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وًاظًا|^ج٠ بحثم

كتاباألسماء
األلف باب

أحمد اسمه من

 الشفنين بن محمد بن أحد بن الواحد عبد بن أحد بن أحد - ١

المتوكل. بن عيسى ابي بن محمد بن الله عبيد

 »تاريخ في الذهي قال البغدادي، الهاشمي المتوكلي السعادات أبو

 وحدث الكثير سمع الله، لكتاب حافظ صالح شريف :٣٦٥/١١ اإلسالم«

 عساكر، بن القاسم أبو عنه روى المسلمة، وابن الخطيب، بكر أبي عن

 المفيد: بكر أبو وقال غنيمة، بن جامع بن الرحمن وعبد الجوزي، بن الفرج وأبو

 ورجع رمضان من وعشرين سبع ليلة التراويح في القرآن السعادات أبو ختم

 من وعشرين سبع ليلة لساعته ومات التوثة، محلة في السطح من فوقع بيته إلى

أيضًا ٤٩٨/١٩ »السير« في له وترجم انتهى، وخسائة، وعشرين إحدى سنة

 »تاريخ« عن ٧٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما، في الباقي عبد بن ومحمد خسرو ابن له وروى البخاري،
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عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

البلدي. اإلمام العباس أبو غالب بن إبراهيم بن أحمد -٢

 حرب بن علي من سمع ن٩٠٠/١٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 أحمد الله عبد وأبو محمد منصور أبو وعنه. العبسي الله عبد بن وإبراهيم

الغساني. جميع وابن

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 البغدادي، النكري الدورقي زيد بن كثير بن إبراهيم بن أحمد -٣

الله. عبد أبو

 مسلم، عنه: وروى وهشيم، وجرير، غياث، بن حفص عنن روى

 العقيلي: وقال صدوق حاتم: أبو قال ماجه، وابن والترمذي، داود، وأبو

 في حبان ابن وذكره عليه، متفق ثقة »اإلرشاد«: في الخليلي وقال ثقة،

ماجه. وابن والترمذي داود وأبو مسلم له روى »الثقات»،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 الملك عبد بن بكار بن الله عبد بن محمد بن إبراهيم بن احد - ٤

الدمشقي. البسري القرشي الملك عبد أبو العامري،

 بن ويزيد الدمشقي، عائذ بن ومحمد الفراديسي، النضر أبي عن: روى

 النسائي: قال جوصا، وابن عوانة، وأبو النسائي، عنه: روى الرملي، خالد

النسائي. له روى ثقة، كان عساكر: ابن وقال به، بأس ال

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:
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الوزان. بكر أبو عطاء بن صالح بن إسحاق بن أحمد - ه

 عن رأى من وسر ببغداد، حدث :٢٨/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 حبيب بن وقرة األشناني، يحيى بن والربيع الفراهيدي، إبراهيم بن مسلم

 الرزاز، عمرو بن ومحمد العطار، مخلد بن محمد عنه: وروى القنوي،

 عنه كتبت حاتم: أبي بن الرحمن عبد وقال البغوي، إسحاق بن الله وعبد

 وقال به. بأس ال الدارقطني: وقال صدوق. وهو رأى، من بسر أبي مع

ومائتين. وثمانين إحدى سنة في مات قانع: ابن

 الباقي، عبد بن ومحمد الحارثي، له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

هم نيد مسا في خسرو وابن

 إسحاق، أبو البزاز، األهوازي عيسى بن إسحاق بن أحمد -٦

السلعة. صاحب

 وغيرهم، والمقرئ الزبيري، أحمد وأبي نصير، بن حجاج عن: روى

 النسائي: قال الجواليقي، وعبدان الدنيا، أبي وابن داود، أبو عنه: روى

 يسيرًا شيائ عنه كتبنا وقال: شيوخه، في النسائي ذكره وقد صالح،

داود. أبو له روى صدوق،

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:
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الكوفي. الصفار الله عبد ابو الحضرمي إشكاب بن احد -٧

 بن أحمد وقيل: إشكاب بن معمر بن أحمد قيل: و مصر، نزيل

 فضيل، محمد عن روى مجمع، إشكاب اسم ويقال: إشكاب، بن الله عبيد

 بن يعقوب قال حاتم، وأبو البخاري، عنه: وروى عياش، بن بكر وأبي

 ولم أدركته حديث صاحب زرعة: أبو وقال ثقة، كوفي السدوسي: شيبة

 كتبت صدوق، مأمون ثقة حاتم: أبو وقال ثقة، العجلي: وقال عنه، أكتب

 عشرة ثمان أو سبع سنة مات يونس: بن سعيد أبو وقال بمصر، عنه

البخاري. له روى ومائتين،

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 اليامي، جعفر أبو الحارث بن بديل بن قريش بن بديل بن أحمد -٨

وهمذان. الكوفة قاضي

 عنه: روى ووكيع، غياث، بن وحفص عياش، بن بكر أبي عن: روى

 وقال به، بأس ال النسائي: قال دينار، بن وإبراهيم ماجه، وابن الترمذي،

 كان جزرة: صالح وقال لين، الدارقطني: وقال الصدق، محله حاتمن أبي ابن

 وذكره السن، كبر على خذلت قالم القضاء تقلد فلما الكوفة، راهب يسمى

ماجه. وابن الترمذي، له روى الحديث، مستقيم وقال: »الثقات"، في حبان ابن

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:
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المخزومي. القرشي بشير، بن أحمد -٩

 بغداد، قدم الكوفي، بكر أبو الهمداني ويقال: حريث بن عمرو مولى

 روى شبرمة، وابن الزهري، هاشم بن وهاشم عروة، بن هشام عن: روى

 لم معين: ابن قال سالم، بن ومحمد موسى، وأبو عرفة، بن الحسن عنه:

 محله حاتم: أبو وقال صدوق، زرعة: أبو وقال يقين، وكان بأس، به يكن

 يعتبر ضعيف الدارقطني. وقال القوى، بذاك ليس النسائي. وقال الصدق،

ماجه. وابن والترمذي، البخاري، له روى مجديثه،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الفقيه. الجصيني سيف بن بكر بن أحمد -١٠

 بن علي عن روى :٢٦٠/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 عثمان، بن الله عبد وعبدان رزمة، أبي بن العزيز وعبد شقيق، بن الحسن

 وغيره، المديفي مقاتل بن محمد بن علي عنه: وروى مزاحم، بن ومحمد
انتهى. مروزيًا، أحسبه

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

القطان. البقال ياسر أبو إبراهيم بن بندار بن أحمد - ١ ١

 :٧٨٤/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال ثابت، المعالي أبي أخو

 العالف علي بن محمد طاهر وأبا دوما، بن علي وأبا الفاتني، بشرى سمع

 أحمد بن المبارك المعمر وأبو األنماطي، الوهاب عبد عنه: روى وجماعة،
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 وتسعين سبع سنة رجب في مات وجماعة، والسلفي وشهدة، عليه، وأثنيا

انتهى. وأربعمائة،

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

ه. مسند

 الشعار األصبهاني الله عبد أبو إسحاق، بن بندار بن أحمد - ١٢

الفقيه.

 بن إبراهيم سمع :١٣٢/١٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 مردويه، ابن وعنه: زكريا، بن ومحمد الغزال، الحسن بن وعبيد سعدان،

 درس نعيم: أبو وقال نعيم، أبو والحافظ كويي، العبد جعفر بن وعلي

 ظاهري ثقة، وكان كتبه وسمع عاصم أبي بن بكر أبي على المذهب

 بضع عن وثالثمائة وخمسين تسع سنة القعدة ذي في توفي المذهب،

٠ سنة وتسعين

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

-أحدبنتميم.١٣

 كان أنه الثالج: بن القاسم أبو ذكر : ٥٧ /٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 إسحاق بن موسى عن حدثه وأنه العطار، مخلد بن محمد جوار في ينزل

األنصاري.
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مسنديهما. في خسرو وابن محمد بن طلحة الحافظ له روى قلت:

المروزي. المريني، عباد بن غيم بن أحمد -١ ٤

 قرى من بالضم ومرين ٨٧٦/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 ثالثمائة سنة توفي وجماعة، منيع بن وأحمد حجر، بن علي سمع مرو،

 عن رجل عن روى م ٢٢٠/١ »الميزان« في الذهي وقال انتهى، صفر، في

 الحاكم: قال السياري، القاسم بن القاسم عنه وروى منكر، مخبر عيينة ابن

 »اللسان« في الحافظ عليه واكتفى انتهى، عليه، فيه الحمل حديثه وروى

.٤١٦ا١

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الله عبد بن شبيب بن مالك بن حدان بن جعفر بن أحمد — ١ ه

القطيعي. أبوبكر

 فإليها الدقيق قطيعة يسكن كان ٧٣/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 الحربيين، الحسن بن وإسحاق إسحاق، بن إبراهيم سمع ينسب،

 وغيرهم، الحداد الكريم عبد بن وإدريس حنبل، بن أحمد بن الله وعبد

 كثير كان وقال: كثيرة، وجماعة شاهين، وابن الدارقطني، عنه: وروى

 و»التاريخ« و»الزهد« »المسند« أحمد بن الله عبد عن روى الحديث،

 من نسخها فاستحدث غرق كتبه بعض وكان ذلك، وغير و»المسائل«

-٩-



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 الرواية من امتنع أحدًا نر لم أنا إال الناس فغمزه سماعه، فيه يكن لم كتاب

 ألبيه وكان صالحًا، شيخًا كان البرقاني: وقال به، االحتجاج ترك وال عنه

 أحمد بن الله عبد على السلطان ذلك البن فقرء السالطين ببعض اتصال

 ذلك بعد كتبه من قلعة غرقت ثم سماعه مالك ابن وحضر المسند،

 وإال ذلك، ألجل فغمزوه فيه سماعه يكن لم أنه ذكروا كتاب من فنسخها

 »السير« في الذهي وقال انتهى. وثالثمائة، وستين ثمان سنة توفي ثقة، فهو

 أحد اإلمام مسند راوى الوقت... مسند المحدث العالم الشيخ هو :٢٠/١٦

 وقال الحديث، بعلم أنس وله وخرج وكتب رحل له، والفضائل والزهد

 وكف عمره آخر في خلط أنه إال السماع كثير هو الفرات: بن الحسن أبو

 سألت السلمي: وقال عليه، يقرأ مما شيائً يعرف ال كان حتى وخرف بصره

الدعوة. مجاب أنه سمعت قديم، زاهد ثقة، فقال: عنه الدارقطني

 تاريخ عن ٨٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد خسرو ابن له وروى الخطيب

الجمال. العباس أبو الرازي، نصر بن جعفر بن أحد - ١ ٦

 قال الشيوخ، بقايا من ن٢٧٨/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 حميد، بن ومحمد القزويني، رافع بن عمرو سمع ثقة، الخليلي:

 حدود في مات واشتهر، جماعة عنهن روى مرزوق، بن هاشم بن وعلي

مسنده في نعيم أبو له روى قلت. وثالثمائة. عشرة أربع سنة
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المروزي. يوسف أبو جميل بن أحمد-١٧

 عن بها وحدث بغداد سكن :٧٦/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى واضح، بن ويحيى سليمان، بن ومعتمر المبارك، بن الله عبد

 بشر بن وأحمد الدوري، محمد بن وعباس السدوسي، شيبة بن يعقوب

 ولم صدوق شيبة: بن يعقوب وقال ثقة، معين: بن يحيى قال المرشدي،

ومائتين. ثالثين سنة مات ثقة، كان حنبل: بن أحمد وقال بالضابط، يكن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الحدثي. الوليد أبو المصيصي، المغيرة بن جناب بن أحد -١٨

 وعنه: وغيرهما ظهير، بن والحكم يونس، بن عيسى عن: روى

 وقال صدوق، جزرة: صالح قال بواسطة، والنسائي داود، وأبو مسلم،

 روى صدوق، حاتم: أبو وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، الحاكم:

والنسائي. داود وأبو مسلم له

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

البلخي. النسابة الحميري بكر أبو حمزة بن الحباب بن أحمد - ١ ٩

 بن وإسماعيل بنإيراهيم، مكي سمع :٤٧٩/٦ اإلسالم" "تاريخ في الذهي قال

 داود، أبي بن بكر وأبو الكرماني، إسماعيل بن حرب عنه: وروى أويس، أبي

انتهى. وماتين، وسبعين سبع سنة توفي درستويه، بن جعفر بن الله وعبد
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مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 من الزاهد النيسابوري الله عبد أبو فيروز، بن حرب بن أحمد -٢ ٠

والعباد. الفقهاء كبار

 عيينة، بن سفيان عن حدث :١٨/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 األزهر، بن أحمد األزهر أبو عنه: وروى العدني، الوليد بن الله وعبد

 الطريقة حسن وكان شاذان، بن محمد سعيد وأبو اللباد، نصر بن وأحمد

 بن أحمد يكن لم إن قال: األبدال؟ من معين: بن ليحيى وقيل النسك، ظاهر

 هو ٣٢/١١ »السير« في الذهي وقال هم. من أدري فال منهم حرب

 الله، عيال وكتاب األربعين، كتاب وصنف نيسابور، شيخ القدوة اإلمام

 وكتاب المناسك، وكتاب الحكمة، وكتاب الدعاء، وكتاب الزهد، وكتاب

 المروزي: علي بن محمد وقال كتبه، سماع في الناس ورغب التكسب،

 قارب وقد ومائتين وثالثين أربع سنة مات لها، أصل ال أشياء يروي

الستين.

 »تاريخ عن ٨٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في الحارثي له وروى بغداد".

علي. أبو الطائي علي بن محمد بن حرب بن أحمد -٢ ١

 عنه: وروى علية، وابن عيينة، ابن عن روى الموصلي، بكر أبو ويقال:

- ١٢ -



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 إلي أحب وهو به، بأس ال النسائي: وقال داود، أبي بن بكر وأبو النسائي،

 أكتب ولم أدركته حاتم: أبي بن الرحمن عبد وقال حرب، بن علي أخيه من

 خالفة صدر في ومائة وسبعين أربع سنة في مولده كان صدوقا، وكان عنه

 وتوفي صحيحه، في له وخرج »الثقات« في حبان ابن وذكره الرشيد، هارون

النسائي. له روى بها، ودفن ومائتين، وستين ثالث سنة بأذنة

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكرخي. المعدل الله عبد أبو احد بن الحسن بن أحد -٢٢

 موسى بن إسحاق سمع :٨٦/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 الكرابيسي، علي بن والحسين المؤدب، شبيب بن والحسن األنصاري،

 بن محمد و لؤلؤ، بن محمد بن وعلي سلم، بن جعفر بن أحد عنه: وروى

 مات قانع: ابن وقال مصنفاته، الكرابيسي عن عنده كان وقال: المظفر،

وثالثمائة. عشرة اثنتي سنة

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

 الكرجي داد خدا بن الحسن بن أحد بن الحسن بن أحد -٢٣

البغدادي. الباقالني

 وأربعمائة. عشرة ست سنة ولد :١٤٤/١٩ »السير« في الذهي قال
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 وسمع منصور، بن لسعيد »السنن« كتاب شاذان بن علي أبي من: وسمع

 وهو بها، ينفرد مطولة كتبا وجماعة بشران، بن الملك وعبد البرقاني، من

 عنه: روى الطلب. في ورفيقه خيرون، بن الفضل أبي الحافظ خال ابن

 وأجاز وآخرون، ناصر، وابن األنماطي، الوهاب وعبد الصدفي، علي أبو

 ثقة الله، إلى منقطعا زاهدا عفيفا شيخا كان السمعاني: قال للسلفي.

 كان يقول: األنماطي الوهاب عبد سمعت الجمعة. يوم إال يظهر ال فهما،

 زاهدا، وكان خيرون، بن الفضل أبي من معرفة أكثر الباقالني طاهر أبو

 يوم إال بجكمكم أنا لنا: يقول وكان الجامع، في حدث ما الطريقة، حسن

 الملك، لنظام بغداد شيوخ أسماء وكتبوا والتالوة، للتكبير فإنه الجمعة،

 اآلخر ربيع في توفي إليه. المجيء إلى أجاب فما طاهر، أبي على وألحوا

وأربعمائة. وثمانين وتسع

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

 البغدادي الفضل أبو خيرون، بن أحمد بن الحسن بن أحمد -٢ ٤

الحافظ. الباقالني

 ولد الحجة، المسند الحافظ العالم اإلمام :١٠٥/١٩ »السير« في الذهي قال

 األهوازي، الصلت بن أحمد بن محمد الحسن أبو له أجاز وأربعمائة، أربع سنة

 بن علي أبي من وسمع الباقرجي، إسحاق أبو والقاضي رزقويه، بن الحسن وأبو

 عنه حدث وخلق، العالف، دوست ابن وعثمان البرقاني، بكر وأبي شاذان،
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 وخلق العبدري، عامر وأبو سكرة، بن علي وأبو الخطيب، بكر أبو شيخه

 كتب الرواية، واسع متقن عدل ثقة فقال: السمعاني سعد أبو ذكره كثير،

 معين بن يحيى كان السلفي: وقال بالحديث، معرفة له وكان الكثير، مخطه

 سنة وثمانون أربع وله وأربعمائة وثمانين ثمان سنة رجب في مات وقته،

.٥ ٩٠/١٠ اإلسالم« »تاريخ في له وترجم انتهى، وشهر،

 »تاريخ« عن ٧٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى البخاري

 الله عبد بو راشد، بن الجبار عبد بن الحسن بن أحمد -٢ ه

الصوفي.

 نصر وأبا الجعد، بن علي سمع :٨٢/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن سهل أبو عنه: روى طبقتهم، من وغيرهم معين بن ويحيى التمار،

 السبيعي أحمد بن الحسن بن ومحمد الجعابي، بن عمر بن ومحمد زياد،

 الجمعة يوم توفي ثقة، الدارقطنين وقال ثقة، وكان ذكرهم، يتسع وجماعة

 في الذهي وزاد انتهى، وثالثمائة، ست سنة رجب من بقين لخمس

 في وقال الكبير، الصوفي المعمر، الثقة المحدث الشيخ :١٥٢/١٤ »السير«

وغيره. الخطيب وثقه مشهور بغدادي :٩٨/٧ اإلسالم« »تاريخ

مسنده في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 ويعرف المروذي، نصر أبو محمد بن الحسن بن أحد -٢ ٦

بالشافعي.

 بن علي عن بها وحدث بغداد قدم ن ٩٢/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 من روى بقطيط، المعروف العطار الفتح أبو عنه حدثنا الماليني، عيسى

ثقة. كان وقال: غريبًا حديثا طريقه

مسنده. في الباقي عبد بن محمد له روى قلت:

بشعبة. المعروف البصري، علي أبو إسحاق بن الحسين بن أحمد -٢٧

 ورد المذكورين الحفاظ أحد كان ١٠٦/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 السيرافي علي بن وهشام أيوب بن سهل بن أحمد عن وحدث قديمًا بغداد

 وقال الجندي، بن الحسن أبو ببغداد عنه وكتب الكجي، مسلم وأبي

ثقة. فكان البصري شعبة أما الواسطي: العالء أبو

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الحنفي. البخاري حفص أبو حفص بن أحمد -٢٨

 شيخ المشرق، فقيه العالمة الفقيه ن ١٥٧/١٠ »السير« في الذهي قال

 وسمع الرأي في وبرع مدة الحسن بن محمد وصحب ارتحل النهر، وراء ما

 األديب: عمر بن محمد بن الله عبد قال اسامة، وأبي الجراح، بن وكيع من

 كل رأس على »إن الحديث تذاكرنا يقول. الشاعر نصر بن الليث سمعت
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 بن أحمد حفص بأبي فبدأت الزمان« علم يكون أن يصلح من سنة مائة

 الزمان، علم يكون أن يصلح وعمله وورعه فقهه في هو فقلت: حفص

ومائتين. عشرة سبع سنة المحرم في ببخارى توفي

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

السلمي. راشد بن الله عبد بن حفص بن أحد -٢٩

 بن والجارود أبيه، عن روى قاضيها، النيسابوري عمرو أبي بن علي أبو

 في ومسلم والنسائي، داود، وأبو البخاري، عنه: وروى العامري، يزيد

 وقال الحديث، قليل به، بأس ال صدوق النسائي: قال الصحيح، غير

 األربعاء ليلة توفي مسلمة، قال وكذا ثقة، شيوخه": »أسماء في النسائي

 البخاري له روى ومائتين، وخسين ثمان سنة المحرم من خلون ليال ألربع

والنسائي. داود وأبو

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن محمد

الصفار. البلخي القاسم أبو حم بن أحد -٣ ٠

 ست سنة شوال في توفي :٥١٨/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

سنة. وثمانين سبعًا عاش الحنفية، أئمة من وكان وثالثمائة، وعشرين

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

-١٧-



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 القرشي، الكوفي، الرحمن عبد أبو سفيان بن حاد بن أحمد -٣ ١

موالهم.

