني علي بن الحسن حدثنا قال األبار حدثنا
 قال هللا عبد بن جابر عن ھذا يذكر حنيفة أبا ان فقالوا عباس بن حديث يعني زيد بن جابر عن دينار بن عمرو عن
 وإن هللا عبد بن جابر عن سيروه شئتم ان تبالون ال فقال حنيفة ألبي ذلك فذكروا قال زيد بن جابر ھو إنما ال قلت
 مكرم حدثنا المقرئ إبراھيم بن عمر حدثنا الصيمري هللا عبد أبو القاضي أخبرنا 3 زيد بن جابر عن صيروه شئتم
 كانت إن المعدل بن ألحمد الواسطي زيد بن محمد هللا عبد أبو شدنيأن قال البغوي صالح بن علي حدثنا أحمد بن

 التمسك عن والراغبين...  تعمدا القياس إلى المائلين... ...  زفر أو حنيفة أبي إثم فعليك...  حدثتني الذي كاذبة
 عبيد بن محمد خبرناأ قالوا النرسي عمر بن ومحمد بكر أبي بن والحسن السكري يحيى بن هللا عبد أنبأنا...  بالخبر
 يقول حنيفة أبا سمعت قال عوانة أبو حدثنا سلمة أبو حدثنا قال جعفر أبو علي بن محمد حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا

 حالل فقال جعفر أبو شك السكر أو السكر عن سئل حتى حالل قال إال شيء عن سئل فما قال األشربة عن وسئل
 بن موسى أخبرنا النرسي حسنويه بن محمد بن محمد أخبرنا 32 عنه تأخذوا فال عالم زلة إنھا ھؤالء يا قلت قال

 بن إسحاق حدثنا المروزي يعقوب بن إسحاق حدثني الباغندي سليمان بن محمد بن محمد حدثنا السراج عيسى
 ثم فدفن مات ميتا أن لو يقول حنيفة أبا سمعت يقول السكري حمزة أبا سمعت قال النضر بن احمد حدثني راھويه
 صالح حدثنا بھمذان البزاز العزيز عبد بن عيسى بن محمد أخبرنا 33 فيبيعوه ينبشوه أن فلھم الكفن إلى أھله احتاج
 سفيان سمعت قال بشار بن إبراھيم أخبرنا أيوب بن محمد حدثنا صالح أبي بن القاسم حدثنا الحافظ التميمي احمد بن
 قد حنيفة أبا يا فقال خراسان أھل من رجل يوما أتاه ولقد حنيفة أبي من هللا على أجرأ أحدا رأيت ما يقول عيينة بن

 عن السائب بن عطاء أخبرني ھذا من أجرأ أحدا سمعتم فھل ھاتھا قال عنھا أسألك أن أريد مسألة ألف بمائة أتيتك
 أحدھم كان إن نصاراأل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من ومائة عشرين أدركت لقد قال ليلى أبي بن

 في ليقول أحدھم كان وإن األول إلى ترجع حتى ھذا إلى وھذا ھذا إلى ھذا فيرد غيره إلى فيردھا المسألة عن ليسأل
  ھذا من أجرأ بأحد سمعتھم فھل مسألة ألف مائة ھات يقول وھذا ليرتعد وانه شيء

   اخباره من لكبذ يتصل ما إلى عنه والتحذير رأيه ذم في العلماء قاله ما ذكر

 الفسوي عثمان بن محمد بن الحسن علي أبو حدثنا بالبصرة البزاز إبراھيم بن احمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 1
 قال أبيه عن عروة بن ھشام حدثنا الحمصي عباس بن إسماعيل حدثنا عوف بن محمد حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا
 نعيم أبو أخبرنا 2 وأھلكوا فھلكوا بالرأي فقالوا األمم سبايا أبناء فيھم أنش حتى مستقيما إسرائيل بني في األمر كان

 بن ھشام عن سفيان حدثنا الحميدي حدثنا موسى بن بشر حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد حدثنا الحافظ
 بالرأي فيھم فقالوا األمم سبايا أبناء المولدون فيھم ظھر حتى معتدال إسرائيل بني أمر يزل لم قال أبيه عن عروة
 بالبصرة البتي وعثمان بالكوفة حنيفة أبو ذلك غير حتى معتدال الناس أمر يزل ولم سفيان قال وأضلوا فضلوا
 بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا 3 األمم سبايا أبناء من فوجدناھم فنظرنا بالمدينة الرحمن عبد أبي بن وربيعة
 حنيفة أبو نشأ حتى مستقيما األمر ھذا كان يقول سفيان سمعت قال الحميدي ناحدث إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق احمد

 سفيان قال ثم عطاء قول على فكان بلدكم فاما فقال سفيان إلى نظر ثم قال بالبصرة والبتي بالمدينة وربيعة بالكوفة
 فيھم ظھر حتى معتدال مستقيما يزل لم إسرائيل بني أمر إن أبيه عن عروة بن ھشام قال كما أنه فظننا ذلك في نظرنا

 سبي بن والبتي سبي بن ربيعة فوجدنا فنظرنا سفيان قال وأضلوا فظلوا بالرأي فيھم فقالوا األمم سبايا أبناء المولدون
 اإلستراباذي رامين بن الحسين بن الحسن محمد أبو القاضي أخبرنا 4 ذاك من ھذا أن فنرى سبي بن حنيفة وأبو

 عمار أبو حدثنا معدان بن الحسين بن علي حدثنا بشيراز الصوفي توبة أبي بن جعفر بن مداح الحسن أبو أخبرنا
 بالكوفة حنيفة أبو الشأن ھذا بدل من أول فإذا نظرنا عيينة بن سفيان قال قال الحميدي حدثنا حريث بن الحسين
 هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أناأنب 5 األمم سبايا مولدي من فوجدناھم فنظرنا بالمدينة وربيعة بالبصرة والبتي
 ھذا في األمم سبايا في نظرنا عيينة بن سفيان قال عمار بن قال قال إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خميرويه بن

 حدثنا الفضل بن أخبرنا 6 بالمدينة الرأي ربيعة وذا بالبصرة البتي وعثمان بالكوفة حنيفة أبا منھم فوجدنا الحديث
 لمحمد قلت قال حمدويه عن لنا صاحب حدثنا البخاري إسماعيل بن محمد حدثنا الغازي شعيب بن براھيمإ بن علي
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 الدجال يدخلھا ال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن قال المدينة إال كلھا البلدان دخل النعمان لرأي ما مسلمة بن
 المقرئ زياد بن الحسن بن محمد أخبرنا األزرق سينالح بن محمد أخبرني 7 الدجاجلة من دجال وھو الطاعون وال
 حنيفة أبي رأي بال ما له وقيل المديني مسلمة بن محمد قال مخلد بن حمدويه قال قال أخبرھم المروزي رجاء أبا أن

 كمل أنقابھا من نقب كل على قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ألن قال المدينة يدخل ولم كلھا األمصار ھذه دخل
 بن هللا عبيد أخبرنا الفضل بن أخبرنا 8 أعلم وهللا يدخلھا لم ثم فمن الدجالين كالم من وھذا دخولھا من الدجال يمنع
 مالك قال قال الحنيني إبراھيم بن إسحاق حدثنا الصباح بن الحسن حدثني سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر
 هللا صلى هللا رسول قبض ويقول الراي يعيب وكان حنيفة أبي من ماإلسال أھل على أضر مولود اإلسالم في ولد ما

 تتبع وال وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول آثار تتبع أن ينبغي فانما واستكمل األمر ھذا تم وقد سلم و عليه
 يتم ال األمر ھذا ىأر اتبعته غلبك رجل جاء كلما فأنت فاتبعته منك أقوى آخر رجل جاء الرأي اتبع متى وإنه الرأي

 عن أنس بن مالك كاتب حبيب حدثنا النيسابوري األزھري أبو حدثنا األبار حدثنا سلم بن أخبرنا رزق بن أخبرنا 9
 وما األرجاء في جميعا الوجھين في إبليس فتنة من األمة ھذه على أضر حنيفة أبي فتنة كانت قال أنس بن مالك
 حدثنا الجصاص احمد بن هللا عبد حدثنا الشيباني المفضل أبو حدثنا األزھري أخبرني 1 السنن نقص من وضع

 رأي من أعظم الدجال فتنة بعد فتنة اإلسالم في أعلم ما يقول مھدي بن الرحمن عبد سمعت قال بشر بن إسماعيل
 قال قولي نعيما سمعت قال يونس بن احمد حدثنا يعقوب حدثنا درستويه بن أخبرنا الفضل بن أخبرنا 11 حنيفة أبي

 الطناجيري الفرج أبو أخبرنا 12 صلب لرجل فالن إال حنيفة أبو وضع ما الشر من اإلسالم في وضع ما سفيان
 بن إسحاق حدثني الخياط محمد بن كثير حدثنا زيدان بن هللا عبد حدثنا بالكوفة البكائي الرحمن عبد بن علي حدثنا

 فيه يكون أن من خير خمار االحياء من حي كل في يكون نأل يقول شريكا سمعت قال األسدي صالح أبو إبراھيم
 حدثني الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا 13 حنيفة أبي أصحاب من رجل
 منصور حدثنا قاال األبار علي بن احمد حدثنا سلم بن أخبرنا له واللفظ دوما بن وأخبرنا حنبل بن احمد بن هللا عبد
 خيرا كان الخمر يبيع خمار الكوفة أرباع من ربع كل في أن لو يقول هللا عبد بن شريكا سمعت قال مزاحم أبي بن
 بن بكر أبو حدثنا يعقوب حدثنا درستويه بن أخبرنا الفضل بن أخبرنا 14 حنيفة أبي بقول يقول من فيه يكون أن من
 أن يريدون فقال حنيفة أبو وذكر أيوب سمعت يقول زيد بن حماد سمعت قال مھدي بن الرحمن عبد سمعت قال خالد
 القاسم وأبو الحيري الحسن بن احمد بكر أبو القاضي أخبرنا 15 نوره يتم أن إال هللا ويأبى بافواھھم هللا نور يطفئوا
 صماأل يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا قالوا الصيرفي موسى بن محمد سعيد وأبو السراج محمد بن الرحمن عبد
 المسجد في قاعدا أيوب كان قال مطيع أبي بن سالم حدثنا عامر بن سعيد حدثنا الصاغاني إسحاق بن محمد حدثنا
 فقاموا قوموا بجربه يعرنا ال قوموا ألصحابه قال نحوه أقبل قد أيوب رآه فلما نحوه فاقبل حنيفة أبو فرآه الحرام
 عن عامر بن األسود حدثنا سھل بن الفضل حدثني يعقوب دثناح درستويه بن أخبرنا الفضل بن أخبرنا 16 فتفرقوا
 األنباري الھيثم بن جعفر بن محمد أخبرنا قاال البرقاني رزق بن أخبرنا 17 جربا حنيفة أبو كان إنما قال شريك
 األوزاعي سمعت يقول الحلبي حسان بن سليمان سمعت قال السندي بن رجاء حدثنا شاكر بن محمد بن جعفر حدثنا

 حدثنا سلم بن أخبرنا رزق بن وأخبرنا عروة عروة فنقضھا اإلسالم عرى إلى حنيفة أبو عمد يقول أحصيه االم
 األوزاعي أصحاب في يكن ولم العابدين من وكان كلثوم بن سلمة حدثنا توبة أبو حدثنا علي بن الحسن حدثنا األبار
 الفضل بن أخبرنا 19 عروة عروة اإلسالم لينقض كان نإ  الحمد حنيفة أبو مات لما األوزاعي قال قال منه أحيى
 حدثنا الخشاب عيسى بن محمد بن هللا عبد أخبرنا حسنويه بن سعيد أبو وأخبرنا يعقوب حدثنا درستويه بن أخبرنا
 عند كنت مھدي بن حديث وفي كنا قال الفزاري محمد بن إبراھيم حدثنا حماد بن نعيم حدثنا قاال مھدي بن احمد
 عروة اإلسالم عرى ينقض كان لقد منه المسلمين أراح الذي  الحمد فقال حنيفة أبي نعي جاء إذ الثوري سفيان
 مھدي بن احمد حدثنا الخشاب أخبرنا حسنويه بن وأخبرنا منه اإلسالم أھل على أشأم مولود اإلسالم في ولد ما عروة
 في ولد ما يقول الثوري سفيان سمعت قال ثعلبة عن ريرج حدثنا هللا عبد بن سليمان حدثني إبراھيم بن احمد حدثنا

 محمد هللا عبد حدثنا بساوة المقدسي إبراھيم بن احمد نصر أبو أخبرنا 21 منه اإلسالم أھل على أشأم مولود اإلسالم
 بن علي حدثنا زيد بن علي حدثنا الديبلي إبراھيم بن محمد حدثنا قال بارمية الخان بصاحب المعروف جعفر بن

 أبي من اإلسالم على أضر اإلسالم في مولود ولد ما يقول األوزاعي سمعت قال كثير بن محمد سمعت قال صدقة
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 النرسي عمر بن محمد وأخبرنا القاضي كامل بن احمد أخبرنا الوراق الحسن بن محمد العالء أبو أخبرنا 22 حنيفة
 خزيمة بن الفضل بن احمد أخبرنا الواعظ هللا عبد بن محمد بن الملك عبد أخبرنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا
 في ولد ما يقوالن وسفيان األوزاعي سمعت قال الفزاري حدثنا توبة أبو حدثنا الترمذي إسماعيل أبو حدثنا قالوا

 األبار حدثنا سلم بن أخبرنا رزق بن أخبرنا 23 حنيفة أبي من عليھم شر الشافعي وقال عليھم أشام مولود اإلسالم
 مولود اإلسالم في ولد ما يقول حمادا سمعت قال البصري السكن بن يحيى سمعت الضبي محمد بن أيوب حدثنا
 نعيم أبو وأخبرنا إسحاق بن حنبل حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا 24 حنيفة أبي من عليھم أضر
 ما يقول سفيان سمعت قال الحميدي حدثنا قاال موسى بن بشر حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد حدثنا الحافظ
 الھروي محمد بن حامد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا 25 حنيفة أبي من السالم على أضر مولود اإلسالم في ولد

 قال إسحاق بن عمر حدثنا إسماعيل بن مؤمل حدثنا يعقوب بن سعيد حدثنا السامي الرحمن عبد بن محمد حدثنا
 حدثنا عروة عروة اإلسالم عرى لينقض كان إن حنيفة أبي من أشأم مولود اإلسالم في ولد ما يقول عون بن سمعت
 بن محمود حدثنا خلف بن ھيثم حدثنا الرزاز سمعان بن احمد بن عثمان أخبرنا المقرئ بكير بن محمد بن محمد
 من أشأم مولود اإلسالم في دول ما يقول عون بن سمعت قال الربيع شريك قيس بن عمرو حدثنا المؤمل حدثنا غيالن
 قال زيد بن حماد حدثنا حرب بن سليمان حدثنا يعقوب حدثنا درستويه بن أخبرنا الفضل بن أخبرنا 27 حنيفة أبي
 يصدون ممن وأصحابه حنيفة وأبو حرب بن سليمان قال هللا سبيل عن يصدون صدادين فيكم أن نبئت عون بن قال
 حدثنا المستعيني العالف هللا عبد بن محمد حدثنا القواس عمر بن يوسف دثنيح الخالل أخبرنا 28 هللا سبيل عن
 دينه عصم أخطأ رجل ذاك فقال البتي عند حنيفة أبو ذكر قال زيد بن حماد حدثنا سفيان بن أبان حدثنا حرب بن علي
 محمود بن سالمة حدثنا المقرئ بكر أبو أخبرنا األصبھاني سليمان بن محمد بن إبراھيم أخبرنا 29 حاله يكون كيف

 شيء في نظرت لو لسوار قيل يقول سفيان سمعت قال الفريابي حدثنا سفيان أبي بن إبراھيم حدثنا بعسقالن القيسي
 مخلد بن إبراھيم أخبرنا 31 دينه في الرفق يؤت لم رجل كالم في أنظر كيف فقال وقضاياه حنيفة أبي كالم من

 مصعب أبو مطرف حدثنا الجوھري المغيرة بن القاسم حدثنا الحكيمي يمإبراھ بن احمد بن محمد حدثنا المعدل
 31 حنيفة أبو ومنھم الدين في الھلكة قال العضال الداء بھا العراق في عمر قول عن أنس بن مالك سئل قال األصم
 عبد بن إبراھيم حدثنا القاضي الحسن بن محمد بن جعفر حدثنا إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا رزق بن أخبرنا
 ما قال نعم قلت عندكم حنيفة أبي برأي أيتكلم أنس بن مالك لي قال قال مسلم بن الوليد حدثنا معمر أبو حدثنا الرحيم
 هللا عبد أخبرني الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا المعدل محمد بن علي أخبرنا 32 تسكن أن لبلدكم ينبغي
 قال نعم قلت ببلدكم حنيفة أبو أيذكر أنس بن مالك لي قال قال مسلم بن الوليد عن معمر أبو حدثنا حنبل بن احمد بن
 علي بن والحسن السلماسي جعفر بن والحسين العتيقي محمد بن احمد أخبرنا 33 تسكن أن لبلدكم ينبغي ما

 أبي حدثنا الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبو أخبرنا البرذعي العزيز عبد بن علي أخبرنا قالوا الجوھري
 برجل ظنكم ما نعم فقال حنيفة أبا تعرف له وقيل أنس بن مالك سمعت يقول الشافعي سمعت قال سريج أبي بن حدثنا
 كان أنه يعني محمد أبو قال حجارة أو خشب من وھي ذھب من يجعلھا حتى دونھا لقام ذھب من السارية ھذه قال لو

 بن علي أبو أخبرنا المعدل محمد بن علي أنبأنا 34 له بان إذا الصواب إلى يرجع وال دونه ويحتج الخطأ على يثبت
 حنيفة أبا وذكر أنس بن مالك سمعت قال مزاحم أبي بن منصور حدثنا حنبل بن احمد بن هللا عبد أخبرنا الصواف

 قال القاضي الحسن بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي بكر أبو أخبرنا رزق بن أخبرنا 35 الدين كاد الدين كاد فقال
 وقال 36 دين له فليس الدين كاد ومن الدين كاد حنيفة أبا إن يقول مالكا سمعت يقول مزاحم أبي بن منصور سمعت
 وأبو الدين في الھالك العضال الداء يقول مالكا سمعت يقول مطرفا سمعت قال الحلواني علي بن الحسن حدثنا جعفر
 زكريا بن محمد حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا الطناجيري الفرج وأب أخبرني 37 العضال الداء من حنيفة

 أبي من أشأم مولود اإلسالم في ولد ما يقول مالكا سمعت قال الحنيني حدثنا الفرائضي زيد بن علي حدثنا العسكري
 حفص نب مخلد بن محمد حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة أخبرني 38 حنيفة
 عند كنا يقول القاضي يوسف أبا سمعت قال األشعري بالل أبو حدثنا الكوفي عاصم بن يحيى زكريا أبو حدثنا
 يحيى أبي بن إبراھيم فقال مسألة عن ھارون فسأل قال غياث بن وحفص يحيى أبي بن وإبراھيم وشريك أنا ھارون
 إسحاق أبو حدثنا شريك وقال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن التوأمة مولى صالح حدثنا



13 

 

 هللا عبد قال قال علقمة عن إبراھيم عن األعمش حدثنا حفص وقال الخطاب بن عمر قال قال ميمون بن عمرو عن
 أنبأنا 39 رأسك على تراب تفسيره قلت بسر خاك فقال قال حنيفة أبو قال قلت قال أنت تقول ما أنا لي قال قال

 قال منيب بن الرحيم عبد حدثنا الطوسي احمد بن حاجب محمد أبو أخبرنا الحرشي الحسن بن احمد بكر أبو القاضي
 أتيت قدمت فلما حاجا خرجت ثم كالمه في مھرت حتى حنيفة أبي إلى اختلفت قال عوانة أبا سمعت عفان قال

 فلما قلت ما على حنيفة أبي من سمعت فقلت فيھا وخالفوني عرفتھا وكنت مسائل عن يسألوني أصحابه فجعل مجلسه
 فنفضت فيه لي حاجة فال عنه يتحول دين كل قلت منه أحسن ھذا رأيت فقال عنھا رجع قد ھو فإذا عنھا سألته خرج
 بن النضر حدثنا منيب بن الرحيم عبد حدثنا احمد بن حاجب أخبرنا الحسن بن احمد وأخبرنا 4 إليه أعد لم ثم ثيابي
 إلى الكالم ھذا تحمل شامي يا فقال ليودعه جاء الخروج أراد فلما معنا وشامي حنيفة أبي إلى لفنخت كنا قال محمد
 بن الرحمن عبد حدثنا يعقوب حدثنا درستويه بن أخبرنا الفضل بن أخبرنا 41 كثيرا شرا تحمل قال نعم فقال الشام

 قراءة علي بن الحسن حدثنا القاضي لكام بن احمد عن بكر أبي بن الحسن على وقرأت مسھر أبو حدثنا إبراھيم
 والذي تفتي الذي ھذا حنيفة أبا يا حنيفة ألبي قلت قال زفر بن مزاحم عن مسھر أبو حدثنا قال حدثھم دحيما أن عليه

 بن علي أخبرنا 42 فيه شك ال الذي الباطل لعله أدري ما وهللا فقال قال فيه شك ال الذي الحق ھو كتبك في وضعت
 يقول نعيم أبا سمعت يقول محمد بن العباس سمعت قال المادراني إسحاق بن علي حدثنا البصري حسنال بن القاسم
 يوما فقال زفر قال عنه نكتب فكنا الحسن بن ومحمد يوسف أبو ومعنا حنيفة أبي إلى نختلف كنا يقول زفر سمعت
 الرأي وأرى غدا فأتركه اليوم الرأي ىأر قد فإني مني تسمعه ما كل تكتب ال يعقوب يا ويحك يوسف ألبي حنيفة أبو
 حدثنا عمر أبي بن حماد حدثنا مخلد بن محمد حدثنا بكران بن محمد حدثنا الخالل أخبرني 43 غد بعد وأتركه غدا
 44 مصيب أم أنا أمخطئ أدري ما وهللا فإني شيئا عني ترو ال يوسف ألبي يقول حنيفة أبا سمعت قال نعيم أبو

 إلى أجلس كنت قال أبيه عن غياث بن حفص بن عمر حدثنا سعيد بن إبراھيم حدثنا سلم بن اأخبرن رزق بن أخبرنا
 على واقبلت تركته ذلك رأيت فلما أقاويل بخمسة فيھا فيفتي الواحد اليوم في مسألة عن يسأل فأسمعه حنيفة أبي

 بن حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا حبابة بن محمد بن هللا عبيد حدثنا طالب أبي بن الحسن أخبرني 45 الحديث
 بن أخبرني 46 خطأ به أحدثكم ما وعامة عطاء من أفضل رأيت ما يقول حنيفة أبا سمعت قال أبي حدثنا المقرئ
 أبا سمعت قال المقرئ بن حدثنا غيالن بن محمود حدثنا األبار علي بن احمد أخبرنا احمد بن دعلج أخبرنا الفضل
 حدثنا الحميدي حدثنا حنبل حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا 47 خطأ به ثكمأحد ما عامة يقول حنيفة
 قال بھا الخوارزمي الحبابي بكر أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا 48 سمعه كان إن عطاء سمع إنه حنيفة أبو حدثنا وكيع
 في سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت يقول حماد بن محمد سمعت يقول القاضي أبي بن هللا عبد محمد أبا سمعت
 ثالث ال ال ال قال عليه وأعمل فيھا أنظر وأصحابه حنيفة أبي كالم في النظر في تقول ما هللا رسول يا فقلت المنام
 ثم مرات ثالث نعم نعم نعم قال عليھا وأعمل فيھا أنظر أصحابك وحديث حديثك في النظر في تقول فما قلت مرات
  نسيته استيقظت فلما مرات ثالث لي وقاله دعاء فعلمني به أدعو دعاء نيعلم هللا رسول يا قلت

 أبو حدثنا السلمي إسماعيل بن محمد حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا الحنائي هللا عبد بن محمد أخبرنا - 49
 ما وحرم هللا حرم ما أحل حنيفة ألبي الحيل كتاب في نظر من قال المبارك بن هللا عبد حدثنا نافع بن الربيع توبة
 بن محمد جعفر أبا سمعت قال النيسابوري الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرني هللا أحل
 شميل بن النضر سمعت يقول الدارمي سعيد بن احمد سمعت يقول الھروي منصور بن يحيى سمعت يقول صالح
 بن هللا عبد حدثنا قال العباس بن محمد أخبرنا األزھري حدثني 51 كفر كلھا مسألة كذا كذا الحيل كتاب في يقول

 قال الطالقاني إسحاق أبو حدثنا الوھاب عبد بن وھو ھدبة حدثنا الحزامي موسى بن احمد حدثنا المدائني إسحاق
 منه وبانت جهح بطل فقد به يفتي أو يستعمله حنيفة أبي حيل كتاب عنده كان من يقول المبارك بن هللا عبد سمعت
 وضع الذي المبارك بن فقال شيطان إال الحيل كتاب وضع أدري ما الرحمن عبد أبا يا المبارك بن مولى فقال امرأته
 حدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا 52 الشيطان من أشر الحيل كتاب
 إسحاق أبا الطالقاني سمعت قال المروزي سھل بن زكريا حدثني قال ثرماأل بكر أبو حدثنا الجوھري محمد بن عمر
 وبطل امرأته بانت كافر فھو فيه بما يعمل أو به يفتي بيته في الحيل كتاب كان من يقول المبارك بن سمعت يقول
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 تراجع ثم يتبين حتى اإلسالم عن ارتدت زوجھا من تختلع أن المرأة أرادت إذا الكتاب ھذا في إن له فقيل قال حجه
 إبليس إال وضعه ما المؤذن خاقان له فقال حجه وبطل امرأته منه بانت كافر فھو ھذا وضع من هللا عبد فقال اإلسالم

 عبد على أشھد قال النيسابوري هللا عبد بن الحسين أخبرنا زكريا وقال 53 إبليس من أبلس عندي وضعه الذي قال
 فاستغفر حنيفة أبي عن رويته شيء كل تركت قد حسين يا لي قال أنه عنھا هللا يسألني شھادة المبارك بن يعني هللا
 مجلس أتيت إذا كنت المبارك بن قال يقول كليھما شقيق بن وعلي هللا عبد سمعت زكريا وقال 54 إليه وأتوب هللا

 شئت وإن سمعتھا لمس و عليه هللا صلى هللا رسول آثار تسمع أن شئت وإن سمعته هللا كتاب تسمع أن فشئت سفيان
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على صلى قط فيه سمعت أني أذكر ال مجلس وأما سمعته الزھد في كالما تسمع أن

 قال حماد بن سعيد بن محمد سالم أبو حدثنا الفامي علي بن الواحد عبد حدثني الخالل أخبرني 55 حنيفة أبي فمجلس
 سلم و عليه هللا صلى النبي فيه ذكر رأيت ما مجلس ما المبارك بن قال جستانيالس األشعث بن سليمان داود أبو قال
 بن احمد نصر أبو أخبرني 56 الثوري سفيان من خفيا إال نأتيه كنا وما حنيفة أبي مجلس إال عليه يصلي وال قط

 بن محمد بن هللا عبد حدثني قال الحافظ السني إسحاق بن محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا بالدينور القاضي الحسين
 مجلس فرأيت حنيفة أبي مجلس حضرت يقول القناد الوھاب عبد بن محمد سمعت إسحاق بن ھارون حدثنا جعفر
 أخبرنا رزق بن أخبرنا 57 فلزمته فيه والعلم والسكينة الوقار فكان الثوري سفيان مجلي وحضرت فيه وقار وال لغو

 قال الترمذي الحسن بن احمد حدثنا الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر
 بن محمد بكر أبو أخبرنا 58 الرأي وأصحاب حنيفة أبي مجالسة عن ينھى الثوري سمعت يقول الفريابي سمعت
 قال سھل نب محمد حدثنا شاھين بن محمد بن احمد حدثنا النجاد سلمان بن احمد حدثنا الھيتي التغلبي أبان بن هللا عبد

 يوسف بن محمد وسمعت قال حنيفة أبي رأي في النظر عن ينھى سفيان كان يقول الفريابي يوسف بن محمد سمعت
 حنيفة أبو استقبلني ربما يقول الثوري سفيان سمعت هللا معاذ قال شيئا حنيفة أبي عن الثوري سفيان روى ھل وسئل
 الداودي عمر بن محمد بكر أبو القاضي أخبرنا 59 قط شيء عن سألته وما كاره وأنا فأجيبه مسألة عن يسألني
 دليل بن عمر بن محمد حدثنا الربيع بن حميد بن الحسين بن محمد حدثنا المقرئ يعقوب بن احمد بن هللا عبيد أخبرنا
 سنة وال علم بغير األمور يتعسف فقال حنيفة أبو عنده وذكر سفيان سمعت يقول الطنافسي عبيد بن محمد سمعت قال
 أبا ذكروا يقول أبي سمعت قال الجراح بن وكيع بن سفيان حدثنا األبار حدثنا سلم بن أخبرنا رزق بن أخبرنا 6

 إبراھيم حدثنا األبار حدثنا وقال 61 استعرب إذا النبطي شر من با عوذوا يقال كان فقال سفيان مجلس في حنيفة
 وأعلمه كان بما الناس أجھل من فقال حنيفة أبي عن الربيع بن يسق سئل قال الرحمن عبد بن هللا عبد حدثنا سعيد بن
 بكر أبو حدثنا الجوھري محمد بن محمد حدثنا خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي أخبرنا 62 يكن لم بما

 أعلم كان به الناس أعلم من أنا فقال حنيفة أبي عن الربيع بن قيس سألت قال حجاج حدثنا داود بن سنيد حدثنا األثرم
 علي بن محمد حدثنا اآلدمي محمد بن احمد بن محمد حدثني البرقاني أخبرنا 63 كان بما وأجھلھم يكن لم بما الناس
 من يخرج أن الدنيا من ألشتھي إني إدريس أبن قال قال أصحابنا بعض حدثنا الساجي يحيى بن زكريا حدثنا األيادي
 قد كنت قال البسري الوليد بن محمد سمعت زكريا وقال 64 حمزة اءةوقر المسكر وشرب حنيفة أبي قول الكوفة
 حفظك أحسن ما فقال حنيفة أبي مسائل من شيئا عليه فدرست عاصم أبي عند يوما أنا فبينا حنيفة أبي قول تحفظت
 حدثنا اراألب حدثنا سلم بن أخبرنا رزق بن أخبرنا 65 منه هللا إلى تتوب أن تحتاج شيئا تحفظ ان دعاك ما ولكن
 حمادا سمعت مصعب بن خارجة بن مصعب حدثنا قال بمرو منه وسمعت الرحمن عبد أبو العكي هللا عبد بن احمد
 بن علي بن احمد بكر أبو أخبرنا 66 ھذه لحيتي خضاب من أحدث علمه حنيفة أبي علم وما الجامع مسجد في يقول
 محمد بن احمد حدثنا إسماعيل بن الحسين حدثنا الدباس سلمم بن هللا عبد يعلى أبو حدثنا الطبري الزجاجي هللا عبد
 أبا أدركنا قالوا صالح بن والحسن هللا عبد بن وشريك سعيد بن سفيان حدثنا آدم بن يحيى حدثنا سعيد بن يحيى بن

 بن هللا عبد حدثنا طالب أبي بن الحسن أخبرني 67 بالخصومات إال نعرفه ما الفقه من بشيء يعرف وما حنيفة
 سمعت قال الرازي الفضل بن عصام حدثنا المصري الفقيه محمد بن علي حدثنا الصفار بيان بن محمد بن عثمان
 فقال رجل عليه فوقف إياه مناظرته في صوته يرفع فكان رجال حنيفة أبو ناظر يقول الشافعي سمعت يقول المزني
 قال أخطأت أني تعرف فكيف قال ال قال ھي ما المسألة تعرف للرجل حنيفة أبو فقال أخطأت حنيفة ألبي الرجل
 يحيى أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا 68 وتجلب تشغب عليك كانت وإذا بصاحبك ترفق الحجة لك كان إذا أعرفك



15 

 

 سمعت يقول قدامة أبا سمعت قال السراج العباس أبو حدثنا إمالء اإلسفراييني النصري حمدان بن حامد بن زنجويه
 في نشيطا يصبح كان لذاك بخليق كان ما قال مجتھدا حنيفة أبو كان المبارك البن رجل قال قال سليمان بن سلمة

 مجتھدا كان فمتى العشاء إلى المغرب ومن المغرب إلى العصر ومن العصر إلى الظھر ومن الظھر إلى الخوض
 ما ال قال عالما حنيفة أبو أكان المبارك البن رجل قال يقول سليمان بن سلمة سمعت يقول قدامة أبا وسمعت 69
 بن القاسم أبو حدثنا العباس بن محمد حدثنا الزھري أخبرني 7 العطوف أبي على وأقبل عطاء ترك لذاك بخليق كان
 أبا يكني سلمة بن حماد سمعت يقول عوف بن محمد ربيعة أبا سمعت قال اآلدمي راشد بن إبراھيم حدثنا بشار
 ألبي يقول الحميدي سمعت قال إسحاق بن حنبل حدثنا احمد بن عثمان رناأخب رزق بن أخبرنا 71 جيفة أبا حنيفة
 العتيقي أخبرنا 72 حوله والناس حلقته في الحرام المسجد في ويظھره ذاك عن يكنى ال جيفة أبو كناه إذا حنيفة
 محمد سمعت قال الحلواني يحيى بن زكريا حدثني العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف حدثنا
 حجاب الحق وبين بينه كان قال إال علي حنيفة أبا يذكر مھدي بن الرحمن عبد كان قلما يقول بندارا العبدي بشار بن

 وأنا لبندار قيل قال الحافظ علي بن محمد حدثكم بھا المروزي محمود بن محمد على قرأت قال البرقاني أخبرنا 73
 بن أخبرنا 74 لي قاله قد نعم فقال حجاب الحق وبين حنيفة أبي بين نكا يقول مھدي بن الرحمن عبد أسمعت أسمع
 وبين حنيفة أبي بين يقول الرحمن عبد سمعت قال بشار بن محمد حدثنا يعقوب حدثنا درستويه بن أخبرنا الفضل
 سمعت قال عتبة بن الوليد حدثنا شبيب بن سلمة حدثنا األبار حدثنا سلم بن أخبرنا رزق بن أخبرنا 75 حجاب الحق
 فليخالفھم وأصحابه حنيفة أبو قال ما فلينظر الكوفة فليأت الحق أراد من قيس بن عمر قال قال إسماعيل بن مؤمل

 حدثنا الوراق العباس بن إسماعيل حدثنا الخرقي جعفر العزيز عبد أخبرنا الرومي هللا عبد بن بشرى أخبرنا 76
 احمد بن زاھر أخبرنا األبيوردي إبراھيم بن حسنويه بن حمدم سعيد أبو وأخبرنا البغوي إبراھيم بن إسحاق

 بن عمار لي قال قال الجواب أبو حدثنا إبراھيم بن إسحاق حدثني البزاز ثابت بن احمد بن هللا عبد حدثنا السرخسي
 هدرستوي بن أخبرنا الفضل بن أخبرنا 77 أصبت خالفته إذا فإنك بشرى وقال تصيب فإنك حنيفة أبا خالف زريق
 شيء عندك يكن فلم شيء عن سئلت إذا قال زريق بن عمار عن أصحابنا بعض حدثنا نمير بن حدثنا يعقوب حدثنا
 الحسين أخبرنا خمرويه بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا 78 تصيب فإنك فخالفه حنيفة أبو قال ما فانظر
 البركة قال أو الحق ھو كان فخالفته حنيفة أبو قال ما إلى نظرت شيء في شككت إذا عمار بن قال قال إدريس بن
 الزاھد محمد بن منصور حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد حدثنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني 79 خالفه في

 من بآبدة...  حاورونا رأي أھل ما إذا...  الوراق مساور قال قال عيينة بن سفيان حدثنا الصباح بن محمد حدثنا
 وأثبتھا...  وعاھا بھا الفقيه سمع إذا حنيفة أبي طراز من صليب...  صحيح بمقياس أتيناھم... ...  طريفه لفتوىا

 أتيناه... ...  سخيفة ھنة ببدعة وجاء...  قياس عن خاصم الرأي ذو إذا...  بقوله بعضھم فأجابه...  صحيفه في بحبر
 أبو فكان...  حنيفة بابي حرامھا أحل...  عفيف محصنة فرج من فكم... ...  شريفه محبرة وآيات...  فيھا هللا بقول
 أبو حدثنا األبار حدثنا سلم بن أخبرنا رزق بن أخبرنا 8 ھنا ھا ھنا ھا وقال له أوسع الوراق مساورا رأى إذا حنيفة
 حنيفة أبا تطر ال له فقيل حنيفة أبا يطري فجعل البلخي شقيق علينا قدم قال المروزي الوھاب عبد بن ھدبة صالح
 الفتوى من بآبدة...  قايسونا يوما الناس ما إذا...  الوراق مساور قال قد أليس شقيق قال يحتملونك ال فانھم بمرو
 إذا...  أجل قال أجابوه ما سمعت أما له فقالوا...  حنيفة أبي طراز من طريف...  تليد بمقياس أتيناھم... ...  طريفه

 فكم... ...  شريفة مبرزة وآثار...  فيھا هللا بقول أتيناه... ...  سخيفه ھنة ببدعة وجاء.. . قياس في خاصم الرأي ذو
 إدريس حدثنا الدقاق احمد بن عثمان حدثنا رزق بن أخبرنا...  حنيفة بأبي حرامھا أحل...  عفيف محصنة فرج من
 فجاء عياش بن بكر أبي عند جالسا كنت قال ثقة لنا صاحب حدثنا قال أيوب بن يحيى سمعت قال الكريم عبد بن

 يده بكر أبو فضرب بكر أبا يا إسماعيل أنا فقال ھذا من بكر أبو فقال وجلس فسلم حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل
 حدثنا األبار حدثنا سلم بن أخبرنا رزق بن أخبرنا 82 جدك إباحه حرام فرج من كم قال ثم إسماعيل ركبة على

 عبد أبو أخبرني 83 حنيفة أبي وجه هللا سود عياش بن بكر أبو قال يقول سالم بن أسود تسمع قال صالح بن العباس
 أبو حدثنا الرحيم عبد بن إبراھيم حدثنا الحافظ نصر بن احمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد هللا

 على عريفا يكون أن على ضرب ماإن القضاء على ضرب حنيفة أبا إن يقولون عياش بن بكر أبو قال قال معمر
 بن محمد حدثنا البزاز بكران بن محمد حدثنا المقرئ هللا عبد بن علي بن الحسن أخبرني 84 الخزازين حاكة طرز
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 الجامع مسجد في سالم بن األسود مع جالسا كنت يقول عبيد أبا سمعت قال الدوري ھو حفص بن محمد حدثنا مخلد
 فلم المسجد في حنيفة أبا تذكر األسود لي فقال وكيت كيت فيھا يقول حنيفة أبا إن تفقل مسألة فتذاكروا بالرصافة
 حامد بن محمد سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني 85 مات حتى يكلمني
 حجة حنيفة أبو عثام بن لعلي قلت يقول الوھاب عبد بن محمد سمعت يقول منصور بن الحسن سمعت يقول البزاز
 بن محمد أخبرنا بنيسابور الحافظ العبدوي إبراھيم بن احمد بن عمر حازم أبو أخبرنا 86 للدنيا وال للدين ال فقال
 محمد حدثنا بمصر التميمي احمد بن محمد حدثني البلخي علي بن محمد حدثنا بجرجان العبدي الغطريف بن احمد
 قال بالتناسخ حنيفة أبا يتھم الطاق شيطان وكان بالرجعة الطاق شيطان يتھم حنيفة أبو كان قال األسامي جعفر بن

 إلى الثوب ھذا أتبيع حنيفة أبو له فقال بيعه يريد ثوب ومعه الطاق شيطان فاستقبله السوق إلى يوما حنيفة أبو فخرج
 ھو التقى محمد بن فرجع مات ولما قال حنيفة أبو فبھت بعتك قردا تمسح ال أن كفيال أعطيتني إن فقال علي رجوع
 الوقت يوم إلى المنظرين فمن إمامك أما الطاق شيطان له فقال مات فقد إمامك أما حنيفة أبو له فقال حنيفة وأبو

 حدثنا عصام بن سلم حدثنا حبان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا 87 المعلوم
 الثوري سفيان سمعت يقول األصبھاني يزيد بن عصام بن محمد وھو جبر سمعت لقا المساور بن موسى عن رسته
 المقرئ بكر أبو أخبرنا األصبھاني المؤدب سليمان بن محمد بن إبراھيم أخبرنا 88 مضل ضال حنيفة أبو يقول
 أما إدريس بن هللا عبد قال قال السندي رجاء حدثنا سافري بن إسحاق بن أيوب حدثنا القيسي محمود بن سالمة حدثنا
 يزيد صاحب الواسطي يحيى بن شاذ بن أيوب وقال 89 الفساق من ففاسق يوسف أبو وأما مضل فضال حنيفة أبو
 احمد أخبرنا 9 حنيفة أبي أصحاب من بالنصارى أشبه قوما رأيت ما يقول ھارون بن يزيد سمعت قال ھارون بن
 البرذعي العزيز عبد بن علي أخبرنا قالوا الجوھري علي نب والحسن السلماسي جعفر بن والحسن العتيقي محمد بن

 إدريس بن محمد لي قال قال الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبو أخبرنا
 الكتاب خالف ورقة ثمانين منھا فعددت ورقة وثالثون مائة فيھا فإذا حنيفة أبي ألصحاب كتب في نظرت الشافعي

 الربيع حدثني حاتم أبي بن وقال 91 الخطأ على ماضية الفروع فصارت خطأ كان األصل ألن محمد أبو قال لسنةوا
 وقال 92 عليھا كله الكتاب يقيس ثم خطأ المسألة أول يضع حنيفة أبو يقول الشافعي سمعت قال المرادي سليمان بن

 عوار على أدل الكتاب وضع أحدا أعلم ما يقول فعيالشا سمعت قال األيلي سعيد بن ھارون حدثنا أبي حدثنا أيضا
 بن احمد حدثني الرقي إسماعيل بن محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان حدثنا رزق بن أخبرنا 93 حنيفة أبي من قوله
 أخضر فيجيء كذا يمد السحارة بخيط إال حنيفة أبي رأي شبھت ما يقول الشافعي سمعت قال القطان أسد بن سنان
 بن جعفر الفضل أبو حدثنا الخزاز عمرو أبو العباس بن محمد حدثني البرقاني أخبرنا 94 أصفر فيجيء اكذ ويمد
 بن احمد وھو هللا عبد أبا سألت الحجاج بن احمد بكر أبو المروذي حدثني جدا عمرو أبو عليه وأثنى الصندلي محمد
 95 أصحابا له ألن عبيد بن عمرو من لمينالمس على أشد حنيفة أبو فقال عبيد بن وعمرو حنيفة أبي عن حنبل
 األشرم حدثنا األصبھاني شيخ أبو حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا الكتاني علي بن طلحة أخبرنا
 بشرى أخبرنا 96 والتعجب اإلنكار على قوله من الشيء ويحكي ومذھبه حنيفة أبا يعيب مرارا هللا عبد أبا رأيت قال
 أخبرنا قال األثرم بكر أبو حدثنا الراشدي جعفر بن محمد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا الرومي هللا عبد بن
 قال ثم التابعين وعن أصحابه وعن مسندة أحاديث سلم و عليه هللا صلى النبي عن فيه العقيقة في بباب هللا عبد أبو
 بن احمد أخبرنا القرشي الملك عبد بن محمد أخبرني 97 كالمتعجب ويتبسم الجاھلية عمل من ھو حنيفة أبو قال

 عبد بن حريث عمرو أبا سمعت قال ببخارى القواس محمود بن إسحاق بن محمود حدثنا الرازي الحسين بن محمد
 فقال النكاح قبل الطالق حنيفة أبي قول حنبل بن ألحمد قيل يقول البيكندي يوسف بن محمد سمعت يقول الرحمن
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن فيه جاء قد بشيء العلم من يكن لم كأنه العراق من يكن لم كأنه نيفةح أبو مسكين
 وعكرمة وطاووس وعطاء المسيب بن وسعيد جبير بن سعيد مثل التابعين من وعشرين نيف وعن الصحابة وعن
 بن هللا عبد حدثنا بالنجاد روفالمع الفقيه سلمان بن احمد حدثنا رزق بن أخبرنا 98 تطلق يقول أن يجترئ كيف
 99 سواء إال عندي والبعر حنيفة أبي قول ما يقول حنبل بن احمد سمعت قال يحيى بن مھنى حدثنا حنبل بن احمد

 حدثني الساجي يحيى بن زكريا حدثنا األيادي علي بن محمد حدثنا اآلدمي احمد بن محمد حدثنا البرقاني أخبرني
 عنه سئلت ثم حنيفة أبي برأي حكم ثم القضاء ولي رجال أن لو يقول حنبل بن احمد سمعت قال روح بن محمد
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 أبو حدثنا لمك بن نصر بن احمد بن نصر بن محمد أخبرنا طالب أبي بن الحسن أخبرني 1 أحكامه أرد أن لرأيت
 حدثنا مسھر أبو حدثنا الدمشقي ھبيرة أبو حدثنا المسيب بن محمد أخبرنا لفظه من النجاد إبراھيم بن علي الحسن
 أما فقال ھذا تفسير ما رجل فسأله الدماء وأھدر الربا وأحل الزنى حنيفة أبو أحل قال مالك أبي بن يزيد بن خالد
 عظيم بحجر رجال ضرب رجال أن لو فقال الدماء وأما به بأس ال نسيئة بدرھمين وجوزة درھم فقال الربا تحليل
 قال العاقلة على كان قبيس بأبا ضربه لو قال ثم يحسنه فلم النحو من شيء في تكلم ثم ديته العاقلة على كان فقتله
 ھو وقال زوجي ھو المرأة فقالت األبوين معروفا وھما بيت في اصيبا وامرأة رجال أن لو فقال الزنى تحليل وأما
 بن بشر أخبرنا رقانيالب أخبرنا واالحكام الشرائع ابطال ھذا وفي النجاد الحسن أبو قال لھما أعرض لم امرأتي ھي
 سمعت يقول عثمان أبا الملك عبد بن القاسم سمعت قال الفرھياني سيار بن محمد بن هللا عبد حدثنا اإلسفراييني احمد
 حنيفة أبو وھو الفرھياني قال دمشق منبر إلى وأشار المنبر ھذا على فالن أبا تلعن األئمة كانت يقول مسھر أبا

 محمد أبو الرحمن عبد بن هللا عبد حدثنا الزھري محمد بن الرحمن عبد بن هللا عبد فضلال أبو حدثنا الخالل أخبرني
 بدمشق العزيز عبد بن سعيد مجلس في كنا يقول الفريابي سمعت قال الترقفي هللا عبيد بن العباس حدثنا السكري

 ومعه المسجد باب يعني لشرقيا باب من دخل قد سلم و عليه هللا صلى النبي كأن النائم يرى فيما رأيت رجل فقال
 قال ال قلت ذا من تدري فقال الھيئة رث الثياب وسخ رجل القوم وفي الصحابة من واحد غير وذكر وعمر بكر أبو
 ھذا رأيت أنك لوال صادق أنك أشھد أنا العزيز عبد بن سعيد له فقال الفجور على بعقله أعين ممن ھذا حنيفة أبو ھذا
 عطية بن علي بن محمد حدثنا الخياط إبراھيم بن المظفر بن محمد الفتح أبو أخبرني 102 ھذا يقول الحسن يكن لم

 عامر بن محمد سمعت قال حرب بن علي حدثنا القرشي الحسن بن علي حدثنا األموي خالد بن محمد حدثنا المكي
 أيھا فقال بشيخ لببم شيخ خرج إذ دمشق درج على مجتمعون الناس كان النوم في رأيت يقول خيرا وكان الطائي
 الصديق بكر أبو ھذا فقال الشيخان ذان من جنبي إلى لرجل فقلت سلم و عليه هللا صلى محمد دين بدل ھذا إن الناس
 المزني عثمان بن محمد بن هللا عبد حدثنا الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا 103 حنيفة بأبي ملبب
 إبراھيم أخبرني 104 يھوديا كان أراه فقال حنيفة أبا وذكر شيبة أبي بن سمعت قال هللا عبد بن طريف حدثنا بواسط

 قال البزاز المعافى بن أيوب بن محمد حدثنا العكبري حمدان بن محمد بن محمد بن هللا عبد حدثنا البرمكي عمر بن
 مسائله من شيئا يوما رضتوع منھا أحسن الماء مضغ العلم في أشياء حنيفة أبو وضع يقول الحربي إبراھيم سمعت
 أخبرنا سلم بن أخبرنا رزق بن أنبأنا 105 اإلسالم يبتدئ ھو كأنه قال ثم منھا يتعجب فجعل حنبل بن احمد على
 المبارك بن وبھا البصرة فقدمت الكوفة في كنت قال جرير بن علي حدثنا السرخسي المھلب بن محمد أخبرنا األبار
 و عليه هللا صلى هللا رسول من أعلم حنيفة أبا أن يزعمون قوما بالكوفة تركت تقل قال الناس تركت كيف لي فقال
 بن محمد أخبرني 106 عنه حدث أنه يعني لحيته ابتلت حتى فبكى قال إماما الكفر في اتخذوك قلت كفر قال سلم
 مسدد حدثنا يقول ئھان بن صالح بن محمد جعفر أبا سمعت قال النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ علي
 إن رجل له فقال المبارك بن علي قدمت قال األبيوردي جرير بن علي حدثنا األعين عتاب بن محمد حدثنا قطن بن

 كان فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال اآلخر وقال حنيفة أبو قال أحدھما فقال مسألة في عندنا تماريا رجلين
 إماما الكافر اتخذوا وبك كفروا بك فقلت كفر كفر فقال عليه فأعاد علي أعد المبارك بن فقال بالقضاء أعلم حنيفة أبو
 طالب أبي بن الحسن أخبرني 107 حنيفة أبي عن رواياتي من هللا استغفر قال حنيفة أبي عن بروايتك قلت ولم قال

 الحميدي حدثنا الطيالسي هللا عبد بن عيسى حدثنا المطيري جعفر بن محمد حدثنا يوسف بن محمد بن أحمد أخبرنا
 يقول المبارك بن وسمعت قال شيء منھا نفسي وفي صالة حنيفة أبي وراء صليت يقول المبارك بن سمعت قال

 بن محمد بن إبراھيم أخبرنا 108 محوتھا هللا شاء إن العراق إلى رجعت إذا حديث أربعمائة حنيفة أبي عن كتبت
 قال البيكندي حمدويه بن إسماعيل حدثنا القيسي محمود بن سالمة حدثنا قرئالم بن بكر أبو أخبرنا المؤدب سليمان
 الخرجن ھذه من رجعت لئن فقال بالثغر المبارك بن مع كنت يقول شماس بن إبراھيم سمعت يقول الحميدي سمعت

 حدثنا يليالعق عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف أخبرنا العتيقي أخبرنا 109 كتبي من حنيفة أبا
 على اضربوا يقول المبارك بن سمعت قال شماس بن إبراھيم حدثنا األعين بكر أبو حدثنا جناد بن إبراھيم بن محمد
 بن احمد بن هللا عبد حدثنا سليمان بن هللا عبد حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا 11 حنيفة أبي حديث
 أن قبل حنيفة أبي حديث على المبارك بن ضرب قال الربيع بن الحسن عن يناألع بكر أبو حدثنا أبي حدثني حنبل
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 محمد أخبرني 111 أعلم وهللا نفسه األعين بكر أبي عن احمد بن هللا عبد عن وأظنه لنا رواه كذا يسيرة بأيام يموت
 أبا سمعت يقول قرئالم احمد بن الرحمن عبد سعيد أبا سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن
 سمعت يقول أبي سمعت يقول شقيق بن الحسن بن علي بن محمد سمعت يقول البلخي الحسين بن محمد بن احمد بكر
 دوما بن أخبرنا 112 حنيفة أبي كالم جميع من إلي أحب الزھري حديث من واحد لحديث يقول المبارك بن هللا عبد

 حنيفة أبو كان المبارك بن قال قال الترمذي إسحاق بن علي عن خشرم بن علي حدثنا األبار حدثنا سلم بن أخبرنا
 حدثنا حبان بن الحسين بن علي حدثكم أسمع وأنا بشران بن عمر على قرئ قال البرقاني أخبرنا الحديث في يتيما
 حنيفة أبو نكا يقول المبارك بن ھو هللا عبد سمعت يقول وھب أبا سمعت قال شبويه بن احمد بن هللا عبد حدثنا أبي
 احمد بن هللا عبد أخبرنا الصواف بن علي أبو حدثنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا 114 الحديث في يتيما
 بن محمد أخبرنا 115 الحديث في زمنا وكان حنيفة أبو حدثنا قطن أبو حدثنا يونس بن سريج حدثنا إجازة حنبل بن

 ذكرت قال غسان أبو أخبرنا حازم بن احمد حدثنا الكوفي عيسى بن نالرحم عبد بن علي حدثنا األزرق الحسين
 عمن انظروا له خيرا كان النخع فقه من أخذ كان لو فقال النخع من حنيفة أبا جالس كان قد رجال صالح بن للحسن
 بن محمد أخبرنا قالوا النرسي عمر بن ومحمد بكر أبي بن والحسن السكري يحيى بن هللا عبد أخبرنا 116 تأخذون

 بن سفيان سألت قال الرحمن عبد أبو إسماعيل بن مؤمل حدثنا يونس بن محمد حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد
 احمد بن يوسف حدثنا العتيقي أخبرنا 117 عين نعمة وال ال قال شيئا حنيفة أبي عن تحفظ محمد أبا يا قلت عيينة

 118 أبي سمعت قال نمير بن هللا عبد بن محمد حدثنا أيوب بن حمدم حدثنا العقيلي عمر بن محمد حدثنا الصيدالني
 يحيى حدثنا األثرم بكر أبو حدثنا الجوھري محمد بن عمر حدثنا خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي وأخبرنا

 وأخبرنا 119 الرأي فكيف حنيفة أبي عن الحديث يكتبون وما الناس أدركت قال نمير بن حدثنا صاعد بن محمد بن
 بن حماد سمعت قال حرب بن سليمان حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا العقيلي حدثنا احمد بن يوسف حدثنا العتيقي
 البرقاني أخبرنا 12 حنيفة أبو وما حنيفة أبي عن يأخذ ومن حنيفة أبو ومن يقول أرطاة بن الحجاج سمعت يقول زيد

 المديني بن يعني علي حدثنا حنبل بن احمد بن صالح حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا حيويه بن العباس بن محمد أخبرنا
 121 حديث بصاحب يكن لم قال حديثه كان كيف قالوا حنيفة أبو عنده وذكر القطان سعيد بن ھو يحيى سمعت قال

 دحما بن محمد حدثنا السواق مھران بن محمد بن علي أخبرنا شاذان بن إبراھيم بن احمد حدثنا الخالل أخبرنا
 122 عنه تسأل حتى الحديث من حنيفة أبي عند كان وإيش فقال حنيفة أبي عن معين بن يحيى وسألت قال المقرئ
 سمعت الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا قاال البزاز بكر أبي بن والحسن القاضي المنذر بن الحسن بن الحسن أخبرنا
 عن وسئل ضعيف ورأي صحيح حديث فقال مالك عن وسئل حنبل بن احمد سمعت قال الحربي إسحاق بن إبراھيم

 فقال الشافعي عن وسئل حديث وال رأي ال فقال حنيفة أبي عن وسئل ضعيف ورأي ضعيف حديث فقال األوزاعي
 بن بكر أبو لي قال شاذان بن بكر أبو لي قال يقول البادا علي بن احمد سمعت 123 صحيح وراي صحيح حديث
 دوما بن أنبأنا 124 نصفھا في غلط قال أو أخطأ حديثا وخمسون مائة الحديث من حنيفة أبو روى ما جميع داود أبي

 أقبلت أين من فقال رقبة على رجل مر يقول أسامة أبا سمعت قال سعيد بن إبراھيم حدثنا األبار حدثنا سلم بن أخبرنا
 أخبرنا رزق بن أخبرنا 125 ثقة بغير أھلك إلى وترجع مضغت ما رأي من يمكنك قال حنيفة أبي عند من قال

 الحافظ نعيم أبو وأخبرنا جلوسا كنا يقول سفيان سمعت قال الحميدي حدثنا إسحاق بن حنبل أخبرنا احمد بن عثمان
 مصقلة بن رقبة عند جالسا كنت سفيان قال قال الحميدي حدثنا موسى بن بشر حدثنا الحسن بن احمد بن محمد حدثنا
 أھلھم إلى وينقلبون مضغوا ما رأي من يمكنھم رقبة فقال حنيفة أبي عند من قالوا أين من فقال منجفلين جماعة فرأى
 بن محمد حدثنا المروزي الليث بن هللا عبد حدثني العقيلي حدثنا احمد بن يوسف حدثنا العتيقي أخبرنا 126 ثقة بغير
 أخبرنا 127 حنيفة يأب من خير تراب من كف يقول شعبة سمعت يقول سعيد بن يحيى سمعت الجمال يونس

 هللا عبد أبو حدثنا األثرم بكر أبو حدثنا الجوھري محمد بن عمر حدثنا خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي
 حنيفة أبو يرويه كان فال ثقة من أما فقال المرتدة في عاصم حديث عن سفيان سألت قال مھدي بن الرحمن عبد حدثنا
 قال ارتدت إذا المرأة في عباس بن عن رزين أبي عن عاصم عن حنيفة أبو يرويه كان والحديث هللا عبد أبو قال

 موسى بن مجاھد حدثنا مغلس بن أحمد حدثنا أبي أخبرنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا 128 تقتل وال تحبس
 أبو سمعه ما وهللا فقال عاصم حديث وذكر عياش بن بكر أبا سمعت قال الخزاعي سلمة بن منصور سلمة أبو حدثنا
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 حدثنا سھل بن ياسين حدثنا الموصلي معبد بن محمد بن علي أخبرنا الرزاز احمد بن علي أخبرني 129 قط حنيفة
 13 مأمون وال ثقة غير مأمون وال ثقة غير فقال الثوري سفيان عند حنيفة أبا ذكروا قال مؤمل حدثنا حنبل بن احمد
 حدثنا خلف بن ھيثم حدثنا الرزاز سمعان بن احمد بن عثمان أخبرنا 131 المقرئ بكير بن عمر بن محمد أخبرنا
 يزل فلم مأمون وال ثقة غير فقال الحجر في وھو الثوري عند حنيفة أبو ذكر قال المؤمل حدثنا قال غيالن بن محمود
 بن احمد احدثن الخشاب عيسى بن محمد بن هللا عبد أخبرنا حسنويه بن سعيد أبو أخبرنا الطواف جاز حتى يقول
 ثقة غير فقال حنيفة أبي عن سفيان رجل سأل قال مرة غير األشجعي سمعت قال الليث أبي بن إبراھيم حدثنا مھدي
 أخبرنا السراجي الحسن بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا 132 مأمون وال ثقة غير مأمون وال ثقة غير مأمون وال
 حديثا فذكر الثوري سفيان عند كنت يقول العبدي كثير بن محمد معتس قال أبي حدثني الرازي حاتم أبي بن هللا عبد
 بن محمد أخبرنا 133 ملئ غير على احلتني قال حنيفة أبو فقال ھو من فقال ھذا بغير فالن حدثني رجل فقال

 بن محمد حدثنا قال البوصرائي الفضل بن الحسن حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا المتوثي محمد بن الحسين
 عمن له قال أثرا فيھا أن الرجل له فقال فيھا فأفتاه مسألة عن رجل وسأله رأيته قال الثوري سفيان حدثنا العبدي كثير
 بن علي حدثنا الدينوري الحسن بن محمد بن رضوان أخبرنا 134 ملئ غير على أحلتني قال حنيفة أبي عن قال
 سلمة أبا سمعت يقول صاحب بن الحسن سمعت قال الكندي فضلال بن الفضل حدثنا قال بھا الھمذاني علي بن احمد
 وعشرين نيفا عنه يروي وكان رجالي به ألكثر إال حنيفة أبي عن كتبت ما يقول الرزاق عبد سمعت يقول الفقيه
 بن احمد بن هللا عبد أخبرنا الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا المقرئ عمر بن احمد بن علي أخبرنا 135 حديثا
 الطالق في اإليمان من به يبتلى مما يعني دينه أمر من الشيء عن يسأل أن يريد الرجل عن أبي سألت قال حنبل
 اإلسناد وال الضعيف الحديث يعرفون وال يحفظون ال الحديث أصحاب ومن الرأي أصحاب من مصره وفي وغيره
 أصحاب يسأل قال معرفتھم قلة من كان ما على الحديث أصحاب اعني ھؤالء أو الرأي أصحاب يسأل فمن القوي
 بن يوسف أخبرنا العتيقي أخبرنا 136 حنيفة أبي رأي من خير الحديث ضعيف الرأي أصحاب يسأل وال الحديث
 ضعيف حنيفة أبي حديث يقول أبي سمعت قال احمد بن هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد
 بن احمد سمعت قال العقيلي داود بن سليمان حدثنا العقيلي حدثنا يوسف حدثنا العتيقي وأخبرنا 137 ضعيف ورأيه
 حدثنا السبيعي محمد بن جعفر بن عثمان حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد وأخبرنا يقول الترمذي الحسن
 لم يكذب حنيفة أبو كان يقول حنبل بن احمد سمعت قال الترمذي الحسن بن احمد حدثني محمد بن جعفر الفريابي

 البيضاوي إبراھيم بن علي حدثنا المطيري هللا عبد بن طاھر الطيب أبو القاضي أخبرنا 138 كان العتيقي يقل
 وقال يقول معين بن يحيى سمعت قال الدوري محمد بن عباس حدثنا الرقي الجارود بن الرحمن عبد بن احمد أخبرنا

 الشيوخ حديث في ما حديثه في أن إال صدوقا كان يكذب أن من أنبل ةحنيف أبو كان قال كذاب حنيفة أبو رجل له
 قال عثمان أبي بن جعفر حدثنا األزرق يونس بن محمد حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا 139
 قال بيكذ حنيفة أبو فكان قلت الحديث في منه أوثق يوسف أبو فقال حنيفة وأبي يوسف أبي عن وسألته يحيى سمعت
 مسعدة بن احمد حدثنا الخزاز العباس بن محمد عن البرقاني على قرأت 14 يكذب أن من نفسه في أنبل كان

 أبو كان يقول معين بن يحيى سمعت قال محرز بن القاسم بن محمد بن احمد حدثنا درستويه بن جعفر حدثنا الفزاري
 بالكذب يتھم ولم الصدق أھل من عندنا حنيفة أبو أخرى مرة يقول يحيى وسمعت يكذب ال وكان به بأس ال حنيفة
 األذني هللا عبد بن محمد بن تمام حدثنا العتيقي أخبرنا 141 قاضيا يكون أن فأبى القضاء على ھبيرة بن ضربه ولقد

 يحيى سمعت يقول البغدادي محمد بن نصر سمعت قال البجلي هللا عبد بن الرحمن عبد الميمون أبو أخبرنا بدمشق
 رزق بن أخبرنا 142 كذابا يكن ولم جھميا حنيفة أبو وكان جھميا وكان كذابا الحسن بن محمد كان يقول ينمع بن

 سعد بن محمد سمعت يقول عصام بن احمد بن محمد سمعت قال الرازي حبيش بن عمرو بن علي بن احمد حدثنا
 يحفظ ال بما يحدث وال يحفظ ما إال ثبالحدي يحدث ال ثقة حنيفة أبو كان يقول معين بن يحيى سمعت يقول العوفي
 يحيى سمعت قال الحماني الصلت بن احمد حدثنا الصباح بن حمدان بن محمد حدثنا أبي حدثنا التنوخي أخبرنا 143
 قدرا أجل وھو يكذب أن من أورع وهللا كان ثقة ثقة نعم قال الحديث في ھو أثقة حنيفة أبي عن يسأل وھو معين بن
 سئل قال عطية بن احمد حدثنا احمد بن مكرم حدثنا المقرئ إبراھيم بن عمر أخبرنا الصيمري أخبرنا 144 ذلك من

 دين على مأمونا والفقه الحديث في صدوقا ثقة حنيفة أبو كان نعم قال حنيفة أبي عن سفيان حدث ھل معين بن يحيى
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 حبش بن محمد بن هللا ھبة أخبرنا رزق بن أخبرنا 145 ثقة غير وكان عطية بن احمد ھو الصلت بن احمد قلت هللا
 في يضعف كان فقال حنيفة أبي عن وسئل معين بن يحيى سمعت قال شيبة أبي بن عثمان بن محمد حدثنا الفراء
 المقرئ سليمان بن احمد بن علي أخبرنا المظفر بن محمد أخبرنا األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرنا 146 الحديث
 أخبرني 147 حديثه تكتب ال فقال حنيفة أبي عن معين بن يحيى يعني وسألته قال ريمم أبي بن سعد بن احمد حدثنا
 علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد بن علي
 سألته ما يدي بين كان لو الوق جدا فضعفه الرأي صاحب حنيفة أبي عن أباه يعني وسألته قال المديني هللا عبد بن
 بن جعفر حدثنا الشافعي بكر أبو أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني فيھا أخطأ حديثا خمسين وروى شيء عن

 سھل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا الفضل بن أخبرنا ضعيف حنيفة أبو قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد
 بالحافظ ليس الرأي صاحب ثابت بن النعمان حنيفة وأبو قال علي بن عمرو حفص أبو حدثنا الواسطي احمد بن

 جعفر بن الوھاب عبد حدثنا الكتاني احمد بن العزيز عبد أخبرنا ھوى وصاحب الحديث واھي الحديث مضطرب
 يعقوب بن ھيمإبرا حدثنا العصار عيسى بن القاسم حدثنا السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد حدثنا قال الميداني

 البزاز مھدي بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا رأيه وال لحديث تتبع ال حنيفة أبو قال الجوزجاني
 ضعيف صدوق ثابت بن النعمان حنيفة أبو قال جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد بكر أبو أخبرنا
 أسمع وأنا عبدان بن مكي على قرئ يقول الجوزقي هللا عبد بن محمد سمعت قال العبدوي حازم أبو أخبرنا الحديث

 كبير له ليس الحديث مضطرب الرأي صاحب ثابت بن النعمان حنيفة أبو يقول الحجاج بن مسلم سمعت له قيل
 بيأ حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا صحيح حديث
 الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا الحديث في بالقوي ليس كوفي ثابت بن النعمان حنيفة أبو قال

 بن الھيثم حدثنا السنجي داود أبو حدثنا الفروي جعفر أبو معاذ بن محمد حدثنا المفيد محمد بن احمد بن محمد أخبرنا
 بن أخبرنا ومائة خمسين سنة في ببغداد توفي لھم مولى ثعلبة بن متي التيمي ثابت بن النعمان حنيفة وأبو قال عدي
 حدثنا قاال الفضل وبن رزق بن وأخبرنا نعيم أبو قال قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل
 سمعت قال موسى بن معنى بن يوسف حدثنا األبار علي بن احمد حدثنا رزق بن حديث وفي أخبرنا احمد بن دعلج
 سنة سبعون مات يوم له وكان يعقوب زاد ثمانين سنة وولد ومائة خمسين سنة في حنيفة أبو مات يقول نعيم أبا

 قال الحضرمي هللا عبد بن محمد جعفر أبو حدثنا الطلحي يحيى بن هللا عبد بن بكر أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا
 محمد بن جعفر أخبرنا الفضل بن وأخبرنا ومائة خمسين نةس حنيفة أبو مات يقول شيبة أبي بن عثمان سمعت
 ثعلبة بن تيم بني مولى ثابت بن النعمان حنيفة أبو مات قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي
 جدي أخبرنا العباس بن الحسين بن الحسن أخبرنا سواء لفظھما سبعين بن كان أنه وأخبرت ومائة خمسين سنة
 حنيفة أبو ومات قال قعنب بن المحرر بن قعنب حدثنا المدائني إسحاق بن هللا عبد أخبرنا النعالي محمد بن اسالعب

 الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري أخبرنا ومائة خمسين سنة يحيى بسوق
 سنة بغداد قاضي وھو حنيفة أبي على صلى عمارة بن الحسن قال شيخ أبي بن سليمان أخبرني زھير بن احمد حدثنا

 أبي بن وأحمد داود بن علي حدثنا القاسم بن الحسين حدثنا أبي حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا ومائة خمسين
 الفضل بن أخبرنا سنة سبعين بن وھو رجب في حنيفة أبو مات ومائة خمسين سنة وفي قال عفير بن عن مريم
 بن محمد حدثنا قاال المامطيري علي بن محمد بن حمزة أخبرنا البرقاني وأخبرنا المستملي إبراھيم نب علي أخبرنا
 خمسين سنة مات الكوفي ثابت بن النعمان حنيفة أبو قال البخاري إسماعيل بن محمد حدثنا الغازي شعيب بن إبراھيم
 المثنى بن محمد موسى أبو حدثنا البيكندي محمد بن إبراھيم أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األزھري أخبرنا ومائة
 هللا عبيد قال الطناجيري علي بن والحسين الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا ومائة خمسين سنة حنيفة أبو ومات قال

 بن علي حدثنا الصيمري وأخبرنا صدقة بن الحسين حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا اآلخر وقال أبي حدثني
 أبو مات يقول معين بن يحيى سمعت قال خيثمة أبي بن حدثنا قاال الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا زيالرا الحسن
 أبو أخبرنا القاسم أبي بن الحسن أخبرنا الخيزران مقابر في ودفن الزعفراني زاد ومائة وخمسين إحدى سنة حنيفة
 بن احمد بن إسحاق أخبرنا ببخارى البزاز سنالح بن الحسين علي أبو حدثنا النسوي رميح بن محمد بن احمد سعيد

 الفضل بن أخبرنا ومائة وخمسين ثالث سنة في حنيفة أبو ومات يقول إبراھيم بن مكي سمعت قال السلمي صفوان
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 ثالث سنة في حنيفة أبو ومات قال المكي حدثنا الرحمن عبد بن مسلم حدثنا األبار علي بن احمد أخبرنا دعلج أخبرنا
 بن الحسين على قرأنا قال الصيمري أخبرنا خزازا حنيفة أبو وكان وبمكة وببغداد بالكوفة ولقيته ةومائ وخمسين
 محمد وھو هللا عبد أبو حدثنا البخاري خنجة بن جموك بن احمد أخبرنا قال سعيد بن العباس أبي عن الضبي ھارون

 مات يوم قال الصالح الرجل يوسف بن لحسنا حدثنا األسلمي هللا عبد بن احمد قال قال البخاري حفص بن احمد بن
 آخر ورجل عمارة بن الحسن وغسله حماد ابنه عليه صلى آخرھم الزحام كثرة من مرار ست عليه صلى حنيفة أبو

 الرقاشي قالبة أبو حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الخرشي الحسن بن احمد بكر أبو القاضي أخبرنا
 كثيرا به ابتلى مما عافانا الذي  الحمد فقال حنيفة أبو مات له وقيل بمكة الثوري سفيان سمعت لقا عاصم أبو حدثنا
 علي بن محمد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا الناس من

 شيئا وال هللا رحمه يقول سمعته فما حنيفة أبي موت سفيان عند ذكر يقول عاصم أبا سمعت قال مسدد حدثنا الوراق
 الھروي أحمد بن الحسين أخبرنا المقرئ بكير بن عمر بن محمد أخبرنا به ابتاله مما عافانا الذي  الحمد قال

 الھروي مسمع بن هللا عبد حدثنا الھروي يعلى بن الوھاب عبد بن محمد حدثنا ياسر بن محمد بن احمد حدثنا الصفار
 فبشره طھمان بن إبراھيم إلى اذھب الثوري سفيان لي قال حنيفة أبو مات لما يقول حسان بن الصمد عبد سمعت قال
 ھذه فتان أن به فصح اذھب قال قائل إنه فقلت سفيان إلى فرجعت قائال فوجدته إليه فذھبت مات قد األمة ھذه فتان أن

 أخبرنا الفضل بن أخبرنا األرجاء في مذھبه على ألنه نيفةح أبي بوفاة إبراھيم يغم أن الثوري أراد قلت مات قد األمة
 بن بشر لي قال قال المديني بن علي سمعت قال الرحمن عبد حدثنا الثوري سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد
 نازةج فقالوا ھذه من جنازة فقلت قسيسين وحولھا أسود ثوب عليھا جنازة المنام في رأيت النيسابوري األزھر أبي
  أحدا به تحدث ال فقال يوسف أبا حدثت حنيفة أبي

 أبي بابن يعرف البلدي الشيباني القاسم أبو النعمان بن جابر بن ھارون بن محمد بن ھارون بن النعمان - 7298
 بن هللا وعبد الفزاري الرحمن عبد بن والحسن الحمصي السكوني عمرو بن سعيد عن بھا وحدث بغداد قدم الدلھاث
 بن وعلي االحتياطي الرحمن عبد بن والحسين العسقالني خلف بن ومحمد الحراني القاسم بن وھاشم المديني حمزة
 بن الحسن بن وحماد البلدي آدم بن زياد بن وسفيان البغدادي العجلي هللا عبد بن إسماعيل النضر وأبي الرملي سھل
 من علمت وما السكري عمر بن وعلي مظفرال بن محمد عنه روى الصفار حرب أبي بن وعيسى الوراق عنبسة
   خيرا إال حاله

 ومحمد شاھين بن إسحاق عن بھا وحدث بغداد قدم الواسطي القاضي الطيب أبو أبان بن نعيم بن النعمان - 7299
 أيوب بن وشعيب الواسطيين سنان بن وأحمد العالف وھب بن وإسحاق البزار خلف بن والحسن النسائي حرب بن

 بكر أبو عنه روى الطحان يونس بن وعلي المھلبي عباد بن محمد بن والقاسم عاصم بن السريو الصريفيني
 شاھين بن حفص وأبو المالكي األبھري هللا عبد بن ومحمد شاذان بن بكر وأبو الجعابي بن عمر بن ومحمد الشافعي
 النعمان حدثني الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البندار عروة بن إبراھيم بن إسماعيل أخبرنا ثقة وكان
 أبي عن قيس بن غنيم عن الخزاعي خالد حدثنا تمام بن هللا عبيد حدثنا خلف بن الحسن حدثنا الواسطي نعيم بن

 علي أخبرنا ورائه من ذؤابتھا أرخى قد سوداء عمامة وعليه سلم و عليه هللا صلى النبي على نزل جبريل أن موسى
 ببغداد الواسطي القاضي احمد بن النعمان الطيب أبو حدثنا األبھري بكر أبو أخبرنا لحربيا الحسن بن محمد بن

 صلى هللا رسول قال قال أنس عن البناني ثابت عن عبيد بن يونس عن خالد حدثنا الواسطي شاھين بن إسحاق حدثنا
 القاضي احمد بن النعمان أن بلغني نشاذا بن بكر أبو لنا قال قال الخالل حدثني أحب من مع المرء سلم و عليه هللا

  وثالثمائة عشرة خمس سنة رمضان شھر في بالبصرة توفى

  نھشل اسمه من ذكر

 ثقة غير تميم بن ومحمد الثوري سفيان عن عنه الفريابي تميم بن محمد حدث البغدادي يزيد بن نھشل - 7300
 حدثنا قال ببخارى الحافظ سليمان بن محمد بن حمدا بن محمد أخبرنا الدربندي محمد بن الحسن الوليد أبو أخبرني
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 يزيد بن نھشل حدثنا تميم بن محمد حدثنا الكسي حفص أبي بن حفص عمر أبو حدثنا صابر بن محمد بن محمد
 هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن الثوري سفيان حدثنا البغدادي

  واألرض السماء بين كما خندق النار وبين بينه كان جل و عز هللا سبيل في يوما صام من سلم و عليه

 شاھين بن حفص أبو عنه روى الطائي حرب بن علي عن حدث الدارمي إسحاق أبو دارم بن نھشل -  7301
 مات دارم بن نھشل أن قانع بن الباقي عبد حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا ثقة وكان وغيرھما المقرئ والكتاني

  وثالثمائة وعشرين خمس سنة من شوال في

  ناجية اسمه من ذكر

 عتبة بن حميري بن مرثد بن سراقة بن حبان بن شبيب بن المخارق بن حبان بن بشر بن حبان بن ناجية - 7302
 بن الياس بن ركةمد بن خزيمة بن أسد بن دودان بن ثعلبة بن الحارث بن قعين بن عمرو بن الصيداء بن خزيمة بن

 عبد بن الحسين عن وحدث النواحي ببعض القضاء يتولى وكان الصيداء أبا يكنى عدنان بن معد بن نزار بن مضر
 أبو القاضي عنه حدثنا الحلبي الغضائري الحميد عبد بن وعلي المنبجي سنان بن سعيد بن وعمر الرقي القطان هللا

 القاضي يعقوب بن علي بن محمد أخبرنا األبھري صاحب األنباري المؤمل بن محمد بكر وأبو الواسطي العالء
 قال بالمصيصة المنبجي سنان بن سعيد بن عمر حدثنا بغدادي بشر بن حبان بن ناجية الصيداء أبو القاضي حدثنا
 عن معمر بن يحيى عن بريدة بن عن الراسبي ھالل أبو حدثنا قال جميل بن ھيثم حدثنا قال حجوة بن الضحاك حدثنا
  فليتوضأ ذكره مس من قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن

 بكر وأبي الصلحي الرجال أبي بن محمد بن احمد عن حدث الكاتب الحسن أبو سلمان بن محمد بن ناجية -  7303
 نالحس بن وعمر الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي هللا عبد أبي والقاضي األنباري بشار بن القاسم بن محمد

 العتيقي محمد بن وأحمد األزجي علي بن العزيز وعبد سبنك بن عمر بن إسماعيل بن محمد عنه حدثنا االشناني
 محمد بن ناجية الحسن أبو أخبرنا البصري علي أبي بن علي أخبرنا ثقة وكان وغيرھم التنوخي القاسم أبو والقاضي

 محمد بن يزيد فروة أبو حدثنا الصلحي الرجال أبي بن ھيمإبرا بن محمد بن احمد حدثنا عليه قراءة الكاتب سلمان بن
 قال الضبي كدير عن إسحاق أبي عن أنيسة أبي بن زيد حدثنا قال أبيه عن أبي حدثني الرھاوي سنان بن يزيد بن
 وتعطي العدل تقول قال الجنة به أدخل عمل على دلني هللا رسول يا فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء

 فخذ قال نعم قال إبل لك ھل قال ذلك أطيق ما وهللا قال السالم وتفشي الطعام تطعم قال ذلك أطيق ما قال الفضل
 سقاؤك يتخرق وال يھلك ال بعيرك فلعل فاسقھم غبا إال الماء يشربون ال أبيات أھل فانظر سقاء خذ ثم إبلك من بعيرا
 محمد بن ناجية أنشدنا قال التميمي الحارث بن العزيز عبد نب الوھاب عبد الفرج أبو حدثنا الجنة لك تجب حتى
...  بمداد أمددتني...  ابزون اسمه أسود له غالم يد على مدادا إليه أھدى وكان له صديق إلى بھا وكتب لنفسه النديم
...  بالعبادي يننارم...  اللواتي كالليالي أو... ...  وفؤادي منظري من...  جميعا كمسكنيك... ...  بادي ابزون كلون
...  لنفسه الكاتب محمد بن ناجية الحسن أبو أنشدني قال التنوخي أنشدنا...  للوداد مبيض...  سواد من به أكرم... 
 دم وھذا...  الدجى ذبح قد قلت احمرار والح... ...  وكواكبه ليله انھزاما وولى...  سيفه سل قد الصبح رأيت ولما
 تسعين سنة من المحرم ثالث الجمعة يوم في محمد بن ناجية مات التنوخي لي لقا...  ساكبه األفق ضمخ قد

  وثالثمائة

  الباب ھذا في المفردة األسماء ذكر

 كعب بن محمد وسمع حنيف بن سھل امامة أبا رأى المدني السندي معشر أبو الرحمن عبد بن نجيح -  7304
 بن ويزيد محمد ابنه عنه روى عروة بن وھشام المنكدر بن ومحمد المقبري وسعيدا عمر بن مولى ونافعا القرظي
 قد المھدي وكان وغيرھم الريان بن بكار بن ومحمد الطباع بن عيسى بن وإسحاق الواقدي عمر بن ومحمد ھارون
 بالمغازي الناس أعلم من وكان مات حتى بھا يزل فلم بغداد إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مدينة من أقدمه
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 حدثني معشر أبي بن محمد بن داود حدثني القاضي كامل بن احمد أخبرنا القطان الفضل بن الحسين بن محمد اأخبرن
 إلى كتب أبيض وكان والبحرين باليمامة المھلب بن يزيد وقعة في سبي وكان اليمن من أصله كان معشر أبا أن أبي
 قال زرعة أبو أخبرنا قال أخبرھم البجلي هللا عبد بن الرحمن عبد الميمون أبا أن الدمشقي عثمان بن الرحمن عبد

 محمد العباس أبا سمعت قال الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا أسود معشر أبو كان يقول مسھر أبا سمعت
 وھو نجيح معشر أبو يقول معين بن يحيى سمعت يقول الدوري محمد بن العباس سمعت يقول األصم يعقوب بن

 قال الجرجاني موسى بن إبراھيم بن يوسف يعقوب أبي عن الواسطي العالء أبو القاضي على قرأت موسى أم مولى
 اسم كان قال أبي حدثني معشر أبي بن محمد بن الحسين بكر أبو حدثنا عدي بن محمد بن الملك عبد نعيم أبو أخبرنا
 فسموه أسد بني من قوم فاشتراه المدينة في فبيع فسرق ھالل بن الوليد بن الرحمن عبد يسرق أن قبل معشر أبي

 يذكر معشر أبو وكان قال حمير على وعقله ھاشم لبني ميراثه فصار فاعتقته المھدي بن موسى ألم فاشترى نجيحا
 من إلي أحب ھاشم بني في والؤنا لي وقال قال آدم يبلغ حتى ينتسب كان أنه وأخبرني مالك بن حنظلة ولد من أنه

 أبي كان قال معشر أبي بن محمد سمعت قال البغدادي ھارون بن الفضل حدثنا نعيم وأب وقال حنظلة بني في نسبي
 فحفظ المغازي يتذاكرون فكانوا أستاذه إلى يجلسون التابعون كان قال المغازي حفظ وكيف قالوا خياطا أخرم سنديا
 أبيه عن المدني الرحمن بدع بن نجيح معشر أبي بن محمد بن داود أخبرني كامل بن احمد أخبرنا الفضل بن أخبرنا
 وقال دينار بألف له وأمر العراق إلى معه معشر أبا يعني فاشخصه ستين سنة في المدينة خالفته بعد المھدي قدم قال

 الحسن سعيد أبو أخبرنا وستين إحدى سنة السالم مدينة إلى معه معشر أبو فشخص حولنا من فتفقه بحضرتنا تكون
 إبراھيم حدثنا الحافظ سلم بن عمر بن محمد بكر أبو القاضي حدثنا قال األصبھاني نويهحس بن هللا عبد بن محمد بن
 وله بالحناء يخضب حنيف بن سھل بن أمامة أبا رأيت قال معشر أبو حدثنا بكار بن محمد حدثنا أيوب بن هللا عبد بن

 إجازة مھدي بن عمر أبو أخبرنا دأسع سلم و عليه هللا صلى النبي سماه سھل بن أمامة أبا أن الزھري وذكر وفرة
 األزھري القاسم وأبو المقرئ علي بن سليمان بن احمد بكر أبو وأخبرني شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا
 يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا قالوا قراءة الصيرفي علي بن احمد بن هللا وعبيد
 بالصفرة يخضب كبيرا شيخا حنيف بن سھل بن أمامة أبا رأيت قال أبيه عن معشر أبي بن مدمح حدثني جدي حدثنا
 قال اآلخران وزاد والمقرئ مھدي بن حديث آخر ھذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأى كان وقد ضفيرتان وله

 أسعد فسماه إليه به وأتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على أمامة أبو ولد جدي قال يعقوب بن احمد بن محمد
 النقيب زرارة بن أسعد امامة أبي بنت حبيبة وھي أمه أبا جده يعني قلت وكنيته امامة أبي جده باسم أمامة أبا وكناه
 بن محمد حدثنا مصعب بن محمد بن الحسين حدثكم المروزيين الفيض وأبي عبدان على قرأت قال البرقاني أخبرنا
 في ومن السماء في من أكذب معشر أبو يقول جزء أبا سمعت يقول ھارون بن يزيد معتس قال الصغير أشكاب
 معشر أبا ورفع جزء أبا هللا فوضع يزيد قال بالسماء علمك فكيف باألرض علمك ھذا نفسي في قلت قال األرض
 إدريس بن محمد نيحدث قال زرعة أبو أخبرنا قال أخبرھم البجلي الميمون أبا أن عثمان بن الرحمن عبد إلى كتب
 أبا وسمعت زرعة أبو قال معشر أبي من أكيس مدنيا رأيت ما يقول ھشيما سمعت قال عون بن عمرو سمعت قال
 أبو أخبرنا بأصبھان السوذرجاني علي بن احمد بن هللا عبد القاسم أبو أخبرنا حافظا كيسا معشر أبو كان يقول نعيم
 ال سعيد بن يحيى كان قال علي بن عمرو حفص أبو حدثنا بحر بن ليع بن الحسن بن محمد حدثنا المقرئ بن بكر

 الصيمري أخبرنا عنه يحدث الرحمن عبد وكان ذكره إذا ويضحك جدا ويستضعفه المديني معشر أبي عن يحدث
 بكار بن محمد سمعت قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا
 زھير بن احمد وقال به يشعر وال الريح منه يخرج كان حتى شديدا تغيرا يموت أن قبل تغير معشر أبو كان قد يقول

 ليس معشر أبو يقول أخرى مرة وسمعته ريح معشر أبو بشيء ليس السندي معشر أبو يقول معين بن يحيى سمعت
 عبدوس بن محمد بن احمد الحسن أبا سمعت لقا األشناني إبراھيم بن محمد بن محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا بشيء

 نجيح فقال المديني معشر أبي عن معين بن يحيى يعني سألته يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي
 سمعت يقول األصم يعقوب بن محمد العباس أبا سمعت قال الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا ضعيف
 هللا عبد بن احمد أخبرني بشيء ليس معشر وأبو يقول معين بن يحيى سمعت ليقو الدوري محمد بن العباس

 بن سعد بن احمد حدثنا المصري البزاز سليمان بن احمد بن علي أخبرنا الحافظ المظفر بن محمد أخبرنا األنماطي
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 يتقى أميا الرج وكان الرقاق حديثه من يكتب ضعيف المديني معشر أبو يقول معين بن يحيى سمعت قال مريم أبي
 عثمان بن محمد حدثنا العطار النضر إبراھيم بن موسى حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا المسندات حديثه من يروى أن
 وكان ضعيفا ضعيفا شيخا ذاك كان فقال المدني معشر أبي عن المديني هللا عبد بن علي وسألت قال شيبة أبي بن

 بأحاديث نافع وعن المقبري عن يحدث وكان صالحة بأحاديث بكع بن محمد عن ويحدث قيس بن محمد عن يحدث
 حفص أبو حدثنا الواسطي احمد بن سھل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا منكرة
 روى وما صالح فھو ومشايخه كعب بن ومحمد قيس بن محمد عن روى ما ضعيف معشر وأبو قال علي بن عمرو
 بن احمد بن محمد أخبرنا رزق بن أخبرنا تكتب ال ردية فھي المنكدر وبن ونافع عروة بن وھشام ريالمقب عن