 األشعري، بالل أبا سمع :١٢٤/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 بغداد وقدم الجمحي، معاوية بن الله وعبد أليلي، ا سعيد بن وهارون

 قانع، بن الباقي وعبد السماك، بن عمرو أبو عنه فروى بها، وحدث

 سنة مات به، بأس ال الدارقطني: وقال ثقة، كان وقال: محمد، بن وجعفر

ومائتين. وتسعين سبع

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 غرزة أبي بن قيس بن يونس بن محمد بن خازم بن أحمد -٣٢

المسند. صاحب الكوفي الغفاري عمرو أبو

 سمع المجودين األثبات أحد :٤٧٩/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 أبان، بن وإسماعيل موسى، بن الله وعبيد عبيد، بن ويعلى عون، بن جعفر

 العزائم، بنعبداللهبنبي وإيراهيم الشياني، دحيم وابن مطين، عنه: وروى وطافة،

 ابن وذكره شيء، منه لنا وقع مشهور مسند وله وغيره، عقدة كابن والكوفيون

 وسبعين ست سنة الحجة ذي في توفي متقنا، كان وقال: »الثقات« في حبان

الصدوق. الحافظ باإلمام ٢٣٩/١٣ السير في ووصفه انتهى، وماتين،

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ مسنديهما في محمد
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الحمصي. خالد بن عمرو بن خالد بن أحمد —٣٣

 من السلفي األخيل أبي بن أحمد هو :١٢٨/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 عمرو، أبا أحمد ويكنى خالد، بن عمرو بن خالد األخيل أبي واسم حمص، أهل

 وروى الحفاظ عنه كتبها غرائب أحاديث أبيه عن بها وحدث بغداد، ورد

 بكر وأبو ماسي، بن محمد وأبو المقرئ، مقسم بن الحسن بن محمد عنه:

 من السلفي عمرو بن خالد ابنا وأحمد عثمان الدارقطني: وقال الجعابي، ابن

 وحديثهما أعرفهما ال القطان: ابن وقال ضعيف. وأبوهما ثقتان حمص أهل

 عنه وروى الدارقطني، - أحمد يعني - وثقه قد شيخنا: قال الدارقطني، في

. ٤٨٨ »اللسان« في كما وغيرهما، عدي وابن الدارقطني، والد

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

البغدادي. علي أبو الخليل، بن أحمد -٣ ٤

 روى عبادة، بن وروح محمد، بن وحجاج هارون، بن يزيد عن: روى

 والحاكم: الخفاف يحيعى وأبو النسائي قال ومطين. خزيمة، وابن النسائي، عنه:

النسائي. له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره مأمون، الحاكم: زاد ثقة،

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت.

السمناني. القومسي الحنظلي بكر أبو نصر أبي بن داود بن أحد -٣ ه

خالد، بن هدبة عن حدث :١٤١/٤ »التاريخ« في الخطيب قال
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 بن محمد عنه: وروى الخطابي، عمر بن الله وعبد فروخ، بن وشيبان

 سعيد ابن عن وأسند عقدة، بن العباس وأبو العقيلي، موسى بن عمرو

 يثنى سليمان بن الله عبد بن محمد وسمعت فهم، حديث صاحب قال:

 في عساكر ابن وساق ومائتين وتسعين خس سنة توفي أخيه، وعلى عليه

 منه ترجمته ولخص ترجمته، في أحاديث عدة ١٠٦/٧١ دمشق« »تاريخ

.٨٧٩/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

السجستاني. يزيد أبو ماهان، بن يزيد بن داود بن أحمد -٣٦

 عن بها وحدث بغداد سكن ن١٤٠/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 علي بن الصمد عبد عنه: روى يوسف، بن وإبراهيم البغوي، سوار بن الحسن

 ليس :الدارقطني وقال الطبراني، القاسم وأبو الشافعي، بكر وأبو الطستي،

به. بأس ال أخرى: رواية وفي به، يعتبر بقوي

٨٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

 األصل، نسائي خيثمة، أبي بن بكر أبو حرب بن زهير بن أحد -٣٧

الكبير. التاريخ صاحب

 الخزاعي، سلمة بن منصور سمع :١٦٢/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

البغوي، أحمد بن الله عبد عنه: وروى مسلم، بن وعفان سابق، بن ومحمد
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 عالما ثقة كان وقال: الدوري مخلد بن ومحمد صاعد، بن محمد بن ويحيى

 عن الحديث علم أخذ لألدب، راوية الناس، بأيام بصيرًا حافظًا متفننًا

 الله عبد بن مصعب عن النسب وعلم حنبل، بن وأحمد معين، بن يحيى

 سالم بن محمد عن واألدب المدائني، الحسن أبي عن الناس وأيام الزبيري،

 جمادى شهر في مات قانع: ابن وقال مأمون، ثقة الدارقطني: وقال الجمحي،

 أربعا بلغ وقد وزاد المنادى ابن أرخ وكذا ومائتين، وسبعين تسع سنة األولى

 أوالد من وهو : ٤٩٣/١١ »السير« في الذهي وقال انتهى. سنة، وتسعين

وأقرانه. هارون بن يزيد مثل به فيدرك حدث، وهو يسمعه أبوه فكان الحفاظ

 مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

البزاز. جعفر أبو مهران بن بنزياد أحمد -٣٨

 بن سليمان سمع م١٦٤/٤ »التاريخ« في الخطيب قال السمسار، ويقال

 مخلد، بن محمد عنه: وروى عدي، بن وزكريا خليفة، بن والحارث حرب،

 أحد وكان نجيح، بن العباس بن ومحمد اآلدمي، بن عثمان بن وأحمد

 يحيى، سوق في الشرقي بالجانب ينزل المأمونين، والرواة المعدلين، الشهود

 زاد ومائتين، وثمانين إحدى سنة مات ثقة، فقال: الدارقطني وذكره

 وكان :٦٧٤/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال صفر، في قانعن ابن

صدوقًا. معدالً شاهدًا

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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توبة. أبو العسقالني. سالم بن أحمد -٣ ٩

 مخبر الجعفي حسين عن حدث م١٠٠/١ »الميزان« في الذهي قال

 وحسنه، الحديث هذا ٥٢٢ »اللسان« في الحافظ ذكر وقد انتهى. موضوع،

جرحًا فيه يذكر ولم الكنى في أحمد أبو الحاكم ذكره قد وقال:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الجالب. النيسابوري حامد أبو سهل، بن السري بن أحد -٤٠

 يزيد بن محمد سمع : ٤٨٧/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 المذكر، الفضل بن محمد وعنه: وطبقتهما، عمار بن وسهل السلمي،

الشيباني. محمد وأبو

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

األشقر. المروزي الله عبد أبو الرباطي، إبراهيم بن سعيد بن أحمد -٤١

 بن ويونس جرير، بن ووهب الطيالسي، داود أبي عن: روى نيسابور، نزيل

 وقال ثقة، النسائي: قال ماجه، ابن سوى الجماعة عنه: وروى المؤدب،

 بها وجالس أحمد أيام في بغداد ورد الخطيب: وقال ثقة، ثقة خراش: ابن

 »اإلرشاد«: في الخليلي وقال فاضال، عالمًا فهما ثقة وكان وذاكرهم العلماء

 المقتدى األئمة من واله كان الحافظ: علي أبو وقال متقن. حافظ، عالم، ثقة،

ماجه. ابن سوى الجماعة له روى بهم،

 »تاريخ عن ٨٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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المسانيد. هذه في زياد بن الحسن عن روى وقال: بغداد«

السرخسي. جعفر أبو الدارمي صخر بن سعيد بن أحد - ٤٢

 عمر، بن وعثمان العقدي، عامر وأبي شميل، بن النضر عن: روى

 أفقه خراساني علي قدم ما أحمدم وقال النسائي، سوى الجماعة عنه؟ روى

 له روى يحفظ، حديث صاحب ثبتًا ثقة كان حبان: ابن وقال منه، بدنا

النسائي. سوى الجماعة

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

األصل. سوسي الجزار بكر أبو مرابة، بن علي بن سعيد بن أحد -٤٣

 الرمادي، منصور بن أحمد سمع :١٧٢/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى الدوري، محمد بن وعباس الدقيقي، الملك عبد بن ومحمد

 إسحاق بن ومحمد حيوية، بن عمرو وأبو نيطرا، بن إبراهيم بن محمد

وثالثمائة. عشرة خس سنة مات ثقة، كان وقال: القطيعي،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

لمطوعي. ا عمر بن سعيد بن أحمد -٤٤

 وكذا مجهول، الدارقطني: عن السهمي حمزة قال عيينة، ابن عن روى

.٥٢٩ »اللسان« في كذا الخطيب، قال

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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الجدي. فرقد بن سعيد بن أحمد -٤٥

الطبراني، وعنه: حمة، أبي عن: روى ١٠٠/١ »الميزان« في الذهي قال

الطبراني. شيوخ من وهومعروف ن٥٢٥ ص »اللسان« حجرفي ابن وقال

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 العقيلي جعفر أبو صالح بن يوسف بن سليمان بن أحمد - ٤٦

األصبهاني.

 بن النعمان عن أبيه عن: روى ن٢٧/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

الشيخ. وأبو العسال، أحمد وأبو الطبراني، وعنه أصبهان، شيخ السالم عبد

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

البلخي. جعفر أبو شاكر بن أحمد -٤٧

 بن يحيى عن ببغداد حدث :١٩٢/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

مخلد. بن محمد عنه روى المصري، بكير بن الله عبد

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 من الوراق منصور أبو الحسين، بن صالح بن شعيب بن أحد -٤٨

بخارى. أهل

 جزرة محمد بن صالح سمع : ١٩٣/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن الحسن أبو عنه حدثنا شاذويه، بن وسهل سهل، بن وحامد الحافظ،
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 جعفر بن محمد بن الغفار وعبد النعالي، طلحة بن ومحمد رزقويه،

 وفاته، حين إلى بها وحدث بغداد، استوطن قد وكان المؤدب،

وثالثمائة. وخمسين خمس سنة وتوفي ثبتًا، ثقة صالحًا شيخنا كان وقال:

عنه. ملخصًا ٧٩/١٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 شعيب بن محمد بن أحمد ٨٨/٣ المسانيد« »جامع مطبوع وفي

٠- خطأ لعله و -

 النسائي الرحمن عبد أبو سنان بن علي بن شعيب بن أحمد - ٤٩

الحافظ القاضي

 األئمة أحد المشهورة، المصنفات من وغيره »السنن« كتاب صاحب

 بخراسان وسمع البالد طاف المشهورين، واألعالم المتقنين والحفاظ المبرزين

 نصر، بن أحمد عن القراءة روى والجزيرة، والشام ومصر والحجاز والعراق

 الطبراني، القاسم وأبو الطحاوي، جعفر أبو عنه: وروى شعيب، وأبي

 سمعت عدي: ابن قال الحافظ. الجرجاني عدي بن الله عبد أحمد وأبو

 الرحمن عبد أبو م يقوالن الطحاوي سالمة بن محمد بن وأحمد الفقيه منصورًا

 سمعت الحافظ الله عبد أبو الحاكم؟ وقال المسلمين، أئمة من إمام النسائي

 عصره، في مصر مشائخ أفقه النسائي الرحمن عبد أبو كان يقول: عمر بن علي

 هذا بلغ فلما بالرجال، وأعلمهم اآلثار، من والسقيم بالصحيح وأعرفهم

 عنه فأمسك معاوية فضائل عن فسئل الرحلة إلى فخرج حسدوه المبلغ
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 عليل وهو مكة إلى فأخرجوه مكة، إلى أخرجوني فقال: الجامع، في فضربوه

 وكتب قديمًا مصر قدم يونس: بن سعيد أبو وقال شهيدا، مقتوالً بها، وتوفي

 من خروجه وكان حافظا، ثبتًا ثقة الحديث في إمامًا وكان عنه وكتب بها،

 لثالث االثنين يوم بفلسطين توفي وثالثمائة، اثنتين سنة القعدة ذي في مصر

 الطحاوي: جعفر أبو قال وكذا وثالثمائة ثالث سنة صفر من خلت عشرة

 بالرملة مات إنه وقيل: بفلسطين، وثالثمائة ثالث سنة صفر في مات إنه

المقدس. ببيت ودفن،

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الطبري. بابن المعروف الحافظ جعفر أبو المصري، صالح بن أحد —٥٠

 وهب، بن الله عبد عن: روى طبرستان، أهل من أبوه كان

 والترمذي داود، وأبو البخاري، عنه: روى الرزاق، وعبد عيينة، وابن

 كان مججة، فيه يتكلم أحدًا رأيت ما صدوق، ثقة البخاري: قال بواسطة،

 وكان صالح، بن أحمد يثبتون وغيرهم نمير وابن وعلي حنبل بن أحمد

 وقال سنة، صاحب ثقة العجلي: وقال أثبت، فإنه أحمد سلوا يقول: يحيى

 الحديث، في لحن كل يقوم كان دادو: أبو وقال عنه، كتبت ثقة، حاتم: أبو

 أحمد آفة كان ويقال: النسائي، إال األئمة جميع بأحمد احتج الخطيب: وقال

 الحال أفسد الذي السبب فذلك مجلسه، في جفاء منه النسائي ونال الكبر،

والترمذي. داود وأبو البخاري له روى بينهما،
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 تاريخ عن ٨١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

الحماني. العباس أبو المغلس بن الصلت بن أحمد - ٥١

 الصلت، بن محمد بن أحمد وقيل: :٢٠٧/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 ينزل كان المغلس، بن جبارة أخي ابن وهو عطية بن أحمد ويقال:

 دكين، بن الفضل نعيم وأبي الزاهد، محمد بن ثابت عن وحدث الشرقية،

 بن وعلي معين، بن ويحيعى شيبة، أبي بن بكر وأبي إبراهيم، بن ومسلم

 القاضي، أحمد بن ومكرم السماك، بن عمرو أبو عنه: روى المديني،

 من أول وهو وغيرهم، الجعابي، عمر بن ومحمد الصواف، بن علي وأبو

 كعادته الخطيب فيه فقدح حنيفة، أبي اإلمام مناقب في كتابا صنف

 وثالثمائة، ثمان سنة شوال في وتوفي ورجاله، الرأي أئمة ضد المعروفة

.١٢٩/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي منه واختصر

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الدارمي دينار بن سليمان بن عيسى طيبة أبي بن أحمد -٥٢

الجرجاني. محمد أبو

 األزهر، بن عنبسة عن روى الزاهد. ابن الزاهد قومس قاضي

 حاتم: أبو قال رجاء، بن وعمار عيسى، بن الحسين عنه: وروى ومالك،
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 كتاب في الخليلي يعلى أبو وقال حبان، ابن ووثقه حديثه، يكتب

 مات البخاري: وقال الكبار، من وهو بأحاديث تفرد ثقة، »اإلرشاد«:

النسائي. له روى ومائتين، ثالث سنة

 الترجمة ذكر دون ٦٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي عن يروي وقال:

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

البغدادي. العباس بن أحمد -٥٣

 جويرية بن مسعود عن حدث م٣٢٧/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 عن النهي حديث ساق ثم عقدة، بن العباس أبو عنه: روى الموصلي،

 وهم، وهو الجهني موسى عن قال: هكذا مكة فتح يوم المتعة نكاح

 بن الله وعبيد معن، بن والقاسم الهذيل، بن زفر رواه ما والصواب

وغيرهم. المقرئ، الرحمن عبد وأبو موسى،

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 يعرف العباس أبو المبارك، بن حاد بن العباس بن أحد -٥٤

بالتركي.

 حوشب، بن أصرم عن حدث :٣٢٦/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 ثالث سنة توفي ثقة، وكان مخلد، بن محمد عنه: روى المقدام، بن ومصعب
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 ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: انتهى. ومائتين، وستين

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد خسرو

الحافظ. األصبهاني نعيم أبو أحمد، بن الله عبد بن أحمد -٥٥

المقدمة. في ترجمته سبقت

الساوي. الحسين أبو أمية، بن محمد بن أحمد بن الله عبد بن أحمد -٥٦

 عن جده عن أبيه عن: حدث :٢٨/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 الجرجاني عدي بن الله عبد عنه: رواه حديثا، موسى بن عيسى عن أبيه

ببغداد. منه سمعه أنه وذكر

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 رجاء ابي بن الوليد أبو الحنفي ايوب بن الله بنعبد احد -٥٧

الهروي.

 بن أحمد الله: عبد أبو الحاكم وقال »التاريخ"، في البخاري نسبه هكذا

 مطرف بن زياد بن أرقم بن الله بنعبد الحارث بن واقد بن الله عبد

 ويحيى عيينة، ابن عن: روى الهروي، رجاء أبي بن الوليد أبو الحنفي

 بهراة عصره إمام الحاكم: قال زرعة، وأبو البخاري، عنه: وروى القطان،

 عن بانتخابه وكتب حنبل بن أحمد مع الحديث طلب والحديث، الفقه في

 به بأس ال ثقة وهو بالثغر عنه كتبت »شيوخه«: في النسائي وقال الشيوخ،
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 اثنتين سنة مات القاسم: أبو الحافظ وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره

 له روى اآلخرة، جمادى من النصف في غيره زاد ومائتين، وثالثين

البخاري.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

بالتستري. المعروف جعفر أبو زياد بن الله عبد بن أحمد —٥٨

 بن الرحمن عبد عن: حدث :٢١٨/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن يحيى عنه: روى العسكري، عثمان بن وسهل البصري، صلة بن عمرو

 بن محمد و الديباجي، علي بن محمد بن أحمد و صاعد، بن محمد

 مختصرًا ٢٧٢/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم الدوري مخلد

عنه.

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الحداد. جعفر أبو زياد بن الله عبد بن أحمد - ٥٩

 دكين، بن الفضل نعيم أبا سمع :٢٧/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 مخلد، بن محمد عنه: وروى إبراهيم، بن ومسلم مسلم، بن وعفان

 ونقل فهما ثقة وكان الصفار، محمد بن وإسماعيل عقدة، بن العباس وأبو

 خس سنة وتوفى حديث، صاحب حافظًا كان سعيد: بن العباس أبي عن

انتهى. مكة، طريق في ومائتين وستين
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 تاريخ عن ٨٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له وروى الخطيب.

 األيادي إسماعيل بن زكريا بن زياد بن الله عبد بن أحد -٦ ٠

األعرج.

الكمال. تهذيب في نجدة بن الوهاب عن روى فيمن ذكره وقع

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

تميم. بن الصباح بن الله عبد بن احد -٦١

 كذا عقدة، بن العباس أبو عنه روى مقاتل، أبي بن علي عن حدث

.٢٢٠/٤ بغداد« »تاريخ في

 الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ مسنديهما في

 السدوسي منجوف بن سويد بن علي بن الله عبد بن احد -٦٢

البصري. بكر أبو المنجوفي

 عنه: وروى عبادة، بن وروح الطيالسي، عن: روى جده، إلى ينسب وقد

 في حبان ابن وذكره صالح، النسائي. قال والنسائي، داود، وأبو البخاري،

 سنة مات القاسم: أبو وقال بصري، ثقة الحبال: إسحاق ابن وقال »الثقات"،

والنسائي. داود وأبو البخاري له روى وماتين، وخسين اثنتين
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 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ مسنديهما في محمد

اللجالج. بابن المعروف الكندي علي أبو محمد بن الله عبد بن أحد -٦٣

 بن وإبراهيم حماد، بن نعيم عنن حدث :٢١٦/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 الحسين بن والحسين الصغير، أبي بن أبوعلي عنه: وروى وغيرهما، الجراح،

 وقال مصر، سكن كوفي األنباري، إبراهيم بن وإسحاق االنطاكي، القاضي

 الحافظ وقال عدي، ابن قاله وبواطيل، مناكير له :١٠/١ »الميزان« في الذهي

 عنه: الحاكم سؤاالت وفي مالك غرائب في الدارقطني قال م٥٨٢ »اللسان« في

المطبوعة. الحاكم سؤاالت في أجده لم محققه: وقال ضعيف، اللجالج

 تاريخ عن ٨٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة الحارثي له وروى الخطيب،

مسانيدهم. في خسرو وابن

 بن صالح بن الله عبد بن بجير بن نصر بن الله عبد بن احد -٦ ٤

الذهلي. العباس أبو أسامة.

 القضاة شيوخ من كان ٢٢٩/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 البلدان، من وغيرهما وواسط البصرة قضاء ولي ومتقدميهم،

المخرمي، الله عبد بن ومحمد الدورقي، إبراهيم بن يعقوب عن: وحدث
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 زكريا بن والمعافي الدارقطني، الحسن أبو عنه: روى خداش، بن ومحمود

 اثنتين سنة ومات ثقة، كان وقال: المخلص، طاهر وأبو الجريري،

وثالثمائة. وعشرين

مخلصًا. بغداد« »تاريخ عن ٤٥٥/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

بغداد«. »تاريخ عن ٨١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

 الطيوري ابن سعد أبو القاسم بن أحد بن الجبار عبد بن أحد -٦٥

المبارك. اخو البغدادي، المجود المقرئ، الكتي الصيرفي

 مكثر، صالح شيخ : ٢٦٨/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 غيالن، بن طالب أبا سمع: له، واستجاز وسمعه أخوه به اعتنى

 محمد وأبا العشاري، طالب وأبا الطبري، الطيب وأبا الخالل، محمد وأبا

 علي وأبو الحافظ، الصوري علي بن محمد له وأجاز وآخرين، الجوهري،

 السلفي، عنه: روى صدوقا، الكتب في دالالً وكان المقرئ، األهوازي

 كامل، بن وذاكر عساكر، ابن والصائن الخالل، الملك عبد بن والحسين

 وثالثين أربع سنة في مولده وكان بوش، بن يحيى وفاة آخرهم وجماعة

 النجار: ابن قال وخمسمائة، عشرة سبع سنة رجب في وتوفي وأربعمائة،

 البناء بن علي وأبي الخياط، علي بن محمد بكر أبي على بالروايات قرأ

انتهى أيضًا، األزجي العزيز وعبد الخالل محمد بن الحسن له وأجاز
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 تاريخ عن ٨٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى البخاري.

 التميمي عطارد بن عمير بن محمد بن الجبار عبد بن أحمد —٦٦

الكوفي. عمر أبو العطاردي،

 فيما داود أبو عنه: وروى معاوية، وأبي غياث، بن حفص عن: روى

 عن وأمسكت عنه كتبت حاتم: أبي بن الرحمن عبد قال عوانة. وأبو قيل،

 حديث له يعرف ال عدي: ابن وقال فيه، الناس كالم لكثرة عنه الرواية

 بأس ال الدارقطني: وقال عنهم، يحدث من يلق لم ألنه ضعفوه وإنما منكر

 لكنه مناكير، حديثه في ليس الخليلي: وقال كريب أبو عليه وأثنى به،

 عندهم، بالقوي ليس الحاكم: وقال لذلك، فاتهموه القدماء عن روى

 وسبعين، إحدى سنة وقيل ومائتين، سبعين سنة مات عقدة، ابن تركه

داود. أبو له روى اثنتين، وقيل

 تاريخ عن ٨٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له وروى الخطيب.

السكوني. الجبار عبد بن أحمد -٦٧

 القاضي، يوسف أبي عن حدث :٢٦١/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

ياسين. بن محمد بن الله عبد عنه: روى
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 تاريخ عن ٨٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

الكوفي. الحارثي جعفر أبو خالد بن الحميد عبد بن أحمد -٦٨

 الحميد عبد يحيى أبا سمع :٢٧٣/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وروى عون، بن وجعفر أسامة، وأبا الجعفي، علي بن وحسين الحماني،

 في توفي األصم، العباس وأبو األعرابي، وابن عقدة، بن العباس أبو عنه:

 :٥٠٨/١٢ »السير« في وزاد انتهى، ومائتين، وستين تسع سنة شوال

الصدوق. المحدث

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠٥ مسند

القرشي. مسلم بن وهب بن الرحمن عبد بن أحمد —٦٩

 بن يزيد مولى وهب بن الله عبد أخي أبن بجشل المصري الله عبيد أبو

 بن وإسحاق الشافعي، عن: روى الفهري، الرحمن عبد أبي مولى رمانة،

 والتعديل« »الجرح كتاب وفي خزيمة، وابن مسلم، عنه: وروى الفرات،

 كان الجوزي: ابن الفرج أبو وقال فيه، تكلموا الدارقطني: الحسن أبي عن

 حديثه والحاكم خزيمة ابن وخرج له، أصل ال بما حدث ثم األمر مستقيم

مسلم له روى زمانه، أهل وثقه العطار: ابن وقال صحيحهما، في
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 بن ومحمد الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠مسنديهما في الباقي عبد

البغدادي. الحسين أبو يوسف بن محمد بن القادر عبد بن أحمد —٧ ٠

 شيخ السمعاني: قال :٧١٦/٢٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 ووصل الكثير سافر السيرة، حسن الطريقة مرضي خير القدر، جليل ثقة،

 بن علي وأبا دوست، بن عمرو وأبا الحرفي، القاسم أبا وسمع المغرب، إلى

 الواحد، وعبد الخالق، وعبد الله، عبد بنوه عنه: روى وجماعة، شاذان،

 وقال وآخرون، وشهدة، البطي، بن الفتح وأبو ناصر، بن الفضل وأبو

 وأربعمائة، وتسعين اثنتين سنة شعبان في توفي ثقة، صالحا كان ناصر: ابن

انتهى. سنة، وثمانون إحدى وله

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠٥ مسند

 بكر بن الصمد عبد بن علي بن الملك عبد بن أحد -٧ ١

النيسابوري. المؤذن صالح أبو

 في شاب وهو حاجا علينا قدم :٢٦٧/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن الملك عبد نعيم أبي عن: يروى وكان بشران، بن القاسم أبي حياة

 الطاهر وأبي الحسنى، العلوي الحسن بن ومحمد اإلسفراييني، الحسن
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 وتسعين تسع سنة في سماعي أول لي: وقال بعدهم. ومن الزيادي،

 وكان سنين، تسع نحو ولي القرآن حفظت قد ذاك إذ وكنت وثالثمائة،

 الزاهد الحافظ اإلمام :٤١٩/١٨ »السير« في الذهي وقال ثقة.انتهى،

 وقال مرو، لتاريخ مسودة وعمل وصنف وجمع خراسان محدث المسند

 وقال له، شيخ ألف عن حديث ألف صالح أبو خرج الشحامي: زاهر

 الصوفي المحدث المتقن األمين المؤذن صالح أبو السياق: في الغافر عبد

 القرآن حفظ في مثله رأيت ما وإفادته، وجمعه طريقته في وحده نسيج

 حسبة، سنين وأذن والشيوخ األبواب وجمع الكثير سمع األحاديث، وجمع

 من إال الكتاب هذا جمع من أتمكن ولم الحديث، معرفة على يحثني وكان

 وتخريجه... معرفته إلى احتاج فيما إليها المرجوع فهي ومجموعاته، مسوداته

 وما جمة، أوراقا لسودت منه رأيت ما أشرح ذهبت ولو قال: أن إلى

 والقراءة اإلشتغال من بصدده هو ما كثرة من ذلك استيفاء إلى انتهيت

 وأربعمائة. سبعين سنة رمضان سابع في توفي الغافر: عبد وقال عليه،

مختصرًا. انتهي

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

يحعى. أبو موالهم األسدي، الحراني واقد بن الملك عبد بن أحد —٧٢

 عمرو، بن الله وعبيد زيد، بن وحماد معاوية، بن زهير عن: روى
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 رأيته بأسا، به رأيت ما أحمد: قال ماجه، وابن والنسائي، البخاري، وعنه:

 كان حاتم: أبو وقال سنة، صاحب وهو خيرًا، إال رأيت وما لحديثه حافظًا

 له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره واإلتقان، الصدق في النفيلي نظير

ماجه. وابن والنسائي البخاري

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 بن عثمان بن أحمد بن محمد بن الواحد عبد بن أحمد -٧٣

العدل. السلمي الحديد أبي بن الحسن أبو سليمان بن الوليد بن الحكم

 جماعة، عن حدث :٢٨٢/٧١ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 عدالً والغرباء، العلم طلبة ألحوال متفقدًا ثقة وكان جماعة، عنه وحدث

 بكر أبو عنه: حدث هارون، بن نصر أبا ألمه وجده أباه، سمع مأمونا،

 بن وطاهر النسيب، القاسم وأبو الرواسي، وعمر والكتاني، الخطيب،

 تسع سنة األول ربيع من الثالث الخميس ليلة توفي وآخرون، سهل،

انتهى. رضي، عدالً ثقة وكان وأربعمائة، وستين

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

البصري. الله عبد ابو الضي موسى بن عبدة بن احمد -٧ ٤

 إال الجماعة عنه: وروى عيينة، وابن زيد، بن حماد عن: روى

 آخر: موضع في وقال ثقة، النسائي: وقال ثقة، حاتم؟ أبو قال البخاري،
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 سنة رمضان في مات »الثقات»، في حبان ابن وذكره به، بأس ال صدوق

البخاري. سوى الجماعة له روى ومائتين، وأربعين خمس

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 بكر ابو الصباح بن زيد بن ادريس بن الله عبيد بن احد -٧٥

ضبة. بني مولى بالنرسى، المعروف

 بن وشبابة هارون، بن يزيد سمع ن٢٥/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 مخلد، بن ومحمد صاعد، بن يحيى عنه: وروى عبادة، بن وروح سوار،
 سنة وتوفي ثقة، الدارقطني: وقال أمينا، ثقة كان وقال: الشافعي، بكر وأبو

ومائة. ثمانين

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

جعفر. أبو الهمذاني األسدي إبراهيم بن عبيد بن أحمد -٧٦

 حدث الناقد، الحجة المحدث اإلمام :٣٨٠/١٥ »السير« في الذهي قال

 بن والحسن الحربي، وإبراهيم األشج، صالح بن ومحمد ديزيل، بن إبراهيم عن

 وهو عنه كتبنا أحمد: بن صالح قال وعدة، الضريس، بن ومحمد السري، علي

 روى من آخر هو ثقة، كان الخليلي: وقال والرجال، باألنساب بصير صدوق

 عن الرواية الحسن بن الرحمن عبد عمه ابن وأدعى ديزيل، ابن عن

انتهى. فضعفوه ديزيل ابن كتب روى أحمد مات فلما عليه، فأنكر ديزيل ابن

-٣٩-



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 عنه روى مكثرا، حافظًا صدوقًا كان ٧٧٨/٧ اإلسالم« »تاريخ في وقال

 الجبار عبد والقاضي الله، عبد أبو والحاكم مندة، وابن الل، بن بكر أبو

 جمادى أول وتوفي بهمذان، وآخرون اللغوي، فارس بن وأحمد المتكلم،

انتهى. وثالثمائة، وأربعين اثنتين سنة اآلخرة

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 جعفر أبو البغدادي، بلنجر بن ناصح بن عبيد بن أحمد -٧٧

النحوي.

 بكر بن الله وعبد هارن، بن ويزيد الطيالسي، داود أبي عن: روى

 إسحاق بن الله وعبد النحوي، الحسن بن أحمد عنه: وروى السهمي،

 األصمعي عن يحدث عدي: ابن قال المصري، محمد بن وعلي الخراساني،

 حديثه، جل في يتابع ال أحمد: أبو الحاكم وقال بمناكير، مصعب بن ومحمد

 عن مشايخنا سكت وقد النحو، في إمام هو الله: عبد أبو الحاكم وقال

 عدي: ابن وقال خالف، ربما »الثقات«: في حبان ابن وقال عنه، الرواية

 له روى ومائتين، السبعين بعد مات الصدق، أهل من عندي هو

داود. أبو

 بن ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد
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 الله عبد أبو األودي، ذيبان بن حكيم بن عثمان بن أحد -٧٨

الكوفي.

 النهدي، إسماعيل بن ومالك دكين، بن فضل نعيم أبي عن: روى

 ماجه. وابن والنسائي، ومسلم، البخاري، عنه: وروى عون، بن وجعفر

 حاتم: أبو وقال عدا، ثقة كان خراش: ابن وقال ثقة، النسائي: قال

 صحيحه، في خزيمة ابن عنه وروى ثقة، والبزار: العقيلي وقال صدوق،

 ومائتين، وستين إحدى سنة المحرم في مات »الثقات»، في حبان ابن وذكره

الترمذي. سوى الجماعة له روى

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠٥ مسند

 بن سليمان بن بكر بنأبي بنعلي إسماعيل بن بنعلي أحمد-٧٩

باألسفذني. يعرف موالهم الكندي، العباس أبو الله عبد بن نفيع

 حاجًا بغداد قدم الري، أهل من :٣٠٧/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 مهران بن ومحمد بكر، أبي بن علي بن عمر أبيه عم عن وحدث

 روى الرازيين، موسى بن وإبراهيم عثمان، بن وسهل الجمال،

 وكان وغيرهما، الطبراني، القاسم وأبو المجبر، سيما بن الرحمن عبد عنه:

 راجعا ببغداد توفي الحديث، معروف سعيد: بن العباس أبو وقال ثقة،
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انتهى، ومائتين، وتسعين إحدى سنة صفر في الحج من

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

ه. مسند

 بكر أبو الحافظ مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد -٨ ٠

البغدادي. الخطيب

 ومن األعالم الحفاظ أحد :١٧٥/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 ولد البلدان، في المنتشرة التصانيف وصاحب الشأن، هذا اتقان به ختم

 اإلمام :٢٧٠/١٨ »السير« في وقال وثالثمائة، وتسعين اثنتين سنة

 التصانيف الوقت...صاحب محدث الناقد الحافظ المفتي العالمة األوحد

 تال وممن درزيجان، بقرية خطيبًا الحسن أبو أبوه وكان الحفاظ وخامة

 فسمع والفقه، السماع على أحمد ولده فحض الكتاني، حفص أبي على القرآن

 وإلى سنة، عشرين ابن وهو البصرة إلى وارتحل سنة، عشرة إحدى ابن وهو

 وغير مكة وإلى كهل، وهو الشام وإلى سنة، وعشرين ثالث ابن وهو نيسابور

 وصحح وصنف وجمع األقران وبت الشأن، هذا في وتقدم الكثير وكتب ذلك،

 االطالق، على عصره أهل أحفظ وصار وأوضح، وأرخ وعدل وجرح وعلل

 ساعة رابع في توفي الكبار، على يحط كان أنه إال كثيرة فضائل وله قلت: انتهى.

وأربعمائة. وستين ثالث سنة من الحجة ذي سابع االثنين يوم من

 تاريخ عن ٧٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد خسرو ابن له وروى البخاري.

المروزي. سلمان بن علي بن أحد -٨١

 عن بها وحدث بغداد قدم ٣٠٣/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن محمد عنه: وروى المروزي، حجر بن وعلي الحزامي، المنذر بن إبراهيم

 الدارقطني: مخط قرأت المروزي، الدهان سليمان بن وإبراهيم خلد،

 سلمان بن علي بن أحمد قال عنه، العتيقي محمد بن أحد وحدثنيه

 عن حبان ابن روى :٦٣٦ »اللسان« وفي الحديث يضع متروك، المروزي:

 بن سعيد عن هذا، سلمان بن علي بن أحمد عن سعيد بن إبراهيم

 ثابت بن زيد عن صحيح بسند عيينة ابن عن المخزومي الرحمن عبد
 بن وأحمد باطل، هذا وقال: له« صالة فال اإلمام خلف قرأ »من مرفوعًا:

العلل. في الجوزي ابن عنه حكاه به، نشتغل ال سلمان بن علي

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الله. عبد ابو نوح، بن عيسي بن سهل بن علي بن احد -٨٢

 وحدث مصر نزل األصل، مروزي :٣٠٣/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى الجعد، بن وعلي عون، بن ومحرز القواريري، عمر بن الله عبيد عن بها

 إسماعيل بن ومحمد إبراهيم، بن وأحمد جعفر، بن الله عبد عنه:

»الكشف«، في الحارثي له روى قلت: مستقيمة. .أحاديث الطائي..
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 الشيرازي بكر ابو خلف بن عمر بن الله عبد بن علي بن احد ٨٣

النيسابوري. ثم

 »تاريخ في الذهي قال وقته، في نيسابور، مسند العالمة األديب

 العزيز، عبد بن وحمزة الحاكم، الله عبد أبي عن أكثر :٥٧٣/١٠ اإلسالم«

 شيخنا أما الغافر: عبد قال كثير، وخلق األصبهاني، يوسف بن الله وعبد

 شيخا رأينا ما السماع، الصحيح المتقن المحدث األديب فهو خلف ابن

 وقال العربية، من وافر حظ على حصل اتقانا، أشد وال منه أورع

 والفضل، العلم أهل من السيرة حسن كان الحافظ: محمد بن إسماعيل

 فاضالً كان السمعاني: ابن وقال ثقة، وكان الكثير سمع األخذ، في محتاطًا

 سنة مات والورع، العفة كمال في الحديث ومعاني واألدب باللغة عارفًا

انتهى. وأربعمائة، وثمانين سبع

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الرازي سعيد أبو حبيش، بن عمر بن علي بن أحد -٨٤

األشعري.

 موسى، أبي بن بردة أبي ولد من :٣١١/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 الجمال نصر بن وأحمد أيوب، بن محمد عن بها وحدث بغداد، قدم

 عنه: روى وغيرهم، الطوسي، نصر بن علي بن والحسن الرازيين،

 انتهى. ثقة، وكان رزقويه، ابن عنه وحدثنا شاهين، وابن الدارقطنى،
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 سنة حدود في وتوفي ٩٠٣/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

وثالثمائة. خسين

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الموصلي. التميمي يحيعى بن المثنى بن علي بن أحمد —٨٥

 المسند وصاحب الموصل محدث :١٧٤/١٤ »السير« في الذهي قال

 بن وأحمد جميل، بن وأحمد الطويل، حاتم بن أحمد من سمع والمعجم،

 الفتح وأبو حبان، حاتم وأبو الكنى، في النسائي عنه: حدث منيع،

 من هو حبان: ابن قال وغيره، البستي حاتم أبو يعلى أبا وثق وقد األزدي،

 ما عدي: ابن وقال الطاعة، وأسباب الدين رعاية على المواظبين المتقنين

 لله يحدث كان ألنه يعلى أبي مسند إال الوجه على مسندًا سمعت

 األثبات الثقات أحد يعلى أبو األزدي: الغني عبد الحافظ وقال وجل، عز

حنيفة. أبي رأي كانعلى

 سبع سنة مات يوسف، أبي أصحاب عن الفقه أخذ ألنه نعم قلت:

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت: وثالثمائة.

 الجارودي جعفر أبو الحافظ الجارود بن محمد بن علي بن أحد -٨٦

األصبهاني.

 وصنف وطوف رحل :٨٨٦/١٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن وهارون شبه، بن وعمر األشج، سعيد أبي عن وحدث التصانيف،

-٤٥-
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 سنة توفي الشيخ، وأبو حمزة، بن إسحاق وأبو الطبراني، وعنه: إسحاق،

ومائتين. ثمان سنة وقيل: وتسعين، تسع

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

البزاز. البغدادي المجلي ابن السعود ابو محمد بن علي بن احد -٨٧

 صبور صالح، شيخ :٤٢٦/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بجامع ويذكر يعظ وكان الحديث، من شيائ يعرف يكن ولم القراءة، على

 الفراء، ابن يعلى أبي القاضي من الله هبة أخوه سمعه المنصور،

 بالله، المهتدي وابن المسلمة، بن جعفر وأبي المأمون، بن الصمد وعبد

 عساكر، بن القاسم أبو عنه: روى وجماعة، الخطيب، بكر وأبي

 الفارسي، الرحمن عبد بن والحسن غيث، بن الفتوح وأبو الجوزي، وابن

 في وتوفي وأربعمائة، وخمسين ثالث سنة ولد وجماعة، المندائي، الفتح وأبو

انتهى. وخسمائة، وعشرين خمس سنة األول ربيع ثامن

 تاريخ عن ٨٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 خسرو بن محمد بن الحسين الله عبد أبو عنه يروي وقال: البخاري

العاشر. المسند صاحب البلخي

باألبار. المعروف النخشي، العباس أبو مسلم بن علي بن احمد -٨٨

 عن بها وحدث بغداد سكن م٣٠٦/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى بسطام، بن وأمية أسماء، بن محمد بن الله وعبد مسدد،

-٤٦-
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 بن سهل وأبو صاعد، بن محمد بن ويحيعى النيسابوري، السراج العباس أبو

 ثقة، الدارقطني: وقال المذهب، حسن متقنا، حافظًا ثقة كان وقال: زياد،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: ومائتين. تسعين سنة مات

البغدادي. الخزاز جعفر أبو علي بن أحد -٨٩

 بن وعاصم خليفة، بن هوذة سمع ٣٠٣/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 مخلد، بن ومحمد صاعد، بن يحيى عنه: وروى أسلم، بن والحكم علي،

 ست سنة مات ثقة، الدارقطني: وقال ثقة، وكان الشافعي، بكر وأبو

 اإلمام بالشيخ :٤١٨/١٣ »السير« في الذهي ووصفه ومائتين، وثمانين

وغيره. الدارقطني وثقه المحدث، المقرئ

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

النهرواني. الحسين أبو علي بن روح بن عمر بن أحمد -٩ ٠

 الزيات، بن حفص أبا سمع :٢٩٦/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 وغيرهم، الدارقطني الحسن وأبا العسكري، عبيد بن محمد بن والحسين

 مليح المذاكرة، حسن دينا صدوقًا وكان وببغداد بالنهروان، عنه كتبت

وأربعمائة. وأربعين خس سنة توفي المعتزلة، مذهب ينتحل المحاضرة،

 عنه: روى وقال: ٦٦٦/١٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

وجماعة. لنقور ا ابن منصور أبو

- ٤٧ -
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الخطيب. تاريخ عن ٧٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

القاضي. العباس أبو سريج، بن عمر بن أحمد -٩١

 وقته، في الشافعي أصحاب إمام :٢٨٧/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 الرد في الكتب وصنف الفروع، في المسائل وعمل ولخصه، المذهب شرح

 عن يسيرًا شيائ وحدث الظاهر، وأصحاب الرأي أهل من المخالفين على

 داود وأبي الدوري، محمد بن وعباس الزعفراني، محمد بن الحسن

 الغطريفي، أحمد وأبو الطبراني، أحمد بن سليمان عنه: روى السجستاني،

 المخالفين على ردود وله الشافعي، مذهب على الفقه في مصنفات له

 ست سنة توفي الفقه، في العراقي أبان بن عيسى على رد وله والمتكلمين،

وثالثمائة.