 ولكنه صدوق فقال المدني نجيح معشر أبي عن أباه يعني سألته قال حنبل بن أحمد بن هللا عبد حدثنا الصواف الحسن
 حدثنا الجوھري محمد بن عمر حدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي وأخبرنا اإلسناد يقيم ال كان
 ولكن اإلسناد يقيم ال مضطرب حديثه عندي فقال حديثه يكتب المدني معشر أبو هللا عبد ألبي قلت قال األثرم بكر أبو

 بن إبراھيم بن محمد حدثنا المامطيري بن علي بن محمد بن حمزة أخبرنا البرقاني أخبرني به اعتبر حديثه أكتب
 الحديث منكر المھدي مولى وھو مدني السندي معشر أبو نجيح قال البخاري إسماعيل بن محمد حدثنا الغازي شعيب
 عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا وينكر يعرف معشر أبو كان مھدي بن قال

 المقرئ علي بن محمد أخبرني ضعيفا وكان بغداد معشر أبو قدم قال داود أبا سمعت قال اآلجري علي بن محمد
 يسوى ال معشر أبو محمد بن صالح علي أبو قال قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا مھران بن مسلم أبو أخبرنا
 أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا شيئا حديثه
 البرذعي صفوان بن الحسين أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا مدني ضعيف معشر وأب نجيح قال
 مخزوم بني من المرأة مكاتبا كان نجيح معشر أبو قال سعد بن محمد حدثنا الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا
 بن احمد أخبرنا الفضل بن أخبرنا ائةوم تسعين سنة ببغداد مات والءه المنصور بنت موسى أم فاشترت وعتق فادى
 أبا ان أبي أخبرني ھاشم بني مولى الرحمن عبد بن نجيح معشر أبي بن محمد بن داود حدثني قال القاضي كامل
 أبي بن محمد بن داود أخبرني قال كامل بن أحمد عن بكر أبي بن الحسن على قرأت ومائة سبعين سنة توفي معشر
 كان وقيل سمينا ازرق أبيض وكان الرشيد ھارون خالفة في ومائة سبعين سنة معشر وأب توفي قال أبيه عن معشر
 بن هللا عبيد أخبرنا ببغداد ومات والءه المنصور بنت موسى أم فاشترت فعتق فادى مخزوم بني من المرأة مكاتبا
 ومائة سبعين سنة في معشر أبو مات بكار بن محمد قال قال البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا أبي حدثني الواعظ عمر
  رمضان في

 مسلم بن وإسماعيل سوقة بن محمد عن حدث الكوفة أھل من البجلي المغيرة أبو خازم إسماعيل بن النضر - 7305
 عبد بن فضيل عنه روى ليلى أبي وبن العرزمي هللا عبيد بن ومحمد األعمش وسليمان خالد أبي بن وإسماعيل
 بن زھير خيثمة وأبو حنبل بن وأحمد األخنسي عمران بن وأحمد العوفي محمد بن وسعد الجعد بن وعلي الوھاب
 عمر أبو أخبرنا البغداديين جملة في الجعابي بن ذكره بھا وحدث بغداد وقدم قاصا وكان عرفة بن والحسن حرب
 وأبو التاني رزق بن محمد بن احمد بن محمد الحسن وأبو الديباجي مھدي بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد

 الحسن وأبو السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد وأبو القطان بن الفضل بن الحسن بن محمد الحسين
 عرفة بن الحسن حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا قالوا البزاز مخلد بن إبراھيم بن محمد بن محمد بن محمد
 يا ألبي قلت قال الحنفية بن محمد عن الثوري منذر عن سوقة بن دمحم عن المغيرة أبو إسماعيل بن النضر حدثني
 من ثم قلت قال بكر أبو قال ال قلت قال تعلم أوما بني يا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعد الناس خير من أبت
 رجل أبوك بني يا لي قالف قال الثالث أنت ثم أبت يا فقلت بدرته ثم قال عمر ثم قال ال قلت قال تعلم أوما بني يا قال
 بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا عليھم ما وعليه لھم ما له المسلمين من
 عن مسلم بن إسماعيل حدثنا القاص المغيرة أبو حدثنا أبي حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا القطان زياد

 وكل هللا سم لي فقال طعامه على معه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أقعدني لقا سلمة أبي بن عمر عن الحسن
 عثمان بن محمد حدثني مخلد بن محمد حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا البرقاني أخبرنا يليك مما وكل بيمينك
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 بن وحماد البجلي يلإسماع بن النضر شھد يقول أبي سمعت قال البجلي محمد بن سليمان حدثنا شيبة أبي بن وھو
 منذ أمامنا وھو النضر شھادة رددت وقالوا الكوفة أھل مشايخ إليه فاجتمع شھادتھما فرد شريك عند حنيفة أبي

 تبيع ألنك قال شھادتي رددت لم النضر له فقال شھادته أجاز حتى به زالوا فما باله فما عمك بن وھو سنة أربعين
 فال عندك شھدت فإذا شريك له فقال القضاء تبيع وأنت النضر له فقال اندينار شھر كل عليه أجرى وكان الصالة
 شريك به بصر فلما شريكا وأتى جماعة جمع النضر شھادة أجاز شريكا أن حنيفة أبي بن حماد بلغ فلما شھادتي تقبل
 أن وأبى اءالسم أھل خير كايمان األرض أھل شر ايمان أن تزعمان وأبوك أنت كالنضر لست حماد يا وراءك قال
 بن إبراھيم سمعت قال السراج إسحاق بن محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان حدثنا الفضل بن أخبرنا شھادته يجيز
 حمد من ليس له وقل السالم أقرئه أبي فقال بالسالم أبي إلى فبعث القاص المغيرة أبو مرض يقول السقطي السري

 حتى به ما أظھر فما بالموقع الكالم ذاك المغيرة أبي من فوقع قال ريدالث أكل على حمده كمن الصديد سيالن على هللا
 بن هللا عبد أخبرنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا رزقويه بن الحسن أبي كتاب أصل في قرأت مات
 حديثا لإسماعي عن روى اإلسناد يحفظ يكن لم فقال القاص المغيرة أبي إسماعيل بن النضر عن أبي سألت قال احمد
 علي بن الحسين أخبرنا البرقاني أخبرنا أسلم بن زيد حديث ھذا وإنما بلسانه آخذا بكر أبا رأيت قيس عن منكرا
 عن حنبل بن احمد يعني وسئل قال المروذي بكر أبو حدثنا اإلسفراييني إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي
 أكثر وكان رقائق من كان ما ولكن بحديثه يعتبر بقوي ھو ليس عنه كتبنا قد فقال المغيرة أبي إسماعيل بن النضر
 بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا السماك بن من حديثا
 خازم بن إسماعيل بن النضر قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا
 بن محمد حدثنا الفراء حبش بن محمد بن هللا ھبة أخبرنا رزق بن أخبرنا الجامع مسجد إمام وكان ثقة كوفي العجلي
 بن عيسى ولكن ضعيفا كان فقال البجلي إسماعيل بن النضر له وذكر معين بن يحيى سمعت قال شيبة أبي بن عثمان
 مرابا بن سعيد بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ثقة كان البجلي الرحمن عبد
 الصيمري أخبرنا بشيء ليس فقال البجلي إسماعيل بن النضر عن معين بن يحيى سألت قال محمد بن عباس حدثنا
 عن معين بن يحيى سئل قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا
 عبد حدثنا قال األزھري أخبرنا بشيء حديثه ليس أخرى مرة يحيى وقال شيء ال فقال البجلي إسماعيل بن النضر
 بأبي يعرف البجلي إسماعيل بن النضر قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن
 بن أخبرنا بشيء ليس إسماعيل بن لنضرا فقال وذكره معين بن يحيى قال الحديث ضعيف صدوق القاص المغيرة
 البرقاني أخبرنا ضعيف البجلي إسماعيل بن النضر قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل
 ليس إسماعيل بن النضر قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا
 كوفي القاص المغيرة أبو خازم بن إسماعيل بن النضر يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت قال قانيالبر أخبرنا بالقوي
  صالح

 بن يحيى عنه روى مطير بن وموسى العالء بن وكامل الثوري سفيان عن حدث الحنفي نجيح بن نائل -  7306
 أخبرنا بھا وحدث بغداد ورد ريبص وھو البزاز سنان بن ومحمد الدقاق الجنيد بن احمد بن ومحمد السقطي خذام
 بن احمد بن بكر حدثنا البغدادي رزيق بن هللا عبد بن احمد جدي أخبرنا بدمشق المصري مكي بن محمد الحسين أبو

 عن الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان حدثنا البصري نجيح بن نائل حدثنا الجنيد بن محمد حدثنا الشعراني حفص
 بركة السحور في فإن تسحروا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد
 البزاز يزيد بن سنان بن محمد حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل علي أبو أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا

 أخبرنا لنصراني ةشفع ال قال يرفعه لم ومرة رفعه مرة أنس عن حميد عن سفيان عن نجيح بن نائل حدثنا البصري
 هللا صلى النبي قال أنس عن حميد حديث عن وسئل الدارقطني عمر بن علي الحسن أبو أخبرنا البرقاني بكر أبو
 و عليه هللا صلى النبي عن أنس عن حميد عن الثوري عن نجيح بن نائل يرويه فقال لنصراني شفعة ال سلم و عليه
 ثقة قلت البرقاني قال بغدادي نائل الحسن أبو قال قوله من لحسنا عن الطويل حميد عن والصواب وھم وھو سلم
 الحسن عن حميد عن سفيان عن العبدي كثير بن وأحمد الفريابي يوسف بن محمد الشفعة حديث روى قلت ال قال
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 أبي بن حدثنا البصري احمد بن محمد بن علي أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي حدثنا الصحيح وھو قوله
 محمد بن احمد وأخبرنا لنصراني شفعة ال قال الحسن عن الطويل حميد عن سفيان حدثنا الفريابي حدثنا مريم

 كثير بن محمد حدثنا أيوب بن محمد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف حدثنا العتيقي
 بن موسى حذيفة وأبو وكيع رواه وكذلك شفعة للنصراني وال لليھودي ليس قال الحسن عن حميد عن سفيان حدثنا
  سفيان عن مسعود

 أبي عن الخالل أخي محمد بن الحسين على قرأت سمرقند سكن الحنفي حمزة أبو مرة بن يزيد بن نصير - 7307
 تهكني البغدادي الحنفي سنان بن هللا عبد بن خالد بن مرة بن يزيد بن نصير قال اإلدريسي محمد بن الرحمن عبد سعد
 الضرير معاوية وأبي مسلمة بن وسعيد أسامة وأبي ووكيع عيينة بن سفيان عن بھا وحدث سمرقند سكن حمزة أبو

 سھل بن ومحمد األبار علي بن يوسف يعقوب أبو عنه روى وغيرھم ھارون بن ويزيد الوليد بن شجاع بدر وأبي
 حفص بن وسيف الكشاني مجاع بن وجبريل كثيالكبودنج نصر بن وإبراھيم السمرقنديان الغزاالن عيسى بن ومحمد

 ومائتين وأربعين سبع سنة يزيد بن نصير حمزة أبو مات الدارمي الرحمن عبد بن إبراھيم وقال وغيرھم السمرقندي
 حفص بن والحسن العياضي احمد بن محمد حدثنا قال اإلدريسي عن الخالل أخو وأخبرنا اآلخر ربيع من بقين لعشر

 حمزة أبي عن األبار يعقوب أبا سألت بخطه كامل بن سھل بن مسعود كتاب في وجدنا قاال ندبسمرق النھرواني
 رجال كان ال قال بشيء يغمزونه كانوا فھل قلت نعم قال األحاديث صحيح كان قلت نعم قال ثقة كان يزيد بن نصير
  السلطان مع مخالطته في إال شيء في يغمز يكن لم صالحا

 موسى بن إسحاق موسى وأبي الفالس مخلد بن شجاع عن حدث الموالي من سعيد أبو هللا عبد بن نفيس - 7308
 أخبرنا مھدي بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا الدوري مخلد بن محمد عنه روى األنصاري

 مھدي بن الرحمن دعب كان يقول األنصاري موسى أبا سمعت قال سعيد أبو هللا عبد بن نفيس حدثنا مخلد بن محمد
  أنس بن مالك من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حديث على آمن أحد بقي ما يقول

 األشج سعيد وأبي الھمداني إسحاق بن ھارون وعن أبيه عن حدث الھمداني عاصم بن السري بن ناعم -  7309
 النعالي الحسين بن الحسن رناأخب الموصلي األزدي الحسين بن محمد الفتح وأبو اليقطيني جعفر أبو عنه روى
 الھمداني إسحاق بن ھارون حدثني عاصم بن السري بن ناعم حدثني اليقطيني الحسن بن محمد جعفر أبو أخبرنا
 عن مطعم عن حبير بن نافع عن سفيان رحل على مرة بن عمرو عن مسعر عن الوھاب عبد بن ومحمد وكيع حدثنا
 وأصيال بكرة وبحمده هللا وسبحان كثيرا  والحمد كبيرا أكبر هللا يقول كان مسل و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه
 فما قلت يفزع حتى الموتة كھيئة قال ھمزه ما قلت قال ونفثه ونفخه ھمزه من الرجيم الشيطان من بك أعوذ إني اللھم
 الشروطي الحسين بن محمد ىعل قرأت قال الغزال محمد بن احمد حدثني الشعر قال نفثه فما قلت الكبر قال نفخه
  صدوق عاصم بن السري بن ناعم قال الحافظ األزدي الفتح أبي عن

 بن الواحد عبد حدثنا األزدي الرحمن عبد بن محمد أخبرنا الصوري حدثنا مضر أبو العزيز عبد بن نزار -  7310
 عن وروى مصر قدم بغدادي مضر أبا يكنى العزيز عبد بن نزار قال يونس بن سعيد أبو حدثنا مسرور بن محمد
  ذلك وغير معين بن يحيى تاريخ الدوري عباس

 الجبار عبد بن الحسن بن احمد عن حدث با المكتفي احمد أبي مولى منصور أبو هللا عبد بن نازوك - 7311
 أخبرنا فعيالشا الحسن بن احمد بن محمد الفرج أبو القاضي أخبرنا سميكة بن الفرج أبو القاضي عنه حدثنا الصوفي
 التمار نصر أبو حدثنا الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن احمد حدثنا با المكتفي أحمد أبي مولى هللا عبد بن نازوك
 قال الحسن عن الشھيد بن وحبيب ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن ھند أبي بن داود عن سلمة بن حماد حدثنا
 كذب حدث إذا من مسلم أنه وزعم وصلى صام وأن منافق فھو فيه كن من ثالث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
  أخلف وعد وإذا خان أوتمن وإذا
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 مصالح في النظر يتولى وكان المقدس بيت سكن با المقتدر مولى الخادم الھواء أبو هللا عبد بن نسيم -  7312
 الفرائضي الليث أبي أخي القاسم بن وأحمد النيسابوري يعقوب بن ويوسف عمرو أبي عن وحدث األقصى المسجد
 وإبراھيم النيسابوري زياد بن محمد بن هللا وعبد الحافظ زبير أخي محمد بن وسعيد الحضرمي ھارون بن ومحمد

 إسماعيل ابني والقاسم والحسين الجواربي صالح بن ومحمد صخرة أبي وكيل هللا عبد بن وأحمد القاضي حماد بن
 بن احمد بن وعمر االبروني علي بن هللا عبد عنه روى طبقتھم من كثير وخلق لدوريا مخلد بن ومحمد المحاملي
 تدل مستقيمة وأحاديثه وثالثمائة وستين سبع سنة في منه سمع أنه عمر وذكر المقدس بيت ساكن الواسطي محمد
  صدقه على

 هللا عبد بن الخليل هعن روى الشبلي بشر أبي عن وحكى يتصوف كان أظنه البغدادي محمد بن ناصر - 7313
 الواحد عبد بن الغفار عبد النجيب أبو وحدثني قزوين من الحافظ هللا عبد بن الخليل يعلى أبو إلى كتب القزويني
 موت أضرب ثالثة على الموت يقول الشبلي بكر أبا سمعت يقول البغدادي محمد بن ناصر سمعت قال عنه األرموي

 حب في مات ومن منافقا مات الدنيا حب في مات فمن المولى حب في وتوم العقبي حب في وموت الدنيا حب في
  عارفا مات المولى حب في مات ومن زاھدا مات العقبي

 محمد وحدثني مصر من الحبال سعيد بن إبراھيم إلى كتب البغدادي محمد أبو جعفر بن هللا عبد بن نميلة - 7314
 جعفر بن هللا عبد بن نميلة محمد أبو حدثنا الحضرمي محمد بن يعل بن يحيى أخبرنا قال عنه الحميدي نصر أبي بن

  ذكره بحديث الحكيمي احمد بن محمد حدثنا البغدادي

  الواو باب

  الوليد اسمه من ذكر

 بن وزياد حرب بن سماك عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفة أھل من الھمداني ثور أبي بن هللا عبد بن الوليد -  7315
 بن وجبارة الدوالبي الصباح بن ومحمد النخاس صالح بن الوليد عنه روى بھدلة بن وعاصم سوقة بن ومحمد عالقة
 الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا الرصافي الريان بن بكار بن ومحمد الحماني مغلس
 عن شقيق عن بھدلة بن عاصم عن ثور بيأ بن الوليد حدثنا بكار بن محمد حدثنا المنادى بن هللا عبيد بن محمد حدثنا
 حدثنا األزھري أخبرنا النار من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب من قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن

 هللا عبد بن الوليد حدثنا النخاس صالح بن الوليد حدثنا الدورقي يعقوب حدثنا صاعد بن يحيى حدثنا العباس بن محمد
 حدثنا الھروي احمد بن العباس بن محمد قال قال البرقاني أخبرنا فزكاه شريكا عنه وسألت قال الھمداني ثور أبي بن

 فقال ثور أبي بن الوليد عن الصباح بن محمد سألنا قال محمد بن صالح أخبرنا الحافظ محمود بن إسحاق بن يعقوب
 الحسين أخبرنا الھروي حسنويه بن محمد بن احمد حامد أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا عنه فكتبنا فأكرمه ھشام إلى جاء
 الخير ذاك به لي ما قال ثور أبي بن الوليد حنبل بن ألحمد قلت قال األشعث بن سليمان حدثنا األنصاري إدريس بن
 الواحد عبد بن محمد أخبرنا عنه يحدث بكار بن ھذا أن وزعموا عنه يحدث الصباح بن كان ھنا قدم شيخا كان

 ليس ثور أبي بن والوليد يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن أحمد أخبرنا
 إسماعيل بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا بشيء

 لم فقال ثور أبي بن الوليد عن معين بن يحيى سئل قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي
 بن إبراھيم حدثنا الحضرمي عيسى بن موسى بن محمد حدثنا المظفر بن محمد حدثنا األزھري أخبرني بشيء يكن
 عن نمير بن هللا عبد بن محمد وسألت قال بشيء ليس فقال ثور أبي بن الوليد عن معين بن يحيى سألت قال داود أبي

 حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف حدثنا العتيقي أخبرنا ابكذ فقال ثور أبي بن الوليد
 موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا كذاب فقال ثور أبي بن الوليد عن نمير بن سألت قال عثمان بن محمد

 بن الوليد الرازي وھو زرعة ألبي قلت قال البرذعي عمرو بن سعيد حدثنا النجم بن طاھر بن احمد حدثنا األردبيلي
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 بن الوليد قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا كثيرا يھم الحديث منكر قال ثور أبي
 المؤمن عبد أخبرنا مھران بن مسلم أبو أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرنا ضعيفان الثمالي حمزة وأبو ثور أبي
 احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا ضعيف ثور أبي بن الوليد يقول محمد بن صالح علي أبا معتس قال النسفي خلف بن
 أخبرنا ضعيف ثور أبي بن وليد قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن

  ومائة بعينوس اثنتين سنة في مات ثور أبي بن الوليد أن قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار

 وغيره سعيد بن مجالد عن بھا وحدث بغداد قدم العالمة القطامي بن شرقي ھو الكوفي الحصين بن الوليد -  7316
 علي بن محمد أخبرنا إعادتھا عن فغنينا الشين باب في أخباره ذكرنا وقد الكلبي زبار بن زياد بن محمد عنه روى
  الحصين بن الوليد اسمه القطامي بن الشرقي الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال الفتح بن

 بن الحسين أستاذ وھو الحق أھل مذاھب على األصول في المتكلمين أحد كان الكرابيسي أبان بن الوليد -  7317
 علي بن داود سمعت قال مذاكرة المحاملي عبيد أبو حدثنا شاذان بن بكر أبو حدثنا األزھري أخبرنا الكرابيسي علي

 وليد فمضى قال المذھب به وكان ويتطھر ليغتسل الزابيين ناحية إلى يخرج المريسي بشر كان وليق األصبھاني
 هللا صلى النبي عن رووا أليس فقال نعم له فقال الحال ھذه على وأنا قال مسألة فقال الماء في وھو إليه الكرابيسي

 لم أني ويوھمني لي يوسوس إبليس قال إيش فيه أنت الذي فھذا بالصاع ويغتسل بالمد يتوضأ كان أنه سلم و عليه
 أبو لي قال قال شاذان بن بكر أبو حدثنا األزھري وأخبرنا مخلوق القرآن قلت حتى لك وسوس الذي فھو قال أطھر
 أن أحتاج فأنت قال في الناس أحكم أن أكره قال عندي تشھد أال أكثم بن يحيى له قال أبان بن الوليد أن بلغني عبيد
 أم وإذا حدث إذا ذل فقد الرجل فعلھن إذا ثالث قال أنه عنه وأخبرت نفسي في أحكمك أن فأكره الق عنك أسأل
 يرده أنه يظن من إلى يخطب أن للعاقل ينبغي فليس ضرورة حال التزويج قال فالتزويج له فقيل شھد وإذا الناس
 احمد حدثنا الحافظ محمد بن احمد بن حصال حدثنا بھمذان البزاز العزيز عبد بن عيسى بن محمد منصور أبو أخبرنا

 خالي الكرابيسي الوليد كان يقول سنان بن احمد سمعت قال األشعث بن سليمان بن هللا عبد حدثنا إبراھيم بن عبيد بن
 تقبلون اوصيكم فاني قال ال قالوا فتتھموني قال ال قالوا مني بالكالم أعلم أحدا تعلمون لبنيه قال الوفاة حضرته فلما
 ألم الممزقين ھؤالء ولكن الرؤساء أعني لست معھم الحق رأيت فاني الحديث أصحاب عليه بما عليكم قال نعم لواقا

 بالكالم الناس أعرف كان األشعث بن سليمان بن بكر أبو قال ويھجيه فيخطئه منھم الرئيس إلى يجيء أحدھم ترى
  الكالم منه تعلم قد الكرابيسي حسين وكان الكرابيسي الفرد حفص بعد

 وموسى حازم بن وجرير سلمة بن وحماد سعد بن الليث سمع النخاس الضبي محمد أبو صالح بن الوليد -  7318
 عبد بن ومحمد يونس بن وعيسى مسلم بن وعطاء األسود أبي بن وسوادة الرقي عمرو بن هللا وعبد العمي خلف بن

 بن محمد بن والحسن الدورقي إبراھيم ابنا وأحمد ويعقوب الجوھري سعيد بن إبراھيم عنه روى التيمي العزيز
 التمتام غلب بن ومحمد السمين حاتم بن ومحمد إسحاق بن وحنبل الفحام الوليد بن وأحمد الزعفراني الصباح
 الدورقي إبراھيم بن احمد وقال الجوھري المغيرة بن والقاسم المعدل الھيثم بن وأحمد الحربي إسحاق بن وإبراھيم

 الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا قاال العالف يوسف بن محمد بن وعثمان بكر أبي بن الحسن أخبرنا ثقة الوليد كان
 إبراھيم عن فرقد عن البصري عمرو أبو حدثنا يونس بن عيسى حدثنا صالح بن الوليد حدثنا الھيثم بن احمد حدثنا

 أمصار من مصر إلى طعاما جلب من سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن علقمة عن النخعي
 موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا جل و عز هللا سبيل في شھيد أجر هللا عند له كان يومه بسعر فباعه المسلمين
 بن علي وأخبرنا حنبل بن احمد بن هللا عبد سمعت يقول األصم يعقوب بن محمد العباس أبا سمعت قال الصيرفي

 هللا عبد بن محمد بن وعلي رزق بن احمد بن محمد وأخبرنا النجاد سلمان بن احمد خبرناأ المقرئ عمر بن احمد
 عن تكتب ال لم ألبي قلت قال احمد بن هللا عبد حدثنا قال الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا قاال المعدل
  فتركته النجاد زاد الصلة سين الجامع مسجد في يصلي رأيته قال اتفقوا ثم النخاس النجاد زاد صالح بن الوليد
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 بن إبراھيم عن حدث بغدادي أنه وذكر حاتم أبي بن الرحمن عبد كناه العنزي محمد أبو الفضل بن الوليد - 7319
 خلف بن ومحمد العبدي عرفة بن الحسن عنه روى الحميد عبد بن وجرير العجلي عبيد بن وإسماعيل الزھري سعد
 بن هللا عبد بن محمد أخبرنا الدقاق طاھر أبي بن احمد بن محمد بن احمد بن حمدم أخبرنا المروزي السالم عبد بن

 بن محمد وحدثني الشافعي قال سبالن زياد بن إبراھيم حدثنا الدميك أبي بن ھشام بن محمد حدثنا الشافعي إبراھيم
 بن أنس عن الحنفي بشر عن الزھري سعد بن إبراھيم أخبرنا قاال العنزي الفضل بن الوليد حدثنا قال المروزي خلف
 وجعلھم أصھاري فجعلھم أصحابي واختار اختارني تعالى هللا إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك

 أال معھم تصلوا وال أال إليھم تنكحوا وال أال تناكحوھم فال أال ينتقصونھم قوم الزمان آخر في سيجيء وأنه أنصاري
  اللعنة تحل عليھم عليھم تصلوا وال

 مسھر بن علي سمع األصل كوفي السكوني بدر أبي بن ھمام أبو قيس بن الوليد بن شجاع بن الوليد - 7320
 وھب بن هللا وعبد زائدة أبي بن زكريا بن ويحيى المبارك بن هللا وعبد جعفر بن وإسماعيل هللا عبد بن وشريك
 بن محمد بن وأحمد الدوري وعباس الرازي حاتم أبو عنه روى حمزة بن ويحيى مسلم بن والوليد نمير بن هللا وعبد
 والحسين المدائني إسحاق بن هللا وعبد ناجية بن هللا وعبد ھارون بن وموسى الحربي وإبراھيم الوراق الخالق عبد
 وغيرھم صاعد بن ويحيى القاسم بن احمد وأخوه الفرائضي الليث وأبو البغوي القاسم وأبو عفير بن محمد بن

 المدائني إسحاق بن هللا عبد وحدثكم ناجية بن هللا عبد أخبركم اإلسماعيلي بكر أبي على قرأت قال البرقاني نيأخبر
 أن أبيه عن عمر بن هللا عبد بن سالم عن الزھري عن يونس أخبرنا وھب بن هللا عبد حدثني ھمام أبو حدثنا قاال

 العشر نصف بالنواضح سقى وفيما العشر والعيون االنھارو السماء سقت فيما فرض سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 له قلت وھب بن عن رواه لما ھمام أبي في حنبل بن أحمد تكلم الحديث بھذا اإلسماعيلي بكر أبو لي قال البرقاني قال
 جعفر بن محمد على قرئ قال البرقاني أخبرنا الكبار إال وھب بن عن يروه لم الحديث ھذا قال ألنه قال معنى ألي

 وإنما الكوفة من ليس ھمام أبا إن أبيه عن الوكيعي إبراھيم لي قال قال الفرائضي الليث أبو قال قال أسمع وأنا الشاھد
 رحل كان فقد ھمام أبو وأما كوفي ھمام أبي والد بدر أبا أن الكالم ھذا وجه أعرف وال قلت الكوفة نزل شامي ھو
 علي بن احمد أخبرنا احمد بن دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرنا وفاته حين لىإ واستوطنھا بغداد فنزل وعاد الشام إلى

 األبار وقال وكيع أبي الجراح في يضعفونه كانوا بدر أبي بن فعل بما يقول يونس بن سريج سمعت قال األبار
 عنه أسأله أن أردت فربما سنة ثالثين منذ ھمام أبي ابنه عن البدر أبي عن كتبنا فقال ذكره أيوب بن يحيى سمعت
 حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا األزھري وأخبرني أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا ثقة البدر أبو فأقول
 بن احمد سمعت قال صدقة بن محمد بن احمد حدثنا قال اتفقا ثم الصالح الشيخ الكوفي هللا عبيد زاد جعفر بن عثمان
 بن نصر حدثنا المقرئ يعقوب بن احمد بن هللا عبيد حدثنا الخالل حدثني عنه وااكتب فقال ھمام أبي عن سئل حنبل
 الغالبي بن قال الثقات عن حديث ألف مائة ھمام أبي عند يقول معين بن يحيى سمعت قال الغالبي بن حدثنا القاسم
 احمد حدثني قال باسالع بن محمد عن البرقاني على قرأت بخت له ليس يقول وكان قط سوءا فيه يقول سمعته وما
 سألت قال محرز بن القاسم محمد بن احمد حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد حدثنا الفزاري مسعدة بن محمد بن

 أخبرنا دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرنا يكذب ممن ھو ليس به بأس ال فقال بدر أبي بن ھمام أبي عن معين بن يحيى
 فقال سألته عمن للرجل فقلت بأس به ليس يقول فسمعته رجل وسأله معين بن يحيى سمعت قال األبار علي بن احمد
 علي أبو حدثني شاھين بن احمد جدي كتاب في وجدت قال أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا ھمام أبي عن

 يحيى وعن باركالم بن وعن زائدة أبي عن يحدث قلت له ما له ما فقال ھمام أبي عن كريب أبا سألت قال المخرمي
 أبو لي فقال وكذا كذا له قلت المبارك بن وعن قال وكذا كذا عندك قلت زائدة أبي بن عن عندي فكم قال حمزة بن

 مذھب مذھبه وكان الحديث يكتب وھو صالحية وعليه بالخشب نلعب ونحن بنا يمر كان مني سماعا أقدم ھمام
 كتابا أخرجوا وما إلى السكوني يختلف زال ما قال إال عنك بكت له فقلت بالكوفة قط محدث إلى جئت فما المشايخ

 خرج قد ھمام أبو وكان أفريقية أريد فخرجت حمزة بن يحيى وأما قال عالمته على ويوقفني ھمام أبو فرغ فيه إال
 يىيح ورأيت خرج وقد حمزة بن يحيى من وسمع مقيما ھنا ھا كان قد فقالوا عنه فسألت دمشق إلى فجئت الشام إلى
 مصر إلى عندنا من خرج فإنه وھب بن حديث أما قال وھب فأبن قلت منه أسمع فلم القضاء سواد وعليه حمزة بن
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 أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني فضائله من يذكر وجعل مصر من علينا قدم ثم نسيناه حتى عنا وغاب
 شجاع بن الوليد عن جزرة محمد بن صالح نييع وسألته قال الحبيبي محمد بن علي أخبرني الضبي نعيم بن محمد
 قال الحافظ عمر بن علي أخبرنا البرقاني أخبرنا أبيه مثل بخت له ليس فقال معين بن يحيى عن سئل فيه تكلموا فقال
 أخبرني الصوري أخبرني ثم أبيه عن النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد حدثنا رشيق بن الحسن حدثنا

 الوليد بن شجاع بن الوليد يقول أبي سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم عبد ناولني قال القاضي هللا عبد بن الخصيب
 سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا به بأس ال بغدادي

 بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا مائتينو وأربعين اثنتين سنة ببغداد شجاع بن الوليد ھمام أبو مات قال الحضرمي
 بن احمد بن محمد أخبرنا وأربعين ثالث سنة ببغداد شجاع بن الوليد مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر
 سنة ھمام أبو ومات قال النضر بن احمد بن علي غالب أبو حدثنا البندار وھب بن إسحاق بن احمد أخبرنا رزق
 بن إبراھيم حدثنا إمالء الحافظ نعيم أبو حدثنا األول ربيع شھر في مات غيره قال المحنة من موسل وأربعين ثالث
 بن احمد بن محمد سمعت قال الثقفي إسحاق بن محمد العباس أبا يعني السراج حدثنا األصبھاني المعدل ھو هللا عبد
 معلقة قناديل رأسه على المنام في ھمام أبا رأيت يقول ھمام أبا مستملي يحيى أبا سمعت يقول عمرو بن معاوية بنت
 بحديث وھذا كذا بحديث وھذا الشفاعة بحديث وھذا الحوض بحديث ھذا قال القناديل ھذه نلت بماذا ھمام أبا يا فقلت
  كذا

 فمدح العراق إلى منھا وخرج وتأدب ونشأ ولد بھا منبج أھل من البحتري الطائي عبادة أبو عبيد بن الوليد - 7321
 عنه روى وقد به فمات بلده إلى عاد ثم طويال دھرا ببغداد وأقام والرؤساء األكابر من وخلقا هللا على المتوكل عفراج

 احمد بن ومحمد المحاملي هللا عبد أبو والقاضي المرزبان بن خلف بن ومحمد المبرد يزيد بن محمد شعره من أشياء
 بن محمد الحسن أبو أخبرنا وغيرھم النحوي درستويه بن رجعف بن هللا وعبد الصولي يحيى بن ومحمد الحكيمي
 أملى قال يحيى بن محمد أخبرني المرزباني موسى بن عمران بن محمد هللا عبيد أبو أخبرنا الدقاق المظفر بن محمد
 بن يحيى بن عبيد بن الوليد ھو فقال ومائتين وتسعين إحدى سنة بالرقة أبيه نسب البحتري بن يحيى الغوث أبو على
 عتود بن بحير بن تدول بن جدي بن حارثة أبي بن خيثم بن الحارث بن مسھر بن سلمة بن جابر بن شمالن بن عبيد
 بن يعرب بن يشجب بن زيد بن أدد بن طيء وھو جلھمة بن الغوث بن عمرو بن ثعل بن سالمان بن عنين بن

 المنجم يحيى بن احمد الحسن أبي بخط وجدت المرزباني وقال نوح بن سام بن أرفخشد بن شالخ بن عابر بن قحطان
 ومائتين ست سنة البحتري ولد الناجم عثمان أبو وقال المرزباني قال مائتين سنة أبي ولد قال الغوث أبو حدثني قال

 يحيى بن محمد أخبرني الكاتب عمران بن محمد أخبرنا القمي أيوب بن علي أخبرني يحيى بن المظفر عن حدثنيه
 يقتصر أن المتوكل أيام في عليه فاشير عبادة وأبا الحسن أبا يكنى أبي كان قال البحتري بن يحيى حدثني الصولي
 وھو عبدة أبا كناه المتوكل وأن الحسن أبو األولى كنيته أن وروي عمران بن محمد قال أشھر فإنه عبادة أبي على
 أبو حدثنا البصري علي أبي بن علي أخبرنا ووفاته ومنشؤه مولده وبھا قنسرين حند أعمال من منبج أھل من شامي
 أن قبل عندنا ھنا ھا البحتري رأيت قال المنبجي التنوخي األصبغ بن صالح حدثني الصالحي جعفر بن محمد الفرج
 البصل أصحاب يمدح المسجد جنبتي إلى وأومأ الباب ھذا إلى الباب ھذا من الجامع في بنا يجتاز العراق إلى يخرج

 هللا عبيد أبو أخبرنا المظفر بن محمد بن محمد أخبرنا كان ما منه كان ثم ومجيئه ذھابه في الشعر نشدوي والباذنجان
 وقد للبحتري يقول القطربلي سعد بن الحسين بن هللا عبد محمد أبا سمعت قال الصولي أخبرني قال المرزباني
 وسبعين ست سنة في وذلك المبرد يزيد بن حمدم العباس أبو وعنده بالخلد المعتز بن يعني هللا عبد دار في اجتمعا
 كال فقال تمام أبي من ھذا في أشعر أنت له فقال تمام أبو مثله في قال قد معنى في شعرا البحتري أنشد وقد ومائتين
 جوانبك جميع من شرفا إال تأبى الحسن أبا يا المبرد له فقال به إال الخبز أكلت ما وهللا األستاذ الرئيس ذاك وهللا

 البحتري لي قال قال الكاتب علي بن الحسين حدثني يحيى بن محمد أخبرني المرزباني أخبرنا المظفر بن وأخبرنا
 آخر ناب فينا تخبط...  نابه حد ذرا من مقرم إذا...  حجر بن أوس بيت فأنشد شعري من شيئا يوما تمام أبا أنشدت
 علمت أما لطيئ مثلك نشأ وقد بطويل ليس عمري إن فقال اھذ من با أعيذك فقلت نفسي إلى نعيت فقال...  مقرم
 كالمك في احسانك إلى نفسي نعي بني يا فقال يتكلم رھطه من وھو شبة بن شبيب رأى المنقري صفوان بن خالد أن
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 يحيى بن محمد وقال ھذا قوله من سنة بعد تمام أبو فمات قال قبله من مات إال خطيب فينا نشأ ما بيت أھل ألنا
 لي فقال خطر له مال إلى به وصلت حميد بني بعض في لي شعرا تمام أبا انشدت أبي قال وقال الغوث أبو ثنيحد

 المرزباني أخبرنا المظفر بن أخبرنا حويته ما جميع من إلى أحب ھذا قوله فكان بعدي الشعر أمير أنت أحسنت
 برقت...  انتحت ثم أقالمه دجت وإذا...  تريالبح قول ثعلبا العباس أبا رجل أنشد قال العباس بن محمد أخبرني
 خالل سحابتھا حكم... ...  قربه في نيله ويبعد منا...  بعده في فھمه يقرب باللفظ... ...  كتبه في الدجى مصابيح
 وكأنھا... ...  عشبه وخضرة زھرته وبياض...  نوره بحمرة مؤتلقا كالروض... ...  قلبه في وقليبھا ھطالة...  بنانه
 عليه فضلوا ما الشعر ھذا األوائل سمع لو العباس أبو فقال...  محبه لعين بدا الحبيب شخص...  بھا معقود السمعو

 بكر أبو أخبرنا الكوفي التميمي جعفر بن محمد الحسن أخبرنا الوكيل الواحد عبد بن احمد يعلى أبو أخبرني شعرا
 ال بما يطالب رأى من بسر المتوكل حبس في ذكره دق العمال بعض على أبي دخل قال البحتري بن عن الصولي
... ...  المشكي والنازل المشكو الحادث من...  بمنفك ليس الدھر فداك جعلت...  يقول فأنشأ األموال من عليه يقدر
 الذھب صفا...  وإنما الحادثات ھذبتك وقد... ...  ضنك منزل ومن رحب منزل فمن...  منازل إال األيام ھذه وما
 جميل أقام... ...  واالفك الزور على مسجونا لمثلك...  أسوة يوسف هللا نبي في أما... ...  بالسبك قبلك بريزاإل

 احمد أخبرنا الوراق مخلد بن علي بن محمد أخبرنا...  الملك إلى الجميل الصبر فاسلمه...  برھة السجن في الصبر
 يرض لم المرء إذا...  البحتري عبادة أبو أنشدنا قال محامليال إسماعيل بن الحسين أنشدنا قال عمران بن محمد بن
 ساء فقد فدعه... ...  فاستحسنه التيه به وتاه...  فاقتاده بالعجب وأعجب... ...  ازينه أمره من يأت ولم...  أمكنه ما

 قال الصولي نيأخبر الكاتب عمران بن محمد أخبرنا أيوب بن علي أخبرني...  سنة ويبكي يوما سيضحك...  تدبيره
 تحسبا فال... ...  تطاوع وأخرى تأبى شيمة له...  متلون ھوى أبالني خليلي...  أسمع وأنا لنفسه البحتري على قرئ
 شباب أو مؤات حبيب...  تستطيعه لو النفس شفاء وان... ...  أنازع إليه إلف عن ألنزع...  أكن ولم نزعت أني

 الطوماري علي أبو أخبرنا الكاتب نواس أبي بن احمد بن العباس أخبرنا اكالسم بن علي بن محمد حدثنا...  مراجع
 حسن غالم يديه بين وكان البحتري ومعنا يوما عنده فكنت المتوكل دم أنا كنت قال طومار بن العباس أبو حدثني قال

 إليه ينظر يره فلم النظر دمنوأ الفتح إليه فنظر راحا يعشق البحتري إن فتح يا للفتح المتوكل فقال راح له يقال الوجه
 رطل خذ راح يا المتوكل قال ثم عليه دليلي ذاك فقال عنه شغل في البحتري أرى المؤمنين أمير يا الفتح له فقال
 يا قال ثم ترى كيف للفتح المتوكل فقال إليه ينظر البحتري بھت إليه دفعه فلما ففعل إليه وادفعه شرابا فامأله بللور
 من اسم... ...  مدنف بك رھينا أمسى...  فتى بالود حار...  فقال باسمه تصرح وال شعر بيت راح في قل بحتري
 أبا أن الكاتب عمران بن محمد أخبرنا البصري علي أبي بن علي أخبرني...  مصحف مقلوب...  شعري في أھواه
 إن...  إلينا فكتب مطر بعقب يجيئنا أن البحتري إلى كتبنا قال النحوي يزيد بن محمد عن أخبره الجرجاني بكر

 أنا بما ھم...  فلي الشتاء يوم على اجتمعنا إذا... ...  تنخسف البرذون وطأة من واألرض...  خطر بيننا فيما التزاور
 أبي أنشدني قال وليدويه بن الرحمن عبد أنشدنا قال العباس بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا...  أنصرف حين الق
 امتحنت ما فإذا...  عربي كأنه يتنازى... ...  طى لبحتر أنه يدعي...  زور بنسبة جاءنا لمن قل ... البحتري يھجو
 قائل...  فاني ادعيت الذي يجوز إن... ...  أخي يا له ذا ينساغ كيف...  فريا أمرا وجاء تعدى قد... ...  بشيء ليس
 الغوث أبي عن روى قال أخبره الصولي أن لمرزبانيا هللا عبيد أبو أخبرنا التنوخي أخبرني...  لؤي من أبي غد في
 مات قال أخبره يحيى بن محمد أن المرزباني أخبرنا التنوخي وأخبرني ومائتين وثمانين ثالث سنة في مات أباه أن

 سنة ومولده ومائتين وثمانين أربع سنة آخر في وقيل ومائتين وثمانين خمس سنة أول في بحلب وقيل بمنبج البحتري
 أبو مات فيھا ومائتين وثمانين خمس سنة قال القاضي كامل بن أحمد عن بكر أبي بن الحسن أخبرنا ومائتين ستة
   ومائتين ست سنة مولده قيل سنة ثمانين وبلغ بالشام الشاعر البحتري عبادة

 الشام الدب في الكثير سافر األندلس أھل من العمري العباس أبو زياد أبي بن مخلد بن بكر بن الوليد - 7322
 وغيره الھاشمي زكريا بن احمد بن علي عن بھا فحدث بغداد إلى وعاد النھر وراء وما وخراسان والجبال والعراق

 طاھر بن محمد بن حمزة عنه وحدثنا الغربة وفي بلده في والكتاب السماع أكثر أمينا ثقة وكان المغرب أھل من
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 قال الواسطي العالء أبو القاضي حدثني وغيرھم التنوخي القاسم بوأ والقاضي والعتيقي األكبر الواحد عبد بن ومحمد
  وثالثمائة وتسعين اثنتين سنة من رجب في بالدينور األندلسي بكر بن الوليد توفى

  وھب اسمه من ذكر

 بن قصي بن العزى عبد بن أسد بن المطلب بن األسود بن زمعة بن هللا عبد بن كثير بن وھب بن وھب -  7323
 علي بن محمد بن وجعفر عروة بن وھشام العمري عمر بن هللا عبيد عن حدث المديني القرشي البختري بوأ كالب
 عن انتقل قد وكان وغيرھما شريك بن المسيب بن سعيد بن والقاسم الصنعاني سھل بن رجاء عنه روى جريج وبن

 و عليه هللا صلى الرسول مدينة فواله عزله ثم المھدي بعسكر القضاء الرشيد ھارون وواله فسكنھا بغداد إلى المدينة
 بغداد فقدم المدينة عن عزل ثم سخيا جوادا وكان وحربھا وقضاءھا صالتھا إليه وجعل هللا عبد بن بكار بعد سلم
 بن مصعب أخبرنا زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الصيمري أخبرنا مات حتى بھا وأقام
 ركانة بن يزيد بن علي بنت عبدة البختري أبي وأم الرشيد قاضي وھو وھب بن وھب اسمه البختري أبو قال هللا عبد
 العالء أبو القاضي أخبرنا طالب أبي بن عقيل بنت وأمھا مناف عبد بن المطلب عبد بن ھاشم بن يزيد عبد بن

 الزبير حدثنا األزھر أبي بن حمدم حدثنا الديباجي سھل بن هللا عبد بن احمد بن سھل محمد أبو أخبرنا الواسطي
 وھب بن وھب البختري أبي على شاعر دخل قال نافع بن محمد أخبرنا الرحمن عبد بن عثمان حدثنا بكار بن يعني
 خالف من ذم وھبا ضر وما... ...  السكب أسعده األرضين في تبعق...  عارض برق خلته وھب افتر إذا...  فأنشده
...  وھب الندي عقيد فھر بني وذخر...  ذخيرة أبيھم من أناس لكل... ...  الكلب ينبحه رالبد يضر ال كما...  المال
 دينار خمسمائة فيھا بصرة فأتاه شيئا إليه فأسر له عونا دعا ثم شديدا سرورا وسر ضاحكا البختري أبو فاستھل قال

 وكان صاحبه إلى عذرا أتبعه كثيرا أو قليال عطاء أعطى إذا البختري أبو كان نھيك بن عثمان وقال إليه فدفعھا
 بن طلحة أخبرنا التنوخي أخبرنا حاجته قضيت الذي ھذا لقال يعرفه ال من رآه لو حتى إليه الحاجة طلب عند يتھلل
 بن ومحمد اليزيدي العباس بن محمد أنشدني كريما سمحا جوادا وھب بن وھب البختري أبو كان قال جعفر بن محمد
 فأغنى...  د البال في إخوانه تتبع... ...  البختري أبي كفعل فينا...  المليك ھداك فعلت الفھ...  للعطوي السري
 الجوھري أخبرنا ماال إليه فبعث قال الزھري يحيى أبي عن شبة بن عمر عن اليزيدي قال...  المكثر عن المقل
 أبو قال قال خالد بن القاسم بن محمد حدثنا المكي عيسى بن محمد بن احمد حدثنا المرزباني عمران بن محمد أخبرنا

 وإن أستفد لم أعلمھم كنت إن ألني منھم أعلم أنا قوم في أكون أن من إلي أحب مني أعلم قوم في أكون ألن البختري
 قال النھرواني روح بن عمر بن وأحمد الطبري الطيب أبو القاضي أخبرنا استفدت مني أعلم ھم من مع كنت

 بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الصولي يحيى بن محمد حدثنا زكريا بن المعافى أخبرنا راآلخ وقال حدثنا الطبري
 لما قال وشعرائھم الناس ظرفاء من وكان العقيلي سعيد أبو حدثنا عثمان بن عمر حدثنا الزرقي مسعود بن الحسن
 حدثني البختري أبو فقال نطقةوم أسود قباء في سلم و عليه هللا صلى النبي منبر يرقى أن أعظم المدينة الرشيد قدم

 فقال بخنجر فيھا مخنجرا ومنطقة قباء سلم و عليه هللا صلى النبي على جبريل نزل قال أبيه عن محمد بن جعفر
...  واعالنه الزور قول من... ...  المحشر في الناس ثوى إذا...  البختري ألبي وعول ويل...  التيمي المعافى
 في الناس رآه وال... ...  محضر وال بدو في للفقه...  ساعة جالسه ما وهللا.. ... . جعفر على الناس في بالكذب
 المصطفى أن يزعم... ...  وبالمنكر بالزور أعلن لقد...  وھب بن هللا قاتل يا... ...  والمنبر القبر بين يمر...  دھره
 التنوخي أخبرنا...  بالخنجر الحقو في جرامخن...  أسود وقبا خف عليه... ...  السري التقي جبريل أتاه...  احمدا
 وقف أنه معين بن يحيى عن الطيالسي جعفر حدثنا االشناني الحسن بن عمر حدثني جعفر بن محمد بن طلحة أخبرنا
 هللا عدو يا كذبت له فقال جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن الحديث بھذا يحدث ھو فإذا البختري أبي حلقة على
 على نزل العالمين رب رسول أن يزعم ھذا لھم فقلت قال الشرط فاخذني قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على
 علي حدثنا الصيمري أخبرنا عني وأفرجوا كذاب قاض وهللا ھذا لي فقالوا قال قباء وعليه سلم و عليه هللا صلى النبي
 حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل حدثنا شيخ بيأ بن سليمان حدثنا زھير بن احمد حدثنا الزعفراني حدثنا الحسن بن
 الخطاب بن عمر أن أخبرتني أليس البختري ألبي ھارون قال بالري ھارون مع وكان حرملة بن علي لي قال قال



33 

 

 له فقال ال فقال للمستقبلة فھو الزوال بعد رؤي وإذا الماضية لليلته فھو الزوال قبل الھالل رؤي إذا يقول كان
 االدمي محمد بن احمد بن محمد حدثني البرقاني أخبرني صدقت فقال البستان في به حدثتنا لقد هللاو بلى المأمون
 إذ وھارون قاض وھو الرشيد على دخل البختري أبا أن بلغني قال الساجي زكريا حدثنا االيادي علي بن محمد حدثنا
 هللا صلى النبي أن عائشة عن أبيه عن ةعرو بن ھشام حدثني فقال شيئا ھذا في تحفظ ھل فقال الحمام يطير ذاك
 بن محمد بن وعلي األزھري أخبرني لعزلته قريش من رجل أنه لوال عني أخرج فقال الحمام يطير كان سلم و عليه

 بن هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى بن عمران بن محمد حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا قاال المالكي الحسن
 بكر أبا أن عباس بن عن عطاء عن جريج بن عن روى البختري أبو يقول أبي سمعت قال المديني هللا عبد بن علي
 سمعت ھل لعطاء قلت قال جريج بن عن الرزاق عبد حدثنا يقول أبي وسمعت النباش يقطعون كانوا وعثمان وعمر
 و عليه هللا صلى النبي عن عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن وحدث شيئا فيه سمعت ما قال شيئا النباش في
 من استقرض إني هللا رسول يا قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام وعن فضة جالجل عليه مشط له كان سلم

 بن محمد العباس أبا سمعت قال الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا كذاب ھو أبي قال الخميرة جارتي
 كذاب فقال البختري أبا وذكر معين بن يحيى سمعت يقول وريالد محمد بن العباس سمعت يقول األصم يعقوب
 وعن معاذ عن معدان بن خالد عن يزيد بن ثور وعن عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن يحدث كان خبيث
 وقال به بأس ال قال تقترض الخمير في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالوا علي عن أبيه عن محمد بن جعفر
 أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا الحديث يضع صبي البختري أبو آخر موضع في
 الليل عامة فيتذكر فلسا يأخذ كان البختري وأبو يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن

 إسماعيل بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا الحديث يضع
 فقال القاضي البختري أبي عن معين بن يحيى وسألت قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي

 بن محمد بن احمد حدثنا حيويه بن عمر أبو حدثني البرقاني أخبرنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على يكذب كان
 يقول معين بن يحيى سمعت قال محرر بن القاسم بن محمد بن احمد حدثنا درستويه بن جعفر حدثنا الفزاري مسعدة
 إسماعيل بن محمد بن احمد أخبرنا البصري رباح بن يوسف أخبرنا خبيث هللا عدو كذاب القرشي يعني البختري أبو

 أخبرنا ضعيف البختري أبو قال عينم بن يحيى عن صالح بن معاوية حدثنا الدوالبي بشر أبو حدثنا بمصر المھندس
 أن اجترأت لو يقول أبي سمعت قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري

 ومحمد رزق بن احمد بن محمد أخبرنا البختري أبو لقلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على يكذب إنه ألحد أقول
 علي حدثنا األبار علي بن احمد أخبرنا الفضل بن حديث وفي حدثنا احمد بن دعلج أخبرنا القا الفضل بن الحسين بن
 بن جعفر حدثنا يقولون المدينة من خرجوا إذا أقوام بال ما أنس بن مالك قال قال خليد أبو حدثنا العطار ميمون بن

 الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا البختري أبا بذلك يريد البيوت في انجحروا قدموا فإذا عروة بن ھشام وحدثنا محمد
 وذكر عياش بن بكر أبا سمعت قال سليمان بن يحيى حدثني قال رشدين بن عن جدي كتاب في وجدت قال أبي حدثنا
 أبيض قريش من رجال كبيرا شيخا رايته وقد يحيى قال كذابا كان حديث صاحب يكن لم فقال القاضي البختري أبا

 سمعت قال إدريس بن حسين حدثنا قال الحسن بن محمد حدثنا أبي حدثنا عمر بن هللا عبيد ناوأخبر واللحية الرأس
 إبراھيم أخبرني دجاال القيامة يوم يبعث انه أرى دجال ذاك القرشي يعني وھب بن وھب يقول شيبة أبي بن عثمان
 قال البزاز المعافى بن أيوب بن مدمح حدثنا العكبري حمدان بن محمد بن محمد بن هللا عبيد حدثنا البرمكي عمر بن

 روى ما فقال جناح أو حافر أو خف في إال سبق ال روى أحدا تعلم حنبل بن ألحمد قيل يقول الحربي إبراھيم سمعت
 أبو حدثنا قال فيه دخلني شك على حيويه بن عمر أبو حدثنا األزھري أخبرني البختري أبو الكذاب ذاك إال ھذا

 أبي في إال كذاب رجل في يقول حنبل بن احمد سمعت ما يقول مرة غير الحربي إبراھيم عتسم قال الخاقاني مزاحم
 بن الجبار عبد حدثنا الميداني جعفر بن الوھاب عبد حدثنا الكتاني احمد بن العزيز عبد أخبرنا القاضي يعني البختري

 بن وھب البختري أبو قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا العصار عيسى بن القاسم حدثنا السلمي الصمد عبد
 قرئ يقول الجوزقي هللا عبد بن محمد سمعت قال العبدوي حازم أبو أخبرنا ومال فسقط ويتجسر يكذب كان وھب
 القرشي القاضي وھب بن وھب البختري أبو يقول الحجاج بن مسلم سمعت قال أسمع وأنا عبدان بن مكي على

 قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد اأخبرن العتيقي أخبرنا الحديث متروك
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 يضع كان أنه بلغني البختري أبو وھب بن ووھب زبالة بن الحسن بن محمد المدينة كذابوا يقول داود أبا سمعت
 شعيب بن احمد نب الكريم عبد حدثنا قال سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا السراج في بالليل الحديث
 محمد بن احمد بن محمد حدثني البرقاني أخبرني الحديث متروك البختري أبو وھب بن وھب قال أبي حدثنا النسائي
 بلغ لما كذابا كان وھب بن وھب البختري أبو قال الساجي يحيى بن زكريا حدثنا االيادي علي بن محمد حدثنا االدمي
 مات مھدي بن الرحمن عبد أن وھم قول ھذا قلت منه المسلمين أراح الذي  الحمد قال موته مھدي بن الرحمن عبد
 على قرأت ومائة وتسعين تسع سنة في وقيل مائتين سنة في بعده البختري أبو ومات ومائة وتسعين ثمان سنة في

 ومائة عينوتس تسع سنة ببغداد القاضي البختري أبو مات قيل قال القاضي كامل بن احمد عن بكر أبي بن الحسن
 أخبرنا إبراھيم بن إسحاق بن هللا عبد أخبرنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا األزھري أخبرنا مائتين سنة في مات وقيل

 بن إبراھيم بن محمد إلى كتب قال بكر أبي بن الحسن وأخبرني سعد بن محمد حدثنا أسامة أبي بن محمد بن الحارث
 قال الضبي يونس بن احمد حدثنا قال أخبرھم الخضر بن حمدان بن احمد أن يذكر شيراز من الجوري عمران
 حسان أبو وقال الزمعي سعد بن قال وھب بن وھب البختري أبو مات فيھا مائتين سنة قاال الزيادي حسان أبو حدثني
 مداح بن عمرو حدثنا جعفر بن محمد بن هللا عبد أخبرنا حسنويه بن أخبرنا ببغداد جميعا وقاال القرشي القاضي

  مائتين سنة القاضي البختري أبو مات قال خياط بن خليفة حدثنا األھوازي

 بشير بن وھشام هللا عبد بن وخالد زيد بن حماد سمع بوھبان المعروف الواسطي محمد أبو بقية بن وھب - 7324
 بن وحنبل النيسابوري الحجاج بن ومسلم البخاري إسماعيل بن محمد عنه روى قيس بن ونوح سليمان بن وجعفر
 حنبل بن احمد بن هللا وعبد الحداد الكريم عبد بن وإدريس كامل بن عبدوس بن ومحمد السجستاني داود وأبو إسحاق
 قدم ثقة وكان البغوي القاسم وأبو زاطيا بن إسحاق بن وعلي ناجية بن محمد بن هللا وعبد مطر بن بشر بن ومحمد
 بن أسلم الحسن أبو حدثنا الواسطي الليث بن احمد بن جعفر بن محمد ناحدث الحافظ نعيم أبو أخبرنا بھا وحدث بغداد
 قال عبادة بن سعد بن قيس رضيع زياد بن آدم بن عبيد بن شابور بن عثمان بن بقية بن وھب محمد أبو قال سھل
 حدثنا السكري عمر بن علي أخبرنا النرسي نصر أبي بن محمد أخبرنا زحمويه يحيى بن زكريا بذلك أخبرني أسلم
 علقمة بن سلمة لقنت يقول زيد بن حماد سمعت قال الواسطي بقية بن وھب حدثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد
 بن حماد عن عنده يكن لم بقية بن وھب أن بلغني فلقنه صاحبك تكذب أن سرك إذا وقال عنه رجع ثم فحدثني حديثا
 ولد قال سھل بن أسلم حدثنا الليث بن احمد بن جعفر بن محمد ناحدث الحافظ نعيم أبو أخبرنا الحكاية ھذه سوى زيد
 محمد بن جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا ومائتين وثالثين تسع سنة في ومات ومائة وخمسين خمس سنة في وھب
 بن وھب مات فيھا ومائتين وثالثين تسع سنة قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن
 ربيع في بقية بن وھب مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا الواسطي قيةب

 بقية بن وھب محمد أبو توفي قال القاضي كامل بن احمد عن بكر أبي بن الحسن أخبرنا وثالثين تسع سنة اآلخر
 إلى قدم وكان بواسط ومات بالحناء يخضب وكان مائةو وخمسين خمس سنة في ولد وقيل ومائتين وثالثين تسع سنة
  شيوخنا عنه فحمل بغداد

 الرحمن عبد بن عثمان عن بھا وحدث بغداد قدم الحراني البجلي الوليد أبو عمرو بن حفص بن وھب - 7325
 صالح بن انوعثم الفريابي يوسف بن ومحمد الجدي إبراھيم بن الملك وعبد واقد بن هللا عبد قتادة وأبي الطرائفي
 وغيرھم المحاملي والقاضي ياسين بن محمد بن هللا وعبد الدعاء عمران بن صالح شعيب أبو عنه روى السھمي
 بن وھب الحراني الوليد أبو حدثنا إسماعيل بن الحسين حدثنا الجريري زكريا بن المعافى أخبرنا األزھري أخبرنا
 قال قال هللا عبد بن جابر عن دينار بن عمرو عن سلمة بن دحما حدثنا الجدي إبراھيم بن الملك عبد حدثنا حفص
 من أحد وليس محمد بأبي يكنى فإنه آدم إال باسمه يدعى إال الجنة أھل من أحد ليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أبو اأخبرن البرقاني أخبرنا سرته تبلغ لحيته فان عمران بن موسى من كان ما إال مرد جرد وھم إال الجنة أھل

 قال االبنوسي علي بن محمد بن احمد بن علي أخبرنا ضعيفا كان الحراني حفص بن وھب قال الدارقطني الحسن
 بن محمد لنا ذكر وفيما الحديث يضع الحراني الوليد أبو حفص بن وھب الحافظ عمر بن علي الحسن أبو لنا قال
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 قال نفيس بن سعيد أبو حدثنا مسرور بن الفتح بوأ حدثنا قال األزدي الرحمن عبد بن محمد أخبرنا الصوري علي
  بيسير ومائتين الخمسين بعد الحراني حفص بن وھب توفى

 جعفر بن محمد عنه روى علية بن إسماعيل عن حدث المخرمي القاسم أبو سليمان بن داود بن وھب -  7326
 حدثنا المقرئ إبراھيم بن عمر حدثنا الفقيه إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا ثقة يكن ولم ضريرا وكان المطيري
 بن العزيز عبد حدثنا إبراھيم بن إسماعيل حدثنا الضرير سليمان بن داود بن وھب حدثنا المطيري جعفر بن محمد
 الجمعة يوم علي صلى من فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يدي بين واقفا كنت قال مالك بن أنس عن صھيب
 محمد على صل اللھم تقول قال هللا رسول يا عليك الصالة كيف له فقيل عاما ثمانين ذنوب هل هللا غفر مرة ثمانين
  واحدا وتعقد األمي النبي ورسولك ونبيك عبدك

 بن ألحمد شيخ ميمون بن إسماعيل عنه روى السقطي مغلس بن سري سمع عاقولي الدير بيان بن وھب - 7327
  الذارع نصر

 البلخي هللا عبد بن العباس بن الفضل عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم اآلرينجي ضلالف بن حميل بن وھب -  7328
 محمد بن احمد أخبرنا الغزال عمر بن أحمد بن محمد بن احمد نصر أبو أخبرني الجندي بن الحسن أبو عنه روى
 العباس بن الفضل حدثنا وثالثمائة عشرين سنة حاجا قدم اآلرينجي الفضل بن حميل بن وھب حدثني قال عمران بن
 بن يونس عن رقبة عن حمزة أبو حدثنا غنجار يونس بن عيسى حدثنا النضر بن بحير حدثنا البلخي هللا عبد بن

  صحيفته بمثل هللا ألقى أن إلى األمة أحب ھذا طعين وھو عمر رأس عند وھو علي قال قال جعفر أبي عن حباب

 بن علي عن عنه الثالج بن القاسم أبو روى الجوھري داود وأب علي بن العباس بن الرحمن عبد بن وھب -  7329
  المدينة جامع في وثالثمائة وثالثين إحدى سنة في منه سمع أنه وذكر الطائي حرب

  الوضاح اسمه من ذكر

 بن ومحمد البصري الحسن ورأى جرجان سبي من كان الواسطي عطاء بن يزيد مولى عوانة أبو الوضاح - 7330
 وبيان وأيوب وقتادة دينار بن وعمرو إبراھيم بن سعد عن وروى واحدا حديثا المنكدر بن محمد من وسمع سيرين

 عالقة بن وزياد قرة بن ومعاوية حرب بن وسماك عتيبة بن والحكم مقسم بن ومغيرة المعتمر بن ومنصور بشر بن
 ووكيع داود وأبو مھدي بن الرحمن وعبد زريع بن ويزيد علية بن وإسماعيل شعبة عنه روى األعمش وسليمان
 بغداد وقدم آخرين في يحيى بن ويحيى خداش بن ومحمد الطباع بن عيسى بن ومحمد الوليد وأبو نعيم وأبو وعفان
 أبو سھل بن الھيثم حدثنا الخالل سليمان بن يوسف بن محمد حدثنا الحافظ عمر بن علي عن حدثت كذلك بھا وحدث
 ال فرآھا أحمسية امرأة على دخل أنه الصديق بكر أبي عن قيس عن بيان حدثنا دببغدا الوضاح عوانة أبو حدثنا بشر
 بن محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا الحديث وذكر مصمتة حجت قالوا تكلم ال لھا ما فقال زينب لھا يقال تكلم
 اشترى يقول أبي معتس قال أبان بن محمد بن احمد حدثنا سھل بن أسلم حدثنا الواسطي الليث بن احمد بن جعفر
 القاص فقال إليه يحسن عوانة أبو وكان قاص صديق عوانة ألبي وكان يزيد ابنه مع ليكون عوانة أبا يزيد بن عطاء
 أبا اعتق قد فإنه البزاز لعطاء هللا ادعوا حضره لمن قال إال مجلسا يجلسن ال ذلك بعد فكان أكافئه شيء أي أدري ما

 موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا أعتقه ذاك عليه كثر فلما يشكره من عطاء إلى ذھب إال مجلس قل فكان عوانة
 قال حرب بن غالب بن محمد حدثنا األصبھاني الصفار احمد بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا الصيرفي
 العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا يكتب وال يقرأ عوانة أبو كان يقول معين بن يحيى سمعت
 يستعين أميا عوانة أبو كان يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن أحمد أخبرنا
 بن جعفر بن أحمد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري حدثنا الحديث يقرأ وكان له يكتب بانسان
 سمعت يقول نوح بن عيسى بن محمد بن جعفر سمعت قال البزاز هللا عبد بن جابر بن هللا عبد حدثنا الطوسي حمدان
 عن منصور عن عوانة أبي حديث في القطان سعيد بن ليحيى الشاذكوني بن قال يقول الطباع بن عيسى بن محمد
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 لم ھذا ان له فقيل تطيعه ال أھلھا من محرم ذي مع تحج قال زوجھا فيمنعھا تحج أن تريد الموسرة المرأة في إبراھيم
 هللا عبد بن علي بن الحسن وحدثنيه مھدي بن عمر أبو لنا أجاز مأمونا كان عوانة أبا إن يحيى فقال كتابه في يوجد

 ما يقول سعيد بن يحيى سمعت يقول مسددا سمعت قال جدي حدثنا يعقوب بن أحمد بن محمد أخبرنا قال عنه المقرئ
 علي بن احمد أخبرنا أحمد بن دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرنا نوسفيا شعبة بحديث عوانة أبي حديث أشبه كان
 فضالة بن المبارك على شعبة حثني محمد بن الحجاج قال قال خلف بن مسعود حدثنا الخليل بن أحمد حدثنا األبار
 العبدي سمالقا بن أحمد بن محمد أحمد أبو أخبرنا العبدوي حازم أبو أخبرنا عوانة أبا الزم لي وقال عوانة أبي وعلى

 ما يقول عيسى بن محمد جعفر أبا سمعت قال منيب بن يعني العزيز عبد حدثني سفيان بن الحسن أخبرنا بجرجان
 القطان الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا سنين بتسع موته قبل الضحك علية بن وترك قال يضحك عوانة أبا رأيت
 بن وأخبرني الحلواني الحسن حدثني غالب بن محمد حدثنا لقطانا زياد بن هللا عبد بن محمد بن أحمد سھل أبو حدثنا
 أبي حديث وفي شعبة قال قال عفان حدثنا قال علي بن الحسن حدثنا األبار علي بن احمد أخبرنا دعلج أخبرنا الفضل
 زياد بن سھل أبو أخبرنا الفضل بن أخبرنا فصدقوه ھريرة أبي عن عوانة أبو حدثكم إن يقول شعبة سمعت قال سھل
 مثل البصرة ألھل من قال عفان باب على معين بن يحيى يسأل المديني قاسما سمعت قال عثمان أبي بن جعفر حدثنا
 قرأت قال البرقاني أخبرنا وھيب قال زھير مثل لھم من قال عوانة أبو قال زائدة مثل لھم من قال شعبة قال سفيان
 رجل وسأله معين بن يحيى سمعت قال الطيالسي أيوب بن بشر بن احمد حدثكم سلم بن جعفر بن احمد بكر أبي على
 أبي إلى مال قد كأنه رايته ثم ھذا مثل فأعاد عليه فأعاد صدوقين ثبت كالھما قال عوانة أبو أو زائدة أثبت أيما

 يثمةخ وأبا معين بن يحيى سمعت قال الھيثم بن عرفة حدثنا األبار أخبرنا دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرنا عوانة
 األبار وقال بأصولھا يكتبھا عوانة أبو وكان األحاديث يحذف شعبة كان فقال عوانة وأبي شعبة عن عفان يسأالن
 إذا وھمام عروبة أبي بن كسعيد وھشام عوانة أبو يقول مھدي بن الرحمن عبد سمعت قال السرخسي قدامة أبو حدثنا
 فحفظ الحفظ كان وإذا ھمام فكتاب الكتاب كان وإذا ھشام حفظف الحفظ كان وإذا صحيح عوانة أبي فكتاب الكتاب كان
 الحسن حدثنا بالدينور المقرئ حبش بن محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا سعيد
 تابك من عوانة أبو القطان سعيد بن يحيى قال يقول المخزومي الحسين بن محمد سمعت قال البزاز زيد بن علي بن

 بأصبھان المقرئ بن بكر أبو حدثنا األبھري الرحمن عبد بن الفضل العباس أبو أخبرنا حفظه من شعبة من إلي أحب
 عبد سمعت يقول سنان بن احمد سمعت قال بواسط الواسطي المعدل عثمان بن عمرو بن احمد هللا عبيد أبو حدثنا

 أخبرنا عوانة أبي حفظ من إلي أحب ھشام وحفظ شامھ حفظ من إلي أحب عوانة أبي كتاب يقول مھدي بن الرحمن
 يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد
 إذا يقول يحيى سمعت معاوية بن وزھير عوانة أبي بين ساوى فكأنه عوانة وأبا معاوية بن زھير وذكر معين بن

 إبراھيم بن محمد بن احمد نصر أبو أخبرنا التنوخي أخبرنا عوانة أبي قول فالقول وشريك عوانة وأب اختلف
 عوانة أبي عن سئل إسماعيل بن محمد سمعت قال الحافظ األزدي خلف بن احمد بن إسحاق حدثنا البخاري الحازمي

 يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد اأخبرن الفضل بن أخبرنا عطاء بن يزيد مولى وضاح اسمه كتاب صاحب كان فقال
 أحب أيھما عوانة وأبي الرازي جرير عن حنبل بن محمد بن احمد وسئل قال زياد بن وھو الفضل حدثنا سفيان بن
 أثبت فھو كتابه من عوانة أبو حدث إذا فقال شريك أو أثبت عوانة أبو وسئل الفضل قال كتابه من عوانة أبو قال إليك
 أبو قال ثبتا كان والنقط العجم كثير الكتاب صحيح عوانة أبو كان عفان قال وھم ربما بهكتا غير من حدث وإذا

 بھا يجيء وأخبار صحيح كتابه عوانة أبو الحديث جميع في وھشام شعبة من مبشر أبي عن رواية أكثر عوانة
 من عندنا حديثا أصح حاله جميع ففي يطوله عوانة وأبو الحديث يختصر وإنما أحفظ وھشام بطوله الحديث وطول
 أخبرنا الجوھري أخبرنا ثبت فھو كتابه من كان إذا فاما الخطأ فيقرأ الناس كتب من يقرأ كان بآخرة أنه إال ھشام
 يقول معين بن يحيى سمعت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد
 بن حنبل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا جرير نم مغيرة عن أروى عوانة أبو

 في يحفظ وكان كتابه ذھب كان ألنه ضعيفا قتادة في عوانة أبو كان قال المديني هللا عبد بن علي سمعت قال إسحاق
 الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا القطان الملك عبد بن احمد نصر أبو أخبرني أحاديث فيھا أغرب وقد سعيد
 في وھو قال عوانة أبو مغيرة في أثبتھم يقول معين بن يحيى كان قال جدي حدثني يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا
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 العيشي عائشة بن هللا عبيد سمعت قال األبار علي بن احمد أخبرنا دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرني بذاك ليس قتادة
 قال الصيرفي منذر مع قال الحديث طلبت من مع شيئا يسوى ال وحفظك صالح ككتاب عوانة ألبي شعبة قال يقول
 احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري أخبرنا ھذا بك صنع منذر
 بن ليزيد اعبد عوانة أبو كان يقول يحيى وسمعت ثقة الوضاح عوانة أبو يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن

 حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا ضعيف عطاء بن يزيد وحديث جائز عوانة أبي وحديث عطاء
 بن حمزة أخبرنا ثقة عوانة أبو كان يقول معين بن يحيى سمعت قال عثمان أبي بن جعفر حدثنا يونس بن محمد
 احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد
 بن عمر أبو لنا أجاز الواسطي عطاء بن يزيد مولى ثقة بصري وضاح عوانة أبو قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن

 جدي حدثني شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا قال عنه المقرئ هللا عبد بن علي بن الحسن وحدثنيه مھدي
 لم مما خداش بن خالد عن كتابي في وجدت سبيا عوانة أبو وكان صالح وحفظه الكتاب صحيح ثبت عوانة وأبو قال
 المقرئ طلحة بن علي أخبرنا سبي ممن كان أنه يعني أحد ال بن فقال من بن عوانة أبا سألت قال إجازة عليه أر

 يوسف بن الرحمن عبد حدثنا قال الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد الفتح أبو أخبرنا
 محمد هللا عبد أبو أخبرنا الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا الحديث في صدوق عوانة أبو قال خراش بن
 عن يكتب لم من المخزومي ھشام أبو لي قال قال سلمة أبو حدثنا غالب بن محمد حدثنا الصفار احمد بن هللا عبد بن
 احمد بن عثمان أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا منه يسمع لم فإنه ومائة سبعين سنة قبل عوانة أبي

 بن إسحاق بن احمد أخبرنا رزق بن وأخبرنا المديني بن علي لي قال قال البراء بن احمد بن محمد حدثنا الدقاق
 الفضل بن أخبرنا وسبعين خمس سنة في عوانة أبو ومات قاال النضر بن احمد بن علي غالب أبو حدثنا البندار وھب
 وسبعين ست سنة عوانة أبو ومات قال عيسى بن محمد حدثنا علي بن الحسن حدثنا األبار أخبرنا دعلج أخبرنا
 قال األثرم بكر أبو حدثنا الجوھري محمد بن عمر حدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي أخبرنا
 بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا وسبعين ست سنة فقال عوانة أبي موت ذكر حنبل بن احمد هللا عبد باأ سمعت
  ومائة وسبعين ست سنة عوانة أبو ومات قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر

 وإسرائيل الراسبي ھالل وأبي الحجاج بن وشعبة مرزوق بن فضل عن حدث األنباري حسان بن الوضاح -  7331
 هللا عبد عنه روى األنصاري مريم وأبي شمر بن وعمرو سليم بن سالم األحوص وأبي هللا عبد بن ووزير يونس بن
 البزوري عوف وأبو الصاغاني إسحاق بن ومحمد الدوري وعباس طالب أبي بن وعباس األنباري المودة أبي بن

 عابدا كان ھذا الوضاح أن وذكر العوفي سعد بن ومحمد المخرمي الخليل بن ومحمد السليماني الحسن بن والحسين
 بن وضاح حدثنا العوفي سعد بن محمد حدثنا القاضي كامل بن احمد حدثنا المتوثي بن الحسين بن محمد أخبرنا
 النبي أن مالك بن أنس عن سيرين بنت حفصة عن سليمان بن عاصم عن األحوص أبو سالم حدثنا األنباري حسان
 أخبرنا واحدة بينھما ويقسم واحدة عين كل في يكتحل كان سيرين بن قال وترا يكتحل نكا سلم و عليه هللا صلى

 الدوري محمد بن العباس حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الحيري الحسن بن احمد بكر أبو القاضي
 أن ھريرة أبي عن عطاء عن هللا عبيد بن غالب عن هللا عبد بن وزير حدثنا األنباري حسان بن الوضاح حدثنا إمالء
 الحسين أبو أخبرناه بالجنة فيه توافيني حتى معاوية يا ھذا ھاك فقال سھما معاوية أعطى سلم و عليه هللا صلى النبي
 محمد حدثنا إمالء الھاشمي العزيز عبد بن القاسم بن حمزة عمر أبو حدثنا الواعظ حماد بن احمد بن محمد بن احمد
 العقيلي هللا عبيد بن غالب عن الجزري هللا عبد بن وزير حدثنا حسان بن يعني وضاح حدثنا المخرمي الخليل بن
 به تلقاني حتى السھم ھذا خذ فقال سھما معاوية أعطى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن عطاء عن
 حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا ضعيفا وكان هللا عبيد بن غالب عطاء عن بروايته تفرد الجنة في

 فذكر هللا عبد بن وزير حدثنا قال حسان بن وضاح له يقال أنباري مغفل كھل شيخ روى وقد قال سفيان بن يعقوب
  الحديث ھذا
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  وكيع اسمه من ذكر

 يزد ولم النيسابوري الحافظ احمد أبو نسبه ھكذا جمجة بن فرس بن عدي بن مليح بن الجراح بن وكيع - 7332
 الرؤاسي سفيان أبو وكيع وكنية مليح بن الجراح ذكر عند سقناه وقد جمجة يذكر لم أنه إال نسبه رفع وغيره ھذا على

 أبي بن إسماعيل سمع السغد من أصله بل وقيل نيسابور قرى من قرية من أصله أن قيل عيالن قيس من الكوفي
 وشعبة وإسرائيل الثوري وسفيان واألوزاعي جريج وبن عون بن هللا وعبد األعمش وسليمان عروة بن وھشام خالد
 وأبو المديني بن وعلي معين بن ويحيى حنبل بن وأحمد سعيد بن وقتيبة آدم بن ويحيى المبارك بن هللا عبد عنه روى
 ويعقوب الوراق غالب بن وعباس الوكيعي جعفر بن وأحمد شيبة أبي ابنا وعثمان بكر وأبو حرب بن زھير خيثمة

 حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا الرومي هللا عبد بن بشرى أخبرنا بھا وحدث بغداد وقدم وغيرھم الدورقي
 بن عمر حدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم وأخبرنا الراشدي جعفر بن محمد
 ومائة يعني وعشرين تسع سنة وكيع ولد يقول هللا عبد أبا سمعت قال األثرم بكر أبو حدثنا قاال الجوھري محمد

 بن محمد بن محمد أخبرنا الكوفي مروان بن علي بن زيد بن محمد أخبرنا الطناجيري علي بن الحسين أخبرني
 ولدت متى سفيان أبا يا فقال أسمع وأنا وكيعا يمان بن يحيى بن داود سأل قال حاتم بن ھارون حدثنا الشيباني عقبة
 عمر حدثنا الحسن بن إبراھيم بن احمد أخبرنا الدقاق محمد بن الحسن بن علي أخبرنا ومائة وعشرين ثمان نةس قال
 على أبوه وكان بغداد وكيع قدم يقول هللا عبد أبا سمعت قال إسحاق بن حنبل حدثنا الصابوني شعيب بن محمد بن
 أحدھم يولي أن الرشيد وأراد غياث بن وحفص ريسإد بن هللا وعبد ھو المرة ھذه بعد بغداد وورد قلت المال بيت

 مرة بغداد وورد غياث بن حفص أخبار في ذلك ذكرنا وقد حفص وأجابه إدريس وبن وكيع عليه فامتنع القضاء
 يوسف بن محمد حدثني مخلد بن محمد حدثنا النوشري منصور بن احمد حدثنا الطناجيري الفرج أبو أخبرني أخرى

 يعني فال ھنا ھا أما فقال االعتكاف عن العنبري عباس وسأله هللا شاء إن الحارث بن ربش سمعت قال الجوھري
 رمضان شھر في قال أحسبه عنده كنت قد قال كله بحديثه وحدثھم يوما أربعين وكيع اعتكف قد عباس له فقال بغداد
 حدثنا المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أخبرنا نعم قال معتكف ھو عباس له قال
 عن سفيان عن ببغداد وكيع حدثنا زكريا أبو قال يده بخط أبي كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين بن علي

 عكرمة عن جابر عن سفيان عن بالكوفة وكيع حدثنا ثم موقرة مثقلة قال به منفطر السماء عكرمة عن خصيف
 إبراھيم قال قال الجالب إسحاق بن سليمان أيوب أبو أخبرنا العباس بن مدمح حدثنا العتيقي أخبرنا به منفطر السماء
 أخبرني سنة وثالثين خمس من أقل بن وھو مھدي بن وحدث سنة وثالثين ثالث بن وھو وكيع حدث الحربي

 سويد بن محمد حدثنا لؤلؤ بن محمد بن علي حدثنا وقاال أخبرنا األزھري قال والطناجيري واالزھري الجوھري
 فقال حدثني فقلت األعمش أتيت يقول وكيعا سمعت قال التميمي خلف بن محمد حدثنا الناقد يحيى أبو حدثنا الزيات

 أين قال رؤاس بني في قلت الكوفة من تنزل أين نبأ لك سيكون إال أحسب ما نبيل اسم قال وكيع فقلت اسمك ما لي
 حتى وتعالى بعطائي فجئني اذھب لي فقال قال المال بيت على وكان أبي ذاك قلت قال مليح بن الجراح منزل من

 النصف فخذ بالخمسة حدثك فإذا به فاذھب العطاء نصف خذ فقال فأخبرته أبي إلى فجئت قال أحاديث بخمسة أحدثك
 حدثني فقلت سكت ثم ھكذا وقال كفه في فوضعه فاخذه عطائه بنصف فأتيته قال عشرة يكون حتى به فاذھب اآلخر
 أن يعلم ولم بھذا أمرك أباك أن أحسب كلھا الدراھم فأين قال خمسة وعدتني قلت قال حديثين علي أملىف اكتب قال

 فكان قال بخمسة فحدثني فجئته قال أحاديث بخمسة أحدثك وتعال بتمامھا فجئ اذھب الوقائع شھد قد مدرب األعمش
 بن محمد أخبرنا العالف يوسف بن محمد بن عثمان أخبرنا أحاديث بخمسة فحدثني بعطائه جئته شھر كل كان إذا
 المثنى بن محمد حدثنا قاال النجاد سلمان بن احمد حدثنا الھيتي أبان بن هللا عبد بن محمد وأخبرنا الشافعي هللا عبد
 حتى يموت ال الرؤاسي ھذا ترون فقال وكيع عيني إلى سفيان نظر يقول يمان بن يحيى سمعت قال األخنسي حدثنا
 ھو يوسف بن احمد حدثنا الحكيمي إبراھيم بن احمد بن محمد حدثنا المعدل مخلد بن إبراھيم أخبرنا شأن له يكون
 موضعه في الجراح بن وكيع فجلس الثوري سفيان مات يقول يمان بن يحيى سمعت قال االخنسي حدثنا التغلبي
 كنا قال القعنبي حدثنا البرتي محمد بن محمد بن احمد حدثنا الحكيمي احمد بن محمد حدثنا مخلد بن إبراھيم وأخبرنا

 سفيان من أرجح شئتم إن ھذا فقال سفيان رواية ھذا قالوا قام فلما وكيع عنده وكان سبعين سنة زيد بن حماد عند
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 أخبرت عمار بن قال قال إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خميرويه بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا
 أقبل لم أنكر لو إنه أما شريك فقال قال به فأقر قال دينار ألف مائة عليه فادعى رجال إليه قدم الرج أن شريك عن
 محمد أخبرنا العالف محمد بن عثمان أخبرنا نمير بن هللا وعبد الجراح بن وكيع شھادة إال بالكوفة أحد شھادة عليه
 أورثت قال وكيع بيت أھل من رجل حدثني قال أيوب بن يحيى حدثنا غالب بن محمد حدثنا الشافعي هللا عبد بن

 أيش قلت قال الھمداني معاوية فأخبرني أيوب بن يحيى قال قط ميراثا وكيع قاسم وما قال ألف مائة أمه وكيعا
 ال وكان شيئا يطلب وال شيء عن يسأل وال ولباسه بطعامه يؤتى وكان قال الميراث في نصنع كنا كما قال صنعتم
 علي حدثنا الدقاق عثمان بن هللا عبيد حدثنا األزھري أخبرنا ھو قام ذلك أراد إذا كان وضوء على وال بأحد يستعين

 رجل أخبرني قال عفير بن سعيد أخو عفير بن أسد حدثني المرادي حاتم بن الرحمن عبد حدثني المصري محمد بن
 بحرمة إليك أمت إني له فقال الجراح بن وكيع إلى رجل جاء قال واألدب المروءة أھل من ثقة الشأن ھذا أھل من
 فيھا صرة له فأخرج منزله فدخل وكيع فوثب قال األعمش مجلس في محبرتي من تكتب كنت قال حرمتك ما قال

 هللا عبد حدثكم أسمع وأنا النعالي إسحاق على قرئ قال البرقاني أخبرنا ھذا غير أملك ما فإني أعذرني فقال دنانير
 وكيع في يتكلم كان قتادة أبا إن حنبل بن احمد يعني له قلت قال النفيلي عثمان بن علي ناحدث المدائني إسحاق بن

 حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا الكاذب فھو الصدق أھل كذب من فقال المبارك وبن يونس بن وعيسى
 رافضي فالن شيوخ أسماء هفي لوحا معاوية بن مروان عند رأيت قال معين بن يحيى سمعت قال إسحاق بن حنبل
 ولو شيئا لي قال فما قال نعم قلت مني قال منك خير وكيع له فقلت يحيى قال رافضي ووكيع كذا وفالن كذا وفالن
 ذلك بعد وكيع فكان قال صاحبنا يحيى وكيع فقال وكيعا ذلك فبلغ قال عليه الحديث أصحاب لوثب شيئا لي قال

 ثابت بن هللا عبيد حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا الفقيه إبراھيم بن رعم طالب أبو أخبرنا ويوجب لي يعرف
 أبا يا قلت وكيع حدثنا فقال األعمش عن بحديث حنبل بن احمد ذاكرت يقول الدوري عباسا سمعت قال الحريري

 أخبرني مثله رأيت ما انك لعلمت وكيعا رأيت ولو الجراح بن وكيع حدثنا لي فقال معاوية أبي عن حدثناه هللا عبد
 يقول الشعراني الفضل بن محمد بن إسماعيل سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد
 ويختم الدھر يصوم فكان والحضر السفر في وكيعا صحبت يقول القاضي أكثم بن يحيى سمعت يقول جدي سمعت
 عمر أخبرنا قراءة الصيمري أخبرنا ثم القاضي احمد بن مكرم أخبرنا قال مخلد بن إبراھيم لنا أجاز ليلة كل القرآن
 رأيت ما قال معين بن يحيى سمعت قال أبيه عن حبان بن الحسين بن علي أخبرنا مكرم حدثنا المقرئ إبراھيم بن

 وكيع من أفضل رأيت ما ولكن فضل المبارك البن كان قد قال المبارك بن وال له قيل الجراح بن وكيع من أفضل
 قال كثيرا شيئا منه سمع قد وكان حنيفة أبي بقول ويفتي الصوم ويسرد الليل ويقوم حديثه ويحفظ القبلة يستقبل انك

 عبد بن محمد أخبرنا العالف محمد بن عثمان أخبرنا أيضا بقوله يفتي القطان سعيد بن يحيى وكان معين بن يحيى
 ال كان قالوا يلزمونه كانوا الذين وكيع أصحاب بعض حدثني أيوب بن يحيى حدثنا غالب بن محمد حدثنا الشافعي هللا
 في فيأخذ يجلس ثم المفصل فيقرأ الليل آخر في يقوم ثم القرآن ثلث ليلة كل في حزبه يقرأ حتى وكيعا يعني ينام