عنه. ملخصًا ٩٩/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

الخطيب. تاريخ عن ٧٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الصوفي. الخيوقي الخوارزمي محمد بن عمر بن أحمد -٩٢

 القدوة العالمة اإلمام بالشيخ م١١/٢٢ »السير« في الذهي ووصفه

 الكبرى، الدين نجم ويقال: الكبرى نجم خراسان شيخ الشهيد، المحدث

 العالء وأبي السلفي، طاهر أبي من وسمع الحديث، طلب في طاف

وحصل بالحديث وعنى وطبقتهم، بنيمان، بن ومحمد العطار، الهمذاني

— ٤٨ —
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 بن وناصر شمخ، داريا وخطيب هاللة، بن العزيز عبد عنه: حدث األصول،

 بن عمر وقال السنة، في إمام شافعي، هو نقطةم ابن قال العرضي. منصور

 تلك شيخ وصار خوارزم، واستوطن وسمع، البالد، طاف الحاجب:

 يخاف ال الجاه، عظيم للغرباء، ملجأ وسنة، حديث صاحب وكان الناحية،

 مرارا، الخلوة في عنده جلست هاللة: ابن وقال الئم، لومة الله في

حسنة. بأشياء يخاطبني من وسمعت عجيبة، أمورا وشاهدت

 بل المفرط، جوعك مع خلوتك في خاطبك لمن وجود ال قلت:

 للمبرسم يتم كما قرعة وبقي وفاش طاش قد الذي الدماغ في كالم سماع هو

تفلح! الثابتة، بالسنن الله واعبد بهذا، فاجزم والمجنون، بالحمى والمغمور

 الدين فخر إليه ذهب وقد مجلدا، عشر اثني في القرآن فسر إنه وقيل؟

 وتوحيده، الله معرفة في فقيها يديه بين وناظر التصانيف، صاحب الرازي

 ترد واردات هي فقال: المعرفة، علم عن الشيخ سأال ثم الجدال، فأطاا

 إلى الوصول كيف الدين: فخر فسأله ردها، عن النفوس تعجز النفوس، على

 ما هذا قال: والحظوظ الرائسة، من فيه أنت ما بترك قال: ذلك؟ إدراك

 على التتار نزلت الشيخ، وصحب وتجرد، فزهد، رفيقه وأما عليه. أقدر

 الدين نجم فخرج وستمائة، عشرة ثماني سنة األول، ربيع في خوارزم

 الله رضي قتلوا حتى البلد باب على فقاتلوا للجهاد، خرج فيمن الكبرى

 تصوف من شيء كالمه وفي الثمانين، عشر في وهو الشيخ وقتل عنهم،

-٤٩-
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 له ترجم قلت: ٠٥٣٧/٢٦ اإلسالم« »تاريخ في له وترجم الحكماء،

الخوارزمي. شيخ وهو ٨٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي

 مسلم بن مخلد بن النبيل عاصم أبي الضحاك بن عمرو بن أحد -٩٣

القاضي. الفقيه الشيباني بكر أبو

 بن محدث بن محدث :١٠٤/٥ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 في مصنفا وكان قضاءها، وولى أصبهان وسكن البصرة من أصله محدث،

 عمار، بن هشام وسمع وغيرها، دمشق إلى منها رحل منه، مكثرًا الحديث

 بن جعفر بن أحمد عنه: روى البصرة، شيوخ عن مسند وهو ودحيما،

 »تاريخ في الذهي وقال الشيخ، وأبو أيوب، بن إسحاق بن ومحمد معبد،

 كتابًا صنف قلت: صدوق، حاتم: أبي ابن قال :٦٨٥/١٢ اإلسالم«

 العبادة في قدم وله األثر، بظاهر يفتي إمامًا فقيها وكان السنن، في حافالً

ومائتين. وثمانين سبع سنة اآلخر ربيع في توفي والعلم، والورع

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الحنفي. الفقيه األستراباذي الليموسكي، جعفر أبو عمران بن أحمد -٩٤

 فرسخ على وليموسك ن٦٤٣/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 العوفي، سعد بن ومحمد السواق، سالم بن الحسن سمع استراباذ، من

 المتوفى المستغفرى جعفر أبو السنة هذه في منه سمع غرزة، أبي بن وأحمد
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 »الجواهر« في القرشي وقال وثالثمائة، وثالثين إحدى سنة حدود في

 وقال: استراباذ« »تاريخ في اإلدريسي سعيد أبو الحافظ ذكره :٥٩ ص

 يقول: كان المذهب شديد الرأي، أصحاب من الحديث، في ثقة كان

يزيدونه. وعمل قول واإليمان مخلوق، غير الله كالم القرآن

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 مولى الحسن أبو جوصا بن موسى بن يوسف بن عمير بن أحمد -٩٥

هاشم. بني

 قال الشام، حافظ الدمشقي، الكالبي صالح بن محمد مولى ويقال

 بن ومحمد عامر، بن موسى سمع ٣٦٣/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

 بمصر وخلقًا عثمان، بن وعمرو البعلبكي، هاشم بن ومحمد وزير،

 وقال الطبراني، وثقه والرجال، العلل على وتكلم وصنف والشام،

 تفرد الدارقطني: وقال الحديث، أركان من ركنًا كان النيسابوري: علي أبو

 من وكان جوصا ابن به تفرد الطبراني: وقال بالقوي، يكن ولم بأحاديث

 األوحد الحافظ اإلمام :١٥/١٥ »السير« في وقال انتهى. المسلمين، ثقات

انتهى. وثالثمائة، عشرين سنة األولى جمادى في توفي الشام، محدث

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الخشاب. التنيسى اللخمي زيد بن عيسى بن أحد -٩٦

 بن عمرو عن روى :٤٩٠/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

- ٥١-
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 بن محمد بن الله عبد عنه: وروى يوسف، بن الله وعبد سلمة، أبي

 له عدي: ابن قال العباس، بن وموسى الصوفي، أحمد بن وعيسى المنهال،

 »الضعفاء"، في حبان ابن وذكره بالقوي ليس الدارقطي: وقال مناكير،

 مضطرب وكان ومائتين، وتسعين ثالث سنة مات يونس: ابن وقال

٦٩٤ و»اللسان«١٢٦/١ »الميزان« في كذا جدا، الحديث

 تاريخ عن ٨١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده في الحارثي له وروى الخطيب،

 العباس أبو فيروز، بن عيسى بن السكين بن عيسى بن أحمد -٩٧

البلدي. الشيباني

 بن هاشم عن بها وحدث بغداد سكن م٢٨٠/٤ التاريخ في الخطيب قال

 عنه: وروى الحرانيين، سيف بن وسليمان معدان، بن ومحمد القاسم،

 الدارقطني، الحسن وأبو الوراق، إسماعيل بن ومحمد الشافعي، بكر أبو

مئة. وثالث وعشرين ثالث سنة مات ثقة، كان وقال:

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الوشاء. العباس أبو الله عبد بن محمد بن عيسى بن أحمد -٩٨

 عيسى روىعن من آخر:٣٨٢/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

المصري الحداد أحمد بن إبراهيم بن محمد عنه: روى زغبة،

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

- ٥٢ -
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 الملقب الحمصي، الكندي عتبة أبو سليمان بن الفرج بن أحد ٩٩

المؤذن. بالحجازي

 الوليد، بن بقية عن حدث م٣٣٩/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن أحمد بن الله عبد عنه: وروى ربيعة، بن وضمرة حمير، بن ومحمد

 بن إسحاق بن يعقوب بن ويوسف الطبري، جرير بن ومحمد حنبل،

 عندنا محله وقال: عنه كتب أنه الرازي حاتم أبي ابن وذكر البهلول،

 المحدث... المعمر بالشيخ :٥٨٤/١٢ »السير« في الذهي ووصفه الصدق،

 جوصا ابن وكان فيه، ويتكلم يضفعه عوف بن محمد كان عدي: ابن وقال

 وقال به، يحتج بمن وليس الناس احتمله قد عدي: ابن وقال يضعفه،

 له فيروى عدي، ابن قاله ما فيه والقول مستقيمة رواياته غالب الذهي:

 وسبعين إحدى سنة مجمص توفي أنه بلغني الخطيب: وقال ضعفه، مع

ومائتين.

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

اللكي. الريان بن القاسم بن أحمد - ١ ٠ ٠

 نعيم أبو عنه رواه عال »جزء« له ٢٧٢/١ »الميزان« في الذهي قال

 الزهري: عمرو بن علي بن الحسن وقال ماكوال، ابن األمير لينه الحافظ،

 عليه وزاد انتهى. والمختلف"، »المؤتلف في الدارقطني وضعفه بالمرضي، ليس

 الذكواني، علي أبي بن بكر أبو أيضًا عنه وروى :٥٧٨/١ »اللسان« في الحافظ

- ٥٣ -
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انتهى. وثالثمائة. وخمسين سبع سنة مات كويه، عبد بن الحسن وأبو

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الطائي الحسن أبو سليمان بن محمد بن القاسم بن أحد -١٠١

البرتي.

 الوليد بن بشر عن: حدث :٣ ٥٠/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن عمرو أبو عنه: وروى شيبة، أبي ابني وعثمان بكر، وأبي الكندي،

 خزيمة، بن الفضل بن وأحمد الطستي، علي بن الصمد وعبد السماك،

ومائتين. وتسعين ست سنة توفى ثقة، كان وقال:

 في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ يهما مسند

الجوهري. البغدادي جعفر أبو مساور بن القاسم بن أحد -١٠٢

 مسلم، بن عفان سمع :٣٥٠-٣٤٩/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 المحاملي، القاضي عنه: وروى األشعري، بالل وأبا الجعد، بن وعلي

 بن أحمد وقال ثقة، كان وقال: قانع، بن الباقي وعبد كامل، بن وأحمد

 حديث، ألف عشر خسة الجعد بن علي عن كتب إنه لي: قال المنادى؟

 »السير« في الذهي ووصفه ومائتين، وتسعين ثالث سنة المحرم في ومات

الثقة. الحافظ باإلمام ٥٥٢/١٣

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

-٥٤-
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إز
؛

 البزاز، الحسين أبو الله، عبد بن أحمد بن محمد بن أحمد ١٠٣

النقور. بابن المعروف

 وعل جأبه، بن القاسم أبا سمع :٣٨١/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن وعيسى الحربي، عمر بن وعلى البردعي، مردك بن العزيز عبد

 م الزعفراني درب طرف يسكن صدوقا، وكان عنه، كتبت وقال:

ثالثمائة. وثمانين إحدى سنة في ولد الكرخ،

 هو خيرون، إبن قال وقال: ٢٨٨/١٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

وأربعمائة. سبعين سنة رجب عشر سادس في وتوفي ثقة،

الخطيب. تاريخ عن ٧٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 المعروف الخوارزمي بكر أبو غالب بن أحمد بن محمد بن احمد-١٠٤

بالبرقاني.

 بن العباس أبي من ببلده سمع :٣٧٣/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 حباب بن إبراهيم بن وأحمد الحساني، علي بن ومحمد النيسابوري، حمدان

 إلى عاد ثم ذكرهم، يطول خلق، من أخرى بالد من وسمع الخوارزميين

 متثبتا متقنا ورعا ثقة، وكان عنه، فكتبنا بها وحدث فاستوطنها، بغداد،

 من حظ له بالفقه، عارفا للقرآن حافظا منه أثبت شيوخنا في ير لم فهما،

 مسندا وصنف فيه، والبصيرة له، الفهم حسن الحديث، كثير العربية، علم

-٥٥-
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 سفيان حديث وجمع ومسلم، البخاري صحيح عليه اشتمل ما ضمنه

 عمير، بن الملك وعبد عمرو، بن الله وعبيد وأيوب، وشعبة، الثوري،

 التصنيف يقطع ولم الشيوخ، من وغيرهم الوراق، ومطر بشر، بن وبيان

 العلم على حريصا وكان مسعر، حديث يجمع وهو ومات وفاته، حين إلى

 معروف الفقهاء من لرجل يقول يوما وسمعته إليه، الهمة منصرف

 فإن قلي، من الحديث شهوة ينزع أن الله ادع عنده: حضر وقد بالصالح

 من هذا نحو أو به، إال والنهار بالليل اهتمام لي فليس علي غلب قد حبه

 جموعه، ويضمنها عنى فيكتبها باألحاديث أذاكره كثيرا وكنت القول،

 الحديث، يعني الشأن هذا ذهب مات وإذا إمام البرقاني األزهري: وقال

 أكثر الحديث أصحاب في رأيت ما الفقيه: الكرماني يحيى بن محمد وقال

 خس سنة رجب من يوم أول األربعاء يوم توفي البرقاني، من عبادة

 اإلمام ٤٦٤/١٣ »السير« في الذهي وقال انتهى. وأربعمائة، وعشرين

التصانيف. والمحدثين..صاحب الفقهاء شيخ الثبت الحافظ الفقيه العالمة

 تاريخ عن ٧٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب.

 أبو سلفة، بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد - ١ ٠ ه

أصبهان. أهل من السلفي. طاهر

 ٦٨/١٨ بغداد« تاريخ ذيل من »المستفاد في الدمياطي ابن قال
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 بن القاسم الله عبد أبا الرئيس بأصبهان سمع زمانه، وشيخ وقته محدث

 العباس وأبا الكرجي، منصور بن مكي الحسن وأبا الثقفي، الفضل

 وكانت العلم، هذا ختم نبيال، حجة ثقة حافظا كان وقال: أشتة، بن أحمد

 ببغداد وحدث بالكبار، الصغار ألحق حتى وعمر األقطار، من إليه الرحلة

 بن علي الحسن أبو الحافظ قال واألكابر، الحفاظ منه وسمع شاب، وهو

 الجمعة ليلة في ووفاته واألربعمائة، السبعين بعد مولده المقدسي: المفضل

 قدومه وكان وخسمائة. وسبعين ست سنة اآلخر ربيع شهر من الخامس

 منه للسماع مقصودا يزل ولم وخمسمائة، عشرة إحدى سنة في اإلسكندرية

 أصوله أكثر وكان كثيرا، شيائ بخطه وكتب سنة، ستين من أكثر عنه والرواية

 جيد وكان به. أفرح لم بخطي، أصلي يكن لم متى يقول: سمعته بخطه،

 ما على يجرده أن إلى عليه يشكل عما البحث كثير الخط، حسن الضبط،

لديه. يصح

.٥/٢١ »السير« في الذهي منهم للمحدثين المترجمين من العديد له وترجم

٨٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت

 المجهر، الحسن أبو منصور، بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد - ١ ٠ ٦

األصل. روياني بالعتيقي، المعروف

 سماع في به وبكر ببغداد، ولد م٣٧٩/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 سعد بن وإسحاق النحوي، كيسان بن أحمد بن محمد بن علي من الحديث
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 عنه كتبت وقال: ونحوهم، الرزاز سعيد بن محمد بن وعلي النسوي،

 إحدى سنة وتوفي ووثقه، األزهري القاسم أبو عليه وأثنى صدوقا، وكان

وأربعمائة. وأربعين

 قال وقال: ٦٢٢/١٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 على خرج األصل روياني إنه العتيقي: شيخنا لي قال ماكوال: ابن

عنده. ما يفهم متقنًا ثقة وكان الصحيحين

مسنده. في الباقي عبد بن محمد له روى قلت:

 الرجال ابي بن آدم بن إبراهيم بن محمد بن أحد-١ ٠٧

الصلح. الله عبد أبو

 عن بها وحدث بغداد، نزل :٣٨٥/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى ونحوهما، الطرسوسي، أمية وأبي الرهاوي، محمد بن يزيد فروة أبي

 القواس، ويوسف شاهين، بن حفص وأبو الدارقطني، الحسن أبو عنه:

 بن طلحة وقال خيرا، إال علمنا ما الدارقطني: وقال الكتاني، حفص وأبو

 »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، ثالثين سنة توفي جعفر: بن محمد

عنه. مختصرًا ٥٨٧/٧ اإلسالم«

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠٥ مسند

— ٥٨ —
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المروزي. بكر أبو إبراهيم بن محمد بن أحمد — ١ ٠ ٨

 وحدث حاجا، بغداد قدم :٣٨٥/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 محمد عنه: روى المروزي، عبدة بن ومحمد حاتم، بن العزيز عبد عن بها

الحافظ. المظفر ابن

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠٥ سند

 مقدم بن عطاء بن علي بن بكر أبي بن محمد بن أحد ٣١٠٩

البصرة. أهل من ثقيف مولى المقدمي، عثمان أبو

 عن بها وحدث بغداد سكن :٣٩٨/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن بكر أبو عنه: وروى منهال، بن وحجاج إبراهيم، بن ومسلم همام، أبي

 وقال صاعد، بن محمد بن ويحيى الباغندي، محمد بن ومحمد الدنيا، أبي

 سنة اآلخرة جمادى في مات صدوق، وهو بمكة منه سمعت حاتم: أبي ابن

ومائتين. وستين أربع

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 على الفقيه الشاشي، علي أبو إسحاق بن محمد بن أحمد ٣١١٠

حنيفة. أبي مذهب

حدثني بها، ودرس بغداد، سكن :٣٩٢/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

- ٥٩ -
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 الحسن أبي بعد التدريس صار قال: الصيمري، الله عبد أبو القاضي

 الجماعة، شيخ وكان الشاشي، علي أبو فمنهم أصحابه، إلى الكرخي

 بكر أبي إلى والفتوى فلج، حين له التدريس جعل الحسن أبو وكان

 أربع سنة في وتوفي علي، أبي من أحفظ جاءنا ما يقول وكان الدامغاني،

وثالثمائة. وأربعين

 ببغداد الحنفية شيخ :٧٩٦/١٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

 عارفًا القدر كبير وكان الكرخي، الحسن أبي شيخه بعد ورأسهم

بالمذهب.

 تاريخ عن ٨٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

 بكر أبو جعفر، بن محمد بن علي بن بشر بن محمد بن أحد-١١١

الشارب. بابن المعروف المقرى،

 عن حدث األصل، مروروذي :٤٠١/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 وسألته البرقاني بكر أبو عنه حدثنا الباغندي، سليمان بن محمد بن محمد

مرفوعًا حديثًا طريقه من روى ثم ثقة، فقال: عنه

 خراساني، وقال ١٦٠/١٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 عليه قرأ وأنبلهم، أصحابهم أثبت من وهو بها وأدب بغداد نزل

— ٦٠ —
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 شاذان بن بكر وأبو الحمامي، عمر بن وعلي الحسن، بن الباقي عبد

وغيرهم، لواعظ ا

 تاريخ عن ٧٥/٤ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

بغداد.

 المعروف العباس أبو يزيد بن خالد بن بكر بن محمد بن أحمد - ١١٢

بالقصير.

 عثمان بن ويحيى أباه، سمع :٣٩٩/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 وإسماعيل الصفار، يعقوب بن ويوسف الخباز، مهران بن ويزيد الحربي،

 الحافظ، هارون بن موسى عنه: روى الكوفيين. الفزاري موسى ابن

 وكان السماك، بن عمرو وأبو الحكيمي، الله عبد وأبو مخلد، ابن ومحمد

 أربع سنة األول ربيع من خلت أليام مات المنادي: ابن وقال ثقة،

 دمشق« »تاريخ في عساكر ابن اسمه في وزاد انتهى ومائتين. وثمانين

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم سليم، بني مولى الوراق :٢٢٤/٥

مختصرًاعنه. ٦٩١/٦

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

روق. أبو البصري، الهزاني بكر بن محمد بن أحمد - ١١٣

 سمع المعمر، الثقة البصرة مسند ن٢٨٥/١٥ »السير« في الذهي قال

 بن وميمون البسري، الوليد بن ومحمد الفالس، علي بن عمرو من

-٦١-
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 الجندي، بن محمد بن وأحمد الهزاني، عمرو أبو عنه: حدث مهران،

وثالثمائة. وثالثين إحدى سنة توفي المقرئ، بن بكر وأبو

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت.

 بن مفلح بن سعد بن رشدين بن الحجاج بن محمد بن أحمد-١١٤

المصري. المهدي جعفر أبو هالل

 حديث بيت أهل من !٢٣٣/٥ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 األزرق، خالد بن وهشام ودحيما، الحوراي، أبي بن أحمد بدمشق سمع

 المقرئ، صالح بن أحمد على القرآن وقرأ خلق، من البالد من وغيرها

 جعفر، بن الله وعبد البزار، أحمد بن محمد العباس أبو عنه: وروى

 صاحب هذا رشدين وابن عدي: ابن وقال دينار، بن عمر القاسم وأبو

 وهو رواه، مما أشياء عليه أنكرت مصر، بحديث الحفاظ عن يحدث كثير حديث

 ٨٨٩/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال ضعفه، مع حديثه يكتب بمن

انتهى. ضعفاء، أربعتهم أبيه وجد وجده وأبوه هو عدي: ابن وقال

 بن ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد

الدينوري. الضراب بكر أبو الحسن بن محمد بن أحد - ١ ١ ه

 عن بها وحدث بغداد قدم :٤٢٧/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى األشناني، موسى بن وهارون الروحي، سنان بن محمد بن الله عبد

- ٦٢ -
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 بن حفص وأبو البواب، بن الحسين وأبو الزيات، بن حفص أبو عنه:

 جمادى من خلت عشرة ألربع األربعاء يوم توفي ثقة، كان وقال: شاهين،

 مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: وثالثمائة. وعشرين ثمان سنة األولى

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى أنه

 الشرقي ابن النيسابوري حامد أبو الحسن بن محمد بن أحد - ١١٦

مسلم. وتلميذ الصحيح صاحب

 الحكم، بن بشر بن الرحمن عبد سمع :٤٢٦/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن الصمد عبد عنهم وروى الحافظ، الحجاج بن ومسلم الذهلي، يحيى بن ومحمد

 متقنا ثبتًا ثقة كان وقال: المعمري مجلس في منه سمع أنه وذكر الطستي، علي

 الناس بين تحجز حامد أبي حياة خزيمة: بن إسحاق بن محمد وقال حافظا،

 »السير« في الذهي ووصفه وسلم، عليه الله صلى الله رسول على والكذب

 الحاكم الله عبد أبو ذكره وقال: خراسان، حافظ الثقة، العالمة باإلمام :٣٧/١٥

 بال وقته إمام هو الخليلي: وقال ومعرفة، واتقانًا حفظا عصره واحد هو فقال:

إمام. مأمون ثقة الدارقطني: وقال مدافعة،

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الضرير العباس أبو إسحاق بن الحسين بن محمد بن أحمد - ١١٧

الرازي.

 ثمانين سنة قبل مرة غير بغداد قدم : ٤٣٥/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

- ٦٣ -
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 عليه، بانتخابه عنه الناس وكتب الدارقطني عليه وانتقى وبعدها، وثالثمائة

 خالد أبي ابن محمد بن وعيسى حاتم، أبي بن الرحمن عبد عن: وحدث

 خراسان، أهل من وغيرهم األهوازي، مهدي بن محمد بن وأحمد البلخي،

 الواحد عبد بن ومحمد المقرئ، طلحة بن وعلي األزهري، عنه حدثنا

 وقال حافظا، ثقة وكان آخرين، في بشران، بن الملك عبد بن ومحمد األصغر،

 على واستملى فهما، حافظا وكان الشيرازي: عثمان بن الحسين سعد أبو

 توفي مأمون، ثقة العتيقي: محمد بن أحمد وقال حاتم، أبي بن الرحمن عبد

انتهى. وثالثمائة. وتسعين تسع سنة من رمضان شهر في بالري

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

البغدادي. ثم المروزي، الله عبد أبو حنبل بن محمد بن أحمد -١١٨

 البالد وطاف بها، بهاومات ونشأ ببغداد، وولد حالً مرو من به خرج

 والشام واليمن والمدينة ومكة والبصرة، الكوفة ودخل العلم، طلب في

 بن ومحمد مهدي، بن الرحن عبد و عيينة، بن سفيان عن روى والجزيرة،

 بن يحيعى قال داود. وأبو ومسلم، البخاري، عنه: وروى الشافعي، إدريس،

 وال بالعربية قط علينا افتخر ما قط، حنبل بن أحمد من خيرًا رأيت ما معين:

 الطرخاباذي: الحسن أبو وقال الدنيا، إمام هو سعيد: بن قتيبة وقال ذكرها،

 كثيرة وفضائله ومناقبه الزنديق، من المسلم يعرف به محنة حنبل بن أحمد

الجماعة. له روى ومائتين، وأربعين إحدى سنة مات جدًا،
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 تاريخ عن ٧٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حنيفة أبي عن حنيفة أبي أصحاب عن يروي وقال: الخطيب

المسانيد.