 برناأخ الغازي إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن علي أخبرنا الركعتين فيصلي الفجر يطلع حتى االستغفار
 بن إبراھيم حدثني األشج سعيد أبو حدثنا خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد
 أبي عن وبلغني قال لتصلي سوداء لنا جارية إن حتى صلى إال أحد دارنا في يبقى فال الليل يصلي أبي كان قال وكيع
 محمد الحسن أبو القاضي حدثني قال الدارقطني الحسن أبي عن حدثت رؤاس بني في الكبش وذاك نفلح ال قال نعيم
 قال الجراح بن وكيع بن سفيان الرحمن عبد أبو حدثنا قال أبي حدثني قال الھاشمي شيبان أم بن علي بن صالح بن

 فيقيل ينصرف ثم النھار ارتفاع إلى الحديث ألصحاب فيجلس يبكر فكان الدھر يصوم وكيع أبي كان قال أبي حدثني
 الروايا أصحاب منھا يصعد كان التي المشرعة طريق ويقصد الظھر فيصلي يخرج ثم الظھر صالة وقت إلى

 العصر فيصلي مسجده إلى يرجع ثم العصر حدود إلى الفرض به يؤدون ما القرآن من فيعلمھم نواضحھم فيريحون
 عشرة علٮنحو يفطر وكان إفطاره إليه دمفيق منزله إلى يدخل ثم النھار آخر إلى هللا ويذكر القرآن فيدرس يجلس ثم

 يجعلھا ثم طعامه على له طاب ما منھا فيشرب نبيذ أرطال عشرة من نحو فيھا قربة له يقدم ثم الطعام من أرطال
 ينام ثم ينفذھا حتى منھا شرب وتر أو شفع من أكثر أو ركعتين صلى وكلما الليل من ورده فيصلي ويقوم يديه بين

 قال أبي حدثني قال األنباري البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف بن احمد الحسن أبي عن التنوخي على قرأت
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 إليه أصير فكنت الفرات على المسجد في فنزل الجراح بن وكيع علينا قدم قال البھلول بن إسحاق جدي حدثني
 جئته كنت ما نفذ فلما يشرب وھو الحديث عليه أقرأ فأقبلت ليال بمخيسة فجئته نبيذا مني فطلب منه الحديث الستماع

 الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا الحفار محمد بن ھالل أخبرنا لزدناك زدتنا لو فقال ھذا ما له فقلت السراج أطفأ به
 سفيان أبا يا فقال وكيعا سأل رجال سمعت يقول معين بن يحيى سمعت قال الطيالسي يعني محمد بن جعفر حدثنا
 بن أخبرنا الشيطان ذاك وكيع فقال خمرا شربت إنك يقول رجال كأن النائم يرى فيما رأيتف نبيذا البارحة شربت
 قال أو وكيع عند تعشينا حماد بن نعيم قال قال يحيى بن محمد حدثنا األبار علي بن احمد أخبرنا دعلج أخبرنا الفضل
 ماء من أحل عندي ھو قال بھذا تتكلم قلت قال الفتيان نبيذ أو الشيوخ نبيذ به أجيئكم تريدون شيء أي فقال تغدينا
 بن الحسين أخبرنا خميرويه بن أخبرنا البرقاني أخبرنا ھذا في اختلف وقد فيه يختلف لم الفرات ماء له قلت الفرات
 أفطر إذا يشتكي كان أنه فأخبرت قال والعيد الشك يوم يفطر وكان الدھر يصوم وكيع كان عمار بن قال قال إدريس

 ثمان وأخرج قال الخبيص الناس وكيع فاطعم قال ولد وكيع البن قال وإما لوكيع قال اما وولد قال ياماأل ھذه في
 موصلي يا كل ويقول اللقمة يسوي كما ويسويه فيه يده يدخل فجعل قال البيت في قال وأراه المسجد في خبيص جفان
 أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا الدھر يصوم وكان صائما كان ألنه شيئا منه يذوق وال
 وأي كثيرا يقول وكيعا سمعت يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا قال مرابا بن سعيد بن احمد
 يحدث فلم قام ثم الكتاب ترك منه حديثا بلغ فلما يقرأه الزھد كتاب في أخذ وكيعا ورأيت يحيى قال الموت من لنا يوم
 قال ھو حديث وأي ليحيى قلت أيام ثالثة ذلك صنع حتى يحدث ولم أيضا قام الحديث ذلك بلغ فيه وأخذ الغد نكا فلما

 فقال جسدي ببعض سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أخذ وقال جسدي ببعض عمر بن هللا عبد أخذ قال مجاھد حديث
 المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا الحديث كرذ ثم سبيل عابر أو غريب كأنك الدنيا في كن عمر بن هللا عبد يا

 عن أصحابنا بعض أخبرني قال محمد بن احمد حدثنا البراء بن احمد بن محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا
 بذنبه وكيعا زد فقال الرجل إلى خرج ثم بالتراب وجھه فعفر بيتا وكيع فدخل الجراح بن لوكيع رجل أغلظ قال وكيع
 عيسى حدثنا باألھواز القاضي إسحاق بن محمد حدثنا األصبھاني علي أبي بن محمد أخبرنا عليه سلطت ما والهفل
 بن عقل أتمنى كنت تمنيت لو يقول الشماس بن إبراھيم سمعت قال داود حدثنا رشيد بن داود وراق سليمان بن

 صبر الجعفي حسين وصبر يونس بن عيسى وخشوع وحفظه وكيع وعبادة ورقته فضيل بن وزھد وورعه المبارك
 بن احمد سمعت قال الوراق لؤلؤ بن الحسن أبو حدثنا البرقاني أخبرنا الدنيا أمر من شيء في يدخل ولم يتزوج ولم

 من قلت ديانة يحدثون سبعة أو ستة رأيت معين بن يحيى قال قال الدوري عباسا سمعت يقول الخالق عبد بن محمد
 أخبرنيه والقعنبي المبارك بن هللا وعبد الجراح بن ووكيع الجعفي وحسين الحفري داود بووأ عامر بن سعيد قال ھم

 سمعت يقول عباسا سمعت قال العالء بن علي بن احمد حدثنا الدھان جامع بن هللا عبد بن محمد حدثنا األزھري
 الحفري داود وأبو الجعفي وحسين عامر بن وسعيد المبارك وبن وكيع ستة  يحدث من رأيت يقول معين بن يحيى
 محمد حدثنا خلف بن الھيثم حدثنا حبيش بن علي بن محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا القعنبي مسلمة بن هللا وعبد
 وما الجراح بن وكيع غير تعالى  يحدث أحدا رأيت ما وهللا يقول معين بن يحيى سمعت قال البلخي ھو نعيم بن

 أبو القاضي ذكر قال األزھري أخبرني زمانه في كاألوزاعي زمانه في ووكيع كيعو من أحفظ قط رجال رأيت
 قال قتيبة بن إبراھيم بن هللا عبد حدثنا قال حدثھم سعيد بن محمد بن احمد أن الجراحي الحسن بن علي الحسين
 وأحمد والقعنبي يدعب بن ويعلى وكيع أربعة الحديث أصحاب أو الناس ثقات فقال وكيعا وذكر معين بن يحيى سمعت

 حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا حنبل بن
 المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا أحفظ وال منه للعلم أوعى أحدا رأيت ما فقال وكيعا وذكر أبي سمعت قال

 كان الحفظ مطبوع وكيع كان يقول أبي سمعت قال إجازة احمد بن هللا عبد أخبرنا الصواف بن علي أبو أخبرنا
 أبا سمعت قال موسى بن بشر حدثنا قال القاضي كامل بن احمد عن بكر أبي بن الحسن على قرأت حافظا حافظا
 خشوع مع واألبواب واإلسناد والحفظ العلم في وكيع مثل قط رجال رأيت ما يقول حنبل بن محمد بن احمد هللا عبد

 أيوب بن محمد حدثنا العكبري حمدان بن محمد بن محمد بن هللا عبيد حدثنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرني وورع
 قط مثله عيني رأت ما فقال وكيعا يوما ذكر حنبل بن احمد سمعت يقول الحربي إبراھيم سمعت قال المعافى بن

 ھذا قال الھاشمي احمد بن علي حدثني أحد في يتكلم وال تھادواج ورع مع فيحسن بالفقه ويذاكر جيدا الحديث يحفظ
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 قال النيسابوري داود بن محمد حدثني فيه فقرأت هللا على المتوكل بن محمد أبي بن موسى بن عيسى جدي كتاب
 وكيع حفظ إن فقال بھذا ختم ثم أحفظه لم شيئا وكيع حفظ من وذكر إسحاق سمعت يقول الجارودي بكر أبا سمعت
 يقول عمار بن سمعت قال إدريس بن الحسين أخبرنا خميرويه بن أخبرنا البرقاني أخبرنا تكلف وحفظنا ياطبيع
 كذا فالن حدثني فيقول سمعته شيء أي رؤاسي يا فيقول غالم وھو وكيعا يدعو سفيان كان قال الحربي قاسما سمعت
 بالحديث أعلم وال أفقه الجراح بن وكيع زمان في بالكوفة كان ما عمار بن قال حفظه من ويتعجب يتبسم وسفيان قال
 في إال سنة عشرة خمس منذ كتاب في نظرت ما يقول وكيعا وسمعت عمار بن قال جھبذا وكيع كان وكيع من

 أحاديث أربعة بالبصرة عليك عدوا لوكيع قلت عمار بن قال مكانه أعدته ثم منه طرف في فنظرت يوما صحيفة
 وخمسمائة ألف في بكثير ليس أحاديث وأربعة حديث وخمسمائة ألف من بنحو ادانبعب وحدثتھم قال فيھا غلطت
 أبا سمعت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا حديث
 عدت ال قال ثم وخالشي عن سفيان حديث وكيع عليھم وأملى قط كتاب لوكيع رؤي ما يقول األشعث بن سليمان داود
 باألھواز الشافعي محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا األھوازي احمد بن الحسن بن محمد أخبرني أبدا المجلس لھذا

 لحماد وال لھيثم وال قط كتاب لوكيع رؤي ما يقول داود أبا يعني وسمعته قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو أخبرنا
 أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد الفتح أبو أخبرنا المقرئ طلحة بن علي برناأخ زيد بن ھو حماد قلت لمعمر وال

 وبن قط كتاب يده في ير لم وكيع قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد
 سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا قط كتاب أيديھم في ير لم وشعبة والثوري عيينة
 رجعت فإذا أحفظه كنت قط حديثا الثوري سفيان عن كتبت ما يقول وكيعا سمعت قال معين بن يحيى عن بلغني قال
 يقول معين بن يحيى سمعت قال إسحاق بن حنبل حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا كتبته المنزل إلى

 بن محمد أخبرني كتبته المنزل إلى رجعت فإذا أحفظه كنت قط ثاحدي الثوري سفيان عن كتبت ما يقول وكيعا سمعت
 سعيد أبا سمعت يقول ھانئ بن صالح بن محمد سمعت قال الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ علي
 عليكم ترون ما فقال عياش بن بكر أبي على يوما ألحوا يقول سعيد بن قتيبة رجاء أبا سمعت يقول شاذان بن محمد
 المزكي محمد بن إبراھيم إسحاق أبي على قرأت قال البرقاني أخبرنا وكيعا به عنى رؤاس بني في الذي الغالم بھذا

 من الرحمن عبد أبا يا له فقلت المبارك بن جاءني يقول جريرا سمعت يقول رجاء أبا سمعت قال السراج أخبركم
 بن القاسم أبي على قرأت قال البرقاني وأخبرنا وكيعا يعني المصرين رجل لي قال ثم عني فسكت اليوم الكوفة رجل

 بھا وما الكوفة من خرجت يقول يونس بن عيسى سمعت قال ذكره شيخ عن أبي حدثني داود أبي بن حدثكم النخاس
 أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا وكيع له يقال رؤاس بني من غليم إال مني خالد أبي بن إسماعيل عن أروى أحد

 أبي وبن وكيع عن معين بن يحيى سئل قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن محمد
 محمد بن تميم حدثكم حمدان بن العباس أبي على قرأت قال البرقاني أخبرنا زائدة أبي بن من أثبت وكيع فقال زائدة

 وعبد البرمكي عمر بن إبراھيم حدثني الجراح بن عوكي بمصنفات عليكم يقول حنبل بن احمد سمعت قال الطوسي
 حدثنا أبي حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد حدثنا البرذعي العزيز عبد بن علي أخبرنا قاال األزجي علي بن العزيز
 سعيد بن ويحيى الجراح بن وكيع بالعراق عندنا الثبت قال أنه حنبل بن احمد على أشھد قال الحواري أبي بن أحمد
 أخبرنا قال عنه طاھر أبي بن العزيز عبد وحدثنا الدمشقي عثمان بن الرحمن عبد إلى كتب مھدي بن الرحمن دوعب
 يحيى بالعراق الثبت يقول حنبل بن احمد سمعت الحواري أبي بن احمد أخبرني زرعة أبو حدثنا البجلي الميمون أبو

 الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا وكيع بالعراق تالثب فقال معين بن ليحيى ذلك فذكرت قال ووكيع الرحمن وعبد
 بن احمد سألت قال الوراق علي بن محمد حدثنا الجراح بن محمد بن احمد حدثنا الجراحي الحسن بن علي حدثنا
 البجلي غياث بن حفص فصديقه وكيع أما فقال مھدي بن الرحمن عبد أو الجراح بن وكيع إليك أحب أيما فقلت حنبل
 ولي فلما العنبري معاذ بن معاذ فصديقه مھدي بن الرحمن عبد وأما مات حتى وكيع كلمه ما القضاء حفص ولي فلما
 الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا رزق بن أخبرنا مات حتى صديقه الرحمن عبد زال ما القضاء معاذ
 وكيع المھدي بن من خطأ أكثر ووكيع وكيع من تصحيفا أكثر مھدي بن يقول أبي سمعت قال احمد بن هللا عبد حدثنا
 اإلسفراييني إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي علي بن الحسين أخبرنا قال البرقاني أخبرنا التصحيف قليل
 نعيم وأبو الرحمن وعبد ووكيع يحيى قال الثوري أصحاب من حنبل بن ألحمد يعني قلت قال المروذي بكر أبو حدثنا
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 بن احمد سمعت قال االشناني محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا شيخ وكيع قال الرحمن عبد لىع وكيعا قدمت قلت
 إليك أحب الرحمن فعبد معين بن ليحيى قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد
 وحدثنا الدمشقي عثمان بن نالرحم عبد إلى كتب وكيع فقال نعيم أبو أو إليك أحب فوكيع قلت وكيع فقال وكيع أو
 فوق وكيع معين بن ليحيى قلت قال زرعة أبو حدثنا البجلي الميمون أبو حدثنا قال عنه الطاھر أبي بن العزيز عبد
 سمعت قال عباس حدثنا قال مرابا بن أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا نعم قال نعيم أبي
 سفيان عن كتبت ما وكيع قال يحيى وقال سفيان في مھدي بن الرحمن عبد من أثبت عوكي يقول معين بن يحيى
 له فقال ووكيع مھدي بن الرحمن عبد له وذكر يحيى سمعت عباس وقال أحفظھا يعني أعدھا كنت إنما قط حديثه
 والمالئكة هللا لعنة فعليه وكيع على مھدي بن الرحمن عبد قدم من يحيى فقال مھدي بن الرحمن عبد تقدمون رجل

 أخبرنا ھذا قال من على فدعا وكيع من خطأ أقل دكين بن الفضل أن يقولون قوما إن ليحيى وقيل أجمعين والناس
 قال أثبت وكيع معاوية وأبي وكيع في عمار بن قال قال إدريس بن الحسين أخبرنا خميرويه بن أخبرنا البرقاني
 بن يحيى طالب أبو حدثنا وكيعا يعني حيا الرؤاسي ھذا دام ما نفلح ال يقول نعيم أبا سمعت يقول عمار بن وسمعت
 محمد حدثنا بطرسوس المركب علي بن محمد حدثنا بأصبھان المقرئ بن بكر أبو أخبرنا بحلوان لفظا الدسكري علي
 بن محمد احدثن األزھري أخبرني مني أحفظ وھما يخالفانني ويحيى وكيع الرحمن عبد قال قال المخرمي هللا عبد بن

 بن علي عن العنبري عباس حدثني قال األصبھاني أورمة بن إبراھيم حدثنا جعفر بن محمد بن هللا عبد حدثنا المظفر
 وبين مھدي بن الرحمن عبد بين وكان قال بوكيع يعرض فجعل مھدي بن الرحمن عبد إلى رجل جاء قال المديني
 يعرض أن األمر من بلغ عنا قم بوكيع يعرض جعل للذي الرحمن عبد فقال قال الناس بين يكون ما بعض وكيع
 أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا العلم عنه حملنا ومن وكبيرنا شيخنا وكيع بشيخنا
 بن الرحمن عبد من أحفظ كان وكيع فقال الرحمن عبد أو وكيع أحفظ أيما داود أبو سئل قال علي بن محمد عبيد
 الحرام المسجد في الرحمن وعبد وكيع التقي يقول داود أبا وسمعت أتقى وكان وھما أقل الرحمن عبد وكان ديمھ
 عبد أبو حدثنا الھروي القرشي العباس بن سعيد عثمان أبو أخبرنا الصبح أذان سمعا حتى فتواقفا اآلخرة عشاء بعد
 بن صالح أخبرنا يقول الحافظ الفقيه إسحاق بن قوبيع الفضل أبا سمعت قال إمالء العصمي العباس بن محمد هللا

 يقع وأين فقال ھشيم وال رجل له فقال وكيع من أحفظ أحدا رأيت ما يقول معين بن يحيى سمعت قال البغدادي محمد
 بن يزيد من أحفظ أحدا رأيت ما يقول المديني بن علي سمعت فاني الرجل له فقال وكيع حديث من ھشيم حديث
 هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا كتاب من تحفظه جارية له كانت كتاب من يحفظ ھارون بن يزيد انك قال ھارون
 حديث في شك قط وكيعا رأيت ما أبي قال قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف بن علي أبو أخبرنا المعدل

 رقعة وال كتابا قط وكيع مع رأيت وما أبي قال هيستفتي أو يسأله ان أراد كأنه شيبة أبي بن أمن فقال واحدا يوما إال
 حدثنا عثمان وقال أخبرنا محمد قال العالف يوسف بن محمد بن وعثمان الدقاق طاھر أبي بن احمد بن محمد أخبرنا
 قال يزيد بن محمد الرفاعي ھشام أبا سمعت قال الرازي الليث بن الحسن حدثنا القزويني محمد بن احمد بن علي
 قال موسى بن هللا عبيد فإذا فاطلعت قال كثير عليه مجتمعون والناس يحدث جالس رجل فإذا الحرام جدالمس دخلت
 وحده هللا عبيد فإذا فخرجت قال واحدا أسبوعا فطفت الطواف فدخلت قال الزبون كثر الزبون كثر محمد أبا يا فقلت
 فاطلعت وزيادة هللا عبيد على ما مثل زحام عليه اجتمع وقد يحدث قاعدا الحمراء إسطوانة خلف رجل وإذا قاعدا

 الجراح بن وكيع قدم فاخذھم التنين قدم قال زبونك أين الناس فعل ما لعبيد فقلت الجراح بن وكيع فإذا فنظرت
 نعيم بن محمد حدثنا خلف بن الھيثم حدثنا حبيش بن علي بن محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا وحدي تركوني
 بھما ضربت ما يدي ترى بني يا فقال يديه إلي أخرج الموت بأبي نزل لما يقول وكيع بن مليح تسمع قال البلخي
 رسول يا فقلت النوم في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال يمان بن يحيى بن داود وحدثني مليح قال قط شيئا
 حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا منھم راحالج بن وكيع وإن شيئا بأيديھم يضربون ال الذين قال االبدال من هللا

 أبي حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا بكر بن الوليد
 العباس بن محمد حدثنا العتيقي أخبرنا يفتي وكان الحديث حفاظ من أديب صالح عابد ثقة كوفي الجراح بن وكيع قال
 إلى يرجع حتى بمنى يفتي ال فكان وكيع حج الحربي إبراھيم لي قال قال الجالب إسحاق بن سليمان أيوب أبو رناأخب
 طواف إلى جاء وكان بمكة البارحة بت سفيان أبا يا فقال محتبي الثعالب قرن عند وھو منى إلى رجل فجاءه مكة
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 فقلت قال بمنى يفتي ال سفيان أبا إن لي فقال قال له قل ذلك له قل خراساني بجنبه لرجل فقال قال بمكة فنام الزيارة
 سفيان أبا أن الرجل لي فقال قال له قل والك له قل بجنبه الذي للرجل فقال قال أفتني وإليك منك رجل أنا سفيان أبا يا
 برأسك لي قلف شيء علي يكن لم وإن نعم برأسك لي فقل دم علي كان فان لك أقول ذا ھو له فقلت قال بمنى يفتي ال
 والناس بمكة فجئته فانصرفت قال بمنى يفتي ال سفيان أبا لي فقال قال له قل والك له قل بجنبه للذي فقال قال ال

 ادخل وقال فعرفني قال بمكة فنام الزيارة طواف إلى جاء رجل في تقول ما سفيان أبا يا له فقلت قال حلق حوله
 كنت أين الليل فأكثر قال بمكة فنمت الزيارة طواف إلى جئت له فقلت قال مسألتك ھات لي فقال إليه فدخلت أدخل
 من قاال ومجاھد إبراھيم عن مغيرة إال أحد ھذا يقل لم إبراھيم قال شيء عليك ليس قم قال بمنى قلت بمنى أو بمكة
 شيء عليه فليس منىب الليل أكثر كان إذا وكيع قول إلى ذھب الحربي إسحاق أبا وكأن دم فعليه العقبة وراء من بات
 بفيد فمات مرارا ميل كل في ينزل فكان فيد إلى البطن به زال فما البطن أخذه ثم الحجة تلك في فحج إبراھيم قال
 علي أخبرنا القاضي إسحاق بن الرحمن عبد قبر وثم آخرھا في ومائة وتسعين ثمان سنة القبور آخر الجبل في ودفن
 وكيع حنبل بن احمد بن هللا عبد الرحمن عبد أبو قال قال الصواف بن علي أبو اأخبرن المعدل هللا عبد بن محمد بن
 أخبرنا ثالثين سنة نعيم وأبو وعشرين تسع سنة وكيع ولد بسنة نعيم أبي من أسن ھو سنة نعيم أبي وبين بينه كان
 حاضر وأنا البراء بن حمدا بن محمد على قرئ قال الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي
 سفيان أبا ويكنى فرس بن عدي بن مليح بن الجراح بن ووكيع المديني نجيح بن جعفر بن هللا عبد بن علي قال قال
 الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي محمد بن جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا ومائة وتسعين سبع سنة مات
 محمد حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا الطناجيري علي بن الحسين وأخبرني قال نمير بن هللا عبد بن محمد حدثنا
 وھب بن إسحاق بن احمد أخبرنا رزق بن وأخبرنا يقول الضبي الحجاج بن محمد سمعت قال الباھلي سليمان بن

 ومائة طناجيريوال الفضل بن زاد وتسعين سبع سنة وكيع مات قال النضر بن احمد بن علي غالب أبو حدثنا البندار
 وتسعين سبع سنة وكيع مات فقال ھشام أبا سألت قال األبار علي بن احمد أخبرنا دعلج حدثنا الفضل بن أخبرنا
 أبو حدثنا الكندي محمد بن إبراھيم أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األزھري أخبرنا بفيد ودفن عاشوراء يوم ومائة
 هللا عبد بن بشرى أخبرنا بفيد مكة طريق في ومائة وتسعين ثمان سنة في وكيع ومات قال المثنى بن محمد موسى
 هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي وأخبرنا الراشدي جعفر بن محمد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا الرومي

 بن وھو وكيع ومات قال هللا عبد أبا سمعت قال األثرم بكر أبو حدثنا قاال الجوھري محمد بن عمر حدثنا خلف بن
  وستين ست

 محمد عنه روى المروزي المھتدي بن زيد عن بھا وحدث بغداد قدم المروزي سفيان أبو سفيان بن وكيع -  7333
 المروزي سفيان بن وكيع سفيان أبو حدثني قال أبي حدثني المازني بكر أبي بن علي أخبرنا المازني الرحيم عبد بن

 بن زيد حدثنا المقرئ زياد بن الحسن بن محمد أخبرنا بكر أبي بن الحسن برناوأخ المھتدي بن زيد حبيب أبو حدثنا
 عن الزھري عن األيلي يزيد بن يونس عن البلخي ھارون بن عمر عن الطالقاني يعقوب بن سعيد حدثنا المھتدي
  وكيع حديث لفظ والنعلين بالخاتم أمرت قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنس

   مفردةال األسماء ذكر

 علقمة أبي ومحفوظ مكحول عن حدث دمشق أھل من الخزاعي كنانة أبو كنانة بن عطاء بن الوضين -  7334
 هللا عبد بن صدقة عنه روى معدان بن وخالد أمية أبي بن وجنادة رباح أبي بن وعطاء عمر بن هللا عبد بن وسالم
 وبلغني السھمي بكر بن هللا وعبد الوليد بن وبقية ديالواق عمر بن ومحمد مسلم بن والوليد حمزة بن ويحيى السمين
 أبو استزارني قال عطاء بن الوضين عن يذكر مرثد بن ناعم سمعت قال البيروتي مزيد بن الوليد بن العباس عن

 لقا مالك ما هللا عبد أبا يا لي فقال يوما فخلونا السالم مدينة إلى فصرت الخالفة قبل حالة وبينه بيني وكانت جعفر
 قلت قال بيتك في أربع فقال قال لھم وخادم والمرأة بنات ثالث قلت عيالك وما قال المؤمنين أمير يا تعرف الذي قلت
 بيتك في تدور مغازل أريع العرب أيسر أنت فقال رأسه رفع ثم سيلومني أنه ظننت حتى ذلك لردد فوهللا قال نعم

 بن الحسن بن الوھاب عبد أخبرنا بدمشق الجامع مسجد إمام اتالفر بن طاھر بن الفضل بن علي القاسم أبو أخبرنا



44 

 

 يحيى ھو وإنما لنا قال كذا الوضين بن احمد حدثني قال يوسف بن عمير بن احمد الحسن أبو أخبرنا الكالبي الوليد
 رناأخب كنانة أبو مصدع بن هللا عبد بن كنانة بن عطاء بن الوضين جده إلى ينسب أبيه عن الوضين بن احمد بن

 عبد بن محمد بن يزيد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الحرشي الحسن بن احمد بكر أبو القاضي
 كان قال عطاء بن الوضين عن بشير بن سعيد سألت قال عثمان بن محمد الجماھر أبو حدثنا الدمشقي الصمد
 هللا عبد بن الرحمن عبد أخبرنا عثمان بن منالرح عبد أخبرنا الدمشقي طاھر أبي العزيز عبد حدثني منطق صاحب

 ثقة قال غيالن بن حفص معبد أبي في تقول فما إبراھيم بن الرحمن لعبد قلت قال زرعة أبو حدثنا راشد بن عمر بن
 عبد الفرج أبو أخبرنا ولقيه بسنة فوقه قال معبد أبي من ھو فأين قلت ثقة قال عطاء بن الوضين في تقول فما قلت

 حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الطبراني أيوب بن احمد بن سليمان أخبرنا بأصبھان القرشي الوھاب عبد بن السالم
 الصواف بن علي أبو أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا ثقة فقال عطاء بن الوضين عن أبي سألت قال

 في البصري عدي بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا ثقة اءعط بن الوضين أبي قال قال إجازة احمد بن هللا عبد أخبرنا
 قال قدري ھو قلت الحديث صالح فقال عطاء بن الوضين عن داود أبا سألت قال علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه
 ضينالو الحربي إسحاق بن إبراھيم إسحاق أبو قال قال البندار الھيثم بن جعفر بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا نعم
 عبد حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا السمسار محمد بن علي أخبرني منه أوثق غيره كنانة أبا يكنى عطاء بن

 قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا ضعيف عطاء بن الوضين قال قانع بن الباقي
 يعقوب وقال نحوھا أو ومائة وأربعين سبع سنة فقال عطاء نب الوضين موت عن إبراھيم بن الرحمن عبد سألت
 أمر وكنت عطاء بن الوضين رأيت قال الجماھر أبو عثمان بن محمد حدثنا الدمشقي عمر بن الرحمن عبد حدثني
 أخبرھم البجلي الميمون أبا ان يذكر الدمشقي عثمان بن الرحمن عبد إلى كتب ومائة وأربعين سبع سنة مات عليه
 وأربعين تسع سنة عطاء بن الوضين مات عثمان بن محمد لي قال قال عمرو بن الرحمن عبد زرعة أبو أخبرنا قال

 قال خياط بن خليفة حدثنا األھوازي احمد بن عمر حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا حسنويه بن سعيد أبو أخبرنا ومائة
 بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا ومائة وأربعين سعت سنة مات دمشقي كنانة أبا يكنى كنانة بن عطاء بن الوضين
 كنانة بن عطاء بن الوضين قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن احمد أخبرنا العباس
 أبي خالفة في ومائة وأربعين تسع سنة الحجة ذي عشر في بدمشق مات الحديث في ضعيفا وكان كنانة أبا يكنى
 الدوالبي بشر أبو حدثنا بمصر المھندس إسماعيل بن محمد بن احمد أخبرنا البصري رباح بن يوسف أخبرنا جعفر
 مات كنانة بن عطاء بن وھو كنانة أبو كنيته أن بلغني مسھر أبو قال عطاء بن الوضين قال صالح بن معاوية حدثنا
  وخمسين نيف سنة

 وسعيد ربيعة بن وعلي فلفل بن المختار عن بھا وحدث مدائنال نزل الكوفي الوالبي يزيد أبو إياس بن وقاء - 7335
 ھارون بن ويزيد الضرير معاوية وأبو المبارك بن هللا وعبد الثوري وسفيان وقاء بن إياس ابنه عنه روى جبير بن

 وقاء يقول داود أبا سمعت قال علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا
 حدثنا قبيصة حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا مدائني يزيد أبو إياس بن

 حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا به بأس ال كوفي إياس بن يزيد أبي وقاء عن سفيان
 بن علي حدثنا شيبة أبي بن عثمان بن محمد حدثنا الحسين بن احمد بن محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو وأخبرنا علي
  عليه يعتمد بالذي إياس بن وقاء كان ما يقول القطان سعيد بن يحيى سمعت قال المديني هللا عبد

 من ويقال مرو من ويقال خوارزم من أصله الشيباني وقيل اليشكري بشر أبو كليب بن عمر بن ورقاء - 7336
 المعتمر بن ومنصور يزيد أبي بن هللا وعبيد دينار بن هللا وعبد دينار بن عمرو عن بھا وحدث نالمدائ سكن الكوفة
 حفص بن وعلي سوار بن وشبابة ووكيع المبارك بن هللا وعبد شعبة عنه روى الزناد وأبي نجيح أبي بن هللا وعبد
 النعمان بن الصمد وعبد سابق بن دومحم الوراق حماد بن ونصر إياس أبي بن وآدم القاسم بن ھاشم النضر وأبو
 أبي من سمعه أنه الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو لنا ذكر الذي الكتاب نسخة في قرأت وغيرھم الجعد بن وعلي
 بن احمد بن محمد بن عثمان أخبرنا قراءة العتيقي أخبرني ثم به أصله وذھب األصم يعقوب بن محمد العباس
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 وأخبرنا يقول معين بن يحيى سمعت قال حدثھم الدوري محمد بن العباس أن صماأل أخبرني قال المخرمي العباس
 يحيى سمعت قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري

 القاضي هللا دعب بن الخصيب أخبرنا الصوري علي بن محمد حدثنا المدائن ينزل خراسانيا عمر بن ورقاء كان يقول
 خوارزمي أصله قيل عمر بن ورقاء بشر أبو قال أبي أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا بمصر
 أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد وأخبرني الفقيه سلمان بن احمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا المدائن نزل
 قال معين بن يحيى حدثني قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا قاال الشافعي هللا عبد بن محمد
 ورقاء من منصور أحاديث سمعت ممن يحيى فقال منصور حديث سمعت القطان ليحيى يقول معاذ بن معاذ سمعت

 رزق بن أخبرنا شيئا يساوي ال قال ورقاء من قال منصور أحاديث سمعت ممن رزق بن حديث وفي شيئا يساوي ال
 حجاج قال قال خراسان أھل من ورقاء يقول هللا عبد أبا سمعت قال إسحاق بن حنبل حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا
 عبد أبا وكأن حرف غير في يصحف وھو هللا عبد أبو قال وكذا كذا له فأقول عندك الحرف ھذا كيف لي يقول كان
 إدريس بن الحسين أخبرنا حسنويه بن محمد بن مداح حامد أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا التفسير في ضعفه هللا

 مرجئا كان له قيل سنة صاحب ثقة قال ورقاء له قيل احمد سمعت قال األشعث بن سليمان داود أبو حدثنا األنصاري
 بن علي حدثنا شيبة أبي بن عثمان بن محمد حدثنا الحسن بن احمد بن محمد حدثنا نعيم أبو أخبرنا أدري ال قال

 نصفه علي وقرأ نجيح أبي بن على نصفه قرأت التفسير كتاب ورقاء قال معاذ قال سعيد بن يحيى قال الق المديني
 بن سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا مجاھد تفسير ھذا نجيح أبي بن وقال
 قتادة عن شيبان تفسير أو قتادة عن سعيد تفسير إليك أحب أيما معين بن يحيى سألت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا
 مجاھد عن نجيح أبي بن عن ألنه ورقاء تفسير قال شيبان تفسير أو إليك أحب ورقاء تفسير له فقلت سعيد تفسير قال

 ألن جريج بن تفسير قال جريج بن تفسير أو ورقاء تفسير إليك أحب فأيما ليحيى قلت قتادة من إلي أحب ومجاھد
 تفسير أو إليك اعجب سعيد فتفسير له قلت حرفا إال مجاھد من يسمع لم مرسل ھو مجاھد عن جريج نب تفسير
 أعجب ومجاھد قتادة عن سعيد عن وذاك مجاھد عن نجيح أبي بن عن ألنه إلي أعجب ورقاء تفسير قال به ورقاء
 أبا سألت قال علي بن محمد عبيد وأب حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا قتادة من إلي
 أخبرنا العتيقي أخبرنا قدري وشبل أرجاء فيه أن إال سنة صاحب ورقاء فقال نجيح أبي بن في وشبل ورقاء عن داود
 وكيع قرأ لما الحربي إبراھيم لي قال قال الجالب الخليل بن إسحاق بن سليمان أيوب أبو أخبرنا العباس بن محمد
 سھل أبو أخبرنا األزرق القاسم أبي بن محمد أخبرنا شيء ورقاء وال الكلبي عن فيه فليس خذوه للناس قال التفسير
 أخبرنا المقرئ بكير بن عمر بن محمد وأخبرنا الرازي الحسين بن الحسن حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن احمد
 قال قال داود أبو حدثنا غيالن بن حمودم حدثنا قاال الدوري خلف بن ھيثم حدثنا الرزاز سمعان بن احمد بن عثمان
 وأورع أفضل قال بقوله يعني شيء أي داود ألبي قلت محمود قال عمر بن ورقاء مثل ترجع حتى تلقى ال شعبة لي

 المقرئ بن بكر أبو أخبرنا بأصبھان السوذرجاني علي بن احمد بن هللا عبد القاسم أبو أخبرنا للھيثم واللفظ منه وخير
 ورقاء وذكر معاذ بن معاذ سمعت قال علي بن عمرو حفص أبو حدثنا بحر بن علي بن الحسن بن محمد حدثنا
 يكتب ال شعبة قال قال داود أبا وسمعت ورقاء عن شعبة حدثنا غندر وحدثنا عنه وحدثنا ورضيه عليه الثناء فأحسن
 بن احمد بن علي أخبرنا لمظفرا بن محمد أخبرنا األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرنا يرجع حتى ورقاء مثل عن

 ثقة فقال عمر بن ورقاء عن معين بن يحيى يعني وسألته قال مريم أبي بن سعد بن احمد حدثنا المقرئ سليمان
 يحيى قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر قال الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري أخبرني

 محمد بن الحسين بن محمد أخبرنا ثقتان اليشكري عمر بن وورقاء المؤدب التميمي الرحمن عبد بن شيبان معين بن
 المنذر أبو حدثنا طالب أبي بن يحيى حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا األزرق
 جل و عز هللا يذكرو ويكبر يھلل فجعل الموت في وھو اليشكري عمر بن ورقاء على دخلنا قال عمر بن إسماعيل
 السالم رد اكفني بني يا فقال ابنه إلى التفت أكثروا فلما عليھم فيرد عليه فيسلمون أرساال عليه يدخلون الناس وجعل
  جل و عز ربي عن يشغلوني ال ھؤالء على
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 خزيمة بن أسد بن داود بن ثعلبة بن الحارث بن قعين بن نصر بني من الشاعر أسامة أبو الحباب بن والبة -  7337
 ذلك وغير والشراب الغزل في شعر وله المجان الخلفاء الفتيان من وكان كوفي وھو مضر بن الياس بن مدركة بن
 الحسن بن إبراھيم بن احمد أخبرنا لفظا األزھري القاسم أبو فحدثني أستاذه والبة وكان نواس أبو رثاه مات ولما
 حدثني قال الشيباني الحسن بن علي حدثني قال سعد أبي بن هللا عبيد أخبرنا السكري الرحمن عبد بن هللا عبيد حدثنا
 فوجھه به يأنس وكان الحباب بن والبة معه فأخرج األھواز خراج يحيى ولي قال عمه عن الدھقان يحيى بن محمد
 ھنديا اعود منھا فاشترى العطارين سوق إلى فصار بخورا له يشتري فيما وكان حوائج بھا له ليشتري البصرة إلى
 عليه عقله يذھب أن كاد والبة رآه فلما وتنقيته العود ذلك بري في إليه فاحتج غالم وھو العود يبري نواس أبو وكان
 ذلك في الكوفة أدباء معه فشاھد منصرفھم بعد الكوفة إلى به وقدم األھواز إلى فحمله إليه صار حتى يخدعه يزل فلم

 القاسم بن إسماعيل بن احمد حدثنا زكريا بن المعافى حدثنا الطبري الطيب وأب القاضي أخبرنا بأدبھم فتأدب الوقت
 والبة سبقني يقول نواس أبا سمعت قال المحاربي جناح بن إبراھيم أخبرني السكوني سالم بن الحسين حدثني الشرقي

 غدا أو راح من انالفتي فتى وليس مني اختلج أعضائي بعض وأن سبقته كنت أني ووددت قالھما شعر من بيتين إلى
 بأخرة بغداد والبة وقدم صديق لنفع أو عدو لضر غدا أو راح من الفتيان فتى ولكن غبوق لشرب أو صبوح لشرب
 محمد عن الجوھري على قرأت العتاھية أبي من فرارا بغداد عن خرج حتى مھاجاة العتاھية أبي وبين بينه وجرى

 حدثني القاسم بن محمد حدثني موسى بن محمد حدثنا لصوليا يحيى بن محمد أخبرني قال موسى بن عمران بن
 له فقال أبي إلى جاء العتاھية أبا رأيت قال الجرجاني عمر بن محمد حدثني قال الكوفي السالمي إبراھيم بن إسحاق

 هتكلم أن فأحب نفسه من ويضع والبة من يرفع فجعل مسكين جرار أنا منه أنا ومن ھجاني قد الحباب بن والبة إن
 وجعل يقبل فلم ذلك وسأله جاءه العتاھية أبا ان وعرفه عنه تكف له وقال أمره في والبة أبي فكلم قال عني يمسك أن

 لي ألبي فقال والبة عليه رد بما فأخبره حاجته في عمل عما فسأله جاءه العتاھية أبو جاءه ثم فتركه العتاھية أبا يشتم
...  يھجوه العتاھية أبو فقال قال لك يجب ما أقل ھذا قلت قال أمره في نيتكلم ال قال ھي وما قال حاجة إليك اآلن
... ...  رحب وفي سعة في...  الصيد الموالي إلى ھلم... ...  الرطب في الشيص كمثل...  العرب في أنت أوالب
 ذكرتني لما.. ... . غضبي فانجلى وجھك...  رأيت ثم عليك غضبت... ...  بالعرب منك أشبه...  هللا لعمر بنا فأنت
 العرب من بلونه العتاھية أبو فأخرجه أبيض والشعر اللون أشقر والبة وكان قال...  أبي ولون أجدادي...  لون من

 ولم أسد بنو نطقت...  أيضا فيه وقال العرب دون العجم ألوان من كانت إذ بالشقرة وعيره الموالي إلى وأضافه
 شتمي أيروم... ...  أغبر وصباحھا لتركتھا...  جھرت لو البيت ورب أما... ...  تجھر ولم سرا وتكلمت...  تظھر
 بال ما... ...  أشقر صليبة المحال ومن...  زعموا صليبة الحباب وبن... ...  فكر لمن عبر وجھه في...  رجل منھم
 المنكر من ھذا أما شقرا...  مسخوا وقد البدو أھل أترون... ...  قيصر بني من يحسب...  لوان األ عرب آباؤه من

 كلمتني قد له فقال أبي إلى فجاء والبة الشعر فبلغ قال...  بالعصفر سالفتيك لطخت...  أم أسامة أبا خلقت أكذا... ... 
 وقد وبينه بينك أخلي ان طلب ما تقبل لم إذ علي أكد قد إنه ھيھات له فقال الصلح في رغبت وقد العتاھية أبي في

 زورقا فركب قال الكوفة إلى الساعة تخرج أن أرى قال وھتكني فضحني فقد عندك الرأي ماف والبة فقال فعلت
  الكوفة إلى بغداد من ومضى

 بن طلحة بن ومحمد الفضل بن عدي عن بھا وحدث بغداد سكن األصل طبري التميمي هللا عبد بن ورد - 7338
 بن وأحمد ومحمد يحيى ابناه عنه روى الحميد بدع بن وجرير جابر بن ومحمد العمري هللا عبد بن والقاسم مصرف
 ھارون بن محمد بن موسى ھارون أبو أخبرنا الموصلي عترة بن محمد بن القاھر عبد بكر أبو أخبرنا مالعب
 ألبي قلت قال األسود عن إسحاق أبي عن جابر بن محمد حدثنا هللا عبد بن ورد حدثنا مالعب بن احمد حدثنا الزرقي
 أثني كما اإلقامة أثني كنت قال تصنع كنت ذلك وأي سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول تؤذن تكن كيف محذورة
 بكر أبو أخبرنا المالكي الحسن بن محمد بن علي أخبرنا هللا إال إله ال أكبر هللا أكبر هللا أذاني آخر واجعل األذان
 ورد عن السعدي يعقوب بن إبراھيم سألت لقا بدمشق جوصا بن عمير بن احمد أخبرنا األبھري هللا عبد بن محمد
  ثقة فقال هللا عبد بن
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 علي بن عاصم عن بھا وحدث بغداد سكن المؤدب المروذي بكر أبو رزين بن محمد بن هللا عبد بن وھيب -  7339
 األنماطي المبارك بن والحسن خلف أبي بن احمد بن ومحمد خالد بن الھيثم الفرج وأبي الحربي عثمان بن ويحيى
 الطبراني القاسم وأبو القاضي قانع بن الباقي وعبد الطستي علي بن الصمد وعبد المنادى بن الحسين أبو عنه روى
 حدثنا رزين بن هللا عبد بن وھيب حدثنا القاضي قانع بن الباقي عبد أخبرنا البادا علي بن احمد الحسن أبو أخبرنا
 صلى هللا رسول أن أيوب أبي عن يزيد بن عطاء عن ھابش بن عن وقرة عقيل عن رشدين حدثنا عثمان بن يحيى
 شھريار بن هللا عبد بن محمد أخبرنا يستدبرھا وال القبلة يستقبل فال الغائط منكم دخل من قال سلم و عليه هللا

 بن إسحاق حدثنا خالد بن ھيثم حدثنا البغدادي المعلم وھيب حدثنا الطبراني احمد بن سليمان أخبرنا قال األصبھاني
 الخدري سعيد أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن الرحمن عبد بن يحيى عن الياس بن خالد حدثنا الطباع عيسى
 ال الطبراني قال الجنة دخل عليه فسترھا عورة أخيه من رأى من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال

 قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ياسال بن خالد به تفرد اإلسناد بھذا إال سعيد أبي عن يروى
 ذي من خلون لثالث الخميس يوم المرورذي بكر أبو هللا عبد بن وھيب ومات قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ
  ثقة كان عنه الناس كتب عباس درب في الغربي الجانب ينزل كان وثمانين سبع سنة القعدة

 عكرمة وعن أبيه عن حدث الدقاق الواقدي الحسين أبو واقد بن الرحمن عبد بن هللا عبيد بيلش أبي بن واقد -  7340
 نصر بن الحسين بن احمد بكر أبو أخبرنا شاھين وبن الدارقطني عنه روى الكديمي العباس وأبي الدمياطي سھل بن

 حدثنا الدقاق الواقدي واقد بن الرحمن بدع بن هللا عبيد بن واقد الحسين أبو حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا العطار
 بكر أبو حدثنا بالبصرة النيسابوري بشار بن احمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا مرو ببطن سھل بن بكر
 حدثنا يحيى بن شعيب حدثنا بدمياط القرشي الدمياطي سھل بن بكر حدثنا العسكري محمويه بن محمد بن محمد
 قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن محمد بن مسلمة عن كعب بن مجمع عن الحارث بن عمرو عن أيوب بن يحيى
  الحجال يلزمن النساء أعروا

 بن احمد عن كلواذى جامع في حدثه أنه الثالج بن القاسم أبو ذكر الجواليقي ھمام أبو المنعم عبد بن وائل - 7341
  وثالثمائة وثالثين إحدى سنة في الجمال سعيد

 جرير بن محمد عن حدث الحسن أبو إبراھيم بن محرز بن هللا عبد بن القاسم احمد بن محمد بن جيهو -  7342
  الباقرحي جعفر بن مخلد بن إبراھيم عنه روى الطبري

 الشيباني دحيم بن جعفر أبي عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفي التيمي الصھباء أبو سھل بن علي بن والد - 7343
 بن الصھباء بن عامر بن الصباح بن عليط بن سھل بن محمد بن سھل بن علي بن والد وھو ثقة وكان عنه كتبنا
 عبد بن تيم بن حارث بن عمرو بن لؤي بن خزيمة بن والد بن ربيعة بن حبيب بن خلف بن جندل بن ربيعة بن منيع
 ان وذكر أصحابنا بعض بخط ھذا نسبه قرأت عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن الياس بن طابخة بن أد بن مناة
 عرزة أبي بن حازم بن احمد حدثنا الشيباني دحيم بن علي بن محمد أخبرنا علي بن والد أخبرنا عليه أماله والدا

 عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن عيينة بن حدثنا قاال إسماعيل بن ومالك دكين بن الفضل أخبرنا الغفاري
 في والد مولد كان صورة فيه بيتا المالئكة تدخل ال سلم و عليه هللا صلى هللا سولر قال قال طلحة أبي عن عباس بن

 عشرة ثالث سنة من صفر من عشر الحادي األربعاء يوم وتوفى وثالثمائة وأربعين ثالث سنة من األولى جمادى
  الكناس مقبرة في ذلك إثر ودفن ببغداد وأربعمائة

 ومحمد البيع سنقة بن محمد بن عثمان سمع الزينبي تمام أبي القاضي ولىم الحسن أبو هللا عبد بن وشاح - 7344
 أخبرنا أعلم فا االعتزال في رأي له كان إنه وقيل للقرآن الدرس كثير صدوقا وكان عنه كتبنا اليقطيني الحسن بن

 أبي بن إسماعيل ثناحد قال القاضي إسحاق بن إسماعيل حدثنا البيع بشر بن محمد بن عثمان عمرو أبو حدثنا وشاح
 بن زيد بن سعيد ان أبيه عن عروة بن ھشام عن الزناد أبي بن حدثنا قاال الماحقي سعيد بن الجبار وعبد أويس
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 يوم يأتي فقال نفيل بن عمرو بن زيد عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول الخطاب بن وعمر انا سألت قال عمرو
 صبيحة ودفن وأربعمائة وعشرين خمس سنة األولى جمادى من الرابع ءاألربعا ليلة في وشاح مات وحده القيامة
  سنة تسعين بلغ انه يذكر بشھر يموت أن قبل سمعه من وحدثني بالكرخ داره في الليلة تلك

 عبد عن بھا وحدث بغداد قدم البخاري الصوفي القاسم أبو نصر بن احمد بن علي بن حمزة بن واصل - 7345
 أخبرنا بأس به يكن ولم عنه كتبت البخاريين الحافظ محمد بن احمد حامد وأبي محمد بن نالرحم عبد بن الكريم
 بن احمد بن محمد بن الرحمن عبد بن الكريم عبد سھل أبو أخبرنا وأربعمائة خمسين سنة في حمزة بن واصل
 أبي حدثنا نعيم بن حاتم أبي بن محمد هللا عبد أبو حدثنا الخيام إسماعيل بن محمد بن خلف حدثنا ببخارى سليمان
 رباح أبي بن عطاء عن ليث حدثنا قال العالء أبي بن يحيى عن ھاشم بن ھو الحسن عن موسى بن عيسى أخبرنا
 مقدم خير قدمتم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھم فقال له غزاة من سلم و عليه هللا صلى النبي قدم قال جابر عن

  ھواه العبد مجاھدة قال هللا رسول يا األكبر الجھاد وما قالوا األكبر لجھادا إلى األصغر الجھاد من وقدمتم

  الرحيم الرحمن هللا بسم

  الھاء باب

  ھارون اسمه من ذكر

 طاووسا سمع البصرة أھل من األعور النحوي القارئ موسى أبو وقيل هللا عبد أبو موسى بن ھارون - 7346
 الرقاشي ويزيد ميسرة بن وبديل الحريث بن والزبير ھند أبى بن وداود انيالبن وثابتا الحبحاب بن وشعيب اليماني
 بن وھدبة الطيالسي الوليد وأبو إبراھيم بن ومسلم الحداد عبيدة وأبو شعبة عنه روى تغلب بن وأبان الطويل وحميد
 وبشر المؤدب مدمح بن ويونس سوار بن شبابة أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم فروخ بن وشيبان خالد
 بن محمد العباس أبو حدثنا الحرشي الحسن بن احمد بكر أبو القاضي أخبرنا الجعد بن وعلى السكري محمد بن

 موسى بن يعنى ھارون حدثنا المؤدب محمد بن يونس حدثنا الدوري حاتم بن محمد بن العباس حدثنا األصم يعقوب
 يقرا سلم و عليه هللا صلى النبي سمع انه الدرداء أبى عن علقمة عن الشعبي عن ھند أبي بن داود عن األعور
 الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد قاالأخبرنا العالف محمد بن وعثمان بكر أبى بن الحسن أخبرنا واألنثى والذكر
 عن رشھ عن ثابت عن مطر بن وعثمان األعور ھارون حدثنا الجعد بن على حدثنا سليمان بن يحيى بن محمد حدثنا
 أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا صالح غير عمل انه الحرف ھذا قرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان سلمة أم

 ھارون كان يقول الوراق العباس أبا سمعت قال الواقدي يعنى شبيل أبو حدثنا المقرئ مقسم بن الحسن بن محمد
 هللا عبد سمعت قال المعدل أيوب بن سليمان حدثنا الخالل حمد بن الحسن حدثني رأسا فصار القراءة فطلب يھوديا
 وضبطه القران حفظ إسالمه وحسن فاسلم يھوديا األعور ھارون كان يقول أبى سمعت قال األشعث بن سليمان بن

 فاسلمت يھوديا كنت أنت له فقال يصنع ما المغلوب يدر فلم ھارون فغلبه مسألة في يوما انسان فناظره النحو وحفظ
 بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا ھذا في أيضا فغلبه قال صنعت ما فبئس ھارون له الفق

 بن محمد بن محمد أخبرنا القدر في القول شديد حدثنا وكان األعور ھارون حدثنا حرب بن سليمان حدثنا سفيان
 بن عمارة بن الرحمن عبد بن محمد قبيصة أبو حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا البزاز غيالن بن إبراھيم
 صدوقا وكان األعور ھارون حدثنا الحداد عبيدة أبو حدثنا الجرمي محمد بن سعيد حدثنا الضبي شبرمة بن القعقاع
 الدوري خلف بن ھيثم حدثنا الرزاز سمعان بن احمد بن عثمان أخبرنا المقرئ بكير بن عمر بن محمد أخبرنا حافظا
 عبد بن محمد أخبرنا القران أصحاب من النحوي ھارون يقول شعبة سمعت قال شبابة حدثنا غيالن بن محمود احدثن
 معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد
 أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني ببغداد عليه دلھم شعبة وكان موسى بن ھارون ھو األعور ھارون يقول
 وھو األعور ھارون زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد
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 القاضي هللا عبد بن الخصيب حدثنا قال الصوري حدثنا ببغداد شعبة عليه دلھم وقد موسى بن ھارون ھو النحوي
 أبو وقيل هللا عبد أبو النحوي األعور موسى بن ھارون قال أبى حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن لكريما عبد أخبرنا
 قرئ قال االصطخرى سعيد أبو ھو احمد بن الحسن حدثنا أبى حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أبو أخبرنا موسى
 وأخبرنا زيد بن حماد عنه روى ثقة اءةالقر صاحب ھارون يقول معين بن يحيى سمعت قال اسمع وانا العباس على
 ھارون عن األصمعي سألت قال السجستاني حاتم أبو حدثنا األشعث بن سليمان بن هللا عبد حدثنا أبى حدثنا هللا عبيد
 عدى بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا مأمونا ثقة كان فقال األعور ھارون وھو العتيك مولى النحوي موسى بن

 لي كان لو ثقة فقال النحوي ھارون عن داود أبو سئل قال اآلجري على بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري
  لضربته سلطان عليه

 عبد بن هللا عبد بن على بن محمد بن المنصور هللا عبد بن المھدى محمد بن الرشيد المؤمنين أمير ھارون -  7347
 أخبرنا االزجى على بن العزيز عبد أخبرنا الھادي موسى أخيه وفاة بعد واستخلف بالري ولد جعفر أبو المطلب
 سمعت قال بالدوالبي المعروف األنصاري حماد بن احمد بن محمد بشر أبو حدثنا المفيد بن محمد بن احمد بن محمد
 امة الرشيد ھارون قال المنذر بن إبراھيم أخبرني األموي عيسى بن هللا عبد حدثني يقول العباسي موسى أبا

 المقرئ عمر بن احمد بن على أخبرنا ومائة خمسين سنة الحجة ذي من بقين لثالث بالري ولد الجرسية رانالخيز
 ھاشم بن يعنى عباس حدثنا قال الدنيا أبى بن محمد بن هللا عبد بكر أبو حدثنا الرفاء قيس أبى بن احمد بن لي أخبرنا
 الدنيا أبى بن قال ومائة سبعين سنة محمد بن موسى اخوه مات حيث محمد بن ھارون الرشيد استخلف قال أبيه عن
 أبيض ھارون وكان واياما اشھر وثالثة سنة وعشرين ثالثا خالفته وكانت ومائة وأربعين تسع سنة ھارون ولد

 بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا الخيزران لھا ولد أم وأمه جعفر أبا ويكنى الشيب وخطه قد جميال مسمنا طويال
 يحج وكان بالري ولد جعفر أبو وكنيته المھدى بن ھارون الرشيد قال البراء بن احمد بن محمد حدثنا قالدقا احمد
 أرض ففي... ...  الثغور أقصى أو فبالحرمين...  يرده أو لقاءك يطلب فمن...  الشغلى أبو قال سنة ويعزو سنة
 األمور على المستخلفين من...  خلق سواك رالثغو جاز وما... ...  طور فوق البنية أرض وفي...  طمر على العدو
 هللا عبد عن العباسي موسى أبو أخبرني قال حماد بن احمد بن محمد بشر أبو حدثنا المفيد أخبرنا االزجى أخبرنا... 
 بقيت ليلة عشرة ألربع الجمعة يوم له وبويع ھارون استخلف قال المنذر بن إبراھيم أخبرني قال األموي عيسى بن
 أخبرني بشر أبو وقال ليلة عشرة وثالثة وشھرين سنة عشرة تسع بن وھو ومائة سبعين سنة األول ربيع شھر من

 أبى بن المھدى محمد بن الرشيد ھارون جعفر ألبي بويع قال أيوب بن محمد بن احمد حدثنا الھاشمي على بن جعفر
 أخبرني السالم مدينة ببغداد ومائة عينسب سنة األول ربيع شھر من بقيت عشرة لثالث الجمعة يوم المنصور جعفر

 سبعين سنة له وبويع جعفر أبا يكنى الرشيد قال عرفة بن محمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا األزھري
 ولد يقال كان والولد بالخالفة البشارة له فاجتمعت الليلة تلك في المأمون وولد الھادي فيه توفى الذي اليوم في ومائة
 مائة يوم كل في يصلى كان انه اصحابه بعض وحكى الخلد ينزل وكان خليفة ومات خليفة وولى خليفة الليلة ھذه في

 حج اذا وكان درھم بألف ماله صلب من يوم كل في يتصدق وكان علة له يعرض ان اال الدنيا فارق ان إلى ركعة
 وكان الظاھرة والكسوة السابغة بالنفقة رجل ثالثمائة سنة كل في أحج يحج لم وإذا وأبنائھم الفقھاء من مائة معه أحج
 يضيع ال وكان وسؤاال ابتداء عطية الناس اسنى كان فإنه والجوائز العطايا في اال بھا ويعمل المنصور أخالق يقتفي
 شعرال ويحب العلماء إلى ويميل والفقھاء الفقه يحب وكان غد عطاء إلى اليوم عطاء يؤخر ال وكان عارفه وال عنده

 خيرا ينتج ال ان لخليق انه ويقول والجدال الدين في المراء يكره وكان واالدباء األدب صدره في ويعظم والشعراء
 الحسين بن على أخبرنا مجيد فصيح شاعر من كان إذا سيما ال العطاء عليه ويجزل ويحبه المديح إلى يصغى وكان

 قال الجنيد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا المعدل سعيد بن إسماعيل أخبرنا العباسي صاحب
 هللا صلى النبي قول يعنى الحديث بھذا الرشيد ھارون حدثنا الضرير معاوية أبو قال يقول هللا عبد بن على سمعت
 أن لي ترى معاوية أبا يا قال ثم انتحب حتى ھارون فبكى اقتل ثم أحيا ثم هللا سيبل في اقتل أني وددت سلم و عليه
 ذكرت وما معاوية أبو قال الجيوش ترسل ولكن أعظم ومقامك أكبر اإلسالم في مكانك المؤمنين أمير يا قلت أغزو
 بن حموية بن على بن هللا عبد بكر أبو أخبرنا سيدي على هللا صلى قال اال قط يديه بين سلم و عليه هللا صلى النبي
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 الحسن أبو حدثنا الخزاعي حمد بن على القاسم أبو أخبرنا الشيرازي هللا عبد بن احمد أخبرنا بھا الھمذاني ابزك
 قال البخاري الوزير بن شاذوية بن سھل ھارون أبو حدثنا البخاري البزاز عتاب بن محمد بن إبراھيم بن محمد
 أبو فدخل الرشيد عند كنت يقول القائد خرزاذ سمعت قال الطرسوسي السعدي يزيد بن عيسى بن محمد حدثني
 أبى عن األعمش حديث إلى معاوية أبو خرج ان إلى الحديث فجرى قريش وجوه من رجل وعنده الضرير معاوية
 لقى أين القرشي فقال الحديث وذكر الجنة من اخرجتنا الذي آدم أنت فقال آدم لقى موسى ان ھريرة أبى عن صالح
 قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حديث يف يطعن وهللا زنديق والسيف النطع وقال الرشيد فغضب قال موسى آدم
 بن محمد العالء أبو أخبرنا سكنه حتى المؤمنين أمير يا يفھم ولم بادرة منه كانت ويقول يسكنه معاوية أبو زال فما
 مرة بن محمد بن هللا عبد المزني طاھر أبو حدثنا بواسط المزني محمد بن هللا عبد أخبرنا القاضي يعقوب بن على
 أمير الرشيد ھارون مع اكلت يقول معاوية أبا سمعت يقول المديني بن على سمعت قال االرزى حسن حدثنا رةبالبص

 يصب من تدرى معاوية أبا يا الرشيد ھارون فقال اعرفه ال رجل يدي على فصب األيام من يوما طعاما المؤمنين
 الوكيل الواحد عبد بن احمد يعلى أبو أخبرنا للعلم الإجال نعم قال المؤمنين أمير يا أنت قلت انا قال ال قلت يديك على

 أھل من انا يقول الرشيد كان قال أبيه عن الربعي أخبرني الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا سعيد بن إسماعيل أخبرنا
 بن محمد أخبرني هللا خالفة فينا وبقيت سلم و عليه هللا صلى هللا برسول رزئنا بقيتھم وحسن رزيتھم عظمت بيت
 قال العابد أيوب بن يحيى حدثنا منيع بن حدثنا باألھواز الشاھد إسحاق بن احمد بن محمد حدثنا األصبھاني على أبى

 الزاھد الرحمن عبد وأبو عياض بن فضيل ثالثة من الذكر عند دمعا اغزر رأيت ما يقول عمار بن منصور سمعت
 العزيز عبد بن احمد بن هللا عبد حدثنا المقرئ يعقوب بن احمد بن هللا عبيد اخبرنا الجوھري أخبرنا الرشيد وھارون
 أنت الوجه حسن يا الفضيل له قال عياض بن فضيل الرشيد ھارون لقى لما قال القواريرى عمر بن هللا عبيد حدثنا

 فجعل لقا الدنيا في بينھم كانت التي الوصل قال األسباب بھم وتقطعت مجاھد عن ليث حدثنا األمة ھذه عن المسؤل
 اخى بن يعنى الرحمن عبد أخبرنا دريد بن حدثنا إبراھيم بن احمد حدثنا األزھري أخبرني ويشھق يبكى ھارون

 األصمعي عن زيد أبو حدثنا يحيى بن احمد أخبرنا عرفة بن محمد وقال إبراھيم بن احمد قال عمه عن األصمعي
 وعنده يوما الرشيد عند فانى الكتاب من موضعھما نم خيرا حال كل على ھما قلت بھما احفل لم بيتين سمعت قال

 عيسى فقال شيء فيه ليس قال السرور مال بيت في كم مسرور يا له فقال الكبير مسرور على فاقبل جعفر بن عيسى
 السرور مال بيت على سلفا األصمعي لتعطين وهللا فقال عيسى على واقبل الرشيد لذلك فاغتم قال الحزن بيت ھذا
 أخاك تلقى ان شئت إذا...  الرشيد فانشدت البيتين موضع جاء نفسي في فقلت قال وانكسر عيسى فاغتم ردينا ألف

 قال...  الدراھم الرجال أخبار تكشف...  فإنما يديه في عما فكشفه... ...  وحاتم كعب الماضين في وجداه...  معبسا
 أخبرنا درھمين عندي يساويان البيتان كان وما اردين ألفى السرور مال بيت أعطه لمسرور وقال الرشيد عن فتجلى
 عن حاتم أبو حدثنا دريد بن الحسن بن محمد حدثنا زكريا بن المعافى حدثنا الجازرى الحسين بن محمد على أبو

 يا وهللا قلت لحضرتنا واجفاك عنا اغفلك ما اصمعى يا فقال حافل ومجلسه الرشيد ھارون على دخلت قال األصمعي
 اقلھم اال الناس تفرق فلما عنى وسكت فجلست بالجلوس فامرنى قال اتيتك حتى بعدك بالد أالقتنى ما منينالمؤ أمير

 فقال الغلمان من يديه بين ومن وغيره غيرى يبق فلم المجلس خال حتى فجلست اجلس ان إلى فأشار للقيام نھضت
 تعط وأخرى جودا...  درھما تليق ما كف كفاك...  وانشدت المؤمنين أمير يا امسكتنى قلت أالقتنى ما سعيد أبا يا لي

 أخبرني دينار آالف بخمسة لي وامر الخالء في وعلمنا المأل في وقرنا فكن وھكذا أحسنت فقال...  الدما بالسيف
 ربيعة بن احمد بن هللا عبد أخبرنا القسملي عثمان بن احمد بن محمد بكر أبو جدي أخبرنا الدمشقي هللا عبد بن احمد

 علينا فخرج الرشيد ھارون على الشطرنجى حفص وبن انا دخلت قال األصمعي حدثنا عبيد بن احمد حدثنا لقاضيا
 نفسي في الذي المعنى به واصاب بيتا قال فايكما قال المؤمنين أمير يا لبيك قلت اصمعى يا فقال النفس كالمتغير وھو
 يألف مجلس...  يقول فانشأ ھاته قال المؤمنين ميرأ يا بيت حضرنى قد حفص أبى بن قال درھم آالف عشرة فله

 قد حفص أبى بن قال ثم درھم ألف عشرة أعطه فضل يا وهللا أحسنت فقال...  ذكراك ريحانه لمحب...  إليه السرور
...  فبكاك ولوعة حنينا...  زادته الزجاجة دارت كلما...  يقول فانشا ھاته قال المؤمنين أمير يا ثان بيت حضرنى

 بن ان مثله قط ينزل لم ما اليوم ذلك في بي فنزل األصمعي قال درھم آالف عشرة أعطه فضل يا وهللا أحسنت لقا
 أمير يا فقلت بيت حضرنى ثم جميعا منھما صفرا وارجع المجلس ذلك وبفخر درھم ألف بعشرين يرجع حفص أبى
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 سواك عن امنيتى وتجافت...  تحضرينى بان المنى ينلك لم...  أقول فأنشأت ھاته فقال ثالث حضرنى قد المؤمنين
 المؤمنين أمير رأى ان فقلنا رابع حضرنى قد ھارون قال ثم درھم ألف عشرين أعطه فضل يا وهللا أحسنت فقال... 
 وهللا المؤمنين أمير يا فقلنا قال...  تراك عيني لعل...  نعاسا هللا يغشيني ان فتمنيت...  يقول فانشا فعل ينشدنا ان
 محمد أخبرنا قاال والجوھرى التنوخي أخبرنا وانصرفا لكما جوائزكما فقال المؤمنين ألمير فجوائزنا منا اشعر أنت
 بن عامر عكرمة أبو حدثنا حبيب بن محمد قال قال األخفش سليمان بن على الحسن أبو حدثنا المرزباني عمران بن

 من أنشدني فقال يوما الرشيد المؤمنين أمير على دخلت قال الموصلي إبراھيم بن إسحاق أخبرنا الضبي عمران
...  أرى وال الجواد خالن الناس أرى سبيل إليه ما شيء فذلك...  اقصرى لھا قلت بالبخل وآمرة...  فانشدته شعرك
 عطائى... ...  ينيل يكون ان خيرا نال إذا...  علمته لو الفتى حاالت خير ومن... ...  خليل العالمين في له بخيال
 يقال ان يوما ويحقر...  بأھله يزري البخل رأيت وإني... ...  قليل تعلمين قد كما ومالى...  تكرما المكثرين عطاء
 فضل يا هللا شاء ان كيف ال قال...  جميل المؤمنين أمير وراى...  الغنى احرم أو الفقر أخاف وكيف... ...  بخيل
 من أجود كالمك المؤمنين أمير يا فقلت اصولھا واثبت فصولھا أحسن ام بھا تاتينا أبيات در  درھم ألف مائة أعطه
 بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرني األزھري أخبرني أخرى ألف مائة أعطه فضل يا أحسنت قال شعرى
 جد من الحد يجتمع لم ما للرشيد اجتمع قال بحر بن عمرو عن المنصوري العباس أبو أخبرني عرفة بن محمد
 في كان حفصة أبى بن مروان وشاعره يوسف أبو وقاضية وسرورا سخاء مثلھم ير لم البرامكة وزراؤه زلوھ

 الناس اتيه الربيع بن الفضل وحاجبة العباسية صاحب محمد بن العباس أبيه عم ونديمة عصره في كجرير عصره
 أم زوجته برصوما وزامره زلزل وضاربه صناعته في عصره واحد الموصلي إبراھيم ومغنية تعاظما واشدھا
 من امتناعه بعد الحرم الماء أدخلت معروف في الناس أسرع وھى بر كل إلى واسرعھم خير في الناس ارغب جعفر
 القاسم بن الحسين حدثنا زكريا بن المعافى حدثنا الطبري الطيب أبو القاضي أخبرنا المعروف من أشياء إلى ذلك

 له فقال الرشيد ھارون على األحنف بن العباس دخل األصمعي قال قال ريرالض القاسم بن محمد حدثنا الكوكبي
 تقودنى أصم أعمى ليتني اال...  يقول حيث جميل بيت في الناس أكثر قد فقال العرب قالته بيت أرق أنشدني ھارون

  تقول حيث منه أرق  وا أنت ھارون له قال...  كالمھا على يخفى ال بثينه... 

 قوال أرق المؤمنين أمير يا وهللا أنت العباس قال...  وقفا بينھم من بي مر إذا حتى...  كلھم هللا عباد في الھوى طاف
...  ورجلى يدي قطعت لو وانك... ...  عبيدى كلھم الناس وان...  تملكيني انك يكفيك اما...  تقول حيث ومنه منى
 أيوب بن احمد بن سليمان حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا وضحك بقوله فأعجب...  زيدى أحسنت الھوى من لقلت

 قال صالح بن على عمى حدثنا صالح بن إبراھيم بن يعقوب حدثنا البربري حماد بن موسى بن محمد حدثنا الطبراني
 قلبي من وحللن...  عنانى الغانيات الثالث ملك...  له جوار ثالث في المنصور بن المھدى بن الرشيد ھارون قال
...  الھوى سلطان أن إال ذاك ما... ...  عصيان في وھن واطيعھن...  كلھا البرية تطاوعنى مالي... ...  مكان بكل
 محمد حدثنا قال األبار على بن احمد أخبرنا احمد بن دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرنا...  سلطاني من أعز قوين وبه
 الناس عياض بن فضيل فقال ھارون فمر قال بمكة عياض بن فضيل مع جالسا كنت يقول الرزاق عبد سمعت قال

 بن هللا عبد بن احمد أخبرنا عظاما أمورا لرايت رأسه يضع حتى أنه لو منه على أعز األرض في وما ھذا يكرھون
 طالب أبى بن يحيى حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا المحاملي إسماعيل بن الحسين
 ھارون من موتا على أشد تموت نفس من ما يقول عياض بن الفضيل سمعت قال الواسطي كثير بن عثمان حدثنا
 ھارون مات فلما علينا ذلك فكبر عمرى من عمره في زاد هللا ان وددت ولو قال أو انه وددت قال المؤمنين أمير

 أخبرنا به تكلم بما اعلم كان شيخال قلنا مخلوق القرآن ان على الناس حمل ما المأمون من وكان الفتن تلك وظھرت
 بن محمد هللا عبد أبو حدثنا السدوسي حفص بن عمر أخبرنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا بكر أبى بن الحسن
 ومائة وتسعين ثالث سنة وتوفى األول ربيع في ومائة سبعين سنة المھدى بن الرشيد ھارون استخلف قال يزيد
 وفاته وذكرت ھذا ونحو يوما عشر وثالثة وشھرين سنة وعشرين ثالثا خالفته فكانت ىاألول جمادى من بقين لثالث
 بكر أبو قال الخيزران وأمه اآلخرة جمادى من خلت عشرة لست الجمعة يوم السالم بمدنية محمد بن ھارون ونعاه

 عثمان أخبرنا قرز بن أخبرنا سنة وأربعون ست وله فتوفى الرشيد بن صالح عليه وصلى بطوس ومات السدوسي
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 وتسعين ثالث سنة األولى جمادى لغرة بطوس الرشيد ومات قال البراء بن احمد بن محمد حدثنا قال الدقاق احمد بن
 احمد بن على أخبرني يوما عشر وستة وشھرين سنة وعشرين ثالثا وخالفته سنة وأربعين خمسا عمره وكان ومائة
 السبت ليلة بطوس ھارون ومات قال الدنيا أبى بن بكر أبو حدثنا قيس أبى بن احمد بن على أخبرنا المقرئ عمر بن

  صالح ابنه عليه وصلى سناباذ لھا يقال بقرية ودفن ومائة وتسعين ثالث سنة من اآلخرة جمادى من خلون ألربع

 رعم بن ھارون حدثنا فقال بخسرو المعروف على بن احمد عنه روى الدمشقي عمرو أبو عمر بن ھارون - 7348
  الرملي سويد بن أيوب حدثنا ومائتين وعشرين اثنتين سنة ببغداد الدمشقي عمرو أبو

 سمع المديني الزھري يحيى أبو عوف بن الرحمن عبد بن معن بن كثير بن محمد بن هللا عبد بن ھارون -  7349
 بن يحيى عنه روى لزبيريا سلمة بن هللا وعبد الدراوردي العزيز وعبد اسلم بن زيد بن الرحمن وعبد أنس بن مالك
 أيام في ببغداد المھدى عسكر قضاء وولى المديني بكار بن والزبير الھروي صالح بن السالم وعبد المصري بكير

 األزھري أخبرنا شاعرا متادبا أيضا وكان مالك أصحاب فقھاء من وكان مصر قضاء وولى عنه عزل ثم المأمون
 الرحمن عبد بن معن ولد ومن قال بكار بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن احمد حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا
 عبد بن معن بن عمر بن معن بنت سھلة وأمه عوف بن الرحمن عبد بن معن بن كثير بن هللا عبد بن ھارون
 ثم المصيصة قضاء المأمون واله فيحسن المدينة أھل قول بنصرة يقوم وكان الفقھاء من وكان عوف بن الرحمن

 مصر قضاء وواله صرفه ثم ببغداد المھدى عسكر قضاء وواله عنھا صرفة حتى الرقة قضاء وواله عنھا رفهص
  المعتصم المؤمنين أمير خالفة آخر في صرفه حتى

 بن وحاتم الدراوردي العزيز عبد عن بھا وحدث بغداد سكن المروزي على أبو معروف بن ھارون - 7350
 الجزري شجاع بن ومروان الحراني يزيد بن ومخلد بشير بن وھاشم سليمان بن مرومعت عيينة بن وسفيان إسماعيل
 أيضا عنه وروى سنين بسبع احمد من اسن وكان حي وھو حنبل بن احمد عنه روى المصري وھب بن هللا وعبد

 يوسف بن وأحمد خيثمة أبي بن وأحمد الرمادي منصور بن وأحمد صاعقة يحيى وأبو الحمال هللا عبد بن ھارون
 حنبل بن احمد بن هللا وعبد الحداد الكريم عبد بن وإدريس األسد أبى بن عبيد بن ومحمد إسحاق بن وحنبل التغلبي
 سلمان بن احمد حدثنا الحربي هللا عبيد بن الرحمن عبد أخبرنا البغوي القاسم وأبو جزرة وصالح ھارون بن وموسى
 من انا وسمعته هللا عبد قال معروف بن يعنى ھارون حدثنا أبى حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا النجاد
 ان يزيد بن السائب عن حدثه حصيفة بن يزيد ان القرشي األسود بن هللا عبد حدثني وھب بن أخبرنا قال ھارون
 يبغر حديث ھذا النجوم طلوع قبل المغرب صلوا ما الفطرة على امتى تزال ال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أخبرنا وھب بن اال هللا عبد عن وال األسود بن هللا عبد غير عنه رواه اعلم ال المدني حصيفة بن يزيد حديث من
 الحداد الكريم عبد بن إدريس حدثنا القطان هللا عبد بن محمد بن احمد أخبرنا الواعظ هللا عبد بن محمد بن هللا عبد
 الحديث أثر من يقول قائال كان بسنة بصرى يذھب ان قبل مالمنا في رأيت يقول معروف بن ھارون سمعت قال
 سمعت قال السراج العباس أبو حدثكم حمدان بن العباس أبى على قرأت قال البرقاني أخبرنا عذب القران على

 والعزى الالت عبد فكأنما مخلوق القران ان زعم من يقول معروف بن ھارون سمعت يقول هللا عبد بن ھارون
 بن علي حدثنا المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا موسى أبا اي عنى احكھا
 بن حمزة أخبرنا ثقة معروف بن ھارون قال معين بن يحيى عن يده بخط أبي كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين
 احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي ازكري بن احمد بن على حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد
 مسلم أبو أخبرنا المقرئ على بن محمد أخبرنا ثقة بغداد سكن معروف بن ھارون قال أبى حدثني العجلي هللا عبد بن
 ثقة فقال معروف بن ھارون عن محمد بن صالح على أبو وسئل قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا مھران بن

 وثالثين إحدى سنة قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا
 بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن على حدثنا الصيمرى أخبرنا البغدادي معروف بن ھارون مات فيھا ومائتين
 في انا ومائتين وعشرين سبع سنة يقول معروف بن ھارون سمعت قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين
  يخضب ال وكان منزله في ومائتين وثالثين إحدى سنة ھارون ومات سنة سبعين
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 هللا عبد بن المھدى محمد بن الرشيد ھارون بن با المعتصم محمد بن با الواثق المؤمنين أمير ھارون - 7351
 وكان المعتصم أبيه بعد استخلف جعفر باأ ويكنى المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن علي بن محمد بن المنصور
 بن بكر أبو حدثنا الرفا قيس أبى بن احمد بن على أخبرنا المقرئ عمر بن احمد بن علي فأخبرنا رأى من سر يسكن
 تسع بن يومئذ وھو رأى من بسر المعتصم أبوه فيه توفى الذي اليوم في محمد بن ھارون وبويع قال الدنيا أبى

 منبرى على للمعتصم ودعا يظھر فلم إبراھيم بن إسحاق على الجمعة يوم بغداد إلى ولهرس وورد سنة وعشرين
 أمير دار بحضور والناس والقواد الھاشميين إبراھيم بن إسحاق أمر السبت يوم الغد من كان فلما ميت وھو بغداد

 احمد بن محمد أخبرنا االزجى اأخبرن الناس فبايع البيعة وأخذ أباه بنعى الناس على كتابه فقرأ فحضروا المؤمنين
 ھارون بن با المعتصم بن با الواثق ھارون ولد قال العباسي موسى أبو أخبرني الدوالبي بشر أبو حدثنا المفيد
 أيام لستة وتوفى ومائتين وعشرين سبع سنة الخالفة وولى قراطيس لھا يقال ولد أم وأمه ومائة تسعين سنة الرشيد
 بن احمد بن محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا ومائتين اثنتين سنة الحجة ذي من بقيت
 الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا مكة بطريق ولد جعفر أبو كنيته با الواثق قال البراء
 شھر في با الواثق إسحاق أبى نب ھارون واستخلف قال يزيد بن محمد حدثنا السدوسي حفص بن عمر أخبرنا
 وثالثين اثنتين سنة منه بقين لثالث الحجة ذي في األربعاء يوم وتوفى ومائتين وعشرين سبع سنة األول ربيع

 أبو وكنيته قراطيس لھا يقال ولد أم أمه وكانت يوما عشر وخمسة أشھر وثالثة سنين خمس خالفته فكانت ومائتين
 وھو جعفر أبا يكنى الواثق قال عرفة بن محمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن احمد ناأخبر األزھري أخبرني جعفر
 الواثق وتولى المعتصم مات ولما ومائة وتسعين ست سنة ومولدة مولدة أمه وكانت المعتصم محمد بن ھارون
 قال لدعبل مديح وقل سالمال المؤمنين أمير ابلغ فقال الحاجب بھا اتى ثم أبياتا الخزاعي على بن دعبل كتب الخالفة
 رقدوا الھوى أھل إذا رقاد وال...  جلد وال صبر ال  الحمد فيه فإذا ففضة الواثق إلى فادخله الطومار الحاجب فأخذ

 ھذا وقام...  يتبعه الشؤم ومر ھذا فمر... ...  أحد به يفرح لم قام واخر...  أحد له يحزن لم مات خليفة... ... ... 
 الحسين بن احمد حامد أبو أخبرنا الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا يوجد فلم فطلب...  النكدو الويل وقام

 النبي بعث الذي ان...  با الواثق يمدح طلحة بن منصور األمير قال قال الخضر بن محمد حدثنا إجازة المروزي
...  االقصد الطريق عن يعدالن ال...  سطا ان ونار اجدى إذا غمر... ...  المھتدى لالمام الخالفة وھب...  محمدا

 لونھا من...  كفه تضرج قد أغيد كف من... ...  كالفرقد أو كالعيون حمراء...  مدامة السرور وجه على اشرب... 
 الكاتب القاسم بن الحسين حدثنا عمران بن محمد بن احمد حدثنا الخالل محمد بن الحسن حدثني...  المتورد خده أو
 ھما شعر من بيتين للواثق حماد بن محمد كتب قال إسماعيل بن حمدون أخبرني عجالن بن بكر أبو دثناح على أبو
 مدار...  بكفه المؤمنين أمير فان... ...  النزر الطلب عن عفى لھا وقلت...  الغنى طلب عن النفس دواعى جذبت... 
 ھنيئا طلبت ما فخذ عليك فضلى بسعة صونك لىإ دعا امتھانھا عن نفسك جذبك فوقع...  تجرى دائبة االرزاق رحي
 قال محمد بن على حدثني قال يحيى بن محمد أخبرنا عروة بن محمد بن احمد حدثنا طالب أبى بن الحسن حدثني
 من ظھر وا كرمه فا الواثق على الواثق مؤدب زياد بن ھارون دخل يقول حمدون بن احمد بن محمد خالي سمعت
 هللا بذكر لساني فتق من أول ھذا فقال فعلت ما به فعلت الذي المؤمنين أمير يا ھذا من له فقيل به شھر ما بره

 يحيى بن محمد حدثنا المقرئ محمد بن هللا عبيد احمد أبو حدثنا األزھري أخبرني جل و عز هللا رحمة من وادنانى
 أبا يا له قال انصرف فلما عليال وكان دعي يوم في بالناس يصلى ان داود أبى بن الواثق أمر قال الحزنبل حدثنا النديم
 أبى بن وكان قلت بك مؤيد انا هللا عبد أبا يا وقال فضحك فيه شمس ال نھار في كنا قال عيدكم كان كيف هللا عبد
 رجع الواثق ان ويقال القرآن بخلف القول إلى الناس ودعا المحنة في التشدد عل وحمله الواثق على استولى قد داود
 محمد بن إبراھيم حدثنا الحسن بن إبراھيم بن احمد أخبرنا الفتح أبى بن هللا عبيد فأخبرني موته قبل قولال ذلك عن
 وقد مات الواثق ان المھتدى عن رجل عن العباس بن حامد حدثني قال عرفة بن محمد بن إبراھيم حدثنا الحسن بن
 محمد أخبرنا عمران بن محمد بن احمد أخبرنا ليالجي جعفر بن باى منصور أبو أخبرنا القران بخلق القول عن تاب
 قال قال المھتدى مؤدب عطية بن محمد عن النحوي ھارون بن هللا عبد حدثنا المعتز بن هللا عبد حدثني قال يحيى بن

 فقال له فدعوت وقرطاس بداوة لي ادع محمد يا لي فقال داره صحن في الواثق مع أمشي كنت المھتدى بن محمد
 كاد إذا...  كيد كل عدوك من ستكفى... ...  فزده حسنا اوليته ومن...  ترده وال القبيح عن تنح...  فكتبت اكتب
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 افكر ثم...  حال على صبر لھا فليس واصبر...  اعنتھا في تجري المقادير ھي...  اكتب قال ثم...  تكده ولم العدو
 بن محمد أخبرني المرزباني هللا عبيد أبو أخبرنا القمى أيوب بن على أخبرني حسبك فقال آخر شيء يأته فلم طويال
 بعض وبين الواثق بين كان قال حمدون بن احمد خالي حدثني قال بسام بن نصر بن محمد بن على حدثني يحيى

 هللا قاتل فقال خاقان بن الفتح اضاحك فرانى لنشاطه نحتال خاقان بن والفتح انا أزل فلم كسالن فخرج شيء جوارية
 قلبي على ابكى اليوم صنعا ما كل عدل  فالحمد...  واضحككم ابكانى هللا من عدل...  يقول حيث األحنف بن

...  واجتمعا الصبر عنه تفرق نوع...  حدة على عضو كل في للحب... ...  فانصدعا الحب عليه الح قلب...  واندبه
 جعفر أبى بن أخبرنا واظرف واعلم منه راشع موضعه التمثيل وضع في المؤمنين أمير يا وهللا أنت الفتح فقال

 يقول أكثم بن يحيى سمعت يقول فھم بن الحسين سمعت قال يحيى بن محمد أخبرنا عمران بن محمد بن احمد أخبرنا
 حاتم أبو أخبرنا فقير وفيھم مات ما الواثق إليھم أحسن ما العباس بنى خلفاء من طالب أبى آل إلى أحد أحسن ما

 المعدل محمد بن الواحد عبد بن محمد حدثنا قال بخطه إلينا كتابه في الواعظ الرازي محمد نب الحسين بن احمد
 أبى بن زرقان حدثنا البرمكي يحيى بن هللا عبد بن الحسين حدثنا الحافظ الحسن أبو علي بن احمد بن محمد أخبرنا
 وال يبقى بينھم سوقة ال...  مشترك الخلق جميع فيه الموت...  البيتين ھذين يردد جعل الواثق احتضر لما قال داود
 والصق فطويت بالبسط مر ثم...  ملكوا ما االمالك عن يغني وليس...  تنافرھم في قليل أھل ضر ما... ...  ملك
 حدثني قال أبى أخبرني قال التنوخي أخبرنا ملكه زال قد من ارحم ملكه يزول ال من يا يقول وجعل باألرض خذه

 كنت قال أبى حدثني قال البصرة أمير محمد بن احمد أبى حدثني قال الواثقي محمد بن احمد بن الحسن بن الحسين
 والخدم والموالى األولياء من وجماعة انا الواثق يدي بين قائما فكنت فيھا مات التي علته في الواثق مرض من أحد
 فلما انا فتقدمت يتقدم منھم أحد جسر فما خبره فاعرفوا تقدموا لبعض بعضنا مات قد انه شككنا فما غشية لحقته إذ

 ان من فزعا اموت ان فكدت عينيه ففتح افاقه لحقته نفسه اعتبر انفه على يدي أضع ان واردت رأسه عند صرت
 فاتكا به وعثرت المجلس بعتبة سيفى قبيعة وتعلقت خلف إلى فتراجعت رتبتى غير إلى مجلسه في مشيت قد يرانى
 وجئت فلبستھا أخرى ومنطقة سيفا فاستدعيت وخرجت فسلمت ويجرحنى لخمى في يدخل ان وكاد سيفى فاندق عليه
 إلى ووجھته وسجيته وغمضته لحييه فشددت فتقدمت فيه جماعتنا يشك لم تلفا الواثق فتلف ساعة مرتبي وقفت حتى
 البيت في وحده وترك ليھمع مثبت جميعه الن الخزائن إلى ليردوه المجلس في تحته ما فاخذوا الفراشون وجاء القبلة
 فأحب يدفن ان إلى الميت يحفظ أحدنا يكون ان بد وال البيعة بعقد نتشاغل ان نريد إنا القاضي داود أبى بن لي وقال
 الواثقى لقبنى حتى واختصنى اصطنعنى انه وذلك حايته في به اخصھم من كنت وقد الرجل ذلك أنت تكون ان

 احفظه الباب عند الصحن في وجلست المجلس باب فرددت وامضوا دعونى تفقل شديدا حزنا عليه فحزنت باسمه
 انظر فدخلت افزعتنى بحركة البيت في ساعة بعد فحسست بستانين بين وھو اجربه عظيم بستان في المجلس وكان
 منذ فتحھا لتيا العين هللا اال اله ال فقلت فاكلھا الواثق عين استل حتى جاء قد البستان دواب من بجرذون فإذا ھي ما

 سبب عن داود أبى بن فسالنى ساعة بعد فغسلوه وجاءوا قال ضعيفة لدابة طعمة صارت لھا ھيبة سيقى فاندق ساعة
 احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا قليال اليربوع من أكبر دابة والجرذون قال فأخبرته عيينة
 سنة الحجة ذي من بقين لست األربعاء يوم رأى من سر من الھارونى لقصربا با الواثق ومات قال البراء بن حدثنا
 على أخبرنا أيام وخمسة اشھر وتسعة سنين خمس وخالفته سنة وثالثين اثنتين عمره وكان ومائتين وثالثين اثنتين
 بلغ قال الواثق بن احمد حدثني قال الدنيا أبى بن حدثنا قيس أبى بن احمد بن على أخبرنا المقرئ عمر بن احمد بن
 سنة الحجة ذي من بقين ليال لست األربعاء يوم رأى من بسر الواثق مات الدنيا أبى بن قال سنة وثالثين ثمانيا أبى

 يوما وعشرين واحد وشھرين سنين خمس خالفته وكانت ھناك ودفن اخوه جعفر عليه وصلى ومائتين وثالثين اثنتين
   نكت عينيه في اللحية حسن صفرة يعلوه أبيض وكان

 بن جعفر عنه روى الحمصي الوليد بن وبقية الرقى المليح أبى عن حدث العبدي ھارون أبى بن ھارون -  7352
 ناجية بن محمد بن هللا وعبد األنصاري إسحاق بن وموسى الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن ومحمد الصائغ شاكر
 روح بن عمر بن احمد أخبرنا صدوق ھو فقال عنه إسحاق بن موسى سألت حاتم أبى بن الرحمن عبد وقال

 ھارون أبى بن ھارون حدثنا ناجية بن محمد بن هللا عبد حدثنا الناقد على بن محمد بن عمر أخبرنا بھا النھرواني
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 ثوبا اشترى من يقول عمر بن سمعت قال االوقص ھاشم حدثني الجھني مسلمة عن الوليد بن بقية حدثنا العبدي
 أكن لم ان صمتا ويقول اذنيه على يديه عمر بن وضع ثم قال صالة فيه له تقبل لم حرام درھم فيه دراھم بعشرة
 الحمصي الفرج بن احمد عتبة أبو وخالفه بقية عن ھارون رواه ھكذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعته
 احمد عتبة أبو حدثنا قال األصم وبيعق بن محمد العباس أبو حدثنا الحرشي الحسن بن احمد بكر أبو القاضي أخبرنا

 من يقول عمر بن سمعت قال االوقص ھاشم عن جعونة أبى عن الجھني هللا عبد بن يزيد حدثنا بقية حدثنا الفرج بن
 اذنيه في أصبعيه أدخل ثم عليه كان ما صالة له تقبل لم حرام من درھم ثمنه وفى دراھم آالف بعشرة ثوبا اشترى

 الحراني الفضل بن مؤمل خالفھما ثالثا أو مرتين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعته كنأ لم ان صمتا قال ثم
 حدثنا الرازي هللا عبد بن محمد بن تمام أخبرني بھا الدمشقي أحد بن الحسين بن على الحسن أبو أخبرني ما فقال
 هللا عبد بن مروان بن احمد حدثنا انيالحر سعيد بن وھو احمد بن الحسن أخبرنا الحراني عالن بن الحسن بن على
 هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن االوقص ھاشم عن جعونة عن بقية حدثنا الفضل بن مؤمل حدثنا يحيى أبو

 أھل بعض ذكر عليه دام ما صالة له هللا يقبل لم حرام درھم فيه دراھم بعشرة ثوبا اشترى من سلم و عليه هللا صلى
 االبنوسى على بن محمد بن احمد حدثنا الصيمرى هللا عبد أبو القاضي أخبرنا العامري الحارث بن جعونة انه العلم
 أبى بن ھارون بن حدثنا الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الوادعي حصين أبى بن إبراھيم حدثنا لفطا

  الرقى المليح أبو حدثنا ببغداد العبدي ھارون

 فديك ابى وبن عيينة بن سفيان سمع بالحمال المعروف البزار موسى أبو مروان بن هللا عبد بن ھارون -  7353
 العقدي عامر وأبا النبيل عاصم وأبا عبادة بن وروح محمد بن وحجاج أسامة وأبا عيسى بن ومعن حاتم بن وسيار
 البراثي محمد بن وأحمد النسائي الرحمن عبد وأبو الحربي وإبراھيم الحجاج بن ومسلم موسى ابنه عنه روى

 الغفار عبد أخبرني عارفا حافظا ثقة وكان صاعد بن ويحيى البغوي محمد بن هللا وعبد الجوزي موسى بن وإبراھيم
 جارنا المؤذن العباس أبو الفضل بن محمد بن احمد حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا المؤدب جعفر بن محمد بن
 احمد انا فقال ھذا من فقلت على الباب فدق بالليل حنبل بن احمد جاءني ليقو الحمال هللا عبد بن ھارون سمعت قال

 قال هللا عبد أبا يا بماذا قلت قلبي اليوم شغلت قال هللا عبد أبا يا حاجة قلت ومسيته فمسانى إليه خرجت ان فبادرت
 أخرى مرة تفعل ال لدفاتروا األقالم بأيديھم الشمس في والناس الفيء في الناس تحدث قاعد وأنت اليوم عليك جزت
 يوسف بن الحسن أخبرنا قال الفرات بن احمد بن العباس بن محمد الحسن أبى عن حدثت الناس مع فاقعد قعدت إذا

 الحمال ھارون عن هللا عبد أبا سأل انه المروذي بكر أبو أخبرنا الخالل ھارون بن محمد بن احمد أخبرنا الصيرفي
 حدثنا العتيقي أخبرنا ھذا اعرف ما قال سالوك حين سكت انك عنك حكوا انھم لتق وهللا أي قال عنه اكتب فقال
 كان يقول الحربي إبراھيم يعنى وسمعته قال الجالب الخليل بن إسحاق بن سليمان أيوب أبو أخبرنا العباس بن محمد
 الھمداني القاسم بن هللا عبيد أخبرنا الصوري أخبرني تنزھا لتركه حالال الكذب كان لو صدوقا هللا عبد بن ھارون

 الحمال هللا عبد بن ھارون قال النسائي الرحمن عبد أبو حدثنا العروضى إسماعيل بن الرحمن عبد أخبرنا بطرابلس
 وأربعين ثالث سنة قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا ثقة

 الھيثم بن عيسى بن احمد أخبرنا رزق بن أخبرنا يخضب ال وكان الحمال هللا بدع بن ھارون مات فيما ومائتين
 تسع سنة شوال من مضين لعشر الحمال هللا عبد بن ھارون مات قال البزار خلف بن محمد بن هللا عبيد حدثنا التمار

 بن الحسين بن على ناأخبر البصري رباح بن يوسف أخبرنا ثالث سنة والصواب وھم وھو قال كذا ومائتين وأربعين
 وكان البزار مروان بن هللا عبد بن ھارون وتوفى قال الغضائري الحميد عبد بن على حدثنا بمصر االذنى بندار
  ومائتين وأربعين ثالث سنة بالحمال يلقب

 عنه روى العبدي صدقة بن مسعدة عن حدث رأى من سر أھل من الكاتب سعدان بن مسلم بن ھارون -  7354
 بن محمد الفضل أبو أخبرنا العلوي يحيى بن عمر بن محمد بن إبراھيم طاھر أبو أخبرنا العبرتائى يحيى بن رجاء
 سعدان بن مسلم بن ھارون حدثنا الكاتب العبرتائى الحسين أبو شاذان بن يحيى بن رجاء اخبرنا الشيباني هللا عبد

 محمد بن جعفر هللا عبد أبا سمعت قال العبدي دقةص بن مسعدة حدثني قال ومائتين أربعين سنة رأى من بسر الكاتب
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 يحل وال باألمانة المجالس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال على جده عن أبيه عن جده عن أبيه عن يحدث
 ان اال أخيه بحديث يتحدث ان الحد ليس هللا عبد أبو قال قبيحا المؤمن أخيه عن قال أو مؤمن على ياثر ان لمؤمن
  بخير ذكر أو فقھا يكمن انه اال ذنهيستا

 عنه روى الھمداني حوشب بن أصرم عن حدث الحضرمي حامد أبى والد سليمان بن هللا عبد بن ھارون - 7355
 ھارون بن محمد حامد أبو حدثنا البيع الفضل بن على بن محمد حدثنا التنوخي أخبرنا ھارون بن محمد ابنه

 الزبير أبى عن الرحمن عبد أبو سعد بن زياد حدثنا حوشب بن أصرم حدثنا هللا عبد بن ھارون أبى حدثنا الحضرمي
 بيده ھشام واوما صنعت ما إلى فأشار يصلى وھو حاجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثني قال جابر عن
  صنع كيف

 الخوالني حرب نب محمد عن حدث بمكحلة المعروف المستملى سفيان أبو راشد بن سفيان بن ھارون -  7356
 إسحاق بن هللا وعبد الجوزي موسى بن إبراھيم عنه روى الطائفي سليم بن ويحيى األشدق بن ويعلى الوليد بن وبقية

 القاضي إبراھيم بن محمد بن عمر حدثنا االزجى على بن العزيز عبد أخبرني وغيرھم البغوي القاسم وأبو المدائني
 الزبيذى حدثنا حرب بن محمد حدثنا بمكحلة المعروف سفيان بن ھارون حثنا نيالمدائ إسحاق بن هللا عبد حدثنا قال
 قال قال زيد بن سعيد ان أخبره سھيل بن عمرو بن الرحمن عبد ان عوف بن هللا عبد بن طلحة عن الزھري عن

 بن محمد بن ھالل أخبرنا ارضين سبع من يطوقه فإنه شبرا األرض من ظلم من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ھارون حدثنا طابق نھر األجر درب في الجعد بن احمد حدثنا المخرمي سھيل بن حميد بن محمد حدثنا الحفار جعفر

 بفرس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اتى قال جراد بن هللا عبد عن األشدق بن على حدثنا مكحلة الكيبر المستملى
 هللا عبد بن علي بن الحسين أخبرنا الصديق بكر أبو فركبه بعدي من الخليفة يكون من الفرس ھذا يركب وقال فركبه
 ھانئ بن إبراھيم حدثنا خشيش بن جعفر بن هللا عبد حدثنا المخلص الرحمن عبد بن محمد أخبرنا المقرئ

 فكانك الحديث غير صناعة لنفسك اطلب ھارون يا نعيم أبو لي قال يقول المستملى ھارون سمعت قال النيسابوري
 أخبرنا قال المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم إسحاق أبي عن البرقاني على قرأت مزبلة على صار قد لحديثبا

  ومائتين وأربعين سبع سنة شعبان في ببغداد مكحلة ھارون مات قال السراج إسحاق بن محمد

 ھارون بن يزيد نع حدث بالديك يعرف ھارون بن يزيد مستملي سفيان أبو بشير بن سفيان بن ھارون - 7357
 الواقدي عمر بن ومحمد المديني هللا عبد بن ومطرف الحارثى سھل بن وزياد النحوي زيد وأبى فضالة بن ومعاذ
 بن بكر وأبو العجل وعبيد كزال بن محمد بن جعفر عنه روى الرقى جعفر بن هللا وعبد دكين بن الفضل نعيم وأبى
 إسحاق بن هللا عبد حدثنا إبراھيم بن محمد بن عمر حدثنا االزجى خبرنيأ المدائني إسحاق بن هللا وعبد الدنيا أبي

 قال بمصرنا ثقة وكان سفيان أبو الحارثى سھل بن زياد حدثنا بالديك المعروف سفيان بن ھارون حدثنا المدائنى
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اتى يقول أنسا سمعت قالت خالد بن معبد أم أخت وكانت األنصارية سلمة أم حدثتني
 حاله فما هللا رسول يا قالوا علمتم ما غير يعلم هللا لكن قال خيرا اال نعلم ال قالوا تقولون ما فقال عليھا ليصلى بجنازة
 ھارون مات قال السراجى أخبرنا قال المزكى عن البرقاني على قرأت تعلمون ماال له وغفر فيه شھادتكم قبل قال
 حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا السمسار محمد بن على أخبرنا وخمسين إحدى نةس ببغداد الديك سفيان بن
 مات انه بعد فيما الباقي عبد وذكر ومائتين خمسين سنة في مات المستملى سفيان بن ھارون ان قانع بن الباقي عبد
  بذلك ابنه أخبرني وقال وخمسين إحدى سنة في

 القاضي عنه روى شميل بن النضر عن بھا وحدث بغداد نزل بلخى الوردانى مالقاس أبو احمد بن ھارون -  7358
 الحسين هللا عبيد أبى جدي كتاب في وجدت قال المحاملي هللا عبد بن احمد أخبرنا الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي

 عون أخبرنا شميل بن يعنى النضر أخبرنا الوردانى البلخي القاسم أبو احمد بن ھاورن حدثنا يده بخط إسماعيل بن
 وھو وجوھنا من ينال كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عائشة قالت قال معاذ عن العدوى دلھم بن أوفى عن

 أخبرنا قالوا الجوھري على بن والحسين البصري على أبى بن وعلى الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخبرنا صائم
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 إبراھيم بن إسحاق حدثنا معدان بن الحسن بن على حدثنا النحوي الفارسي الغفار عبد بن احمد بن الحسن على أبو
  نحوه بإسناده النضر أخبرنا الحنظلي

 عن حدث الزيات بابن المعروف الكاتب موسى أبو حمزة أبى بن أبان بن الملك عبد بن محمد بن ھارون - 7359
 بن ومغيرة خيثمة أبي بن وأحمد شبة بن وعمر بكار بن والزبير النطاح بن صالح بن ومحمد شيخ ابى بن سليمان
 المحاملي والقاضي السكري الرحمن عبد بن هللا وعبيد التاريخي الملك عبد بن محمد عنه روى المھلبي محمد

 أخبرنا ثم بخطه المحاملي إسماعيل بن هللا عبيد أبى القاضي كتاب في قرأت ثقة كان الكوكبي القاسم بن والحسين
 بن ھارون حدثنا قال إسماعيل بن الحسين حدثنا الدارقطني عمر بن على الحسن أبو أخبرنا الفتح بن على بن محمد
 أسماء بن جويرية حدثني حفص بن سحيم اليقظان أبو حدثني النطاح بن حدثنا الكاتب الزيات الملك عبد بن محمد
 على عزم معاوية بن الزبير بن هللا بدع بلغ قال طلحة بن محمد بن إبراھيم حدثنا حسن بن حسن بن هللا عبد حدثني

 الحرب الة من واله مربوطة خيال فرأيت إليه فخرجت فبلغنى معه خف بمن فخرج الزبير البن ماال ويقبض يحج ان
 من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع انه حدثني أبى ان ھو اال اله ال والذي أي قال تقاتل ان تريد له فقلت
 أبو به تفرد الزبير عن الزيبر بن هللا عبد حديث من غريب حديث ھذا الدارقطني قال شھيد فھو ماله دون قتل

  المحاملي القاضي اال يكتبه ولم جويرية عن اليقظان

 وعلى الدالل عتاب وأبى الخريبي داود بن هللا عبد عن حدث المؤذن الدھان موسى أبو مسعود بن ھارون - 7360
 بن إبراھيم بن والحسن المطرز محمد بن احمد أبو عنه روى البصري الكندي سعيد بن دوزرا المروزي إسحاق بن
 هللا عبد بن محمد أخبرنا العالف يوسف بن محمد بن عثمان أخبرنا الدوري مخلد بن ومحمد المقرئ المجيد عبد

 قتادة عن سعيد بن المثنى ناحدث الدالل عتاب أبو حدثنا مسعود بن ھارون حدثنا قال المطرز احمد أبو حدثنا الشافعي
 أخبرنا للنساء والتصفيق للرجال التسبيح قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان ھريرة أبى عن المسيب بن سعيد عن

 وستين ست سنة في مات عمارة دار مسجد مؤذن مسعود بن ھارون ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار
  ومائتين

 بن إسحاق موسى وأبى الحزامى المنذر بن إبراھيم عن حدث الھاشمي العباس بوأ العباس بن ھارون - 7361
 محمد عنه روى الخرساني سليمان بن وداود الزھري مصعب وأبى الدورقي إبراھيم بن وأحمد األنصاري موسى

 أخبرنا مھدى نب هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا ثقة وكان التاريخي الملك عبد بن ومحمد مخلد بن
 عيسى بن معن سمعت قال األنصاري موسى أبو حدثنا الھاشمي العباس بن ھاورن حدثنا العطار مخلد بن محمد
 حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا سيرين وبن بن عون بن رواية مثل مالك كالم كان زمان بالناس طال ان يقول
 انھا االمام الھاشمي العباس بن ھارون بوفاة الخبر وجاءنا قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد
 ست سنة المحرم أول في بالمدينة فدفن حمل ثم وسبعين خمس سنة الحجة ذي آخر في بالعرج وقيل بالرويثة كانت

  ومائتين ثمان سنة في كان وميالده سنة وستين سبعا استكمل قد وكان وسبعين

  الحافظ عقدة بن العباس أبو عنه روى الجالب أظنه نافع بن إبراھيم عن حدث نيالمدائ عيسى بن ھارون - 7362

 عن حدث برية بابن المعروف ھارون بن محمد والد المنصوري الھاشمي جعفر أبو عيسى بن ھارون - 7363
 والد يحيى بن زكريا عنه روى النعقزي عمرو بن والحسين الضبي عمرو بن وداود الزيات المدني جميل بن صالح
 وذكره السجستاني احمد بن ودعلج المعدل روبة أبى بن الحسن بن الخالق وعبد طراوى بن الفرج أبى القاضي

 أبى بن محمد بن الحسن بن الخالق عبد أخبرنا الدقاق طاھر بن احمد بن محمد أخبرنا بالقوي ليس قال الدارقطني
 سھيل سمعت قال إدريس بن هللا عبد حدثنا العنقزي وعمر بن الحسين حدثنا الھاشمي عيسى بن ھارون حدثنا روبة
 أربعا فليصل الجمعة بعد مصليا كان من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن أبيه عن صالح بن
  أھلك في وركعتين بالمجسد ركعتين فصل خاصة بك عجلت فان
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 الكتاني طلحة بن محمد أخبرني مخلد بن عنه روى لحنب بن احمد سمع الخياط حامد أبو عيسى بن ھارون -  7364
 بن احمد سئل قال الخياط حامد أبو عيسى بن ھارون حدثنا قال مخلد بن محمد أخبرنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا
 ان امره لم تزوج قد كان ان قال االحياء في أمه دامت ما يتزوج ال ان ثالثا بالطالق حلف رجل عن شاھد وانا حنبل

 مخلد بن قال مسكرا يشرب ان أمر ال فقال المسكر في تقول ما وسأله يتزوج ان امره لم يتزوج لم كان وان طلقي
 ومائتين وتسعين ست سنة بخطه مخلد بن كتاب في قرأت عمتك بن هللا عبد أبا سأل الذي عيسى بن ھارون لي قال
  األولى جمادى من بقين عشرة ثالثل الخميس يوم جارنا الخياط عيسى بن ھارون حامد أبو مات فيھا

 بن محمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الكتاني طلحة بن محمد أخبرنا المخرمي ھارون أبى بن ھارون -  7365
 عبد عن مسلم بن الوليد حدثنا السكن يحيى بن محمد السكن أبو حدثنا المخرمي ھارون أبى بن ھارون حدثنا مخلد
 خصاال فيك ان لي فقالت بريدة أجالس كنت قال مروان بن الملك عبد حدثني قال أبيه عن واقد بن زيد بن الخالق
 باب عن ليدفع الرجل إن يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فاني الدماء فاتق وليته فان األمر تلي ان خليق
  أراقه مسلم أمريء دم من محجمة بملء إليھا ينظر أن بعد الجنة

 بن يحيى بن محمد سمع الشطوي مقراض بابن المعروف أحمد أبو زياد بن ھارون بن يوسف نب ھارون -  7366
 ھشام وأبا النيسابوري ماسرجس بن عيسى بن والحسن العثماني عثمان بن محمد مروان وأبي العدني عمر أبي

 بن هللا عبد وأبو قيالخر جعفر بن العزيز وعبد الجعابي بن بكر وأبو مقسم بن الحسن بن محمد عنه روى الرفاعي
 قال الدينوري نصر بن محمد بن علي حدثني وغيرھم الزيات بن حفص وأبو لؤلؤ بن محمد بن وعلي العسكري
 ھارون بن يوسف بن ھارون أحمد أبو يقول اإلسماعيلي بكر أبا سمعت يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت
 ومات قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس بن دمحم حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ثبتا كان القطيعي

  وثالثمائة ثالث سنة الحجة ذي من خلون عشرة ألربع األربعاء يوم الشطوي ھارون بن يوسف بن ھارون أحمد أبو

 الطائي أخزم بن زيد عن حدث النجاد موسى أبو سابور بن سعيد بن الحسن وقيل الحسين بن ھارون -  7367
 بن محمد عنه روى التميمي عبدة بن وعلى الھمداني عاصم بن والسرى المخرمي المبارك بن هللا عبد بن ومحمد
 عبيد الفضل أبو حدثنا قاال والتنوخى األزھري أخبرني الزھري الفضل وأبو المقرئ الخالل جعفر بن وأحمد مخلد
 أبى جوار في حفظه من إمالء نجادال موسى بن سعيد بن الحسين بن ھارون حدثنا الزھري الرحمن عبد بن هللا

 عن جحادة بن محمد عن شعبة حدثنا عبادة بن روح حدثنا المخرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الدقاق سابور بن العباس
 والعشى وال بالغداة أسمعك ال مالي فاطمة البنته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن حازم أبى

 النجاد الحسين بن ھارون الحديث ھذا برواية تفرد نفسي إلى تكلنى وال كله شانى لي اصلح قيوم يا حي يا تقولين
  الحسن فسماه مخلد بن واما الحسين أباه فسمى الخالل بن عنه روى وكذا بإسناده

 الدوري عباس عن حدث األزدي درھم بن زيد بن إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن إبراھيم بن ھارون -  7368
 أيوب بن احمد بن سليمان أخبرنا األصبھاني شھريار بن هللا عبد بن محمد أخبرنا الطبري القاسم أبو عنه وىر

 بن السالم عبد حدثنا نعيم أبو حدثنا محمد بن العباس حدثنا القاضي حماد بن إبراھيم بن ھارون حدثنا الطبراني
 عليه هللا صلى هللا رسول كان ما قالت ةعائش عن مسروق عن الشعبي عن طريف بن مطرف عن شعبة عن حرب

 أبو اال عنه وال حرب بن السالم عبد اال شعبة عن يروه لم سليمان قال صائم وھو وجھي من شيء من يمتنع سلم و
  العباس به تفرد نعيم

 سعيد بن وإبراھيم الدوري عمر وأبا ماھان بن يعقوب سمع المزوق موسى أبو الحكم بن على بن ھارون - 7369
 حميد بن ومحمد المنادى بن الحسين أبو عنه روى الطوسي أيوب بن وزياد الصدائي على بن والحسين الجوھري
 بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ثقة وكان الوكيل يوسف بن احمد بن وعمر المجاشى وعثمان المخرمي
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 يوم ودفن الثالثاء ليلة توفى المزوق على بن ھارون موسى وأبو قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس
  وثالثمائة خمس سنة اآلخرة جمادى من خلت ليلة وعشرين الثنتين األربعاء

 محمد موسى أبى عن وحدث مسألة حنبل بن احمد عنه روى العكبري موسى أبو الرحمن عبد بن ھارون -  7370
 بخيت بن بكر وأبو العكبري الخضيب سھل بن محمد بن يحيى عنه روى وغيرھما نصر بن وسعدان المثنى بن

 موسى أبو حدثنا جدي أخبرني بخيت بن خلف بن هللا عبد بن محمد بن الحسين بن احمد الحسن أبو أخبرني الدقاق
 بن الحسن عن عثمان أبو ھاشم بن السالم عبد حدثني المثنى بن محمد حدثنا العكبري الرحمن عبد بن ھارون
  صعق رآه فلما راسا اخرج قد بمكة برواس مر طاوسا رأيت قال الحسن بن هللا عبيد أبى عن حصين

 الكوفى بديل بن وأحمد المثنى بن محمد موسى أبى عن بھا وحدث بغداد قدم الطرسوسي محمد أبو ھارون - 7371
 عمر بن على بن الحسين بن احمد منصور أبو أخبرنا السكري عمر بن على عنه روى الطرسوسي أمية وابى

 معاوية أبو حدثنا بديل بن احمد حدثنا الرصافة جامع في الطرسوسي ھارون محمد أبو حدثنا جدي حدثنا السكري
 اھج لحسان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عازب بن البراء عن ثابت بن عدى عن الشيباني حدثنا الضرير
  معك جبريل فان المشركين

 أخبرنا شاھين بن حفص أبو عنه روى النرسي حماد بن األعلى عبد عن حدث سعدان بن محمد بن ھارون - 7372
 بن وھارون الجالب الخليل بن إبراھيم بن إسحاق حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا قرشي الملك عبد بن محمد
 سلمة بن دحما حدثنا النرسي حماد بن األعلى عبد حدثنا قالوا الزبيدي احمد بن والفضل البغدادي سعدان بن محمد
 له هللا فارصد قرية في له أخا زار رجال ان سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبى عن رفاع أبى عن ثابت عن
 ولكني ال قال تربھا نعمة من عليك له ھل قال القرية ھذه في لي أخا ازور قال تريد أين فقال ملكا مدرجته على
  فيه احببته كما احبك قد هللا نبا إليك هللا رسول فانى قال هللا في احببته

 محمد بن عمر بن على أخبرنا السلماسى جعفر بن الحسين أخبرنا االرينجى موسى أبو صاحب بن ھارون - 7373
 حدثنا أكثم بن يحيى حدثنا موسى بن محمد حدثنا علينا قدم االرينجى صاحب بن ھارون موسى أبو حدثنا السكري

 صلى هللا رسول سمعت يقول عمر بن سمعت قال ميسرة بن الملك عبد عن نيالجھ موسى عن إدريس بن هللا عبد
 أھل يا العرش تحت من منادى نادى النار النار وأھل الجنة الجنة أھل ودخل القيامة يوم كان إذا يقول سلم و عليه هللا

  على وثوابكم بينكم المظالم تتاركوا الجمع

 الرازي حاتم أبى عن بھا وحدث بغداد قدم القزويني موسى وأب حيان بن ھارون بن موسى بن ھارون - 7374
 حاتم أبو جدي حدثنا السكري عمر بن على بن الحسين بن احمد منصور أبو أخبرنا الحربي عمر بن على عنه روى
 أبى بن وھو عمرو بن يونس حدثني قال بكير بن يونس حدثنا الرازي حصين ابو سليمان بن يحيى بن هللا عبد حدثنا
 فيستمعون السماء إلى يصعدون كانوا الشياطين قاإلن عباس بن عن جبير بن سعيد عن أبيه عن الھمداني حاقإس

 فال باطال والتسع حقا الكلمة تلك األرض أھل فيجد تسعا معھا فيزيدون األرض إلى بھا فيھبطون الوحي من الكلمة
 في حدث لقد فقال البليس ذلك فذكروا المقاعد تلك فمنعوا سلم و عليه هللا صلى محمد هللا بعث حتى كذلك يزالون
  الحديث بقية وذكر الحدث وهللا ھذا فقالوا القران يتلو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فوجدوا فبعثھم حدث األرض

 أھل من وھو ھارون بن الحسين هللا عبد أبى القاضي والد جعفر أبو الضبي ھارون بن محمد بن ھارون - 7375
 أخبرنا هللا عبد أبو القاضي ابنه عنه روى وغيره األبلي مھران بن محمد بن صالح عن بھا وحدث بغداد كنس عمان
 موسى بن ھارون بن محمد بن ھارون وذكر الدارقطني عمر بن علي أخبرنا المحاملي احمد بن محمد بن لكريم عبد
 استولى جعفر أبا يكنى فقال الضبي ھارون بن نالحسي هللا عبد أبى القاضي والد جابر بن يزيد بن جابر بن عمر بن
 السالم مدينة إلى ورحل والبصرة والكوفة بمكة العلماء فلقى عنھا خرج ثم سنة حداثه في بعمان وساد الفضائل على
 كل من الشعراء وانتابه وعطاياه مكارمه وانتشرت قدره وارتفع السلطان عند منزلته فعلت وثالثمائة خمس سنة
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 من األشراف صالت وفي عليھم واالفضال العلماء بر في امواله وأنفق صالتھم واجزل واكثروا حوهوامتد موضع
 القران ومعانى والنحو والشعر باللغة العلم في متبرزا وكان المنسوبة الكتب واقتناء وغيرھم والعباسيين الطالبيين
 اسالف كان قلت وثالثمائة وثالثين خمس ةسن في توفى ان إلى فن كل في العلم ألھل مجمعا داره وكانت والكالم
 عامر بن جابر بن يزيد وھو إسالمه وحسن فاسلم اإلسالم أدرك جابر بن ويزيد الدھر قدم في عمان ملوك الضبي

 دخل من أول تيم بن سالم ان قيل ادد بن ضبة بن سعد بن بكر بن مالك بن ذھل بن صبح بن قيم بن سالم بن اسيد بن
 بن ھارون منھم انتقل من وأول والشرف السيادة ھناك يرثون بعده من ولده يزل لم ثم بھا فتملك ضبة بنى من عمان
  الضبي محمد

 الحسين بن على عن بھا وحدث بغداد قدم البلدي الشيبانى يزيد أبو عيسى بن السكين بن عيسى بن ھارون - 7376
 بن هللا وعبيد المظفر بن محمد عنه روى حنبل بن احمد بن هللا وعبد الكوفى الربيع بن وحميد الحضرمي بكير بن

  هللا عبيد باب في حديثا له ذكرنا وقد البلدي خليفة

 المقرئ بكير بن عمر بن محمد عنه حدثنا المغيرة بن احمد عن حدث الدعاء موسى أبو سعيد بن ھارون - 7377
 أربع سنة بعبادان المغيرة بن محمد بن احمد حدثنا الدعاء سعيد بن ھارون موسى أبو حدثنا بكير بن أخبرنا النجار
 عبد عن أنيسة أبى بن زيد عن عمرو بن هللا عبيد حدثنا التمار نصر أبو حدثنا الھيثم بن احمد حدثنا وثالثمائة عشرة
 الفجر صالة دبر في قال من قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ذر أبى عن حوشب بن شھر عن غنم بن الرحمن
 ال حي وھو ويميت يحيى الحمد وله الملك له له شريك ال وحده هللا اال اله ال جليسة يكلم ان قبل لهرج ثان وھو
 عنه ومحا حسنات عشر واحدة بكل له هللا كتب مرات عشر ذلك يقول قدير شيء كل على وھو الخير بيده يموت
 كل من هللا حرز في ذلك يومه وكان النار من رقبة عتق واحدة بكل له وكان درجات عشر له ورفع سيئات عشر
  جل و عز با اإلشراك اال يدركه ان لذنب ينبغي وال الرجيم الشيطان من عليه وحرز مكروه

 اخى بن نصر بن يحيى بن القاسم عن حدث الھاشمي موسى أبو الملك عبد بن إبراھيم بن احمد بن ھارون - 7378
 منه سمع انه وذكر اإلسماعيلي إبراھيم بن احمد بن محمد نصر أبو عنه روى عفير بن محمد بن والحسين سعدان
  ببغداد

 عبد بن على بن محمد بن العباس بن هللا عبيد بن العزيز عبد بن إبراھيم بن المطلب بن عيسى بن ھارون - 7379
 بن وإبراھيم دداو أبى بن بكر وأبا البغوي القاسم أبا سمع الخطيب الھاشمي موسى أبو المطلب عبد بن العباس بن هللا
 بن عمر طالب وأبو المقرئ بكير بن عمر بن ومحمد الرومي هللا عبد بن بشرى عنه حدثنا الھاشمي الصمد عبد

 الھاشمي ھارون موسى أبو أخبرني إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرنا االزجى على بن العزيز وعبد الفقية إبراھيم
 ليث عن الرازي جعفر أبى عن الفرات بن عامر حدثنا مھران بن ىعل بن الحسين حدثنا داود أبى بن حدثنا الخطيب

 حزن وال ھم وال نصب وال وصب المؤمن يصيب ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن سعيد أبى عن عطاء عن
 بن ھارون توفي الھاشمي ذودان بن الحسين بن أحمد الفضل أبي بخط قرأت ذنوبه بھا هللا كفر اال سقم وال أذى وال

  وثالثمائة وسبعين ثالث سنة شعبان في الھاشمي المطلب بن عيسى

 أبى عن حدث القطان القاسم أبو اسلم بن زيد بن اسلم بن محمد بن خلف بن محمد بن احمد بن ھارون - 7380
 رناأخب المذھب بن على وأبو الفقية إبراھيم بن عمر عنه حدثنا اآلدمي إسماعيل بن محمد بن وأحمد البغوي القاسم
 حدثنا القطان اسلم بن زيد بن اسلم بن محمد بن خلف بن احمد بن ھارون القاسم أبو حدثنا إبراھيم بن عمر طالب أبو
 بريدة بن هللا عبد عن ثعلبة بن الوليد عن على بن مندل حدثنا ھشام بن خلف حدثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد
 حدثني مملوكه أو رجل امرأة خبب أو باألمانة حلف من منى ليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن

 العالف احمد بن ھارون القاسم أبو حدثني قال العتيق كتابه أصل من الواعظ المذھب بن محمد بن على بن الحسن
 اآلدمي اعيلإسم بن محمد بن احمد بكر أبو حدثنا وثالثمائة وسبعين أربع سنة في لفظه من إمالء بالقطان المعروف
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 الزھري عن معمر أخبرنا الرزاق عبد حدثنا الرمادي منصور بن احمد حدثنا وثالثمائة وعشرين اثنتين سنة المقرئ
 يا قلت الفراش وإياه ضمنى فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من ليلتى كانت قالت عائشة عن مالك بن أنس عن

 تعالى هللا ان جبريل حدثني قال بفضيلة أبى عن فحدثني قلت عائشة يا بلى قال عليك ازواجك اكرم الست هللا رسول
 وجعل الحيوان من وماؤھا الجنة من ترابھا وجعل األرواح بين من الصديق بكر أبى روح اختار األرواح خلق لما
 ال ان نفسه على إلى تعالى هللا وان البيضاء والفضة الذھب من فيھا مقاصيرھا بيضاء درة من الجنة في قصرا له

 حفرتى في ضجيعا لي يكون ال ان نفسه على هللا ضمن كما هللا على ضمنت وانى سيئة عن يسأله وال حسنة يلبسه
 وعقدت وميكائيل جبريل ذلك على بايع عائشة يا أبوك اال بعدي من امتى على خليفة وال وجدتى في انيسا وال

 ان فخرا بأبيك فكفى لعبدى رضيت ما رضيتم للمالئكة تعالى هللا قال العرش تحت لواؤه وعقد بيضاء براية خالفته
 منه ولست منى فليس ھذا يقبل لم فمن البحر يسكنون الشياطين من وطائفة السماء ومالئكة وميكائيل جبريل له بايع
 هللا من يتبرا أن أراد فإن بنبيه انا ما فوهللا بامه لست فمن عائشة يا حسبك فقال عينيه بين وما انفه فقبلت عائشة قالت
 ادخل أو القطان الشيخ لھذا شبه ولعله ثقات كلھم إسناده ورجال الحديث ھذا يثبت ال قلت عائشة يا منك فليتبرا ومنى
 راوي بابشاذ وبن الرزاق عبد عن شبيب بن سلمة عن البصري بابشاذ بن محمد حديث من رايته قد انى مع عليه

 مستقيمة وكلھا البغوي عن القطان ھارون عن صالحه أحاديث المذھب بن أصل في كان وقد الثقات عن مناكير
 وال الكذب به يظن ممن يكن ولم إسحاق دار عند التي العليا البطيخ دار يسكن كان فقال عنه المذھب بن وسالت
  والخير القران أھل من وكان يحسنه وال للحديث يتصدى ممن يكن لم ألنه التھمة تلحقه

 بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف عن حدث القاضي القاسم أبو موسى بن إبراھيم بن احمد بن ھارون - 7381
 بن العزيز عبد عنه حدثنا اللغوي الواحد عبد بن محمد عمر وأبى اآلدمي يحيى بن عثمان بن وأحمد األزرق البھلول
  الطاق بباب منه سمعت الصيمرى لي وقال الصيمرى هللا عبد أبو والقاضي االزجى على

 محمد بن وجعفر الشافعي بكر وأبا النجاد سلمان بن احمد سمع الدقاق المقرئ بكر أبو موسى بن ھارون - 7382
  ھشام اسمه من ذكر االزجى العزيز عبد عنه حدثني المؤدب الحكم بن

 عمر بن هللا عبد رأى المديني األسدي هللا عبد أبو وقيل المنذر أبو العوام بن الزبير بن عروة بن ھشام - 7383
 بن ووھب الزبير بن عروة وابا الزبير بن هللا عبد عمه وسمع سعد بن وسھل مالك بن وأنس هللا عبد بن وجابر
 وأيوب األنصاري سعيد بن يحيى عنه روى الزھري شھاب وبن عباس بن مولى وكريبا المنكدر بن ومحمد كيسان

 عيينة بن وسفيان سعد بن والليث الثوري وسفيان ريجج وبن الصوري عمر بن هللا وعبيد أنس بن ومالك السختياني
 ببغداد المنصور جعفر أبي على ھشام قدم ذكرھم يتسع سواھم وجماعة الجراح بن ووكيع القطان سعيد بن ويحيى
 يقول األصم يعقوب بن محمد العباس أبا سمعت قال الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا بھا أجله فأدركه
 وقد عروة بن ھشام من أكبر سعيد بن يحيى يقول معين بن يحيى سمعت يقول الدوري محمد بن العباس سمعت
 وأنس هللا عبد بن وجابر سعد بن سھل رأيت عروة بن ھشام قال عروة بن ھشام عن يروى سعيد بن يحيى ان بلغني
 موسى بن بشر حدثنا لشافعيا إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا عمر وبن مالك بن

 علي وصلى راسى على فمسح عمر بن هللا عبد إلى بي اتى قال عروة بن ھشام عن سفيان حدثنا الحميدي حدثنا
 الجبار عبد بن احمد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الصيرفي سعيد أبو أخبرنا لي دعا يقول

 منكبيه أطراف تضرب اظنھا جمة له عمر بن رأيت قال عروة نب ھشام عن بكير بن يونس حدثنا العطاردي
 قال عروة بن ھشام عن وكيع حدثنا أبى حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا األصم حدثنا أيضا سعيد أبو وأخبرنا
 اناو الصواف بن على بن على قرئ قال البرقاني أخبرنا جمة منھما واحد ولكل عمر وبن هللا عبد بن جابر رأيت
 محمد له يقال لي وباخ بي انطلق قال ھشام عن مسھر بن أخبرنا منجاب حدثنا الفريابي محمد بن جعفر حدثكم اسمع
 أو سنين عشر بن يومئذ وانا وقبلنا حجرة في فاجلسنا فاخذنا المروة على وھو إليه بنا فصعد عمر بن هللا عبد إلى
 قال ھشام عن مسھر بن على أخبرنا منجاب وقال مؤخره منو رأسه مقدم من فرقھا قد جميمه وله قال ذلك نحو
 ھشام عن مسھر بن على أخبرنا وقال ركعتين بنا فصلى خلفه فصفنا قام العصر صلى إذا الزبير بن هللا عبد رأيت
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 ويؤذن المنبر على يجلس ثم فيسلم عصا يده وفي الجمعة يوم المنبر يصعد بمكة الزبير بن هللا عبد رأيت قال
 يقوم ثم يتكلم ان غير من جلس خطبته من فرع فإذا فخطب العصا على فتوكا قام اذانھم من فرغوا فإذا ذنونوالمؤ

 بشر حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا الرزاز احمد بن على أخبرنا نزل خطبته من فرغ فإذا فيخطب
 بن وھشام واألعمش يحيى بن طلحة يقول داود بن هللا عبد سمعت قال على بن عمرو حفص أبو حدثنا موسى بن

 حدثنا التنوخي أخبرنا وستين إحدى سنة الحسين مقتل حفص أبو قال الحسين مقتل ولدوا العزيز عبد بن وعمر عروة
 بكار بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن أحمد حدثنا قاال الوراق هللا عبد بن وأحمد الذھبي الرحمن عبد بن محمد
 رجال فان واحدا يوما اال قط رفثا عروة بن ھشام من سمعت ما قال هللا عبد بن المنذر عن عثمان بن مصعب حدثني
 كذب فقال هللا عبد أخيه على عروة أباك يفضل كان عمر بن مولى نافع المنذر أبا يا قال يلزمه كان البصرة أھل من
 بن إبراھيم حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا وةعر من وافضل خير وهللا هللا عبد أمه بظر عاض نافعا يدرى وما نافع
 موسى حدثنا الھيثم بن محمد األحوص أبو حدثنا السراج إسحاق بن محمد أخبرنا المزكى يحيى بن محمد بن محمد
 إبراھيم بن احمد أخبرنا األزھري أخبرنا سيرين وبن الحسن مثل فينا فكان عروة بن ھشام علينا قدم قال وھيب بن

 بن لھشام المؤمنين أمير قال قال الرحمن عبد بن عثمان أخبرنا بكار بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن احمد حدثنا
 فلما يراع بقصبة سويقا تشرب وأنت الخالئف واخوتى انا عليك دخلت يوم تذكر المنذر أبا يا عليه دخل حين عروة
 أمير يا ذلك اذكر ال قال بقي ما بقية قومكم في يزال ال فإنه حقه الشيخ لھذا اعرفوا أبونا لنا قال عندك من خرجنا

 ولم ذلك اذكر أكن لم فقال اذكره ال فتقول إليه به تمت ما المؤمنين أمير يذكرك له قيل ھشام خرج فلما المؤمنين
 بن هللا عبد حدثنا الخطبي على بن إسماعيل وأخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا خيرا اال الصدق في هللا يعودنى
 عن أبى حدثني قال وعشرين تسع سنة في إمالء المقدمي بشر أبو على بن عمر بن عاصم حدثني حنبل بن احمد
 مائة قال دينك وكم قال ديني عني اقض المؤمنين أمير يا فقال المنصور جعفر أبى على دخل انه عروة بن ھشام
 فتياننا من فتيان شب المؤمنين أمير يا قال ؤھاقضا عندك ليس ألف مائة دينا تأخذ وفضلك فقھك في وأنت قال ألف

 با ثقة عنھم واولمت منازل لھم واتخذت فبواتھم أكره ما أمرھم من على ينتشر ان وخشيت ابوئھم ان فأحببت
 أمير يا فقال آالف بعشرة لك أمرنا قد قال ثم لھا استعظامھا ألف مائة ألف مائة عليه فردد قال المؤمنين وبامير
 قال انه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن يحدث أبى سمعت فانى النفس طيب وأنت أعطيت ما فاعطنى ينالمؤمن
 والخالل األزھري أخبرنا النفس طيب بھا فانى قال وللمعطى للمعطى بورك النفس طيب بھا وھو عطية أعطى من
 الرحمن عبد حدثني المرزبان بن بكر أبو أخبرنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا الخالل وقال أخبرنا األزھري قال
 المنصور جعفر أبى يد إلى عروة بن ھشام اھوى قال قريش من شيخ عن الباھلى محمد بن على حدثني محمد بن

 محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا غيرك عن ونكرمھا عنھا نكرمك انا ذلك نكره انا عروة بن يا وقال فمنعه يقبلھا
 قال قال المديني جعفر بن هللا عبد بن على حدثنا شيبة أبى بن عثمان بن محمد حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن

 فقلت بعضھم على فأنكره بحديث فحدثت قريش من مجمع فيه مجلس في جلست عروة بن ھشام قال سعيد بن يحيى
 هللا عبيد عن فسألته النوم يف أنس بن مالك رأيت يحيى قال حجة عنده يكن فلم أنت سمعته فممن أبى من سمعته انا
 حدث وما يصححه كأنه أي فھو عندنا وھو به ماحدث فقال عروة بن ھشام عن وسألته احفظه ال شيئا فقال عمر بن
 أخبرنا الغازي إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن على أخبرنا يوھنه فكأنه فھو عندنا من خرج ما بعد به

 يرضاه ال مالك كان عروة بن ھشام قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد
 الكوفة قدم العراق ألھل حديثه عليه نقم مالكا ان بلغني خراش بن قال الصحيح في اخباره تدخل صدوقا ھشام وكان
 الثالثة وقدم عائشة نع أبى أخبرني يقول فكان الثانية وقدم عائشة سمعت قال أبى حدثني يقول كان قدمه مرات ثالث
 عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري أخبرني ومحاضر نمير وبن وكيع بآخرة منه سمع عائشة عن أبى يقول فكان

 صار ما بعد اال شيء عليه ينكر لم ثقة ثبت عروة بن وھشام قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل
 انه العراق ألھل يتسھل ھشاما ان يرى والذي جدي قال بلده أھل ذلك عليه نكرفأ الرواية في انبسط فإنه العراق إلى
 أخبرنا أبيه عن أبيه غير من يسمعه كان مما أبيه عن أرسل ان تسھله فكان منه سمعه بما اال أبيه عن يحدث ال كان
 سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال األشناني محمد بن احمد بكر أبو

 يفضل ولم كالھما فقال الزھري أو أبيه عن إليك أحب عروة بن ھشام معين بن ليحيى يعنى قلت يقول الدارمي
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 أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن على حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا
 على أخبرني ثقة كان الزبير بن عروة بن وھشام قال أبى حدثني لعجليا هللا عبد بن احمد بن هللا عبد بن صالح مسلم
 بن حنبل حدثنا الصابوني شعيب بن محمد بن عمرو حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا الدقاق محمد بن الحسن بن

 حدثنا اھيمإبر بن احمد أخبرنا األزھري أخبرني بالكوفة أو ھنا ھا عروة بن ھشام ومات هللا عبد أبو قال قال إسحاق
 أبى المؤمنين أمير عند السالم بمدينة عروة بن ھشام وتوفى قال بكار بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن احمد
 ومولى عروة بن ھشام توفى قال ھاشم بنى من شيخ حدثني الزبير قال ومائة وأربعين ست سنة صحابته في جعفر
 عروة بن بھشام المنصور المؤمنين أمير فبدا واحد وقت يف بھما فخرج قدر عنده له المنصور المؤمنين ألمير
 أربع عليه كبر الزبير قال تكبيرات خمس عليه وكبر مواله على صلى ثم تكبيرات أربع عليه وكبر عليه فصلى

 بن أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا بالھاشمية تكبيرات خمس ھذا على وكبر بالقرشية تكبيرات
 الزبير حدثني يعقوب بن عباد حدثني عليل بن الحسن حدثنا قال احمد أبو موسى بن عمران بن محمد مهواس مھيار
 فخرج قال عنده فتوفى المنصور المؤمنين أمير زار قد عروة بن ھشام كان قالوا مشايخنا من وغيره بكار بن

 ھشام سرير مع سريره فأحضر ندھمع القدر عظيم للعباسيين مولى ليوم ذلك في توفى وقد عليه للصالة المنصور
 خمسا وكبر عليه فصلى موالھم سرير وقدم نحى ثم أربعا وكبر عليه فصلى ھشام سرير بتقديم المنصور فأمر قال
 قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا براية ھذا وعلى براية ھذا على صلينا قال ثم
 خمس سنة عروة بن ھشام مات قال نعيم أبو حدثنا حنبل حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن وأخبرنا نعيم أبو قال

 بن محمد موسى أبو حدثنا الكندي محمد بن إبراھيم أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األزھري أخبرنا ومائة وأربعين
 بن عمر بن محمد أخبرنا ومائة نوأربعي خمس سنة سليمان أبى بن الملك وعبد عروة بن ھاشم ومات قال المثنى
 قال األزدي يحيى بن محمد حدثنا مجاھد بن ھيثم حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا النرسي القاسم
 الطناجيري على بن الحسين أخبرني ببغداد وأربعين ست سنة عروة بن ھاشم مات يقول داود بن هللا عبد سمعت
 حاتم بن ھارون حدثنا الشيباني عقبة بن محمد بن محمد أخبرنا األنصاري مروان بن على بن زيد بن محمد أخبرنا
 الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا ومائة وأربعين ست سنة عروة بن ھاشم مات قال الكالبي سليمان بن عبدة حدثنا
 الھيثم حدثنا السنجي داود أبو ثناحد الھروي معاذ بن محمد جعفر أبو أخبرنا المفيد محمد بن احمد بن محمد أخبرنا

 محمد بن على أخبرنا ببغداد ومائة وأربعين ست سنة توفى األسدي العوام الزبير بن عروة بن وھشام قال عدى بن
 قال سعد بن محمد حدثنا الدنيا أبى بن محمد بن هللا عبد حدثنا البرذعي صفوان بن الحسين أخبرنا المعدل هللا عبد بن

 سعيد أبو أخبرنا ومائة وأربعين ست سنة ببغداد توفى عدى بن الھيثم قال المنذر أبا يكنى الزبير بن عروة بن ھشام
 بن احمد بن عمر حدثنا جعفر بن محمد بن هللا عبد أخبرنا األصبھاني حسنويه بن هللا عبد بن محمد بن الحسن
 سنة توفى المنذر أبا يكنى ولد أم أمه العوام بن الزبير بن عروة بن ھشام قال خياط بن خليفة حدثنا األھوازي إسحاق
 حفص أبو حدثنا موسى بن بشر حدثنا الصواف بن على أبو أخبرنا الرزاز احمد بن على أخبرنا ومائة وأربعين ست

  المنذر أبا ويكنى ومائة وأربعين سبع سنة عروة بن ھشام ومات قال على بن عمرو

 ونافعا رباح أبى بن عطاء سمع الشامي الجرشي هللا عبد أبو وقيل اسالعب أبو ربيعة بن الغاز بن ھشام -  7384
 مسلم بن والوليد المبارك بن هللا عبد عنه روى النضر أبا وحيان نسي بن وعبادة الدمشقي ومكحوال عمر بن مولى
 أبو ناأخبر المال بيت المنصور وواله جمعا وحدث بغداد ھشام نزل وغيرھم سوار بن وشبابة الجراح بن ووكيع
 محمد بن الحسن حدثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين أخبرنا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر

 وھو عجرة بن بكعب سلمان مر قاال نسي بن وعبادة مكحول عن الغاز بن ھشام حدثنا شبابة حدثنا الزعفراني
 هللا صلى هللا رسول سمعت قال بلى قال مرابطتك على عونا لك يكون بحديث أحدثك إال فقال فارس ببعض مرابط
 وجرى القبر فتنة من أجير هللا سبيل في مرابطا مات ومن وقيامه شھر صيام من خير ليلة رباط يقول سلم و عليه
 يعقوب بن محمد العباس أبو أخبرني المخرمي محمد بن عثمان أخبرنا العتيقي أخبرنا القيامة يوم إلى عمله عليه

 بن أخبرنا ببغداد الغاز بن ھشام كان يقول معين بن يحيى سمعت قال حدثھم حاتم بن محمد بن العباس ان األصم
 أبو حدثنا خالد بن صدقة حدثنا عمار بن يعنى ھشام حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل
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 حدثنا الصواف بن على أبو أخبرنا المعدل هللا دعب بن محمد بن على أخبرنا ثقة وھو الجرشي الغاز بن ھشام العباس
 الوھاب عبد بن السالم عبد الفرج أبو أخبرنا الحديث صالح الغاز بن ھشام أبى قال قال حنبل بن احمد بن هللا عبد

 عن أبى سألت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الطبراني أيوب بن احمد بن سليمان أخبرنا بأصبھان القرشي
 بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا الحديث صالح فقال الجرشي ربيعة بن الغاز بن ھشام
 عليه يثنى الوليد وكان قال الحديث في استقامته أحسن ما الغاز بن ھشام إبراھيم بن الرحمن لعبد قلت قال سفيان
 معين بن يحيى سمعت قال محمد بن العباس حدثنا مخلد بن محمد حدثنا أبى حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا
 بن الحسين أخبرنا الھروي خمروية بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا باس به ليس الغاز بن ھشام يقول

 الغازي إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن على أخبرنا ثقة شامي الغاز بن ھاشم عمار بن قال قال إدريس
 من كان شامي الغاز بن ھشام قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد رناأخب
 بن ھشام ان قانع بن الباقي عبد حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا السمسار محمد بن على أخبرنا الناس خيار
 إسماعيل بن محمد بن احمد أخبرنا البصري رباح بن يوسف أخبرنا ومائة وخمسين ثالث سنة في مات الغاز

 مات مسھر أبو قال الجرشي ربيعة بن الغاز بن ھاشم قال صالح بن معاوية حدثنا الدوالبي بشر أبو حدثنا المھندس
 يحيى بن هللا عبد أخبرني جعفر أبى مال بيت على وكان وخمسين ست سنة في العزيز عبد بن يعنى سعيد قبل

 بن ھشام مات قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد نب محمد أخبرنا السكري
  جعفر أبى مال بيت على الغاز بن ھشام وكان ومائة وخمسين ست سنة في الغاز

 حنبل بن احمد عنه روى حكيم بن ونعيم األحول عاصم عن حدث المدائني عثمان أبو الحق بن ھارون - 7385
 بن هللا عبد حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد على أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا المدائني رامبھ بن وھشام
 األحول عاصم حدثنا ومائة وثمانين خمس سنة المدائني عثمان أبو الحق بن ھشام حدثنا أبى حدثني حنبل بن احمد
 رسول يا عليك السالم فقال سلم و عليه هللا ىصل النبي على فسلم رجل جاء قال سلمان عن النھدي عثمان أبى عن
 هللا رسول يا عليك السالم فقال آخر جاء ثم قال هللا ورحمة السالم وعليك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال هللا

 يا كعلي السالم فقال آخر جاء ثم وبركاته هللا ورحمة السالم وعليك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال هللا ورحمة
 فالن اتاك هللا رسول يا الرجل فقال وعليك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال وبركاته هللا ورحمة هللا رسول
 وإذا تعالى هللا قال شيئا تدع أولم لن انك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال به حييتنى مما بأفضل فحييتھما وفالن
 عبد حدثنا أبى حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا التحية عليك فرددت اردوھ أو منھا بأحسن فحيوا بتحية حييتم
 عنه كتبنا األحول عاصم عن يحدث كان فقال الحق بن ھشام عن أبي سألت احمد بن هللا عبد قال قال سليمان بن هللا

 بن الخصيب برناأخ الصوري حدثنا سلمان إلى اسندھا ترفع لم أحاديث عصام عن ورفع باس به يكن لم أحاديث
 المدائني الحق بن ھشام عثمان أبو قال أبى حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا قال القاضي هللا عبد
  باس به ليس

 العباس ابنه عنه روى أبيه عن حدث النسب صاحب الكلبي المنذر أبو بشر بن السائب بن محمد بن ھشام - 7386
 بن احمد األشعث وأبو السرى أبى بن ومحمد الواقدي كاتب سعد بن ومحمد عصفرىال وشباب خياط بن وخليفة
 بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني بھا وحدث بغداد قدم الكوفة أھل من وھو وغيرھم المقدام
 بن عمرو بن شرب بن الكلبي السائب بن محمد قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين أخبرنا الخشاب معروف
 بن كنانه بن ود عبد بن عامر بن النعمان بن عامر بن القيس امرئ بن العزى عبد بن الحارث عبد بن الحارث
 بن احمد بن هللا عبيد حدثنا طالب أبى بن الحسن أخبرنا كلب بن ثور بن رفيدة بن الالت يد ز بن عذرة بن عوف
 بغدادي السرى أبى بن محمد حدثني المفضل بن العباس حدثنا الكاتب الجھم بن محمد بن على حدثنا المقرئ على
 القران حفظ على يعاتبنى عم لي كان أحد ينسه لم ما ونسيت أحد يحفظه لم ما حفظت الكلبي بن ھشام لي قال قال

 على فقبضت المراة في يوما ونظرت أيام ثالثة في فحفظته القران احفظ حتى منه اخرج ال ان وحلفت بيتا فدخلت
 القاسم أبو أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن على أخبرنا القبضة فوق ما فاخذت القبضة دون ما الخذ لحيتي
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 أبو حدثنا الكوكبي جعفر بن القاسم بن الحسين على أبو حدثنا المعدل محمد بن إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل
 يوم في واطعمنى ميسانى فرشه خيش بيت في قعدنىفا يوما الكلبي بن دعاني إبراھيم بن احمد قال قال الفقية النضر
 في فحبسه قلت ال قال مات حتى عذبه أكان قلت الدنيا في ندامة أشد المأمون ندم أبى مات لما لي قال ثم فجليه حار
 غالمنا سعد حدثني ھكذا أدري ما وهللا ال قال ندامته سبب فما قلت نعم قال انفه حتف مات فانما قلت ال قال ضيق
 سمعت قال احمد بن هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف حدثنا العتيقي برناأخ
 يحدث أحد انه ظننت وما وسمر نسب صاحب ھو إنما عنه يحدث من الكلبي السائب بن محمد بن ھشام يقول أبى
  ومائتين ست سنة وقيل ومائتين أربع سنة في مات الكلبي بن ھشام ان بلغني عنه

 وحماد سالم بن ومعاوية عوانة وأبا لھيعة بن هللا عبد سمع األصل طالقانى البزاز احمد أبو سعيد بن ھشام - 7387
 كاتب سعد بن ومحمد الحمال هللا عبد بن وھارون حنبل بن احمد عنه روى األنصاري مھاجر بن ومحمد زيد بن

 الكريم عبد أخبرنا قال القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري احدثن النسائي خيثمة أبى بن بكر وأبو الواقدي
 حدثنا األزھري أخبرني باس به ليس البغدادي سعيد بن ھشام احمد أبو قال أبى أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن

 يكنى البزاز سعيد بن ھشام قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد
 روايته يتسع ان قبل أجله وعاجله يسيرا شيئا روى ان أراد قلت الناس منه يسمع ان قبل مات ثقة وكان احمد أبا

  حديثه وينتشر

 العتيقي أخبرنا بھا ومات إفريقية وسكن المغرب بالد إلى خرج القاضي يوسف أبى كاتب معدان بن ھشام - 7388
 موسى بن محمد حدثني سعيد أبو أبى حدثني المصري األعلى عبد بن يونس بن حمدا بن الرحمن عبد بن على حدثنا
 أبا حضرت قال معدان بن ھشام سمعت قال عمران بن سليمان حدثنا خشيش بن محمد بن يحيى حدثني النعمان بن

 ورحى...  غفالتھم في سالنا...  قولي قال قلت ما اشعر ما العتاھية أبا يا له فقلت ينشد وھو بغداد مقبرة في العتاھية
  ومائتين عشرة ثالث سنة بإفريقية معدان بن ھشام توفى سعيد أبو قال على قال...  تطحن المنية

 وحاتم الحق بن وھشام عيينة بن وسفيان الحناط شھاب أبى عن حدث المدائني محمد أبو بھرام بن ھشام -  7389
 بن ومحمد الدوري عباس عنه روى المكى رجاء بن هللا وعبد عمران بن ومعافى مسھر بن وعلى إسماعيل بن

 ثقة وكان األزدي النضر بن احمد بن وعلى السمسار زياد بن وأحمد الطيالسي هللا عبد بن وعيسى الصاغاني إسحاق
 بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا ومائتين عشرة تسع سنة في ببغداد منه سمع انه خرزاد بن عثمان وذكر
 حدثنا المدائني بھرام بن ھشام حدثنا محمد بن عباس حدثنا قال الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا مھدى بن هللا عبد
 عن هللا عبد عن معمر عن المسيب بن عن عطاء عن عمرو بن محمد عن عجالن بن محمد عن إسماعيل بن حاتم
 حدثنا النھرواني السرى بن احمد بن مدمح الحسن أبو أخبرني خاطئ إال يحتكر ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي
 قال أتم وھو لحديثه واللفظ بكر أبى بن الحسن وأخبرنا احمد بن على غالب أبو الموصلي سعيد بن محمد بن على

 حدثنا المدائني بھرام بن ھشام حدثنا النضر بن احمد بن على غالب أبو حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا
 يھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عائشة عن محمد بن القاسم عن حميد بن افلح عن عمران بن المعافى
 أبو قال عرق ذات من العراق وأھل يلملم من اليمن وأھل الجحفة من والشام مصر وأھل الحليفة ذي من المدينة أھل
 أبى وابنا المديني بن وعلى معين بن ويحيى حنبل بن احمد ھشام عن يعنى عنه ھذه كتبوا شيوخنا ان بلغنا غالب
  شيبة

 سعيد أبو الملك عبد بن نعمان بن كامل بن حوذ بن مالك بن حبيب بن شبيب بن منصور بن ھشام -  7390
 الباھلى سلمان بن وأحمد الزھري محمد بن ويعقوب الكالبي ھشام بن كثير عن حدث باليخامرى ويعرف السكسكي

 العطار مخلد بن ومحمد السوطي إسماعيل بن محمد بن وأحمد الدوري لفخ بن ھيثم عنه روى ضريرا وكان
 منصور بن ھشام حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا الكتاني طلحة بن محمد أخبرني

 صةف خاتم خديج بن لرافع كان قال جده عن ھريرة بن رفاعة حدثنا الزھري يعنى محمد بن يعقوب حدثنا اليخامرى
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 بن ھشام الضرير اليخامرى مات فيھا ومائتين وستين ثالث سنة بخطه مخلد بن محمد كتاب في قرأت اخضر
  منصور

 من بھا فسمع دفعات عدة بغداد قدم الكوفى السملى محمد أبو ھشام بن على بن احمد بن محمد بن ھشام - 7391
 في معنا سمع وكان وأربعمائة عشر سنة قبيل ادخلھ ما واخر بعدھما ومن المخلص طاھر وأبى الكتاني حفص أبى
 واقام الكوفة إلى خرج ثم بشران بن الحسين وأبى رزقويه بن الحسن وأبى الصلت بن إلى الحسن أبى من الوقت ذلك
 منه سمعت قد وكنت وتصور فھم أدنى وله وكتب الكثير سمع قد وكان وحدث سنة علت ان إلى طويال دھرا بھا

 البھلول بن يعقوب بن يوسف حدثنا الواعظ حماد بن احمد بن محمد بن احمد حدثنا قال به حدثني اواحد حديثا ببغداد
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن شيبة أبى عن أبى حدثني جدي حدثني
 فسمعت الحمد وله هللا سھل ثم باطل هللا خال ما شيء كل اال العرب به تكلمت بيت واصدق حكما الشعر من ان سلم
 قال بالكوفة ھشام وحدث عنه ھشام حدثنيه بن بعد حماد بن احمد بن محمد بن احمد الحسين أبى من الحديث ھذا

 أخبرنا الجعد بن على حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا قال ببغداد المقرئ الكتاني احمد بن عمر حفص أبو حدثنا
 هللا صلى هللا رسول قال قال ياسر بن عمار أبيه عن ياسر بن عامر بن محمد عن العامري قاصالو أبى عن شريك
 انھما وذلك طالب أبى بن على مع لكينونتھما الحفظة سائر على ليفخران طالب أبى بن على حافظى ان سلم و عليه
 فوافقته الصوري قال الحديث ذابھ ھشام حدثنا قال بلفظه الصوري حدثني يسخطه بعمل تعالى هللا إلى يصعدا لم

 في اجتھد انه فذكر بعد فيما راجعته ثم يجده لم انه فذكر ذلك بعد طالبته ثم بذلك فوعدنى أصله بإخراج وطالبته عليه
 ال محفوظ مشھور محصور الجعد بن على عن البغوي عند والذي ابدا عليه تقدر وال له فقلت عليه يقدر ولم طلبه
 لم لي فقال تذكره وال الحديث ھذا على تخط أن لك وأرى الثقات فمن حفص أبو وشيخكم نهم ينقص وال فيه يزد
 في حديث عليك دخل انه يقال ان ذلك في بك الظن أحسن وان يؤمن ال ھذا فقلت ركبته أو وضعته انى بي اتظن
 وھذا قلت ذلك بعد بھا حدث ثم عنى فسكت الحمل فيه عليك فتوجه عليه تقدر فلم فيه لينظر باألصل طولبت حديث
 بن عثمان بن هللا عبيد حدثنا األزھري حدثنيه له أصل ال حديث وھو شريك عن مظلم طريق من روى إنما الحديث
 احمد حدثنا العوفي إبراھيم بن محمد حدثنا القنبى معاوية بن الرحمن عبد حدثنا المصري محمد بن على حدثنا يحيى
 عمار أبيه عن ياسر بن عمار بن محمد عن العامري وقاص أبى بن هللا عبد بن شريك حدثنا قال البراجمى الحكم بن
 الحفظة جميع على ليفتخران طالب أبى بن على حافظى ان يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال ياسر بن

 بن الحسن بن لىع وأخبرنيه تعالى هللا يسخط منه بشيء تعالى هللا إلى يصعدا لم انھما وذلك على مع بكينونتھما
 حدثنا الحافظ على بن جعفر حدثنا البزاز ماسي بن أيوب بن إبراھيم بن هللا عبد حدثنا الدقاق عثمان أبى بن محمد
 شريك عن العوفي إبراھيم بن احمد حدثنا الرؤاسي خشيش بن الرحمن عبد بن محمد حدثنا الكوفى الحسين بن محمد
 بن على حافظى ان يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمع انه أبيه عن رياس بن عمار بن محمد عن الوضاح أبى عن
 وفي قط منه يسخطه بشيء تعالى هللا إلى يصعدا لم انھما وذلك معه لكونھما الحفظة جميع على ليفخران طالب أبى

 عن ورواه هعلي فوثب العدوى على بن الحسن سعيد أبى إلى الحديث ھذا وقع وقد المجھولين من واحد غير إسناده
 أفاكا كذابا كان العدوى سعيد أبا الن به يغتر فال رآه فمن الوقاص أبى عن شريك عن راشد بن على بن الحسن
 اثنتين سنة من األولى جمادى في الكوفى محمد بن ھشام مات السجستاني الرحمن عبد بن مع ال لي قال وضاعا
  بالكوفة ذاك إذ وكنت وأربعمائة وثالثين

  الھيثم هاسم من ذكر

 جدي بن حارثة أبى بن خثيم بن خالد بن عدى بن جابر بن اسيد بن زيد بن الرحمن عبد بن عدى بن الھيثم -  7392
 عن حدث الطائي الرحمن عبد أبو الغوث بن عمرو بن ثعل بن سالمان بن عنبر بن عتود بن بحتر بن تدول بن

 عروبة أبى بن وسعيد ليلى أبى بن الرحمن عبد نب ومحمد سعيد بن ومجالد إسحاق بن ومحمد عروة بن ھشام
 المسيب بن سعيد بن والقاسم الواقدي كاتب سعد بن ومحمد موسى بن العالء عنه روى وغيرھم الحجاج بن وشعبة

 فمن ھو واما منبج سبى من وأمه واسطيا أبوه وكان ناصح بن عبيد بن وأحمد األنصاري عمرو بن وعلى شريك بن
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 إسحاق بن هللا عبد أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا بھا وحدث فسكنھا بغداد إلى انتقل ثم ونشا لدو بھا الكوفة أھل
 قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن عدى بن الھيثم حدثنا ناصح بن عبيد بن احمد حدثنا البغوي إبراھيم بن
 على بن محمد أخبرنا فيھا عما التمرة تفتش وان اآلكلة في التمرتان تقرن ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى
 حدثنا األسدي عميرة بن شيخ بن صالح بن محمد بن الحسن الحسين أبو حدثنا السكري عمر بن على حدثنا الفتح بن
 سألنا قال الشعبي عن سعيد بن المجالد حدثنا قال ببغداد عدى بن الھيثم أخبرنا المروزي سيف بن يحيى السميدع أبو
 إذا...  الشاعر قول إلى سمعت اما الصديق بكر أبو فقال قال اسالما الناس أول عن عباس بن سئل أو اسعب بن

 واوفاھا النبي اال...  واعدلھا اتقاھا البرية خير... ...  فعال بما بكر أبا أخاك فاذكر...  ثقة اخى من شجوا تذكرت
 عبد حدثنا األزھري أخبرني...  الرسال صدق منھم الناس ولوأ...  مشھده المحمود التالى والثاني... ...  حمال بما

 بن ليحيى قلت قال العباس بن احمد حدثني قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن
 به حدث من قال الشاعر قول إلى تسمع لم أو بكر أبو اسالما القوم أول عباس بن عن الشعبي عن مجالد حديث معين
 قال أحد افرواه قلت ھشيم به يحدث ولم مجالد من سمعه ھيثما علمت ما باطل فقال الخفاف بشار له قلت ھيثم عن
 بن محمد إلى رفع بثقة وليس وأحاديث نعم قال منه سمعه قلت بثقة ھو ليس قال ھو أفثقة قلت عدى بن الھيثم نعم
 الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا ثم منه فنقلت ضيالقا احمد بن مكرم من سمعه الذي كتابه أصل رزق بن احمد
 بشيء ليس عدى بن الھيثم يقول معين بن يحيى سمعت قال الھيثم بن يزيد حدثنا احمد بن مكرم حدثنا أبى حدثنا
 بن محمد وأخبرنا محمد بن العباس على قرئ قال احمد بن الحسن حدثنا أبى حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا
 عدى بن الھيثم يقول معين بن يحيى سمعت قال عباس حدثنا مرابا بن أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا لواحدا عبد
 حدثني العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف حدثنا العتيقي أخبرنا يكذب كان بثقة ليس كوفى
 عدى بن الھيثم يقول المديني بن على سمعت قال المھلبى المھلب محمد بن المغيرة حدثنا القارئ موسى بن عمرو
 حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا شيء في وال األنساب في وال الحديث في ارضاه وال الواقدي من عندي أوثق
 أبي حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن على حدثنا بكر بن الوليد
 القاضي حدثنا المالكي جعفر بن محمد بن على أخبرنا البرقاني أخبرنا رايته وقد كذاب الطائي عدى بن مالھيث قال
 المشعرانى طالب بن الحسين بن احمد الجھم ابو أخبرنا ببيروت مشكان بن المتوكل بن المؤمن عبد حازم أبو

 السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد حدثنا انيالميد جعفر بن الوھاب عبد حدثنا الكتاني احمد بن العزيز عبد وحدثنا
 قناعه كشف قد ساقط عدى بن الھيثم حدثنا الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا قاال العصار عيسى بن القاسم حدثنا
 عمرو بن سعيد حدثنا الميانجي النجم بن طاھر بن احمد حدثنا األردبيلي موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا

 بن الرحمن عبد حدثنا األزھري أخبرني بشيء ليس قال عدى بن الھيثم الرازي زرعة ألبي يعني قلت الق البرذعي
 ولم واخبراھم الناس بامور معرفة له كانت عدى بن والھيثم قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا عمر
 الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا صدقة في عليه يحمل الناس وبعض معرفة به له كانت وال بالقوي الحديث في يكن
 الھيثم جارية قالت يقول أصحابنا بعض سمعت قال محمد بن العباس على قرئ قال احمد بن الحسن حدثنا أبى حدثنا
 على أبو أخبرنا األصبھاني على أبى بن محمد أخبرنا يكذب جلس أصبح فإذا يصلى الليل عامة يقوم موالي كان

 أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا العتيقي وأخبرنا عبيد أخبرنا باألھواز عيالشاف محمد بن الحسين
 سعيد بن احمد حدثنا البرقاني أخبرنا كذاب فقال عدى بن الھيثم عن داود أبا سألت قال اآلجري على بن محمد عبيد
 يعلى أبو أخبرني الحديث متروك عدى بن ھيثم قال أبى حدثنا النسائى شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن

 ھارون بن ميمون حدثنا الحكيمي احمد بن محمد حدثنا الدقاق عثمان بن هللا عبيد أخبرنا الوكيل الواحد عبد بن احمد
 حداثته في صار نواس أبا ان أصحابنا من جماعة حدثني قال البصري الشاعر وھب بن عاصم شبل أبى عن الكاتب
 وثبته في الھيثم وتبين محفظا فقام مجلسه يقرب ولم يستدنه فلم يعرفه ال والھيثم فجلس عدى بن الھيثم مجلس إلى

 فدق إليه فصار لنعتذر إليه بنا قوموا نفسي على اجنھا لم بلية وهللا وھذه  انا فقال باسمه فأخبرنا عنه فسال الغضب
 المعذرة فقال مثله به يصلح بما بيته اصلح وقد له ذانبي يصفى قاعد ھو وإذا فدخل ادخل فقال له وتسمى عليه الباب
 فاظھر برك من الواجب ونبلغ حقك فنقضى بنفسك تعرفنا لم حين لك اال الذنب وما عرفتك ما وهللا ال إليك ثم هللا إلى
 فيما األمان ولك فيه حيلة فال مضى قد ما فقال في منك يسبق قول من استعھدك ما الھيثم له فقال العذر قبول له
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 إذ...  فأنشده عليه فألح فدافعه فتنشدنيه قال ترى فيما وانا مر بيت قال فداك جعلت مضى الذي وما قال ويستأنف
 في نواس ألبي شبل أبو أنشدنا ھارون بن ميمون قال...  النسب في العين قبل الدال فقدم...  ثعل بنى في عديا نسبت
 حل أخا يزال فما... ...  خشب على رحل له يوم كل في...  تلونه في عدى بن الھيثم...  األبيات ھذه تمام الھيثم

... ...  قشب على يعدى يزل لم كأنه...  ليھجوھم يزجيه لسان له... ...  العرب إلى واحيانا الموالي إلى...  ومرتحل
 قبل الدال فقدم...  ثعل نىب في عديا نسبت إذا... ...  كثب من األنساب لھا اجتلبت اال...  بھا تھم قربى فما أنت 

 ال ان عھدى لي وجعلت لقيتنى قد أليس هللا سبحان يا فقال األبيات بلغته حين الھيثم إليه فعاد...  النسب في العين
 عثمان حدثنا أبى أخبرنا الصيرفي شاذان بن بكر أبى بن هللا عبد أخبرني يفعلون ال ما يقولون وانھم فقال تھجونى

 أخبرنا عدى بن الھيثم مات فيھا ومائتين ست سنة قال الطرسوسي أمية أبو حدثنا بتنيس السمرقندى محمد بن
 بن محمد بن هللا عبيد أخبرنا إجازة المروزي على بن الحسين بن احمد حامد أبو أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم
 ومائتين ست سنة عدى بن الھيثم مات قال بكير بن يحيى بن هللا عبيد حدثنا سيار بن احمد حدثنا البزنانى حبيب
 حدثنا محمد بن الحارث أخبرنا إبراھيم بن إسحاق بن هللا عبد أخبرنا الحافظ عمر بن على أخبرنا األزھري أخبرنا
 الفضل بن أخبرنا الصلح بفم المحرم أول في الطائي عدى بن الھيثم مات فيھا ومائتين سبع سنة قال سعد بن محمد
 وقيل قلت عدى بن الھيثم مات فيھا ومائتين سبع سنة قال الحضرمي هللا عبد بن محمد ثناحد الخلدي جعفر أخبرنا
  سنة وتسعين ثالثا بلغ انه

 أخبرنا دنوقا بن الرحيم عبد بن إبراھيم عنه روى الضبي سيف بن عمارة عن حدث الرحمن عبد بن الھيثم -  7393
 بن إبراھيم حدثنا الرزاز البختري بن عمرو بن محمد حدثنا لقا البزاز مخلد بن إبراھيم بن محمد بن محمد بن محمد
 عثمان أبى عن عاصم عن سيف بن عمار حدثنا جعفر أبى بمدينة الرحمن عبد بن الھيثم حدثنا عمر بن الرحيم عبد
 بطن فضرب قال قطربل قلت ھذه قرية أي قال بل قطر إلى انتھينا فلما معه اسير كنت قال هللا عبد بن جرير عن

 وقطربل والدجيل دجلة بين مدينة تبنى يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال ثم بھا وقف حتى فرسه
 األرض في الحديد الوتد من باھلھا ھويا أسرع فلھى باھلھا يخسف وجبابرتھا األرض خزائن إليھا تجيء والصراة
  الرخوة

 حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا بھا وحدث بغداد قدم البصرة أھل من الطائي الغفار عبد بن الھيثم -  7394
 يقال رجل البصرة من علينا يقدم كان يقول أبى سمعت قال احمد بن هللا عبد حدثنا قال سليمان بن هللا عبد حدثنا أبى
 عن ھمام نع حبيب بن الربيع له يقال رجل وعن رأيه قتادة عن ھمام عن يحدثنا الطائي الغفار عبد بن الھيثم له

 أو انكرته بشيء فحدثنا به معجبين وكنا العزيز عبد بن سعيد وعن أحاديث سلمة أبي بن رجاء وعن زيد بن جابر
 حديثه بعض عليه فعرضت مھدى بن الرحمن عبد على فقدمت دعه أو اتركه الحديث ذاك لي فقال لقيته ثم به ارتبت
 قتادة عن البراء حديث ھذا فقال ھذا بعض له فذكرت األقرع قيتول أبى قال ثقة غير ھو قال أو كذاب رجل ھذا فقال
 الھيثم أحاديث المھدى بن على عرضت آخر حديث في وقال بعد وتركناه حديثه فخرقت قال قلبھا ھمام أحاديث يعنى
 يالحرب الحسن بن محمد بن وعلى األزھري أخبرني الحديث يضع ھذا فقال وغيره ھمام عن الطائي الغفار عبد بن
 هللا عبد بن على بن هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى بن عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا قاال

 زھير وعن عظيما أمرا سعد بن ھشام وعن ھمام عن يروى الغفار عبد بن الھيثم كان يقول أبى سمعت قال المديني
 بغداد إلى خرج واللحية الراس اسود شابا وكان عنه نكتب وكنا زيد بن جابر بقول الناس اعلم وكان كتبه محمد بن

 فيه وتكلم الرحمن عبد فأذكرھا بھا حدث بأحاديث مھدى بن الرحمن عبد إلى وجاءوا عليه الناس واجتمع فحدث
  عليھا وخرجت أحاديث عنه كتبت الغفار عبد بن الھيثم يقول أبى وسمعت قال حديثه وذھب فسقط به غمزه بشيء

 وزھير جعدية بن عياض بن وزيد أنس بن مالك عن وحدث بآخرة أنطاكية نزل سھل أبو جميل بن الھيثم -  7395
 وجرير األنصاري المثنى بن هللا وعبد هللا عبد بن وشريك األحوص وأبى عمرو بن هللا وعبد عوانة وابى معاوية بن
 عنه روى الربيع بن وقيس عيينة بن وسفيان العمرى عمر بن هللا وعبد سلمة بن وحماد مصك بن وحسام حازم بن

 الزھيرى هللا عبد بن ومحمد يزيد بن وسعدان الرخامي يقعوب بن وفضل الدورقي إبراھيم بن وأحمد حنبل بن احمد
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 بن محمد حدثنا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا وغيرھم األنطاكي برد بن الوليد وأبو
 بن عدى عن جامع بن غيالن عن قيس حدثنا جميل بن الھيثم حدثنا الزھيرى هللا عبد بن محمد دثناح الدوري مخلد
 بجمع الصالتين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صليت قال ثابت بن خزيمة عن يزيد بن هللا عبد عن ثابت
 حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني واحدة بإقامة
 بغداد أھل من وكان مرتين الحديث طلب في جميل بن الھيثم افلس يقول داود بن موسى سمعت قال سعد بن محمد
 بن احمد بن محمد أخبرنا قال رزقويه بن الحسن أبى أصل من نقلت ثقة وكان بھا مات حتى أنطاكية فنزل تحول
 الحديث أصحاب من كان فقال جميل بن الھيثم وذكر أبى قال قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف الحسن
 ھو كامل أبو قلت منه للحديث أتقن كامل أبو وكان الثالثة احفظ الھيثم وكان الخزاعي سلمة وأبو كامل أبو ھو ببغداد
 زكريا بن احمد بن على دثناح األندلسي بكر بن الوليد حدثنا قال طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا مدرك بن مظفر

 بغدادي سنة صاحب ثقة جميل بن الھيثم قال أبى حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي
 ممن الحربي إبراھيم سئل قال الجالب إسحاق أيوب أبو أخبرنا العباس بن محمد حدثنا العتيقي أخبرنا أنطاكية سكن
 صدوقا كان إلبراھيم فقيل ثقة وھو الشام إلى انتقل ثم ببغداد وكان خراسان أبناء من كان لفقا جميل بن الھيثم كان
 الحسن أبو لنا قال قال الطبري هللا عبد بن طاھر الطيب أبو القاضي أخبرنا يدفع فال الصدق اما قال الحديث في

 بن محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان ناأخبر المعدل هللا عبد بن على أخبرنا حافظ ثقة جميل بن الھيثم الدارقطني
 فقامت قال القبلة نحو سجى وقد يموت وھو جميل بن الھيثم شھدت قال المصيصي سفيان أخبرنا البراء بن احمد

 عبد حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا قط حرام إلى مشت ما انه يعلم فإنه اغمزيھا فقال رجله تغمز جاريته
  ومائتين عشرة ثالث سنة في مات جميل بن الھيثم ان قانع بن الباقي

 اسمع وانا ماسي بن محمد أبى على قرئ قال البرقاني أخبرنا الكرخي معروف صاحب على أبو الھيثم - 7396
 جاء قال معروف أصحاب من وكان أبوعلي الھيثم حدثنا يحيى بن محمد حدثنا الجوزي موسى بن إبراھيم أخبركم
 افعل ال قال عليه فارددھا نعم قال فالن إليك بھا أرسل دنانير عشرة ھذه محفوظ أبا يا فقال معروف إلى رجل

 قال إليه ادفعھا فقال يسأل سائل فدخل قال حجرة في حجرك في ضعھا قال فاضمنھا شيء عليھا يحدث ان أتخوف
 إليه فدفعھا قال ھذا إلى تدفعھا ان أمرك فانا قال نعم قال إلى تدفعھا ان أمرك أليس كلھا قال كلھا قال كلھا قال كلھا

  وذھب فاخذھا

 البھراني مليح بن والجراح القمى ويعقوب سعد بن الليث سمع األصل خراساني احمد أبو خارجة بن الھيثم - 7397
 زرعة وأبو الصاغاني إسحاق بن ومحمد الحارث أبى بن وإسماعيل حنبل بن احمد عنه روى عياش بن وإسماعيل

 وإسحاق حنبل بن احمد بن هللا وعبد ھارون بن وموسى الحربي وإبراھيم خيثمة أبى بن وأحمد ازيانالر حاتم وأبو
 يحيى بن محمد بن إبراھيم عن البرقاني على قرأت الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد سفيان بن إبراھيم بن

 أبا يكنى خارجة بن الھيثم يقول ةصاعق يعنى يحيى أبا سمعت قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا قال المزكى
 حدثنا الھروي العباس بن محمد قال قال البرقاني أخبرنا احمد أبا الناس وكناه يحيى أبا صاعقة كناه قلت يحيى
 بن الھيثم وذكر عمار بن ھشام سمعت قال محمد بن صالح على أبو أخبرنا الحافظ محمود بن إسحاق بن يعقوب
 مع الخلق سيء وكان يتزھد وكان عليه يثنى حنبل بن احمد وكان صالح قال الصغير شعبة نسميه كنا فقال خارجة
 حدثنا العباسي صاحب الحسين بن على أخبرنا ببغداد وقع الروذ مرو من أصله خارجة بن والھيثم الحديث أصحاب

 قال منصور بن خالقال عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد
 على أبو أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا ثقة فقال خارجة بن الھيثم عن معين بن يحيى وسئل

 حي وھو عنه حدث ثقة عنده وكان انسان عن رضى إذا أبى كان قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف
 يوسف أخبرنا احياء وھم وشجاع وخلف األحوص وأبى خارجة بن ھيثم وعن حيي وھو موسى بن الحكم عن فحدثنا
 بن معاوية هللا عبيد أبو حدثنا الدوالبي بشر أبو حدثنا المھندس إسماعيل بن محمد بن احمد أخبرنا البصري رباح بن

 يالصور حدثنا عنه كتبت فقد عنه اكتب حنبل بن يعنى احمد قال خارجة بن الھيثم قال هللا عبيد أبى بن صالح
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 الھيثم احمد أبو قال أبى أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا
 حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن على حدثنا الصيمرى أخبرنا باس به ليس خارجة بن

 بن أخبرنا ومائتين وعشرين سبع سنة الحجة ذي آخر في ىتوف احمد أبا يكنى خارجة بن الھيثم قال زھير بن احمد
 مات فھيا ومائتين وعشرين سبع سنة قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا الفضل
 في ةخارج بن الھيثم مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا خارجة بن الھيثم
 عمر بن علي أخبرنا األزھري أخبرنا عنه كتبت وما رايته وقد يخضب ال وكان وعشرين سبع سنة الحجة ذي

 توفى فيھا ومائتين وعشرين سبع سنة قال محمد بن الحارث أخبرنا إبراھيم بن إسحاق بن هللا عبد أخبرنا الحافظ
 قال المزكى إسحاق أبى عن البرقاني على قرأت الحجة ذي من بقين ليال لثمان اإلثنين يوم المحدث خارجة بن الھيثم
 أبيض احمد أبا خارجة بن الھيثم رأينا قاال الحارث أبى بن وإسماعيل الجوھري حدثني قال السراج بن محمد أخبرنا
  ومائتين وعشرين ثمان سنة المحرم في ببغداد مات واللحية الراس

 إليھا فنسب بغداد إلى انتقل األصل بصرى ھو الحافظ نعيم أبو لي قال القرشي الحسن أبو خالد بن الھيثم - 7398
 بن موسى خليفة أبى عن أيضا وحدث قلت الوحاظي صالح بن ويحيى قيس بن ويزيد جميل بن الھيثم عن حدث
 نعيم أبو أخبرنا وغيرھما األصبھاني سالم بن الحسن بن وعلي الدنيا أبي بن بكر أبو عنه روى النھدي مسعود
 البغدادي خالد بن الھيثم حدثنا الھيثم بن حمدان حدثنا حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبو حدثنا ظالحاف
 عليه هللا صلى النبي عن امامة أبى عن حميد بن يزيد حدثنا ثوب بن جميع حدثنا قال الوحاظي صالح بن يحيى حدثنا
  الجمعة في يعنى سحرا الكالم من فان الكالم نم واقل الصالة اقصر قال أميرا بعث إذا كان انه سلم و

 خالد بن الھيثم اال أظنه وما المروزي محمد بن عبدان عن روى جميل بن الھيثم عن حدث خلف بن الھيثم - 7399
 هللا عبد بن محمد بكر أبو حدثني البرقاني أخبرنا اعلم فا بالفاء خلف بن الھيثم الرواية في ان غير آنفا ذكرته الذي
 محمد أبو حدثنا المنكدري المنكدر بن محمد بن عمر بن محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا بھا الھروي المعدل محمد بن

 يونس بن عيسى حدثنا جميل بن الھيثم حدثنا ببغداد خلف بن الھيثم حدثنا الفقيه المروزي عيسى بن محمد بن عبدان
 مع دخلت عبدان قال يقيم فھو اذن من قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن
  جدا واستغربه منه وسمعته الحديث ھذا عن فسأله الشيخ ھذا على السكري بن احمد