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد خسرو ابن له روى قلت

الكالعي. بكر أبو خلي بن خالد بن محمد بن أحمد - ١١٩

 أضعف يقول الكتاب، أول في ذكرناه الذي التاسع المسند صاحب

 والظاهر خلي، بن خالد بن محمد بن أحمد إلى ينسب المسند هذا الله؟ عباد

 بن محمد جمعه وإنما الوهي، خالد بن محمد عن جده عن أبيه عن يرويه أنه

 وعنه خلي، ابن خالد عنه ورواه الله رحمه حنيفة أبي عن ورواه الوهي خالد

 إليه ينسب فلهذا خلي، بن خالد بن محمد بن أحمد ابنه وعنه محمد، ابنه

 بن محمد رواية غير من حديث فيه ليس ألنه الجمع، بجكم ال الرواية بجكم

 حديث فيه لروده خالد بن محمد بن أحمد جمع من كان لو الوهي، خالد

 بن محمد ترجمة مرت وقد أعلم والله - الوهي خالد بن محمد غير برواية

المحمدين. في اله رحمهم حنيفة أبي أصحاب في الوهي خالد

٦٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

علي. أبو أيوب، بن زياد بن محمد بن أحمد-١٢٠

 بن محمد وعن زياد، جده عن حدث :٩/٥ »التاريخ« في الخطيب قال
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 بن محمد عنه: روى الطائي، البحتري أبي بن الرحمن وعبد الطوسي، منصور

بالثقة. الخطيب ووصفه وغيرهما الوراق، إسماعيل بن ومحمد المظفر،

منه. ملخصًا ١٥١/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

الخطيب. تاريخ عن ٨٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 عجالن بن الرحمن عبد بن سعيد بن محمد بن أحمد - ١٢١
عقدة. بابن المعروف الكوفي العباس أبو

 بن محمد من فسمع بغداد قدم ١٤/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 وروى مكرم، بن والحسن القنطري، داود بن وعلي المنادى، الله عبيد

 عدي بن الله وعبد الجعابي، بن بكر أبي مثل األكابر الحفاظ عنه:

 أحدًا رأيت ما الحافظ: علي أبو وقال الطبراني، القاسم وأبي الجرجاني،

 أجمع الدارقطني: وقال عقدة، بن العباس أبي من الكوفيين لحديث أحفظ

 بن العباس زمن إلى مسعود بن الله عبد زمن من ير لم أنه الكوفة أهل

 باإلسناد حديث ألف مائة أحفظ العباس: أبو وقال منه، أحفظ عقدة

 »السير« في الذهي ووصفه حديث، ألف بثالثمائة وأذاكر والمتن

 وصاحب الزمان ونادرة الحديث أعالم أحد الحافظ بالعالمة :٣٤٠/١٥

 سعيد بن محمد النحوي ألبيه لقب وعقدة فيه، ضعف على التصانيف

 وستين بضع سنة الحديث وطلب التصريف في لتعقيده بذلك ولقب

 وبغداد بالكوفة كثير خلق عن يوصف وال يحد ال ما منه وكتب ومائتين
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 صيته، وبعد حديثه وانتشر والمشيخة، واألبواب التراجم وجمع ومكة،

 إلى الغث وجمع والمجاهيل، والصغار الكبار من ودرج دب عمن وكتب

 ولكن بالتشيع، عقدة ابن رمى وقد الثمين، الدر إلى والخرز السمين،

 الحفظ في بلغ ومن تشيعه في غلوه عدم على يدل ونحوه لهذا روايته

 معاند فهو األولين للسابقين غل قلبه في يكون ثم عقدة ابن مبلغ واآلثار

 الصنعة، في وتقدم وحفظ معرفة صاحب هو عدي: ابن وقال زنديق، أو

 ومشاه، أمره قوى عدي ابن إن ثم عليه، الثناء يسئيون بغداد مشائخ رأيت

 روايته من بالءه وإنما بالوضع يتهمه من كذب الدارقطني إن وقيل

 الحافظ: سفيان بن أحمد بن محمد الحسن أبو وقال التشيع، ومن بالوجادات

وثالثمائة. وثالثين اثنتين سنة القعدة ذي من خلون لسبع عقدة ابن مات

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد محمد

 جعفر أبو الملك عبد بن سلمة بن سالمة بن محمد بن أحمد-١٢٢

 أحد الحافظ المحدث الحنفي الفقيه الطحاوي المصري الحجري األزدي

األعالم.

 بن هارون سمع : ٤٣٩/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن ومحمد األعلى، عبد بن ويونس رفاعة، بن الغني وعبد األيلي، سعيد

 وهب ابن أصحاب من وطائفة مثرود، بن وعيسى الحكم، عبد بن الله عبد
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 الخشاب، القاسم بن وأحمد اإلخميمي، الحسن أبو عنه: روى وغيرهم،

 ثمان سنة الشام إلى وخرج وغيرهم، والطبراني، المقرئ، ابن بكر وأبو

 سنة ولد يونس: ابن قال وبغيره، به فتفقه خازم أبا قاضيها فلقي وستين

 ثبتا ثقة وكان قال القعدة، ذي مستهل في وتوفي ومائتين، وثالثين تسع

 طبقات »في الشيرازي إسحاق أبو وقال مثله، يخلف لم عاقالً فقيها

 بمصر، حنيفة أبي أصحاب رياسة جعفر أبي إلى انتهت :١٤٢ الفقهاء«

 وغيرهما، خازم وأبي عمران، أبي بن أحمد جعفر أبي عن العلم أخذ

 شيء منك جاء ال والله يوما: له فقال المزني، على يقرًا شافعيًا وكان

 قال. ختصره صنف فلما عمران أبي ابن إلى وانتقل ذلك، من فغضب

 تصانيف في نظر ومن يمينه، عن لكفر حيًا كان لو إبراهيم أبا اله رحم

 الله رحمه وصنف معرفته، وسعة العلم من محله علم الله رحمه جعفر أبي

 و»الشروط« العلماء« و»اختالف اآلثار« و»معاني اآلثار« مشكل »شرح

 اإلمام :٢٧/١٥ »السي« في وقال مختصرًا، انتهى القرآن«. و»أحكام

 صاحب وفقيهها.. المصرية الديار محدث الكبير الحافظ العالمة

 بن أحمد بالقاضي وتفقه الفقه، وفي الحديث علم في وبرز التصانيف

وصنف. وجمع الحنفي عمران أبي

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

- ه مسند
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المروزي. الغزال محمد أبو شبيب بن محمد بن أحد - ١٢٣

 خشرم، بن علي عنن روى :٨٦/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

وغيره. زنك بن نصر أبو وعنه: المروزيين، كامل بن ومحمد السنجي، داود وأبي

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 الفقيه الشعيي النيسابوري حامد أبو شعيب بن محمد بن أحمد -١٢٤

العابد. الصالح

 يحيى بن محمد بن يحيى سمع :٧١٤/١٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 هارون بن وأحمد الشاهد، أحمد أبو أخيه ابن وعنه: عمار، بن وسهل الذهلي،

وثالثمائة. وثالثين ثمان سنة القعدة ذي في توفي الحاكم، الله عبد وأبو الفقيه،

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت.

 القطان سهل أبو عباد بن زياد بن الله عبد بن محمد بن أحمد - ١ ٢ ه

األصل. متوثي

 عن وحدث القطن، دار سكن :٤٥/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 طالب، أبي بن ويحيى مكرم، بن والحسن المنادي، الله عبيد بن محمد

 عنه حدثنا أمثالهم، من هؤالء سوى كثير وخلق الترمذي، إسماعيل وأبي

 الفضل وابن بشران، ابنا الملك وعبد وعلي، رزقويه، بن الحسن أبو

 ثعلب، العباس أبو عن لألدب راوية شاعرا، أديبا صدوقا، وكان القطان،
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 عنه وروى التشيع، إلى يميل وكان السكري، سعيد وأبي والمبرد

 ثقة. الدارقطني: وقال المتقدمين، من وغيرهما والمرزباني، الدارقطني،

 الصحيح، في الدارقطني عنه روى وقد صدوق، البرقاني: بكر أبو وقال

 الذهي له وترجم وثالثمائة، خسين سنة توفي فيه، كان لمزاح كرهوه وإنما

أيضا. ٨٨٦/٧ اإلسالم« »تاريخ في

 تاريخ عن ٦٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب.

الحافظ. بكر أبو صدقة بن الله عبد بن عحمد بن أحمد-١٢٦

 اليمامي، مسكين بن محمد سمع :٤٠/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 طبقتهم في ومن النشائي، حرب بن ومحمد عارم، أخا الفضل بن وبسطام

 الحنبلي، الخالل هارون بن محمد بن أحمد بكر أبو عنه: روى وبعدهم،

 الشافعي، بكر وأبو قانع، بن الباقي وعبد المنادي، ابن الحسين وأبو

 المنادي ابن وذكره ثقة، ثقة فقال: الدارقطني، وذكره وغيرهم،

 نهاية على والضبط الحذق من كان فقال: القراء"، »أفواج كتاب في

 وقال ونظرائه، الجبلي بن القاسم كأبي الحديث، أهل بين ترضى

 محمد أبو وقال عمره، آخر في عنه الناس كتب ممن هو المنادى: ابن

 وتسعين، ثالث سنة المحرم في توفي حيان: بن محمد بن الله عبد

 اإلمام سأل ٨٩٠/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال انتهى، ومائتين.
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واالتقان. بالضبط موصوفا وكان مدونة، مسائل أحمد

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 المخزومي الحسن أبو القاسم بن الله عبد بن محمد بن أحد -١٢٧

سنة. أربعين الحرام المسجد مؤذن المقرى المكي البزي موالهم

 بن عكرمة على قرأ ١٠٦٩/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 أحمد بن وإسحاق ربيعة، أبو عليه قرأ زياد، بن الله وعبد سليمان،

 مع زمانه في وقارئه الحرم شيخ وكان الحباب بن والحسن الخزاعي،

 العقيلي: وقال الحديث، ضعيف حاتم: أبو قال والعبادة، والورع الدين

ومائتين. خسين سنة بمكة وتوفي ديث، ألحا ا يوصل الحديث منكر

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الوراق. البغدادي بكر أبو الخالق عبد بن محمد بن أحمد-١٢٨

 شجاع، بن الوليد همام أبا سمع ٥٦/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن أحمد عنه: روى المكي، زنبور بن ومحمد الجوهري، سعيد بن وإبراهيم

 وقال: وغيرهم المظفر بن ومحمد لؤلؤ، بن محمد بن وعلي سلم، بن جعفر
 تسع سنة مات صدوق، االزدي: وقال والصالح، بالخير معروفًا ثقة كان

وثالثمائة.

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:
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األصبهاني. الرحيم عبد بن محمد بن أحمد-١٢٩

 عن بها وحدث بغداد قدم : ٥٨ /ه »التاريخ« في الخطيب قال

المظفر. ابن عنه روى منده، بن يحيى بن محمد

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 العنزي الحسن أبو سلمة بن عبدوس بن محمد بن أحد -١٣٠

النيسابوري. الطرائفي

 خزيمة، بن السري سمع :٨٣١/١٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 عنه: وروى الدارمي، سعيد بن وعثمان السلمي، أشرس بن ومحمد

 توفي صدوق، وقال: والحاكم، الحجاجي، الحسين وأبو الحافظ، علي أبو

وثالثمائة. وأربعين ست سنة رمضان في

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 جعفر ابو الثغرى رجاء ابي بن الله عبيد بن محمد بن احد - ١٣١

النجار. المصيصي الطرسوسي

 عوانة، وأبو النسائي، عنه: وروى حرب، بن وشعيب وكيع عن: روى

 »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، مرة: وقال به، بأس ال النسائي: قال

 وهو بالثغر عنه كتبت الصلة". »كتاب في األندلسي قاسم بن مسلمة وقال

 الخمسين حدود في مات شامي، ثقة آخر: موضع وفي به، بأس ال

النسائي. له روى ومائتين،
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 بكر أبو الخالق عبد بن زياد بن عبيدة بن محمد بن أحمد - ١٣٢

النيسابوري. الشعراني

 الحديث في ورحل الكثير، سافر :٥٥/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 المروزي، خشرم بن علي من وسمع ومصر، والشام، العراق، إلى

 القشري، رافع بن ومحمد القاضي، الله عبيد بن حفص بن وأحمد

 إسماعيل بن الحسين عنه: فروى بها وحدث بغداد، وورد وغيرهم،

 ثقة. وكان الجعابي، ابن عمر بن ومحمد الشافعي، بكر وأبو المحاملي،

 الرحال الحافظ اإلمام :٤١٠/١٤ »السير« في الذهي وقال انتهى،

الشقة.

 محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن

 بكر أبو القصري، يحيى بن الحسن بن علي بن محمد بن أحمد — ١٣٣

الشافعي. الفقيه السيي،

 حدث هبيرة، بن قصر أهل من :٦٩/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 األعرابي، محمد بن أحمد سعيد وأبي رميس، بن جعفر بن محمد عن

صدوقا. وكان الله عبد أبو ابنه عنه حدثني

 على درس األئمة أحد :٣٧١/١٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال
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 رجب في وتوفي هبيرة، بن قصر ببلده الفقه ونشر المروزي، إسحاق أبي

سنة. وسبعون ست وله وثالثمائة، وسبعين اثنتين سنة

 تاريخ عن ٧٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب. وتاريخ النجار

اآلبنوسي. بابن المعروف الصيرفي الله عبد أبو علي، بن محمد بن أحد - ١٣٤

 الزبير بن محمد بن علي سمع :٦٩/٥»التاريخ» في الخطيب قال

 الشافعي، بكر وأبا الخراساني، إبراهيم بن إسحاق بن الله وعبد الكوفي،

 كان وقال: الصيمري، الله عبد أبو والقاضي البرقاني، بكر أبو عنه حدثنا

 بكر أبا سمعت وقال يسيرًا، شيائ إال يرو ولم والسماع الكتب كثير

 طاهر بن محمد بن حمزة وقال أمره، يحمد فلم األبنوسي ذكر البرقاني

 أربع سنة سنة توفي الكذب، يتعمد ممن اآلبنوسي ابن يكن لم الدقاق:

وثالثمائة. وتسعين

 تاريخ عن ٨٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

الخطيب.

 بن محمد بن عمر بن الرحن عبد بن عمر بن محمد بن أحمد — ١٣٥

خراسان. نزيل المنكدري، المدني التيمي القرشي المنكدر

 بن الحميد عبد سمع ٤٢٧/٥ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال
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 ابنه عنه: وروى الرازي، زرعة وأبا األعلى، عبد بن ويونس بكار،

 المرو الشاه بن علي بن محمد الحسين وأبو أحد، بن الواحد عبد عمر أبو

 بكر أبي مولد الحاكم: قال الحنفي، أحد بن محمد محمد وأبو الروذي،

 بالبصرة أقام ثم والشام، مصر إلى األولى ورحلته بالحرمين ومنشؤه بالمدينة

 الري ورد ثم بها وحدث وأصبهان األهواز دخل ثم بها، حدث أن إلى

 في الذهي ووصفه وثالثمائة، وأربعين أربع سنة بمرو وتوفي بها، فحدث

 وجوالن واسعة رحلة له البارع...، الحافظ باإلمام :٥٣٢/١٤ »السير«

 سنة في بمرو مات وعجائب، أفراد له الحاكم: قال وشيخوخته، شبابه في

انتهى سنة، وثمانين نيف عن وثالثمائة عشرة أربع

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

القاضي. البرتي العباس أبو األزهر بن عيسى بن محمد بن أحمد -١٣٦

 وفاة بعد ببغداد القضاء ولي ٦١/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 الجوزجاني سليمان أبي عن الفقه أخذ قد وكان الرفاعي، هشام أبي

 عن وحدث المسند، وصنف الحديث، وكتب الحسن، بن محمد صاحب

 دكين، بن الفضل نعيم وأبي الطيالسي، الوليد وأبي إبراهيم، بن مسلم

 والكوفيين، والبصريين، البغداديين، من وغيرهم شيبة، أبي بن بكر وأبي

 محمد بن الله عبد عنه روى والعبادة بالصالح يذكر حجة، ثبتا ثقة وكان

 وقال ذكرهم، يطول سواهم وجماعة صاعد، بن محمد بن ويحيى البغوي،
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 على عفيفا دينا المسلمين، خيار من رجال كان جعفر: بن محمد بن طلحة

 ذلك قبل وكان أكتم، بن يحيى أصحاب من وكان العراق، أهل مذهب

 عن الحسن بن محمد كتب وروى السواد، أعمال من وقطعة واسطا تقلد

 وقال كثير، بجديث وحدث الحسن، بن محمد عن الجوزجاني سليمان أبي

 وقال ومائتين. ثمانين سنة توفي المنادى: ابن وقال ثقة، الدارقطني:

 ليلة عشرة لتسع الحجة ذي في السبت ليلة توفي القاضي: كامل بن أحمد

 العالمة القاضي :٤٠٧/١٣ »السير« في الذهي وقال انتهى. ثمانين. سنة

 وقال وعلماء، أئمة به وتفقه وصنف وجمع العابد الحنفي الثقة... الحافظ

الحجة. الحافظ الفقيه ٤٩٨/٦ اإلسالم« »تاريخ في

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الفقيه. البجلي، يحيى أبو قادم، بن محمد بن أحد -١٣٧

 ذكره ومائة، تسعين سنة مولده ٨٠ ص »الجواهر« في القرشي قال

 رأي يرى وكان النظير، قليل عالم فقيه وقال: كتابه في الحسين علي أبو

 من فنون وفي الشروط في وله بالشعر، ومعرفة اللغة في نظر وله الكوفيين

 سبع سنة مات بالعراق.. عنها وكتب المسائل من كثير في وخالف العلم

انتهى. اآلخر. ربيع في ومائتين وأربعين

مسنده. في العوام أبي ابن له روى قلت:
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سنان. بن المغيرة بن محمد بن أحمد -١٣٨

 بن محمد بن أحمد وقيل: سنان، بن معروف بن محمد بن أحد وقيل:

 شعيب، بن بشر عن روى العوهي، حميد أبو الحمصي األزدي سيار

 النسائي قال عوانة، وأبو النسائي، عنه: وروى كثير، بن سعيد بن وعثمان

 قاسم بن مسلمة ووثقه صدوق، حاتم: أبي ابن زاد ثقة، حاتم: أبي وابن

 أرخ التهذيب: في حجر ابن وقال إكماله، في المغلطائي نقل فيما األندلسي

النسائي. له روى بحمص، ه٢٦٤ سنة وفاته قانع ابن

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الحارث بن الصلت بن القاسم بن موسى بن محمد بن أحمد -١٣٩

المجبر. الحسن أبو

 سمع الشرقي، الجانب ساكني من ن٩٤/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 المحاملي، إسماعيل بن والحسين الهاشمي، الصمد عبد بن إبراهيم

 األزهري، القاسم أبو عنه حدثنا صخرة، أبي صاحب الله عبد بن وأحمد

 طاهر أبو وقال ضعيفان، الصلت ابنا البرقاني: بكر أبو قال غيره. وجماعة

 كتاب منه سمعنا دينا، صالحا شيخا كان الدقاق: طاهر بن محمد بن حمزة

 إسماعيل عن يرويه وكان القاضي، إسحاق بن إلسماعيل القرآن أحكام

 عن عبيد، ألبي األمثال بكتاب يحدث ابتدأ قد أنه بلغنا ثم الصفار،
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 وأنكرت إليه فمضيت عبيد، أبي عن العزيز، عبد بن علي عن دعلج،

 له وذكروا لقنوه الحديث أصحاب من قوم وكان والكتاب، الرواية عليه

 القول ذلك أن فأعلمته العزيز، عبد بن علي من الكتاب سمع دعلج أن

 في الذهي وقال وأربعمائة، خس سنة توفي روايته، من فامتنع باطل

 ،٨٠/٩ اإلسالم« »تاريخ في له وترجم بغداد، مسند : ١٨٦/٧ »السير«

أيضًا.

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

ه. مسند

 الله عبد أبو شاهين، بن يوسف بن محمد بن أحد-١٤٠

الشيباني.

 ألمه، شاهين ابن حفص أبي جد هو :١٢٢/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى موسى، بن ومجاهد مطيع، بن الله وعبد ثعلب، بن الربيع سمع

 الدقاق جعفر بن ومخلد الحداد، سندي بن وأحمد النجاد، بكر أبو

 بتلك وكتب ومصر الشام إلى وسافر عارفا، ثبتا ثقة وكان وغيرهم،

 إحدى سنة توفي أن إلى ببغداد وأقام الرحلة، من رجع ثم البالد،

وثالثمائة.

 »تاريخ من ملخصًا ٢٨/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

بغداد«.
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 تاريخ عن ٨٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

 الله عبد أبو دوست بن محمد بن يوسف بن عحمد بن أحمد-١٤١

البزاز.

 جعفر بن محمد عن حدث :١٢٤/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 سعيد أبي بن محمد بن وأحمد القطان، عياش بن الله عبد وأبي المطيري،

 به، عارفا الحديث، من مكثرا وكان وبعدهم، طبقتهم في ومن الدوري،

 المخلص، طاهر أبي وفاة بعد المنصور جامع في يملي مدة مكث له، حافظا

 الخالل، محمد بن الحسن عنه كتب بيته. ولزم الخروج، عن انقطع ثم

 وعامة األزهري، القاسم وأبو الدقاق، طاهر بن محمد ابن وحمزة

 األزهري: القاسم أبو وقال واحدا، جزءا منه وسمعت أصحابنا،

 العتق أصوله أن يذكر وكان طرية، كلها كتبه رأيت ضعيف، دوست ابن

 من الحديث يسرد كان البرقاني. بكر أبو وقال نسخها، فاستدرك غرقت،

 أنها ليظن ويتربها األجزاء يكتب كان إنه وقيل: فيه، وتكلموا حفظه،

 على بالفقه عارفا بالحديث، فهما دوست ابن وكان عيسى: قال عتق،

 صندوق، ملء وحده الصفار إسماعيل عن عنده وكان مالك، مذهب

 الحسن أبي بجضرة يذاكر وكان قال: غيره، من عنده كان ما سوى

 السبب، بذلك الدارقطني فيه فتكلم الحديث، علم في ويتكلم الدارقطني،
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 مسجد منارة حذاء ودفن وأربعمائة، سبع سنة من رمضان شهر في مات

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم انتهى مطير. يوم في المدينة جامع

مختصرًاعنه. ١١٦/٩

 تاريخ عن ٧٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب.