 البرقاني أخبرنا الخنازيرى بن بكر أبو عنه روى أبيه عن حدث على أبو ھبيرة بن صفوان بن الھيثم -  7400
 يعرف الصيرفي الكندي جعفر بن إبراھيم بن محمد بن أحمد بكر أبو حدثني ماعيلياإلس إبراھيم بن احمد أخبرنا
 ان عجالن بن محمد وأخبرني قال جريج بن عن أبى حدثنا ببغداد ھبيرة بن صفوان بن الھيثم حدثنا الخنازيرى بابن
 المجلس إلى أحدكم انتھى اإذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال انه ھريرة أبى عن أخبره سعيد أبى بن سعيد
  اآلخرة من باحق ليست األولى فان فليسلم قام فإذا فليجلس يجلس ان له بدا فان فليسلم

 بن وعلى القاسم بن وعبثر عوانة وأبى زيد بن حماد عن بھا وحدث بغداد سكن التستري سھل بن الھيثم - 7401
 بن على عنه روى الجراح بن ووكيع غزوان نب فضيل بن ومحمد عيينة بن وعمران شريك بن والمسيب مسھر
 بن سعيد وأبو الزيات سليمان بن يوسف بن ومحمد القطيعي مالك بن بكر أبى والد حمدان بن وجعفر الخشاب حماد

 بن احمد سعيد أبو أخبرنا األصبھاني بابوية بن احمد بن يوسف بن هللا عبد حدثنا العتيقي أخبرنا وغيرھم األعرابي
 حدثنا ومائة وخمسين اثنتين سنة ولدت يقول وسمعته سھل بن الھيثم حدثنا قال بمكة البصري بشر بن دزيا بن محمد
 رأسه يرفع الذي يخشى اما سلم و عليه هللا صلى محمد قال قال ھريرة أبى عن زياد بن محمد حدثنا زيد بن حماد
 بن احمد أخبرنا الحديث ھذا سوى زياد بن دمحم عن زيد بن حماد يرو لم حمار راس رأسه هللا يحول ان االمام قبل
 سھل بن يعنى الھيثم حدثنا كعب بنت بن القاسم بن محمد حدثنا القواس عمر بن يوسف حدثنا القطيعي جعفر أبى

 القرشي عمارة له يقال شاب إليه فقام بزازا وكان قاروندا دار إلى حمار على جاء زيد بن حماد رأيت قال التستري
 رسول عن جدي عن والدي حدثني عمارة فقال أجلك ولكن ال قال األجر على تنفس فقال مه فقال لينزل بركابه لياخذ
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 وامام الخير ومعلم اإلسالم في الشيبة ذو النفاق بين منافق اال بحقھم يستخف ال ثالثة قال سلم و عليه هللا صلى هللا
 بن الھيثم ضرب القاضي إسحاق بن إسماعيل ان يذكر الحافظ سعيد بن الغني عبد سمعت قال الصوري حدثني عادل
 ومائتين ستين سنة بعد سھل بن الھيثم توفى الصوري لي وقال ذلك عليه وأنكر زيد بن حماد عن تحدثيه على سھل
  ضعيفا كان سھل بن الھيثم قال الدارقطني الحسن أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا

 يحيى بن ھانئ عن وحدث عفان بن عثمان والد والء إلى تسبين األصل ھروي يزيد بن خالد بن الھيثم -  7402
 المقدسي محمد بن وموسى الواقعى الرحمن عبد بن هللا وعبد الطباع بن عيسى بن ومحمد األعور محمد بن وحجاج
 بن احمد إلى دفع المحاملي والقاضي مقاتل أبى بن وصالح صاعد بن ويحيى الباغندي محمد بن محمد عنه روى
 الخالل محمد أبى حدثني ثم فيه فقرات بخطه إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبى القاضي جده كتاب المحاملي هللا عبد
 عثمان مولى الھروي خالد بن ھيثم حدثنا أبى حدثني قالت المحاملي إسماعيل بن الحسين بنت الواحد امة حدثنا قال
 النبي مر قالت سلمة أم عن عمرة عن سعيد نب يحيى عن فضالة بن فرج حدثنا عيسى بن محمد حدثنا عفان بن

  الخمر خل يحل كما دباغھا يحلھا فإنه بإھابھا انتفعتم اال فقال لسودة ميته بشاة سلم و عليه هللا صلى

 روى رسته اخى األصبھاني عمر بن هللا عبد عن ببغداد حدث المراغى الكندي عمرو أبو خالد بن الھيثم -  7403
 بن الھيثم حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الكتاني طلحة بن محمد رنيأخب مخلد بن محمد عنه
 الزھري عمر بن هللا عبد حدثنا قال حنبل بن احمد بن هللا عبد عن عنه كتبت الكندي المراغى عمرو أبو خالد

 األمانة عرضنا انا اآلية ذهھ تفسير في الحسن عن الوضاح أبى بن محمد بن هللا عبد حدثنا رسته أخو االصھبانى
 االمارات يطلبون الرقاق والعمائم العتاق المطارف في غدوا أقواما ان الحسن فقال والجبال واألرض السماوات على

 أھل من تحتھم من بھا وظلموا العقد أھل من فوقھم من خافوا اصابوھا إذا حتى عافية في منه وھم للبالء يتعرضون
 الثياب جددوا قد ترھم الم قبورھم بھا وضيقوا دورھم بھا ووسعوا براذينھم بھا وسمنوا دينھم بھا ھزلوا العھد

 حامض بعد بحلو يدعو سخرة وخدمه غصب طعامه طعامه غير من فياكل يمينه على أحدھم يتكئ الدين واخلقوا
 يا الطعام يھضم ام ھاتى خاطوما ھاتى جارية يا قال ثم البشم من تجشا الكظة أخذته إذا حتى يابس بعد ورطب
  به هللا أوصى ما أين مسكينك أين يتيمك أين جارك أين دينك اال يھضم ان وهللا ال احمق

 األنصاري موسى بن إسحاق سمع الدوري محمد أبو مجاھد بن الرحمن عبد بن محمد بن خلف بن الھيثم - 7404
 يوسف بن ومحمد حماد بن األعلى دوعب غيالن بن ومحمود شيبة بن وعثمان القواريرى عمر بن هللا وعبيد

 جعفر بن العزيز وعبد الرزاز سمعان بن احمد بن وعثمان الشافعي عنه روى الرازي حميد بن ومحمد الغضيفى
 نصر بن محمد بن على حدثني وغيرھم الوراق لؤلؤ بن محمد بن وعلى البغوي سمرة أبى بن هللا وعبيد الحرقى
 كان الدوري خلف بن الھيثم يقول اإلسماعيلي بكر أبا سمعت يقول لسھميا يوسف بن حمزة سمعت قال الدينوري

 سنة الدوري ھيثم مات يقول حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد سمعت قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا االثبات أحد
 بن الھيثم ان اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا أحد الو عبد بن محمد أخبرنا وثالثمائة سبع
 كامل بن أحمد عن بكر أبي بن الحسن على قرأت وثالثمائة سبع سنة من صفر في الخميس يوم مات الدوري خلف

 جدا الحديث كثير وكان شيبه يغير فلم منھا األول ربيع شھر في الدوري الھيثم توفي وثالثمائة سبع سنة قال القاضي
  لكتابه ضابطا

 سنة في البصرة من عليھم قدم انه الثالج بن القاسم أبو ذكر البصري القاسم أبو الھيثم بن جابر بن الھيثم -  7405
  أربعين سنة في بالبصرة توفى قال السيرافي على بن ھشام عن وحدثھم وثالثمائة وثالثين تسع

  

  



72 

 

  ھاشم اسمه من ذكر

 من شعبة سمع األصل خراساني سھمأنف من كنانة بن ليث بنى من الكناني النضر أبو القاسم بن ھاشم -  7406
 سعد بن وليث النخعي مالك وأبا المسعودي الرحمن وعبد المغيرة بن وسليمان الرحمن عبد بن وشيبان الحجاج
 راھويه بن وإسحاق خيثمة وأبو معين بن ويحيى حنبل بن احمد عنه روى األشجعي هللا وعبيد معاوية بن وزھير
 وأحمد مكرم بن والحسن شيبة بن ويعقوب المنادى هللا عبيد بن ومحمد لدوريا وعباس الصاغاني إسحاق بن ومحمد

 محمد أخبرنا النرسي القاسم بن عمر بن محمد أخبرنا قيصرا يلقب وكان أسامة بن والحارث البرجالني الخليل بن
 وھو أنفسھم من ليث بنى من الكناني القاسم بن ھاشم النضر أبو حدثنا محمد بن الحارث حدثنا الشافعي هللا عبد بن
 ھارون شرطة على وكان الخزاعي الھيثم بن مالك بن نصر ان بقيصر لقب وانما قيصرا يلقب خراسان أھل من

 وقد المسجد إلى النضر أبو فجاء اخرج حتى الصالة تقم ال للمؤذن وقال العصر صالة وقت في الحمام دخل الرشيد
 فلما فصلوا الصالة فأقام أقم النضر أبو له فقال نصرا انتظر قال الصالة تقيم ال مالك النضر أبو له فقال المؤذن اذن
 نصر فقال أقم لي وقال القاسم بن ھاشم يدعنى لم قال اخرج حتى تقم ال لك أقل ألم للمؤذن قال مالك بن نصر جاء
 يقول حنبل بن مداح كان الحارث وقال النضر أبى على اللقب ھذا فبقي الروم بملك تمثل قيصر ھذا ھاشم ھذا ليس
 أبو حدثنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا المنكر عن والناھين بالمعروف اآلمرين من شيخنا النضر أبو
 وثالثين أربع سنة ولدت النضر أبو قال يقول أبى سمعت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف بن على
 بن سھل بن على سمعت قال القزويني جعفر بن هللا عبد أخبرنا مظفرال بن محمد أخبرنا األزھري أخبرنا ومائة
 أخبرنا النضر أبا بقيصر يعنى سفيان بكتاب األشجعي عن يحدث قيصر هللا يتقى اما نعيم أبو لي قال قال المغيرة

 يحيى سمعت قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن على حدثنا الصيمرى
 سألت حديث ثمانمائة من نحوا لشعبة كتابا عندي ان قال القاسم بن ھاشم النضر أبى عن كتبنا ما أول يقول معين بن

 يقول فكان الباقية األحاديث تلك بعد من حضرناه ثم عليھا اجترئ لست ھذه غير عندي وقال بھا فحدثنا شعبة عنھا
 األشناني محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا يحيى قال كذا آالف أربعة من نحوا وكانت فتنة والحديث شعبة حدثنا فيھا
 بن ليحيى يعنى قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال
 جعفر نب محمد بن هللا عبد حدثنا المظفر بن محمد أخبرنا األزھري أخبرني ثقة فقال حاله ما القاسم بن فھاشم معين
 انا فقلت شعبة أصحاب فذكرنا واره بن مسلم بن محمد مع ليلة اجتمعت يقول الرمادي منصور بن احمد سمعت قال
 أبو فقال حنبل بن احمد هللا عبد أبى على فغدونا اثبت جرير بن وھب ھو وقال جرير بن وھب من اثبت النضر أبو

 بن محمد أخبرني الخالل بكر أبو أخبرنا قال الحنبلي رجعف بن العزيز عبد عن حدثت إمالء شعبة عن كتب النضر
 بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا شاذان من اثبت النضر أبو يقول احمد سمعت قال مھنى حدثنا على
 ووأب قال أبى حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن على حدثنا بكر

 عمر بن محمد أخبرنا به يفخرون بغداد أھل وكان سنة صاحب ثقة بغداد يسكن األبناء من القاسم بن ھاشم النضر
 إلى جاء رجال ان وغيره واضح بن محمد حدثنا محمد بن الحارث حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا النرسي

 فقال وقال فاعتذر له وسألته رجل مع إليه مضيت قد النضر بوأ له فقال مالك بن هللا عبد له يكلم ان فسأله النضر أبى
 وجھه إلى فأشار مالك بن هللا عبد إلى العود النضر أبى على فثقل ارزق وانا يرزق لم ذاك لعل النضر ألبي الرجل
 ببغداد لنضرا أبو مات قال الحارث حدثنا الشافعي بكر أبو أخبرنا النرسي وأخبرنا الوجوه فيه تجدد ليوم اخلقه وقال
 سبع سنة قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا القطان بن أخبرنا ومائتين سبع سنة

 بالجانب مالك بن هللا عبد مقابر في دفن انه الطبري جرير بن محمد وذكر قلت القاسم بن ھاشم مات فيھا ومائتين
  الشرقى

 الرقيين عمرو بن هللا وعبيد المليح أبى عن بھا وحدث بغداد سكن المروروذي مدمح أبو الحارث بن ھاشم -  7407
 القاسم وأبو الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد السمسار على بن ومحمد الدنيا أبى بن بكر أبو عنه روى
 بن ھاشم حدثنا بشعي بن على بن محمد حدثنا احمد بن دعلج أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا ثقة وكان البغوي
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 هللا رسول سمعت قال هللا عبد عن حبيش بن زر عن ثابت بن عدى عن زيد عن عمرو بن هللا عبيد حدثنا الحارث
 نارا قبورھم هللا مال الشمس غابت حتى نصلھا لم العصر صالة عن شغلونا الخندق يوم يقول سلم و عليه هللا صلى
 العتيقي وأخبرنا قال ھارون بن موسى أخبرنا الجعفي غالب بن عمر بن محمد أنبأنا رزق بن أنبأنا نارا بيوتھم أو

 موسى قال وثالثين أربع سنة الحارث بن ھاشم مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا
  عنه كتبت وقد البغوي وقال ببغداد

 أھل من طالب أبا يكنى طالب أبى بن على مولى بحران بن خالد بن محمد بن خالد بن الوليد بن ھاشم - 7408
 األحمر خالد وأبى سليم بن ويحيى خالد بن ومسلم عيينة بن وسفيان عياض بن فضيل عن بھا وحدث بغداد قدم ھراة
 وأبى القطان سعيد بن ويحيى شميل بن والنضر الضرير معاوية وأبى البرند بن وعرعرة عياش بن بكر وأبى
 ومحمد البزار خلف بن محمد بن وعبيد الدنيا أبى بن بكر وأبو الحربي الحسن بن إسحاق عنه روى العبدي حفص
 بن محمد بن هللا عبد أخبرنا ثقة وكان المجدر بن ھارون بن ومحمد الجعد بن الحسن بن وأحمد مطر بن بشر بن
 حدثنا مطر بن بشر بن مدمح حدثنا قال القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا الواعظ هللا عبد
 هللا رسول قال هللا عبد قال زر قال قال عاصم قال قال عياش بن بكر أبو حدثنا الوليد بن ھاشم الھروي طالب أبو

 تعرفون الذي للوقت بيوتكم في فصلوا ادركتموھم فان الصالة يؤخرون قوما تدركون لعلكم سلم و عليه هللا صلى
 بكر أبو حدثنا طالب أبو حدثنا بشر بن محمد حدثنا سھل أبو أخبرنا الملك عبد رناوأخب سبحة واجعلوھا معھم وصلوا
 وهللا أي قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن لھاشم قيل هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن رفيع بن العزيز عبد حدثنا
 قال الجعابي عمر بن محمد اضيالق بكر أبو حدثنا الصيرفي على بن محمد بن احمد حدثنا الصيمرى أخبرنا مثله
 بغداد قدم ھراة أھل من طالب أبى بن على مولى بحران بن خالد بن محمد بن خالد بن الوليد بن ھاشم طالب وأبو
 الرحمن عبد بن محمد وھو السامي جعفر أبو حدثكم الحسنونى حامد أبى على قرأت قال البرقاني أخبرنا عنه فكتبوا
  أربعين سنة الھروي طالب أبو لوليدا بن ھاشم مات قال الھروي

 وسعيد الكلبي علوان بن الحسين عن حدث السمسار حبيب بن سيف بن هللا عبد بن سعد بن سعيد بن ھاشم -  7409
 بن محمد حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا القاسم ابنه عنه روى رزين بن

 سھيل عن الثوري سفيان حدثنا علوان بن الحسين حدثنا قال جدي عن أبى حدثنا السمسار سعيد بن ھاشم بن القاسم
 له يكتبان كاتباه يزل لم وضوئه على هللا سمى من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن أبيه عن

  يحدث حتى الحسنات

 أخبرتنا السرخسي السامي لبيد أبو عنه وىر عبادة بن روح عن حدث المخرمي العزيز عبد بن ھاشم -  7410
 بن محمد لبيد أبو حدثنا بسرخس الفقية احمد بن زاھر على أبو حدثنا قالت بمكة المروزي محمد بن احمد بنت كريمة
 التياح أبي عن عروبة أبى بن سعيد عن عبادة بن روح حدثنا المخرمي العزيز عبد بن ھاشم حدثنا السامي إدريس
 يخرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الصديق بكر أبى عن حريث بن عمرو عن سبيع بن المغيرة عن

 بن القاسم بن علي أخبرنا المطرقة المجان وجوھھم كان أقوام يتبعه خراسان لھا يقال بالمشرق أرض من الدجال
 هللا عبيد بن ومحمد المقرئ هللا بدع أبى بن هللا عبد حدثنا المادرانى إسحاق بن على حدثنا بالبصرة المعدل الحسن
  نحوه بإسناده عبادة بن روح حدثنا قالوا النرسي هللا عبيد بن وأحمد أسامة بي بن محمد بن والحارث المنادى

 الرياشي الفرج بن عباس عن حدث الخزاعي خلف أبو مالك بن هللا عبد بن ھارون بن محمد بن ھاشم -  7411
 انه وبلغني المتيم بن حماد بن احمد بن ومحمد سلم بن جعفر بن احمد عنه روى األصمعي اخى بن الرحمن وعبد
  وثالثمائة عشرة اثنتي سنة رجب من بقين لعشر السبت يوم في مات

 بن العباس بن هللا عبد بن على بن محمد بن إبراھيم بن محمد بن الوھاب عبد بن ھاشم بن القاسم بن ھاشم - 7412
 بن وعباس الشريحى معاوية بن هللا عبد بن وعلى الزبيري بكار بن الزبير سمع الھاشمي العباس أبو المطلب عبد
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 عمر بن ويوسف شاذان بن بكر وأبو المقرئ البواب بن الحسين أبو عنه روى الرازي حاتم وأبا البحراني يزيد
 ھاشم بنى راھب له يقال انك الھاشمي ھاشم بن القاسم بن ھاشم قال القواس حدثنا الخالل أخبرني ثقة وكان القواس
 سنة من اآلخرة جمادى في رأى من بسر مات ھاشما العباس أبا ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا
  وثالثمائة عشرة تسع

 الحسن أبو عنه روى المبرد العباس أبى عن حدث المؤدب بكر أبو هللا عبد بن مسرور بن ھاشم - 7413
 األخر وقال حدثنا العتيقي قال العتيقي محمد بن وأحمد العطار نصر بن الحسين بن احمد بكر وأب أخبرنا الدارقطني

 بن يزيد بن محمد العباس أبو حدثنا المؤدب هللا عبد بن مسرور بن ھاشم بكر أبو حدثني الحافظ عمر بن على أخبرنا
 و عز هللا قول في صالح أبي عن الكلبي عن الحسن بن محبوب حدثنا المازني عثمان أبو حدثنا النحوي األكبر عبد
 ثم ھاشم بنو ھم قال المنكر عن ونھوا بالمعروف وامروا الزكاة واتوا الصالة أقاموا األرض في مكناھم ان الذين جل
 ھذا عن اال كتبناه ما عمر بن على قال العتيقي قال بقى ومن منھم مضى من قال بقى من أم منھم مضى من قلت
  الشيخ

   هللا ھبة سمها من ذكر

 بن القاسم أبو ذكر الھاشمي تمام أبى بن محمد أبو المھدى بن هللا عبيد بن محمد بن الوھاب عبد بن هللا ھبة -  7414
  وثالثمائة وثالثين ثالث سنة في الحراني شعيب أبى عن حدثه انه الثالج

 بن وأحمد الحافظ ھارون بن موسى عن حدث المقرئ القاسم أبو القاسم بن الھيثم بن جعفر بن هللا ھبة -  7415
 أخبرنا ثقة وكان رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا وغيرھم الحماني الصلت بن وأحمد البزاز الخالق عبد بن عمرو
 الخوارزمية بدرب منزله في لفظه من المقرئ القاسم بن الھيثم بن جعفر بن هللا ھبة حدثنا رزق بن احمد بن محمد
 حدثنا عون بن جعفر حدثنا ابى حدثنا ھارون بن موسى حدثنا وثالثمائة خمسين سنة المحرم في الكوفة باب عند
 صلى للنبي ينبذ كان قال أدركه قد وكان عباس بن عن يذكر النخعي عمير بن الملك عبد سمعت قال الغزال مطيع
 قرأت فاھريق به أمر شيء اإلناء في كان ان المساء كان فإذا الغد بعد ومن الغد من فيشربه الليل من سلم و عليه هللا
  وثالثمائة خمسين سنة صفر في المقرئ جعفر بن هللا ھبة توفى بخطه الثالج بن كتاب في

 الكديمي العباس وأبا شيبة أبى بن عثمان بن محمد سمع الفراء الحسين أبو حبش بن محمد بن هللا ھبة -  7416
 بن وأحمد حنبل بن احمد بن هللا وعبد الخراز على بن وأحمد يالسوط يحيى بن وأحمد الحربي إسحاق بن وإبراھيم

 بن الحسن أبو عنه حدثنا وغيرھم السمرقندي عامر بن عبد بن ومحمد المعمري على بن والحسن األبار علي
 أبو توفى الفوارس أبى بن محمد قال ثقة وكان القاضي عمرو أبى بن محمد بن الواحد عبد القاسم وأبو رزقويه
 خمسين سنة األول ربيع شھر من خلتا لليلتين األحد يوم ودفن األحد ليلة الفراء حبش بن محمد بن هللا ھبة الحسين
  ومائتين سبعين سنة في ومولده وثالثمائة

 جامع في حلقه له وكان القران لتفسير الناس احفظ من كان المفسر الضرير القاسم أبو سالمة بن هللا ھبة - 7417
 انه الرقى محمد بن الحسين هللا عبد أبو لي ذكر وغيره القطيعي مالك بن بكر أبي من الحديث سمع وقد المنصور

 جامع مقبرة في وأربعمائة عشر سنة رجب من العاشر األربعاء يوم ودفن الثالثاء يوم وتوفى حديثا منه سمع
  المنصور

 فاستوطنھا بغداد قدم بالاللكائي يعرفو األصل طبرى الرازي القاسم أبو منصور بن الحسن بن هللا ھبة -  7418
 بن الحسن وأبا المخلص طاھر وأبا الوزير على بن عيسى وسمع اإلسفراييني حامد أبى على الشافعي فقه ودرس
 القصار عمر بن محمد بن وعلى الفناكى هللا عبد بن جعفر من بالري سمع قد وكان بعدھم ومن وطبقتھم الجندي
 من أسماء معرفة في وكتابا السنن في كتابا وصنف ويحفظ يفھم وكان عنه كتبنا وغيرھم الروياني محمد بن والعالء
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 البرقاني حدثني الحديث من شيء كثير عنه ينشر فلم المنية وعاجلته ذلك وغير السنة شرح في وكتابا الصحيحين في
 في اخرج مسلما ان تعليقه في الدمشقي مسعود أبو ذكر لي فقال النھار نصف يوما الطبري هللا ھبة جاءني قال

 سھيل عن جعفر بن إسماعيل طريق من ثالث المنافق اية سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبى حديث الصحيح
 الحديث مكان فرأيت صحيحى في فنظرت البرقاني قال كتابك من لى تخرجه ان فاريد ھريرة أبى عن أبيه عن

 بن إسماعيل عن الحديث ھذا وانما ترجمته في مسعود أبو غلط قد هللا ھبة فقال عندي الحديث ليس له فقلت مبيضا
 قال ما على األمر فإذا فنظرت البرقاني مالك بن نافع ھو سھيل وأبو ھريرة أبى عن أبيه عن سھيل أبى عن جعفر
 بن سماعيلإ ترجمة في وجعله اإلسناد بھذا آخر حديثا ذكر تعليقه في أيضا الواسطي خلف غلط وقد البرقاني قال

 الثالثاء يوم فتوفى له لحاجة إليھا خرج وكان بالدينور الطبري هللا ھبة مات سھيل أبى عن ھو وانما سھيل عن جعفر
 بن هللا ھبة القاسم أبا رأيت قال العكبري الحسين بن على حدثني وأربعمائة ثمان سنة رمضان شھر من خلون لست
  بالسنة يقول خفية كلمة قال به فكانى بماذا قلت لي غفر قال بك هللا فعل ما فقلت المنام في الطبري الحسن

 على مواظبا متدينا واألدب الفضل أھل من كان بالحاجب المعروف الحسين أبو الحسن بن هللا ھبة - 7419
 رتعىا إذ... ...  مسلك كل في بطيبھا...  ن الزما سلك ليلة ما...  لنفسه أنشدني الشعر مليح شاعرا وكان الجمعات
 زھر وكأنما... ...  مھتك فيه فستره...  م الظال فضح قد والبدر... ...  يدرك ليس ما مدركا...  ة المسر روض
 لدجلة...  ح الريا تجعيد وكان... ...  ممسك ثوب كأنه...  ح يلو أحيانا والغيم... ...  تحرك شعل بلمعھا...  م النجو
 الذري...  ر مصف المنثور وكانما... ...  تحرك إذا النسيم في.. . ح سف المسك نشر وكان... ...  مفرك ثوب
 بحقھا...  م أقو ان نفسي شارطت... ...  سرك إليه نظرت فان...  ض الريا في يبسم والنور... ...  مشبك ذھب

 طيب ظل في...  انه لو الفتى واه... ...  يضحك الصبح وجاء...  ھزما من الليل تولى حتى... ...  املك والشرط
 الحسن بن هللا ھبة الحسين أبو الحاجب مات...  فذلك الشيب أتاه فإذا...  عمره يحسب والدھر... ...  يترك العيش
  وأربعمائة وعشرين ثمان سنة من رمضان شھر آخر في فجاة

 منه فسمع نبشرا بن الحسين أبى أيام في بغداد قدم الكاتب الشيرازي رجاء أبو على بن محمد بن هللا ھبة -  7420
 النقاش على بن محمد سعيد أبى من بأصبھان سمع قد وكن الوقت ذلك شيوخ من وغيرھما القطان الفضل أبى ومن
 بن احمد بن الحسن ومن االردستانى هللا عبيد بن الفضل من أيضا وسمع الفقية نميلة بن احمد بن محمد بن وعلى
 فسكنھا مصر إلى عندنا من وخرج يفھم ثقة وكان يسيرا اشيئ عنه علقت األصم العباس أبى صاحب الحافظ الليث
  وأربعمائة وأربعين خمس سنة من صفر سلخ في بمكة ونحن بلغنا ما على وفاته وكانت بھا توفى ان إلى

 طاھر أبا سمع بالمامونى المعروف الفضل أبو احمد بن الحسين بن احمد بن هللا عبد بن احمد بن هللا ھبة -  7421
 محمد أخبرنا المامونى الفضل أبو أخبرنا الھاشمي على بن عيسى قطيعة يسكن به باس ال وكان عنه تكتب المخلص

 ھاشم بنى مولى الفرج بن محمد حدثنا البغوي العزيز عبد بن هللا عبد حدثنا المخلص العباس بن الرحمن عبد بن
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل قال سلمان عن عثمان أبى عن التيمي سليمان حدثنا الزبرقان بن محمد حدثنا
 سنة األخر ربيع شھر من الرابع السبت يوم في المامونى مات احرمه وال آكلة ال هللا جنود أكثر فقال الجراد عن

  وأربعمائة خمسين

 اضيالق عن بھا وحدث بغداد سكن الكوفى القرشي الفتح أبو الحاز بن الطيب بن محمد بن على بن هللا ھبة -  7422
 أبو على بن هللا ھبة أخبرنا صحيحا سماعه وكان عنه كتبت النجار بن جعفر بن ومحمد الھروانى بن  عبد أبى
 بن القاسم بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا بالكوفة النحوي التيمي محمد بن جعفر بن محمد الحسن أبو أخبرنا الفتح
 هللا رسول قال قال عباس بن عن عطاء عن أبيه عن الفضل بن محمد أخبرنا يعقوب بن عباد حدثنا المحاربي زكريا
 او إحدى سنة في فقال مولده عن الفتح أبا سألت خيارھا اال امتى من أحدا الحدة تعترى لن سلم و عليه هللا صلى
  ذلك في شك وثالثمائة وتسعين اثنتين
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  ھالل اسمه من ذكر

 أبى عن بھا وحدث المدائن سكن بصرى وھو العبدي انصوح بن زيد مولى العالء أبو خباب بن ھالل - 7423
 الثوري وسفيان كدام بن مسعر عنه روى جعدة بن ويحيى عباس بن مولى وعكرمة جبير بن وسعيد السوائي جحيفة

 جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا حاجب بن نصر بن ويحيى العوام بن وعباد الخلقاني زكريا بن وإسماعيل
 عمل تغير انه اال ثقة المدائن ينزل كان خباب بن ھالل عن سفيان حدثنا قال نعيم أبو حدثنا سفيان بن قوبيع حدثنا
 األنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي حسنويه بن محمد بن احمد حامد أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا السن فيه

 بن احمد بكر أبو أخبرنا ثقة شيخ قال خباب بن لھال له قيل حنبل بن احمد سمعت قال األشعث بن سليمان حدثنا
 يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال األشناني سعيد بن محمد
 القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري أخبرنا ثقة فقال خباب بن ھالل عن معين بن يحيى سألت

 القطان يحيى ان وقلت خباب بن ھالل عن معين بن يحيى سألت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم ناحدث الكوكبي
 عبيد أخبرنا مأمون ثقة قال ھو ثقة ليحيى قلت تغير وال اختلط ما ال يحيى فقال واختلط يموت ان قبل تغير انه زعم
 سألت قال محمد بن العباس على قرئ قال ىاالصطخر ھو احمد بن الحسن حدثنا أبى حدثنا الواعظ عمر بن هللا

 أخبرنا خميرويه بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا ثقة مدائنى فقال خباب بن ھالل عن معين بن يحيى
 بالموصل ھنا وولده بالموصل ھنا وكان ثقة كوفى خباب بن ھالل يقول عمار بن سمعت قال إدريس بن الحسين
 ھالل أخو خباب بن يونس ان قوله في عمار بن هللا عبد بن محمد وھم وقد قلت ضعيف هاخو ھو خباب بن ويونس

 خباب بن ويونس خباب بن ھالل ان الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم وزعم مناسبة بينھما نعلم ال ألنا خباب بن
 حدثني لصيمرىا أخبرنا ذلك في أيضا الجوزجاني ووھم اخوه ثالثتھم األعمش عنه حدث الذي خباب بن وصالح
 يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن احمد حدثنا الزعفرانى الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن على
 قال العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد وأخبرنا رحم خباب بن يونس وبين بينه ليس ثقة خباب بن ھالل
 وكان فارس ينزل خباب بن يونس كان يقول يحيى سمعت قال مدمح بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا
 عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني قرابة ھذا وبين بينه فليس ثقة مدائنى خباب بن وھالل كوفيا
 األزھري يأخبرن ثقة خباب بن ھالل العالء أبو قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا

 كان خباب بن ھالل قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا
  ومائة وأربعين أربع سنة آخر في بھا ومات المدائن نزل ثم البصرة من أصله

 الدارقطني عنه روى قاشيالر قالبة أبى عن حدث الباھلى النجم أبو عصام بن ھالل بن النجم بن ھالل - 7424
 الباھلى عاصم بن ھالل بن النجم بن ھالل النجم أبو حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا الملك عبد بن محمد أخبرني
 هللا صلى هللا رسول ان ھريرة أبي عن يونس أبو حدثنا لھيعة بن حدثنا الدحداح بن خداش حدثني قالبة أبو حدثنا
  خدعة الحرب قال سلم و عليه

 صاحبانا منه سمع اآلدمي يحيى بن عثمان بن احمد عن بھا وحدث بغداد سكن الصيرفينى عمر بن ھالل - 7425
  الونى محمد بن والحسين الكرخي العباس بن الحسن بن محمد

 الحفار الفتح أبو المرزبان بن مھيار بن ماھوية بن الرحمن عبد بن سعدان بن جعفر بن محمد بن ھالل -  7426
 الرزاز عمرو بن ومحمد الصفار محمد بن وإسماعيل القطان عياش بن يحيى بن الحسين سمع بخطه ھذا سبهن قرأت
 القارئ اآلدمي جعفر بن ومحمد اآلدمي يحيى بن عثمان بن وأحمد السماك بن عمرو وأبا المصري محمد بن وعلى
 وكان عنه كتبنا خالد بن يوسف بن مدوأح الصواف بن على وأبا النجاد سلمان بن وأحمد الدھقان محمد بن وحمزة
 اثنتين سنة من األخر ربيع شھر في ولد فقال مولده عن وسألته الحطابين من قريبا الشرقى بالجانب ينزل صدوقا

 الجمعة يوم في الحفار ھالل مات عشرين سنة في قتل المقتدر الن ونصف بسنة المقتدر قتل بعد وثالثمائة وعشرين
  وأربعمائة عشرة ربعأ سنة صفر من الثالث
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 ومحمد القطيعي مالك بن عن بھا وحدث بغداد سكن مؤدبى الطيبي هللا عبد أبو محمد بن هللا عبد بن ھالل -  7427
 شيئا بآخرة عليه قرأوا قوما ان بلغني صحيحا سماعه وكان عنه كتبت الجرادى بن محمد وأبى الوراق إسماعيل بن
 وعشرين اثنتين سنة في الطيبي هللا عبد أبو مؤدبى مات اعلم فا ذلك في الحال عرفت وما الشافعي بكر أبى عن

  وأربعمائة

 الغفار عبد بن احمد بن الحسن على أبا سمع الكاتب الحسين أبو ھالل بن إبراھيم بن المحسن بن ھالل - 7428
 أبو ھو وجده صدوقا وكان هعن كتبنا الخزاز الجراح بن محمد بن احمد بكر وأبا الرماني عيسى بن وعلى الفارسي
 في العلماء من وسمع بآخرة فأسلم الحسين أبو واما أيضا صابئا المحسن أبوه وكان الرسائل صاحب الصابئ إسحاق
 ليلة في ومات وثالثمائة وخمسين تسع سنة من شوال في فقال مولده عن وسألته األدب يطلب كان ألنه كفرة حال

  وأربعمائة وأربعين ثمان سنة رمضان شھر من شرع السابع الخميس يوم ودفن الخميس

  الھذيل اسمه من ذكر

 محذورة أبى بن الملك وعبد عمر بن هللا عبد مولى نافع عن حدث المدائني الفزاري البھلول أبو بالل بن الھذيل
 والھيثم يالسيالط داود وأبو مھدى بن الرحمن عبد عنه روى الوليد بن خالد بن وھشام عمير بن عبيد بن هللا وعبد
 الواسطي سليمان بن وسعيد الوليد بن وخلف النعمان بن الصمد وعبد المروزي محمد بن والحسين جميل بن

 الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا لوين سليمان بن ومحمد مزاحم ابى بن ومنصور
 أبى بن الملك عبد عن بالل بن الھذيل البھلول أبو حدثنا بشير بن منصور حدثنا احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف
 لبنى والحجابة ھاشم لبنى والسقاية ولموالينا لنا األذان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جعل قال أبيه عن محذروة

 ھريالجو محمد بن عمر وحدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا الدار عبد
 يوسف أخبرنا بأسا به أرى ما قال ھو كيف بالل بن ھذيل حنبل بن احمد هللا عبد ألبي قيل قال األثرم بكر أبو حدثنا
 قال صالح بن معاوية حدثنا الدوالبي بشر أبو حدثنا المھندس إسماعيل بن محمد بن أحمد أخبرنا البصري رباح بن

 قال إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خمروية بن أخبرنا البرقاني ناأخبر ثقة احمد لي قال الفزاري بالل بن الھذيل
 بن يعقوب حدثنا الھروي العباس بن محمد قال قال البرقاني أخبرنا صالح مدائنى البھلول أبو الھذيل عمار بن قال

 اال الحديث في اغرم لم يقول سعدويه سمعت قال األسدي محمد بن صالح على أبو أخبرنا الحافظ محمود بن إسحاق
 نافع عن حدثنا ضعيفا كان فيه لي يبارك فلم الفزاري بالل بن ھذيل إلى المدائن إلى زورقا بھما وركبت درھمين
 قال فليغتسل الجمعة إلى جاء من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول ھريرة أبا سمعت قال عمر بن مولى

 محمد أخبرنا السكري أخبرني عليه ذلك انكر كأنه صالح قال بيشح بن زر رأيت يقول بيته هللا خرب ھذيال وسمعت
 بالل بن الھذيل معين بن يحيى وذكر قال الغالبي بن حدثنا األزھري بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن

 محمد بن باسالع حدثنا مخلد بن محمد حدثنا أبى حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا ضعيف مدائنى فقال الفزاري
 بن محمد حدثنا األزھري أخبرني المدائن ينزل وكان بشيء ليس بالل بن الھذيل يقول معين بن يحيى سمعت قال

 ضعيفا كان الفزاري بالل بن الھذيل قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس
 عمرو بن سعيد حدثنا النجم بن طاھر بن أحمد حدثنا األردبيلي سىمو بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا الحديث في

 البصري عدى بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا بالقوي ليس فقال بالل بن الھذيل عن زرعة أبا سألت قال البرذعي
 إليه رحلت سعدويه قال فقال بالل بن الھذيل عن داود أبا سألت قال اآلجري على بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في

 بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا داود أبو ووھاة نفقتى وضاعت رحلتى فبطلت
  مدائنى ضعيف بالل بن ھذيل قال أبى حدثنا النسائي شعيب بن احمد

 أبى بن ويحيى ميالسا يزيد بن مطرح عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفة أھل من الجعفي ميمون بن الھذيل - 7430
 الحسن أخبرنا الجرجرائي الصباح بن ومحمد حنبل بن احمد عنه روى الكوفى زائدة أبى بن وزكريا الجزري أنيسة
 بن الھذيل أبو حدثنا أبى حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا التميمي على بن
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 عن يروى قديم شيخ ھذا هللا عبد قال جعفر أبى مدينة يعنى المدينة دمسج في يجلس كان الجعفي الكوفة ميمون
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال امامة أبى عن القاسم عن زيد بن على عن زحر بن هللا عبيد عن يزيد بن مطرح
 المھاجرين راءفق الجنة أھل أكثر فإذا فمضيت بالل قال ھذا ما فقلت يدي بين خشفة فيھا فسمعت الجنة دخلت سلم

 يحاسبون بالباب ھنا ھا فھم األغنياء اما لي قيل والنساء األغنياء من أقل أحدا فيھا ار ولم المسلمين وذرارى
 عند كنت فلما الثانية الجنة أبواب أحد من خرجنا ثم قال والحرير الذھب االحمران فالھاھم النساء واما ويمحصون

 بجميع وجيء كفة في فوضع بكر بأبي اتى ثم بھا فرجحت كفة في تىام ووضعت فيھا فوضعت بكفة أتيت الباب
 امتى وعرضت عمر فرجح فوضعوا امتى بجميع وجيء كفة في فوضع بعمر اتى ثم بكر أبو فرجح فوضعوا امتى
 وامى بأبي فقال الرحمن عبد فقلت االياس بعد جاء ثم عوف بن الرحمن عبد فاستبطات يمرون فجعلوا رجال رجال
 قال ذاك وما قال المشيبات بعد اال ابدا إليك انظر ال انى ظننت حتى إليك خلصت ما بالحق بعثك والذي هللا لرسو يا
  فامحص احاسب مالي كثرة من

 كتاب سليمان بن مقاتل عن روى الزيات حبيب بن حمزة عن حدث الدنداني صالح أبو حبيب بن الھذيل -  7431
 قال قال المعدل الحسن بن الخالق عبد أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا زيالتو يعقوب بن ثابت عنه حدث التفسير
 كتاب يعنى اخره إلى أوله من الكتاب ھذا سمعت مكتوبا أبى كتاب في رأيت التوزي المقرئ وھو ثابت بن هللا عبد

  ومائة نتسعي سنة في بالمدينة السدرة درب في ببغداد سليمان بن مقاتل عن صالح أبى ھذيل من التفسير

 عن بھا وحدث بغداد قدم عمير بن محمد أخو وھو الكوفى الھمذاني العريف أبى بن عمير بن الھذيل - 7432
 أخبرنا الحدادى خلف بن محمد عنه روى المبارك بن هللا وعبد النخعي ھالل بن وموسى القمى هللا عبد بن يعقوب

 بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا األھوازي الصلت بن ھارون بن موسى بن احمد بن محمد بن احمد الحسن أبو
 عن القمى يعقوب حدثنا الھمذاني العريف أبى بن عمير بن الھذيل حدثنا خلف بن محمد حدثنا المحاملي إسماعيل
 من إخواننا به حدث بما يحدثنا ان فسالناه العاص أبى بن عمرو بن عثمان أتينا قال المرفع أبى عن حميد بن حفص

 وذلك يوم بنصف االغنياء قبل الجنة امتى فقراء يدخل قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فقال الكوفة لأھ
 محمد بن إبراھيم حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا يكره ما بھم المتقى عليھم المستأثر المقھرون عام خمسمائة

 عمير بن الھذيل حدثنا قال الحدادى خلف بن محمد بكر بوأ حدثنا السراج إسحاق بن محمد أخبرنا المزكى يحيى بن
 على عن يريم بن ھبيرة عن إسحاق أبو حدثنا النخعي ھالل بن موسى حدثنا قال مرضى ثقة كوفى العريف أبى بن
 بن بكر أبا سمعت السراج قال والخمر النساء امتى على أخاف ما اخوف ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
 ست أو عشرة خمس سنة مات يتشيع انه اال صدوق بغداد علينا قدم عمير بن محمد أخو عمير بن الھذيل يقول فخل

  ومائتين عشرة

   ھمام اسمه من ذكر

 بن معمر شھاب أبى عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم البخاري سعد أبو جعفر بن محمد بن إدريس بن ھمام - 7433
 بن وعلى الخالل بن محمد بن جعفر بن احمد عنه روى وغيرھما البصري أبان بن سھيل بن والحسن البلخي محمد
 المقرئ الخالل الفرج بن محمد بن جعفر بن احمد أخبرنا المطرز محمد بن إبراھيم بن محمد أخبرنا السكري عمر
 وكيعا معتس قال عمرو بن الحسين عمر أبو حدثنا حاجا قدم البخاري محمد بن إدريس بن ھمام سعيد أبو حدثنا
  منى احفظ سفيان دعوه قال سفيان قالوا يخالفنى من فقال الحديث ھذا في مخالف انك له فقال حديثا شعبة روى يقول

 حدثنا الخياط بن الفضل بن العباس بن محمد عن بھا وحدث بغداد سكن الموصلي على أبو الصقر بن ھمام -  7434
  غدادب ينزل ثقة كان فقال عنه وسألته العتيقي عنه
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  الباب ھذا في المفردة األسماء ذكر

 العراق إلى رحل الھروي الحنظلي التميمي يحيى أبو وقيل خالد أبو وقيل بسطام أبو بسطام بن الھياج - 7435
 أبى بن وإسماعيل كيسان بن ويزيد عون بن هللا وعبد ھند أبى بن وداود عبيد بن يونس مثل عصره علماء وسمع
 بن وحبيب المعلم ذكوان بن وحسين األعرابي وعوف الدستوائي وھشام الجريري وسعيد ليمس أبى بن وليث خالد
 أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم الخراسانيين من وغيره خالد ابنه عنه روى الفقية حنيفة وأبى العالية أبى
 ھاشم أبى بن وعلى العطار ىعيس بن وإسماعيل الريان بن بكار بن ومحمد عمرو بن وداود بكير أبى بن يحيى
 وسعيد الرازي منصور بن ومعلى القوھستانى سليمان بن زافر أيضا عنه وحدث الزمى يوسف بن ويحيى طبراخ

 عمر أخبرنا الخفاف إبراھيم بن الحسين بن عمر القاسم أبو أخبرنا الھروي هللا عبد بن وإبراھيم الواسطي سليمان بن
 الريان بن بكار بن محمد حدثنا الجرجرائي الصباح بن محمد بن احمد بن جعفر لالفض أبو أخبرنا الناقد على بن

 بن عمر خطبنا قال الخدري سعيد أبى عن نضرة أبى عن ھند أبى بن داود أخبرنا التميمي بسطام بن الھياج حدثنا
 الربا آية نزوال القران آخر من وان لكم تصلح ال بأشياء وامركم لكم تصلح أشياء عن أنھاكم لعلي انى فقال الخطاب

 عمرو بن محمد أخبرنا يريبكم ال ما إلى يريبكم ما فدعوا لنا يبينھا ولم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مات قد وانه
 ياسين بن محمد بن احمد إسحاق أبو حدثنا الھروي الصفار محمد بن احمد بن الحسين أخبرنا المقرئ بكير بن

 قال بسطام أبو بسطام بن الھياج أبى حدثنا بسطام بن الھياج بن خالد حدثنا السامي ھو الرحمن عبد بن محمد أخبرنا
 قال خالد أبو بسطام بن الھياج كنيته ان بيته أھل عن ويذكر الھياج ابنة بن خالد بن يزيد وسمعت ياسين بن حدثنا

 يحيى أبو الھروي بسطام بن الھياج ناحدث الھروي هللا عبد بن إبراھيم حدثنا قال بمكة العزيز عبد بن على وأخبرنا
 الضبي العباس بن محمد أخبرنا بخطه القزاز بن محمد بن احمد بن العباس بن محمد الحسن أبى كتاب في قرأت

 خالد الھذيل أبا سمعت قال الرحيم عبد بن محمد حدثنا الھروي ياسين بن محمد بن احمد إسحاق أبو حدثنا الھروي
 ھمس بن عجر بن قنبرة بن عابد بن الفضيل بن عمران بن الھياج بن بسطام بن الھياج بن دخال انا يقول الھياج بن
 بن معد بن نزار بن مضر بن الياس بن طابخة بن اد مربن بن تميم بن مناة زيد بن مالك بن حنظلة بن غالب بن

 هللا صلى النبي على وفد ياجالھ أبا الفضيل بن عمران ان جده عن أبيه عن يروى الھياج بن خالد وكان قلت عدنان
 سلم و عليه هللا صلى النبي وان مات ان إلى له مالزما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بحضرة فأقام سلم و عليه
 بن محمد بن احمد أخبرنا الصفار احمد بن الحسين أخبرنا بكير بن عمر بن محمد أخبرنا بيده ودفنه عليه صلى
 قدمنا ان فلما معنا بسطام بن الھياج حج قال أبيه عن يحكية أبى سمعت يقول معاص بن محمد سمعت قال ياسين
 ما فنى الحديث أصحاب قال الناس مع الخروج أراد فلما يصحون ال ما الخالئق من عليه اجتمع الناس حدث بغداد
 إدريس بن سينالح وسمعت ياسين بن قال يحدثھم اشھرا فيھم واقام الكرى ففاسخ يھرب فھو الخرساني جراب فى

 ياسين بن محمد بن احمد حدثنا الصفار احمد بن الحسين أخبرنا بكير بن عمر بن محمد أخبرنا الحكاية ھذه يحكى
 عليه واجتمع بالعراق حدث ولقد الحنظلي بسطام بن الھياج من لسانا أفصح محدثا رأيت ما يقول أبى سمعت قال
 عنده مقدما وكنت الحميد عبد بن جرير عند فكنت أبى قال عنه يكتبون فصاحته من يتعجبون الناس من ألف مائة

 ما الطيلسان نبيل وكان سليم أبى بن ليث عند أراه كنت فقال المحدثين عند تراه أكنت له فقلت الھياج له فذكرت
 قال يقول إبراھيم بن مكي بن سمعت قال جرير بن احمد عن يحكى إدريس بن يوسف سمعت ياسين بن وقال علمته

 بغداد يجتمع لم ومحدثھم بھا كان ما عليه بغداد فتيا وكانت عالما صادقا ثقة اال الھياج علمنا ما إبراھيم بن لمكىا
 وكان الھياج إلى كانت بغداد فتيا يقول المكى وسمعت قال لسانا وافصحھم اكبرھم وكان عليه اجتمع ما أحد على
 أعلم الھياج كان يقول سليمان بن مالك سمعت يقول هللا دعب بن الفضل سمعت ياسين بن وقال النفس أديب فقيھا
 عز هللا دين في الناس وأشد الناس وارحم الناس واكمل الناس واشجع الناس واسخى الناس وافقة الناس وأحلم الناس

 فكلما بسطام بن الھياج عن نكتب كنا يقول سليمان بن مالك سمعت يقول هللا عبد بن الفضل سمعت وقال جل و
 حدثنا الفضل أخبرنا وقال الجميع أكلنا حتى أبى أو شاء منا أحدا يدع فلم والخوان بالوضوء دعا الحديث من غنافر

 مائدة له كان طعامه من يطعم حتى حديثه من أحدا يمكن ال بسطام بن الھياج كان قال األعمش عمير بن الحسين
 األشناني محمد بن احمد نصر أبو أخبرنا طعامه من يأكل من اال يحدثه ال يأتيه من كل الحديث ألصحاب مبسوطة
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 بن يحيى يعني وسألته يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال
 محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري أخبرنا بشيء ليس فقال بسطام بن ھياج عن معين

 حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا بثقة ليس بسطام بن ھياج معين بن يحيى قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر
 ضعيف ھروي بسطام بن ھياج يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن العباس حدثنا مخلد بن محمد حدثنا أبى

 قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن على حدثنا الصيمرى أخبرنا الحديث
 في البصري عدى بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا بشيء ليس حديثه بسطام بن ھياج يقول معين بن يحيى سمعت
 ليس حديثه تركوا ھروي فقال بسطام بن ھياج عن داود أبا سألت قال اآلجري على بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه
 عبد أخبرنا مھران بن هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخبرنا لمقرئا علي بن محمد أخبرنا بشيء
 محمد أخبرني حديثه تركوا فقال بسطام بن الھياج عن محمد بن صالح على أبا سألت قال النسائي خلف بن المؤمن

 محمد بن صالح قال لقا البخاري الفقية محمد بن إبراھيم أخبرنا الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن
 انه اعلم ولم لإلختيار ثالثة حديثين اال حديثه من يكتب ال معنى فيه ليس الحديث منكر ھروي شيخ بسطام بن ھياج
 التي المناكير تلك نعيم بن قال مناكير كثيرا حديثا الھرويين عند فرأيت ھراة قدمت حتى الحديث منكر ذلك بكل

 فيھا عليه والحمل خالد البنه الذنب إنما للھياج فيھا الذنب ليس الھياج ثحدي من بھراه محمد بن صالح رواھا
 بن داود بن محمد بكر أبا سمعت قال الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ على بن محمد أخبرني
 في الھياج فان الدخ ابنه جھة من الھياج على انكر ما كل يقول الھروي زياد بن احمد بن يحيى سمعت يقول سليمان
 قال أبى حدثنا النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد حدثنا البرقاني أخبرنا ثقة نفسة
 من باب قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا ضعيف ھروي بسطام بن ھياج
 أخبرنا بكير بن أخبرنا بسطام بن الھياج منھم جماعة فذكر يضعفونھم ناأصحاب اسمع وكنت عنھم الرواية عن يرغب
 الھياج بن خالد سمعت يقول إدريس بن الحسين سمعت قال ياسين بن محمد بن احمد حدثنا الصفار احمد بن الحسين
 فجاءه وجھد رفصب شيئا يأكل ال ان أيام سبعة فنھاه ھندى بطبيب حازم بن خزيمة األمير إليه فوجه أبى مرض يقول
 إليه فوجه قال تقتلنى ان تريد وجھت شيطان أي حازم بن خزيمة إلى أبى فوجه آخر أيام سبعة فنھاه األخر السبع في

 يزيد سمعت ياسين بن قال فبرا أبى ففعل قال تشبع حتى كل ثم فيشوى سمين حمل إلى اعمد له فقال قال آخر طبيبا
 هللا لقاء ولوال الدنيا أردت ما والباه األكل لوال الھياج أبى قال جدي الھياج بن خالد قال يقول الھياج بنت بن خالد بن

 الحسين أخبرنا بكير بن أخبرنا واآلخرة الدنيا أردت ما هللا ولوال اآلخرة أردت ما وحسنھا والحور ونعيمھا والجنة
 وسبعين سبع سنة الفزع قبل اجالھي مات يقول السامي الرحمن عبد بن محمد سمعت قال ياسين بن حدثنا احمد بن

 الصلت أبو قال وسبعين سبع سنة الھياج مات يقول الصلت أبا سمعت قال حيويه بن احمد سمعت وكذلك ومائة
  العراق إلى ادخل أن قبل الھياج من سمعت

 قيل واسطيال السلمي معاوية أبو ھشيم وكنيته دينار بن القاسم خازم أبى واسم خازم أبى بن بشير بن ھشيم - 7436
 الحذاء وخالد عون وبن السختياني وأيوب عبيد بن ويونس والزھري دينار بن عمرو سمع األصل بخارى انه

 عبد بن وحسين خالد بن وإسماعيل عمير بن الملك وعبد مقسم بن ومغيرة زاذان بن ومنصور الملك عبد بن وأشعث
 أنس بن مالك عنه روى األعمش وسليمان عمرىال عمر بن هللا وعبيد وحشية أبى بن جعفر بشر وأبا الرحمن
 ويزيد ووكيع وغندر مھدى بن الرحمن وعبد القطان سعيد بن ويحيى المبارك بن هللا وعبد وشعبة الثوري وسفيان

 ويحيى حنبل بن وأحمد سعيد بن وقتيبة سليمان بن وسعيد الطباع بن عيسى بن ومحمد عامر بن واسود ھارون بن
 بن وزياد مخلد بن وشجاع سالم بن القاسم عبيد وأبو الزھراني الربيع وأبو خيثمة وأبو مدينيال بن وعلى معين بن

 إلى فسكنھا بغداد إلى قديما واسط عن انتقل قد وكان عرفة بن والحسن مجشر بن وإبراھيم الدورقي ويعقوب أيوب
 بن الحسين هللا عبد أبو القاضي احدثن مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا بھا مات ان

 حتى قملت قال عجرة بن كعب عن قالبة أبى عن خالد عن ھشيم حدثنا إبراھيم بن يعقوب حدثنا إمالء إسماعيل
 ذلك رأى حين سلم و عليه هللا صلى النبي فامرنى فرعھا إلى أصلھا من القمل فيھا راسى من شعره كل ان ظننت
 األھوازي الصلت بن ھارون بن موسى بن احمد بن محمد بن احمد الحسن أبو برناأخ اآلية ھذه ونزلت احلق فقال
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 وعبيدة الحسن عن عبيد بن يونس عن بشير بن ھشيم حدثنا عرفة بن الحسن حدثنا المطيري جعفر بن محمد أخبرنا
 على بن محمد بن الحسن الوليد أبو أخبرني الحدود في وال الطالق في النساء شھادة يجيزان ال كانا انھما إبراھيم عن

 بن محمد بن احمد بن محمد نصر أبو أخبرنا ببخارى الحافظ سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أخبرنا الدربندي
 سمعت يقول الخطاب بن حمدويه معشر أبا سمعت قال الفارسي إسماعيل بن الحسين على أبو حدثنا البزاز موسى
 نسخة في قرأت يوسف بن الحجاج طباخ بشير أبوه وكان بخاريا بشير بن ھشيم كان يقول الرحمن عبد بن هللا عبد

 أخبرنا ثم به أصله وذھب األصم يعقوب بن محمد العباس أبى من سمعه انه الصيرفي سعيد أبو لنا ذكر الذي الكتاب
 معين بن يحيى سمعت قال حدثھم محمد بن العباس ان األصم أخبرني المخرمي محمد بن عثمان أخبرنا العتيقي
 على بن زيد بن محمد أخبرنا الطناجيري على بن الحسين أخبرني سنين بثالث عيينة بن سفيان من أكبر ھشيم يقول
 بن نصر حدثنا البزاز حاتم بن ھارون حدثنا الشيباني عقبة بن محمد بن محمد أخبرنا بالكوفة األنصاري مروان بن

 بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا ومائة أربع سنة في قال ولدت متى ھشيما سألت قال الوراق حماد
 بن محمد حدثنا العتيقي أخبرني ومائة أربع سنة ھشيم ولد قال هللا عبد أبو حدثني إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق احمد

 جارنا انوك واثلة أبو معاوية بن إياس رأيت فقال ھشيم حدثنا أيوب بن زياد حدثنا شبيب بن احمد حدثنا المظفر
 الحسين بن احمد بكر أبو القاضي أخبرنا يخضب ما واللحية الراس أبيض كان قال خضابه كان ما له فقيل بواسط
 حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا قاال السراج هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم وأبو الحيري
 فلم حديث مائة من نحوا الزھري من سمعت يقول ھشيما معتس قال عون بن عمرو البرلسي سليمان بن إبراھيم
 بن وعمرو الزيبر وأبي الزھري من سمع السنة تلك في عون بن لعمرو قلت ثمانية الزبير أبى من وسمعت اكتبھا
 من غيره وعن الجعفي جابر عن ھشيم دلس وقد قلت حديثين قال الجعفي جابر من سمع كم له قلت نعم قال دينار
 ان الھروي أخبرني فھم بن الحسين حدثنا الخطبي على بن إسماعيل أخبرنا رزق بن أخبرنا كثيرة حاديثأ شيوخه
 الصحيفة في ينظر فكان بمكة منه سمع وانما صحيفة في فكانت حديث ثالثمائة من نحوا الزھري عن كتب ھشيما
 الفضل بن أخبرنا أحاديث تسعة امنھ ھشيم وحفظ يجدوھا فلم فنزلوا بالصحيفة فرمت الريح فجاءت المحمل في

 عن ھشيم كتب أين احمد وسالت زياد بن وھو الفضل قال قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا
 سليمان أيوب أبو أخبرنا العباس بن محمد حدثنا العتيقي أخبرنا قليل بعد فمات الزھري رجع ثم بمكة قال الزھري

 ابنه فطلب بشير له يقال صحبنا صاحب أبوه كان رجال ھشيم كان الحربي إسحاق بوأ قال قال الجالب إسحاق بن
 الفقة في شيبة أبا يناظر فكان القاضي شيبة أبا جالس حتى الحديث فكتب يمنعه أبوه وكان فاشتھاه الحديث ھشيم

 أھل فقام نعوده حتى بنا ومواق فقال قال عليل قالوا إلينا يجئ كان الذي الفتى ذلك فعل ما شيبة أبو فقال ھشيم فمرض
 فقال الصحناة في ويده بشير إلى رجل فجاء ھشيم إلى فدخلوا بشير منزل إلى جاؤوا حتى يعودونه جميعا المجلس
 من امنعك كنت قد بنى يا البنه قال خرج فلما داره في والقاضي بشير فجاء يعوده إليه القاضي جاء قد ابنك الحق
 حدثنا الطناجيري الفرج أبو أخبرني ھذا انا املت متى بأبي إلى يجيء القاضي صار فال اليوم فاما الحديث طلب
 مسلم أبى أخو كنانة أبو حدثني قال جدي حدثني إمالء البغوي ھو محمد بن هللا عبد حدثنا الواعظ احمد بن عمر
 عن أنس عن عمير أبى عن بشر أبى بحديث حدثنا الكوفيون له قال الكوفة ھشيم قدم لما قال ھشيم مستملي وكان

 عبد بن محمد الحسين أبو أخبرنا به فحدثھم قال أظنه عنك حدثنا الثوري فان الھالل رؤية في األنصار من عمومته
 هللا عبد القاسم أبا سمعت قال الميانجي القاسم بن يوسف بكر أبو القاضي أخبرنا بدمشق التميمي عثمان بن الرحمن

 سفيان عنه روى فقال القدماء من عنه روى ومن ھشيما وذكر جدي سمعت يقول منيع بن احمد بنت بن محمد بن
 قال األبار على بن احمد حدثنا قال دعلج عن الفضل بن على قرأت أنس بن ومالك الحجاج بن وشعبة الثوري
 حدثنا ىأب حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا حديث ألف عشرين ھشيم عند كان يقول الدورقي بن يعقوب سمعت
 شعبة أيام في البصرة ھشيم علينا قدم قال جرير بن وھب حدثنا مخلد بن شجاع حدثني قال البغوي محمد بن هللا عبد

 إبراھيم بن احمد بن عمر حازم أبو حدثنا فصدقوه عمر بن عن ھشيما حدثكم ان شعبة فقال ھشيم عن نكتب فسالنا
 بن بكر أبو حدثنا سفيان بن الحسن أخبرنا بجرجان العبدي ريفىالغط بن احمد بن محمد أخبرنا بنيسابور العبدوي
 بن يحيى حدثنا منيع بن حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا األزھري وحدثني أيوب بن يحيى حدثني قال االعين
 قال العابد بأيو بن يحيى حدثنا محمد بن هللا عبد حدثنا أبى حدثنا له واللفظ الواعظ عمر بن هللا عبيد وأخبرنا أيوب
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 حدثكم ان فقال عنه نكتب ھشيم صديقك قدم فقلنا لشعبة فذكرناه بالبصرة ھشيم علينا قدم قال الحداد عبيدة أبا سمعت
 فاتينا مغيرة برقائق فحدثنا ھشيما فاتينا االخران وزاد حازم أبى حديث آخر ھذا فصدقوه عمر وبن عباس بن عن
 وأخبرت محمد بن هللا عبد قال وزاد األزھري حديث انتھى معاوية أبو أكثر وقال بوجھه فاعرض فأخبرناه شعبة
 بن احمد أخبرنا بواسط يعنى الحجاج قصر بناء في شريكين الحجاج بن شعبة وأبو القاسم جدي كان قال ھشيم عن
 عنىي الخياط سعيد بن عثمان حدثنا يده بخط إسماعيل بن الحسين جدي كتاب في وجدت قال المحاملي هللا عبد

 ھشيم من انبل المحدثين في رأيت ما يقول زيد بن حماد سمعت يقول عون بن عمرو سمعت وقال بواسط الواسطي
 بن بشار سمعت علوية بن الحسن لنا قال قال الزبيبي إبراھيم بن هللا عبد أخبرنا البصري علي أبي بن على أخبرنا
 عنك بلغني معاوية أبا يا الرحمن عبد له فقال يمھش على مھدى بن الرحمن وعبد انا دخلت يقول الخفاف موسى

 عن الحجاج أخبرنا أحدثك فانا قال التفسير في قال ھو باب أي في ھشيم له فقال نسيته قد حسن حديث بالبصرة
 بعينة ھو وهللا وھو الرحمن عبد قال الروح فيه نفخنا قال آخر خلقا انشاناه ثم تعالى هللا قول في عباس بن عن عطاء
 ھشيم حدثنا أبى حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف بن علي أبو أخبرنا رزق بن احمد بن محمد رناأخب

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الحسن عن الملك عبد بن قال أشعث من معاوية أبا يا له قلت قال أشعث أخبرنا
 اال له ھيبة شيء عن سألته ما سنين خمس أو أربع ھشيما زمتل يقول أبى سمعت هللا عبد قال بحديدة اال قود ال سلم

 ال ذلك بين يقول الحديث بين التسبيح كثير ھشيم كان أبى قال أشعث من له قلت الذي وھذا الوتر في مسألة مرتين
 بن مدمح بن عمر حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا الدقاق محمد بن الحسن بن على أخبرني صوته بھا يد هللا اال اله

 حي وھشيم ھشيم من سمعته شيء كل حفظت يقول هللا عبد أبا سمعت قال إسحاق بن حنبل حدثنا الصابوني شعيب
 بن جعفر حدثني قال القزويني جعفر بن محمد بن هللا عبد حدثنا المظفر بن محمد أخبرنا األزھري أخبرني موته قبل

 فلم حديثه يطرح ان وجد ھشيم في لج قد وكيعا أيتر يقول الطابع بن عيسى بن محمد سمعت قال نوح بن محمد
 قال الطرسوسي حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري حدثني عليه يقدر
 بن عيسى سمعت يقول نوح بن عيسى بن محمد بن جعفر سمعت قال البزاز هللا عبد بن جابر بن هللا عبد حدثنا
 أمر فھذا قال عاصم بن لعلي الحلقة كانت إنما ويقول عاصم بن على ويرفع ھشيما يسقط ان وكيع جھد يقول الطباع
 بن محمد قال قال عيسى بن محمد بن جعفر حدثنا جابر بن هللا عبد وقال ھشيم وارتفع على سقط تعالى هللا من

 لعبد فقلت محمد قال ثوريال سفيان من للحديث احفظ ھشيم كان مھدى بن الرحمن عبد قال الطباع بن عيسى
 محمد وقال سفيان عليه يقوى يكن لم شيء على الحديث من يقوى كان ھشيما ان فقال منه احفظ كان معجبا الرحمن

 احمد بن عمر حدثنا الطانجيرى أخبرني المذاكرة في يعنى شئتم من وھاتم ھشيما عنى اغربوا وكيع قال عيسى بن
 كتبتھا ما نحوھا أو حديثا خمسين منه سمعت من ھشيم قال قال العابد أيوب بن يحيى حدثني منيع بن حدثنا الواعظ

 الحسن بن احمد حدثنا الحافظ عدى بن هللا عبد أخبرنا الماليني سعد أبو أنبأنا احفظھا كنت انى يعنى يحيى قال قط
 ولو مائة مجلس في احفظ تكن قال معاوية أبا يا تحفظ كنت كم لھشيم قيل قال المؤدب حاتم بن محمد حدثنا الكرخي
 يعقوب حدثنا العراد بن موسى بن محمد بن احمد حدثنا عدى بن أخبرنا الماليني وأنبأنا ألجبت شھر بعد عنھا سئلت
 ان الثوري سفيان اال ھشيم من احفظ رأيت ما يقول ھارون بن يزيد سمعت قال ھاشم بن إبراھيم حدثني شيبة بن
 ألبي قيل قال اآلجري على بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد حدثنا العتيقي أخبرنا هللا شاء
 للحديث احفظ ھشيم كان مھدى بن لي قال قال عيسى بن محمد عن الثقة حدثني فقال سفيان أو ھشيم احفظ أيما داود
 الرحمن عبد حدثنا زھرياأل أخبرني سفيان عليه يقدر ال شيء على الحديث من يقدر ھشيم كان وقال قال سفيان من
 يقول الطباع بن عيسى بن محمد سمع من حدثني قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن

 على الحديث من يقوى كان قال سفيان من احفظ قلت سفيان من احفظ ھشيم كان يقول مھدى بن الرحمن عبد سمعت
 جعفر بن محمد أخبرنا شئتم من وھاتوا ھشيما نحوا يقول وكيعا وسمعت عيسى بن محمد قال سفيان عليه يقوى ال ما
 سريج بن الحارث حدثنا الموصلي ھو يعلى أبو حدثنا األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا الشروطي عالن بن
 بن منصور بحديث الناس اعلم األربعة ھؤالء بحديث الناس اعلم ھشيم يقول مھدى بن الرحمن عبد سمعت قال

 اختلف إذا مھدى بن الرحمن لعبد فقلت سريج بن الحارث قال حصين في الناس واثبت سيار بن ويونس زاذان
 بن أخبرنا حديث في وشعبة سفيان يجتمع يعني يجتمعا حتى ھشيم قال وھشيم شعبة قلت فيه اثبت وھشيم الثوري
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 بن احمد حدثنا قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا رزق
 مھدى بن عمر أبو لي أجاز سفيان عند منھا إلى أحب ھشيم عند حصين أحاديث يقول الرحمن عبد سمعت قال سنان

 سمعت قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا قال عنه المقرئ هللا عبد بن على بن الحسن وحدثني
 من اثبت حصين في ھشيم يقوالن مھدى بن الرحمن وعبد القطان سعيد بن حيىي سمعت قال سريج بن الحارث
 أبو حدثنا األنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا حسنويه بن محمد بن احمد حدثنا قال البرقاني أخبرنا وشعبة سفيان
 دعلج الفضل بن أخبرنا ھشيم من حصين عن حديثا أصح أحد ليس حنبل بن احمد قال قال األشعث بن سليمان داود
 الزھري في عيينة بن مثل بشر أبى في ھشيم يقول حجر بن على سمعت قال األبار على بن احمد أخبرنا احمد بن

 قال فارس بن احمد أبو قال قال المستملى إبراھيم بن على أخبرنا الفضل بن أخبرنا بشر أبى في ھشيم الناس سبق
 أخبرنا ھشيم حفظ يغير لم حفظه الدھر غير من قال المبارك بن عن عنبسة سمع موسى بن إبراھيم لي قال البخاري

 عبد سمعت قال الواسطي سنان بن احمد حدثنا الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا رزق بن
 ھشيم حفظ من عندي اثبت عوانة ابى وكتاب عوانة أبى حفظ من اثبت عندي ھشيم حفظ يقول مھدى بن الرحمن
 وھشيم عوانة أبو اختلف إذا عمار بن قال قال إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خمروية بن أخبرنا لبرقانيا أخبرنا
 إسحاق بن سليمان أيوب أبو أخبرنا العباس بن محمد حدثنا العتيقي أخبرنا خطا عليه يعد لم ھشيم قول فالقول
 يعنى األحاديث ھذه يحفظ ھشيم كان شيخھم ھشيم كان أربعة الحديث حفاظ كان الحربي إبراھيم لي قال قال الجالب

 إذا مثله الحسن عن يونس بعده يقول إبراھيم عن مغيرة وكذا كذا الحسن عن يونس يقول كان عجيبا حفظا المقطوعة
 حسنويه بن محمد بن احمد على قرأت قال البرقاني أخبرنا المعنى يصف ھشيم وكان إبراھيم قال ثقبة الدار في كان

 وما عثمان قال بشير بن ھشيم أخبرنا ھارون بن يزيد حدثنا شيبة أبى بن عثمان حدثنا إدريس بن لحسينا أخبركم
 بن احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف بن علي أبو أخبرنا رزق بن أخبرنا ھشيم على يثنى ما أحد على يثنى يزيد رأيت
 وھيب يقول الناس بعض وكان يونس عن الناس أروى ھشيم فقال يونس عن أروى من قلت أبى سألت قال حنبل
 حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا مسألتى فيحضر يجيء وھيب فكان يونس أسأل كنت قال انه ھشيم عن بلغني
 أبى حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن على حدثنا بكر بن الوليد
 عبد بن محمد بن على أخبرنا الحديث حفاظ من يعد وكان يدلس وكان ثقة واسطي معاوية أبو بشير بن وھشيم قال
 قال معبد بن على حدثنا بكر بن سليمان بن عبدة سھل أبو حدثنا المصري احمد بن محمد بن على أخبرنا المعدل هللا
 الواسطي ذاك اال يحدث يحسن أحد بالعراق وھل مالك فقال بحديث أنس بن مالك ذاكر العراق أھل من رجل جاء
 سعيد بن عثمان حدثنا إسماعيل بن الحسين جدي كتاب في وجدت قال المحاملي هللا عبد بن احمد أخبرنا ھشيما يعنى
 سلم و عليه هللا صلى النبي رجل فرأى ھشيم إلى اختلف وكنت ببغداد كنت يقول الزيادي إسحاق سمعت قال الحناط
 هللا رسول يا فقلت سلم و عليه هللا صلى النبي فتبعت تسمع ھوذا ممن سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال النوم في

 من اسمعوا نعم قال ھشيم من نسمع هللا رسول يا الرجل فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فكست ھشيم من نسمع
 الفاكھى إسحاق بن محمد بن هللا عبد أخبرنا الواعظ هللا عبد بن محمد بن الملك عبد أخبرنا ھشيم الرجل فنعم ھشيم
 و عليه هللا صلى النبي رأيت يقول منصور بن سعيد سمعت قال مسرة أبى بن احمد بن هللا عبد يحيى أبو حدثنا بمكة
 احمد بن عثمان أخبرنا الفضل بن أخبرنا ھشيما الزم قال ھشيما أو يوسف أبا الزم هللا رسول يا فقلت المنام في سلم

 بن محمد حدثنا األزھري وحدثني يقول العابد أيوب بن يحيى سمعت قال العطار يعقوب بن حاقإس حدثنا الدقاق
 واللفظ الواعظ عمر بن هللا عبيد وأخبرنا العابد أيوب بن يحيى زكريا أبو حدثنا منيع بنت بن القاسم أبو حدثنا العباس

 أبا أتينا قالوا أصحابنا من وغيره بسام بن صرن حدثني أيوب بن يحيى حدثنا محمد بن هللا عبد حدثنا أبى حدثنا له
 عن هللا جزاك ھشيم يا لھشيم يقول وھو المنام في سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت لنا فقال الكرخي معروفا محفوظ
 هللا رضى تظن مما خير ھشيم تظن مما خير ھشيم نعم قال رايته أنت محفوظ أبا يا له فقلت بسام بن قال خيرا امتى
 سمع من حدثني قال الدنيا أبى بن محمد بن هللا عبد حدثنا النجاد سلمان بن احمد أخبرنا رزق بن أخبرنا ھشيم عن

 محمد سعيد أبو أخبرنا سنين عشر يموت ان قبل اآلخرة عشاء بوضوء الفجر يصلى ھشيم مكث قال عون بن عمرو
 يقول أبى سمعت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا الصيرفي موسى بن

 البرقاني وأخبرنا وزير بن محمد حدثنا الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا الفضل بن وأخبرنا
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 قاال عباد بن محمد حدثنا ناجية بن محمد حدثنا ناجية بن محمد بن هللا عبد حدثكم اإلسفرائيني بشر على قرأت قال
 األيام تلك في الكوفة إلى وخرجت يقول أبى سمعت احمد بن هللا عبد قال ومائة وثمانين ثالث سنة ھشيم مات

 ھارون حدثنا عقبة بن محمد بن محمد أخبرنا الكوفى مروان بن على بن زيد بن محمد أخبرنا الطناجيري أخبرني
 هللا عبد بن محمد بن وعلى رزق بن خبرناأ وثمانين ثالث سنة ببغداد الواسطي بشير بن ھشيم ومات قال حاتم بن

 دعلج أخبرنا الفضل بن وأخبرنا يقول أبى سمعت قال احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف على أبو أخبرنا قاال المعدل
 ومائة وثمانين ثالث سنة شعبان في ھشيم ومات قال أيوب بن زياد دلوية حدثنا األبار على بن احمد أخبرنا احمد بن
 قال المقرئ الكريم عبد بن إدريس حدثنا قال الدقاق احمد بن عثمان حدثنا رزق بن أخبرنا األربعاء يوم زياد زاد

 يوم الھروي قال شعبان في ومائة وثمانين ثالث سنة في ھشيم مات يقوالن والھروى إسماعيل بن إسحاق سمعت
  شعبان من مضين لعشر األربعاء

 بھا وحدث بغداد سكن البصري الثقفى األشھب أبو بكرة ابى بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن خليفة بن ھوذة - 7437
 عنه روى وغيرھم ثابت بن النعمان حنيفة وأبى جريج وبن عون بن هللا وعبد األعرابي وعوف التيمي سليمان عن

 بن حمدوم الدوري وعباس الخرمى المبارك بن هللا عبد بن ومحمد موسى بن ويوسف الواقدي كاتب سعد بن محمد
 على بن وأحمد أسامة أبى بن والحارث الجوھري شاذان بن ومحمد الحربي الحسن بن وإسحاق األزرق الفرج
 حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا قال الحفار جعفر بن محمد بن ھالل أخبرنا األسدي موسى بن وبشر الخراز
 بن محمد بن احمد الحسن أبو وأخبرنا الرحمن عبد بن هللا عبد بن خليفة بن ھوذة حدثنا الدوري محمد بن العباس
 حدثنا األسدي موسى بن بشر على أبو حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا بالزعفرانى المعروف المؤدب احمد
 الجمعة يوم يفرد ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال ھريرة أبى عن محمد عن عوف حدثنا خليفة بن ھوذة
 قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن على حدثنا الصيمرى برنيأخ بصوم
 قال الخزاز العباس بن محمد عن البرقاني على قرأت ضعيف عوف عن خليفة بن ھوذة يقول معين بن يحيى سمعت
 سمعت قال محرز بن القاسم بن دمحم بن احمد حدثنا درستويه بن جعفر حدثنا مسعدة بن محمد بن احمد حدثني
 أيضا اطروشا وكان بھا جاء كما األحاديث بھذه أحد يأت لم قال له قيل بالمحمود يكن لم ھوذة يقول معين بن يحيى
 بن سليمان حدثنا إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي حسنويه بن محمد بن احمد حامد أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا
 احمد أخبرنا الرومي هللا عبد بن بشرى أخبرنا حديثه اصلح كان ما خليفة بن ھوذة قولي احمد سمعت قال األشعث

 األعرابي عوفا ذكر هللا عبد أبا سمعت قال األثرم بكر أبو حدثنا الراشدي جعفر بن محمد حدثنا حمدان بن جعفر بن
 أبو قال شريح زمان في وھذا قال وكذا كذا في يقضى ھبيرة بن ھشام شھدت عوف عن وذكر شريحا أدرك فقال
 هللا عبد أبو ھذا قال هللا شاء ان صدوقا يكون أن أرجو هللا عبد أبو قال ھوذة يعنى عنه األصم ھذا اضبط ما هللا عبد
 سمعت قال الحديث أصحاب بعض حدثني هللا عبد أبو وقال حي يومئذ وھوذة ومائتين عشرة أربع سنة شوال في

 هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري حدثنا كم منذ عوف صحيفة ھوذة عن تكتب يقول الكالبي عاصم بن عمرو
 سكن بصرى خليفة بن ھوذة األشھب أبو قال أبى أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا القاضي
 بن احمد نا يذكر شيراز من الجوري إبراھيم بن محمد إلى كتب قال بكر أبي بن الحسن أخبرني باس به وليس بغداد
 خليفة بن ھوذة مات قال الزيادي حسان أبو حدثني قال الضبي يونس بن احمد حدثنا قال أخبرھم الخضر بن حمدان

 ودفن الملك عبد ابنه عليه وصلى التسعين من نحو بن وھو ببغداد ومائتين عشرة خمس سنة شوال في البكراوي
 بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرنا البردان بباب
 عون وبن عوف بن وھشام يونس عن وكتب الحديث وطلب ومائة وعشرين خمس سنة خليفة بن ھوذة ولد قال سعد
 جريج وبن عون البن يسير وشيء عوف كتاب اال عنده يبق ولم كتبه فذھبت وغيرھم التيمي وسليمان جريج وبن

 المأمون خالفة في ومائتين عشرة ست سنة شوال من خلون ليال لعشر الثالثاء ليلة ببغداد ومات ىوالتيم وأشعث
 على حدثنا الصيمرى أخبرنا بالحناء يخضب اسمر طويال رجال وكان ابنه عليه وصلى خراسان باب خارج ودفن
 ومائتين عشرة ست سنة ھوذة مات قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن
 أبى بن الحسن على قرأت الحناء يخضب وكان ومائة وعشرين خمس سنة ولد انه بلغني سنة وتسعين اثنتين بن وھو
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 مشھور وقبره ومائتين عشرة ست سنة ببغداد خليفة بن ھوذة األشھب أبو مات قال القاضي كامل بن احمد عن بكر
  البردان باب مقابر في اليوم إلى

 بن وغسان األشعري بالل وأبا على بن وعصام حرب بن سليمان سمع بالمروزى يعرف قتيبة بن ھيذام -  7438
 بن هللا عبد عنه روى المدائني زيد بن الملك وعبد عائشة بن محمد بن هللا وعبيد العجلي صالح بن هللا وعبد الربيع
 التاريخي الملك عبد بن ومحمد رأسه حامض وزيالمر إسحاق بن محمد بن هللا وعبد البزاز سعيد أبى بن محمد
 بن الحسين أخبرنا به باس ال فقال الدارقطني وذكره عابدا ثقة وكان النجاد سلمان بن وأحمد السماك بن عمرو وأبو

 صالح بن هللا عبد حدثنا قتيبة بن ھيذام حدثنا الدقاق احمد بن عثمان حدثنا المخزومي القاسم بن محمد بن الحسن
 النبي زوج سلمة أم عن يسار بن عطاء حدثني قال هللا عبد أبو حدثني قال كثير بن عباد بن زھير حدثنا يالعجل
 اثنين بين يقض فال المسلمين بين بالقضاء ابتلى من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت سلم و عليه هللا صلى
 مات فيھا وسبعين أربع سنة البغوي محمد بن هللا عبد لقا قال المظفر بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا غضبان وھو
 ربيع في توفى المروزي قتيبة بن ھيذام ان السماك بن عمرو أبو ذكر قال بكر أبى بن الحسن أخبرنا قتيبة بن ھيذام
 وأنا المنادي بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ومائتين وسبعين أربع سنة اآلخرة
  وسبعين أربع سنة األخر ربيع من خلون لسبع الخميس يوم توفى قتيبة بن وھيذام قال أسمع

 أبو عنه روى الحراني هللا عبد بن احمد ميسرة أبى عن حدث الشيباني على أبو احمد بن محمد بن ھبيرة - 7439
 النجار العباس بن جعفر بن دومحم الكتاني حفص وأبو الدارقطني الحسن وأبو الزيات بن محمد بن عمر حفص
 أخبرنا الشام بباب وثالثمائة وعشرين تسع سنة من صفر في منه سمع انه الثالج بن وذكر الثالج بن القاسم وأبو
 حدثنا الشيباني ھبيرة بن احمد بن محمد بن ھبيرة على أبو حدثنا الحافظ عمر بن على حدثنا الفتح بن على بن محمد
 قتادة عن عروبة أبى بن سعيد عن الحراني قتادة أبو حدثنا بنھاوند الحراني ميسرة بن هللا عبد بن احمد ميسرة أبو
 غريب حديث ھذا عمر بن على قال أربعا عليه فكبر إبراھيم ابنه على صلى سلم و عليه هللا صلى النبي ان أنس عن
  ميسرة أبى غيره به حدث نعلم وال هعن الحراني قتادة أبو به تفرد أنس عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد حديث من

 أبى حياة في بغداد علينا قدم النسفي المظفر أبو عصمة بن إسماعيل بن نصر بن محمد بن إبراھيم بن ھناد -  7440
 من بالبصرة سمع قدم وكان الوقت ذلك شيوخ من وغيرھما القطان الفضل بن ومن منه فسمع بشران بن الحسين
 السلمي الرحمن عبد أبى من بنيسابور وسمع النجاد بن الحسن وأبى الھاشمي واحدال عبد بن عمر أبى القاضي
 عبد بن محمد بن محمد منصور أبو أخبرنا ھناد أخبرنا أحاديث عنه فعلقت الغنجار هللا عبد أبى من ببخارى وغيره

 ذو حدثنا الرملي عمر أبو هللا عبد بن العزيز عبد حدثنا الحافظ ياسين بن محمد بن احمد حدثنا الواعظ الھروي هللا
 قال قال عباس بن عن مجاھد عن ليث حدثنا الزاھد عياض بن فضيل حدثنا المصري الزاھد إبراھيم بن النون
 أخذ تعالى هللا فان العادل السلطان وسطوة العالم وزلة السخى ذنب عن تجاوزوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 النجاد سلمان بن وأحمد الخلدي كتابه ھناد إلى دفع نيسابور إلى الخروج أردت لما منھم عاثر عثر كلما بأيديھم
 يكون ان فأنكر عليه األحاديث تلك قراءة واردت الشيخ ذلك مع اجتمعت بالنھروان صرت ولما بعضھا فعلقت
 ولم لمشائخا من سميت عمن األحاديث بھذه المقرئ بكران بن الملك عبد حدثني إنما وقال والنجاد الخلدي يعرف
 به عھدى واخر االحايين في بغداد إلى يقدم وكان حربى قضاء وولى عكبرا سواد من قرية وسكن بالعراق ھناد يزل
  وأربعمائة خمس سنة في

  ألف الالم باب

 بن احمد عنه روى التيمي سليمان بن معتمر عن حدث التيمي وقيل التميمي عمر أبو هللا عبد بن الھز - 7441
 الحسن أبو أخبرنا الحيري النيسابوري هللا عبد بن احمد بن إسماعيل الرحمن عبد أبو أخبرنا التنيسي ابالخش عيسى
 التنيسي عيسى بن احمد حدثنا الجرجاني عدى بن محمد بن الملك عبد نعيم أبو أخبرنا العبدوي إبراھيم بن احمد
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 أبيه عن عروة بن ھشام عن أبيه عن سليمان بن تمرالمع حدثنا البغدادي التميمي هللا عبد بن الھز عمرو أبو حدثنا
 أبا أيا اسمعه وانا له فقال األسلمي بزرة أبى إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثني قال مالك بن أنس حدثنا قال
 ليائىاو وامام اإليمان ومنار الھدى راية على فقال عھدا طالب أبى بن على في إلى عھد تعالى العالمين رب ان برزة
 غدا ومعي لوائى وصاحب حوضى على القيامة في غدا معي طالب أبى بن على بزرة أبا يا أطاعنى من جميع ونور
 محمد أخبرنا المستلمى محمد بن احمد حدثني الحديث ھذا غير هللا عبد بن لالھز ار لم ربي جنة خزائن مفاتيح على
 غير البغدادي التيمي هللا عبد بن الھز قال الحافظ األزدي نالحسي بن محمد الفتح أبو أخبرنا قال الوراق جعفر بن
  مجھول أيضا وھو مأمون وال ثقة

 وثالثمائة وثالثين إحدى سنة في حدثھم انه الثالج بن القاسم أبو ذكر التميمي الفضل أبو غالب بن الحق -  7442
  البالسي طاھر بن خالد عن

 وخراسان بأصبھان وحدث تغرب بالمقدسى يعرف عمر أبو ردالو أبى بن عمران بن الحسين بن الحق - 7443
 األصبھاني نعيم أبو عنه حدثنا واباطيل مناكير أحاديث والمجاھيل الغرباء من يحصون ال خلق عن النھر وراء وما

 يف علينا قدم البغدادي الورد أبى بن محمد بن عمران بن الحسين بن الحق عمر أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا
 مسلم بن محمد بن طلحة بن محمد حدثنا بھا الطائفي الحكيم عبد بن محمد سعيد أبو حدثنا وثالثمائة وستين أربع سنة

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن أبيه عن حرب بن سماك بن سعيد حدثنا الطائفي
 أبو والقاضي الخالل أخو محمد بن الحسين هللا عبد أبو حدثني لبه لب ذي كل سلب أمر انفاذ أحب إذا تعالى هللا ان

 بن الحسين بن الحق قاال اإلدريسي محمد بن الرحمن عبد سعد أبى عن كالھما التنوخي المحسن بن على القاسم
 األصل مقدسى انه يذكر كان عمر أبو كنيته حزن بن المسيب بن سعيد بن محمد بن عمران بن الورد أبى بن عمران
 منھم يسمع لم عمن ويحدث المراسيل ويسند الثقات عن الحديث يضع افاكا كذابا كان بغدادي انه يقول كان وربما
 كتب انه فذكر عنھما كتبت ومتى كتبت أين فقلت الجندي محمد بن والمفضل الكسى حسان بن الربيع عن يوما حدثنا
 ووضع والثالثمائة العشر قبل ماتا وقد العشرين بعد عنھما كتبت كيف فقلت والثالثمائة العشرين بعد بمكة عنھما
 غير شيئا ھذا ومثل وشعبوب وكركدن وطربال طرغال مثل الحديث رواة جملة في أساميھم تعرف ال الناس نسخا
 لكى بالحق فتسمى محمدا كان اسمه ان قيل الدراية قلة مع والوقاحة الكذب في مثله عصرنا في رأينا نعلم وال قليل
 ما لي قال حتى بسمرقند كتبنا محمدا نفسي سميت فانا الحقا أبى سماني فقال له فقلت الحديث أصحاب نهع يكتب
 يسند وما وضعه ما العلم عنه كتابتي وكانت حديثه من جزءا خمسين على زيادة بخطه لي وكتب شيئا عندي بقيت
 انه لي ذكر سمرقند من خرج ان بعد انشاھا بأحاديث فارقنا بعد حدث رايناه فقد ذلك ومع والمقطوعات المراسيل من

 وضعه من الناس وتخلص األيام تلك في بھا ومات وثالثمائة وثمانين أربع سنة في خوارزم نواحى إلى خرج
 سليمان بن احمد بن محمد أخبرنا الدربندي الوليد أبو أخبرني هللا شاء ان الكذابين من مثله يخلف لم ولعله األحاديث
  كذابا وكان وثالثمائة وثمانين أربع سنة في بخوارزم المقدسي الحسين بن الحق توفى قال ببخارى الحافظ

 محمد بن شافع النضر أبى عن بھا وحدث بغداد قدم العمانى القاسم أبو محمد بن خالد بن القاسم بن الحق -  7444
 وتسعين اثنتين سنة في منه عتسم لي وقال التنوخي القاسم أبو القاضي عنه حدثني اإلسفرائيني عوانة أبى بن

  وبحضرته الطبري إسحاق أبى دار في وثالثمائة

 بغداد قدم سجستان أھل من الثقفى الرحمن عبد أبو حمدون بن هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد بن مع ال -  7445
 بن هللا عبد أبى مالحاك من بنيسابور سمع انه عنه كتبنا السجزي صالح بن احمد بن محمد بن احمد عن بھا وحدث
 سنة في التنوخي القاسم أبى القاضي مجلس في بلفظه الرحمن عبد بن مع ال حدثنا السلمي الرحمن عبد وأبى البيع
 بن على القاسم أبو حدثنا بھراة السجزي صالح بن احمد بن محمد بن احمد عمرو أبو حدثنا وأربعمائة وثالثين اثنتين
 حفظه من الجوزي الھيثم بن محمد جعفر أبو حدثنا سجستان علينا قدم البصري الحافظ النميري سليمان بن صالح
 عباد اخى حدثني قال كثير بن عباد أخو كثير بن هللا عبد حدثنا بكار بن العباس حدثنا الغالبي زكريا بن محمد حدثنا
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 قدماه ترم حتى يصلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال ھريرة أبى عن األعرج عن الزناد أبى عن كثير بن
  شكورا عبدا اكون أفال قال تأخر وما ذنبك من تقدم ما لك هللا غفر وقد ھذا أتفعل له فقيل

  الياء باب

  يحيى اسمه من ذكر

 بن مالك بن غنم بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن ثعلبة بن سھل بن عمرو بن قيس بن سعيد بن يحيى - 7446
 بن امامة وأبا ربيعة بن عامر بن هللا وعبد يزيد بن والسائب مالك بن أنس سمع المديني األنصاري سعيد أبو النجار
 عبد بن سلمة وأبا يسار بن وسليمان الصديق بكر أبي بن محمد بن والقاسم المسيب بن وسعيد حنيف بن سھل

 وليث الحمادانو والثوري وشعبة جريج وبن أنس بن ومالك عروة بن ھشام عنه روى وغيرھم عوف بن الرحمن
 سعيد بن يحيى بن وھشام المبارك بن هللا وعبد الحميد عبد بن وجرير معاوية بن وزھير عيينة بن وسفيان سعد بن

 هللا رسول بمدينة القضاء يتولى وكان ھارون بن ويزيد نمير بن هللا وعبد أسامة وأبو الثقفى الوھاب وعبد القطان
 ولى انه العلم أھل من واحد غير وذكر بالھاشمية القضاء وواله العراق المنصور فاقدمه سلم و عليه هللا صلى
 احمد بن محمد أخبرنا اعلم وهللا بغداد تبنى ان قبل بالھاشمية وليه إنما عندي ثابتا ذلك وليس السالم بمدينة القضاء

 على بن احمد حدثنا ةقراء الصيمرى أخبرنا ثم لفظا الجعابي عمر بن محمد بكر أبو القاضي حدثنا إجازة رزق بن
 بن محمد عن الزعفراني احمد بن على أخبرني فيما خليفة قال قال الجعابي بن بكر أبو القاضي حدثنا الصيمرى
 ذكر وقد الجعابي بن قال سعيد أبو األنصاري سعيد بن يحيى بغداد أبناء ومن عنه الجنديسابوري مطھر بن الحسن
 وكان بھا يقضى جعفر أبو استدعاه الھاشمية إلى جاء كان إنما وانه قائله نم وھم بغداد في ذكره ان العلم أھل بعض
 المنصور قضاة قال الخبطى على بن إسماعيل حدثنا مخلد بن إبراھيم أنبأنا بغداد يدخال لم وانھما الراى ربيعة معه

 وھو بغداد وقدم جعفر أبو فاقره باألنبار العباس أبى قاضى كان األنصاري سعيد بن يحيى أولھم خالفته في ببغداد
 المعدل جعفر بن محمد بن طلحة حدثنا المحسن بن على أخبرنا المظالم على عمارة بن والحسن القضاء على معه
 باألنبار الھاشمية المدينة على السفاح العباس ألبي قاضى وھو سعيد بن يحيى معه بغداد قدم لما جعفر أبو كان قال

 بن محمد بكر أبو أخبرنا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا المظالم على عمارة بن والحسن
 وقضى أمية لبنى قاضيا وكان سعيد أبا يكنى األنصاري سعيد بن ويحيى قال جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن احمد
 يوسف بن محمد بن يوسف ةالمدين على استعمل استخلف لما الملك عبد بن الوليد القضاء والة من وأول العباس لبنى
 سعيد بن يحيى المدينة على واستعمل عزله ثم عوف بن الرحمن عبد بن إبراھيم بن سعد بن يوسف واستقضى الثقفى

 سعيد بن يحيى أخبرنا يقول ھارون بن يزيد سمعت جدي وقال المنصور جعفر البى ذلك بعد قضى ثم األنصاري
 أخبرنا الواسطي عبيد بن احمد أخبرنا الطبري الحسن بن هللا ھبة خبرناأ جعفر أبى المؤمنين أمير قاضى األنصاري

 يحيى كان قال الھاشمي القاسم بن محمد حدثنا سالم بن حدثنا خيثمة أبي بن أحمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد
 لم واحدة نفسه كانت نم فقال ذلك في له فقيل حاله يتغير فلم شانه وارتفع جعفر أبو فاستقضاه الحال خفيف سعيد بن

 أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن على حدثنا بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا المال يغيره
 عنه وروى األنصاري سعيد بن يحيى لقى ھارون بن يزيد قال أبى حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم
 استقضاه من له قلت مسلم أبو وقال الحيرة على قاضيا يحيى وكان بالحيرة لقية حديثا وسبعين حديث مائة من نحوا
 يحيى وكان األنصار من سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من يحيى جد وكان يزيد لقية ثم أمية بنى بعض قال

 وليس األنصاري قال سعيد بن يحيى من له قيل سعيد بن يحيى حدثني بالبصرة يوما يزيد وقال قال صالحا رجال
 وھب أخبرنا مسكين بن الحارث حدثنا جدي حدثنا يعقوب بن محمد أخبرنا مھدى بن عمر أبو أخبرنا ھذا بقطانكم

 بنى زمان في وقضى أمية بنى زمن في بالمدينة قاضيا سعيد بن يحيى كان اسلم بن زيد بن الرحمن عبد لي قال قال
 عبد بن الوليد زمن في القضاء سعيد بن يحيى الثقفى محمد بن وسفي ولى وانما يوسف أبو جدي قال بالعراق ھاشم
 أخبرنا المنصور جعفر أبو استخلف حتى الخلفاء دون ويولونھم القضاة يستقضون كان األمصار والة الن الملك

 بن إبراھيم حدثني قال زھير بن احمد عن عبيد بن محمد بن على حدثني جعفر بن محمد بن طلحة أخبرنا التنوخي
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 بالل بن سليمان حدثني قال الصديق بكر أبى بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن طلحة بن محمد بن يحيى حدثنا المنذر
 العباس أبى كتاب جاءه إذ ذلك على ھو فبينا الدين وركبة شديد ضيق واصابه حاله ساءت قد سعيد بن يحيى كان قال

 قلت كنت إني إلى كتب العراق قدم فلما شيئا أجھل وأنا خرجت ما وهللا لي وقال باھلة فوكلنى سليمان قال يستقضية
 قط سمعته ما بشيء وهللا فاقتضيا يدي بين جلسا خصيمين ألول وهللا وانه شيئا اجھل وما خرجت قد خرجت حين لك
 ناأخبر بذلك إليك كتبت انى يعلم وال يقول بما إلى واكتب الرحمن عبد أبى بن ربيعة فسل ھذا كتابي جاءك فإذا

 أخبرنا الفضل بن وأخبرنا محمد بن العباس حدثنا الحكيمي إبراھيم بن احمد بن محمد حدثنا المعدل مخلد بن إبراھيم
 المدينة من مرة أيوب قدم قال زيد بن حماد حدثنا حرب بن سليمان حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد
 عمر أبو أخبرنا مخلد بن حديث لفظ سعيد بن يحيى من افقه أحدا بھا تترك ما فقال بالمدينة من بكير أبا يا له فقيل
 قدم يقول عيينة بن سفيان سمعت قال ھاشم بن إبراھيم حدثنا جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا مھدى بن

 يحيى حديث عيون لي اكتب قال المدينة إلى الخروج أراد فلما الصبح إلى العشاء من دينار بن عمرو فجالس أيوب
 يصنع يكن لم فقال أيوب وذكر سفيان حدثنا احمد سمعت قال جدي حدثنا محمد أخبرنا مھدى بن وأخبرنا سعيد بن
 فتركت ذلك فغمنى إلى ينبسط ان يكره موسر رجل انى منى يمنعه انه اظن فكنت الكالم في غيره بي يصنع ما بي

 سعيد بن يحيى عن أحاديث له وكتبت سفيان قال بي صنع شيء فاى حججت قابل من كان فلما أحج لم عاما الحج
 أخبرنا الفضل بن أخبرنا الرقعة سقطت قال انه فأخبرت سفيان قال سعيد بن بيحيى معجبا وكان المدينة يريد وكان
 عيينة بن عن الرزاق عبد عن ثابت بن احمد قال البخاري قال فارس بن احمد أبو قال قال المستملي إبراھيم بن على
 بن عمر أبو أخبرنا وجھه على بالحديث يجيئون سعيد بن ويحيى حريج وبن شھاب بن الحجاز محدثوا كان قال

 قال وھيب عن الرحمن عبد أخبرنا األسود أبى بن بكر أبو حدثنا جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا مھدى
 قال محمد أخبرنا مھدى بن وأخبرنا أنس بن ومالك سعيد بن يحيى اال وتنكر تعرف إال أحدا رأيت فما المدينة قدمت
 بن يحيى فقال القطان سعيد بن يحيى من سماعه انه أخبرني مما المديني بن على كتاب من نسخت ومما جدي قال
 حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا يعظمه وجعل سعيد بن يحيى كان القطان سعيد
 يحيى الثقة حدثني عروة بن ھشام حدثنا زيد بن حماد حدثنا سبالن زياد بن إبراھيم حدثنا السدوسي حفص بن عمر
 حدثنا الدقاق الحسين بن هللا عبد بن محمد أخبرنا السلماسي جعفر بن الحسين أخبرنا األنصاري قيس بن سعيد بن
 يحيى على يقدم ال القطان سعيد بن وھو ىيحي سمعت قال الباھلى خالد بن محمد العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد
 أخبرنا التنوخي أخبرنا عنه يختلف لم ويحيى عنه خولف الزھري فقال الزھري له فقيل الحجازيين من أحدا سعيد بن

 أخبرنا ثقة سعيد بن يحيى قال معين بن يحيى عن زھير بن احمد حدثنا عبيد أبى حدثني جعفر بن محمد بن طلحة
 أصحاب موازين عمار بن قال قال إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خمروية بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني
 سعيد بن ويحيى عمر بن هللا وعبيد األحول وعاصم سليمان أبى بن الملك عبد والمدنيين الكوفيين من الحديث

 زكريا بن احمد بن على حدثنا ندلسياأل بكر بن الوليد أخبرنا الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا األنصاري
 وولى فقة له وكان ثقة تابعي مدني األنصاري سعيد بن ويحيى قال أبى حدثني احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا
 محمد بن محمد أخبرنا إبراھيم بن محمد الفتح أبو أخبرنا المقرئ طلحة بن على أخبرنا صالحا رجال وكان القضاء

 بن على أخبرني مدينى األئمة أحد األنصاري سعيد بن يحيى قال يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرخي داود بن
 أبو قال قال إسحاق بن حنبل حدثنا الصابوني شعيب بن محمد بن عمر حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا الدقاق الحسن
 بن احمد بن محمد اأخبرن مھدى بن أخبرنا بالعراق يعنى قلت ھنا ھا األنصاري سعيد بن يحيى ومات هللا عبد

 وكانوا ومائة وأربعين ثالث سنة سعيد بن يحيى مات يقول نمير بن هللا عبد بن محمد سمعت قال جدي حدثنا يعقوب
 بن هللا عبد بن محمد بن الحسن سعيد أبو أخبرنا سعيد بن وسعد سعيد بن ربه وعبد سعيد بن يحيى ثالثة اخوة

 بن خلفية حدثنا األھوازي إسحاق بن احمد بن عمر حدثنا جعفر بن حمدم بن هللا عبد أخبرنا األصبھاني حسنويه
 المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا ومائة وأربعين ثالث سنة توفى سعيد أبا يكنى سعيد بن ويحيى قال خياط
 بن يحيى قال سعد بن محمد حدثنا الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد بكر أبو حدثنا البرذعي صفوان بن الحسين أخبرنا
 ثالث سنة بالھاشمية توفى سعيد أبا ويكنى النجار بن مالك بنى أحد األنصاري سھل بن عمرو بن قيس بن سعيد

 قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا مھدى بن أخبرنا جعفر ألبي بھا قاضيا وكان ومائة وأربعين
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 سنة بالھاشمية سعيد أبا ويكنى القاضي األنصاري سعيد بن يحيى مات الواقدي قال يقول عثمان بن الحسن سمعت
 بن سليمان حدثنا جدي حدثنا محمد أخبرنا مھدى بن وأخبرنا ومائة وأربعين أربع سنة ويقال ومائة وأربعين ثالث
 ناأخبر سعيد أبا يكنى وكان ومائة وأربعين أربع سنة بالھاشمية سعيد بن يحيى مات ھارون بن يزيد قال قال احمد
 سنة في سعيد بن يحيى مات يقول بكير بن سمعت قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن
  ومائة وأربعين ست

 هللا عبد بن الحجر عبد له يقال وكان هللا عبد بن هللا عبيد بن زياد بن يحيى وھو الحارثى زياد بن يحيى -  7447
 بن علة بن ھالل بن كعب بن الحارث بن كعب بن ربيعة بن مالك بن الحارث بن دزيا بن قطن بن الديان بن المدان
 عمته وكانت قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبا بن كھالن بن زيد بن يعرب بن يشجب بن ادد بن مالك بن جلد

 العباس أبى خال بن زياد بن فيحيى السفاح فولدت العباس بن هللا عبد بن على بن محمد زوجة هللا عبيد بنت ريطة
 عجرد بن وحماد مطيع بن إياس صديق وكان الزندقة إلى نسب ماجنا أديبا شاعرا وكان الكوفة أھل من وھو السفاح
 ثم مدة بھا فأقام بغداد وقدم أيضا المھدى وفي مدائح السفاح في وله الكوفيين ظرفاء من وغيرھم الحباب بن ووالبة
 احمد أبى عمه عن ھارون بن على أخبرني قال موسى بن عمران بن محمد عن الجوھري على قرأت عنھا خرج
 زمانه يحمد فلم بغدادا زياد بن يحيى قدم قال السكوني الفضل بن محمد عن أبيه عن إبراھيم بن إسحاق بن حماد عن
 وال.. ... . كلوذا أحببت وال...  كرخايا أحببت وال... ...  بغداذا أحببت فما...  بغداذا جاورت لقد...  فقال فيھا

 سليمان بن على أنشدنا قال المرزباني هللا عبيد أبو حدثني التنوخي أخبرنا...  ھذا وال ذاك اخى...  فيھا وافقنى
 والموت...  بادھه حين الموت إلى انظر...  الحارثي زياد بن يحيى يرثى إياس بن مطيع قال قال ثعلب عن األخفش
 به ذھبت إذ شئت بمن اذھب... ...  ندم من عليه سنا قرعت...  به سعيت ما تدبرت قد لو... ...  البھم على مقدامه

 يحيى راح قد...  الحارثى زياد بن يحيى يرثى إياس بن لمطيع ثعلب وانشدنا قال...  ألم من للرزء يحيى بعد ما... 
... ...  للمدح أمس كان ومن ماليو...  به البكاء يجمل من خير يا... ...  نرح ولم نبتكر لم األقدار...  تطاوعنى ولو
  الفرح من مكروھة اديل...  وقد بالسرور الحزن ظفر قد

 رجاء بن هللا عبد عنه روى رباح أبى بن عطاء عن به وحدث بغداد ورد المديني سليمان أبى بن يحيى - 7448
 يحيى أخبرنا رجاء بن هللا عبد حدثنا الغالبي زكريا بن محمد حدثنا الحافظ أيوب بن احمد نصر أبو أخبرنا الغداني

 بن أحد بن جعفر بن محمد أخبرنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري وأخبرني عطاء عن سليمان أبى بن
 جعفر بن محمد أخبرنا يوسف بن محمد بن احمد حدثنا المقرئ محمد بن على بن الحسن وأخبرني الصيرفي يزيد

 عطاء حدثنا قال ببغداد لقيناه سليمان أبى بن يحيى عن رجاء بن هللا عبد حدثنا الدقاق سليمان بن بنان حدثنا المطيري
 أھلي من ناسا زرت قال أمس كنت أين ھريرة أبا يا قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان ھريرة أبى عن رباح أبى بن
 محمد أخبرنا يوسف بن حمدم بن احمد حدثنا المقرئ على بن الحسن وأخبرني بنان حديث لفظ حبا تزدد غبا زر قال
 قال عباس بن عن عطاء عن سليمان أبى بن يحيى عن رجاء بن هللا عبد حدثنا بنان حدثني قال المطيري جعفر بن
  وفرجه لبطنه األسود إنما السودان من دعونى فقال سلم و عليه هللا صلى النبي عند السودان ذكر

 عبد بن هللا عبيد بن القاسم وعن بھية عن به وحدث بغداد قدم كوفى الضرير عقيل أبو المتوكل بن يحيى - 7449
 الوليد وأبو دكين بن الفضل نعيم وأبو ھارون بن ويزيد المبارك بن هللا عبد عنه روى الخطاب بن عمر بن هللا

 جعفر بن ومحمد الجعد بن وعلى الريان بن بكار بن ومحمد عون بن وعمر سعدويه بن سليمان بن وسعيد الطيالسي
 عبد بن هللا عبيد أخبرنا المقرئ غالب بن الحسن أخبرنا الزھراني الربيع وأبو الكندي الوليد بن وبشر الوركاني
 قال بھية عن عقيل أبو حدثنا الزھراني الربيع أبو حدثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد حدثنا الزھري الرحمن
 والخضاب الحناء أثر بيدھا ليس المراة ترى ان يكره لمس و عليه هللا صلى هللا رسول كان تقول عائشة سمعت
 على سئل قال شيبة أبى بن عثمان بن محمد حدثنا العطار النضر بن إبراھيم بن موسى حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا

 بن على أخبرني ببغداد منزله وكان ضعيف عندنا ذاك فقال المتوكل بن يحيى عقيل أبى عن اسمع وانا المديني بن
 المديني بن على بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد حدثنا المالكي محمد



90 

 

 أبا سمعت قال األشناني محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا فضعفه المتوكل بن يحيى عقيل أبى عن أباه يعنى وسألته قال
 بن ليحيى قلت يقول سعيد أبا الدارمي سعيد بن عثمان عتسم يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد الحسن
 أصل رزقويه بن الحسن أبو إلى دفع ضعيف ھو سعيد أبو قال باس به ليس قال المتوكل بن يحيى عقيل وأبو معين
 بن عثمان بن هللا عبيد أخبرنا قراءة األزھري أخبرنا ثم منه فنقلت القاضي أحمد بن مكرم من سمعه الذي كتابه
 كان بھية عن روى عقيل أبو يقول معين بن يحيى سمعت قال البادا حدثنا الھيثم بن يزيد حدثني مكرم أخبرنا ىيحي

 أبو أخبرنا بواسط البابسيري موسى بن احمد بن محمد أخبرنا الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا ضعيف ببغداد
 جعفر أبى مدينة في مات كوفى عقيل أبو زكريا وأب قال أبى قال قال الغالبي غسان بن المفضل بن األحوص أمية
 قال عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا الحديث منكر
 بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا بشيء حديثه ليس المتوكل بن يحيى اسمه بھية صاحب عقيل أبو يقول يحيى سمعت
 ليس وبھية بھية صاحب عقيل أبو يقول عمار بن سمعت قال إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خميروية بن هللا عبد

 بن حفص أبو حدثنا الواسطي احمد بن سھل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا الفضل بن أخبرنا بحجة ھؤالء
 عنه يحدثان الوليد وأبا داود أبى بن سمعت وقد شديد ضعيف فيه المتوكل بن يحيى عقيل وأبو قال على بن عمرو
 عقيل وأبو قال على بن عمرو حدثنا موسى بن بشر حدثنا الصواف بن على أبو أخبرنا الرزاز احمد بن على أخبرنا
 بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا المتوكل بن يحيى اسمه ضعيف ھو بھية صاحب
 محمد بن على أخبرنا ضعيف بھية عن يروى عقيل أبو المتوكل بن يحيى قال أبى حدثنا ائيالنس شعيب بن احمد

 سبع سنة في مات المتوكل بن يحيى عقيل أبا ان قانع بن الباقي عبد حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا السمسار
  ومائة وستين

 إبراھيم بن محمد أخو وھو المدينة أھل من طالب أبى بن على بن الحسن بن الحسن بن هللا عبد بن يحيى -  7450
 صار قد كان هللا عبد بن يحيى ان الطالبين نسب كتاب صاحب العلوي محمد بن يحيى ذكر الحسن بن هللا عبد ابنى
 وأشھد معه كانوا الذين وللسبعين امانا له وكتب الرشيد ھارون امنه ثم اصحابه من رجال سبعين في الديلم جبل إلى
 بكر أبى بن الحسين فأخبرنا بغداد الرشيد على هللا عبد بن يحيى وقدم قلت دينار ألف بمائتى واجازة شھودا لكذ على

 هللا عبد بن ومحمد أبى حدثني قال هللا عبد بن موسى حدثنا قال جدي حدثنا العلوي يحيى بن محمد بن الحسن أخبرنا
 بن عمر بن هللا عبد بن الرحمن عبد حدثني قال المخزومي الرحمن عبد بن هللا عبد بن سلمة حدثنا قاال البكري
 الفقية يوسف وأبو مصعب بن هللا وعبد وھب بن وھب البختري وأبو انا هللا عبد بن ليحيى دعينا قال العمرى حفص
 بعينوس الرجل ھذا آمنت انى ھؤالء يا لنا فقال قال المؤمنين أمير الرشيد ھارون عند جالس هللا عبد بن بيحيى فإذا
 وعينى بنسبى معروف السبعين من رجل انا يحيى فقال لي اسمھم له فقلت منھم قال رجال أخذت فكلما معه رجال
 بھم تخبر ان اال أمان لك فليس هللا اتق يحيى يا له فقلنا قال عنھم رفعتھا ما قدمى تحت كانوا لو وهللا ذلك ينفعني فھل
 يا قال ثم إلى فنظر قال...  ساقا ممسكا اال الساق يرسل ال...  تنضبه حرباء من أصغر ألنت...  يحيى يا فقلت فأبى
 يوسف أبا وسأل له أمان ال المؤمنين أمير يا وقال فشقه األمان البختري أبو وأخذ قال األمثال بي اتضرب هللا عدو

 ھارون وإذا متغير فرمص ھو فإذا أخرى مرة له دعينا ثم أياما أقمنا ثم قال عنھم تساله ان لك ليس فقال القاضي
 يده ووضع كرفسة كأنه لسانه اخرج عليه اكثرنا فلما يكلمنى فال اكلمه الرجل ھذا إلى ترون اال فقال يكلمه فال يكلمه
 قال عنقه لضربت القتل عليه رأيت لو وهللا السم سقيته انى ويقول يتغيظ ھارون فجعل قال أتكلم اقدر ال اني أي عليه
 على سقط قد بيحيى وإذا الستر بلغت حين فالتفت قال يسقى ان أمرت وال سقيته كنت ان عةالبي ايمان على وقال
 في يحيى على يفحش جعل مصعب بن هللا عبد ان الحديث ھذا غير في وسمعت جدي قال به حركة ال وجھه

 ھذا ان المؤمنين أمير اي عليه أكثر لما يحيى فقال قال وخلقك خلقك هللا سمج لقد يقول فيما له ويقول ويشتمه المجلس
 نجب بامركمو قوموا...  القائل وھو هللا عبد بن محمد اخى مع باألمس ھذا ببعض بعضنا يضرب وھو ولك لي عدو

 له فقال الشعر ھذا قلت مصعب بن له فقال قال بقتلى يأمر اليوم وھو...  حسن بنى يا فيكم الخالفة ان...  بطاعتنا
 احلف ال مصعب بن قال ھذا قلت كنت ان وقوتك حولك إلى ووكلك وقوته هللا حول من برئت ان فاحلف يحيى
 بن إسماعيل بذلك حدثني أجله وهللا قطعت أكبر هللا يحيى فقال فحلف به حلفك بما احلف فقال الرشيد إليه فالتفت
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 احمد بن مدمح حدثني قال جدي حدثني يحيى بن محمد بن الحسن أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا وغيره يعقوب
 مات حتى ثالث به يمض لم حلفه لما هللا عبد بن يحيى ان حديثين مصعب بن هللا عبد في سمعت قال المنصوري

 أسرع ما هللا إال اله ال قال ذكره إذا الرشيد فكان فمات فانتجع دابته عن فسقط منزله إلى انقلب يومه من ممات ويقال
 في الحسن بن هللا عبد بن يحيى مات يقول يحيى بن محمد بن إدريس وكان جدي قال مصعب بن من ليحيى اديل ما

 وخرج هللا عبد بن يحيى توفى لما يقول زيد بن طاھر بن على وسمعت جدي قال ھارون المؤمنين أمير حبس
 أمير لك يقول فقال على بن هللا عبيد بن الحسن بن العباس له يقال العلويين من رجل إلى المؤمنين أمير بعث بجنازته
  ساخط عليھا المؤمنين وامير روحھا منھا خرج جيفة على الصلى كنت ما الرجل فقال صاحبكم على صل المؤمنين

 المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا االردنى العزيز عبد بن يحيى - 7451
 االردنى العزيز عبد بن يحيى زكريا أبو قال يده هبخط أبى كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين بن على حدثنا
 فكيف زكريا ألبي قلت الرحمن عبد أبو ھذا األعمى الشافعي أبو وھو ببغداد ھنا ھا كان مسلم بن الوليد عنه حدث
  كثير أبى بن يحيى عنه اليماني يونس بن عمر أيضا حدث قد قلت مسلم بن الوليد عنه يحدث لم اعرفه ما قال حديثه

 بن وھشام جحادة بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفى القاسم وأبو العيزار أبى بن عقبة بن يحيى - 7452
 الواقدي واقد بن الرحمن وعبد الريان بن بكار بن ومحمد ثعلب بن الربيع عنه روى على بن محمد بن وجعفر عروة
 حدثنا الدوري خلف بن الھيثم حدثنا المخرمي ھيلس بن حميد بن محمد حدثنا الحفار جعفر بن محمد بن ھالل أخبرنا
 هللا رسول سئل قال مالك بن أنس عن جحادة بن محمد حدثنا العيزار أبى بن عقبة بن يحيى حدثنا ثعلب بن الربيع
 كتابه أصل رزقويه بن الحسن أبو إلى دفع يشمھا ريحانه ھي إنما باس ال قال الصائم ايقبل سلم و عليه هللا صلى
 بن مكرم أبى حدثنا قال قراءة الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا ثم منه فنقلت القاضي احمد بن مكرم من معهس الذي
 يكذب بثقة ليس كوفى شيخ العيزار أبى بن عقبة بن يحيى يقول معين بن يحيى سمعت قال الھيثم بن يزيد حدثنا احمد

 األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني
 قد الغالبي بن قال ثقة يكن ولم العيزار أبى بن عقبة بن يحيى معين بن يحيى زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا
 قال اآلجري على بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا رآه

 موسى بن يعقوب ان البرقاني لنا ذكره وفيما بشيء ليس فقال العيزار أبى بن عقبة بن يحيى عن داود أبا سألت
 بن يحيى زرعة ألبي قلت قال البرذعي عمر بن سعيد حدثنا النجم بن طاھر بن احمد حدثنا قال حدثھم األردبيلي

 يعقوب الفضل أبو حدثنا الھروي العباس بن محمد قال قال البرقاني أخبرنا الحديث ضعيف قال العيزار أبى بن عقبة
 كوفى العيزار أبى بن عقبة بن يحيى قال األسدي محمد بن صالح الفضل أبو أخبرنا الحافظ محمود بن إسحاق بن
 بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني وأخبرنا جدا الحديث منكر ضعيف بغداد قدم

  بثقة ليس العيزار أبى بن عقبة بن يحيى قال أبى حدثنا النسائي شعيب

 وعبد اسلم بن وزيد دينار بن سلمة حازم أبى عن بھا وحدث بغداد قدم المديني زكريا أبو سابق بن يحيى -  7453
 لعواما وأبو النيسابوري معاوية بن ومحمد المثنى بن حجين عنه روى الجعفي خليفة بن وخيثمة حرملة بن الرحمن
 حدثنا الموصلي الصقر بن ھمام بن محمد طاھر أبو أخبرنا حجر بن وعلى سعيد بن وقتيبة الرياحي يزيد بن احمد
 سابق بن يحيى حدثنا المثنى بن حجين حدثنا خالد بن سليمان حدثنا العطار مخلد بن محمد حدثنا الواعظ بن عمر

 فال مرضوا ان األمة ھذه مجوس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعد بن سھل عن حازم أبى عن المديني
 عبد بن الخصيب أخبرنا النيسابوري القطان يوسف بن محمد حدثني القدرية يعنى تشھدوھم فال ماتوا وان تعودوھم

 المديني سابق بن يحيى زكريا أبو قال أبى أخبرنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا بمصر القاضي هللا
  ببغداد رايته وقال حجر بن على عنه روى حرملة بن عن

 المبشر بن محمد مولى انه وقيل أنفسھم من وادعى انه قيل سعيد أبو زائدة أبى بن زكريا بن يحيى - 7454
 عمر بن هللا وعبيد األعمش وسليمان خالد أبى بن وإسماعيل عروة بن وھشام أباه سمع الكوفة أھل من الھمداني
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 بن ومحمد الحفري داود وأبو السرى بن وھناد سعيد بن وقتيبة آدم بن يحيى عنه روى أرطاة بن جاجوح العمرى
 كريب وأبو يونس بن وسريج شيبة أبى ابنا وعثمان بكر وأبو معين بن ويحيى حنبل بن وأحمد الطباع بن عيسى
 الحسن أبو أخبرنا بھا وحدث بغداد وقدم المدائن قضاء يحيى ولى عرفة بن والحسن أيوب بن وزياد العالء بن محمد
 بن الحسن حدثنا المطيري جعفر بن محمد بكر أبو أخبرنا األھوازي الصلت بن ھارون بن موسى بن محمد بن احمد
 أبى عن مالك بن عراك عن زيد بن أسامة عن عمر بن هللا عبيد عن زائدة أبى بن زكريا بن يحيى حدثنا عرفة
 على أخبرنا الفطر صدقة الرقيق في ان اال زكاة والرقيق الخيل في ليس قال سلم و هعلي هللا صلى النبي عن ھريرة

 حدثنا أيوب بن زياد حدثنا الذراع محمد بن شعيب حدثنا الھاشمي موسى بن هللا عبد أخبرنا البصري على أبى بن
 إلى وخرج المجلس ھذا غير دببغدا يحدث ولم زياد قال ومائة وثمانين اثنتين سنة في زائدة أبى بن زكريا بن يحيى

 و عليه هللا صلى هللا رسول ان جابر عن الزبير ابى عن حجاج حدثنا قال الطريق في فمات القضاء على النصيرية
 بن احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا صالحھا يبدوا ان قبل الثمرة بيع عن نھى سلم
 بن ميمون بن زكريا ھو زائدة أبي بن زكريا يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد
 يحيى جد زائدة أبى واسم األبار على بن احمد العباس أبو قال قال احمد بن دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرني فيروز
 بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني فيروز بن ميمون زكريا بن

 فيروز بن ميمون بن زائدة أبى بن زكريا معين بن يحيى زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد
 على أخبرنا الخالل محمد بن الحسن أخبرنا الوادعي هللا عبد بن عمرو موالي وھم جاھلى وفيروز اسالمى ميمون

 على سمعت قال األزدي النضر بن محمد حدثنا قال حدثھم النخعي كاس نب محمد بن على ان الحريري عمرو بن
 إلى ثم زمانه في الثوري سفيان إلى ثم زمانه في الشعبي إلى ثم زمانه في عباس بن إلى العلم انتھى يقول المديني بن

 أبو حدثنا ندارالب وھب بن إسحاق بن أحمد أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا زمانه في زائدة أبى بن يحيى
 زكريا بن يحيى من اثبت الثوري سفيان بعد بالكوفة يكن ولم المديني بن على قال قال النضر بن احمد بن على غالب
 راشد بن على بن احمد بن على أخبرنا بالدنيور الخطيب الزھري ربيعة بن منصور الفتح أبو أخبرنا زائدة أبى بن

 علم صار ثم وذكرھم ستة على يدور اإلسناد فإذا نظرت المديني بن على قال قال الجارود بن يحيى بن احمد أخبرنا
 ويكنى سعيد بن يحيى إلى ھؤالء علم انتھى ثم وقال وسماھم العلم يصنف ممن األصناف أصحاب إلى الستة ھؤالء
 سعيد أبا ويكنى زائدة أبى بن زكريا بن يحيى وإلى ومائة وتسعين ثمان سنة صفر في ومات تميم بنى مولى سعيد أبا

 احمد بن عثمان أخبرنا المعدل هللا عبد بن احمد بن علي أخبرنا ومائة وثمانين اثنتين سنة في مات الھمداني مولى
 اثنتين سنة زائدة أبى بن زكريا بن يحيى مات المديني بن على قال قال البراء بن احمد بن محمد حدثنا الدقاق
 بكر أبو أخبرنا على بن الحسن حدثنا الحكيمي إبراھيم بن محمد حدثنا عفرج بن مخلد بن إبراھيم أخبرنا وثمانين
 بن يحيى من على أشد يخالفنى رجل بالكوفة ما يقول سعيد بن يحيى سمعت قال النقال حارثا سمعت قال األشناني

 لي قال بخاريال قال فارس بن احمد أبو قال قال المستملى إبراھيم بن على أخبرنا الفضل بن أخبرنا زائدة أبى
 نزلتم يقول الحسن وسمعت إبراھيم قال للحديث األخذ جيد يحيى كان يقول األحمر خالد أبا سمعت موسى بن إبراھيم
 احمد بن على حدثنا بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن حمزة أخبرنا زائدة أبى بن زكريا بن يحيى يعنى الكوفة أھل بافقة
 وابنه ثقة زائدة أبى بن زكريا قال أبى حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن الحص مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن

 مفتيا للحديث الكوفيين حفاظ من ويعد المدائن قضاء على وكان والحديث الفقة له جمع ممن وھم ثقة زكريا بن يحيى
 يحيى ان حاتم أبى بن نالرحم عبد وذكر قلت زائدة أبى بن يحيى كتب على كتبه صنف إنما ووكيع سنة صاحب ثبتا
 بن احمد أخبرنا النخعي عمر بن الرحمن عبد أخبرنا الصوري حدثني بالكوفة الكتب صنف من أول زائدة أبى بن

 أبى بن حماد بن إسماعيل سمعت يقول العنقرى حسينا سمعت قال الجعفي يوسف بن الفضل حدثنا زياد بن محمد
 بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرنا العطرة العروس ثلم الحديث في زائدة أبى بن يحيى يقول حنيفة
 عبد بن محمد وأخبرنا معين بن يحيى قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد

 معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد
 إسحاق أبى عن سفيان عن حدث واحد حديث في اال الحديث في أخطا أعلمه وال كيسا زكريا بن يحيى كان يقول
 عبيدكم يكون ان احب ما هللا عبد قال قال برمة بن قبيصة عن اتفقا ثم حصين أبى عن سفيان عن السكري وقال
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 بن هللا عبد بن محمد أخبرنا العالف يوسف بن محمد بن عثمان أخبرنا قبيصة عن واصل عن ھو وانما مؤذنيكم
 أحد أصحابنا من علينا قدم ما يقول عيينة بن سمعت قال الناقد عمرو حدثنا حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا إبراھيم
 أخبرنا زرق بن احمد بن محمد أخبرنا زائدة أبى بن زكريا بن ويحيى المبارك بن هللا عبد الرجلين ھذين يشبه
 بن يحيى عن وسئل يونس بن عيسى سمعت قال داود بن محمد حدثنا إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان
 احمد أخبرني احفظ بنى يا له فيقول سعيد بن مجالد إلى به يجئ زكريا رأيت وقد قال ثقة فقال زائدة أبى بن زكريا
 ليحيى قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي الحسن أبا سمعت قال األشناني بكر أبو محمد بن
 األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرنا ثقتان كالھما قال زائدة أبى بن زكريا بن يحيى أو إليك أحب مسھر فابن معين بن

 سمعت قال مريم أبى بن سعد بن احمد حدثنا المصري سليمان بن احمد بن على أخبرنا المظفر بن محمد أخبرنا
 أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري حدثنا ثقة زائدة أبي بن زكريا بن يحيى يقول ينمع بن يحيى
 نعيم أبو أخبرنا ثقة كوفى زائدة أبى بن زكريا بن يحيى سعيد أبو قال أبى أخبرني قال النسائي شعيب بن الكريم عبد

 أيوب بن زياد سمعت قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا المزكى يحيى بن محمد بن إبراھيم حدثنا إجازة الحافظ
 يحدث زائدة أبى بن يحيى وكان مات ثم اشھر أربعة المدائن قضاء ولى زائدة أبى بن زكريا بن يحيى كان يقول
 معاذ بن محمد جعفر أبو أخبرنا المفيد محمد بن احمد بن محمد أخبرنا الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا حفظا

 خالفة في توفى الھمذاني زائدة أبي بن زكريا بن ويحيى قال عدى بن الھيثم حدثنا السنجي داود أبو حدثنا الھروي
 بن محمد بن محمد أخبرنا األنصاري مروان بن على بن زيد بن محمد أخبرنا الطناجيرى الفرج أبو أخبرنا ھارون
 حدثنا الحلبي أسامة أبى بن على بن الحسين رناأخب الفراء بن خازم أبو وأخبرنا حاتم بن ھارون حدثنا الشيباني عقبة
 سنة بالمدائن زائدة أبى بن زكريا بن يحيى ومات قاال سعد بن محمد حدثنا الدنيا أبى بن حدثنا األشيب بن عمران أبو

 حدثنا قال الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري أخبرني بھا قاض وھو سعد بن زاد ومائة وثمانين ثالث
 أبا يكنى وادعة بنى من ھمذانى فإنه زائدة أبى بن زكريا بن يحيى واما قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد نب محمد
 يوم السن من وبلغ ومائة وثمانين ثالث سنة وفاته كانت المؤمنين أمير لھارون بھا قاض وھو بالمدائن توفى سعيد
 محدثي فقھاء في يعد وكان بالكوفة الكتب صنف من أول انه ويقولون الحديث حسن ثقة وكان سنة وستين ثالثا توفى
 هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا األولى جمادى في وفاته وكانت الكوفة أھل

 سعيد أبو أخبرنا بالمدائن زائدة أبي بن زكريا بن يحيى سعيد أبو مات فيھا ومائة وثمانين ثالث سنة قال الحضرمي
 بن ويحيى قال خياط بن خليفة حدثنا األھوازي احمد بن عمر حدثنا جعفر بن محمد بن هللا عبد اخبرنا حسنويه بن

 احمد بن دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرني ومائة وثمانين أربع أو ثالث سنة مات ھمذان مولى زائدة أبى بن زكريا
 أخبرنا ومائة وثمانين أربع سنة زائدة أبى بن مات قال المرزبان بن مسروق حدثنا قال األبار على بن احمد أخبرنا

 بن أخبرنا ومائة وثمانين أربع سنة في مات زائدة أبى بن زكريا بن يحيى ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار
 يحيى بن هللا عبد أخبرني يقول معين بن يحيى سمعت قال إسحاق بن حنبل حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق

 زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد ناأخبر السكري
  وستين ثالث بن وھو زائدة أبي بن زكريا بن يحيى ومات

 وعن أبيه عن حدث بردة أبا يكنى األشعري موسى أبى بن بردة أبي بن هللا عبد بن يزيد بن يحيى - 7455
 عمر بن هللا وعبيد السدوسي عقبة بن ومحمد الحنفي عمرو بن العالء عنه روى جريج وبن خالد أبى بن إسماعيل
 بن محمد بن وعلى األزھري أخبرني معين بن يحيى منه وسمع بھا وحدث بغداد قدم الكوفة أھل من وھو القواريرى

 بن هللا عبد حدثنا الصيرفي سىمو بن عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا قاال الحربي الحسن
 صلى النبي اتى انه أبيه عن قيس عن إسماعيل عن بردة أبى بن يحيى حديث يقول أبى سمعت قال المديني بن على
 سمعته وقد أبيه عن األحوص أبى عن إسحاق أبى حديث ھو إنما منكر حديث ھو الھيئة رث وھو سلم و عليه هللا
 سمعت قال على بن هللا عبد حدثنا عمران بن محمد أخبرنا الصفار أخبرنا حربيال وأخبرني بردة أبى بن يحيى من
 موسى بن محمد سعيد أبو لنا ذكر الذي الكتاب نسخة في قرأت منكرة أحاديث روى بردة أبى بن يحيى يقول أبى

 بن عثمان اأخبرن العتيقي أخبرني ثم به أصله وذھب األصم يعقوب بن محمد العباس أبى من سمعه انه الصيرفي



94 

 

 ھنا ھا كان يقول معين بن يحيى سمعت قال حدثھم حاتم بن محمد بن العباس بن األصم أخبرني المخرمي محمد
 يحيى ليحيى قيل الحديث ضعيف وھو منه سمع وقد السيب على كان بردة أبى بن يزيد ولد من يحيى له يقال رجل
 بن احمد حدثنا قال حدثھم األردبيلي موسى بن يعقوب ان انيالبرق لنا ذكرنا وفيما باس به ليس قال ھو كيف يزيد بن

 كان قال بردة أبي بن يحيى بردة أبو الرازي زرعة ألبي يعنى قلت قال البرذعي عمر بن سعيد النجم بن طاھر
 رانمھ بن هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا الحديث واھي
 بردة أبي بن هللا عبد بن يزيد بن يحيى محمد بن صالح أبو قال قال به فأقر على بن طالب بن محمد على قرأت قال
 ال جريج بن أصل له ليس القاضي جلس إذا وحديث مناكير أحاديث جده عن يروى الحديث ضعيف موسى أبى بن

 بن محمد العباس أبو حدثنا الحرشي الحسن بن داحم بكر أبو القاضي أخبرناه الذي الحديث وھو قلت ھذا يحتمل
 عن األشعري يزيد بن يحيى حدثنا الحنفي عمرو بن العالء حدثنا البرلسى سليمان بن إبراھيم حدثنا األصم يعقوب

 عليه ھبط مكانه في القاضي جلس إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عطاء عن جريج بن
 الضبي احمد بن محمد بن الكريم عبد أخبرنا تركاه الجادة عن جار فإذا يجر لم ما ويرشدانه ويوفقانه يسددانه ملكان
  الحديث في بالقوي ليس بردة أبي بن هللا عبد بن يزيد بن يحيى قال الدارقطني الحسن أبو أخبرنا

 راشد بن ومعمر القمي عثوأش الثوري سفيان سمع كوفى أنفسھم من العجلي زكريا أبو يمان بن يحيى -  7456
 بن ويحيى البطاع بن عيسى بن محمد أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد وقدم الكوفة أھل من جماعة عنه روى

 بن محمد أخبرنا األھوازي الصلت بن احمد بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا عرفة بن أخبرنا األھوازي الصلت
 عن عروة عن الزھري عن معمر عن العجلي اليمان بن يحيى حدثني الق عرفة بن الحسن حدثنا المطيري جعفر
 الطناجيري الفرج أبو أخبرني نسائه بين اقرع سفر في خرج إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قالت عائشة
 سألت الق حاتم بن ھارون حدثنا الشيباني عقبة بن محمد أخبرنا األنصاري مروان بن على بن زيد بن محمد أخبرنا
 إلى كتب قال بكر أبي بن الحسن أخبرنا ومائة عشرة سبع سنة قال ولدت متى زكريا أبا يا فقلت يمان بن يحيى
 يقول الرازي حاتم أبا سمعت قال حدثھم الھمذاني احمد بن هللا عبد ان يذكر شيراز من الجوري إبراھيم بن محمد
 كتبا معھما وحمال فاجابا البستان إلى فدعوناھما يمان بن يحيىو األشجعي فقدمھا ببغداد كنا يقول الطباع بن سمعت
 عمرو بن الحسن حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا عليھما وانتخبنا
 كانو ثيابه من اعجب فكنت قال يمان بن يحيى يدي بين جالسا كنت يقول الحارث بن وھو بشرا سمعت قال الشيعي
 رقاع كثرة وذكر ثيابي تسترنى يكن لم ألنه عورته على أي شددته ثم فخطته جوربا أخذت بشر قال ثيابي من يعجب
 أخبرني يقوينى ان أراد بشر قال ثيابي من أحسن ثيابك فقال مرة عليه انسان فمر بشر قال يمان بن يحيى جبة في

 بن محمد حدثنا زھري بن احمد حدثنا الزعفراني لحسينا بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن على حدثنا الصيمرى
 عب حدثنا األزھري أخبرني راھب ذاك فقال يمان بن يحيى وذكر عياش بن بكر أبا سمعت قال األخنسي عمران
 سمعت يقول عفان بن الرحمن عبد سمعت قال جدي حدثنا يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن
 حديث خمسمائة المجلس في يحفظ كان يمان بن يحيى من للحديث احفظ أصحابنا من كان ما يقول الجراح بن وكيع
 أخبرنا بدمشق التميمي عثمان بن الرحمن عبد بن محمد أخبرنا ابنه داود من احفظ أحدا بالكوفة اعلم فال نسي ثم

 محمد بن احمد سمعت قال حفص نب محمد بن احمد بكر أبو حدثنا الميانجي القاسم بن يوسف بن بكر أبو القاضي
 التفسير في حديث آالف أربعة سفيان عن احفظ يقول يمان بن يحيى سمعت يقول الرفاعي ھاشم أبا سمعت قال

 يقول يمان بن يحيى سمعت قال ھشام أبو حدثنا األبار على بن احمد أخبرنا احمد بن دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرنا
 فأملى إلى فيطلبون سفيان عند من ويقومون ونحوھا بالسبعين عنده من اقوم نتك قط الواحا سفيان إلى حملت ما

 حسنويه بن محمد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا نسيھا كتبھا إذا كان صدق فقال يحيى قول لوكيع فذكر عليھم
 نعدھا وكنا وكيع قال قال حنبل بن احمد سمعت قال األشعث بن سليمان حدثنا األنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا
 البيت إلى يذھب ثم سفيان عند الحديث به يعد يعنى خيطا يعقد يمان بن يحيى وكان البيت في نكتب ثم سفيان عند
 بن محمد أخبرنا البرقاني وأخبرنا اليمان بن يعنى خلط فايش مرة وقال تخليط عنده ولكن حديثا ويكتب عقدة فيحل
 ولم افلج وقد يمان بن يحيى سمعت قال عمار بن محمد حدثنا إدريس بن الحسن أخبرنا الھروي خميروية بن هللا عبد
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 عبد أخبرنا المالكي محمد بن على أخبرني به يحتج ال يمان بن ويحيى حفظا يحدثنا كان إنما كتاب من يحدثنا يكن
 أبى سألت قال المديني هللا عبد بن على بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا
 عبد بن محمد حدثنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني حفظه فتغير افلج قد وكان صدوق فقال اليمان بن يحيى عن
 عارضت ربما معين بن يحيى زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا قال الشافعي هللا

 سفيان ھذا ليس وكيع فقال وكيعا بحديثه أتيت وقد عليه ضربت خالف فما لناسا بأحاديث يمان بن يحيى أحاديث
 بن سألت قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا جدا انكرھا منه نحن سمعنا الذي
 ال حديثه فان تخفف قال ھذا ما له فقلت يتثاقل رأيته ثم أجزاء إلى فاخرج اليمان بن يحيى حديث إلى يخرج ان نمير
 يعقوب قال منه سماعه بقية إلى يخرج بن على فامتنع فلج لما وخاصة به فيحدث الشيء يتوھم أصحابنا حديث يشبه

 ھو فليس نحن لقيناه الذي يمان بن يحيى عنه يحدث الذي سفيان كان ان وكيع لي قال قال معين بن يحيى عن وبلغني
 الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي الحسن أبا سمعت قال األشناني مدمح بن احمد بكر أبو أخبرنا ذاك
 بالقوي ليس قال حديثه في ھو كيف قلت صدوقا يكون ان أرجو قال يمان بن فيحيى معين بن ليحيى قلت يقول
 لفارسيا إسماعيل بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا
 باس به ليس فقال اليمان بن يحيى عن معين بن يحيى سئل قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا
 شيبة أبي بن عثمان بن محمد جعفر أبو حدثنا الفراء حبش بن محمد بن هللا ھبة أخبرنا رزق بن احمد محمد أخبرنا
 أخبرنا السكري أخبرني حديثه في عمره آخر في يضعف كان فقال يمان بن يحيى وذكر معين بن يحيى سمعت قال
 بن يحيى معين بن يحيى زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد

 سليمان بن احمد بن على أخبرنا المظفر بن محمد أخبرنا األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرني ضعيف اليمان
 ضعيف فقال اليمان بن يحيى عن معين بن يحيى يعنى وسألته قال مريم أبى بن سعد بن احمد ناحدث المصري
 يحيى ليس يقول هللا عبد أبا سمعت قال إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا الحديث
 جدي قال قال يعقوب بن احمد بن مدمح حدثنا عمر بن الرحمن عبد أخبرنا األزھري أخبرنا الحديث في حجة يمان

 من وھو خولف إذا بحجة وليس الغلط كثرة عليه أصحابنا انكر وانما الحديث كثير صدوقا وكان يمان بن ويحيى
 وقبيصة إسماعيل بن ومؤمل الزبيري احمد أبى مع سفيان أصحاب من ويعد عنه الكثرة في سفيان أصحاب متقدمى

 األشجعي عن سفيان عن الرواية كثرة في ويعد المتأخرين من ونظرائھم يالفرياب يوسف بن ومحمد عقبة بن
 قال اآلجري على بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا والمتقدمين

 سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا ويقلبھا األحاديث في يخطئ فقال يمان بن يحيى وذكر داود أبا سمعت
 حدثني البرقاني أخبرنا بالقوي ليس اليمان بن يحيى قال أبى حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا
 يمان بن يحيى قال الساجي يحيى بن زكريا حدثنا األيادي على بن محمد حدثنا اآلدمي محمد بن احمد بن محمد
 في الخطا يزل لم أو لقيناه حين تغير أو ھكذا يزل لم أدري ال بعجائب الثوري عن حدث قال حنبل بن احمد ضعفه
 أخبرنا مروان بن على بن زيد بن محمد أخبرنا الطناجيري أخبرني عجائب الثوري عن التفسير من وروى كتبه
 ئةوما وثمانين ثمان سنة العجلي اليمان بن يحيى ومات قال حاتم بن ھارون حدثنا الشيباني عقبة بن محمد بن محمد

 تسع سنة في يمان بن مات فقال ھشام أبا سألت قال األبار على بن احمد أخبرنا دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرني
 اليمان بن يحيى زكريا أبو مات قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي جعفر أخبرنا وثمانين
  رجب في ومائة وثمانين تسع سنة العجلي

 بغداديا يكن ولم قلت بغدادي ھو حاتم أبى بن الرحمن عبد قال التمار أيوب أبو عطاء بن ميمون بن يحيى - 7457
 سليم أبى بن وليث جدعان بن زيد بن وعلى األحول عاصم عن بھا وحدث بغداد وسكن البصرة أھل من كان وانما
 البزاز الصباح بن والحسن لىالربا عمرو بن وحفص الفحام الوليد أبى بن محمد عنه روى المثنى بن هللا وعبد
 القرشي محمد بن على بن العزيز عبد الطيب أبو أخبرنا البصري مرزوق بن ومحمد الطوسي مسلم بن وعلى
 يحيى التمار أيوب أبو حدثنا الفحام الوليد أبى بن محمد حدثنا صاعد بن محمد أبو حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا

 يحيى حدثنا مرزوق بن محمد حدثنا الخوارزمي بكر بن جعفر بن العزيز عبد بةشي أبو وحدثنا على قال ميمون بن
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 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعيد أبى عن نضرة أبى عن زيد بن على عن القرشي عطاء عن ميمون بن
 استعنت وإذا هللا فاسال سألت إذا امامك تجده هللا احفظ يحفظك هللا احفظ غالم يا غليم يا أو غليم يا غالم يا سلم

 فلو القيامة يوم إلى كائن ھو بما القلم جف فقد الشدة عند يعرفك الرخاء في هللا إلى تعرف صاعد بن زاد با فاستعن
 ان واعلم يقدروا لم لك هللا كتب ما بغير ينفعوك ان جھدوا ولو يقدروا لم لك هللا كتب ما بغير يضروك ان الخلق جھد
 انھم ولو عليه يقدروا لم هللا يعطك لم شيئا يعطوك أن على اجتمعوا الناس ان فلو صاعد نب وقال يسرا العسر مع

 شدة لكل أن واعلم اليقين مع بالصبر هللا اعبد استطاعوا ما لك وكتبه لك هللا قدره شيئا يمنعوك ان على اجتمعوا
 الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد بن على أخبرني يسرا العسر مع وان يسرا العسر مع وان رخاء
 بن سعيد عن زيد بن على يقول أبى سمعت قال المديني بن على بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا
 شيخ رواه ھذا قال الناس مداراة با اإليمان بعد العقل راس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال المسيب
 أحمد بن عثمان الفضل بن أخبرنا زيد بن على عن ھشيم يسمعه ولم ضعيفا عندي وكان لتمارا أيوب له يقال ضعيف
 كذابا كان التمار عطاء بن ميمون بن ويحيى على بن عمرو حفص أبو قال قال الواسطي أحمد بن سھل حدثنا الدقاق
 البن قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان سعيد أبى عن نضرة أبى عن زيد بن على عن يحدث سمعت حفص أبو قال

 عن سعيد أبى عن نضرة أبى عن زيد بن على عن يحدث وسمعته حفص أبو قال كلمات أعلمك اال غليم يا عباس
 عاصم عن وروى حفص أبو قال األول عام قيظ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خطبنا قال الصديق بكر أبى

 اسنانه مضببا سرجس بن هللا عبد رأيت قال عاصم عن وروى يديھا فرفعت كبرت حفصة رأيت منھا منكرة أحاديث
 إبراھيم عن حماد عن سلمة بن حماد حدثنا هللا أستغفر فقال حماد عن سلمة بن حماد حدثنا يقول وسمعته قال بالذھب
 قال اسمع وانا عبدان بن مكي على قرئ يقول الجوزقى هللا عبد بن محمد سمعت قال العبدوي حازم أبو أخبرنا
 أخبرنا الصوري حدثنا الحديث منكر التمار عطاء بن ميمون بن يحيى أيوب أبو يقول الحجاج بن مسلم سمعت

 بن يحيى أيوب أبو قال أبى أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب
 إدريس بن الحسين أخبرنا خمروية بن أخبرنا البرقاني أخبرنا مأمون وال بثقة ليس بصرى التمار عطاء بن ميمون
 أدري ال قال ھو كيف قلت رغبان بن مسجد في ببغداد رايته التمار البصري ميمون بن يحيى قال عمار بن حدثنا
 قال الدارقطني الحسن أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا ومائة تسعين سنة في بغداد قدم ميمون بن يحيى ان بلغني قلت
  متروك التمار أيوب أبو بغدادي عطاء بن ميمون بن يحيى

 يسار بن إسحاق بن ومحمد األوزاعي عمرو أبا سمع مرو أھل من األنصاري تميلة أبو واضح بن يحيى - 7458
 بن وإسحاق الحربي محمد بن وسعيد نمير بن هللا عبد بن محمد عنه روى العتكي المنيب وأبا واقد بن والحسين
 حنبل بن وأحمد برى بن بحر بن وعلى الطباع بن عيسى بن محمد أھلھا من فروى ھاب وحدث بغداد وقدم راھويه
 بن محمد بن على الحسن أبو أخبرنا عرفة بن والحسن الدورقي ويعقوب منيع بن وأحمد االرزى هللا عبد بن ومحمد
 الرزى هللا عبد بن حمدم حدثنا محمد بن عباس حدثنا الخالل إسماعيل بن يزيد حدثنا قال بالبصرة البزاز إبراھيم
 قامت قال انه مالك بن أنس عن كعب بن محمد عن زياد بن يزيد عن إسحاق بن محمد حدثني واضح بن يحيى حدثنا
 و عليه هللا صلى هللا رسول أخذ ثم فتوضأ ماء من بقعب أتى إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع ونحن الصالة
 بين من القعب من الماء علينا يخرج منه فتوضانا قال الوضوء إلى ادنو الق ثم فمه على كفه وضع ثم بيده سلم

 أنه غير الطويل حميد أيضا به وحدثني قال رجل مائتي قال حمزة أبا يا القوم كان كم له قلت قال فرغنا حتى أصابعه
 غسان أبو حدثنا األبار على بن احمد أخبرنا احمد بن دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرنا رجال ثمانين كانوا انھم قال
 من لنا جعال قد فكانا تاجرين وكانا المبارك بن هللا عبد أبا يعني والمبارك أبي كان تميلة أبو قال قال زنيجا يعنى
 أخبرني كالھما شاعرين فخرجا غسان أبو قال القصائد المبارك وبن انا احفظ فكنت قال درھم فله قصيدة من حفظ
 على بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد اأخبرن المالكي محمد بن على
 قال موسى بن الفضل على واضح بن يحيى فقدم والسيناني واضح بن يحيى عن وسئل أبى سمعت قال المديني بن

 عمر حدثنا الدقاق فخل بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا مناكير أحاديث الفضل روى
 ثقة ھو كيف واضح بن يحيى تميلة أبى عن يسأل هللا عبد أبا سمعت قال األثرم بكر أبو حدثنا الجوھري محمد بن
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 باب إلى يجيء كان ھشيم باب على عنه كتبنا قال ثم باس به يكون اال هللا شاء ان أرجو قال ثم باس به ليس فقال ھو
 أخبرنا ثم جارنا مرو أھل من نعم فقال خراساني له قيل الحديث يكتب يختلف وكان زمانا ذلك بعد بقى ثم ھشيم

 سمعت يقول داود أبا سمعت قال على بن محمد عبيدة أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا العتيقي
 سمعت قال األشناني محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا شيئا يحسن كان ما رأيته قد تميلة أبو يقول معين بن يعنى يحيى
 عن معين بن يحيى يعنى وسألته يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد
 أبى بن حدثنا صدقة بن الحسين حدثنا أبى حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا باس به ليس فقال واضح بن يحيى
 الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري ناوأخبر يقول معين بن يحيى سمعت قال خيثمة
 هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري حدثنا ثقة تميلة أبو معين بن يحيى قال قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا

 به ليس مروزي ضحوا بن يحيى تميلة أبو قال أبى أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا القاضي
 السياري القاسم بن قاسم أخبرنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا قال العبدوي احمد بن عمر حازم أبو لنا أجاز باس
 واضح بن يحيى تميلة أبو كان قال بشر بن مصعب بن العباس الفضل أبو حدثنا الرحمن عبد بن عيسى حدثنا بمرو
 تميلة أبا مرو أمور عن يسأل ان يكفيه كان خراسان صاحب أو واليا مرو دخل من يقال وكان الناس بأيام عالما
 بھا ومات امره اصلح حتى العراق إلى فخرج لرجل كفالة في دين عليه وقع تميلة أبو وكان شھرب بن ومعاذ
 حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد أخبرنا الرازي الحسن بن على حدثنا الصيمرى هللا عبد أبو القاضي أخبرني

  صدوق المروزي واضح بن يحيى تميلة أبو قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد

 استخلف فلما حجره في وجعله إليه الرشيد ھارون ضم قد المھدى كان على أبو برمك بن خالد بن يحيى - 7459
 ھارون نكب ان إلى إليه وايرادھا األمور اصدار وجعل أبى قال ذكره وإذا يعظمه وكان حقه ليحيى عرف ھارون
 بن احمد حدثنا الخالل محمد بن الحسن أخبرنا ابنه جعفر وقتل مات ان إلى الحبس وخلده عليه فغضب البرامكة
 اربابھا عقول على تدل أشياء ثالثة خالد بن يحيى قال قال النديم يحيى بن محمد بكر أبو أخبرنا عمران بن محمد
 ما بأحسن وتحدثوا تكتبون ما أحسن واحفظوا تسمعون ما أحسن كتبواا لولده يقول وكان والرسول والكتاب الھدية

 بن إبراھيم بن إسحاق حدثنا إمالء الرزاز البختري عمرو بن محمد حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا تحفظون
 كفى...  عليه مكتوب صغير مجتمع بيت في يقعد خالد بن يحيى كان قال رجاء أبى بن محمد حدثني قال سفيان
 الواعظ احمد بن عمر حدثنا لفظا طالب أبي بن الحسن حدثني سفاال العلو بملتمس وكفى...  رفعة التواضع بملتمس
 يقول خالد بن يحيى سمعت قال األصمعي حدثنا قال يحيى بن زكريا حدثنا السكري الرحمن عبد بن هللا عبيد حدثنا
 الحسن بن على بن الوھاب عبد تغلب أبو أخبرنا عبرة بعدنا نلم ونحن أسوة قبلنا بمن ولنا عارية والمال دول الدنيا

 سمعت قال الكاتب محرز حدثني الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا الجريري زكريا بن المعافى حدثنا قال الملحمى
 أبو رناأخب به مرتھن فانا إليه أحسنت ومن فيه مخير فانا إليه أحسن لم من خالد بن يحيى قال يقول مروان بن الفضل
 قال بكار بن الزبير حدثنا النحوي األزھر أبو هللا عبد بن الحسن سعيد أبو حدثنا البزاز الواحد عبد بن محمد الحسن
 يوم ذات فركب درھم مائتي له تعرض لمن ركب إذا خالد بن يحيى صالت كانت يقول إبراھيم بن إسحاق سمعت
 في مر من كل... ...  جنتان ربنا فضل من لك...  اتيحت يحيى الحصور سمى يا له فقال شاعر أديب له فتعرض
 يحيى قال...  العجالن للقابس منكم ھي...  قليل لمثلى درھم مائتا... ...  مائتان نوالكم من فله...  عليكم الطريق
 اما ثثال من بواحدة أخذ وقد تزوج نه فذكر حاله عن سأله الخليفة داره من رجع فلما داره إلى بحمله وامر صدقت

 له فأمر نقلھا له يتھيا ان إلى يكفيھا ما للمرأة جاريا يقيم ان واما يطلق ان واما آالف أربعة وھو المھر يؤدى ان
 وأربعة للبنية آالف وأربعة المنزل إليه يحتاج لما آالف وأربعة منزل لثمن آالف وباربعة للمھر آالف بأربعة يحيى
 المأمون سمع انه أكثم بن يحيى حدثني يقول إسحاق سمعت الزبير وقال درھم ألف عشرين فأخذ بھا يستظھر آالف
 أوالد...  يقول حيث القائل صدق ولقد والشجاعة والجود والبالغة الكتابة في وكولده خالد بن كيحيى يكن لم يقول
 الكتابة اما المؤمنين أمير يا فقلت...  الصنائع طبائع...  اختبرتھم إذا فھم... ...  الطبائع كاالربع...  أربع يحيى

 بن احمد أخبرني السند ثغر اولية ان رأيت وقد يحيى بن موسى في فقال الشجاعة ففيمن فنعرفھا والسماحة والبالغة
 قال السامري جعفر بن محمد أخبرنا السلمي عثمان بن احمد بن محمد بكر أبو جدي أخبرنا الدمشقي الواحد عبد
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 لم الذي ياتى عليه نعمته هللا أتم يحيى رأيت...  خالد بن يحيى في الحميري بوسقا ألبي الربعي الفضل أبو أنشدني
 عمر بن احمد أخبرنا...  يعد الذي ينسى وال الرجال إلى...  ابدا معروفة من كان الذي ينسى... ...  أحد يأته

 احمد بن محمد حدثنا ريازك بن المعافى حدثنا محمد وقال أخبرنا احمد قال الجازرى الحسين بن ومحمد النھرواني
 إليه فشكوت برمك بن خالد بن يحيى أتيت قال أبى حدثني الموصلي بن قال قال فھم بن حسين حدثنا الثلج أبى بن

 جاءني قد رجال فيه فكن عليه أدلك أمر ھنا ھا ولكن شيء الوقت ھذا في عندنا ليس بك اصنع ما ويحك فقال ضيقة
 أعطيت قد انك بلغني وقد علي فالح عليه ذلك أبيت وقد شيئا صاحبه استھدى ان يسألنى مصر صاحب خليفة

 دينار ألف ثالثين من تنقصھا ان فاياك اعجبتنى قد انھا وأخبره إياھا استھديه ذا فھو دنانير آالف فالنة بجاريتك
 دينار ألف ثالثين نم انقصھا ال فقلت بالجارية فساومنى وافانى قد بالرجل اال شعرت ما فوهللا قال يكون كيف وانظر
 ثم الفا العشرين وقبضت فبعتھا ردھا عن قلبي ضعف سمعتھا فلما دينار ألف عشرين بذلك حتى يساومنى يزل فلم

 إلى اجبت ان نفسي ملكت ما وهللا فقلت فأخبرته الجارية بيعك في صنعت كيف لي فقال خالد بن يحيى إلى صرت
 فإذا جاريتك فخذ ھذا مثل في جاءني قد فارس صاحب خليفة ھذاو لخسيس انك فقال سمعتھا حين ألفا العشرين
 عليه فاسمت الرجل فجاءني قال بذلك منك يشتريھا ان بد ال فإنه دينار ألف خمسين من تنقصھا فال بھا ساومك
 فاوجبتھا بھا اصدق ولم ردھا عن قلبي فضعف دينار ألف ثالثين أعطاني حتى يساومنى يزل فلم دينار ألف خمسين

 قال الثانية عن األولى تؤدبك الم ويحك فقال فأخبرته الجارية بعت بكم لي فقال خالد بن يحيى إلى صرت ثم بھا هل
 خمسين بھا افدت جارية فقلت فقال إليك فخذھا جاريتك ھذه فقال قال فيه اطمع لم شيء رد عن له وهللا ضعفت قلت
 عمران بن محمد بن احمد أخبرنا الخالل بن الحسن برناأخ تزوجتھا وانى حرة انھا اشھدك املكھا ثم دينار ألف
 خالد بن يحيى كان قال نيزوذ بردا بن عيسى بن على حدثني ھارون بن ميمون حدثني الحكيمي هللا عبد أبو حدثنا
 األخرم جعفر أبى بن محمد بن احمد أخبرنا تبقى ال فانھا فانفق أدبرت وإذا تفنى ال فانھا فانفق الدنيا أقبلت إذا يقول
 بن خالد بن يحيى بن جعفر بن محمد حدثني المبرد يزيد بن محمد حدثنا الطومارى احمد بن عيسى على أبو أخبرنا
 العظيمة واالموال والنھى األمر بعد ابت يا والحبس القيود في وھم برمك بن خالد بن يحيى ألبيه أبى قال قال برمك
 ولم عنھا غفلنا بليل سرت مظلوم دعوة بنى يا أبوه له فقال قال والحبس الصوف ولبس القيود إلى الدھر اصارنا
 عنھم زمانا الدھر سكت... ...  غدق ريان والدھر زمنا...  نعمة في غدوا قد قوم رب...  يقول انشا ثم عنھا هللا يغفل
 ومائة تسعين سنة في مات يحيى ان خالد بن يحيى بن الفضل أخبار في تقدم قد...  نطق حين دما ابكاھم ثم... 

 ودفن الفضل ابنه عليه صلى سنة سبعين بن وھو المحرم من خلون لثالث بالرافقة الرشيد حبس في وفاته وكانت
  ھرثمة ربض له يقال موضع في الفرات شاطئ على

 أبو مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد بن أبان بن سعيد بن يحيى - 7460
 عروة بن وھشام األنصاري سعيد بن يحيى عن بھا وحدث بغداد سكن الكوفة أھل من األموي ثم لقرشيا أيوب

 المغازي كتاب إسحاق بن محمد عن وروى جريج وبن العمرى هللا وعبيد األعمش وسليمان خالد أبي بن وإسماعيل
 بن الحسن أخبرنا األزرق سانح بن ومحمد معين بن ويحيى يونس بن وسريج حنبل بن وأحمد سعيد ابنه عنه حدث
 سعيد بن يحيى حدثنا أبى حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا التميمي على

 الحبلة حبل بيع عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال عمر بن عن نافع عن هللا عبيد حدثنا قال األموي
 بن يحيى قال سعيد بن محمد بن احمد العباس أبى عن الضبي ھارون بن الحسين ىعل قرانا قال الصيمرى أخبرنا
 الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن على حدثنا الصيمرى وأخبرنا بغداد نزل كوفى األموي سعيد
 سمعوا عوفىوال اخى سعيد بن محمد كان أبى قال قال سعيد بن يحيى بن سعيد سمعت قال زھير بن احمد حدثنا

 القاضي يوسف أبا يعنى يمر الشيء اال عرضا لنا وأصحاب يوسف وأبو انا واما إسحاق بن من سماعا المغازي
 سمعت قال محمد بن عباس حدثنا قال مرابا بن أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا
 قم غالم يا منھم رجل لي فقال عياش بن بكر أبى حلقة إلى اقعد كنت األموي سعيد بن يحيى قال سعيد بن يحيى
 ما لي قال ثم ماء فاسقنى قم له تقول العاص بن سعيد بن ھذا ھذا من تدرى رجل له قال وليت فلما فقمت ماء فاسقنى
 يالتميم على بن الحسين أخبرنا البرقاني أخبرنا األعمش إلى فذھبت قال األعمش حلقة وھذه ھؤالء بحلقة تصنع



99 

 

 بن يحيى عن حنبل بن احمد يعنى سئل قال المروذي بكر أبو حدثنا اإلسفرائيني إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا
 حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا الرومي هللا عبد بن بشرى أخبرنا الحديث في حركة له تكن لم فقال األموي سعيد
 الجوھري محمد بن عمر حدثنا خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي وأخبرنا الراشدي جعفر بن محمد حدثنا
 الكتب ھذه عنده اظن كنت ما لي فقال األموي سعيد بن يحيى ذكر هللا عبد أبا سمعت قال األثرم بكر أبو حدثنا قاال

 ناكتب وقد غيره وعن كثيرا حديثا األعمش عن عنده ان يزعمون ھم فإذا الكثير الحديث ھذا البرمكي وقال الكثيرة
 يصدق كان يقول كأنه الحديث في يحيى أمر يثبت ولم سعيد بن هللا عبد له يقال وعلم قدر له كان أخ له وكان عنه
 يزال ال قوله أعنى منكرا حديثا هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش عن روى له فقلت حديث بصاحب وليس

 بن احمد حامد أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا نعم هللا عبد أبو فقال السارق من إثما أعظم يكون حتى يتظنى المسروق
 حنبل بن احمد سمعت قال األشعث بن سليمان حدثنا األنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي حسنويه بن محمد
 رزقويه بن احمد بن محمد الحسن أبو إلى دفع غرائب األعمش عن عنده باس به ليس األموي سعيد بن يحيى يقول
 عثمان بن هللا عبيد أخبرنا قراءة األزھري أخبرنا ثم منه فنقلت القاضي احمد بن مكرم من سمعه ذيال كتابه أصل
 أھل من األموي سعيد بن يحيى يقول معين بن يحيى سمعت قال البادا الھيثم بن يزيد حدثني مكرم أخبرنا يحيى بن

 حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا اسالعب بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا باس به وليس الصدق
 قال زھير بن احمد حدثنا الحسين بن محمد حدثنا الرازي حدثنا الصيمرى وأخبرني يقول يحيى سمعت قال عباس
 بن أخبرنا البرقاني أخبرنا جماليا يلقب وكان عباس زاد ثقة األموي سعيد بن يحيى يقول معين بن يحيى سمعت
 أخبرنا العتيقي أخبرنا ثقة كوفى األموي سعيد بن يحيى عمار بن قال قال إدريس بن لحسينا أخبرنا الھروي خمروية
 فقال األموي سعيد بن يحيى عن داود أبا سألت قال على بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد
 عبد أخبرنا بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا النيسابوري القطان يوسف بن محمد حدثني ثقة به باس ال

 سكن كوفى العاص بن سعيد بن أبان بن سعيد بن يحيى أيوب أبو قال أبي أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن الكريم
 العاص سعيد بن أبان بن سعيد بن يحيى الدارقطني الحسن البى قلت قال البرقاني أخبرنا باس به وليس بغداد

 محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني ثقة قال األموي
 أيوب أبا ويكنى شمس عبد بن أمية بن العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد بن أبان بن سعيد بن يحيى قال سعيد بن

 يحيى سمعت قال فيانس بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا بھا فمات بغداد فنزل تحول
 قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا المزكى يحيى بن محمد بن إبراھيم حدثنا الحافظ نعيم أبو وأخبرنا قال األموي
 ثمانين وبلغ شعبان من النصف في السراج زاد ومائة وتسعين أربع سنة أبى مات يقول يحيى بن سعيد سمعت
 أخبرھم الخضر بن حمدان بن احمد ان يذكر الجوري إبراھيم بن حمدم إلينا كتب قال بكر أبى بن الحسن أخبرني

 بن سعيد بن يحيى مات فيھا ومائة وتسعين أربع سنة قال الزيادي حسان أبو حدثنا الضبي يونس بن احمد حدثنا قال
  وسبعين أربع بن وھو شعبان من للنصف أيوب أبا ويكنى العاص بن سعيد بن أبان

 جعفر أبا سمع البصرة أھل من تميم بنى مولى يقال األحول القطان سعيد أبو فروخ نب سعيد بن يحيى -  7461
 وسفيان جريج وبن األعمش وسليمان األنصاري سعيد بن ويحيى العمرى هللا وعبيد عروة بن وھشام الخطمي
 المديني نب وعلى مسلم بن وعفان مھدى بن الرحمن عبد عنه روى أمثالھم من آخرين في ومالكا وشعبة الثوري
 على بن وعمرو المثنى بن ومحمد وبندار القواريرى هللا وعبيد خيثمة وأبو معين بن ويحيى حنبل بن وأحمد ومسدد
 وحدث بغداد سعيد بن يحيى وقدم وغيرھم الربالى عمرو بن وحفص الدورقي ويعقوب المخرمي هللا عبد بن ومحمد

 بكر أبو حدثنا الفضل بن زھير بن محمد حدثنا الوعظ احمد نب عمر حدثنا قال الطناجيري الفرج أبو أخبرنا بھا
 نعم فقلت ألواح معك فقال ببغداد القطان سعيد بن يحيى لقيني يقول الحارث بن بشر سمعت قال البغدادي االصفرى

 عليف أراه أكن لم قال ذلك لم له فقيل قال محوته مضى فلما وقراھا أحاديث عشرة لي وكتب فناولته ناولني فقال
 قال على بن عمرو حدثنا موسى بن بشر حدثنا الصواف على أبو حدثنا الرزاز احمد بن على أخبرنا ھذا بغيرى
 اسن وھو آخرھا في عشرة تسع سنة معاذ بن معاذ وولد أولھا في عشرين سنة ولدت يقول سعيد بن يحيى سمعت
 بأصبھان السوذرجانى احمد بن هللا عبد اأخبرن قدمانى اال شيء في ومعاذ وخالد انا اجتمعت وما بشھرين منى
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 انا كنت يحيى قال قال على بن عمرو حدثنا بحر بن على بن الحسن بن محمد حدثنا المقرئ بن بكر أبو أخبرنا
 حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا قط شيء في تقدمانى فما نجتمع ومعاذ وخالد
 حدثا الحافظ نعيم أبو أخبرنا سنة عشرين قال شعبة إلى اختلفت كم ليحيى قلت قال الوليد أبو حدثنا إسحاق بن حنبل

 القطان سعيد بن يحيى سمعت يقول المديني بن على سمعت قال المثنى بن معاذ حدثنا الطبراني احمد بن سليمان
 يوم كل في منه اسمع كنت ما أكثر وعشرة أحاديث بثالثة اال عنده من ارجع كنت فما سنة عشرين شعبة لزمت يقول

 بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني
 بن روح زرعة أبو أنبأنا والء عقد على الحد ليس القطان سعيد بن يحيى لنا قال قال معين بن يحيى حدثنا الغالبي
 عبد حدثنا قال أبى ذكره قال حاتم أبى بن الرحمن عبد حدثنا القصار عمر بن محمد بن لىع أخبرنا الرازي محمد

 بيننا اجعل فقالوا شعبة عند يوما اختلفوا يقول مھدى بن الرحمن عبد سمعت قال األصبھاني رسته عمر بن الرحمن
 على فقضى إليه فتحاكوا يحيى ءجا حتى برحنا فما القطان سعيد بن يحيى يعنى باالحول رضيت قد فقال حكما وبينك
 بن محمد بن هللا عبد حدثنا المظفر بن محمد أخبرنا األزھري أخبرني احول يا فقدك يطيق ومن شعبة فقال شعبة
 عبد أخبرنا الثوري بسفيان يحيى غلبنا الحارث بن خالد قال قال أبى حدثني عرعرة بن هللا عبيد أبو حدثني جعفر
 أبو حدثنا حرب بن عبدة بن محمد حدثنا األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو حدثنا لمؤدبا جعفر بن محمد بن الغفار
 يحيى يا اخطأت الثوري سفيان لي قال اخطات إذا كنت قال القطان سعيد بن يحيى حدثنا الباھلى خالد بن محمد بكر

 في يشرب الذي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن يوما فحدث
 عليك اھون ھذا هللا عبد أبا يا اخطات فقلت سعيد بن يحيى قال جھنم نار بطنه في يجرجر إنما والفضة الذھب انية
 أم عن عمر هللا عبد عن بن هللا عبد بن زيد عن نافع عن عمر بن هللا عبيد أخبرنا فقلت قال يحيى يا ھو فكيف قال
 لقي ما منك ألقى ان تريد قلت كتابك على اعرض يحيى يا صدقت لي فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان سلمة
 الھيثم بن علي بن محمد أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا حديثه وذكرته كتبه له اصلحت زائدة لقى وما قال زائدة

 بحديثين فحدثته ليلة سفيان عندي بات دسعي بن يحيى وقال قال عمر بن هللا عبيد سمعت قال البادا يزيد حدثنا المقرئ
 قد ھو وإذا جالسا عليه كان الذي المصلى تحت فنظرت يتوضا وقام قال عبيد بن عمرو عن وحديث شعبة حديث
 وتعزروه تعالى هللا قول في عكرمة عن بشر أبى عن شعبة عن حدثته قال بھما حدثني سعيد أبا يا قلت عني كتبھما
 أخبرنا شددنا قال بثالث فعززنا تعالى هللا قول في الحسن عن عبيد بن عمرو عن وحدثته فبالسي دونه تقاتلوا قال

 سمعت قال المصيصي الخصيب أبو حدثنا المسيب بن محمد حدثكم التميمي على بن الحسين على قرأت قال البرقاني
 بن يحيى من له طلبا أحسن ال للحديث اخذا أحسن أحدا رأيت ما يقول مھدى بن الرحمن عبد سمعت يقول القواريرى

 محمد حدثني سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن الرحمن عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا حبيب بن وسفيان القطان سعيد
 واقام وحفظه به وعنى يطلب ممن أصحابنا من يكن لم فقال الحديث طلب من وذكر عليا سمعت قال الرحيم عبد بن
 لم طلبوه منذ يدعوه لم ھؤالء زريع بن ويزيد حبيب بن وسفيان سعيد بن يحيى الثةث اال فيه يزل ولم حدث حتى عليه

 إدريس بن الحسين حدثنا خمرويه بن هللا عبد بن محمد حدثنا البرقاني أخبرنا حدثوا ان إلى فيه يزالوا لم عنه يشتغلوا
 يحدث فكان حي وھو القطان يدسع بن ليحيى حديث ألفى تصنيفه في مھدى بن الرحمن عبد ادخل عمار بن قال قال
 حدثنا األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا الشروطي عالن بن جعفر بن محمد أخبرنا حي وھى عنه بھا

 اعلم رأيت وما القطان يحيى من بالرجال اعلم رأيت ما يقول التميمي محمد بن إبراھيم سمعت قال على بن الحسن
 سمعت يقول الطرائفي الحسن أبا سمعت قال األشناني محمد بن احمد بكر بوأ أخبرنا مھدى بن من الحديث بصواب
 فقال مھدى بن الرحمن عبد أبو سفيان في إليك أحب يحيى قلت معين بن يحيى سألت يقول الدارمي سعيد بن عثمان
 دليل بن الحسن بن على حدثنا النعالي إسحاق بن محمد خالي حدثني العباس بن الحسين بن الحسن أخبرنا يحيى
 أحدا رأيت ما المديني بن على لي قال قال الشھيد بن حبيب بن إبراھيم بن إسحاق حدثنا المقدمي هللا عبد أبو حدثنا
 راشد بن على بن احمد بن على أخبرنا بالدينور الخطيب ربيعة بن منصور أخبرنا سعيد بن يحيى من بالرجال اعلم

 محمد أخبرنا القطان سعيد بن يحيى من اثبت أحدا ار لم المديني بن على قال قال الجارود بن يحيى بن احمد أخبرنا
 يحيى يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن
 محمد حدثنا مياآلد احمد بن محمد حدثني قال البرقاني أخبرني سفيان في مھدى بن الرحمن عبد من اثبت سعيد بن
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 بن يحيى من بالرجال اعلم رأيت ما قال المديني بن على عن حدثت قال الساجي زكريا حدثنا قال األيادي على بن
 الرحمن عبد بن يحيى اجتمع فإذا مھدى بن الرحمن عبد من والخطا الحديث بصواب اعلم رأيت وال القطان سعيد
 بن محمد بن هللا عبد أخبرنا البرقاني أخبرنا عنه حدثت دھماأح عنه حدث وإذا حديثه تركت رجل حديث ترك على
 القطان سعيد بن يحيى حدثنا بندار بشار بن محمد االمام حدثنا خزيمة بن إسحاق بن محمد حدثنا البوشنجي جعفر
 نب موسى بن عمران حدثنا البرذعي العزيز عبد بن على حدثنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا زمانه أھل امام
 محمد أخبرنا مثله عيناي رات وما القطان يحيى حدثني يقول أبى سمعت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا ھالل
 أخبرنا الفضل بن حديث وفي حدثنا قال احمد بن دعلج أخبرنا قاال الفضل بن الحسين بن ومحمد رزق بن احمد بن

 فقال ووكيع سعيد بن يحيى عن وسئل حنبل بن احمد سمعت قال الترمذي الحسن بن احمد حدثنا األبار على بن احمد
 بن محمد بن احمد بن الرحمن عبد حدثنا المظفر بن محمد حدثنا األزھري أخبرني سعيد بن يحيى مثل عيني تر لم

 يحيى مثل الشان ھذا في رأيت ما يقول حنبل بن احمد سمعت قال داود بن على بن محمد حدثنا رشدين بن الحجاج
 عبد أبا سمعت زياد بن الفضل قال قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا سعيد بن
 بن يحيى وذكر مھدى بن الرحمن عبد سمعت قال ثم مثله أدركنا ما وهللا ال فقال القطان سعيد بن يحيى وذكر هللا

 حدثنا مرابا بن أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا احدالو عبد بن محمد أخبرنا مثله عيناك تر لم فقال القطان سعيد
 سعيد بن يحيى مثل بعينيك ترى ال مھدى بن الرحمن عبد لي قال يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس
 الحافظ محمد بن هللا عبد بن محمد حدثنا المنكدري الواحد عبد بن محمد بن احمد بكر أبو أخبرني ابدا القطان

 احمد سمعت يقول الطالقاني بشر بن هللا عبد سمعت يقول الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبا سمعت الق بنيسابور
 العالء أبو القاضي أخبرنا سعيد بن يحيى مثل عن كتبت وما احمد قال الناس اثبت سعيد بن يحيى يقول حنبل بن

 بن هللا عبد حدثنا مكرم بن الحسين بن محمد حدثنا الحافظ المزني هللا عبد بن محمد بن هللا عبد أخبرنا الواسطي
 بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا القطان يعنى يحيى من اثبت أحدا رأيت ما يقول حنبل بن احمد سمعت قال محمد

 القطان يحيى هللا رحم هللا عبد أبو لي قال قال األثرم بكر أبو حدثنا صاعد بن محمد بن يحيى حدثنا الوراق إسماعيل
 بن محمد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا عليه الثناء فأحسن عليه واثنى محدثا كان تفقده وأشد اضبطه كان ما

 حفظه من يحدثكم يحيى كان ألحمد قلت قال األشعث بن سليمان حدثنا األنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا حسنويه
 أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا كتابنا نم الطوال علينا ويقرا حفظه من يحدثنا كان كتابا له رأينا ما قال

 ولقد سعيد بن يحيى من خطا أقل أحدا رأيت ما يقول هللا عبد أبا سمعت قال إسحاق بن حنبل حدثنا احمد بن عثمان
 محمد بن احمد بن ومحمد األزھري أخبرنا والتصحيف الخطا من يعرى ومن هللا عبد أبو قال ثم أحاديث في أخطا
 بن محمد حدثنا الختلي عمر بن على حدثنا وقاال أخبرنا محمد قال الخالل محمد بن والحسن نرسيال حسنون بن

 خالد أبي بن إسماعيل لقيت كنت لو يقول مھدى بن الرحمن عبد سمعت قال خالد بن بكر أبو حدثنا القاضي عبدة
 عبد وحدثنا الدمشقي عثمان نب الرحمن عبد إلى كتب سقيھما من صحيحھما العرف إسماعيل وعن يحيى عن لكتبت
 سعيد بن يحيى معين بن لحيى قلت قال زرعة أبو حدثنا البجلي الميمون أبو أخبرنا قال عنه طاھر أبى بن العزيز
 بن قال قال إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خميروية بن الفضل بن أخبرنا البرقاني أخبرنا نعم قال مھدى بن فوق
 موضع في وقال الفقھاء له انصت تكلم فإذا شيئا يحسن ال رجل انه ظننت سعيد بن يحيى إلى نظرت إذا وكنت عمار
 صاحب انه علمت الحديث في أخذ فإذا الحديث في يأخذ حتى إليه نظرت إذا التجار يشبه سعيد بن يحيى كان آخر