الخازمي. الجعفي الحسين أبو عمرو بن يحيعى بن محمد بن أحمد-١٤٢

 السهمي حزة رواية هذه به، يحتج ممن ليس الدارقطني. وقال وثق، قد

 وروى عقدة، ابن عنه أكثر به، بأس ال الدارقطني: عن الحاكم وروى عنه،

.٨٢٠ و»اللسان« ١٥٢/١ »الميزان« في كذا صاعد ابن عنه

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 القاضي بكر أبو خرزاذ بن زكريا بن محمود بن أحد - ١٤٣

بالسينيزي. ويعرف األهوازي

 الكجي، مسلم أبا سمع : ١ ٥٧ /ه »التاريخ« في الخطيب قال

 وقدم الحلواني، يحيى بن وأحمد الكوفي، ومطينا الحراني، شعيب وأبا

 الله عبد وأبو الدارقطني، الحسن أبو عنه فكتب بها، وحدث بغداد

ثقة. وكان دوست، بن محمد بن أحمد

 وخسين ست سنة القعدة ذي من بقين عشر ألحد باألهواز توفي
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 مختصرًا ٩٥/٨ اإلسالم« »تاريخ في هي لذ ا له وترجم انتهى، وثالثمائة،

التاريخ. عن

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ مسنده

الدمشقي. بكر أبو األسدي يزيد بن المعلى بن أحد-١٤٤

 عنه روى السجستاني، داود وأبي الرحمن عبد بن سليمان عن روى

 وثمانين ست سنة وتوفى به، بأس ال النسائي. قال والطبراني، النسائي

النسائي. له روى رمضان، شهر في ومائتين

 في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ بهما مسند

الرمادي. بكر أبو البغدادي المعارك بن سيار بن منصور بن أحمد-١٤٥

 الرزاق، وعبد الطيالسي، داود وأبي القاسم، بن هاشم النضر أبي عن: روى

 حاتم: أبي ابن قال حاتم، أبي وابن الفقيه، شريح وابن ماجه، ابن وعنه:

 الكتابة وأكثر رحل الخطيب: وقال ثقة، الدارقطني: وقال يوثقه، أبي كان

 وقال مشهور، ثقة قاسم. بن مسلمة وقال المسند، وصنف والسماع

 في األمر مستقيم وقال: »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، الخليلي:

ماجه. ابن له روى الحديث،
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مسنده. في العوام أبي ابن له روى قلت:

 جعفر أبو البغوي الرحمن عبد بن منيع بن أحمد-١٤٦
األصم.

 لكن الجماعة عنه: وروى علية، وابن عيينة ابن عن روى بغداد، نزيل

 وقال ثقة، البغدادي: محمد بن وصالح النسائي قال بواسطة، البخاري

 أو سنة أربعين منذ أختم أنا قال: جدي عن أخبرت البغوي: القاسم أبو

 ال الدارقطني: وقال صدوق، هو حاتم: أبو وقال ثالث، كل في ذلك نحو

 الخليلي: وقال ثقة، السجزي: الله وهبة قاسم بن مسلمة وقال به، بأس

 في جدي مات البغوي: وقال العلم، في وأقرانه حنبل بن أحمد من يقرب

الجماعة. له روى ومائتين، وأربعين أربع سنة شوال

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ مسنديهما في محمد

همذاني. شيخ مهران بن أحمد - ١٤٧

 و»اللسان« ١٥٩/١ »الميزان« في كذا عليه، يعتمد ال حمديل لقبه

 وذكره صدوق :٧٦/٢ والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن وقال ،٨٧٧

ومائتين. وثمانين ست سنة مات ،٤٨/١ »الثقات« في حبان ابن

في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

. ه مند
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لبزاز. لحمارا جعفرا أبو لكوفي، التميمي إسحاق أحمدبنموسىبن ٣١٤٨

 بن وقطبة نعيم، أبي عن: حدث ٣٧٦/١٣ »السير« في الذهي قال

 القزويني، سلمة بن الحسن أبو عنه: حدث يحيى، بن ووضاح العالء،

 به علمت ما وقال: عقدة بن العباس وأبو يوسف، بن أحمد بن ومحمد

ومائتين. وثمانين ست سنة مات بأسا،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الحافظ. المخرمي الفضل أبو حيان بن مالعب بن أحمد ٣١٤٩

 السهمي، بكر بن الله عبد سمع :١٦٩/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن ويحيى هارون، بن موسى عنه وروى علي، بن وعاصم مسلم، بن وعفان

 الثقات، من فقال: عنه هارون بن موسى وسئل مخلد، بن ومحمد صاعد،

 ثقة، حاتم: بن محمد بن والحسين خراش بن يوسف بن الرحمن عبد وقال

 بن أحمد سمعت عقدة: ابن وقال ثقة، يقول: أحمد بن الله عبد وسمعت

 يفصل ورأيته للقرآن، حفظي مثل أحفظه ما إال أحدث ما يقول: مالعب

 جمادى في ومات ثقة، الدارقطني وقال متقن الحديث في والواو الفاء بين

 من وكان النجادين، مقابر في ودفن ومائتين، وسبعين خس سنة األولى

 القرآن، بحفظ موصوفًا وكان ذلك، على مات أن إلى للحديث الناس أحفظ

الحافظ. المحدث باإلمام :٤٢/١٣ »السير« الذهيفي ووصفه انتهى.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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البزاز. بكر أبو الوازع بن حيد بن نصر بن أحمد - ١ ه ٠

 في الشرقي بالجانب ينزل كان ١٨١/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن وزكريا الواسطي، أبان بن محمد عن وحدث الله، عبيد أبي مربعة

 مخلد، بن محمد عنه: روى األزدي، صالح بن الرحمن وعبد زحمويه، يحيى

 في مات ثقة، وكان زياد، بن سهل وأبو نجيح، بن العباس بن ومحمد

 في الذهي وقال انتهى. ومائتين. وثمانين أربع سنة من اآلخرة جمادى

محمدًا. بعضهم سمام صدوقًا وكان :٦٩٦/٦ اإلسالم« »تاريخ

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الحافظ. طالب أبو طالب بن نصر بن أحمد - ١ ه ١

 الدوري، محمد بن العباس سمع : ١٨٢/ه »التاريخ« في الخطيب قال

 بلج بن محمد بن وعثمان العجلي، ميمون بن الله عبد بن وإسماعيل

 المظفر، بن ومحمد الخزاز، حيويه بن عمر أبو عنه: روى البصري،

 سنة رمضان شهر في مات ثبتا، ثقة وكان شاهين، وابن والدارقطني،

 ٦٨/١ ه »السير« في الذهي وقال انتهى وثالثمائة. وعشرين ثالث

 طالب أبو يقول: الدارقطني وكان بغداد، محدث اإلمام المتقن الحافظ

انتهى. مفيد، تاريخ وله أستاذي الحافظ

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 العتكي بكر ابو الله عبد أبي بن نصر بن أحد-١٥٢

السمرقندي.

 حل وجماعة، عيينة ابن عن يروي :٢٤٠/١٢ »السير« في الذهي قال

وطائفة. الدارمي محمد أبو عنه

 في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ يهما مسند

 نصر أبو الحسن بن إشكاب بن محمد بن نصر بن أحمد -١٥٣

البخاري. الزعفراني القاضي

 بها وحدث حاجا، بغداد قدم : ١٨٣/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 الجمال، نصر بن جعفر بن وأحمد القزويني، الوهاب عبد بن الله عبد عن

 خالد بن يحيى بن ومحمد النيسابوري، الشاذياخي إسحاق بن ومحمد

 عنه، هو وروى الدارقطني، بانتقاء عنه الناس كتب وغيرهم، المروزي،

 جابر بن عثمان بن والحسن شاهين، وابن الوراق، إسماعيل بن ومحمد

 وثالثمائة، وخسين اثنتين سنة من القعدة ذي في مات ثقة، وكان العطار،

انتهى.

 بن ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد
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بكر. أبو المروزي، إبراهيم بن يحيى بن أحمد-١٥٤

 بن الله عبد أبو قال :٧٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم

 المرزي، حاتم بن العزيز عبد عن بها وحدث حاجًا بغداد قدم النجار:

 مسند الحافظ موسى بن المظفر بن محمد الحسن أبي عن وروى

 الني وإلى حنيفة أبي إلى مسندًا الحديث روى ثم جمعه، من حنيفة أبي

.وسلم. عليه الله صلى

 وهو الحلواني البجلي جعفر أبو إسحاق بن يحيى بن أحمد - ١ ه ه

يحيى. بن خازم أخو

 عن بها وحدث بغداد، سكن م٢٢/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن وعتيق يونس، بن الله عبد بن وأحمد الواسطي، سليمان بن سعيد

 بن وأحمد معين، بن ويحيى البصري، وثيق بن وفيض الزبيري، يعقوب

 بن الباقي وعبد السماك، بن عمرو وأبو مخلد، بن محمد عنه: روى حنبل،

 علي بن الله عبد بن أحمد قال: وغيرهم، زياد، بن سهل وأبو قانع،

 يوم مات ثقة، حاتم! بن محمد بن والحسين خراش ابن وقال ثقة، الفرائضي:

 انتهى. ومائتين. وتسعين ست سنة اآلخرة، جمادى من بقين لست االثنين

التاريخ. عن مختصرًا :٩٠٥/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

ه. مسند
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ألصغر. لمصري ثم لرقي العباس أبو بنحيان أحدبنيححبنخالد -١٥٦

 بن يحيى عن روى :٩٠٤/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 سنة األول رببع في توفي وغيره، الطبراني عنه وروى الجعفي، سليمان

انتهى. ومائتين، أربع

في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠٥ مسند

 الصوفي الكوفي جعفر أبو األودي زكريا بن يحيى بن أحد - ١٥٧

العابد.

 والبخاري النسائي عنه: وروى بشر، بن ومحمد أسامة أبي عن روى

 وذكره به، بأس ال النسائي: وقال ثقة، حاتم: أبو قال التاريخ، في

 األول ربيع في توفي عقدة: بن العباس أبو وقال »الثقات"، في حبان ابن

النسائي. له روى ومائتين، وستين أربع سنة

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ مسنديهما في محمد

 ويلقب المكتب األصبهاني السعدي المنذر بن يحيى بن أحمد -١٥٨

شلمابق.

 داود أبي عن: روى ٥٠٥/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 حفص، بن والحسين إبراهيم، بن ومسلم رجاء، بن الله وعبد الطيالسي،

 ثالث سنة توفي اإلمام، محمد بن يوسف عنه: وروى الحميدي، بكر وأبي

انتهى. ومائتين، وسبعين

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠٥ مسند

األزدي. بكر أبو مهنى بن يحيى بن -أحد١٥٩

 بن سعد عن: حدث ٢٢/٥ »التاريخ« في الخطيب قال بنقمة، ويعرف

 روى البزاز، الله عبد بن وهارون الوليد، بن وشر السمان، الربيع أبي

 القاسم وأبو الطستي، علي بن الصمد وعبد المنادى، بن الحسين أبو عنه.

الطبراني

مسنده. في العوام أبي ابن له روى قلت:

السابري. بياع الجرجاني، يحيى بن أحد-١٦٠

 طيبة، أبي بن أحمد عن: روى :٣٨/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن الرحمن وعبد المؤمن، عبد بن الرحمن عبد وعنه: النبيل، عاصم وأبي

 وخمسين أربع سنة توفي هارون، بن وعمران الزهيري، علي

ومائتين.

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:
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المعدل. الحسن أبو المهرجان بن أحمد بن يعقوب بن أحمد-١٦١

 علوية بن الحسن عن حدث :٢٢٧/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 القتات، جعفر بن ومحمد لمروزي، ا سليمان بن يحيى بن ومحمد القطان،

 ثقة، كان وقال: األصبهاني، نعيم وأبو رزقويه، بن الحسن أبو عنه حدثنا

وثالثمائة. وخسين ثمان سنة توفي

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

المهلي. األزدي زاوية بن بنسالم خالد بن يوسف بن احد-١٦٢

 عن روى السلمي، بجمدان المعروف النيسابوري الحسن أبو

 والنسائي، داود، وأبو مسلم، عنه: وروى مخلد، بن وخالد الرزاق، عبد

 ثقة، فقال: عنه الحجاج بن مسلم سألت عبدان: بن مكي قال ماجه، وابن

 الدارقطني. وقال بأس، به ليس النسائي وقال عنه، بالكتابة وأمرني

 وذكره به، بأس ال مسلمة: وقال مأمون، ثقة الخليلي: وقال نبيل، ثقة

 أربع سنة وقيل ومائتين، وستين ثالث سنة مات »الثقات"، في حبان ابن

ماجه. وابن والنسائي داود وأبو مسلم له روى وستين،

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 العباس أبو عمرو بن زهير بن المسيب بن يونس بن أحمد - ١٦٣

الكوفي. الضي

 كبار من البغوي شيخ الضي عمرو بن داود بغداد محدث عم ابن
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 عن حدث :٢٢٣/٥ »التاريخ« في الخطيب قال أصبهان، سكن العلماء،

 عامر بن وأسود األعور، محمد بن وحجاج سعد، بن إبراهيم بن يعقوب

 النيسابوري، األصم يعقوب بن محمد العباس أبو عنه: وروى شاذان،

 أبي ابن وقال حاتم، أبي بن الرحن وعبد الصفار، لله بنعبد ومحمد

 بن علي وقال الصدق، عندنا محله وكان أصبهان، نزل بغدادي هو حاتم:

 ومائتين، وستين ثمان سنة توفي الثقات، من الحديث كثير الحافظ: عمر

 ومات القدوة المحدث باإلمام :٥٩٥/١٢ »السير« في الذهي ووصفه

بها. المسندين جلة من وكان بأصبهان

 في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ بهما مسند

أبان اسمه من

القاري. الكوفي سعد أبو الربعي تغلب بن أبان -١٦٤

 وروى وعكرمة، االعمش، وسليمان، عتيبة، بن الحكم عن: روى

 بن أحمد قال عيينة، بن وسفيان الحجاج، بن وشعبة زيد، بن حماد عنه:

 صالح، حاتم: أبو زاد ثقة، والنسائي: حاتم وأبو معين بن ويحيى حنبل

 ثقة عنه روى إذا مستقيمة، وعامتها ونسخ أحاديث له عدي: ابن وقال

 الشيعة، مذهب مذهبه كان وإن الروايات، في الصدق أهل من وهو
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 وقال به، بأس ال صالح الرواية في وهو الكوفيين، في معروف وهو

 ثقة، النساك من العراق أهل من رجل تغلب بن أبان حدثنا عجالن: ابن

 وقال والبيان بالفصاحة عيينة ابن ومدحه »المستدرك« في الحاكم ووثقه

 في الحافظ دافع وقد »الثقات« في حبان ابن وذكره ثقة، كان سعدن ابن

 ومائة، وأربعين إحدى سنة مات بالتشيع، الجوزجاني به رمى ما تهذيبه

البخاري. إال الجماعة له روى

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠٥ مسند

إسماعيل. أبو فيروز أبانبنأبيعياش -١٦٥

 بن وسعيد البصري، والحسن مالك، بن أنس عن: روى

 حنيفة وأبو الثوري، وسفيان سلمة، بن حماد عنه: وروى جبير،

 غفلة، فيه سخيا، صالحًا رجالً كان الساجي: قال ثابت، بن النعمان

 وقال الخامسة، من متروك حجر: ابن وقال ويخطئ، الحديث في يهم

 الضعف، في األمر بين وهو عليه، يتابع ال يرويه ما عامة عدي: ابن

 الضعف إلى وهو ويغلط، عليه يشبه أنه إال الكذب، يتعمد ال أنه وأرجو

 في داود أبو له روى وقد شعبة، قال كما الصدق إلى منه أقرب

 أهل إلى رسالته في ذكر أنه مع عليه يتكلم ولم ،٤٢٩ برقم »السنن«

 الحديث متروك رجل عن صنفته الذي السنن كتاب في وليس مكة:
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 من كتابي في كان وما منكر... أنه بينت منكر حديث فيه كان وإذا شيء،

 أذكر لم وما سنده، يصح ال ما فيه و بينته، فقد شديد وهن فيه حديث

 وليس لالحتجاج، صالح أنه على هذا فيدل صالح، فهو شيائً فيه

 كان عيينة: بن سفيان عن إسرائيل أبي بن إسحاق وقال عنده، بمتروك

 له روى القراء، طاوس عياش أبي بن أبان كان يقول: دينار بن مالك

أبوداود.

 تاريخ عن ٦٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 اإلمام عن ويروي البصري، الحسن أصحاب كبار من هو وقال: البخاري

المسانيد. هذه في حنيفة أبي

 المقرئ وابن آثاريهما في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن

إبراهيم اسمه من

الرازي. إسحاق أبو الله، عبد بن احد بن إبراهيم - ١٦٦

 حاجا، بغداد ورد قزوين، قاضي :١٠/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 المروذي موسى بن ويوسف الرازي، أيوب بن محمد عن بها وحدث

 بن والمعافي شاهين، بن حفص وأبو المظفر، بن محمد عنه: روى وغيرهما،

زكريا.
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 تاريخ عن ٧٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن المظفر بن محمد له وروى الخطيب،

 بن واقد بن الجهم بن حفص بنأحمدبنعمربن إبراهيم - ١٦٧

الوكيعي. إسحاق ابو الله عبد

 إبراهيم بن وعيسى أباه، سمع :٥ /٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى العنبري، معاذ بن الله وعبيد األبلي، فروخ بن وشيبان البركي،

 الباقي وعبد زياد، بن سهل وأبو الطستي، الصمد وعبد المحاملي، القاضي

 وقال ثقة، الدارقطني: وقال المؤدب، الحكم بن محمد بن وجعفر قانع، ابن

 لثالث األحد يوم مات بالفرائض، الناس أعلم من كان المنادى: ابن

 له وترجم انتهى ومائتين، يعني وثمانين تسع سنة الحجة من خلون
عنه. مختصرًا أيضًا ٧٠٢/٦ اإلسالم« »تاريخ في هي لذ ا

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 إسحاق ابو الله، عبد بن احد بن محمد بن احد بن إبراهيم — ١٦٨

المقرى. الطبري

 وهو ببغداد، الشهود أحد كان :١٩/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 محمد بن إسماعيل عن بها وحدث بغداد، وسكن المذهب، مالكي

 حدثنا الستوري، إدريس بن وعلي العباداني، سليمان بن وأحمد الصفار،
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 بن ومحمد التنوخي، القاسم وأبو الواسطي، العالء أبو القاضيان عنه

 سخيًا كريمًا وكان جزء، خسمائة له خرج الدارقطني وكان النعالي، طلحة

 أهل مجمع وداره األخالق، جميل المعاشرة حسن العلم، أهل على مفضالً

 وترجم وثالثمائة، وتسعين ثالث سنة ومات ثقة، وكان والحديث، القرآن

 عارفًا وكان جماعة عنه روى ،٧٢٣/١٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له

مالك. بمذهب

 تاريخ عن ٦٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

بغداد.