 سعيد أبو حدثنا حاتم أبى بن الرحمن عبد حدثنا القصار عمر بن محمد ببن على أنبأنا الرازي زرعة أبو أنبأنا حديث
 ما تبسما اال يضحك وال يمزح سعيد بن يحيى يعنى سعيد أبو يكن لم قال القطان سعيد بن يحيى بن محمد بن احمد
 الفضل بن أخبرنا حسنا خضابا يخضب وكان ادھن وال اكتحل وال قط حماما دخل وال قط قھقة رايته انى اعلم

 المغرب بين وليل يوم كل في القران يختم يحيى كان على قال قال سفيان بن قوبيع حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا
 الجوزجاني العالء بن على بن احمد حدثنا الحافظ عمر بن على حدثنا القرشي الملك عبد بن محمد أخبرنا والعشاء
 على قال يوم كل في القران يختم أباه ان سعيد بن يحيى وقال قال المديني بن على حدثنا مريم أبى بن إسماعيل حدثنا
 القاضي كامل بن احمد عن بكر أبى بن الحسن على قرأت والعشاء المغرب بين فختمه البستان في معه وانا فتفقدته
 عشرين سعيد بن يحيى أقام يقول معين بن يحيى سمعت قال األشعث بن سليمان حدثنا الحباب بن الحسن حدثني قال
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 بن محمد أخبرنا قط جماعة يطلب رؤى وما سنة أربعين المسجد في الزوال يفته مول ليلة كل في القران يختم سنة
 معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد
 بن إسحاق أخبرنا عاءالد العزيز عبد بن طاھر أخبرني سنة أربعين منذ الزوال يفته لم سعيد بن يحيى كان يقول
 اختلفت يقول بندارا سمعت يقول خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر أبا سمعت قال النسوي سفيان بن الحسن بن سعيد
 حدثنا الرزاز أحمد بن علي أخبرنا قط هللا عصى انه اظن فما سنة عشرين من أكثر وذكر القطان سعيد بن يحيى إلى

 معين بن يحيى حدثنا محمد بن عباس حدثنا األبار على بن احمد حدثنا اسطيالو الحكيم بن أحمد بن محمد بن جعفر
 سعيد بن يحيى له فقال الترمذي سعيد بن محمد فجاء سعيد بن يحيى عند كنا قال حرب بن زھير خيثمة أبو حدثنا
 بن احمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا حمل حتى سعيد بن يحيى على فغشي فقرا اقرا
 سعيد بن ليحيى رجل رأى يقول عفان سمعت يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد
 بن وعلى القرشي الملك عبد بن محمد أخبرنا القيامة يوم هللا من بامان سعيد بن يحيى بشر سنة بعشرين موته قبل

 الرحمن عبد بن هللا عبيد الفضل أبو أخبرنا قالوا الموصلي لصقرا بن ھمام بن محمد طاھر وأبو التنوخي المحسن
 عبد حدثني قال البكراوي بحر أبو حدثني قال بشر بن الرحمن عبد حدثنا حميد بن ھارون بن محمد حدثنا الزھري

 فإذا فقرأته قال السماء من تعلق كتابا كان المنام في رأى انه رجل وأخبره المنام في رأى انه هللا عبد بن سوار بن هللا
 جعفر بن الحسين أخبرنا القطان األحول سعيد بن ليحيى هللا من براءة كتاب ھذا الرحيم الرحمن هللا بسم فيه

 بكر أبو قال قال البغوي العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد حدثنا الدقاق الحسين بن هللا عبد بن محمد أخبرنا السلماسى
 ان اھابه فجعلت قال جليال عظيما أمرا فرأيت المنام في رأيت قال القطان سعيد بن يحيى بن محمد سمعت خالد بن
 قال البرقاني أخبرنا سنة ثالثين منذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حديث في الناس اثبت قال ھذا ما فقلت ادنو
 قال خزيمة بن إسحاق نب محمد حدثكم بھا البوشنجي حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد العباس أبى على قرأت

 بن إسحاق بن محمد سمعت قال سفيان بن الحسن بن سعد بن إسحاق أخبرنا الدعاء العزيز عبد بن طاھر وأخبرني
 حنطة غلته من دخل ان غلته من نفقته سعيد بن يحيى كان يقول الثقفى صفوان أبى بن محمد سمعت يقول خزيمة
 أخبرنا الحكاية معنى ھذا حيان بن وقال سواء لفظھما تمرا أكل مرت دخل وان شعير أكل شعير دخل وان حنطه أكل

 مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن على حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة
 لحديثا نقى ثقة بصرى سعيد أبا يكنى القطان سعيد بن ويحيى قال أبى حدثني العجلي هللا عبد بن احمد بن صالح
 شيبة أبي بن عثمان بن محمد حدثنا الحسن بن احمد بن محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا ثقة عن اال يحدث ال كان
 الخطبي على بن إسماعيل رزق بن احمد بن محمد وأخبرنا سعيد بن ليحيى قلت قال المديني هللا عبد بن على حدثنا
 في سعيد بن ليحيى قلت قال رجل حدثنا أبى حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا قاال حمدان بن جعفر بن وأحمد
 قيل إحدى في ودخلت سبعين استوفيت شھرين أو شھر مضى إذا قال سنة من لك كم ومائة تسعين سنة األول ربيع
 ولم حنبل بن احمد عنه الخبر ھذا روى الذي والرجل قلت أولھا في ومائة عشرين سنة في قال ولدت سنة أي في له

 بن احمد بن على غالب أبو حدثنا النبدار وھب بن إسحاق بن احمد أخبرنا رزق بن أخبرنا المديني بن على ھو يسمه
 بأربعة قبله الرحمن عبد وتسعين ثمان سنة في مھدى بن الرحمن وعبد القطان سعيد بن يحيى ومات قال النضر
 بن أخبرنا اشھر بأربعة الرحمن عبد وفاة على وفاته تقدمت سعيد بن يحيى الن وھم األخير القول ھذا قلت اشھر
 العباس بن محمد أخبرنا األزھري وأخبرنا يقول موسى أبا سمعت قال يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل
 ثمان سنة القطان سعيد بن يحيى ومات قال المثنى محمد بن موسى أبو حدثنا الكندي محمد بن إبراھيم أخبرنا
 حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا الطناجيري أخبرنا اشھر بأربعة بعده مھدى بن الرحمن عبد ومات ومائة وتسعين
 ثمان سنة القطان سعيد بن يحيى ومات قال الثقفى صفوان أبى بن محمد حدثنا الباغندي سليمان بن محمد بن محمد

 البراء بن احمد بن محمد على قرئ قال الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا المعدل هللا عبد بن علي أخبرنا ومائة وتسعين
 سنة ومات تميم لبنى مولى وھو سعيد أبا يكنى القطان سعيد بن يحيى المديني هللا عبد بن على قال قال حاضر وانا
 الواعظ هللا عبد بن محمد بن الملك وعبد المتوثي محمد بن الحسين بن محمد أخبرنا صفر في ومائة وتسعين ثمان
 عمرو بن محمد حدثني عثمان أبى بن جعفر حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا قاال
 قال مدة النوم في القطان سعيد بن يحيى أرى اشتھى مكثت يقول المديني بن على سمعت قال العصفرى عبيدة بن
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 ثم وعانقته عليه فسلمت فقمت الحارث بن دخال لي فسنح قال سريرى على واتكات اوترت ثم العتمة ليلة فصليت
 محبوس لي فقال الحديث في رسيلك كان فقد معاذ أين قلت شديد األمر ان على لي غفر قال ربك بك فعل ما له قلت
  السماء أفق في الدرى الكوكب ترون كما نراه قال القطان سعيد بن يحيى فعل فما قلت

 بن محمد بن على أخبرنا البصري شبيب بن داود عنه روى ريجج بن عن حدث السعدي عباد بن يحيى - 7462
 بن يحيى حدثنا شبيب بن داود حدثنا على بن حمدان حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا قال المعدل هللا عبد
 اشللفر الولد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عطاء عن جريج بن عن ببغداد لقيته قال عباد

 عبد بن احمد حدثنا مخلد بن حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا الطبري الطيب أبو القاضي أخبرنا الحجر وللعاھر
 بن حدثنا الناس خيار من وكان السعدي عباد بن يحيى حدثنا شبيب بن داود حدثنا قاال على بن وحمدان الحداد هللا

 بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد اأخبرن جعفر أبي بن أحمد أخبرنا نحوه بإسناده جريج
 عطاء عن جريج بن عن حدث له فقلت أعرفه ال فقال السعدي عباد بن يحيى عن داود أبا سألت قال اآلجري على
 بن يحيى الدارقطني بخط قرأت الحديث فأنكر الفطر صدقة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرض عباس بن عن
  ضعيف يالسعد عباد

 بن وإبراھيم سليمان بن وفليح والحمادين شعبة عن بھا وحدث بغداد نزل الضبعي عباد أبو عباد بن يحيى - 7463
 حاتم بن ومحمد الواقدي كاتب سعد بن ومحمد الكلبي ثور وابو حنبل بن احمد عنه روى خالد بن ووھيب سعد

 محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا الزعفراني صباحال بن محمد بن والحسن خلف أبى بن احمد بن ومحمد السمين
 عباد أبو حدثنا الزعفراني محمد بن الحسن حدثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين أخبرنا مھدى بن هللا عبد بن

 عن ھريرة أبى عن به يحدث الحديث ھذا عن األغر يسأل امامة أبا سمعت قال إبراھيم بن سعد أخبرني شعبة حدثنا
 محمد بن على أخبرنا الكعبة اال سواه فيما الصالة من أفضل ھذا مسجدي في صالة قال سلم و عليه هللا صلى يالنب

 هللا عبد بن على بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي
 بن محمد بن احمد أنبأنا منه أمثل الخفاف وبشار هعن أحدث ممن ليس عباد بن يحيى يقول أبى سمعت قال المديني
 يده بخطه أبى كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين بن على حدثنا المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب هللا عبد
 فاخرج اتيناه وقد صدوقا وكان سمع قد بذاك يكن لم قال البصري عباد بن يحيى عباد فأبو له قلت زكريا أبا سألت
 واكيسھما ايقظھما ھذا نعم قال منه عندك اثبت السكن بن فيحيى له قلت عنه فانصرفنا يقرأه يحسن ال ھو فإذا اكتاب

 يحيى قال الساجي يحيى بن زكريا حدثنا األيادي على بن محمد حدثنا اآلدمي احمد بن محمد حدثنا البرقاني أخبرني
 شعبة عن عنه يحدث الزعفراني محمد بن الحسن سمعت بغداد أھل عن حدث ضعيف بغداد نزل بصرى عباد بن

 يوجب ال عنه الرواية البصرة أھل ترك قلت المثنى بن وال بندار ال بالبصري أصحابنا من أحد عنه يحدث لم وغيره
 ومسلم البخاري إسماعيل بن محمد بحديثه احتج فقد ھذا ومع عنه ثور وأبى حنبل بن احمد برواية وحسبك حديثه رد
 الدارقطني الحسن ألبي قلت قال البرقاني أخبرنا منكرا روى نعلمه ال مستقيمة وأحاديثه النيسابوري الحجاج بن

 أبا بن قانع بن الباقي عبد حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا به يحتج بغدادي قال عباد أبو الضبعي عباد بن يحيى
  ومائة وتسعين ثمان سنة في مات الضبعي عباد بن يحيى عباد

 الريان بن ومستمر الحجاج بن شعبة عن بھا وحدث بغداد وقدم الرقة نزل البصري السكن بن يحيى - 7464
 أبو أخبرنا وغيرھم العالء بن وھالل طالب أبي بن ويحيى الرخامي يعقوب بن الفضل عنه روى القطان وعمران
 يحيى حدثنا يعقوب بن الفضل حدثنا طارالع مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر
 في من ارحم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن عبيدة أبى عن إسحاق أبى عن شعبة حدثنا السكن بن

 بن إسحاق بن يعقوب حدثنا العصمى العباس بن محمد قال قال البرقاني أخبرنا السماء في من يرحمكم األرض
 أبو وكان بالرقة يكون كان بصرى السكن بن يحيى قال األسدي محمد بن صالح على بوأ أخبرنا الحافظ محمود
 على بن محمد العالء أبو القاضي على قرأت وببغداد بالرقة يكون كان مقارب شيخ وھو يكذب ھو يقول الوليد

 يحيى محمد بن حصال على أبو قال قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا قال مھران بن مسلم أبى عن الواسطي



104 

 

 مات بصرى أصله الرقى السكن بن يحيى ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا فلسا يسوى ال السكن بن
  ومائتين اثنتين سنة بالرقة

 العالء بن عمرو أبى صاحب المقرئ باليزيدى المعروف العدوى محمد أبو المغيرة بن المبارك بن يحيى -  7465
 بن صالح شعيب وأبو محمد ابنه عنه روى جريج وبن العالء بن عمرو أبى عن بھا وحدث ادبغد سكن البصري

 يحيى بن محمد بن وأحمد الدوري عمر وأبو الموصلي إبراھيم بن وإسحاق سالم بن القاسم عبيدة وأبو السوسي زياد
 اليزيدي له قيل وانما الرباب من مناة عبدة بن عدى لبنى مولى وھو اخوه محمد بن وإبراھيم اليزيدي المبارك بن
 فجعل بالرشيد اتصل ثم إليه فنسب ولده يؤدب المھدى ولد خال الحميري منصور بن يزيد إلى منقطعا كان ألنه

 اللغة في نوادر كتاب وله العرب بلغات عالما الفصحاء القراء أحد وكان ثقة اليزيدي وكان وادبه حجرة في المأمون
 وله الشعراء أحد أيضا وكان ورقة عدد ھذا مثل وفي يحيى بن لجعفر عمله الذي عياألصم نوادر كتاب مثال على
 احمد بن والخليل الحضرمي إسحاق أبى بن عمرو أبى عن الناس وأخبار العربية علم أخذ قد فكان وادب جامع شعر
 عن وكتب اھيةالعت أبي بن شھدت قال انه إسماعيل عن الطيب حمدون أبى عن وحكى زمانھم في معھم كان ومن
 تقدير الن ورقة آالف عشرة نحو ذلك يكون خاصة العالء بن عمرو أبى عن جلد ألف من قريبا اليزيدي محمد أبى
 اعتماده ان اال إياه صنعته ابتداء في العروض عنه وكتب عظيما أمرا اللغة من الخليل عن وأخذ ورقات عشرة الجلد
 يدينه عمرو أبو وكان عمرو أبى منزل بحذاء يعلم اليزيدي وكان غةبالل عمرو أبى اعلم لسعة عمرو أبى على كان

 المقصور وكتاب النوادر كتاب الكتب من وألف اللھجة صدوق الرواية صحيح اليزيدي وكان لذكائه إليه ويميل
 جدمس في ببغداد الكسائي أبى مع الرشيد أيام في يجلس وكان والشكل النقط وكتاب النحو مختصر وكتاب والممدود

 أمر أباه فان األمين فاما المأمون هللا عبد يؤدب اليزيدي وكان األمين محمد يؤدب الكسائي فكان الناس يقرئان واحد
 عمرو أبى حرف منه يتعلم تركه اليزيدي له اختار لما أباه فان المأمون واما حمزة بحرف عليه يأخذ ان الكسائي
 بن المظفر حدثنا عنه الكاتب قفرجل بن احمد بن محمد بن احمد هوحدثني إجازة جعفر بن مخلد بن إبراھيم أخبرنا
 احمد بن الخليل على اليزيدي دخل قال األثرم حدثني قال سعدان بن إبراھيم حدثني العنزي حدثنا الشرابى يحيى
 قد احسبنى اليزيدي له فقال وسادته على اليزيدي معه فجلس له فاوسع جالس وسادة على وھو جماعة وعنده يوما

 أبو حدثنا األزھري أخبرني متباغضين تسع ال والدنيا متحابين اثنين على شيء ضاق ما الخليل فقال عليك ضيقت
 عن المبارك بن يحيى المأمون سأل قال المبرد حدثنا النديم يحيى بن محمد حدثنا المقرئ محمد بن هللا عبيد احمد
 في موضعھا من أحسن موضعا قط واو وضعت ما درك  لفقا المؤمنين أمير يا فداك هللا وجعلنى ال فقال شيء
 السيرافي هللا عبد بن الحسن سعيد أبو أخبرنا البزاز على بن الواحد عبد بن محمد أخبرنا وحمله ووصله ھذا لفظك
 يىيح محمد أبو أنشدني قال إبراھيم بن إسحاق أنشدني قال بكار بن الزبير حدثنا النحوي األزھر أبى بن محمد حدثنا
 وأمه أبوه يؤدبه لم ومن... ...  عواذله تعظه لم منه وتقرع...  الفتى تعظ لم الدھر نكبات إذا...  اليزيدي المبارك بن

 قرأت...  باطله بحقك يغلب وال ھواك...  تطع وال تستطيع ال ما عنك فدع... ...  وزالزله الردى روعات تؤدبه... 
 أبو توفى قال اليزيدي محمد بن هللا عبيد القاسم أبو وحدثني عثمان بن مداح حدثني المرزباني هللا عبيد أبي بخط
  ومائتين اثنتين سنة في اليزيدي محمد

 أبي بن وھالل الليثي زيد بن أسامة عن بھا وحدث بغداد قدم البصري الباھلى بكر أبو المتوكل بن يحيى - 7466
 مذعور أبي بن عمر بن محمد عنه روي مھران وبن سةوعنب حسان بن وھشام الخوارزمي يزيد بن وإبراھيم ھالل

 حماد بن احمد بن محمد بن احمد الحسين أبو أخبرنا التنوخي البھلول بن وإسحاق الدباغ زيد أبى بن والحسين
 البھلول بن إسحاق يعقوب أبو جدي أخبرني األزرق بھلول بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف بكر أبو حدثنا الواعظ
 هللا رسول ان أبيه عن سالم حدثنا قال الخوزي يزيد بن إبراھيم عن الباھلى المتوكل بن يحيى ثنيحد عليه قراءة
 قال العباس بن محمد عن الجوھري على قرانا الدين يوم مالك يقرؤون كانوا وعمر بكر وأبا سلم و عليه هللا صلى
 المتوكل بن يحيى عن معين بن يحيى سألت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا
  اعرفه ال قال بھا فمات المصيصة إلى خرج ثم وغيرھم حسان بن ھشام عن فحدثھم بغداد قدم كان البصري بكر أبى
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 بھا وأملى بغداد نزل الكوفة أھل من أسد بنى مولى الفراء زكريا أبو منظور بن هللا عبد بن زياد بن يحيى -  7467
 بن وعلى البصري الحسين بن وخازم على بن ومندل الربيع بن قيس عن وحدث وعلومه القران معاني في كتبه
 عاصم بن سلمة عنه روى عيينة بن وسفيان عياش بن بكر وأبى سليم بن سالم األحوص وأبى الكسائي حمزة
 عربية كانت لما الفراء لوال قال انه ثعلب العباس أبى عن ويحكى إماما ثقة وكان وغيرھما السمري الجھم بن ومحمد
 على فيھا الناس ويتكلم أراد من كل ويدعيھا تتنازع كانت ألنھا العربية لسقطت الفراء ولوال وضبطھا خلصھا ألنه

 احمد بن الرحمن عبد بن هللا عبد العباس أبو حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا فتذھب وقرائحھم عقولھم مقادير
 الفراء زياد بن يحيى حدثنا السمري الجھم بن محمد حدثنا وثالثمائة وثالثين ثمان سنة في إمالء العسكري حماد بن

 بكر وأبو سلم و عليه هللا صلى النبي قرا قال مالك بن أنس عن دينار بن مالك عن البصري حسين بن خازم حدثني
 بن محمد بن جعفر بن محمد ناأخبر الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا باأللف الدين يوم مالك وعثمان وعمر
 المؤمنين أمير أمر قال الوضاحى بديل أبو حدثنا عقدة جعفر أبو حدثنا داود بن الحسن حدثنا بالكوفة التميمي ھارون
 الدار حجر من حجرة في يفرد ان وامر العرب من سمع وما النحو أوصول به يجمع ما يؤلف ان الفراء المأمون
 يؤذنونه كانوا انھم حتى شيء إلى نفسه تتشرف وال قلبه يتعلق ال حتى إليه يحتاج بما يقمن وخدما جوارى بھا ووكل
 في الحدود صنف حتى يكتبون والوراقين يملى فكان والمنفقين األمناء والزمه الوراقين له وصير الصالة باوقات
 وراقية وكان المعاني كتاب يملى وابتدا الناس إلى خرج ذلك من فرغ ان فبعد الخزائن في بكتبه المأمون وامر سنين
 فكانوا القضاة فعددنا قال يضبط فلم المعاني كتاب اإلمالء اجتمعوا الذين الناس نعد ان فاردنا قال نصر أبو سلمة
 المعاني إمالء من فرغ فلما قال األخر من أكبر أحدھما المشكل في كتابان وله أتمه حتى يمليه يزل فلم قاضيا ثمانين
 أوراق خمس على له ننسخه ان أراد من إلى اال أحد إلى نخرجه ال وقالوا به ليكسبوا الناس عن نالوراقو خزنه
 صنفته ما وكمل بك لننتفع صحبناك إنما فقالوا ذلك في لھم فقال الوراقين فدعا الفراء إلى ذلك الناس فشكى بدرھم
 وقال سأريكم فقال عليه فأبوا تنتفعوا فقاربوھم الق به نعش فدعنا الكتاب ھذا إلى بھم ما الحاجة من إليه بالناس فليس
 فجاء ورقة مائة في الحمد فامل يمل فجلس أمليت الذي من قوال وابسط شرحا أتم معان كتاب ممل انى للناس

 وكل قد المأمون وكان قال فجاء بدرھم أوراق عشرة كل فنسخوا يحبون ما للناس نبلغ نحن فقالوا إليه الوراقون
 له يقدمانه الفراء نعل إلى فابتدرا حوائجه بعض إلى ينھض ان الفراء أراد يوما كان فلما النحو ابنيه يلقن الفراء
 فرفع صاحب شيء كل على له المأمون وكان فقدمھا فردا منھا واحد كل يقدم ان اصطلحا ثم يقدمه أيھما فتنازعا
 أمير من أعز اعرف ما قال الناس أعز من له قال عليه دخل فلما فاستدعاه الفراء إلى فوجه الخبر في إليه ذلك

 يا قال فردا له يقدم ان واحد كل رضى حتى المسلمين عھد وليا نعليه تقديم على تقاتل نھض إذا من بلى قال المؤمنين
 شريفة عن نفوسھما اكسر أو إليھا سبقا مكرمة عن ادفعھما ان خشيت ولكن ذلك عن منعھما أردت لقد المؤمنين أمير

 من بعض له فقال عنده من خرجا حين ركابيھما والحسين للحسن امسك انه عباس بن عن يروى وقد عليھا حرصا
 اال الفضل ألھل الفضل يعرف ال جاھل يا اسكت له قال منھما اسن وأنت ركابيھما الحديثين لھذين اتمسك حضر
 شرفھما من فعاله ما وضع وما ذنبا كوالزمت وعتبا لوما الوجعتك ذلك عن منعتھما لو المأمون له قال الفضل ذوو
 عن كبيرا كان وان الرجل يكبر فليس بفعلھما الفراسة مخيلة لي ثبتت وقد جوھرھما عن وبين قدرھما من رفع بل

 درھم آالف عشرة ولك دينار ألف عشرين فعاله عما عوضتھما وقد العلم ومعلمه ووالده لسلطانه تواضعه عن ثالث
 الحسن بن محمد حدثنا التميمي جعفر بن محمد أخبرنا الواسطي العالء أبو القاضي رناوأخب لھما ادبك حسن على
 أن فلما الباب إلى يتردد كان بالمأمون لالتصال زكريا أبو تصدى لما قال نجده بن عن ثعلب العباس أبو حدثنا قال
 فشاھدت النحو عن وفاتشته بحرا تهفوجد اللغة عن ففاتشته إليه فجلست أدب ابھه فرأيت قال ثمامة جاء يوم ذات كان
 العرب وبايام خبيرا وبالطب ماھرا وبالنجوم القوم باختالف عارفا فقيھا رجال فوجدت الفقة وعن وحده نسيج

 فأمر المأمون المؤمنين أمير فاعلمت فدخلت ھو انا قال الفراء اال اظنك وما تكون من فقلت حاذقا واشعارھا
 بن بكر أبو حدثنا األزرق يوسف بن احمد الحسن أبو أخبرنا التنوخي أخبرنا به لهاتصا سبب وكان لوقته بإحضاره
 بشر قال العلوم من غيره على األدلة علم في برع أحد ما يقول إسحاق بن إسماعيل سمعت قال أبى حدثني األنباري
 سجدتي في سھى رجل في لتقو ما فقال سل فقال الفقه من مسألة عن أسألك ان أريد زكريا أبا يا للفراء المريسى
 فكذلك يصغر ال عندنا المصغر ان وذلك العربية في مذاھبنا على قسته قال قلت أين من قال عليه شيء ال قال السھو
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 أخبرنا بشر ال المسألة ھذه عن الفراء سأل الحسن بن محمد ان وحكى بشر فسكت السھو في السھو إلى يلتفت ال
 حمدان أخو الزقومى يعقوب بن بنان حدثنا سعيد بن احمد بن احمد حدثنا ظالحاف عمر بن على أخبرنا األزھري
 عنده يوما الفراء وكان الفراء خالة بن الفقيه الحسن بن محمد كان يقول صعودا الوليد بن هللا عبد سمعت قال الكندي
 فأنت زكريا أبا يا محمد له فقال عليه سھل اال غيره فأراد العلم من باب في النظر امعن رجل قل الفراء فقال جالسا
 رجل في تقول ما قال تعالى هللا بركة على ھات قال الفقه من باب على فنسألك العربية في النظر انعمت قد االن
 الن قال ولم محمد له قال عليه شيء ال قال ثم ساعة الفراء ففكر فيھما فسھى السھو سجدتي فسجد فسھى صلى

 يلد آدميا ظننت ما الحسن بن محمد فقال تمام للتمام فليس الصالة إتمام السجدتان وانما له تصغير ال عندنا التصغير
 لم ولو األنباري بن بكر أبو قال قال الخزاز الجراح بن محمد بن احمد أخبرنا الكاتب المحسن بن ھالل أخبرنا مثلك
 انتھت إذ الناس جميع على االفتخار بھما لھم لكان والفراء الكسائي اال العربية علماء من والكوفة بغداد ألھل يكن

 أخبرنا الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا النحو في المؤمنين أمير والفراء الفراء النحو يقال وكان إليھما العلوم
 قال السرى بن ھناد حدثنا العجلي موسى أبى بن احمد حدثنا داود بن الحسن على أبو أخبرنا التميمي جعفر بن محمد
 التفسير من شيء فيه حديث مر إذا لكنه قط بيضاء في سوداء اثبت رايناه فما الشيوخ على معنا يطوف الفراء كان
 على أبي بن على على قرأت إليه يحتاج ما يحفظ كان انه وظننا على اعده للشيخ قال اللغة من بشيء متعلق أو

 الفراء كان الجھم بن محمد لي قال قال مجاھد بن بكر أبو حدثنا المعدل جعفر بن محمد بن طلحة عن البصري
 الناقط طلحة أبو فيقرأ فيجلس كبيرة قلنسوه رأسه وعلى عبوية خندق في الذي المسجد في ثيابه لبس وقد إلينا يخرج
 بعضنا كتاب فياخذ نحن ننصرف ان بعد سلمة يجيء ثم المجلس حفظه من فيملي امسك له يقول ثم القرآن من عشرا
 ما يقول الجھم بن وسمعت مجاھد بن قال النسختين بين االختالف وقع ھنا ھا فمن وينقص يدويز ويغير عليه فيقرا
 رؤوس اال له يوجد لم الفراء مات لما ثعلب لنا وقال مجاھد بن قال ويفعه يافع كتاب اال قط كتابا الفراء مع رأيت
 على بن محمد بن هللا عبيد محمد بوأ حدثنا الشروطي على بن محمد أخبرني شعر وأبيات تذكره مسائل فيھا اسفاط
 قال سلمة حدثنا النحوي يحيى بن احمد العباس أبو حدثنا األنباري القاسم بن محمد بكر أبو حدثنا المروزي الكاتب
 األنباري بن بكر أبو قال ويفعه يافع وكتاب مالزم كتاب كتابين في اال نسخة بيده يأخذ لم حفظا كلھا كتبه الفراء أمل

 بن محمد حدثنا قاال والتنوخى الجوھري أخبرنا ورقة آالف ثالثة الفراء كتب ومقدار ورقة خمسون لكتابينا ومقدار
 األحمر فقال األحمر أم اعلم الفراء للكسائى قلت قال سعدون حدثنا محمد بن ھو عون حدثنا الصولي حدثنا العباس
 أخبرنا الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا رأسه من يخرج بما وأعلم فكرا وأبعد عقال أحسن والفراء حفظا أكثر
 حدثنا احمد وقال أخبرنا محمد قال الجراح محمد بن احمد أخبرنا المحسن بن ھالل وأخبرنا التميمي جعفر بن محمد
 عمر أبا فرأيت منزلى من خرجت قال سلمة حدثنا يحيى بن احمد العباس أبو حدثنا األنباري القاسم بن محمد بكر أبو
 جالس وھو الفراء إلى فانتھينا امض له فقلت ھذا فرائكم إلى بي امض محمد أبا يا لي فقال بابي على واقفا رميالج
 صاحب عمر أبو ھذا زكريا أبا يا له قلت النھوض على عزم فلما النحو في اصحابه من قوما يخاطب بابه على

 جھة من ھذا ويفسد وكذا كذا يلزمھم قال وكذا كذا في أصحابك يقول ما نعم فقال شيء في تكلمه ان يحب البصرين
 يكرر شيطان اال الرجل ھذا ما محمد أبا يا يقول وھو فنھض فيھا االلزامات وعرفه مسائل عليه فألقى قال وكذا كذا
 بن محمد العباس أبو حدثنا بنيسابور السليطي الحسين بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا ثالثا أو مرتين ذلك

 له فقيل برايه القران يفسر رجل عندنا كان يقول الفراء سمعت يقول الجھم بن محمد سمعت قال ألصما يعقوب
 اعجب ھذا من قال ثم طويال فسكت قال اليتيم يدع الذي فذلك فقيل وهللا سوء رجل فقال بالدين يكذب الذي أرأيت
 قال النقاد داود بن الحسن على أبو أنشدنا فقال الكوفى النجار بن الحسن أبو أخبرنا المقرئ على بن محمد أخبرنا
...  ما علم التمس النحو طالب يا...  الفراء يمدح السمري الجھم بن محمد عن التغلبي زھير بن عيسى أبو أنشدنا
 لھاام...  عالما قاسھا حدا ستين... ...  يحوه ولم قبل من يعلم...  يكن لم ما يأتيه من أفاد... ...  نحوه في الفراء الفه

...  لقد ومعان لغات سوى... ...  بدوه إلى منسوب كل من...  المنتقى العرب كالم على... ...  شدوه من بالحفظ
 الفعل ومصدر... ...  بدوه أو القرآن في والوقوف...  جمعه إلى احتيج ما وجمع... ...  يغوه ولم هللا ارشده

 وصنف... ...  حشوه وفي الباب أول في...  اثبتت طرف حروف إلى... ...  نشوة من جاء فن كل في...  وتصريفه
 البرق من يخطف...  قولھم في الراى بادى مثل أو... ...  شلوه أو الخاطين في والتحويل...  والممدود المقصور
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 اوأخط...  خائبا فانثنى سواه رام... ...  سوه عن والنھى حسنه من...  المرتضى الكلم البھي وفي... ...  ضوه لدى
...  كما عنا الرحمن كافأه... ...  علوه في األبرار مع يحيى...  شيخنا على هللا فرحمه... ...  يشوه ولم المعنى
 وقول... ...  واروه به واستمسك وصنه...  علمه من أماله ما فاصطف... ...  نوه من بالسيب الصدى أروى
 أو... ...  زھوه في األحمر صنفه...  وما ھشام أملى وما عنك... ...  فازوه مشتبه وقطرب...  وأصحابه سيبويه
...  سھوه من يؤمن كحافظ...  روى فيما يغلط من فليس... ...  غروه عن فاسم المعاني من...  مالك بنى مولى قاسم
 يحتل...  الذي مثل القوم وضيع وال... ...  رھوه عن يغرق إذا كالبحر...  اجتدوا ما إذا ضحل ذوو وال... 
 في مات بل وقيل سنة وستين ثالثا بلغ وقد ومائتين سبع سنة في ببغداد مات الفراء ان بلغني...  سروه من شرافباال

 وفي قال الصولي يحيى بن محمد أخبرنا عمران بن محمد بن احمد حدثنا الخالل محمد الحسن أخبرنا مكة طريق
  النحوي الفراء زياد بن يحيى مات ومائتين سبع سنة

 مغيرة بن محمد عنه روى لھيعة بن هللا عبد عن حدث ھاشم بنى مولى المدائني الحسن بن يىيح -  7468
 قراءة الصيمرى أخبرنا ثم يده بخط الجعابي سلم بن عمر بن محمد بكر أبى القاضي كتاب في قرأت الشھرزوري

 محمد حدثنا حميد بن نھارو بن محمد حدثني سلم بن عمر بن محمد حدثنا الصيرفي على بن محمد بن احمد حدثنا
 قال جابر عن الزبير أبى عن لھيعة بن حدثنا ھاشم بنى مولى المدائني الحسن بن يحيى حدثنا الشھرزوري مغيرة بن
 واسية طالب أبى بن وعلى ياسين ال مؤمن عين طرفة بالوحى يكفروا لم ثالثة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
  فرعون امرأة

 األصل كوفى اسيد بن بشير وقيل بشر وقيل نسر بكير أبى والد واسم العبدي زكريا أبو بكير بىأ بن يحيى - 7469
 جعفر وأبى صالح بن وحسن وإسرائيل طھمان بن وإبراھيم شعبة عن وحدث كرمان قضاء وولى بغداد يحيى سكن

 األصبھاني سعيد بن حمدم عنه روى هللا عبد بن وشريك األحمر وجعفر قدامة بن وزائدة عباد بن وشبل الرازي
 الدوري وعباس البزاز سھل بن وعلى الصفار حرب أبى بن وعيسى بكير أبى بن يحيى بن محمد بن هللا وعبد
 محمد بن احمد نصر أبو أخبرنا النرسي هللا عبد بن وأحمد التميمي أسامة أبى بن والحارث العوفي سعد بن ومحمد

 عمرو بن محمد جعفر أبو حدثنا قاال الحنائي محمد بن هللا عبيد بن دمحم الحسن وأبو النرسي حسنون بن احمد بن
 محمد أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على وأخبرنا الدوري محمد بن العباس حدثني إمالء الرزاز البختري بن
 عن فيانس أبى عن األعمش عن إسرائيل حدثنا بكير أبى بن يحيى حدثنا محمد بن عباس حدثنا الرزاز عمرو بن

 قال والسجود الركوع في صلبه الرجل يقيم ال صالة تجزئ ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي بن هللا عبد بن جابر
 أخبرنا البرقاني أخبرنا جدا غريب حديث وھو بكير أبى بن يحيى اال يروه لم حديث ھذا محمد بن عباس الفضل أبو

 به يفتخر كان خطا بخبر الدوري حاتم بن محمد بن هللا عبد حدثنا يمةخز بن بكر أبو أخبرنا التميمي على بن الحسين
 قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان جابر عن سفيان أبى عن األعمش عن إسرائيل حدثنا بكير أبى بن يحيى حدثنا قال
 إسرائيل عمشاأل عن ھكذا الحديث ھذا برواية تفرد قلت والسجود الركوع في صلبه الرجل يقيم ال صالة تجوز ال
 بن عمارة عن األعمش عن فرووه واحد غير وخالفه بكير أبى بن يحيى اال إسرائيل عن رواه نعلم وال يونس بن

 بن هللا عبد أخبرني الصحيح المحفوظ وذاك سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود أبى عن معمر أبى عن عمير
 أبو قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر ناحدث الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى
 بن إبراھيم أخبرنا القيس عبد بن اسيد بن بشر بن ھو كوفى كرمان قاضى بكير أبى بن يحيى معين بن يحيى زكريا
 قال قال األثرم بكر أبو حدثنا الجوھري محمد بن عمر حدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي عمر
 بكر أبو أخبرنا بلفظه جاء بشيء جاء اال شعبة عن كتب انسان قل قال ثم كيسا بكير أبى بن يحيى كان هللا عبد أبو

 يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال األشناني محمد بن احمد
 بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا ثقة الفق بكير أبى بن يحيى عن معين بن يحيى يعنى وسألته

 بن يحيى قال أبى حدثني العجلي هللا عبد بن حمد بن صالح مسلم أبو حدثنا زكريا بن احمد بن على حدثنا األندلسي
 دثناح الكندي محمد بن إبراھيم أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا األزھري أخبرنا ثقة كوفى كرمان قاضى بكير أبى



108 

 

 أخبرنا السمسار أخبرنا الكرماني بكير أبى بن يحيى ومائتين ثمان سنة ومات قال المثنى بن محمد موسى أبو
  ومائتين تسع سنة في مات بكير أبى بن يحيى ان قانع بن حدثنا الصفار

 بن وفليح ھيعةل بن هللا وعبد سلمة بن حماد سمع بالسيلحينى المعروف البجلي زكريا أبو إسحاق بن يحيى -  7470
 بكر وأبو حنبل بن احمد عنه روى هللا عبد بن وشريك بدر بن والربيع أيوب بن ويحيى يزيد بن وأبان سليمان
 أبى بن وأحمد مالعب بن وأحمد أشكاب بن الحسين بن ومحمد الواقدي الكاتب سعد بن ومحمد شيبة أبى ابنا وعثمان
 العقبي العباس بن محمد بن حمزة أخبرنا الفضل بن أخبرنا رھموغي األسدي موسى بن وبشر الدوري وعباس خيثمة
 بن عن نافع عن سليمان بن فليح حدثنا السيلحيني إسحاق بن يحيى زكريا أبو حدثنا الدوري محمد بن عباس حدثنا
 محمد بن على محمد بن على أخبرني ركعتين الجمعة بعد يصلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال عمر

 هللا عبد بن على بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا لمالكيا
 على يعنى القبر العقدة حل في الحسن عن مبارك حديث ينكر الرحمن عبد كان يقول أبى سمعت قال المديني

 سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي بدوسع بن محمد بن احمد سمعت قال األشناني بكر أبو أخبرنا السيلحيني
 سعيد بن عثمان سعيد أبو قال المسكين صدوق فقال حاله أيش فالسالحينى قلت معين بن يحيى سألت يقول الدارمي

 إبراھيم بن احمد أخبرنا الدقاق الحسن بن على أخبرني شيبة أبى ابنا وعثمان بكر أبو عنه روى إسحاق بن يحيى ھو
 أبو إسحاق بن يحيى يقول هللا عبد أبا سمعت قال إسحاق بن حنبل حدثنا الصابوني شعيب بن حمدم بن عمر حدثنا
 بن محمد حدثنا األزھري أخبرنا صدوق وھو لھيعة بن ومن الشاميين من سمع ثقة صالح شيخ السيلحيني زكريا
 انه ذكر البجلي السيلحيني زكريا أبو قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد أخبرنا العباس

 خالفة في ومائتين عشر سنة في بھا ومات الرقيق دار في بغداد ينزل وكان لحديثه حافظا ثقة وكان أنفسھم من
 الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا المأمون

  السليحينى إسحاق بن يحيى اتم فيھا ومائتين عشر سنة قال

 عوانة وأبا أنس بن مالك سمع خزاعة من األسلمي حارثة بن أسماء بن هللا عبد بن غيالن بن يحيى - 7471
 بن ومحمد األعرج سھل بن وفضل حنبل بن احمد عنه روى زريع بن ويزيد سعد بن ورشدين فضالة بن ومفضل

 بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرنا ثقة وكان ربيالح الحسن بن وإسحاق الثلج أبى بن هللا عبد
 خزاعة من حارثة بن أسماء بن هللا عبد بن غيالن بن يحيى قال سعد بن محمد حدثني فھم بن الحسين حدثنا معروف
 جعفر خبرناأ الفضل بن أخبرنا ومائتين عشر سنة ھناك فمات له حاجة في البصرة إلى خرج ثم بغداد نزل ثقة وكان
  غيالن بن يحيى مات فيھا ومائتين عشر سنة قال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي

 عاصم عن بھا وحدث بغداد نزل مرو أھل من القرشي سلمة بن عمرو بن حاجب بن نصر بن يحيى - 7472
 وأبي يزيد بن وثور لممس بن ومغيرة عمر بن وورقاء يزيد بن ويونس شريح بن وحيوة خباب بن وھالل األحول
 الجارود بن ومحمد الجارود بن ورجاء الجوھري سعيد بن إبراھيم عنه روى شبرمة بن هللا وعبد الفقيه حنيفة
 عمر أبو أخبرنا الھاشمي هللا عبد بن العزيز وعبد المروزيان العباس بن وحمزة راشد بن منصور بن وأحمد القطان

 ھالل حدثنا حاجب بن نصر بن يحيى حدثني قال الجارود بن رجاء حدثنا العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن
 مشاه القيامة يوم الناس يحشر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن خباب بن

 حدثنا رميح بن سعيد أبو أخبرنا الفرات بن العباس بن محمد الحسن أبى كتاب أصل في قرأت قلفا يعنى غرال عراه
 القرشي سلمة بن عمرو بن حاجب بن نصر قال سيار بن احمد حدثنا المروزي بسطام بن عمر بن محمد بن احمد

 البدن ممشوق طواال شيخا كان عنه وكتبت رايته فقد حاجب بن نصر بن يحيى ابنه واما قديما شيخا كان المخزومي
 وعن أنس بن مالك وعن الثوري سفيان عن يحدث انوك عنه وكتبنا ولسان عربية صاحب طويلھا اللحية خفيف
 عن أحدثكم حتى تعالوا لنا يقول وكان يزيد بن وثور شبرمة وبن األيلي يزيد بن ويونس سفيان أبى بن حنظلة
 خباب بن ھالل عن حدث فلما عظيمة جماعة عليه كان حدث ما أول وكان المبارك بن هللا عبد يعنى استاذكم استاذى
 عن حدثت بالعراق ومات ھنا ھا من خرج ثم شرذمة في وبقى عنه الناس وفتر قليال امره برد يدسو بن وإسحاق
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 على بن محمد أخبرني الخالل بكر أبو أخبرنا الصيرفي يوسف بن الحسن أخبرنا قال يحيى بن عثمان بن هللا عبد
 قلت بغداد يعنى ھنا ھا قدم كان خراساني فقال حاجب بن نصر بن يحيى بن احمد سألت قال مھنى حدثنا الوراق ھو
 عن وبلغني قلت المريسى بشر عليه دخل من فأول بغداد ھنا ھا قدم كان جھم قول يقول جھميا كان فقال كان كيف
 أصحاب مع قصتك أيش حاجب بن نصر بن ليحيى قلت يقول أبى سمعت قال الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد

 ألبي قيل على مسلما اتاني قدمت فلما معرفة الحداثة في المريسى بشر نوبي بيني كان قال عنك منقبضين الحديث
 حدثنا األردبيلي موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا رجاله قدم بليته وعندي ذلك ادعى ھو قال ذلك حاله فضعف
 بن نصر بن يحيى الرازي زرعة ألبي يعنى قلت قال البرذعي عمرو بن سعيد حدثنا النجم بن طاھر بن احمد
 بن محمد أنبأنا قال المزكى يحيى بن محمد بن إبراھيم حدثنا رزق بن احمد بن محمد أنبأنا بشيء ليس قال حاجب
 عشرة خمس سنة حاجب بن نصر بن يحيى مات قال الھاشمي هللا عبد بن العزيز عبد سمعت قال السراج إسحاق
  ببغداد ومائتين

 الكريم عبد بن ومعاوية زيد بن حماد سمع عكبرا قاضى زياد بن يحيى وھو الخصيب أبى بن يحيى - 7473
 بن ومحمد الشامي عبلة أبى بن الرحمن عبد بن وھانئ مسلم بن والوليد يوسف بن وھشام مسھر بن وعلى الضال
 العالء بن عامر بن ومحمد الرازي زرعة وأبو شيبة بن ويعقوب المديني بن على عنه روى المازني قيس بن يحيى
 أبو أخبرنا منه حديثا أكثر زمانه في اعلم ال ثقة الخطيب ابى بن يحيى قال الرازي حاتم أبى عن وبلغني اكياألنط
 بن هللا عبد أخبرنا أسامة أبى بن هللا عبد بن على بن الحسين حدثنا بحلب الزاھد الفقيه هللا عبد بن مشرق الحسن
 بن يحيى بن محمد حدثنا البغدادي الخصيب أبى بن يحيى حدثنا العالء بن عامر بن محمد حدثنا الصابوني الحسين
 النبي استقطعت قال حمال بن أبيض عن شمير عن قيس بن سمى عن شراحيل بن ثمامة عن أبيه عن المازني قيس
 قال أو فرجعه قال العد الماء اقطعته إنما رجل له قال وليت فلما فاقطعنيه بمارب الذي الماء سلم و عليه هللا صلى
 حدثنا ناجية بن محمد بن هللا عبد حدثنا الناقد على بن محمد بن عمر أخبرنا المقرئ طلحة بن على أخبرنا إذا فال

 ولم نحوه بإسناده شراحيل بن ثمامة عن المازني قيس بن يحيى بن محمد حدثنا التمار سمينة أبى بن يحيى بن محمد
  منه بد وال إسناده في يحيى بن محمد أبا يذكر

 مخلد بن الجراح عنه روى إسماعيل بن حاتم عن بھا وحدث بغداد نزل الھروي العريان بن يحيى -  7474
 إسحاق أبو حدثنا الھروي الضبي العباس بن محمد أخبرنا بخطه الفرات بن الحسن أبى كتاب في قرأت البصري
 عثمان بن محمد أخبرنا حدثام ببغداد كان نجدة بنى عم بن الھروي العريان بن يحيى قال ياسين بن محمد بن احمد
 عن إسماعيل بن حاتم حدثنا العريان بن يحيى حدثنا البصري مخلد بن الجراح حدثنا قاال احمد بن وجعفر سعيد بن

  الراس من األذنان قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عمر بن عن نافع عن زيد بن أسامة

 وابى الثوري وسفيان أنس بن مالك وعن الطويل حميد عن حدث األصل بصرى القرشي عنبسة بن يحيى - 7475
 بن وعلى مسلم بن وسعيد مسلم بن سعيد بن ويوسف العصفرى إسحاق بن على عنه روى ثابت بن النعمان حنيفة
 أخبرنا األزرق القاسم أبى بن محمد أخبرنا التمتام غالب بن ومحمد الحداد زياد بن وأحمد المقرئ بيان بن الحسن
 القرشي عنبسة بن يحيى حدثنا حرب بن غالب بن محمد حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد لسھ أبو

 الغازي على تصلى المالئكة تزال ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن الطويل حميد حدثنا
 المعدل محمد بن على بن الحسين أخبرنا عنبسة نب يحيى غير حميد عن رواه نعلم ال عنقه في سيفه حمائل دام ما

 حدثنا المصيصي مسلم بن سعيد بن يوسف حدثنا المصري يوسف بن أيوب حدثنا شاھين بن احمد بن عمر حدثنا
 علقمة عن إبراھيم عن حماد عن حنيفة أبو حدثنا عنبسة بن يحيى ھو وانما شاھين بن رواه كذا قلت عيسى بن يحيى
 الفرج أبو القاضي أخبرنا وعشر خراج مؤمن على يجتمع ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن

 مھزول أبى بن احمد بن محمد حدثنا بالموصل المعدل حامد بن محمد حدثنا الشافعي الحسن بن احمد بن محمد
 تفرد سواء شاھين بن حديث مثل حنيفة أبو حدثنا عنبسة بن يحيى حدثنا مسلم بن سعيد بن يوسف حدثنا المصيصي
 هللا عبد حدثنا الصيمرى على بن الحسين أخبرنا اإلسناد بھذا اال يروى وليس عنبسة بن يحيى حنيفة أبي عن بروايته
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 بن محمد قال بشيء ليس عنبسة بن يحيى قال سعيد بن محمد بن احمد العباس أبو حدثنا المعدل هللا عبد بن محمد بن
  كذاب بغدادي عنبسة بن يحيى قال الدارقطني الحسن أبى على قرأت الفوراس أبى

 بن والحكم العوام بن وعباس سيار بن أيوب عن روى بدھقانه المعروف الواسطي الحكم أبى بن يحيى -  7476
 االعين بكر أبى مع ببغداد أبى منه سمع وقال حاتم أبى بن الرحمن عبد ذكره العزيز عبد بن عمر صاحب عمرو
  صدوق فقال هعن أبى وسالت

 عمر بن وحصين أرقم بن سليمان عن حدث الرقيق دار شارع ساكني من زكريا أبو عمران بن يحيى - 7477
 على بن وأحمد التمتام غالب بن ومحمد الدنيا أبى بن بكر وأبو الجوھري المغيرة بن القاسم عنه روى األحمسي
 أبو أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا فارس قضاء هوال القاضي يوسف أبو وكان المروزي سيار بن وأحمد الخزاز
 الرقيق دار شارع في عمران بن يحيى حدثنا غالب بن محمد حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل
  حبرة وثوبى أبيض قميص سلم و عليه هللا صلى النبي كفنت قال على عن الحسن عن أرقم بن سليمان حدثنا

 الدوري محمد بن عباس عنه المبارك بن هللا وعبد الفزاري إسحاق أبا سمع المدائني الصامت بن يحيى - 7478
 عبد بن محمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا ثقة وكان التمتام غالب بن ومحمد الطوسي ھارون بن وموسى

 الفزاري إسحاق أبو حدثنا مدائنيال الصامت بن يحيى حدثنا ھارون بن موسى الطوس عيسى أبو حدثنا الشافعي هللا
 هللا رسول قال قال األصل في كذا رزق بن قال أبيه عن الزبير بن هللا عبد بن عامر عن الزبيدي عن األوزاعي عن

 بن هللا عبد بن عامر عن قوله قلت ركعتين يصلى حتى يجلس فال المسجد الرجل دخل إذا سلم و عليه هللا صلى
 رواه وقد سلم و عليه هللا صلى النبي عن قتادة أبى عن سليم بن عمرو بن عامر عن ابوالصو خطا أبيه عن الزبير
 النبي عن قتادة أبى عن الزبير بن هللا عبد بن عامر عن الزبيدى عن األوزاعي عن الفزاري عن الفراء صالح أبو

 الفريابي يوسف بن ومحمد البيروتي مزيد بن والوليد الدمشقي الواحد عبد بن عمر ورواه سلم و عليه هللا صلى
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن قتادة أبى عن زبير بن هللا عبد بن عامر سمع عمن األوزاعي عن ثالثتھم

 أبى بن وإسماعيل عروة بن ھشام عن حدث السمسار زكريا أبو الغساني قيس بن كثير بن ھاشم بن يحيى -  7479
 أسامة أبى بن الحارث عنه روى الثوري وسفيان ليلى أبى وبن إسحاق أبى بن ويونس األعمش وسليمان خالد

 المثنى بن ومعاذ التمتام غالب بن ومحمد الخياط بشار بن والحسين المروزي السالم عبد بن خلف بن ومحمد
 بن محمد حدثنا إبراھيم بن هللا عبد بن محمد حدثنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا األنصاري إسحاق بن وموسى العنبري

 قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام حدثنا ھاشم بن يحيى حدثنا قاال الخياط بشار بن وحسين المروزي لفخ
 في اال تصلح ال الرياضة ان كما ودين حسن ذي عند اال الصنيعة تصلح ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 زياد بن الرحمن عبد بن القاسم حدثنا ضيالقا احمد بن مكرم حدثنا جعفر بن مخلد بن إبراھيم أخبرني نجيب
 خرف قد شيخ ولكنه كاذبا اعرفه ال فقال كذاب أھو السمسار ھاشم بن يحيى عن معين بن يحيى سألت قال األنباري
 قال حبان بن الحسين بن على حدثنا المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا وكبر
 يحدث وكان ھنا ھا جارنا كان هللا عدو دجال خبيث كذاب السمسار زكريا أبو قال يده بخط أبى كتاب في وجدت
 عن أو إسماعيل عن شيء عندك كتاب عندك األيام تلك له فقلت سعد بن مصعب عن خالد أبى بن إسماعيل بحديث
 بن يحيى سمعت قال لموصليا يعلى أبا سمعت اإلسفرائيني بشر على قرأت قال البرقاني أخبرنا ال فقال األعمش
 الميانجي القاسم بن يوسف أخبرنا بدمشق التميمي عثمان بن الرحمن عبد بن محمد وأخبرنا السمسار له وذكر معين
 عن عروة بن ھشام عن يحدث كان الذي السمسار معين بن ليحيى يعنى له وذكر قال الموصلي يعلى أبو حدثنا

 الميانجي قال أو ھكذا الحديث مثله عن يحمل ال جارى كان وقال عنه قفو فكأنه خالد أبي بن وإسماعيل األعمش
 بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن على أخبرنا هللا إنشاء قال كذا

 يعنى رالسمسا يقول معين بن يحيى سمعت قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل
 مسعدة بن محمد بن احمد حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثني البرقاني أخبرنا األمة ھذه دجال الھاشم بن يحيى
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 يقول معين بن يحيى سمعت قال محرز بن القاسم بن محمد بن احمد حدثنا النسوي درستويه بن جعفر حدثنا الفزاري
 ومن الملطي من أشر يعنى اشرھم وھو القرية ھذه من الدجال يخرج ھذا زكريا أبو الدجال ھو خبيث كذاب السمسار

 يوسف بن الحسن أخبرني قال الفرات بن العباس بن محمد الحسن أبى عن حدثت داود أبى ومن البختري أبى
 السمسار ھاشم بن يحيى عن احمد سألت قال مھنى حدثنا على بن محمد أخبرني الخالل بكر أبو حدثنا الصيرفي

 بن يزيد عن حدث قد ليحيى قلت خبيث كذا بالثقة ھو ليس معين بن يحيى وقال مھنى قال عنه يكتب ال اه اه فقال
 يحسن ال ھو قال األحاديث ھذه وضع تراه ليحيى قلت بالثقة يكن لم المعتمر بن منصور عن حدث ولو قال ھارون
 إسحاق بن محمد أخبرنا قال المزكى إسحاق أبي عن البرقاني على قرأت له وضعت ولكن األحاديث ھذه يضع

 بن إسماعيل عن يروى السمسار ھاشم بن يحيى كان يقول الرحيم عبد بن محمد وھو يحيى أبا سمعت قال السراج
 خلف بن المؤمن عبد أخبرنا مھران بن مسلم أبو أخبرنا المقرئ على بن محمد أخبرنا الحديث يضع وكان خالد أبى

 البرقاني وأخبرنا الحديث في يكذب وكان رايته فقال ھاشم بن يحيى عن محمد بن صالح على أبا سألت قال النسفي
 زكريا أبو السمسار ھاشم بن يحيى قال أبى حدثنا شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا
  ضعيفا سارالسم ھاشم بن يحيى كان قال الدارقطني الحسن أبو أخبرنا البرقاني وأخبرنا الحديث متروك

 الربيع بن وقيس النحوي وشيبان شعبة عن حدث المھدى بن هللا عبيد مولى زكريا أبو عبدويه بن يحيى -  7480
 بكر أبى بن الحسن أخبرنا الختلي سنين بن وإسحاق حنبل بن احمد بن هللا وعبد كزال بن محمد بن جعفر عنه روى
 وخالد أيوب عن شعبة حدثنا عبدويه بن يحيى حدثني حنبل بن حمدا بن هللا عبد حدثنا المعدل احمد بن دعلج أخبرنا
 يقال األمة ھذه امين عبيدة وأبو امين أمه لكل قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن سلمة أم عن أمه عن الحسن عن
 أخبرنا عباسال بن محمد حدثنا البرقاني أخبرنا غيره عند يوجد لم فإنه هللا عبد عن دعلج الحديث ھذا برواية تفرد
 سألت قال محرز بن القاسم بن محمد بن احمد حدثنا درستويه بن جعفر حدثنا الفزاري مسعدة بن محمد بن احمد
 صاحب الحسين بن على أخبرنا بشيء ليس فقال كبير الربض في كان شيخ عبدويه بن يحيى عن معين بن يحيى

 بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي لإسماعي بن محمد حدثنا عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي
 أخبرنا سوء رجل كذاب فقال نعم فقالوا الحياة في ھو فقال عبدويه بن يحيى عن معين بن يحيى سئل قال منصور
 شعبة عن رجل عن عنده يكن لم حنبل بن احمد بن هللا عبد يقول سلم بن جعفر بن احمد بكر أبا سمعت قال البرقاني

 على أبوه وحثه الفتنة في أجاب إذا عنه أبوه منعه الجعد بن على من يسمع ولم شعبة عن عبدويه بن يحيى عن اال
  عليه واثنى عبدويه بن يحيى من السماع

 يحيى بن احمد عنه روى األحول يزيد بن ثابت زيد أبى عن حدث اوانا أھل من االوانى هللا عبد بن يحيى - 7481
 حدثنا سعيد بن وھو البزاز بكر أبو محمد بن هللا عبد حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا البرقاني أخبرنا األحول
 عن أنس عن األحول عن عاصم عن زيد ابو ثابت حدثنا االوانى هللا عبد بن يحيى حدثنا األحول يحيى أبي بن أحمد
 زيد أبو ثابت مرفوعا بروايته فردت به توجھت حيثما تطوعا دابته على الرجل يصلى قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  الصحيح وھو موقوفا أنس عن عاصم عن وغيره معاوية بن زھير ورواه عاصم عن

 هللا وعبيد هللا عبد بن شريك عن بھا وحدث بغداد سكن الزمى يوسف أبو كريمة أبى بن يوسف بن يحيى -  7482
 بن وسفيان عياش بن بكر وأبى عياش بن عيلوإسما معشر أبى ونجيح إسماعيل بن وضمام المليح وأبى عمرو بن

 بن داود بن ونصر الرازي وابوحاتم البخاري إسماعيل بن ومحمد الصاغانى إسحاق بن محمد عنه روى عيينة
 وأبو األزدي النضر بن احمد بن وعلى التمتام غالب بن ومحمد حرب بن زاھر بن والقاسم إسحاق بن وحنبل طوق
 بن احمد وسالت ببغداد عنه كتبنا ثم قديما بالري عنه كتبنا فقال عنه أبى سألت حاتم أبى بن وقال الدنيا أبى بن بكر
 ھو فقال عنه زرعة أبو وسئل حاتم أبي بن قال صدوق عندي ھو قال فيه قولك ما ألبي قلت عليه فأثنى عنه حنبل
 بن حنبل حدثنا الدقاق احمد بن ثمانع أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا زم له يقال بخراسان قرية من وھو ثقة

 كان قال ھريرة أبى عن صالح أبى عن الحسين عن عياش بن بكر أبو حدثنا الزمى يوسف بن يحيى بن إسحاق
 عليه عرض فيه قبض الذي العام كان فلما مرة رمضان كل في سلم و عليه هللا صلى النبي على يعرض القران
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 أخبرنا يوما عشرين فيه اعتكف فيه قبض الذي العام كان فلما األواخر العشر رمضان كل في يعتكف وكان مرتين
 خمس سنة رجب في الزمي يوسف بن يحيى مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا العتيقي

 سنة من رجب في مات الزمى يوسف بن يحيى بن قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا ومائتين وعشرين
 سمعت قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا قال المزكى إسحاق أبى عن البرقاني على قرأت ومائتين وعشرين ست

  ومائتين عشرة تسع سنة ببغداد زكريا أبا يكنى الزمى يوسف بن يحيى مات يقول الليث بن حاتم وھو الجوھري

 أبا يحيى ويكنى كشمين يلقب وميمون الرحمن دعب بن ميمون بن الرحمن عبد بن الحميد عبد بن يحيى - 7483
 عوانة وأبى هللا عبد بن وشريك سعد بن وإبراھيم وبالل سليمان عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفى الحماني زكريا
 وجرير األحمر خالد وأبى عياش بن بكر وأبى عيينة بن وسفيان الربيع بن وقيس هللا عبد بن وخالد زيد بن وحماد
 حمدان عنه روى معاوية وأبى ووكيع وھشام يمان بن ويحيى ظھير بن والحكم المالئي إسرائيل وأبى يدالحم عبد بن
 الدنيا أبى بن بكر وأبو ھارون بن وموسى األسد أبى بن عبيد بن ومحمد الحلواني يحيى بن وأحمد الوراق على بن
 اآلدمي محمد بن احمد بن محمد حدثني قال انيالبرق أخبرني وغيرھم البغوي محمد بن هللا وعبد الرقاشي قالبة وأبو
 رجال رأيت يقول القعنبي سمعت قال محمد بن احمد حدثني قال الساجي زكريا حدثنا األيادي على بن محمد حدثنا
 أنت من فقال فقام الحماني بن أين قال ثم الكوفة ألھل يسأل من عيينة بن فقال عيينة بن مجلس في شابا طويال
 قال بشار بن إبراھيم حدثنا الرمادي حدثنا احمد وقال يسأل فجعل مسعر عند جليسنا أبوك كان نعم لفقا له فانتسب
 أين يقول فسمعته للكوفيه سفيان فتحرك قال الحديث يتذاكرون البصريين من جماعة عيينة بن سفيان عند رأيت

 عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن على أخبرنا الحماني الحميد عبد بن أين آدم بن أين الكوفيون أصحابنا
 يحيى سئل قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا عمر بن الرحمن

 فقال منى سمعاھا إنما صرد بن وضرار سليم بن بھا يحدث التي األحاديث ھذه ان يزعم الحماني بن ان معين بن
 بن عبدان ان يذكر الجوري إبراھيم بن محمد إلينا كتب قال بكر أبي بن الحسين اأخبرن سمعاھا منه صدق يحيى
 فيه القول فاجمل الحماني عن معين بن يحيى سألت يقول الرازي حاتم أبا سمعت قال حدثھم الھمذاني صالح بن احمد
 آالف عشرة نحو حاتم بوأ وذكر كمثل وخمسمائة آالف ثالثة وشريك سردا آالف أربعة مسنده يسرد وكان ماله وقال
 الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال األشناني محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا المحدثين أحد كان وقال
 ما مشھور صدوق الحماني بن يقول معين بن يحيى سمعت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سعيد أبا سمعت يقول

 ان يقدر يكن لم غفلة فيه شيخا الحماني بن وكان سعيد أبو قال حسد من اال فيه يقال ما الحماني بن مثل بالكوفة
 بن على حدثنا الصيمرى أخبرنا يلطمه وربما عليه فيفترى رجل يجئ ربما الحديث أصحاب يفعل كما نفسه يصون
 نب يحيى يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن
 رزق بن احمد بن محمد أخبرنا يحسدونه وھؤالء معه يحفظ رجل أيامه في بالكوفة كان وما ثقة الحماني الحميد عبد

 عن معين بن يحيى سألت قال شيبة أبى بن عثمان بن محمد جعفر أبو حدثنا الفراء حبش بن محمد بن هللا ھبة أخبرنا
 محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ثقة الرحمن عبد بن دالحمي عبد أبوه وكان ثقة فقال الحميد عبد بن يحيى
 ثقة وابنه الحماني يحيى أبو يقول يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد أخبرنا العباس بن
 حامد نب عيسى حدثنا قال السواق عثمان بن محمد بن محمد منصور أبو أخبرنا مره غير ھذا في ناظرناه عباس قال
 معين بن يحيى سمعت يقول الدوري عباسا سمعت قال الوشاء بن الجعد بن احمد بكر أبو حدثنا الرخجي بشر بن

 أخبرني مات حتى ھذا يقول يحيى يزل لم عباس قال ثقة الحماني الحميد عبد بن ويحيى ثقة الحماني يحيى أبو يقول
 بن صالح قال قال الفقية محمد بن محمد النضر أبو خبرنيأ الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد
 بن على أخبرنا صدوق حديث صاحب فقال الحماني الحميد عبد بن يحيى عن وسئل معين بن يحيى سمعت محمد

 بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا عمر بن الرحمن عبد أخبرنا قال الحسين
 أبى حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا ثقة صدوق فقال الحماني بن يحيى عن معين بن يحيى سئل قال منصور
 عبد بن يحيى باب على كنا يقول منيع بن محمد بن هللا عبد سمعت قال البصري الحافظ السرى أبى بن عمر حدثني
 على مسلما وجئت وقال فأبى يحدثھم بن نىيع الحديث أصحاب فسأله بغلته على معين بن يحيى فجاء الحماني الحميد
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 حدثنا قال الصيدالني احمد بن يوسف أخبرنا العتيقي أخبرنا ثقة بن ثقة فقال عنه فسالوه خرج ثم فدخل زكريا أبى
 غرباء لقوم يقول الحماني الحميد عبد بن يحيى سمعت يقول العزيز عبد بن على سمعت قال العقيلي عمر بن محمد
 تسمعوا ال الحديث في ضعيف انى ويقول في يتكلم أحدا ببلدكم سمعتم فقال ببلدھم فأخبروه أنتم نأي من مجلسه في
 المقرئ على بن محمد أخبرنا شيء غير في تقدمتھم وقد المسند جمع من أول ألني يحسدونى فانھم الكوفة أھل كالم

 سمعت يقول محمد بن صالح على أبى سمعت قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا مھران بن مسلم أبو أخبرنا
 عبد بن يحيى يحفظون ال بما يحدثون ثالثة أدركت يقول المديني بن على سمعت يقول السلمي يوسف بن احمد
 حدثنا الخلدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا الفضل بن أخبرنا سليمان بن والمعتمر السامي األعلى وعبد الحميد
 ھو ثقة ھو فقال الحماني يحيى عن نمير بن هللا عبد بن محمد سألت قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد
 فقال علم به لك تعرفه له قلت الحماني بن يحيى عن حنبل بن محمد بن احمد وسالت عنه فاكتب كلھم ھؤالء من أكبر
 فقال الحماني يحيى عن نمعي بن يحيى وسالت بمشايخكم اعرف أنتم احمد فقال ثقة كان له فقلت اعرفه ال كيف احمد
 قال السامي الرحمن عبد بن محمد أخبركم الھروي يعقوب بن محمد حاتم أبي على قرأت قال البرقاني أخبرنا ثقة

 أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني شيئا يقل فلم عنه فسكت الحماني يحيى عن حنبل بن محمد بن أحمد وسئل
 عبد بن يحيى حدثنا إبراھيم بن محمد البوشنجي حدثنا نوح بن سليمان بن احمد سعيد أبو حدثنا الضبي نعيم بن محمد
 عن بيان عن شريك عن األزرق إسحاق حدثنا حنبل بن احمد وحدثناه البوشنجي قال حنبل بن احمد حدثنا الحميد
 لنا فقال بالھاجرة الظھر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع نصلى كنا قال شعبة بن المغيرة عن حازم أبى بن قيس
 قلت قال إسحاق بن حنبل حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أخبرنا جھنم فيح من الحر شدة فان بالصالة أبردوا
 أبردوا بيان حديث األزرق إسحاق بحديث هللا عبد أبى عن الحماني يحيى حدثنا الكوفة من وقدمت هللا عبد ألبي

 أدري وال حدثته انى اعلم ما هللا عبد أبو فقال الحديث بھذا عنك حدثني الحماني بن ان هللا عبد ألبي فقلت بالصالة
 عوانة أبو حدثنا التميمي على بن الحسين أخبرنا البرقاني أخبرنا به حديثه يكون ان وأنكر حفظه المذاكره على لعله

 عنك روى انه فقلت الحماني لحنب بن احمد يعنى وذكر قال المروذي بكر ابو حدثنا اإلسفرائيني إسحاق بن يعقوب
 يكون ان فأنكر علية بن باب على سمعه انه وزعم بالصالة أبردوا شعبة بن المغيرة حديث األزرق إسحاق حديث
 عندي ھذا ان إسماعيل أيام في علمت وانا فقال المذاكرة على ھذا ان ادعى انه قلت شيء ذا من ليس وقال سمعه
 بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا الحماني حديث على يضرب الحمال لھارون واقول وقال بأخرة اخرجته إنما يعنى
 الحميد عبد بن يحيى حدث يقول داود أبا سمعت قال اآلجري على بن محمد عبيدة أبو حدثنا كتابه في البصري عدى
 حدثته ما الوق احمد فأنكره شعبة بن المغيرة حديث بيان عن شريك عن األزرق إسحاق بحديث حنبل بن احمد عن
 يعنى إسماعيل موت بعد اال إسحاق من سمعناه ما احمد فقال علية بن إسماعيل باب على احمد حدثنا يحيى فقال به

 قال بلى قلت تره الم قال عنه حنبل بن احمد وسالت حافظا كان يقول داود أبا سمعت عبيد أبو وقال المواقيت حديث
 احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف بن علي أبو أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا عرفته رايته إذا انك
 إسماعيل أخبرنا رزق بن أخبرنا سمع ما على اقتصر لو وطلب كتب كان وقد فقال الحماني بن ذكر أبى سمعت قال
 ترى فما بغداد مونيقد انھم ذكروا شيبة أبى بنى ان ألبي قلت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد أخبرنا الخطبي على بن
 قلت يصدق حال على شيبة أبى بنو جھارا يكذب وكان الناس عليه فاجتمع ھنا ھا إلى الحماني بن جاء قد فقال فيھم
 هللا صلى النبي عن المغيرة عن قيس عن بيان عن شريك عن األزرق إسحاق عن عنك حدث الحماني بن إن ألبي
 باب على المذاكره في منه سمعته قد قال انه عنه حكوا فقلت به ثتهحد ما كذب فقال بالصالة أبردوا سلم و عليه

 حتى غريب الحديث ھذا ان األيام تلك اعلم لم انا إسحاق من ذلك بعد سمعته إنما كذب فقال علية بن إسماعيل
 واألبواب قهالف نتذاكر كنا إنما عليه بن باب على التقينا وقت أي قال االحداث ھؤالء أو الشباب ھؤالء عنه سألونى

 الحماني بن سمع انه رجل أخبرني ألبي قلت الحديث ھذا منه فانتخبت األزرق إسحاق كتاب إلينا وقع كان أي قال
 يستذلوا ان يكرھون كانوا قال ينتصرون ھم البغى أصابھم إذا والذين إبراھيم عن منصور عن شريك عن يحدث
 حدثناه الحماني بن قال منصور عن البصري الحكم عن شريك عن المبارك بن كتاب في الحديث ھذا رجل فقال

 يسرق أنه نعرفه زلنا ما وقال شديدة جراة ھذه اجراه كان ما أبى فقال منصور عن البصري الحكم عن شريك
 على اقتصر ولو وسمع طلب قد فقال الحماني بن وذكر أخرى مرة أبى وسمعت قال يتلقفھا أو يلتقطھا أو األحاديث
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 احمد بن عمر حازم أبو أخبرنا فيه أبى من سمعت ما أحسن وھذا الرحمن عبد أبو قال كفاية فيه هل لكان سمع ما
 قلت قال الدقاق سھل بن جعفر حدثنا بجرجان العبدي القاسم بن احمد بن محمد احمد أبو أخبرنا بنيسابور العبدوي

 عن األزرق إسحاق عن منه سمع انه ادعى يالذ الحديث أجل من الحماني حديث ترك هللا عبد أبو احمد بن هللا لعبد
 جھنم فيح من الحر شدة فان بالظھر أبردوا سلم و عليه هللا صلى النبي عن المغيرة عن قيس عن بيان عن شريك
 منه سمعته الحماني قال األزرق إسحاق حدثنا حنبل بن احمد حدثنا الحماني حدثنا عمرو أبو عثمان بن محمد حدثنيه
 العلة ليس احمد بن هللا عبد فقال شيء عن سالنى وال منى سمعه وال الحماني به حدثت ما احمد الفق ھشيم باب على
 أبى عن يزيد بن عطاء عن الزھري عن وائل بن بكر عن حبان بن قريش عن حدث ولكن وكذبه حديثه ترك في ھذا

 سمعه وانما البصرة الحماني دخلي ان قبل مات حبان بن وقريش االظفار في سلم و عليه هللا صلى النبي عن أيوب
 محمد بن عمر حدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا قريش عن وكيع من

 ثالثة وال اثنين وال واحد ھو ليس فقال الحماني بن في تقول ما هللا عبد ألبي قلت قال األثرم بكر أبو حدثنا الجوھري
 عبد بن بشرى أخبرنا الحديث أمر في شديدا حمال عليه وحمل ذاك من أعظم فيه األمر قال ثم عنه نيحكو أربعة وال
 عبد أبو قال قال األثرم بكر أبو حدثنا الراشدي جعفر بن محمد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا الرومي هللا
 عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن مسلم بن يعلى عن حسين بن سفيان عن يرويه الھيثم أبو كان الذي الحديث هللا
 الواسطي ذاك إسماعيل بن يحيى رواه قد فقال ال فقلت موسى بن هللا عبد كتب في رايته نسائھم من يولون للذين أبى
 يرويه الحماني بن فان هللا عبد ألبي قلت عباس بن على اوقفه انى فيه ليس حسين بن فان سفيان وعن عباد عن

 الحماني بن قال انه اال قال كما أو عظيم ذلك أمر قياس عليه ليس االن الحماني بن قال ثم شديدة نفضه يده فنفض
 بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا عليه الغيظ شديد ورايته يشاء من يستر الذي سبحان قال ثم قياس عليه ليس االن
 مذھبه في متحر هللا عبد وأبو فيه الرأي سيء بلحن بن احمد فان الحماني واما قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر
 قال إدريس بن الحسين أخبرنا خميرويه بن هللا عبد بن محمد أخبرنا قال البرقاني أخبرنا غيره مذھب بمن احمد
 جيد حديث الكوفة ألھل يكن لم قال عليه فما قيل حديثه سقط قد الحماني الحميد عبد بن ويحيى يقول عمار بن سمعت
 يعقوب بن أحمد بن محمد أخبرني ھكذا يكون فھذا رواه اال غريب جيد حديث بلد ألھل وال المدينة ألھل الو غريب
 العباس أبا سمعت يقول بنيسابور السمرقندي صالح بن محمد بن أحمد يحيى أبا سمعت قال نعيم بن محمد أخبرنا
 قدمت يقول السمرقندي الرحمن عبد بن هللا عبد سمعت يقول أبى سمعت يقول المروزي مسعود بن سعيد بن احمد
 يتغسر وكان بالل بن سليمان أحاديث من بالبصرة سمعتھا بأحاديث فذاكرته الحماني يحيى من بالقرب فنزلت الكوفة
 وجدت انصرفت فلما عليھا وختمت كتبي فاودعت الشام إلى الخروج أردت ثم سليمان من ھذا سمعت ما ويقول بھا

 بھا ذاكرته كنت التي األحاديث تلك ووجدت أدري ما فقال الخواتيم وھذه الكتب ھذه شأن ما تفقل كسرت قد الخواتم
 طلحة بن على أخبرنا نعم قال بالل بن سليمان من سمعت له فقلت مصنفاته في ادخلھا قد بالل بن سليمان عن

 عبد حدثنا الكرجي داود بن دمحم بن محمد أخبرنا الفارسي يزيد بن إبراھيم بن محمد الفتح أبو أخبرنا المقرئ
 يحيى اودعت قال السمرقندي الرحمن عبد بن هللا عبد عن يحيى بن محمد حدثنا خراش بن يوسف بن الرحمن
 حسان بن يحيى عن بالل بن سليمان حديث وفيھا عون بن عمرو عن الواسطي خالد حديث فيھا وكان كتبي الحماني
 ما خالف على كتبي فإذا فقدمت واحد حديث وسليمان خالد حديث من فيه يكن ولم المسند منه سمعت قد وكنت
 وقال عنه الرواية استحل ما يحيى بن محمد قال المسند في ووضعه وسليمان خالد حديث نسخ قد وإذا عنده تركتھا
 بن فيوس أخبرنا العتيقى أخبرنا الحسد من اال فيه يتكلمون وما شيبة أبي بن بكر أبي من أوثق عندي ھو الرمادي
 عبد سمعت قال بالري القطان داود بن سليمان حدثنا العقيلي موسى بن عمرو بن محمد حدثنا بمكة الصيدالني احمد
 فلما مكة إلى وخرجت لي كتبا الحميد عبد بن يحيى فاودعت حاجا الكوفة قدمت يقول السمرقندي الرحمن عبد بن هللا

 إلى فقام علينا الناس واجتمع فصايحته ذلك ينفع فلم به فوقفت وأنكر فجحدنى منه فطلبتھا اتيته الحاج من رجعت
 وكانت بالكتب جاءني قد الوراق فإذا فأمسكت الكتب لك تخلصت امسكت ان لي وقال فنحانى بيدي فأخذ وراقة
 كثرأ وإذا أحد فيھا نظر يكن ولم بالحمرة عالمات فيھا فإذا األخرى في فنظر متغير الشد فإذا ولبد خرقة في مشددة

 جزأين منھا فافتقدت الدراوردي محمد بن العزيز وعبد بالل بن سليمان عن الطاطري مروان حديث على العالمات
 إسحاق بن محمد سمعت يقول الفانى محمد بن محمد عمرو أبا سمعت قال العبدوي احمد بن عمر حازم أبو أخبرنا
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 لنا ذكر وفيما الذاھب كاالمس ذھب فقال الحماني الحميد عبد بن يحيى وذكر يحيى بن محمد سمعت يقول خزيمة بن
 عمرو بن سعيد حدثنا النجم بن طاھر بن احمد حدثنا قال حدثھم األردبيلي موسى بن يعقوب ان البرقاني بكر أبو

 ظھره على فرأيت الحماني يحيى من قيس كتاب أخذت النيسابوري يحيى بن محمد هللا عبد أبو لي قال قال البرذعي
 أخبرنا اسمه على ضرب كان وانه الصلت بن محمد كتاب كان انه فبلغنى يحيى بن محمد قال عليه وبامضر شيئا

 محمد سمعت يقول المسيب بن محمد سمع انه التميمي على بن الحسين احمد أبو أخبرنا الواسطي العالء أبو القاضي
 إسحاق أبى عن البرقاني على قرأت اقالم ستة الحماني الحميد عبد بن يحيى حديث على اضربوا يقول يحيى بن

 إذا كنا يقول الرحيم عبد بن محمد يعنى يحيى أبا سمعت قال السراج إسحاق بن يحيى بن محمد حدثنا قال المزكى
 العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف أخبرنا العتيقي أخبرنا باليا منه لنا تبين الحماني إلى قعدنا
 الداودي عمر بن محمد بكر أبو القاضي وأخبرنا دلويه أيوب بن زياد سمعت قال صدقة بن محمد بن احمد حدثني
 سمعت يقول األصبھاني شيخ أبا سمعت قال الشافعي هللا عبد بن محمد حدثنا الفرات بن العباس بن محمد أخبرنا
 اإلسالم ملة غير على معاوية مات العتيقي حديث وفي معاوية كان يقول الحميد عبد بن يحيى سمعت يقول دلويه
 حدثنا الميداني جعفر بن الوھاب عبد حدثنا الكتاني احمد بن العزيز عبد حدثنا هللا عدو كذب دلويه قال الداودي وزاد
 بن يحيى قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا العصار عيسى بن القاسم حدثنا السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد
 بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا ينبعث فال حديثه ترك متلون ساقط الحميد عبد
 بن إسحاق بن احمد أخبرنا رزق بن أخبرنا ضعيف الحماني الحميد عبد بن قال أبى حدثنا النسائي شعيب بن احمد
 ھذا قلت وعشرين خمس سنة في نيالحما يحيى ومات قال النضر بن احمد بن على غالب أبو حدثنا البندار وھب
 حدثنا بمصر المھندس إسماعيل بن محمد بن احمد أخبرنا البصري رباح بن يوسف أخبرنا ما والصواب خطا القول
 بن أخبرنا ومائتين وعشرين ثمان سنة الحماني يحيى توفى صالح بن معاوية هللا عبيد أبو قال قال الدوالبي بشر أبو

 بن يحيى ومات قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخلدي نصير بن مدمح بن جعفر أخبرنا الفضل
 أخبرنا العتيقي أخبرنا بالعسكر ومائتين وعشرين ثمان سنة من رمضان في يخضب ال وكان الحماني الحميد عبد
 شھر في رأى من بسر الحماني الحميد عبد بن يحيى ومات البغوي محمد بن هللا عبد قال الحافظ المظفر بن محمد

  عنه كتبت وقد يخضب ال وكان اقدموا الذين المحدثين من بسامرا مات من أول وكان وعشرين ثمان سنة رمضان

 بن زياد بن غياث بن معين بن يحيى وقيل الرحمن عبد بن بسطام بن زياد بن عون بن معين بن يحيى -  7484
 عيينة بن وسفيان يونس بن وعيسى وھشاما المبارك بن هللا عبد سمع غطفان مرة المري زكريا أبو بسطام بن عون

 عنه روى امثالھم في معاوية وأبا ووكيعا مھدى بن الرحمن وعبد القطان سعيد بن ويحيى معاذ بن ومعاذ وغندرا
 إسحاق بن ومحمد الدورقيان وأحمد ويعقوب الكاتب سعد بن ومحمد حرب بن زھير خيثمة وأبو حنبل بن احمد

 إسحاق بن وحنبل خيثمة أبى بن وأحمد البخاري إسماعيل بن ومحمد شيبة بن ويعقوب الدوري وعباس الصاغاني
 وغيرھم الجنيد بن وإبراھيم حنبل بن احمد بن هللا وعبد فھم بن والحسين الطيالسي وجعفر السجستاني داود وأبو
 حدثنا الخطبي على بن إسماعيل أخبرنا قال قرز بن احمد بن محمد أخبرنا متقنا ثبتا حافظا عالما ربانيا إماما وكان

 آخرھا في ومائة وخمسين ثمان سنة جعفر أبى خالفة في ولدت يقول معين بن يحيى سمعت قال فھم بن الحسين
 المرزبان بن خلف بن محمد أخبرنا الحافظ عدى بن هللا عبد أخبرنا قراءة الماليني محمد بن احمد سعد أبو أخبرنا
 نقيا أھل من كان فرعون ان ويقال نقيا لھا يقال األنبار نحو قرية من يحيى كان قال المروزي عباسال أبو حدثني قال

 أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن على حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا
 فرسخا عشر اثنى على األنبار أھل من معين بن يحيى قال أبى حدثني قال العدلى هللا عبد بن احمد بن صالح مسلم
 بن محمد سعيد وأبو الحرشي الحسن بن احمد بكر أبو القاضي أخبرنا مالك بن هللا لعبد كاتبا أبوه كان بغداد من

 سمعت يقول الدوري محمد بن العباس سمعت قال األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا قاال الصيرفي موسى
 أي من زكريا أبا يا له فقال منه نسمع النرسي عباس عند ونحن العنبري عباس وسأله بالبصرة يقول معين بن يحيى
 بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن على حدثنا الصيرمى أخبرنا للعرب مولى ولكني العرب من لست قال أنت العرب
 المري الرحمن عبد بن لجنيدل مولى انا يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين
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 ذكر األشيب بن عمران أبى حلقة في ببغداد كاتب شيخ أخبرني قال عدى بن هللا عبد حدثنا الماليني سعيد أبو أخبرنا
 ألف وخمسين درھم ألف ألف يحيى البنه فخلف فمات الري خراج على معين كان قال معين بن ليحيى عم بن أنه

 بالدنيور الخطيب الزھري ربيعة بن منصور الفتح أبو أخبرنا يلبسه نعل له يبق لم تىح الحديث على كله فأنفقه درھم
 انتھى المديني بن علي قال قال الجارود بن يحيى بن احمد أخبرنا راشد بن على بن احمد بن على القاسم أبو أخبرنا
 أبى بن إلى الحجاز علم وانتھى مشواألع إسحاق أبى إلى الكوفة وعلم وقتادة كثير أبي بن يحيى إلى بالبصرة العلم
 وشعبة عروبة أبى بن سعيد بالبصرة منھم رجال عشر اثنى إلى الستة ھؤالء علم وصار دينار بن وعمرو شھاب
 بن مالك إلى الحجاز أھل ومن عيينة بن وسفيان الثوري سفيان الكوفة أھل ومن عوانة وأبو سلمة بن وحماد ومعمر
 زائدة أبى بن سعيد بن ويحيى وھشام إسحاق بن محمد إلى ھؤالء علم وانتھى ازعىاالو إلى الشام أھل ومن أنس

 أخبرني معين بن يحيى إلى جميعا ھؤالء علم فصار آدم وبن مھدى وبن علما ھؤالء أوسع وھو المبارك وبن ووكيع
 بن صالح على أبا تسمع قال النفسى خلف بن المؤمن عبد أخبرنا مھران بن مسلم أبو أخبرنا المقرئ على بن محمد
 األعمش إلى الكوفة وعلم دينار بن وعمرو الزھري إلى الحجاز علم انتھى يقول المديني بن على سمعت يقول محمد
 إلى انتھى ھؤالء علم وجدت ثم وقال كالما وذكر كثير أبى بن ويحيى قتادة إلى البصرة أھل وعلم إسحاق وأبى
 على قال قال النضر بن احمد بن على حدثنا البندار وھب بن إسحاق بن احمد أخبرنا رزق بن أخبرنا معين بن يحيى
 الدربندي محمد بن على بن الحسن الوليد أبو أخبرنا معين بن يحيى إلى وبعده آدم بن يحيى علم انتھى المديني بن

 محمد بن الحص على أبا سمعت قال محمد بن خلف حدثنا ببخارى الحافظ سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أخبرنا
 العباسي صاحب الحسين بن على أخبرنا معين بن يحيى إلى الناس علم انتھى يقول المديني بن على سمعت يقول
 بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا
 الرومي بن لي فقال الحديث كتبنا ما معين بن يحيى لوال قولي الحداد سعيد أبا سمعت الرومي البن قلت قال منصور

 فان الرومي البن قلت أنفسنا به نحدث يكن لم ما لكرامته يحدثنا المحدث كان ولقد به هللا نفعنا لقد فوهللا تعجب وما
 أبو يجئ حتى صحيح حديث كل إال فيھا نرى فال كتبه في فننظر المحدث إلى لنذھب انا قال حدثني الحداد سعيد أبا

 مجلس في كنا لقد تعجب وما الرومي بن لي فقال نعرفه لم عرفناه انه ولوال الخطا يقع يده في يقع شيء فأول زكريا
 فقال سمعوه وقد وأحمد على يومئذ وفينا يكون حديث أحسن من حديثا نفيدك زكريا أبا يا له فقلت أصحابنا لبعض
 رجل فجاءه احمد عند كنت يقول الرومي بن وسمعت قال قال كما فكان طغل ھذا فقال وكذا كذا حديث قلنا ھو وما
 الخالق عبد وقال الخطا يعرف فإنه زكريا بأبي عليك قال خطا فيھا فان األحاديث ھذه في انظر هللا عبد أبا يا فقال
 الصدور في مال شفاء معين بن يحيى مع السماع يقول حنبل بن احمد سمع انه عمرو أبو حدثني الرومي البن قلت
 احمد فقال بالبصرة ويحيى المغازي في إبراھيم بن يعقوب إلى وأحمد انا اختلف كنت ھذا من تعجب وما لي فقال
 احمد حدثنا أبى حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا الخطا يعرف قال به تصنع وما له قلت ھنا ھا يحيى ان ليت
 ان ليت الرومي بن هللا لعبد يقول عفان دھليز في حنبل بن احمد سمعت الق سھل بن على حدثنا سالم بن هللا عبد بن
 ھو اسكت احمد له فقال سمعنا قد ما علينا يعيد بقدومه تصنع ما اليمامي له فقال معين بن يعنى قدم قد زكريا أبا