الواسطي. إسحاق أبو مروان بن أحمد بن إبراهيم-١٦٩

 بن هدبة عن بها وحدث بغداد قدم ن ٥/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن محمد عنه: روى خياط، بن وخليفة مغلس، بن وجبارة خالد،

 بشر بن محمد بن وعثمان الطستي، علي بن الصمد وعبد مخلد،

 في نعيم أبو له روى قلت: بالقوي ليس الدارقطني: وقال السقطي،

٠٥ مسند

لعجلي. ا منصور بن أدهم بن إبراهيم-١٧٠

 بن يحيى عن: روى الشام، سكن البلخي، إسحاق أبو التميمي وقيل:

 خادمه وعنه: حيان، بن ومقاتل المرزبان، بن وسعيد األنصاري، سعيد
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 ثقة النسائي: قال البلخي، وشقيق الوليد، بن وبقية بشار، بن إبراهيم

 صحيح فهو ثقة عنه روى إذا الدارقطني: وقال الزهاد، أحد مأمون،

 وقال ثقة، والعجلي: نمير ابن وقال ثقة، عابد معين: ابن وقال الحديث،

 الدائم والورع والفقر الجهد على صابرًا كان »الثقات«: في حبان ابن

 له روى وستين، واحد سنة الروم بالد في مات أن إلى الوافر والسخاء

والترمذي. المفرد"، »األدب في البخاري

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 الحربي البغدادي بشير بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم-١٧١

نيف. التصا صاحب

 بن الفضل نعيم أبا سمع :٤٠ ،٢٧/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: وروى العجلي، صالح بن الله وعبد مسلم، بن وعفان دكين،

 بن الحسين أبو والقاضي صاعد، بن ويحيى الحافظ، هارون بن موسى

 بصيرًا بالفقه، عارفًا الزهد، في رأسًا العلم، في إماما وكان األشناني،

 للغة، جماعة باألدب، قيمًا لعلله، مميزًا للحديث، حافظًا باألحكام،

 وقال مرو، من وأصله وغيره، الحديث غريب منها كثيرة كتبًا وصنف

 وورعه، وعلمه زهده في حنبل بن بأحمد يقاس وكان إمامًا كان الدارقطني:

 مات صدوق، علم، كل في بارع شيء، بكل عالم مصنف إمام هو وقال

٠٣٥٤/١٣ »السير« في الذهي ونقله ومائتين وثمانين خس سنة ببغداد
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 تاريخ عن ٦٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 حنيفة أبي عن حنيفة أبي أصحاب عن أشياخه عن يروي وقال: الخطيب

مسنده. في الحارثي له روى قلت: المسانيد. هذه في الله رحمه

الكوفي. الزهري العنبس أبي بن إسحاق بن إبراهيم -١٧٢

 العمري، عون بن جعفر سمع ٢٦،٢٥/٦»التاريخ» في الخطيب قال

 بن ويحيى الدنيا، أبي بن أبوبكر عنه: وروى الطنافسي، عبيد بن ويعلى

 بن محمد بن أحمد بعد المنصور مدينة قضاء وولي الكوفيين، وعامة صاعد،

 ومات ثقة، الدارقطني: وقال صالحًا، دينا فاضالً خيرًا ثقة وكان سماعة،

 ووصفه ١٩٨/١٣ »السير« في الذهي ونقله ومائتين، وسبعين سبع سنة

الكوفة. قاضي المحدث باإلمام

 تاريخ عن ٦٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له وروى الخطيب

البناني. عيسى بن إسحاق بن إبراهيم —١٧٣

 بن سفيان عن روى مرو، نزيل الطالقاني، إسحاق أبو موالهم

 بن ويحيى حنبل، بن أحمد عنه: وروى المبارك، بن الله وعبد عيينة،

 بأس به ليس آخر: موضع في وقال ثقة، معين: بن يحيى قال معين،

 حاتم: أبو وقال باإلرجاء، يقول ثبت، ثقة شيبة: بن يعقوب وقال

خس سنة بمرو توفي ويخالف، يخطيء الثقات: في حبان: ابن قال صدوق،
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والترمذي. داود وأبو المقدمة في مسلم له روى ومائتين، عشرة

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

البخاري. االشعث بن إبراهيم-١٧٤

 ن٥ ١ ٥/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال عياض، بن الفضيل خادم

 سعد بن سعيد وعنه: عيينة، وابن القزاز، ومعن الفضيل، عن: روى

 بمثل جاء فقد الخير به نظن كنا حاتم: أبو قال صالح، بن وعلي البخاري،

ومائتين. ثالثين سنة بالشاش مات هذا،

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

الطبري. أيوب بن إبراهيم-١٧٥

 طريقه من روى ثم ببغداد حدث :٤٥/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

عمر. ابن عن التلبية حديث

 تاريخ عن ٥٧ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: بغداد،

البصري. إسحاق أبو الرمادي بشار بن إبراهيم - ١٧٦

 وعنه: المكي، رجاء بن الله وعبد معاوية، وأبي عيينة، ابن عن: روى

 البخاري: قال خليفة، وأبو الكجي، مسلم وأبو الجامع، غير في البخاري

 بالقوي، ليس النسائي: وقال صدوق، وهو الشيء بعد الشيء، في يهم
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 ثقة الحاكم: وقال عيينة، ابن أصحاب كبار من ثقة عوانة: أبو وقال

 داود أبو له روى عيينة، ابن أصحاب من األولى الطبقة من مأمون

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: والترمذي.

 الفقيه الكلي ثور أبو اليمان، أبي بن خالد بن إبراهيم-١٧٧

البغدادي.

 ماجه، وابن داود، أبو عنه: روى ووكيع، معاوية وأبي عيينة إبن عن: روى

 يتكلم حاتم: أبو وقال مأمون، ثقة النسائي: قال الصحيح. خارج ومسلم

 وقال الحديث، في المتسعين محل محله وليس ويصيب فيخطي بالرأي

 داود أبو له روى البدن، فقيه جليل ثقة األندلسي: قاسم بن مسلمة

»الكشف« في الحارثي له روى قلت: ماجه. وابن

المؤذن. الصنعاني القرشي عبيد بن خالد بن إبراهيم-١٧٨

 حنبل بن أحمد وعنه: ومعمر، والثوري زيد بن رباح عن: روى

 ثقة، كان أحمدن وقال ثقة، معين: ابن قال صالح، بن وأحمد المديني وابن

والنسائي. داود أبو له روى والدارقطني، البزار ووثقه خيرًا، عليه وأثنى

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

البرلسي: داود أبي بن إبراهيم -١٧٩

 الصوري، الشامي األسدى داود بن سليمان داود أبي بن إبراهيم هو
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 »تاريخ في عساكر ابن قال مضمومة، الم ثم بفتحتين البرلسي، المولد

 عنه: وروى صالح، بن الحميد وعبد مسهر، أبا سمع :٤١٤/٦ دمشق«

 وأسند صاعد، بن ويحيى الطحاوي، سالمة بن محمد بن أحمد جعفر أبو
 من وكان البرلسي إسحاق أبا ذاكرت يقول الدمشقي عمير بن أحمد عن

 الحفاظ أحد إبراهيم يونس...وكان بن سعيد أبو وقال الحديث، أوعية

 بمصر توفي الحديث، حفاظ من ثقة وكان وقال: األثبات الثقات المجودين

 وسبعين اثنتين سنة شعبان من خلت ليلة وعشرين لست الخميس ليلة

 بن إبراهيم مات ومائتين، سبعين سنة يعني فيها الطحاوين وقال ومائتين،

٣٩٣/١٣ »السير« في الذهي عنه ونقل شعبان في داود أبي

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

األدمي. إسحاق أبو سليمان بن راشد بن إبراهيم-١٨٠

 عثمة بن خالد بن محمد سمع م٧٤/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى األبلى، عمر بن وحفص الشيباني، بكير بن وإبراهيم البصري،

 عبدوس، بن ومحمد الدنيا، أبي بن بكر وأبو التمتام، غالب بن محمد عنه:

ومائتين. وستين أربع سنة مات ثقة، كان وقال:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

إسحاق. أبو البغدادي زياد بن إبراهيم - ١٨١

 عن؟ روى الموحدة، والباء المهملة السين بفتح بسبالن، المعروف
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 وروى زيد، بن وحاد القطان، سعيد بن ويحيى مهدي، بن الرحن عبد

 به، بأس ال حنبل: بن أحمد قال المديني، بن وعلي داود، وأبو مسلم، عنه:

 وكذلك ثقة، مرة: وقال المسكين، بأس به كان ما معين: بن يحيى وقال

 الحديث، صالح حاتم: أبو وقال جزرة محمد بن وصالح زرعة أبو قال

 كتبت ثقة، الحديث صالح حاتم: أبو وقال بأس، به ليس النسائي: وقال

 ومائتين، وعشرين ثمان سنة مات »الثقات«، في حبان ابن وذكره عنه،

والنسائي. داود وأبو مسلم له روى

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم-١٨٢

الزهري.

 وروى والزهري، أبيه، عن: روى بغداد، نزيل المدني، إسحاق أبو

 وقال مستقيمة، أحاديثه أيضا: وقال ثقة، أحمد: قال وشعبة، الليث، عنه:

 والعجلي أيضا معين ابن وقال حجة، ثقة معين: ابن عن مريم أبي ابن

 من هو عدي: ابن وقال صدوق، خراش: ابن وقال ثقة، حاتم: وأبو

 الكتابة في أحد يختلف ولم األئمة من جماعة عنه: حدث المسلمين، ثقات

 عن مستقيمة صالحة أحاديث وله تحامل، فيه تكلم من وقول عنه،

الجماعة. له روى وغيره، الزهري

 تاريخ عن ٥٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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المسانيد. هذه في حنيفة أبي عن يروي هو وقال: البخاري

 عثمان ابي بن إسحاق أبو الجوهري سعيد بن إبراهيم-١٨٣

البغدادي.

 الجراح، بن ووكيع عيينة، بن سفيان عن: روى األصل، طبري

 الرازي، حاتم وأبو البخاري، سوى الجماعة عنه: وروى أسامة، بن وحماد

 فأكثر كتب الكتاب، كثير حنبل: بن أحمد قال صاعد، بن محمد بن ويحيى

 وقال بالصدق، يذكر كان حاتم: أبو وقال له، فأذن عنه الكتابة في فاستأذنه

 وثقه وقد المسند صنف ثبتا، مكثرا كان الخطيب: وقال ثقة، النسائي:

 ومائتين، وأربعين تسع سنة مات وغيرهم، حبان وابن والخليلي الدارقطني

البخاري. سوى الجماعة، له روى ومائتين، الخمسين بعد مات وقيل

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الزيات. البلخي سليمان بن إبراهيم-١٨٤

 صدوق »اإلرشاد" في الخليلي وقال »الثقات«، في حبان ابن ذكره

 بأحاديث، الثوري عن ويتفرد أنس صاحب الحكم، عبد بالعراق سمع

 بن زفر عن المسند هذا في وروى .قلت: ١٥٢ »اللسان« في كذا انتهى.

الهذيل.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 إسحاق أبو الصائغ ميمون بن إبراهيم هو الصائغ، إبراهيم -١٨٥

وسلم. عليه الله صلى الني مولى المروزي،

 عنه: روى عمر، ابن مولى ونافع سليمان، أبي بن حماد عن: روى

 معين بن يحيى وثقه الكرماني، إبراهيم بن وحسان أدهم، بن إبراهيم

 وقال به، بأس ال زرعة: أبو وقال حديثه، أقرب ما أحمد: وقال والنسائي،

 كان »الثقات": في حبان ابن وقال به، يحتج وال حديثه يكتب حاتم: أبو

 سنة شهيدًا مظلومًا مسلم أبو قتله بالمعروف، األمارين من فاضالً فقيهًا

والنسائي داود وأبو تعليقًا البخاري له روى ومائة، وثالثين إحدى

 تاريخ عن ٥٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

 اإلمام عن ويروي ومسلم، البخاري شيوخ شيوخ من هو وقال: البخاري

المسانيد. هذه في الله رحمه حنيفة أبي

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى قلت:

الخراساني. شعبة بن طهمان بن إبراهيم-١٨٦

 الجمان عقود في كما حنيفة، أبي اإلمام عن , سعيد أبو

 الله عبد بن وحفص المبارك ابن عنه: وروى وسفيان شعبة وعن :٩٨ ص

 وقال الحديث، صحيح المبارك: بن الله عبد قال المسند هذا وفي السلمي،

 حسن صدوق حاتم: أبو وقال به، بأس ال والعجلي: معين بن يحيى

 كان راهويه: بن إسحاق وقال ثقة، داود: وأبو أحمد وقال الحديث،
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 أكثر بخراسان كان ما السماع، كثير الرواية، حسن الحديث صحيح

 وقال لإلرجاء، فيه تكلموا إنما ثقة، الدارقطني: وقال ثقة، وهو منه حديثًا

 ويقال لإلرجاء فيه تكلم يغرب، ثقة مكة، ثم نيسابور سكن حجر: ابن

الجماعة. له روى ومائة، وستين ثمان سنة مات السابعة، من عنه رجع

 تاريخ عن ٥٧ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

 حنيفة أبي اإلمام عن كثيرًا يروي قدره جاللة مع هو وقال: البخاري

 بن وطلحة المقرئ وابن الحارثي له روى قلت: المسانيد. هذه في الله رحمه

مسانيدهم. في الباقي عبد بن ومحمد خسرو وابن محمد

 الله، عبد بن واقد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم - ١٨٧

األشناني. المؤذن إسحاق أبو

 سنة توفي فاضالً، خيرًا كان :٣٤/١ أصفهان« »أخبار في نعيم أبو قال

ستينومائتين.

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت.

 المهاجر، بن ماعز بن مسلم بن الله عبد بن إبراهيم-١٨٨

وبالكشي. بالكجي المعروف البصري مسلم أبو

 األنصاري، الله عبد بن محمد سمع :١٢٠/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 القاسم أبو عنه: روى الطيالسي، الوليد وأبا الشعي، حماد بن الرحمن وعبد
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 من كان وقال: السماك، بن عمرو وأبو الصغار، محمد بن وإسماعيل البغوي،

 وذكر كثيرًا حديثًا بها وروى بغداد، نزل واألمانة، والعلم الفضل أهل

 الحافظ وقال ثقة، صدوق الدارقطني: وقال مادتين، سنة في كان مولده أن

ومائتين. وتسعين اثنتين سنة توفي نبيل، ثقة سعيد. بن الغني عبد

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الهروي. حاتم بن الله عبد بن إبراهيم -١٨٩

 وروى الزناد أبي وابن هشيم عن روى بغداد، نزيل إسحاق، أبو

 بأس ال معين: بن يحيى قال زرعة، وأبو ماجه، وابن الترمذي، عنه:

 وقال صدوق، البغدادي: محمد بن وصالح الرازي زرعة أبو وقال به،

 بالقوي، ليس النسائي: وقال ثبت، ثقة الدارقطني: وقال شيخ، حاتم: أبو

 ما تقيًا، متقنًا حافظا كان الحربي: إبراهيم وقال ضعيف، داودم أبو وقال

 حجر: ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره مثله، أحد ههنا كان

 أربع سنة مات العاشرة، من القرآن بسبب فيه تكلم حافظ، صدوق،

ماجه. وابن الترمذي له روى ومائتين، وأربعين

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 مسلم ابو المهاجر، بن ماعز بن مسلم بن الله عبد بن إبراهيم — ١ ٩ ٠

البصري.

(.١٨٨) في ترجته سبقت
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النيسابوري. التميمي ابوإسحاق السعدي، يزيد بن الله عبد بن إبراهيم - ١٩١

 سمع الثقة، الحافظ اإلمام :هو ٤٤/١٣ »السير« في الذهي قال

 بن محمد عنه: وروى عبادة، بن وروح عبيد، بن ويعلى هشام، بن معاوية

 محدث هو الحاكم: قال السعدية، فاطمة وبنته خزيمة، وابن المروزي، نصر

 مولده ذكر المربعة، رأس على يؤذن وكان الرحلة، كثير أديب، كبير،

 يوم ومائتين وستين سبع سنة توفي ومائة، وسبعين خس سنة تقريبًا

عاشوراء.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 إسماعيل أبو السكسكي إسماعيل بن الرحن عبد بن إبراهيم — ١٩٢

صخير. مولى الكوفي،

 وائل، وأبي موسى، أبي بن بردة وأبي أوفى، أبي بن الله عبد عن: روى

 بن أحمد قال الداالني، خالد وأبو ومسعر، حوشب، بن العوام عنه: وروى

 وقال حديثه، يكتب القوي بذاك ليس النسائي: وقال ضعيف، حنبل:

 إلى منه أقرب الصدق إلى وهو المتن، منكر حديثًا له أجد لم عدي: ابن

 »الثقات"، في حبان ابن وذكره النسائي، قال كما حديثه ويكتب غيره،

والنسائي. داود وأبو البخاري له روى

 تاريخ عن ٥٣ /٣«المسانيد »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو عنه روى وقال: البخاري
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مسنده. في خسرو وابن آثاره في يوسف أبو له روى قلت:

الخوارزمي. الرحمن عبد بن إبراهيم-١٩٣

 اإلمام عن روى القاضي، الخوارزمي البيطار بن إبراهيم هو

 في الحافظ قال المسند، هذا وفي ٩٨ ص الجمان« »عقود في كما حنيفة أبي

 ال حبان: ابن وقال بمستقيمة، ليست أحاديثه عدي: ابن قال ،٨١ »اللسان«

والعدالة. الحديث بكتابة شهرته قلة على المناكير برواية االحتجاج يجوز

 الترجمة ذكر دون ٥٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

مسنده. في الحارثي له روى قلت: الله. رحمه حنيفة أبي عن يروى وقال:

 ويعرف إسحاق أبو عمر بن الرحيم عبد بن إبراهيم -١٩٤
دنوقا. بابن

 بن وسهل سابق، بن محمد سمع :١٣٥/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 صاعد، بن يحيى عنه: روى األزرق، الفضل بن وعباس البجلي، عامر

 محمد بن وإسماعيل الحكيمي، أحمد بن ومحمد المنادى، بن الحسين وأبو

 ثخين المنادى: ابن وقال ثقة، هو الدارقطني: قال وغيرهم، الصغار،

 الخميس يوم مات فأكثروا، عنه الناس كتب الرواية، في صدوق الستر

 له وترجم انتهى، ومائتين، وسبعين تسع سنة األولى جمادى من خلون

عنه. مختصرًا ٥٠٨/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي
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مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 المرتحل، الله عبد بن يقظان بن شمر عبلة ابي بن إبراهيم - ١ ٩٥

إسماعيل. أبو

 الدرداء وأم مالك، بن أنس عن: روى الرملي، سعيد أبو ويقال:

 والليث، مالك، عنه: روى الدرداء، أبي بن وبالل الصغرى،

 ثقة، والنسائي: سفيان بن ويعقوب ودحيم معين ابن قال المبارك، وابن

 وقال صدوق، حاتم: أبو وقال الثقات، أحد كان المديني: ابن وقال

 الشام أهل تابعي من ثقة الخطيب: وقال باس، به ليس التميز: في النسائي

 أدب له فاضالً ثقة كان »التمهيد«: في البر عبد ابن وقال حديثه، يجمع

 الجماعة له روى ومائة، وخسين اثنتين أو إحدى سنة مات ومعرفة،

الترمذي. سوى

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الزبيدي. المهاجر بن الضحاك بن العالء بن إبراهيم - ١٩٦

 بن إسماعيل عن روى بزبريق، المعروف الحمصى، إسحاق أبو

 الرازي، حاتم وأبو داود، أبو عنه: وروى مسلم، بن والوليد عياش،

 وقال مستقيم، حديثه عدي: ابن وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره

 واحد، حديث في إال الحديث مستقيم حجر: ابن وقال صدوق، حاتم: أبو
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 وثالثين، خس سنة مات العاشرة، من عليه أدخله محمدا ابنه إن يقال:

داود. أبو له روى وثمانون، ثالث وله

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

هم نيد مسا في خسرو وابن محمد

 بن شريح بن سليمان بن الحسن بن علي بن إبراهيم - ١٩٧

القافالئي. إسحاق إسحاق.أبو

 القرشي، الله عبيد بن أحد عن حدث :١٣٣/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن وأحمد المظفر، بن محمد عنه: روى الهيثم، بن ويزيد الرقاشي، قالبة وأبي

مسعود. بن الله عبد عن حديثًا طريقه من وروى الفرج،

 تاريخ عن ٦٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في وغيره المظفر بن محمد الحافظ عنه يروي وقال: الخطيب

الخالل. البصري إسحاق أبو عيسى بن إبراهيم - ١٩٨

 الثوري، سفيان عنن روى ٢٦٦/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 سنة أبي عنه كتب حاتم: أبي ابن قال هالل، وأبي فضالة، بن ومبارك

ومائتين. عشرة أربع

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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 أخو الكندي، معديكرب بن حجر بن قيس بن إبراهيم - ١٩٩

األشعه.

 الني على وفد الكلي: بن هشام قال :١٥/١ اإلصابة في حجر ابن قال

 ابن ذكره النسابة، األعرج إسحاق والد وهو فأسلم، وسلم عليه الله صلى

موسى. وأبو فتحون ابن واستدركه الصحابة في شاهين

 تاريخ عن ٥١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

البخاري.

 بن المطلب عبد بن الله عبد بن محمد البشر، سيد بن إبراهيم -٢٠٠

هاشم.

 في حجر ابن قال ثمان، سنة الحجة ذي في ولدته القبطية، مارية أمه

 به جزم عشر، سنة ومات الزبيري: مصعب قال ٩٣/١ اإلصابة

 وقالت األول، ربيع شهر من خلون لعشر الثالثاء يوم وقال: الواقدي،

 عشر سبعة بلغ المؤمل. بن محمد وقال شهرا، عشر ثمانية عاش عاشة.

 عقيل عن لهيعة، ابن طريق من مندة، ابن وأخرج أيام، وثمانية شهرا

 إبراهيم ولد لما أنس: عن شهاب، ابن عن كالهما حبيب، أبي بن ويزيد

 أتاه حتى وسلم، عليه الله صلى الني نفس في يقع كان جاريته مارية من

 حديث هذا إبراهيم"، أبا يا عليك »السالم فقال: السالم، عليه جبريل

بن يعقوب حدثنا »مسنده«؟ في أحمد وقال الزهري، حديث من غريب
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 أبي بن الله عبد حدثني إسحاق، ابن عن أبي، حدثنا سعد، بن إبراهيم

 الله صلى الني ابن إبراهيم توفي لقد قالت. عاشة، عن عروة، عن بكر،

 حسن، إسناده عليه. يصل فلم شهرا، عشر ثمانية ابن وهو وسلم، عليه

 ضعيف، وهو عجالن، بن عطاء طريق من يعلى وأبو سعد، ابن وروى

 عليه وكبر إبراهيم ابنه على صلى وسلم عليه الله صلى الني أن أنس عن

 عليه وكبر عليه صلى أنه الجمهور إليه ذهب الذي النووي: قال أربعا،

 أو شهرا عشر سبعة عاش أنه البخاري »صحيح« وفي تكبيرات، أربع

 عامر أبي طريق من مندة، ابن وأخرج الشك، على شهرا عشر ثمانية

 الني ابن إبراهيم توفي قال: أنس، عن السدي، عن سفيان، عن األسدي،

 بالبقيع، »ادفنوه فقال. شهرا، عشر ستة ابن وهو وسلم، عليه الله صلى

 حديث من نعرفه ال غريب، وقال: الجنة« في رضاعه تتم مرضعا له فإن

 تهذيبه: من إبراهيم ترجمة في النووي وقال الوجه، هذا من إال الثوري

 فباطل نبيا لكان إبراهيم عاش لو المتقدمين: بعض عن روي ما وأما

انتهى عظيم. على وهجوم ومجازفة المغيبات، على الكالم على وجسارة

 وجه له يظهر لم وكأنه الصحابة، من ثالثة عن وروده مع عجيب وهو

 الوقوع، تستلزم ال الشرطية القضية أن وجوابه إنكاره، في فبالغ تأويله

 أخرجه أعلم، واله بظنه، هذا مثل على يهجم أنه بالصحابي نظن وال

 بنفسه، يجود وهو عليه دخل وأنه موته، قصة وفيه ومسلم، البخاري

نقول وال يحزن، والقلب تدمع، العين »إن وفيه: تذرفان، عيناه فجعلت
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 طريق من ولمسلم لمحزونون»، إبراهيم يا بك وإنا ربنا، يرضي ما إال

 الله رسول من بالعيال أرحم أحدا رأيت ما أنس: عن سعيد بن عمرو

 وكان المدينة، عوالي في مسترضعا إبراهيم كان وسلم، عليه الله صلى

 في إبراهيم وفاة وكانت موته. قصة فذكر ويقبله، فيأخذه معه ونحن ينطلق

 باطل الثالث وهذا الحجة. ذي في وقيل رمضان: في وقيل: األول. ربيع

 كان وسلم عليه الله صلى الني ألن عشر، سنة مات بأنه القول على

 البيهقي حكى وقد الحجة، ذي آخر في مات كان إن إال الوداع حجة في

 والله ثمان سنة مات يكون هذا فعلى فقط، يوما سبعين عاش بأنه قوال

أعلم.