 العباس سمعت يقول األصم يعقوب بن محمد العباس أبا سمعت قال الصيرفي سعيد أبو أخبرنا الحديث خطا يعرف
 أشياء عن معين بن يحيى يسأل ومائتين خمس سنة عبادة بن روح مجلس في حنبل بن احمد رأيت يقول الدوري
 يحيى قال فما سمعوھا قد أحاديث في يستثبته ان احمد يريد كذا حديث وكيف كذا حديث كيف زكريا أبا يا له يقول
 أنبأنا زكريا أبو قاله زكريا أبو قال يقول كان إنما باسمه معين بن يحيى يسمى حنبل بن أحمد سمعت وقلما احمد كتبه
 محمد بن احمد بن محمد حدثني اإلدريسي محمد بن الرحمن عبد أخبرنا الھروي سعد أبو احمد بن محمد بن احمد
 ليقو هللا عبد بن سليمان مقاتل أبا سمعت يقول الفارسي إسماعيل بن الحسين سمعت قال بھا البخاري موسى بن

 أخبرنا معين بن يحيى يعنى الكذابين كذب يظھر الشان لھذا هللا خلقه رجل ھنا ھا يقول حنبل بن احمد سمعت
 عبد حدثنا البخاري إبراھيم بن محمد بن احمد نصر أبو حدثنا قاال النعالي طلحة بن محمد الحسن وأبو التنوخي
 يقول حنبل بن احمد سمعت قال رافع بن محمد سمعت يقول سلمة بن احمد سمعت قال حريث بن محمد بن الرحمن

 أخبرنا الماليني سعيد أبو أخبرنا بثابت ھو فليس طلحة بن وقال بحديث ھو فليس معين بن يحيى يعرفه ال حديث كل
 قدم يقول معروف بن ھارون سمعت قال إسحاق بن العباس حدثنا حيويه بن زكريا بن يحيى حدثنا عدى بن  عبد
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 على يملى الكتاب فأخذ شيئا على يملى ان فسألته عليه فدخلت عليه نكر من أول وكنت الشام من وخالشي بعض علينا
 يتحرك ال يده في والكتاب حالته على والشيخ له فأذن حنبل بن احمد قال ھذا من الشيخ فقال الباب يدق بانسان فإذا
 فإذا يتحرك ال يده في والكتاب حالته على والشيخ هل فأذن الدورقي احمد قال ھذا من الشيخ فقال الباب يقد بأخر فإذا
 يتحرك ال يده في والكتاب حالته على والشيخ له فأذن الرومي بن هللا عبد قال ھذا من الشيخ فقال الباب يدق بأخر
 ال يده في والكتاب حالته على والشيخ له فأذن حرب بن زھير خيثمة أبو قال ھذا من الشيخ فقال الباب يدق بأخر فإذا

 من الكتاب وسقط يده ارتعدت الشيخ فرأيت قال معين بن يحيى قال ھذا من الشيخ فقال الباب يدق بأخر فإذا يتحرك
 احمد بن محمد سمعت قال الجراح بن محمد بن احمد أخبرنا قال الطبري منصور بن الحسن بن هللا ھبة أخبرنا يده
 عطاء بن الوھاب عبد قدم لما يقول معين بن يحيى عتسم يقول الطيالسي جعفر سمعت يقول شيبة بن يعقوب بن
 بغداد وقدمت ظھره على كتب وقد فرأيته واجابھم فقراه البصرة من أھله من أتاه إذ عنده انا فبينا عنه فكتبت اتيته

 وأب حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا العتيقي أخبرنا العالمين رب  والحمد معين بن يحيى وقبلنى
 بالرجال عالم يحيى قال هللا عبد بن على أو يحيى بالرجال اعلم أيما داود ألبي قلت قال اآلجري على بن محمد عبيد
 عبد أخبرنا مھران بن مسلم أبو أخبرنا المقرئ على بن محمد أخبرني شيء الشام أھل خبر من على عند وليس
 فقال حنبل بن احمد أم معين بن يحيى بالحديث اعلم نم محمد بن صالح على أبا سألت قال النسفي خلف بن المؤمن

 بن موسى القاسم أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا والكنى بالرجال فاعلم يحيى واما واالختالف بالفقة فاعلم احمد اما
 قدمت اإذ كنت يقول المديني بن وھو عليا سمعت قال شيبة أبى بن عثمان بن محمد حدثنا العطار النضر بن إبراھيم

 معين بن يحيى زكريا أبا فنسأل الشيء في اختلفنا فربما حنبل بن احمد يذاكرنى الذي كان سنة أربعين منذ بغداد إلى
 احمد بن عثمان أخبرنا الدورقي إبراھيم بن احمد بن الحسن أخبرنا حديثه بموضع أعرفه كان ما فيخرجه فيقوم
 بن يحيى رأيت ما يقول المديني بن على سمعت قال البراء بن الحسين أبو حدثنا عنه نرويه ان لنا أجاز فيما الدقاق
 إسماعيل بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا الحسين بن على أخبرنا رده وال قط حديثا استفھم معين

 ديثالح أصحاب بعض سمعت الرومي البن قلت قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي
 يقول المديني بن على سمعت تعجب وما فقال منه أكبر على الشمس تطلع لم من حدثني ويقول يحيى بأحاديث يحدث

 بن احمد أخبرنا راشد بن على بن احمد بن على أخبرنا الزھري ربيعة بن منصور أخبرنا مثله الناس في رأيت ما
 احمد بن الحسن أخبرنا معين بن يحيى كتب ما تبك أحدا اعلم ما المديني بن على قال قال الجارود بن يحيى

 أحدا نعلم ال يقول عليا سمعت قال البراء بن الحسن أبو حدثنا لنا أجاز فيما الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا الدورقي
 نب محمد حدثنا عدى بن هللا عبد أخبرنا الماليني سعد أبو أخبرنا معين بن يحيى كتب ما الحديث من كتب آدم لدن من
 زكريا أبا يا الحديث من كتبت كم معين بن يحيى سألت قال عقبة بن احمد سمعت قال حمدون بن موسى حدثنا ثابت
 أبو أخبرنا ألف ستمائة بايديھم له كتبوا قد المحدثين ان اظن وانى احمد قال حديث ألف ستمائة ھذه بيدي كتبت قال

 هللا عبد أبا سمعت قال الحافظ احمد بن صالح حدثنا الق بھمذان البزاز العزيز عبد بن عيسى بن محمد منصور
 حباب وأربعة قمطرا عشر وأربعة قمطرا مائة الكتب من يحيى خلف يقول أبى سمعت يقول هللا عبد بن محمد
 النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا مھران بن مسلم أبو حدثنا المقرئ على بن محمد أخبرني كتبا مملوءة شرابية
 قمطرا ثالثين مات لما الكتب من خلف معين بن يحيى ان لي ذكر يقول محمد بن صالح على باأ سمعت قال

 عبد أخبرنا الماليني سعد أبو أخبرنا تباع ان خيثمة أبو يدع فلم دينار بمائتى كتبه أكثم بن يحيى وطلب حبا وعشرين
 وعلى ويحيى احمد كان قال شيوخه بعض عن األشيب بن موسى بن الحسن بن القاسم بن موسى حدثنا عدى بن هللا
 اما لھم عفان وقال على أبى بن يحيى شھد فيه يحيى وكتب فيه فشھدوا بصك فاتى حرب بن سليمان أو عفان عند
 في فضعيف يحيى يا أنت واما زيد بن حماد في فضعيف على يا أنت واما سعد بن إبراھيم في فضعيف احمد يا أنت
 ضعيفا منھم واحد يكن لم قلت شعبة في فضعيف عفان يا أنت واما يحيى وقال ىوعل احمد فسكت قال المبارك بن

 بن محمد حدثنا عمر بن الرحمن عبد أخبرنا الحسين بن على أخبرنا المزاح سبيل على بينھم الكالم ھذا جرى وانما
 الحداد سعيد أبا سمعت الرومي البن قلت قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل

 فيه ھو الذي الباب ھذا إلى الناس سبق مثله أحد الدنيا في ما صدق فقال معين بن يحيى على عيال كلھم الناس يقول
 يقول قط أحدا رأيت ما يقول الرومي بن وسمعت قال يكون كيف ندري فال بعد يجيء من واما أحد إليه يسبقه لم
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 على حدثنا األديب حامد بن الحسن أخبرنا الصوري أخبرني بالقول يتحامل كان وغيره يحيى غير المشايخ في الحق
 وعشرين نيف في عفان أخطا قال معين بن يحيى حدثنا إمالء عليل بن الحسن حدثنا الموصلي سعيد بن محمد بن

 له قلت فما ھي شيء أي لي قل فقال سالم بن خلف إلى طلب ولقد وبينه بيني فيما واعلمته أحدا بھا اعلمت ما حديثا
 رجال استقبلت وما امره ازين ان واحببت سترته اال خطا قط رجل على رأيت ما يحيى قال عليه يجد ان يحب وكان
 السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني تركته واال ذلك قبل فان وبينه بيني فيما خطاه له أبين ولكن يكرھه بأمر وجھه في

 ألحدث انى يحيى قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا
 محمد بن احمد بن صالح أخبرنا المقرئ طلحة بن على أخبرنا فيه اخطات قد اكون ان مخافة له فاسھر بالحديث
 بن احمد بيح البغدادى رأيت إذا الرازي حاتم أبو لي قال قال المرزبان بن حمدان بن الرحمن عبد حدثنا الھمداني
 محمد بن روح زرعة أبو أخبرنا كذاب انه فاعلم معين بن يحيى يبغض رايته وإذا سنة صاحب انه فاعلم حنبل

 محمد سمعت قال حاتم أبى بن الرحمن عبد حدثنا القصار عمر بن محمد بن على أخبرنا بھا شافھنى إجازة الرازي
 وانما الحديث يضع كذاب انه فاعلم معين بن يحيى في يقع الرجل رأيت إذا يقول المخرمي الفالس ھارون بن

 بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري حدثنا الكذابين أمر من يبين لما يبغضه
 بن محمد حدثنا الحديث في األئمة أحد المأمون الثقة معين بن يحيى زكريا أبو قال أبى أخبرني النسائي شعيب
 بن يحيى قال قال األبار على بن احمد حدثنا دعلج أخبرنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا النيسابوري القطان يوسف
 عدى بن هللا عبد أخبرنا الماليني سعد أبو أخبرنا نضيجا خبزا به واخرجنا التنور به وسجرنا الكذابين عن كتبنا معين
 وانا خبز عجنة اكلت يقول معين بن يحيى سمعت يقول أبى سمعت يقول السجستاني داود أبى بن هللا عبد سمعت قال
 بن محمد العباس أبو حدثنا بنيسابور السليطى سليمان بن الحسين بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا علة من ناقة

 اثنين بين ثالثة فقال الروس عن معين بن يحيى سئل يقول الدوري محمد بن العباس سمعت قال األصم يعقوب
 القاسم أبو حدثنا السكري عمر بن على أخبرنا الھاشمي المأمون بن محمد بن على بن الصمد عبد أخبرني صالح
...  وحرامه حله يذھب المال...  معين بن يحيى أنشدني قال رشيد بن داود أنشدني قال القرشي سليمان بن عيسى
 تحوى ما ويطيب... ...  وطعامه شرابه يطيب حتى...  إللھه بمتق التقى ليس... ...  آثامه غد في ويبقى طرا

...  وسالمه صالته النبي فعلى...  ربه عن به لنا النبي نطق... ...  كالمه الحديث حسن في ويكون...  كفه وتكسب
 حدثني قال حبان بن الحسين بن على حدثنا المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا
 رمق بأخر كان ما انه أحدثكم فقال حبان بن حسين عن فسالناه مكة من قدومه معين بن يحيى لقينا قال ألحولا يحيى
 أو يقضى معين بن يحيى مكتوبا أرى بلى قال شيئا أرى ما قلت الخيمة على مكتوب ما اترى زكريا أبا يا لي قال

 حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا نفسه خرجت ثم قال الظالمين بين يفصل
 المدينة على مكة إلى فيذھب يحج معين بن يحيى كان يقول الفقية مبشر بن حبيش سمعت قال بنان بن إسحاق حدثنا
 حتى خرج ثم ثالثة أو يومين بھا فأقام المدينة على ورجع المدينة على حجھا حجة آخر كان فلما المدينة على ويرجع

 لرفقائه قال أصبح فلما جوارى عن اترغب زكريا أبا يا به يھتف ھاتفا النوم في فرأى فباتوا رفقائه مع المنزل زلن
 و عليه هللا صلى النبي اعواد على فحمل قال مات ثم ثالثة بھا فأقام ورجع فمضوا المدينة إلى راجع فانى امضوا
 قلت الكذب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن الذاب ھذا يقولون وجعلوا الناس عليه وصلى وسلم عليه هللا سلم

 حدثنا القواس عمر بن يوسف حدثنا الخالل محمد بن الحسن أخبرني يحج ان قبل ذھابه في توفى يحيى ان الصحيح
 سنة مكة يريد وھو يحج ان قبل الحج أيام بالمدينة معين بن يحيى مات قال الدوري ھو عباس حدثنا القاسم بن حمزة
 سلم و عليه هللا صلى النبي سرير له فاخرجوا الوالى الحزامى وكلم المدينة والى عليه وصلى ومائتين وثالثين ثالثة
 بن الحسن أخبرنا أياما اال سنة وسبعون سبع وسنة يحيى ومات مرارا عليه صلى ثم الوالى عليه فصلى عليه فحمل
 بن إبراھيم نادى معين بن يحيى مات لما قال غالب بن محمد بن احمد حدثنا القاضي كامل بن احمد حدثني بكر أبى

 أبو أخبرني فليشھد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حديث على المأمون جنازة يشھد ان أراد من الحزامى المنذر
 بن ربك سمعت قال بنيسابور الحافظ محمد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا المنكدري الواحد عبد بن محمد بن احمد بكر
 فمرض بالمدينة معين بن يحيى مع كنت يقول كزال بن محمد بن جعفر سمعت يقول الصيرفي حمدان بن محمد
 ھذا يديه بين ينادى ورجل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سرير على فحمل بالمدينة وتوفى فيه مات الذي مرضه
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 اذن فيما الخالع جعفر بن محمد بن الحسن أخبرنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حديث عن الكذب ينفى كان الذي
 قال قال احمد بن هللا عبد حدثني الزيات ھارون بن موسى حدثني الھمذاني محمد بن على أخبرنا عنه نرويه ان

 وھم وبكل... ...  اإلسناد من مختلف وبكل...  محدث كل بعيب العليم ذھب...  معين بن يحيى في المحدثين بعض
 بن جعفر بن احمد بن بكر أبى على قرأت قال البرقاني أخبرنا...  بالد كل علماء به يعيى...  شكلوم الحديث في
 الحاج وھو وثالثين ثالث سنة معين بن يحيى زكريا أبو مات قال الطيالسي بشر بن احمد أيوب أبو حدثكم سلم

 بكر أبو القاضي أخبرنا ومائتين وثالثين ثثال سنة القعدة ذي من بقين ليال لسبع أو لتسع يحج ان قبل ذاھبا بالمدينة
 الدوري محمد بن العباس سمعت قال األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا قاال الصيرفي سعيد وأبو الحيري
 قلت نحوه أو أيام عشرة اال سبعين أو سبع سنة بلغ قد وكان ومائتين وثالثين ثالث سنة معين بن يحيى مات يقول
 الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن على حدثنا الصيمرى أخبرنا ما والصحيح سنة مبلغ الدوري ذكر ھكذا

 هللا صلى هللا رسول بمدينة ومات ومائة وخمسين ثمان سنة معين بن يحيى ولد قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني
 في ودخل سنة وسبعين خمسا توفىاس وقد ومائتين وثالثين ثالث سنة القعدة ذي من بقين ليال لسبع سلم و عليه
 محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا األزرق الحسين بن محمد أخبرنا الشرطة صاحب عليه وصلى بالبقيع ودفن الست
 يحيى رأيت يقول الفقية مبشر بن يعنى حبيشا سمعت قال الطيالسي عثمان أبى بن جعفر حدثنا القطان بن هللا عبد بن
 أخبرني الناس بين لي ومھد حورا ثالثمائة وزوجنى وحبانى أعطاني قال بك ربك فعل ما فقلت النوم في معين بن

 حبيش حدثني الخصيب بن الحسين حدثني با المھدى بن احمد أبو حدثنا الصيرفي الحسن بن محمد حدثنا األزھري
 حوراء ثالثمائة وزوجنى رهدا في عليه ادخلنى قال بك هللا فعل ما فقلت النوم في معين بن يحيى رأيت قال مبشر بن
  وحسن تطرى كيف عبدي إلى انظروا للمالئكة قال ثم

 بن عثمان بن هللا عبد عنه روى مصر نزيل الخشرمى البغدادي زكريا أبو محمد بن الرحيم عبد بن يحيى -  7485
 أبى بن رحمنال عبد ذكره الموصلي عالج أبى وبن الموصلي الحميد عبد بن والفضل المديني وقاص أبى بن سعد
  بمصر أبى منه سمع وقال الرازي حاتم

 عبد بن وسيعد جعفر بن وإسماعيل شريكا سمع بالمقابرى المعروف العابد زكريا أبو أيوب بن يحيى - 7486
 بن ويحيى خليفة بن وخلف وھب بن هللا وعبد الكرماني إبراھيم بن وحسان المؤدب إسماعيل وأبا الجمحي الرحمن
 حاتم وأبو زرعة وأبو احمد بن هللا عبد وابنه حنبل بن احمد عنه روى عليه بن وإسماعيل ائدةز أبى بن زكريا

 شعيب بن وحامد الحراني شعيب أبو خيثمة أبي بن وأحمد الحجاج بن ومسلم الصاغاني إسحاق بن ومحمد الرازيان
 احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن فرجع بن احمد أخبرنا التميمي على بن الحسن أخبرنا البغوي القاسم وأبو البلخي

 عن أبيه عن عروة بن ھشام عن الجمحي الرحمن عبد بن سعيد حدثنا أيوب بن يحيى حدثنا أبى حدثني حنبل بن
 قال المبشرات ما هللا رسول يا قالوا المبشرات اال النبوة من بعدي يبقى ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان عائشة
 ھذا أيوب يحيى من سمعت وقد احمد بن هللا عبد الرحمن عبد أبو قال له ترى أو الرجل يراھا الصالحة الرؤيا
 قال السمري هللا عبد بن محمد حدثنا القاضي كامل بن احمد أخبرنا إجازة مخلد بن إبراھيم أخبرنا مرة غير الحديث
 محمد حدثنا الوراق على بن العزيز عبد أخبرني ومائة وخمسين سبع سنة ولدت يقول الزاھد أيوب بن يحيى سمعت

 أخبرنا هللا عباد خيار من وكان المقابري أيوب بن يحيى حدثنا الحراني شعيب أبو حدثنا المفيد محمد بن احمد بن
 عبد بن محمد بن العباس حدثنا العطار مخلد بن محمد حدثنا الواعظ احمد بن عمر حدثنا طالب أبى بن الحسن
 تلك من حفرة في أيوب بن يحيى فإذا األثر فاتبعت ھمھمه فسمعت بمقابر مررت قال ىأب حدثني األشھلي الرحمن
 وأنت المطيعين عين قرة تكون ال ولم العاصين عين قرة ويا المطيعين عين قرة يا ويقول ويبكى يدعو ھو وإذا الحفر
 البكاء فغلبنى قال البكاء يعاودو قال الذنوب عليھم سترت وأنت العاصين عين قرة تكون ال ولم بالطاعة عليھم مننت
 بن احمد بن الواحد عبد الحسن أبو أخبرنا الصوري حدثني الخير بك بعث إنما هللا لعل تعال لي فقال بي ففطن قال

 يونس بن سريج قال هللا عبد بن ھارون بن موسى حدثنا السكوني محمد بن الحسن أخبرنا بعكبرا المعدل الحسين
 بن وأخبرنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا لحانصا رجالن أيوب بن ويحيى
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 يحيى مات فيھا ومائتين وثالثين أربع سنة قاال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا قال الخلدي جعفر أخبرنا الفضل
 فھم بن الحسين حدثنا لخشابا معروف بن احمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا البغدادي أيوب بن
 يقول من ويعيب بالسنة يقول مسلما ورعا ثقة وكان المھدى عسكر ينزل وكان زكريا أبا يكنى أيوب بن يحيى قال
  ومائتين وثالثين أربع سنة األول ربيع من خلت عشرة الثنتي األحد يوم وتوفى السنة وبخالف جھم بقول

 عنه روى أبيه عن وحدث بغداد سكن طالب أبى بن على بن الحسين بن على بن زيد بن الحسين بن يحيى - 7487
 عمر بن محمد حدثنا عنه نرويه ان اذن فيما البزاز عيسى بن محمد بن على أخبرنا العبسي عمر بن حفص بن على
 ألربع ءاألربعا يوم ومات ببغداد كان قالوا على بن الحسين بن على بن زيد بن الحسين بن يحيى قال الحافظ سلم بن

 ھارون بن هللا عبد عليه وصلى ببغداد قريش مقابر في ودفن وثالثين سبع سنة من األخر ربيع شھر من خلون
  قبره ودخل

 الرقى المليح وأبا زياد بن ھقل سمع سجستان من أصله ان يقال الحربي زكريا أبو عثمان بن يحيى - 7488
 أبو عنه وروى معين بن ويحيى حنبل بن احمد عنه كتبت الوليد بن وبقية العزيز عبد بن وسويد عياش بن وإسماعيل

 األبار على بن وأحمد أسباط بن وإبراھيم حبان بن الحسين بن وعلى كامل بن عبدوس بن ومحمد الدنيا أبى بن بكر
 بن يىيح حدثنا السكن بن إبراھيم حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد على أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا وغيرھم
 عليه هللا صلى هللا رسول قام قال مالك بن أنس عن هللا عبد بن إسحاق عن األوزاعي عن ھقل حدثنا الحربي عثمان

 أجد انى فقالت شئت ان اضطجعى لھا فقال إليھا التفت بھا احس فلما بصالته تصلى امرأة فإذا يصلى ليلة سلم و
 شئت ان اضطجعى لھا فقال الثالثة إليھا فالتفت فصلى قام ثم ذلك مثل لھا فقال ثانية إليھا فالتفت فصلى قام ثم نشاطا
 موصوال ھكذا الحديث ھذا برواية تفرد الصالة في عيني قرة جعل إنما مثلي لست انك فقال نشاطا أجد انى فقالت
 عن اهفرو مسلم بن الوليد وخالفه ھقل عن عثمان بن يحيى رواية من اال أره ولم األوزاعي عن زياد بن ھقل

 بن الواحد عبد بن احمد كذلك أخبرناه أنسا فيه يذكر لم مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن إسحاق عن األوزاعي
 بن محمد بن احمد الدحداح أبو حدثنا السلمي عثمان بن احمد بن محمد بكر أبو جدي أخبرنا بدمشق السلمي محمد

 بن إسحاق عن األوزاعي حدثنا مسلم بن الوليد حدثنا األشجعي مالرحي عبد بن الوھاب عبد حدثنا التميمي إسماعيل
 تصلى أزواجه من وامراة الليل من يصلى قام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان األنصاري طلحة أبى بن هللا عبد
 ىصل ثم قال نشاطا قالت أو قوة أجد إني هللا رسول يا قالت شئت إن اضطجعى لھا قال ثم ركعتين فصلى خلفه

 هللا صلى هللا رسول لھا فقال نشاطا قالت أو قوة أجد انى هللا رسول يا فقالت شئت ان اضطجعى لھا قال ثم ركعتين
 يوسف بن الحسن أخبرني قال الفرات بن الحسن أبى عن حدثت الصالة في عيني قرة جعلت انا انى سلم و عليه

 يكون الذي عثمان بن يحيى عن احمد سألت قال مھنى احدثن على بن محمد أخبرني الخالل بكر أبو أخبرنا الصيرفي
 حيويه بن عمر أبى عن البرقاني على قرأت ثقة فقال عنه معين بن يعنى يحيى وسالت اعرفه ال فقال الحربية في
 سئل قال محرز بن القاسم بن محمد بن احمد حدثنا درستويه بن جعفر أخبرنا مسعدة بن محمد بن احمد حدثنا قال

 بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني باس به ليس فقال عثمان بن يحيى عن اسمع وانا معين بن يحيى
 عن جزرة بن محمد بن صالح على أبا سألت قال بمرو الحبيبى محمد بن على بن احمد أبو أخبرني الضبي نعيم
 بن أخبرنا العباد من وكان صدوق السمسار ھو فقال عياش بن إسماعيل عن يروى الذي البغدادي عثمان بن يحيى
 عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا العتيقي وأخبرنا قال األبار على بن احمد أخبرنا احمد بن دعلج أخبرنا الفضل

 قال ومائتين األبار زاد وثالثين ثمان سنة في اتفقنا ثم الحربي البغوي زاد عثمان بن يحيى مات البغوي محمد بن هللا
  عنه توكتب البغوي

 وھو محمد أبا يكنى التميمي صيفى بن أكثم ولد من مشنج بن سمعان بن قطن بن محمد بن أكثم بن يحيى -  7489
 بن ويحيى النيسابوري الرحمن عبد بن وحفص السيناني موسى بن والفضل المبارك بن هللا عبد سمع مروزي
 بن وسفيان األودي إدريس بن هللا وعبد يالضب الحميد عبد بن وجرير الرازيين عمر أبى بن ومھران الضريس

 الحلبي توبة وأبا الحمصي عياش بن وعلى الجراح بن ووكيع يونس بن وعيسى الدراوردي العزيز وعبد عيينة
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 إسحاق بن حماد وأخوه القاضي إسحاق بن وإسماعيل الرازي حاتم وأبو البخاري إسماعيل بن محمد عنه روى
 القضاء المأمون وواله باألحكام بصيرا بالفقة عالما وكان وغيرھم العراد بن عيسى وأبو البرتي إبراھيم بن ومحمد
 يوسف بكر أبو القاضي أخبرنا بدمشق التميمي القاسم بن عثمان بن الرحمن عبد بن محمد الحسن أبو أخبرنا ببغداد
 نافع عن هللا عبيد عن إدريس بن هللا عبد حدثنا أكثم بن يحيى حدثنا ببغداد عراد عيسى أبو حدثنا الميانجي القاسم بن
 عمر وان وغرب ضرب بكر أبا وان الزنى حد في وغرب ضرب سلم و عليه هللا صلى النبي ان عمر بن عن

 معروف ھو إنما الحديث وھذا أكثم بن يحيى عن عراد بن حدثناه ھكذا الميانجي بكر أبو القاضي قال وغرب ضرب
 مرفوعا ھكذا إدريس بن هللا عبد عن رووه قد جماعة ان اال ذكر ما على مراأل قلت به المنفرد وإنه كريب أبى عن

 نافع عن هللا عبيد عن إدريس بن عن سابق بن محمد بن يوسف ورواه كريب أبى سوى ثبت فيھم يكن ولم مفصال
 إدريس بن عن فروياه األشج سعيد وأبو نمير بن هللا عبد بن محمد وخالفه مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن
 هللا صلى النبي يذكرا ولم وغرب ضرب عمر وان وغرب ضرب بكر أبا ان عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن
 بن احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف بن على أبو أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أنبأنا الصواب وھو سلم و عليه
 ھذا ان اشھدوا قال ثم الناس ودعا طعاما أبوه صنع اصغير وكان المبارك بن من أكثم بن يحيى سمع لما قال حنبل
 الھروي خمروية بن الفضل أبو أخبرنا العبدوي احمد بن عمر حازم أبو أخبرنا صغير وھو المبارك بن من سمع
 فقال سفيان عند كنت يقول أكثم بن يحيى سمعت قال السنجي داود أبى عن السامي محمد بن احمد جعفر أبو أخبرنا
 مصيبة منى أعظم من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب جالس من أجالس كنت ما بعد جالستكمبم ابتليت
 مصيبة أعظم كانوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب مجالسة بعد جالسوك حتى بقوا الذين محمد أبا يا فقلت
 بن على حدثنا الكديمي حدثنا الصولي ربك أبو حدثنا الشاھد جعفر بن محمد بن طلحة أخبرنا الجوھري أخبرنا منك

 ضمرة جالست اكون ان الشقاء من أليس فقال ضجر وھو الحديث أصحاب إلى عيينة بن سفيان خرج قال المديني
 دينار بن هللا عبد وجالست هللا عبد بن جابر وجالس دينار بن عمرو وجالست الخدري سعيد أبا وجالس سعيد بن

 المجلس حدث له فقال اجالسكم انا ثم جماعة عدد حتى مالك بن أنس وجالس الزھري وجالست عمر بن وجالس
 من أشد بك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب جالس من لشقاء وهللا له قال هللا إنشاء فقال محمد أبا يا اتنصف
 خير الصمت بداء تم... ...  بسالم عنه وامض...  لرام جنبيك خل...  نواس أبى بشعر وتمثل فاطرق بنا شقائك

 يعنى ھؤالء لصحبة يصلح الغالم ھذا سفيان فقال أكثم بن يحيى فقالوا الحدث من فسئل...  الكالم داء من لك... 
 بن احمد بن محمد بن احمد نصر أبو حدثنا الدقاق بخيت بن هللا عبد بن محمد حدثنا الحسين بن احمد أخبرنا السلطان
 يقول خشرم بن يعنى عليا سمعت قال شاذويه بن سھل حدثنا الخيام محمد بن خلف حدثنا البخاري حدثنا الحسين
 بكر أبا ناوله ثم منه فشرب بعس حفص فاتى عنده فتعشى غياث بن حفص إلى صار لما انه أكثم بن يحيى أخبرني

 يشرب فلم وقليله وهللا أي قال كثيره ايسكر بكر أبا يا له فقال أكثم بن يحيى بكر أبو فناوله منه فشرب شيبة أبي بن
 يقول الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبا سمعت قال نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني
 أخبرنا محمد أبو كنيته وكان فاخطات قست يحيى له فقال زكريا أبا يا أكثم بن ليحيى رجل قال يقول أبى سمعت
 بن الحسن القاسم أبو أخبرنا الكوفى النحوي ھارون بن محمد بن جعفر بن محمد أخبرنا الواسطي العالء أبو القاضي
 ليحيى كتابا قرأت قال الفضل بن قاسم حدثني قال المخرمي وراق على بن محمد بكر أبو أخبرني وكيع أخبرنا محمد
 قطع عجلتو يغفل عنك تلفه لم من واغفلت...  تفعل كنت مضى فيما وما جفوت...  له صديق إلى بخطه أكثم بن

 بودى عليك...  تعطف ذو اننى لوال فأصبحت... ...  تعجل ذاك في كدت أو حدث بال...  بيننا ذات في الوصل
 حقك ان لوال فاقسم... ...  والمعول المشتكى فيھا هللا إلى...  ندى اخى من قسوة أو جفوة أرى... ...  متحمل صابر
 ذاك عن النفس عزوف وبعض...  مدبر كل عن النفس عزوف لكنت... ...  موكل بالوفاء وانى علي...  واجب
 أھل في المرء مصاب فان... ...  يحمل ليس ما الود ذي من واحمل...  واستحى الحقوق أرعى ولكننى... ...  أجمل
 ان الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا...  يعقل كان من عند عظيم بالء...  وده
 يحيى على دخل انه النضرى البزاز احمد بن بكر عن األدباء بعض أخبرني قال أخبرھم الضرير العثماني أيوب أبا
 هللا كالك تقول ماذا...  يقول فانشا قل له فقال حكم مجلس مجلسك فان الكالم في اتاذن القاضي أيھا له فقال أكثم بن
 يبكى...  يقول وانشا رأسه ورفع األرض في القاضي فنكت الق...  تسعين بنت اراھا عجوزا يھوى...  رجل في
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 أخبرنا الخالل أخو الحسن بن محمد بن الحسين أخبرنا...  الحين من حين لھا العجوز ان...  له البكاء حق وقد عليه
 بن يحيى تولى يقول العيناء أبا سمعت قال الھجيمي إسحاق أبو حدثنا بجرجان البصري المالكي هللا عبد بن إبراھيم
 جامع من انصرف فلما فاجتمعوا يعطھم فلم وطالبوه فطلبوه شيئا يعطھم فلم االضراء على الصدقات ديوان أكثم

 تزيدنا غد إلى معك وقفنا ان فقالوا شيء المؤمنين أمير عند لكم ليس فقال وطالبوه سالوه القضاء مجلس من الرصافة
 الليل كان فلما جميعا فحبسوا بھم فأمر الحبس الحبس فقال سعيد أبا أيا تفعل ال فقالوا ال فقال شيئا القول ھذا على

 له فقال فدعاه فحبسھم كنوه فقالوا حبسھم لم فقال أكثم بن يحيى حبسھم االضراء فقالوا ھذا ما المأمون فقال ضجوا
 سعيد أبا يا لي قالوا التعريض على حبستھم إنما ذلك على أحبسھم لم المؤمنين أمير يا فقال كنوك ان على حبستھم

 بن المرزبان بن خلف بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا األزھري أخبرني الخريبة في الئط بشيخ يعرضون
 نظر إذا فكان مفتنا وكان شديدا حسدا يحسد أكثم بن يحيى كان قال يعقوب بن احمد العباس أبو حدثني المحولى بسام
 الكالم عن سأله النحو يعلم رآه فإذا النحو عن سأله الحديث يحفظ رآه فإذا ثالحدي عن سأله الفقة يحفظ رجل إلى

 نعم قال الحديث في نظرت له فقال متقنا فراه فناظره حافظ ذكى خراسان أھل من رجل إليه فدخل ويخجله ليقطعه
 بشيء يكلمه فلم فأمسك لوطيا رجم عليا ان الحارث عن إسحاق أبى عن شريك احفظ قال األصول من تحفظ فما قال

 القاسم بن محمد بكر أبو حدثنا المأمون بن الحسن بن محمد الفضل أبو حدثنا الفارسي الفتح أبى بن هللا عبيد أخبرني
 على وكانا مسعدة ابنا أكثم بن يحيى على دخل قال الكاتب مسلم بن على حدثني مرزبان بن محمد حدثني األنباري
 لم... ...  بالسالم هللا حياكما...  الخيام من زائرينا يا...  يقول انشا الصحن يف يمشيان رآھما فلما الجمال نھاية
 اجلسھما ثم...  الكالم سوى عندي وليس...  وقفتماني ان يحزننى... ...  حرام وال حالل إلى...  نھوض وبى تأتيانى
 عن عزل يحيى ان يحكى يوخناش من المرزبان بن غير وسمعت بكر أبو قال انصرفا حتى يمازحھما وجعل يديه بين

 جميع بن احمد بن محمد أخبرنا الصوري حدثني مسعدة ابنا عليه دخل لما أنشدنا التي األبيات ھذه بسبب الحكم
...  اخراس بعد الدھر انطقني أكثم بن يحيى في الرياشي صخرة أبو انشد قال الھزاني روق بن حدثنا الغساني
 وحق امة افلحت ال... ...  ناس من يحط ناس من يرفع...  كما يزال ال للدھر ؤسب يا... ...  وسواسى اطلن لنائبات

 يري قاض... ...  بسواس لھا يحيى وليس...  سائسھا يكون بيحيى ترضى... ...  اتعاس وطول نكس بطول...  لھا
...  عباس ومثل جرير مثل...  على الغرير لالمرد يحكم... ...  باس من يلوط من على يرى...  وال الزنى في الحد
 ما شر والراس يلوط...  وحاكمنا يرتشى اميرنا... ...  الناس في الوفاء وقل...  عدل ال ذھب قد كيف  فالحمد... 
 أمة وعلٮال ينقضي الجور أحسب ال... ...  مقياس كل الناس على قام...  لقد واستقام الدين صلح لو... ...  راس
 عبد بن احمد يعلى أبو أخبرنا نعيم أبى بن ألحمد ھي إنما للرياشى األبيات ھذه تليس قلت...  عباس آل من قاض
 قال المأمون بن الحسن أبو حدثني الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا المعدل سعيد بن إسماعيل أخبرنا الوكيل الواحد
 من يلوط من على يرى الو الزنى في الحد يرى قاض به يعرض وھو يقول الذي من أكثم بن ليحيى المأمون قال
 يرتشى حاكمنا...  يقول الذي نعيم أبى بن احمد الفاجر يقوله قال ال قال قاله من المؤمنين أمير يعرف ما أو قال باس

 قال...  عباس ال من وال األمة...  وعلى ينقضى الجور احسب ال... ...  راس ما شر والراس يلوط...  وقاضينا
 محمد بن طلحة أخبرنا التنوخي أخبرنا السند إلى نعيم أبى بن احمد ينفى ان ينبغي وقال خجال واسكت المأمون فافحم
 ھا إلى اختصم يقول أكثم بن يحيى سمعت قال إسحاق بن إسماعيل حدثنا الصباغ جعفر بن احمد حدثني جعفر بن
 بن المعافى حدثنا طبريال الطيب أبو القاضي أخبرنا ابنه بن بن بن ميراث يطلب الخامس الجد الرصافة في ھنا

 يزيد بن محمد العباس أبى مجلس في العيناء أبا سمعت قال الصفار إسماعيل بن محمد بن إسماعيل أخبرنا زكريا
 أبو فقال الصوت فارتفع غالما فنازع حاضرا أكثم بن يحيى بن بكر أبو وكان النبيل عاصم أبى مجلس في كنت قال

 أبو أخبرنا قبل من له اب سرق فقد يسرق ان فقال غالما ينازع أكثم بن حيىي بن بكر أبو ھذا فقالوا مھيم عاصم
 الجالب الخليل بن إسحاق بن سليمان أيوب أبا سمعت قال العباس بن محمد أخبرنا الفقيه إبراھيم بن عمر طالب
 قاض ناا في توسمت أيش له فقال أكثم بن يحيى يسأل رجل جاء يقول الحربي إسحاق بن إبراھيم سمعت يقول

 حدثنا تميم بخل إلى والمثل تميم من وانا مرو أھل ضيق تعرف وأنت مرو من وانا يعطى وال يأخذ والقاضي
 أبو قال أبى أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري
 بن محمد أخبرني شقيق بن الحسن بن على بن ومحمد المديني بن على عنه روى الفقھاء أحد أكثم بن يحيى محمد
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 محمد وأبو التميمي محمد بن أكثم بن يحيى قال النيسابوري الحافظ هللا عبد أبو هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ على
 قال التنوخي أخبرنا العلوم في تقدمه عرف التنبيه كتاب في له نظر ومن العلم أھل أئمة من كان المروزي القاضي

 الكبير عن يستر ولم خبره وعرف أمره اشتھر قد ومن الدنيا أعالم أحد أكثم بن ويحيى جعفر بن محمد بن طلحة قال
 بالفقة العلم واسع والملوك الخلفاء من زمانه أھل وامر المره وسياسته ورياسته وعلمه فضله الناس من والصغير

 وكان جميعا الناس من عنده أحد يتقدمه لم حتى أمونالم على وغلب معضلة بكل قائم العارضة حسن األدب كثير
 حتى قلبه بمجامع اخذ ما والعقل العلم من عليه وماھو أكثم بن يحيى حال من فعرف العلوم في برع ممن المأمون

 وال أكثم بن يحيى مطالعة بعد اال شيئا الملك تدبير في تعمل ال الوزراء فكانت مملكته أھل وتدبير القضاة قضاء قلده
 عمران بن محمد حدثنا الصيمرى أخبرني دؤاد أبى وبن أكثم بن يحيى إال زمانه في سلطانه على غلب أحدا نعلم

 دؤاد أبى وبن أكثم بن يحيى عن البلغاء من رجل سئل قال العيناء أبى عن الحكيمي هللا عبد أبو أخبرني المرزباني
 البدعة من سليما يحيى وكان قلت وعدوه خصمه مع يھزل ىويحي وابنته جاريته مع يجد احمد كان فقال انبل أيھما
 منصور أبا سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني السنة أھل مذھب ينتحل
 هللا كالم القرآن يقول أكثم بن يحيى سمعت يقول الشعراني محمد بن الفضل سمعت يقول العتكي القاسم بن محمد
 حدثنا العباس بن محمد أخبرنا قال المقرئ طلحة بن على أخبرنا عنقه ضربت واال تاب فان يستتاب لوقمخ قال فمن
 فقال أكثم بن يحيى عن حنبل بن احمد سألت قال مرة غير لفظه من عمى حدثني قال هللا عبد بن موسى مزاحم أبو
 المجدر بن ھارون بن محمد حدثنا العباس نب محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخبرنا ببدعة عرفناه ما
 فقال يحيى فبلغت ببدعة فيه عرفت ما فقال أبى عند أكثم بن يحيى ذكر قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا قال

 وأنكر ھذا يقول ومن هللا سبحان هللا سبحان فقال الناس يريب ما له وذكر قال قط ببدعة عرفنى ما هللا عبد أبو صدق
 بن صالح سمعت قال بأصبھان المقرئ بن بكر أبو أخبرنا الدسكري على بن يحيى حدثنا شديدا إنكارا داحم ذلك
 سنة وعشرين إحدى بن شاب وھو البصرة قضاء أكثم بن يحيى ولى يقول إسماعيل بن منصور سمعت يقول محمد
 اسيد بن عتاب سن قال لقاضيا سن كم فقالوا فامتحنوه واستصغروه البصرة مشايخ به فاستزرى قال قال كما أو

 محمد بن عيسى على أبو ذكر قال بكر أبى بن الحسن أخبرنا مكة على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول واله حين
 أو عشرون وسنة البصري القاضي اكتم بن يحيى ولى يقول أبى سمعت يقول القاضي حازم أبو سمع انه الظومارى

 من أكبر انا له فقال استصغره قد انه فعلم قال القاضي سنو كم أحدكم له لفقا البصرة أھل فاستصغره قال نحوھا
 الذي جبل بن معاذ من واكبر الفتح يوم مكة أھل على قاضيا سلم و عليه هللا صلى النبي به وجه الذي اسيد بن عتاب
 بن عمر به وجه الذي سور بن كعب من أكبر وانا اليمن أھل على قاضيا سلم و عليه هللا صلى النبي به وجه

 أيھا له فقال األمناء أحد وكان أبى إليه فتقدم قال شاھدا بھا يقبل ال سنة وبقى قال البصرة أھل على قاضيا الخطاب
 شھادة اليوم ذلك في فأجاز قال الشھود قبول القاضي ترك في قال السبب وما قال وترتبت األمور وقفت قد القاضي
 أخبرنا المزربانى عمران بن محمد حدثنا الصيمرى على بن الحسين هللا دعب أبو القاضي أخبرني شاھدا سبعين
 سعيد بن المشرف حماد بن موسى بن محمد وحدثنا الصولي قال داود أبى بن احمد حدثنا العيناء أبو حدثنا الصولي
 لنا فقال المتعة يلبتحل فنودى فأمر الشام طريق في المأمون مع كنا قال العيناء ألبي واللفظ منصور بن محمد حدثنا
 ويقول يستاك وھو إليه فدخلنا قال ادخل أن إلى فاسكتا وإال فقوال وجھا للقول رأيتما فإن إليه غدا بكرا أكثم بن يحيى
 يا أنت ومن عنھما أنھى وانا بكر أبي عھد وعلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على كانتا متعتان مغتاظ وھو
 يقول رجل امسك ان منصور بن محمد إلى فاومات بكر وأبو سلم و عليه هللا صلى النبي هفعل عما تنھى حتى احول
 متغيرا أراك مالي ليحيى المأمون فقال وجلسنا فجلس يحيى وجاء فامسكنا نحن نكلمه يقول ما الخطاب بن عمر في
 نعم قال الزنى قال الزنى ليلبتح النداء قال فيه حدث وما قال اإلسالم في حدث لما المؤمنين أمير يا غم ھو قال

 افلح قد تعالى هللا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وحديث هللا كتاب من قال ھذا قلت أين ومن قال زنا المتعة
 ابتغى فمن ملومين غير فانھم ايمانھم ملكت ما أو ازواجھم على اال حافظون لفروجھم ھم والذين قوله إلى المؤمنون

 ترث هللا عنى التي الزوجة فھي قال ال قال يمين ملك المتعة زوجه المؤمنين أمير يا العادون ھم فأولئك ذلك وراء
 المؤمنين أمير يا الزھري وھذا العادين من ھذين متجاوز صار فقد قال ال قال شرائطھا ولھا الولد ويلحق وتورث
 رسول أمرني قال طالب أبى بن على عن على بن محمد أبيھما عن الحنفية بن محمد ابنى والحسن هللا عبد عن روى
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 فقال المأمون إلينا فالتفت بھا أمر كان ان بعد وتحريمھا المتعة عن بالنھى انادى بان سلم و عليه هللا صلى هللا
 بتحريم نادوا هللا استغفر فقال مالك منھم جماعة رواه المؤمنين أمير يا نعم فقلنا الزھري حديث من ھذا امحفوظ
 يوم له كان وقال امره فعظم أكثم بن يحيى ذكر وقد يقول إسحاق بن إسماعيل فسمعت الصولي قال بھا وافناد المتعة
 باغ بتكذب مثله عدالة تزول ان هللا معاذ قال يقال كان فما رجل له فقال اليوم ھذا وذكر مثله الحد يكن لم اإلسالم في

 محمد أخبرنا المتوثي محمد بن الحسين بن محمد أخبرنا الطولھ الناس فتركھا كتب أجل الفقه في كتبه وكانت وحاسد
 لقى قال المأمون ولد مؤدب الشامي العالية أبو أخبرنا قال أخبرھم ثعلبا يحيى بن احمد ان النقاش زياد بن الحسن بن

 شبعال ودون الجوع فوق قال أكل كم القاضي هللا اصلح له فقال القضاة قضاء على يومئذ وھو أكثم بن يحيى رجل
 فكم قال تعالى هللا خشية من البكاء تمل ال قال ابكى فكم قال صوتك يعلو وال وجھك يسفر حتى قال اضحك فكم قال

 الرجل فقال الناس قول عليك ويؤمن الخير البر بك يقتدى ما قال منه أظھر فكم قال استطعت ما قال عملى من اخفى
 بن احمد مرتبة في أكثم بن يحيى صير استخلف لما هللا على المتوكل وكان قلت ظاعن وعمل قاطن قول هللا سبحان
 فأخبرني الھاشمي أحد الو عبد بن جعفر مرتبته في جعل ثم مدة وعزل يحيى وولى خلع خمس عليه وخلع داود أبى

 بجعفر القضاء عن أكثم بن يحيى عزل ولما قال عرفة بن محمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن احمد أخبرنا األزھري
 الديوان منه فأخذ بذلك أمرني انه المؤمنين أمير على عدالن شاھدان فقال الديوان سلم فقال كاتبه جاءه الواحد عبد بن

 بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا منزله والزم السالم مدينة ادخل ثم امالكه بقبض فأمر المتوكل عليه وغضب قھرا
 كتبت زرعة ألبي قلت قال البرذعي عمرو بن سعيد حدثنا الميانجي مالنج بن طاھر بن احمد حدثنا األردبيلي موسى
 أحسن فما ببغداد مرضه مرضت لقد لي اإليجاب شديد كان ولقد قط ھذا في اطعمته ما فقال شيئا أكثم بن يحيى عن

 يعيش فقال األشربة بحديث الحنفي مرة بن الحارث عن يوم ذات وحدث واالفتقاد التعاھد من يولينى كان ما أصف
 حدثنا قاال والقواريري حنبل بن احمد حدثنا له فقلت وخجل العبيد أسامي من نفيش فقال نشيش له فقلت فيه وصحف
 احمد ان يعنى قال ما نحو أو جبالن زرعة أبو قال والقواريري احمد عليه ورد لما فرجع مرة بن الحارث

 حدثنا األيادي على بن محمد حدثنا اآلدمي احمد بن دمحم حدثني قال البرقاني أخبرني نحوه أو جبالن والقواريري
 أبو أخبرني كذاب أكثم بن يحيى يقول عاصم أبا سمعت قال الجوھري إسحاق بن هللا عبد بدعة حدثنا الساجي زكريا
 أخبرنا قال العطار مخلد بن محمد حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا القرشي محمد بن الملك عبد بن محمد بكر
 أخبرنا المبارك بن عن يحدث أكثم بن يحيى يعنى الدجال ذاك يقول راھويه بن إسحاق سمعت قال الحجاج نب مسلم
 سمعت قال عثمان أبى بن جعفر حدثنا المخرمي عمار بن محمد بن احمد حدثنا أبى حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد
 فاشترى أكثم بن يحيى فبعث واشھرا سنتين ممقي بھا وانا مصر جاء يكذب كان أكثم بن يحيى يقول معين بن يحيى
 المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا لي اجيزوھا فقال واصولھم الوراقين كتب
 يحيى أخو خاقان بن احمد لي قال زكريا أبو قال يده بخط أبى كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين بن على حدثنا
 حفص أحاديث فنسخ أحاديث عشرة اال غياث بن حفص من فسمع فما بالكوفة رفيقى أكثم بن يحيى نكا خاقان بن
 األيلي يونس عن المبارك بن من سمعت يقول أكثم بن يحيى سمعت زكريا أبو وقال البيت إلى معه بھا جاء ثم كلھا
 حديث ألف يونس من المبارك بن اسمعم وهللا وال زكريا أبو قال إمالء المبارك بن علينا أملى حديث آالف أربعة
 بن طالب بن محمد الحسين أبى على قرأت قال مھران بن مسلم أبو أخبرنا الكاتب محمد بن محمد بن احمد وأنبأنا
 حديث عنده كان نعم فقال عنه يكتب أكان قلت أكثم بن يحيى عن البغدادي محمد بن صالح على أبا سألت قال على
 محمد بن احمد حدثني منه يسمعھا لم بأحاديث إدريس بن هللا عبد عن يحدث كان انه وذاك نهع اكتب لم انى اال كثير

 قاضي أكثم بن يحيى قال الحافظ األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا الشروطي جعفر بن محمد أخبرنا الغزال
 إبراھيم حدثنا إبراھيم بن احمد خبرناأ األزھري أخبرني عليھا يتابع ال عجائب الثقات عن روى فيه يتكلمون القضاة

 جعفر بن محمد وأخبرني التميمي أكثم بن محمد أبو مات فيھا ومائتين وأربعين اثنتين سنة قال عرفة بن محمد بن
 اتصل فلما يجاور ان على وعزم أخته معه حمل وقد مكة إلى السنة تلك أكثم بن يحيى صحبت قال على بن داود عن
 قرأت ھنالك فقبره بھا مات الربذة إلى صار إذا حتى العراق يريد روجع المجاورة في له بدا له المتوكل رجوع به

 بالربذة زكريا أبو أكثم بن يحيى مات قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا قال المزكى إسحاق أبى عن البرقاني على
 بن على بن محمد قال ومائتين عينوأرب اثنتين سنة الحجة ذي من خلت عشرة لخمس الجمعة يوم الحج من منصرفه
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 كامل بن احمد قال قال بكر أبى بن الحسن أخبرنا وثمانين ثالثا األسدي قطن بن محمد بن أكثم بن يحيى بلغ أخيه
 سنة غرة في صيفى بن أكثم ولد من مشنج بن سمعان بن قطن بن محمد بن أكثم بن يحيى محمد أبو توفى القاضي
 أخبرنا المعدل سليمان أبى بن الحسين بن محمد أخبرنا بالربذة ودفن الحج من منصرفه بعد ومائتين وأربعين ثالث
 عبد بن هللا عبيد أخبرنا البرمكي عمر بن إبراھيم وأخبرنا الزعفراني محمد بن احمد حدثنا الزھري الفضل أبو

 عبد بن محمد سمعت الق المقرئ واصل بن العباس أبو حدثنا الزعفراني الحسن أبو حدثني قال الزھري الرحمن
 يديه بين وقفت قال ربك بك فعل ما له فقال منامه في موته بعد أكثم بن يحيى لنا جار رأى قال الصيرفي الرحمن
 اسير ثمانين بن وانا تعذبھم ان الثمانين أبناء من لتستحى انك قال رسولك ان رب يا فقلت شيخ يا لك سوءة لي فقال
 بن محمد بكر أبو حدثنا الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا عنك عفوت قد ولىرس صدق لي فقال األرض في هللا

 أكثم بن يحيى رأيت قال الصالح الشيخ الخواص سلم بن محمد حدثنا الطائي سنان بن سعد بن عمر حدثنا المفيد احمد
 بالنار الحرقتك شيبتك لوال السوء شيخ يا لي وقال يديه بين اوقفنى فقال بك هللا فعل ما له فقلت المنام في القاضي
 يأخذ ما فاخذنى بالنار الحرقتك شيبتك لوال السوء شيخ يا لي قال أفقت فلما مواله يدي بين العبد يأخذ ما فاخذنى
 حدثت ھكذا ما رب يا قلت أفقت فلما األوليين مثل الثالثة فذكر السوء شيخ يا لي قال أفقت فلما مواله يدي بين العبد
 بن عن راشد بن معمر حدثنا ھمام بن الرزاق عبد حدثني قلت بذلك اعلم وھو عنى حدثت وما تعالى هللا فقال عنك
 عبد لي شاب ما قلت انك عظيم يا عنك جبريل عن سلم و عليه هللا صلى نبيك عن مالك بن أنس عن الزھري شھاب
 وصدق الزھري وصدق معمر وصدق قالرزا عبد صدق هللا فقال بالنار اعذبه ان منه استحييت اال شيبة اإلسالم في
  الجنة إلى به انطلقوا ذلك قلت انا جبرائيل وصدق نبيي وصدق أنس

 مسروق بن محمد بن احمد عنه روى صالحا عبدا وكان عنه وحكى الحارث بن بشر صحب الجالء يحيى - 7490
 نصير بن محمد بن جعفر ناحدث البزاز مخلد بن إبراھيم بن محمد بن محمد بن محمد الحسن أبو أخبرنا الطوسي
 قال الصالحين هللا عباد من وكان الجالء يحيى حدثنا الطوسي مسروق بن احمد العباس أبو حدثنا إمالء الخلدي
 البلخي مأمون بن محمد عن بلغني واصفر تغير وقف وإذا طاب ساح إذا الماء فان سيحوا لجلسائه يقول بشرا سمعت
 قط أبى جال ما فقال الجالء أبوك سمى لم الجالء البن قلت يقول الرقى سمعت وليق الرازي هللا عبد أبا سمعت قال
 ھوزان بن الكريم عبد أخبرنا الجالء فسمى القلوب فيجلوا الناس على يتكلم وكان قط صنعة له كان وما شيئا

 يقول الرقى سمعت يقول على بن هللا عبد سمعت يقول السلمي الحسين بن محمد سمعت قال النيسابوري القشيري
 وأبو النخشبي تراب وأبو وأبى المصري النون ذو أربعة مثل رأيت ما شيخ ستمائة لقيت يقول الجالء بن سمعت
 الطبري العزيز عبد بن محمد سمعت قال النيسابوري الحسين بن محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا البشرى عبيد
 وھبناك قد قاال تعالى  تھبانى ان أحب وامى ألبي قلت يقول ءالجال بن سمعت يقول الدمشقي عمر أبا سمعت يقول
 كان قاال ولدكما قلت من فقاال الباب عليھما فدققت مطيرة ليلة وكانت غيبتى من ورجعت مدة عنھما فغبت تعالى 
 حدثنا االزجى على بن العزيز عبد أخبرنا الباب لي فتحا وما وھبنا فيما نرجع ال العرب من ونحن  فوھبناه ولد لنا

 أبى مات قال الجالء يحيى بن احمد هللا عبد أبو حدثنا داود بن محمد حدثنا بمكة الھمذاني الحسين بن هللا عبد بن على
 ھذا فقال مجسه فأخذ وجھه وغطوا بطبيب فجاؤوا امره الناس على فالتبس يضحك رأيناه المغتسل على وضع فلما
 ليغسله انسان جاء إذا وكان ميت أو ھو حي أدري ما الطبيب فقال يضحك فرأوه الثوب وجھه عن فكشفوا ميت
  ودفن عليه وصلوا وكفن فغسله إخوانه من رجل جاء حتى غسله على يقدر ال ھيبة منه لبسته

 نعيم أبو لي ذكره أصبھان نزيل البغدادي الطائي صالح أبو حاتم بن عدى بن محمد بن واقد بن يحيى -  7491
 وكان أورمة بن إبراھيم وثقة نعيم أبو لي وقال واالصمعى عليه بن وا زائدة أبى وبن ھشيم عن يروى وقال الحافظ
 محمد بن على أخبرنا نعيم أبى قول كله ھذا والنحو العربية في راسا وكان وستين خمس سنة المھدى خالفة في ولد
 أخبرنا قال الطائي واقد بن يحيى حدثني كنانيال إبراھيم بن محمد حدثنا احمد بن دعلج أخبرنا المعدل هللا عبد بن

 فامره القلم هللا خلق ما أول ان قال عباس بن عن ظبيان أبى عن عتبة بن الحكم عن منصور حدثنا بشير بن ھشيم
 يزيد بن احمد بن محمد حدثنا أبى حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا لھب أبى يدا تبت كتب فيما وكتب كائن ھو ما فكتب
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 أربعة األرض قال ھالل بن النمر عن األصمعي حدثنا البغدادي الطائي محمد بن واقد بن يحيى صالح أبو حدثنا
 أنشدنا قال نعيم أبو أخبرنا للعرب والف للفرس وثالثة للروم وثمانية للسودان ألف عشرة فأثنى فرسخ ألف وعشرون

 ال بكلب تمسك لنفسه واقد بن يحيى أنشدني قال الالجم العباس أبو أنشدنا قال حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد
  الخنازير شاع فقد المكرمات في له خالق

 ھشام بن معاذ عن بھا وحدث بغداد سكن البصري البزار القرشي هللا عبيد أبو سكن بن محمد بن يحيى - 7492
 عتاب وأبى المحبر بن وبدل ھمدر بن كثير بن ويحيى الحنفي المجيد عبد بن هللا وعبيد عصام وأبى عبادة بن وروح
 وأبو المطرز زكريا بن وقاسم ناجية بن محمد بن هللا وعبد صحيحه في البخاري عنه روى جھضم بن ومحمد الدالل
 العالء بن على بن وأحمد صاعد بن ويحيى شيبة أبى بن محمد بن وأحمد الحضرمي ھارون بن محمد حامد

 بن يعقوب الفضل أبو حدثنا العصمى العباس بن محمد قال قال قانيالبر أخبرنا المحاملي والقاضي الجوزجاني
 الصوري حدثنا به باس ال البزار السكن بن محمد بن ويحيى قال محمد بن صالح أبو أخبرنا الفقية محمود بن إسحاق
 هللا عبيد أبو قال أبى أخبرني النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا
  باس به ليس بصرى السكن بن محمد بن يحيى

 علوان بن الحسين عن حدث الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن احمد خال شاكر بن محمد بن يحيى - 7493
 بن محمد بن عمر خبرنا بھا النھرواني روح بن عمر بن احمد أخبرنا الحسن بن احمد أخته بن عنه روى الكوفى
 حدثنا طالب أبى بن الحسن وأخبرنا الصوفي محمد بن يحيى خالي حدثنا الصوفي هللا عبد أبو حدثنا الصيرفي على
 عن علوان بن الحسين خالي حدثنا الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن احمد حدثنا العطشى يحيى بن احمد بن محمد
 يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال سلمان عن زاذان عن الرماني ھاشم أبو حدثنا قال خالد بن عمرو
  لكم يغفر ان يريد وھو اال االستغفار يعلمكم لم هللا فان االستغفار السنتكم عودوا

 السرى بن محمد عنه روى الثوري وسفيان الطويل حميد عن رأى من بسر حدث اليماني شبيب بن يحيى - 7494
 بندار بن العزيز عبد القاسم أبو أخبرنا باطلة ديثأحا وغيرھما العسكري الفتح بن محمد بن وعلى الدوري سھل بن
 الذھبي محمد بن عثمان الحسين أبو حدثنا بمصر الجيزي عمرو بن محمد بن احمد أخبرنا بمكة الشيرازي على بن

 أنس عن الطويل حميد حدثنا اليماني شبيب بن يحيى حدثنا الدوري الرحمن عبد بن سھل بن السرى بن محمد حدثنا
 يستغفرون الجمعة يوم الجوامع بابواب موكلين مالئكة  ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال الق مالك بن

 هللا عبد بن الفتح بن على الحسن أبو حدثنا بخطه الثالج بن القاسم أبى كتاب في قرأت البيض العمائم ألصحاب
 عن أنس عن األعمش عن الثوري سفيان احدثن المھتدي زمان في بسامرا اليماني شبيب بن يحيى حدثنا العسكري

 الضحى صالة إليه حنت الضحى صالة صلى فمن ضحى له يقال بابا الجنة في ان قال سلم و عليه هللا صلى النبي
 النعيمى الحسن بن احمد بن على الحسن أبو حدثنا الجنة تدخله حتى لتستقبله انھا حتى أمه إلى الفصيل يحن كما

 هللا عبد بن الفتح بن على حدثنا عھدته من وابرا الحلواني البختري بن هللا عبد بن محمد بن هللا عبد حدثنا بلفظه
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن األعمش عن الثوري سفيان حدثنا اليماني شبيب بن يحيى حدثنا السامري

 مرداس بن العباس عنه روى الضحى ةصال على حافظ من اال منه يدخل ال الضحى له يقال بابا الجنة في ان سلم و
  بالنون اليماني شبيب بن يحيى حدثنا فقال أيضا القاسانى

 البصري عاصم بن عمرو عن وحدث القطن دار من قريبا يسكن كان البغدادي زكريا أبو مخلد بن يحيى - 7495
 الرحمن عبد بن محمد حدثنا الخالل محمد أبو حدثني صاعد بن محمد بن ويحيى النسائي الرحمن عبد أبو عنه روى

 حدثنا كالبى عصام بن عمرو حدثنا القطان يوسف جار زكريا أبو مخلد بن يحيى حدثنا صاعد بن حدثنا المخلص
 النبي ان الداري تميم عن يزيد بن عطاء عن صالح أبى بن سھيل عن يحدث أبى سمعت قال سليمان بن معتمر
 أو المسلمين والئمه ولكتابه  قال لمن هللا رسول يا قالوا النصيحة لدينا النصيحة الدين قال سلم و عليه هللا صلى
 هللا ان سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبى عن أبيه عن سھيل عن حدث أبى وسمعت معتمر قال عامتھم قال
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 رشيق بن الحسن احدثن الحافظ عمر بن على أخبرنا البرقاني أخبرنا أمركم هللا واله من تناصحوا ان لكم يرضى
 ناولني قال هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري أخبرني ثم أبيه عن النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد حدثنا
  ثقة بغدادي مخلد بن يحيى يقول أبى سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم عبد

 بن الرحمن وعبد الكالبي ةربيع بن محمد عن حدث الفھري القرشي الرحمن عبد أبو زھير بن يحيى - 7496
 بن محمد بن وأحمد المخرمي إسحاق بن يعقوب عنه وروى السمان سعد بن وأزھر الحميد عبد بن وجرير مسھر
 احمد بن محمد بن هللا عبيد القاسم أبو أخبرنا الدوري مخلد بن ومحمد الوراق العباس بن وإسماعيل الزعفراني يزيد
 سنة القرشي الفھري زھير بن الرحمن عبد أبو حدثنا أبى حدثنا الوراق سماعيلإ بن محمد حدثنا السمسار لؤلؤ بن

 عبد بن هللا عبيد الفضل أبو حدثنا النجار هللا عبد بن محمد بن هللا عبيد القاسم أبو وأخبرني ومائتين وخمسين أربع
 ربيعة بن محمد حدثنا لقرشيا زھير بن يحيى الرحمن عبد أبو حدثني مخلد بن هللا عبد أبو حدثنا الزھري الرحمن
 حتى ثوبه يرفع لم حاجته يقضى ان أراد إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان أنس عن األعمش عن الكالبي
 ثوبه يرفع ال سلم و عليه هللا صلى النبي كان قال أنس عن إسماعيل وقال مخلد بن لفظ ھذا األرض من مقعده يأخذ
 سنة في مات القرشي زھير بن يحيى ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا منه يدنو حتى الخالء أراد إذا
  ومائتين وخمسين ست

 وعلى البلخي إبراھيم بن ومكي الرازي سليمان بن إسحاق سمع الواعظ الرازي زكريا أبو معاذ بن يحيى - 7497
 الري عن انتقل قد وكان قليلة مسندة أحاديث انوخراس وھمذان الري أھل من الغرباء عنه روى الطنافسي محمد بن

 حدثنا الخالل محمد بن الحسن فأخبرني الصوفية مشايخ إليه بھا واجتمع بغداد وقدم بھا مات ان إلى نيسابور وسكن
 فاجتمع بغداد إلى قدم معاذ بن يحيى ان بلغني قال الخلدي نصير بن محمد بن جعفر حدثنا القصرى على بن يحيى
 خروف يا اسكت يحيى له فقال الجنيد فتكلم يتجاورن يديه بين وقعدوا عليھا واقعدوه منصبه له ونصبوا ساكالن إليه
 وشعر أدب صاحب وكان معاذ بن إسماعيل له يقال أخ معاذ بن ليحيى وكان قال الناس تكلم إذا والكالم مالك

 المقرئ هللا عبيد بن محمد بن محمد حدثنا لحافظا نعيم أبو أخبرنا فاطمة لھا يقال امرأة له وكانت للملوك ومجالسة
 ومع ذھبا المريدين ومع فضة العوام مع ظاھره يكن لم من يقول معاذ بن يحيى سمعت قال علوية بن الحسن حدثنا

 من صحيح كالم شيء أحسن يقول يحيى وسمعت قال المريدين هللا حكماء من فليس وياقوتا درا المقربين العارفين
 جعفر بن محمد أخبرنا رفيق رجل لسان على عميق بحر من يستخرج رقيق كالم صبيح وجه في يحفص رجل لسان
 إبراھيم بن محمد إسحاق أبو أخبرنا الھروي الرحمن عبد بن محمد بن احمد بن الحسين أخبرنا الوراق عالن بن

 من واحسن حسن الحسن المالك يقول الرازي معاذ بن يحيى سمعت قال السمرقندي محمود بن محمد أخبرنا الوكيل
 وسمعت قال له يعمل من رضى ثوابه من واحسن ثوابه استعماله من واحسن استعماله معناه من واحسن معناه الكالم
 سعد أبا سمعت إلى احسانك لديك وشفيعى على نعمتك إليك وسبيلى فاقتى وعدتى حاجتي حجتى الھى يقول يحيى

 سمعت يقول علويه بن الحسن سمعت يقول أبى سمعت يقول المقدس ببيت األستراباذي المثنى بن على بن إسماعيل
 لي وليس انساك كيف الھى بعدلك اال عنك انقطاع وال بفضلك اال إليك سبيل ال ان اعلم الھى يقول معاذ بن يحيى
 ان قبل تامو لعلي اعود ال أقول لكني العھود نقض نفسي من اعرف ألني اعود ال اعود ال أقول ال الھى سواك رب
 في نطمع ثم والتراب الرمل بعدد وذنوب خراب التقوى من وقلب كالسراب عمل يقول يحيى وسمعت قال اعود

 لو اقواك ما أجلك بادرت لو أجلك ما املك بادرت لو اكملك ما شراب بغير سكران أنت ھيھات األتراب الكواعب
 البذشى مسعود بن محمد بن احمد سمعت يقول لمقرئا هللا عبيد بن محمد سمعت قال نعيم أبو أخبرنا ھواك خالفت
 أبو أخبرنا ألجله واستعد بامله وسوف بعمله بادر من خصال ثالث فيه من الكيس يقول معاذ بن يحيى سمعت يقول
 سھل بن السرى حدثنا المفيد محمد بن احمد بن محمد حدثنا بجرجرايا السقطى الحسن بن الطيب بن بكران القاسم
 واشتھاه الموت إلى حن حتى فمات قط رجل إرادة صحت ما يقول الرازي معاذ بن يحيى سمعت قال بمصر الرازي
 أخبرنا عقله صريح فيه يتحير فيما ووقوعه واالخوان األھل من واستيحاشه االفات الرتداف الطعام الجائع اشتھاء

 لم مريد كل معاذ بن يحيى قال يقول علويه بن الحسن سمعت يقول أبى سمعت قال المثنى بن على بن إسماعيل
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 اخرتھم ورفضوا أنفسھم بشھوات ربھم باعوا قوم من وعجبت للشيطان ضحكة صار فقد الدنيا لذاذة عن نفسه يحول
 بن سعيد عثمان أبو أخبرنا الحساب بيوم يؤمنون ال كانھم االمانى كالب طينھم ورفعوا دينھم وطرحوا بدنياھم
 سمعت قال بدامغان الصالح الشيخ الدامغاني اسفيدباذا بن هللا عبد محمد أبو حدثنا الھروي القرشي محمد بن العباس
 معاذ بن يحيى سمعت يقول الواعظ علويه بن بالحسن المعروف الدامغاني سالم بن يحيى بن على بن يعنى الحسن
 حياة حسبى يقول شاوان ربي حسبى لبانى دعوت وان ناجانى أقبلت وان أدبرت ان ربي بمثل لي ومن يقول الرازي

 أبو أخبرنا ھنالك فيما النفس سرور فان راضيا عني هللا لقيت ما إذا ھالك كل من هللا بقاء وحسبى ميت كل من هللا
 إسماعيل بن محمد سمعت يقول العلوي إسماعيل أبي بن محمد سمعت قال بنيسابور العبدوي إبراھيم بن عمر حازم
 العطاء من بذنبي تمتنع أراك وال الدعاء من بالذنب امتنع كيف يقول رازيال معاذ بن يحيى سمعت يقول موسى بن

 دخل الصرام احمد بن محمد عمرو أبو قال يقول الوھاب عبد بن منصور سمعت قال العبدوي حازم أبو وأخبرنا
 أھل فينا يقول ما األستاذ هللا ايد ليحيى العلوي فقال عليه ومسلما له زائرا ببلخ علوي على الرازي معاذ بن يحيى
 قال التقى وعنبر الھدى مسك اال منھما يفوح فھل الرسالة بماء وغرس الوحي بماء عجن طين في أقول ما قال البيت
 زائرا الفضل فلك فلفضلك زرناك وإن فبفضلك زرتنا إن معاذ بن يحيى فقال الغد من زاره ثم بالدر فاه العلوي فحشا

 سمعت قال القزويني محمد بن الحسن بن علي حدثنا بھمذان البزاز العزيز عبد بن عيسى بن محمد أخبرنا ومزورا
 وال صديق إلى طريق بعد ما يقول معاذ بن يحيى سمعت يقول سھل بن هللا عبد سمعت يقول الوراق بكر أبا

 عبد سمعت قال بحلوان لفظا الدسكري الطيب بن علي بن يحيى حدثنا حبيب إلى فيه سلك من طريق في استوحش
 طبيب معاذ بن يحيى قال يقول سالم بن يحيى بن علي بن الحسن سمعت يقول بھا الدامغاني هللا عبد بن محمد بن هللا

 مات مؤمنا ان لو يحيى وقال يدللك لك وحبه يذللك للحبيب حبك يحيى وقال طبيب كل من به ارفق ھو حبيب المحب
 حبه في الموت من اعجب حبه في العيش يحيى الوق هللا حب من فكيف منه عجبا يكن لم نبي أو ملك حب من

 يقول األبھري يوسف بن يعقوب سمعت قال السلمي الحسين بن محمد حدثنا التوزي الحسين علي بن احمد أخبرنا
 ان يريد من مع رجل فقال منه أكبر وكان إسماعيل له يقال أخ معاذ بن ليحيى كان يقول طاھر بن بكر أبا سمعت
 الحسن أخبرنا فيه ھجرھم من مع له قلت اال يحيى له فقال ليحيى ذلك فذكر قال الخلق ھجر دوق يحيى أخوك يعيش
 يحيى قال يقول مسروق بن محمد بن احمد العباس أبا سمعت قال الذارع نصر بن احمد أخبرنا النعالي الحسين بن
 أشكاب بن محمد بن نصر بن احمد سمعت قال القزاز زيد بن عبسي بن احمد عقيل أبو وأخبرنا الرازي معاذ بن

 لو آدم بن مسكين يقول الرازي معاذ بن يحيى زكريا أبا سمعت يقول القزويني نمير بن جعفر سمعت يقول البخاري
 قال الحسين بن محمد الرحمن عبد أبو حدثنا التوزي علي بن احمد أخبرنا الجنة دخل الفقر يخاف كما النار خاف
 وخمسين ثمان سنة في بھا ومات نيسابور الي منھا رجع ثم أياما بھا واقام لخب الي الرازي معاذ بن يحيى خرج

 نيسابور معاذ بن يحيى سكن قال الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد عن المقرئ علي بن محمد أخبرني ومائتين
 بن يحيى الزمان حكيم مات الرازي معاذ بن يحيى قبر في اللوح علي قرأت هللا عبد بن محمد وقال بھا توفي ان الي
 من خلت عشرة لست اإلثنين يوم سلم و عليه هللا صلى محمد بنبيه والحقه وجھة وبيض هللا رحمه النيسابوري معاذ

  ومائتين وخمسين ثمان سنة االولي جمادي

 وسىوم التبوذكي سلمة وأبا أباه سمع األصل رازي عوانة أبو ويقال زكريا أبو منصور بن معلى بن يحيى - 7498
 وعبد طلحة بن وكامل خداش بن وخالد أويس أبي بن وإسماعيل الزبيري يعقوب بن وعتيق النھدي مسعود بن

 المطرز زكريا بن وقاسم النسائي علي بن والعباس البلخي الفضل بن إسماعيل عنه روى المتوكل بن الرحمن
 بن ھارون بن موسى بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخبرنا ثقة وكان المحاملي والقاضي صاعد بن ويحيى
 حدثنا منصور بن المعلى بن يحيى حدثنا المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا األھوازي الصلت
 المؤمنين أم حفصة عن أخبره عمر بن عن نافع عن يحيى عن سالم بن معاوية حدثنا قال الوحاظي صالح بن يحيى
 أبو أخبرنا الصبح صالة من واإلقامة النداء بين خفيفتين ركعتين يصلي كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن

 أسمع وأنا عبدان بن مكي على قرئ يقول الجوزقي زكريا بن هللا عبد بن محمد بكر أبا سمعت قال العبدوي حازم
 علي بن محمد أخبرني بغداد سكن الرازي منصور بن معلى بن يحيى عوانة أبو يقول الحجاج بن مسلم سمعت
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 منصور بن معلى بن يحيى كان يقول الحافظ علي أبا سمعت قال النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ
  حديث صاحب

 بن وسفيان الحميد عبد بن وجرير بشير بن ھشيم عن حدث الضرير محمد أبو يحيى بن السري بن يحيى - 7499
 نصر بن أحمد عنه روى القاسم بن ھاشم النضر وأبي عامر بن وأسود سوار بن وشبابة حوشب بن وأصرم عيينة

 والقاضي العجوز أبي بن محمد بن وأحمد التغلبي جعفر بن هللا وعبد الصابوني شعيب بن محمد بن وعمر الضبعي
 حدثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين أخبرنا الحفار جعفر بن محمد بن ھالل أخبرنا القطان عياش وبن المحاملي
 حبيبة أم عمته عن سفيان أبي بن عتبة بن هللا عبد عن المليح أبي عن بشر أبي عن ھشيم حدثنا السري بن يحيى
  يفرغ حتى المؤذن يقول كما قال المؤذن وسمع يومھا في عندھا كان إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قالت

 المروذي محمد بن يحيى عن روى رأى من سر نزيل الصقر أبو قرعة بن الملك عبد بن محمد بن يحيى -  7500
  صدوق وھو أبي مع عنه كتبت وقال الرازي حاتم أبي بن ذكره داود بن وموسى سابق بن ومحمد

 سر سكن الكوفي الحمال األسدي عقيل أبو ثابت أبي بن حبيب بن هللا عبد بن إسماعيل بن حبيب بن يحيى -  7501
 بن ومحاضر األسدي القاسم بن ومحمد الطنافسي عبيد بن ومحمد أسامة بن حماد سامةأ أبي عن بھا وحدث رأى من

 المغيرة بن العباس بن والعباس صاعد بن ويحيى الدنيا أبي بن بكر أبو عنه روى األشعري بن وقردوس المورع
 صدوق وھو أبي همن سمع حاتم أبي بن وقال الدوريان الوھاب عبد بن محمد بن ويعقوب مخلد بن ومحمد الجوھري
 حدثنا الدنيا أبي بن بكر أبو حدثنا الجوزي جعفر بن محمد بن أحمد أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا
 النبي على يستأذن رجل جاء قالت عائشة عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن أسامة أبو حدثنا األسدي عقيل أبو

 في له فقلت عائشة قالت به فبش سلم و عليه هللا صلى النبي على فدخل عشيرةال أخو بئس فقال سلم و عليه هللا صلى
  التفحش وال الفحش يحب ال هللا إن عائشة يا فقال ذلك

 أباه سمع الورد بن محمد أخو وھو األصل طبري المخرمي التميمي زكريا أبو هللا عبد بن الورد بن يحيى - 7502
 ويحيى الناقد المؤمل أحمد بن محمد عبيد وأبو المطرز زكريا بن وقاسم ريالنيسابو السراج العباس أبو عنه روى
 أخبرنا مھدي بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا ثقة وكان مخلد بن ومحمد صاعد بن محمد بن

 عن حرب بن سماك عن داود عن الفضل بن عدي حدثنا أبي حدثنا الورد بن يحيى حدثنا العطار مخلد بن محمد
 الفرج أبو أخبرني جلسة بينھما يجلس خطبتين يخطب كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن سمرة بن جابر

 المحرم في الورد بن يحيى مات قال العطار مخلد بن محمد على قرأت قال الواعظ أحمد بن عمر حدثنا الطناجيري
  ومائتين يعني وستين اثنتين سنة

 أبو أخبرنا ثقة وكان مخلد بن عنه روى جرير بن وھب سمع العابد زكريا أبو ربه عبد بن مسلم بن يحيى - 7503
 سمعت قال أبي حدثنا جرير بن وھب حدثنا ربه عبد بن مسلم بن يحيى حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا مھدي بن عمر
 فقال محرم وھو ناقته وقصته رجال أن عباس بن عن جبير بن سعيد عن دينار بن عمرو عن يحدث سعد بن قيس

 أخبرني يلبي وھو القيامة يوم يبعثه هللا فان رأسه تخمروا وال وسدر بماء اغسلوه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 يحيى سمعت قال الحميد عبد بن محمد بن أحمد هللا عبد أبو حدثني مخلد بن حدثنا عثمان بن هللا عبيد حدثنا األزھري

 يوما الفتى لي فقال قال به أنس حتى الحارث بن بشر فلزم المذھب فأحسن يتنسك فتى جيراننا في كان يقول مسلم بن
 له يقال موضعا قلت قال الجانب ذاك من أين قال نصر أبا يا الجانب ذاك من قلت تنزل أين الحارث بن بشر لي قال
 السالم عليه فاقرأ قال جاره أنا نصر أبا يا قلت مسلم بن يحيى العابد ذاك منزل من أنت أين لي فقال قال البقر درب
 ذاك إلى يوما فعبرت مسلم بن يحيى قال السالم إليه وأرد بالسالم عنده من الفتى يحييني فكان يحيى قال رأيته إذا

 ينظر متلفت قائم ھو فإذا إليه أنظر التفت جاوزني فلما كلمته فما لكفه كفه الحارث بن فاستقبلت حاجة في الجانب
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 زكريا أبو ربه عبد بن مسلم بن يحيى مات فيھا ومائتين وستين اثنتين سنة بخطه مخلد بن محمد ابكت في قرأت الي
  اآلخرة جمادى في

 بن النضر عن بھا وحدث بغداد سكن المروزي الرحمن عبد أبو الوزير أبي بن أعين بن محمد بن يحيى -  7504
 كان أعين وجده ثقة وكان مخلد بن ومحمد لضرابا الجراح بن محمد بن أحمد عنه روى النبيل عاصم وأبي شميل
 حدثنا أعين بن محمد بن يحيى حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا مھدي بن عمر أبو أخبرنا المبارك بن هللا عبد وصي
 قال مالك بن أنس عن سيرين بن يحيى أخيه عن سيرين بن محمد عن حسان بن ھشام أخبرنا شميل بن النضر
 عمر بن علي حدثنا األزھري أخبرني ورقا تعبدا حقا حقا لبيك يلبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

 شميل بن النضر عن أعين بن يحيى به تفرد الدارقطني قال مثله بإسناده حفص بن مخلد بن محمد حدثنا الدارقطني
 كرواية شميل بن النضر عن المروزي الوھاب عبد بن ھدبة رواه قد قلت مخلد بن من إال سمعناه وما اإلسناد بھذا
 القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن أحمد سھل أبو أخبرنا األزرق محمد بن الحسين بن محمد أخبرناه عنه أعين بن

 محمد عن حسان بن ھشام حدثنا شميل بن النضر حدثنا الوھاب عبد بن ھدبة حدثنا الرازي الھيثم بن الحسين حدثنا
 سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال مالك بن أنس عن سيرين بن أنس عن رينسي بن يحيى أخيه عن سيرين بن
 قال العطار مخلد بن محمد على قرأت قال أحمد بن عمر حدثنا الطناجيري أخبرني ورقا تعبدا حقا حقا لبيك يلبي
  ومائتين وستين اثنتين سنة رمضان في أعين بن محمد بن يحيى ومات

 عتبة بن وقبيصة موسى بن هللا عبيد عن حدث الوراق زكريا أبو مارمه ويقال ارميم بن موسى بن يحيى -  7505
 البصري علي أبي بن علي أخبرنا مخلد بن ومحمد المخرمي أيوب بن هللا عبد بن إبراھيم عنه روى مسلم بن وعفان
 حدثنا مارمي بن موسى بن يحيى حدثنا أيوب بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الدقاق عبيد بن محمد بن الحسين حدثنا
 أكذب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن مطرف أخي يزيد عن فرقد عن ھمام حدثنا عفان
 فقال الحديث ھذا تفسير عن فسألته سالم بن القاسم عبيد أبي إلى فذھبت يحيى قال والصباغون الصواغون الناس
 أبو أخبرنا أصل له ليس الحديث يصوغ الذي فھو الصائغ وأما به يزينه ندهع من الحديث في يزيد الذي الصباغ إنما
 محمد هللا عبد أبو أخبرنا الغساني جميع بن أحمد بن محمد أخبرنا بصور القاضي عياض بن علي بن هللا عبد محمد
 عباس بن عن ءعطا عن عمرو بن طلحة حدثنا موسى بن هللا عبد حدثنا زكريا أبو مارمه بن يحيى حدثنا مخلد بن
  الجنة أھل كھول سيدا وعمر بكر أبو قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن

 ويحيى الكوفي كناسة بن هللا عبد بن محمد عن حدث األصل مروزي الصياد زكريا أبو يوسف بن يحيى - 7506
 مات فيھا ومائتين نوستي ثالث سنة بخطه مخلد بن كتاب في قرأت مخلد بن محمد عنه روى الكرماني بكير أبي بن
  األولى جمادى في المروزي يوسف بن يحيى الصياد زكريا أبو

 بن وأحمد مسلم بن وعفان دكين بن الفضل نعيم أبا سمع األحول زكريا أبو يحيى بن زكريا بن يحيى - 7507
 علي بن الحسن أخبرني مخلد بن عنه روى معين بن يحيى وسأل سعيد بن وقتيبة المقدمي بكر أبي بن ومحمد يونس
 سألت قال األحول زكريا بن يحيى حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا البزاز بكران بن محمد حدثنا المقرئ هللا عبد بن

 فيھا ومائتين وستين خمس سنة بخطه مخلد بن كتاب في قرأت مأمون ثقة فقال سليم بن مصعب عن معين بن يحيى
  األحول زكريا بن يحيى مات

 يلقب النيسابوري الذھلي زكريا أبو ذؤيب بن فارس بن خالد بن هللا عبد بن يحيى بن دمحم بن يحيى -  7508
 يحيى بن ويحيى الالحقي عثمان بن وعلي بكار بن وسھل الحوضي عمر أبي عن بھا وحدث بغداد قدم حيكان
 بن علي أخبرنا يالبرقان أخبرنا صدوق وھو منه سمعت الرازي حاتم أبي بن وقال مخلد بن محمد عنه روى التميمي
 أحمد حدثنا مخلد بن وحدثنا قال النيسابوري يحيى بن محمد بن يحيى زكريا أبو حدثنا مخلد بن حدثنا الحافظ عمر
 عن الزھري عن عقيل عن لھيعة بن أخبرنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا قاال القوھستاني علي أبو إبراھيم بن
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 على وضعھا ثم فيه على وضعھا الفاكھة من بالباكورة أتى إذا كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن عائشة عن عروة
 في يقول يحيى بن محمد بن يحيى سمعت القوھستاني علي أبو قال آخره فأطعمنا أوله أطعمتنا كما اللھم قال ثم عينيه
 عليه هللا صلى نبيال يناوله ثم حديثه في محمد بن يحيى وزاد السطرين بين كتابي في عائشة عن عروة الحديث ھذا
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن الزھري عن عقيل عن لھيعة بن عن قتيبة رواه قلت الولدان من بحضرته من سلم و
 المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا أصح وذاك عروة وال عائشة فيه يذكر لم

 أحدھما فقال مسألة في اختلفا يحيى وابنه يحيى بن محمد أن وغيره دمحم بن الحسن علي أبو حدثني قال إجازة
 المزكي قال أبيه على محمد بن ليحيى فقضى خزيمة بن إسحاق بن بمحمد فرضيا حكما ذلك في بيننا اجعل لآلخر
 نب يحيى كان قال السراج وحدثني ونحوه العيشي من سمع وكان والحديث العلم من موضع له محمد بن يحيى كان
 أنه بلغني المزكي قال سيفا وألبسوه دابة وأركبوه الرأي وأصحاب الحديث أصحاب من وجماعة القراء أخرجه محمد
 ظالما وكان البلد على غلب خارجي الخجستاني هللا عبد بن أحمد له ويقال نيسابور سلطان وقابلوا خشب سيف كان

 محمد بن يحيى وھرب العامة على الدائرة فكانت ليهع محمد بن يحيى مع مجتمعين أكثرھم أو الناس وكان غاشما
 يحيى مع كان من عامة إن فيقال به وجىء هللا عبد بن أحمد عليه فدل بشت له يقال نيسابور رساتيق من رستاق إلى
 مدمح بن يحيى وكان أفعل ألم أفعل ألم إليك أحسن ألم له وقال هللا عبد بن أحمد واقفه لما عليه انقلبوا الرؤساء من
 منھم حضر من أو الجماعة عليه فرد قال على واجتمعوا ذلك على أكرھت محمد بن يحيى فقال البلد أھل جميع فوق
 سنة في وذلك مات حتى خصيتيه بجر أمر ويقال عليه بنى إنه ويقال فقتله هللا عبد بن أحمد فأخذه قال كما ليس فقالوا
 صالح بن محمد جعفر أبو حدثنا الضبي نعيم بن محمد أخبرنا بيعقو بن أحمد بن محمد أخبرني ومائتين وستين نيف
 اآلخرة جمادى في ظلما الخجستاني هللا عبد بن أحمد قتله الشھيد يحيى بن محمد بن يحيى زكريا أبو قال ھانئ بن
 رحم ال حيكان مثل رأيت ما يقول الحافظ األخرم بن هللا عبد أبا سمعت نعيم بن وقال ومائتين وستين سبع سنة من
 . قاتله هللا
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