ه. ١ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 الفزاري إسحاق أبو أسماء بن الحارث بن محمد بن إبراهيم -٢ ٠ ١

الكوفي.

 سفيان عنه: وروى الحجاج، بن وشعبة الثوري، سفيان عن روى

 حاتم: أبو وقال ثقة، ثقة معين: بن يحيى قال المبارك، بن الله وعبد الثوري،

 العجلي: وقال األئمة، أحد مأمون ثقة النسائي: وقال اإلمام، المأمون الثقة

 وقال إماما، كان عيينة: بن سفيان وقال سنة، صاحب صالحا، رجالً ثقة، كان

 وقال حديثه، في الخطأ كثير وغزو، سنة صاحب فاضال، ثقة كان سعدم ابن

 فيه نظر السير، كتاب صاحب وهو به يقتدى إمام إسحاق أبو الخليلي:
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 توفي »الثقات"، في حبان ابن وذكره ورضيه، ترتيبه على كتابًا وأملى الشافعي

الجماعة. له روى ومائة، وثمانين ثمان أو ست أو خس سنة

 تاريخ عن ٥٦ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 حنيفة أبا وسمع ومسلم، البخاري شيوخ شيوخ من هو وقال: البخاري

 الكثير عنه يروي الشافعي، اإلمام شيوخ من وهو المسانيد هذه في عنه وروى

مسنده. في الحارثي له روى قلت: كنيته. دون باسمه ويذكر مسنده في

 إسحاق أبو ميمون، بن الحارث بن محمد بن إبراهيم -٢ ٠ ٢

نائلة. بابن المعروف األصبهاني

 عمرو بن إسماعيل سمع :٩١٣/١٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن وسعيد هارون، بن وعمار منصور، بن سعيد الرحلة وفي البجلي،

 بندار، بن وأحمد والطبراني، العسال، أحمد أبو وعنه: فالن،

 في نعيم أبو له روى قلت: ومائتين. وتسعين إحدى سنة توفي

٠ مسنده

األرموي. إسحاق أبو الحسن بن محمد بن إبراهيم -٢٠٣

 على خرج كبير، محدث : ٤٣٤/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الفقيه أحمد بن الله وعبد الغطريفي، أحمد أبي من وسمع الصحيح،

 وكان والجوزقي، خزيمة، بن طاهر وأبي سفيان، بن الحسن صاحب
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 والتواريخ والمسانيد األصول من كثيرًا وجمع وجد طاف متفننا، أصوليًا

 القاسم أبو عنه روى كهال، شوال في بنيسابور توفي القليل، إال يرو ولم

٠ انتهى ،الله عبد وابنه ،المشيري

 بن ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد

 بن محمد بن المنصور الله عبد بن المهدي محمد بن إبراهيم -٢ ٠ ٤

 بابن ويعرف إسحاق المطلب.ابو عبد بن العباس بن الله بنعبد علي

شكلة.

 أيام في ببغداد بالخالفة له بويع :٦٨/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 المأمون، قبل من أميرا الحسن وكان سهل، بن الحسن وقاتل المأمون،

 واستخفى حميد، فهزمه فقاتله الطوسي حميد نحوه فتوجه إبراهيم، فهزمه

 حالك أسود وكان عنه، فعفا المأمون به ظفر حتى طويلة مدة إبراهيم

 وال لسانا، منه أفصح قبله الخلفاء أوالد في ير ولم الجثة، عظيم اللون،

ومائتين. وعشرين أربع سنة توفي شعرا، أجود

 بارع مفوها فصيحا كان :٥٢ ٠ /٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

 ابن له: ويقال الموسيقى. ومعرفه الغناء في الغاية إلى بارعا والشعر، األدب

 وعنه: األبح، يحيى بن وحماد فضالة، بن المبارك عن: روى أمه، وهي شكلة،

وغيرهم الهيثم، بن وأحد فروة، بن وحميد الله، هبة ابنه
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 له ألن ذكرناه إنما :٦٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال قلت:

المسانيد. هذه في ذكرًا

 الهمداني األجدع بن المنتشر بن محمد بن إبراهيم -٢ ٠ ه

الكوفي.

 عنه: وروى مسلم، بن وقيس مالك، بن وأنس أبيه، عن: روى

 وقال صدوق، ثقة حاتم: وأبو أحمد قال عوانة، وأبو والثوري، شعبة،

 العجلي وقال ثقة، كوفي شريف سفيان: بن يعقوب وقال ثقة، النسائي:

 له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة، معين: بن ويحيى سعد وابن

الجماعة.

 تاريخ عن ٥٣ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في الرواية عنه وأكثر حنيفة، أبو منه سمع وقال: البخاري

 والحارثي آثاريهما في الحسن بن ومحمد يوسف، أبو له روى قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن

 الله، عبد بن سختويه بن يحيى بن محمد بن إبراهيم —٢٠٦

النيسابوري. المزكي إسحاق أبو

 بن إسحاق بن محمد سمعن : ١٦٨/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه وحدثنا الماسرجسي، العباس وأبا السراج، إسحاق بن ومحمد خزيمة،
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 الرزاز، أحمد بن وعلي الفوارس، أبي بن ومحمد رزقويه، بن الحسن أبو

 وستين اثنتين سنة وتوفي للحج، مواصال مكثرًا ثبتا ثقة كان وقال:

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت: وثالثمائة.

التميمي المختار بن إبراهيم -٢٠٧

 المهملة بالحاء حبويه، له: يقال الخواري، الرازي إسماعيل أبو

 وعن ،٩٨ ص الجمان« »عقود في كما حنيفة أبي عن روى والموحدة،

 سعيد بن ومحمد الرازي، حيد بن محمد عنه: وروى ومالك شعبة،

 بن سلمة من إلي أحب وهو الحديث، صالح حاتم: أبو قال األصبهاني،

 ال داود: أبو وقال بذاك، ليس معين: بن يحيعى وقال مجاهد، بن وعلي الفضل،

 وقال »الثقات»، في شاهين ابن وذكره »الثقات"، في حبان ابن وذكره به، بأس

 المائة، بعد وثمانين اثنتين سنة مات يقالم الحفظ، ضعيف صدوق حجر: ابن

ماجه. وابن والترمذي المفرد« »األدب في البخاري له روى

 تاريخ عن ٥٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

المسانيد. هذا في حنيفة أبي اإلمام عن يروي بمن هو وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

 إسحاق أبو سهل، بن غخلد بن جعفر بن مخلد بن إبراهيم -٢٠٨

بالباقرحي. المعروف

 عياش بن يحيى بن الحسين سمع : ١٨٩/٦ »التاريخ« في الخطيب قال
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 كتبنا وقال: المصري، محمد بن وعلي الهاشمي، القاسم بن وحمزة القطان،

 أهل ومن الضبط، جيد النقل حسن الكتاب، صحيح صدوقًا وكان عنه

 جرير بن محمد مذهب الفقه في ينتحل وكان باألدب، والمعرفة العلم

 الحجة ذي من عشر السابع األربعاء يوم من العصر وقت وتوفي الطبري،

 ١٣٨/١٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم وأربعمائة. عشر سنة

بغداد. تاريخ من ملخصًا

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:

األموي. دينار بن مرزوق بن إبراهيم -٢ ٠ ٩

 عن: روى عفان، بن عثمان مولى مصر، نزيل البصري، إسحاق أبو

 والطحاوي، النسائي، عنه: وروى جرير، بن ووهب الطيالسي، داود أبي

 عثمان دار في كان دينارًا جده أن يذكر وكان الطحاوي: جعفر أبو قال

 وقال به، بأس ال آخر: موضع في وقال صالح، النسائي: قال قتل، يوم

 يونس: ابن وقال يرجع، فال له، فيقال يخطي، كان أنه إال ثقة الدارقطني:

 ابن وذكره صدوق ثقة وهو عنه كتبت حاتم: أبي ابن وقال ثبتا، ثقة كان

 في الحافظ له رمز وقد ثقة، عثمان: بن سعيد وقال »الثقات«، في حبان

 الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: بالنسائي. التهذيب

مسنديهما. في خسرو وابن
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٠ مسعدة بن إبراهيم ٢١٠

 الطائفي، مسلم بن محمد عنه حدث شيخ، »الميزان": في هي لذ ا قال

 عن أرسل زرعة: أبو قال »اللسان« في الحافظ وزاد هو، من يعرف ال

 في حبان ابن وذكره مجهول، حاتم؟ أبو قال وسلم، عليه الله صلى الني

)الثقات«.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

بالهجري. لمعروف الكوفي، أبوإسحاق العبدي إبراهيمبنمسلم -٢١١

 عياض، وأبي األحوص، وأبي أوفى، أبي بن اله عبد عن: روى

 بن علي قال غزوان، بن فضيل بن ومحمد عيينة، وابن شعبة، عنه: وروى

 جيدة سياقة الحديث يسوق الهجري إبراهيم كان عيينة: ابن عن المديني

 منكر البخاري: وقال بشيئ، حديثه ليس معين: ابن قال فيه، ما على

 عندي وهو حديثه يكتب ضعفه ومع عدي: بن أحمد أبو وقال الحديث،

 به، بأس ال رفاعًا كان الفسوي: وقال مجديثه، االحتجاج يجوز ال ممن

ماجه. ابن له روى الوهم، كثير رفاع ولكنه صدوق هو األزدي: وقال

 تاريخ عن ٥٣ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو عنه روى وقال: البخاري

مسنده. في خسرو وابن آثاره في الحسن بن محمد له روى قلت:
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 إسحاق أبو القاضي الفقيه الحجاج، بن معقل بن إبراهيم -٢١٢

نسف. مدينة قاضي لنسفي، ا

 بن هشام بدمشق سمع ٢٢٥/٧ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 بكتاب البخاري عن: وحدث كريب، وأبا منيع، بن أحمد وبغيرها عمار،

 بن وخلف أحمد، بن إبراهيم بن علي الحسن أبو عنه: وروى الصحيح،

 باإلمام :٤٩٣/١٣ »السير« في الذهي ووصفه البخاري، الكرابيسي محمد

 في مات حافظ، ثقة، هو الخليلي: يعلى أبو وقال القاضي، الفقيه الحافظ

 والتفسير الكبير المسند له قلت. ومائتين، وتسعين خس سنة الحجة ذي

انتهى. مجتهدًا، فقيها وكان ذلك، وغير

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

السامري. موسى بن منصور بن إبراهيم -٢١٣

 عباس: بن الله عبد حديث طريقه من ١٢٥/٧ »التاريخ« في الخطيب أسند

تأخر" وما ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابًا إيمانًا رمضان صام »من

٧٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلتم

 المعروف الجوزي، إسحاق أبو إسحاق بن موسى بن إبراهيم -٢١٤

لتوزي. با

 القاضي، الوليد بن بشر سمع : ١٨٧/٦ »التاريخ« في الخطيب قال
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 الموصلي، عمار بن الله عبد بن ومحمد النرسي، حماد بن األعلى وعبد

 بن علي وأبو قانع، بن الباقي وعبد المنادى، بن الحسين أبو عنه: روى

 قال صدوق، الدارقطني: وقال ثقة، وكان الزيات، حفص وأبو الصواف،

 انتهى. أربع، سنة المنادى ابن وقال وثالثمائة، ثالث سنة مات قانع: ابن

 من وهو المحدث الحجة اإلمام :٢٣٤/١٤ »السير« في الذهي وقال

الشقات.

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ ه مسند

التميمي. زاذان بن يزيد بن موسى بن إبراهيم -٢١٥

 حنبل بن أحمد وكان بالصغير، المعروف الفراء، الرازي إسحاق أبو

 روى والجاللة، العلم في كبير هو ويقول: الصغير له يقول من على ينكر

 البخاري عنهم وروى مسلم، بن والوليد الصنعاني، يوسف بن هشام عن

 جعفر أبي من أتقن وهو الثقات من حاتم: أبو وقال داود، وأبو ومسلم

 روى إمام، ثقة م »اإلرشاد« في الخليلي وقال ثقة، النسائي: وقال الجمال،

 الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: الجماعة. له

مسنديهما. في محمد بن وطلحة

الوردولى. الجرجاني موسى بن إبراهيم -٢١٦

 حنيفة أبي أصحاب شيخ جرجان قرى من أنها أظن السمعاني: قال
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 ٧٧٧/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال مدافع، غير وقته في بها

 سليمان، بن ومعتمر عياض، بن فضيل من وسمع العلم، وطلب رحل

 بن وأحمد المهلي، المؤمن عبد بن الرحمن عبد وعنه: المبارك، بن الله وعبد

وغيرهما. السعدي، حفص

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

األشعري. قيس بن الله عبد موسى أبي بن إبراهيم -٢١٧

 ودعا بتمرة، وحنكه فسماه وسلم، عليه الله صلى الني حياة في ولد

 شعبة، بن والمغيرة أبيه، عن: روى الكوفة، أهل في عداده بالبركة له

 ولم رؤية، له حجر: ابن وقال عمير، بن وعمارة الشعي، عنه: وروى

 حدود في مات العجلي، ووثقه الصحابة، بعض من إال سماع له يثبت

ماجه. وابن والنسائي مسلم له روى السبعين،

 بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاريهما، في الحسن

الكوفي. إسحاق أبو البجلي جابر بن مهاجر بن إبراهيم -٢١٨

 عنه: وروى حراش، بن وربعي النخعي، يزيد بن إبراهيم عن: روى

 الثوري: سفيان قال الحجاج، بن وشعبة الثوري، وسفيان قدامة، بن زائدة

-١٢٠-



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 بن أحمد وقال بالقوي، يكن لم القطان: سعيد بن يحيى وقال به، بأس ال

 جائز العجلي: وقال ضعيف، معين: بن يحيى وقال به، بأس ال حنبل:

 آخر: موضع في وقال الحديث، في بالقوي ليس النسائي: وقال الحديث

 الهجري إبراهيم من أصلح عندي هو عدي: ابن وقال بأس، به ليس

 يعتبر الدارقطني: وقال ثقة، سعد: ابن وقال الضعفاء، في يكتب وحديثه

 الساجي وقال لين، حديثه وفي شرف له سفيان: بن يعقوب وقال به،

 محله حاتم: أبو وقال الحديث، صالح داود: أبو وقال فيه، اختلفوا صدوق

البخاري. سوى الجماعة له روى الصدق، محل عندنا

 تاريخ عن ٥٤ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو عنه روى وقال: البخاري

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

مهدي. بن إبراهيم -٢١٩

 وابن غياث، بن حفص عن: روى األصل، بغدادي المصيصي، لعله

 حبان ابن وذكره وجماعة، حنبل، بن وأحمد داود، أبو عنه: وروى عيينة،

 عنه، يحدثنا أحمد كان داود: أبو وقال ثقة، قانع: ابن وقال »الثقات»، في

 اربع، سنة مات العاشرة، من مقبول حجر: ابن وقال ثقة، حاتم: أبو وقال

داود. أبو له روى ومائتين، وعشرين خس وقيل:

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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الطائفي. ميسرة بن إبراهيم -٢ ٢ ٠

 وروى جبير، بن وسعيد أنس، عن: روى لموالي، ا من مكة، نزيل

 وقال والنسائي، والعجلي معين بن ويحيى أحمد وثقه وشعبة، أيوب، عنه:

 ثقة كان سعدم ابن وقال ومائة، وثالثين ثتتين سنة من قريبًا مات البخاري:

 له روى »الثقات"، في حبان ابن وذكره صالح حاتم: أبو وقال الحديث كثير

الجماعة.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 القاسم أبو الحسين، بن محمد بن إبراهيم بن نجيح بن إبراهيم -٢٢١

الكوفة. أهل من زهرة بني مولى الفقيه،

 أبيه، عن: بها وحدث بغداد نزل : ١٩٨/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 الجراحي، الحسن أبو القاضي عنه: روى البكائي، إسحاق بن محمد وعن

 ال الكوفة فقيه كان الحافظ: حماد بن أحمد بن محمد قال المظفر، بن ومحمد

 وإنما السنن كتاب وصنف للسنن، الناس أحفظ من وكان عليه، يتقدم

 سنة مات وصدق، وفضل وخير قرآن صاحب وكان حفظه، من عامته

وثالثمائة. عشرة ثالث

 »تاريخ من ملخصًا ٢٦٢/١٣ اإلسالم تاريخ في الذهي له وترجم

٧٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت: بغداد«
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 محدث الرازي، إسحاق أبو العزيز عبد بن نصر بن إبراهيم -٢٢٢

نهاوند.

 وعمرو نعيم، أبي عن: روى :٣٥٥/١٣ »السير« في الذهي قال

 والقاسم أوس، بن محمد بن أحمد عنه: وروى حذيفة، وأبي مروزق، ابن

 عند معنا كان حاتم: أبو قال حمدان، بن الرحمن وعبد صالح، أبي ابن

 مقامه لطول نصر بن إبراهيم إن وقيل: يورق، وكان بالبصرة سلمة أبي

 وكان بها، وحدث همدان وقدم المسند، صنف وقد دكانا بها فتح بالبصرة

 الخليلي: قال ومائتين، الثمانين حدود في توفي اإلسناد، عالي الشان، كبير

صدوق. وهو جزءًا وثالثون نيف مسنده

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الله عبد بن زيد بن نصر بن محمد بن نصر بن إبراهيم -٢٢٣

الكندي. إسحاق أبو

 بن ومعاوية مسلم، بن عفان سمع : ١٩٦/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 العطار، مخلد بن ومحمد إسحاق، ابنه عنه: وروى عقبة، بن وقبيصة عمر،

 مات ثقة، سعيد: بن العباس أبو وقال الصالحين، الله عباد من كان وقال:

مخلد. بن ومحمد قانع ابن قاله ومائتين، وستين تسع سنة

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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العدوي. النحام بن نعيم بن إبراهيم -٢٢٤

 الحجازي، العدوي هو م٣٣١/١ الكبير« »التاريخ في البخاري قال

 فسماه نعيما يسمى كان نعيما أن : ٩٦/١ »اإلصابة« في حجر ابن وقال
 الني عهد في ولد بكار: بن الزبير قال صالحًا، وسلم عليه الله صلى النبي

 وهو له امرأة طلق أسامة أن سعد ابن وذكر وسلم، عليه الله صلى

 النحام بن نعيم فتزوجها وسلم عليه الله صلى الني عهد في شاب

 ابنته، هذا إبراهيم الخطاب بن عمر زوج الزبير وقال إبراهيم، له فولدت

 بنت كلثوم أم من عمر بنت رقية عنده كانت أنه لبالذري: ا وعند قلت:

 في حبان وابن الحرة، يوم قتل وقال: تاريخه، في البخاري وذكره علي،

 له قلت قال: مجاهد، طريق من تاريخه في البخاري وروى التابعين، ثقات
 وجاء كافر، العلج فإن الله، إلى تب نعيم: ابن إبراهيم لي فقال العلوج،

 عن يوسف، أبي طريق من مندة، ابن أخرجه وهم، فيه حديث في ذكر له

 فدبره، النحام بن إلبراهيم كان عبدا أن جابر: عن عطاء، عن حنيفة، أبي
 درهم، بثمانمائة وسلم عليه الله صلى النبي فباعه ثمنه، إلى احتاج ثم

 عليه الله صلى الني أن جابر عن وجه غير من روي مندة: ابن وقال

 نعيم أبو وتعقبه - إبراهيم فيه ليس يعني - النحام البن عبدا باع وسلم

 نعيم البن كان عبدا أن فيه كان وإنما قال: فيه، صحف مندة ابن بأن

 ال نعيم البن فيه كان لو ألنه يستقيم، ال هذا قلت. إلبراهيم. فجعله
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 قالوان عطاء عن األثبات رواه الذي وإنما الصحبة، نعيم البن ذلك يثبت

 جابر، عن وغيرهم، الزبير، وأبو المنكدر، ابن رواه وكذا النحام، بن نعيم

 وقال الحديث. هذا في ذكر له يصح فال إبراهيم وأما يسميه. ال فبعضهم
 بن الله لعبيد بنت النحام بن نعيم بن إبراهيم تحت كانت الزبيري: مصعب

 فأدخله بيده الخطاب بن عمر بن عاصم فأخذ فماتت، الخطاب، بن عمر

 فاختار اختر، له: وقال وحفصة، عاصم أم ابنتيه إليه وأخرج منزله،

 رأيت فقال: أجملهما، وهي عاصم أم تركت له: فقيل لها، فزوجها حفصة

 من يصيبوا أن لعلهم فقلت: ذكروها، مروان آل أن وبلغني رائعة، جارية

 ثم العزيز، عبد بن عمر فولدت مروان بن العزيز عبد فتزوجها دنياهم.

 فتزوج الحرة، يوم إبراهيم وقتل العزيز، عبد عن عاصم أم ماتت
 بن الله عبد على شهد فيمن ذكرا له ورأيت حفصة، أختها العزيز عبد

أرضه. بوقف عمر

 تاريخ عن ٥١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ترجم قلت

 عند قصة ضمن وقع بل المخرجين سند في يقع ولم قلت: البخاري.

يوسف. وأبي خسرو وابن الحارثي

الجشاش. إسحاق أبو أيوب. بن الوليد بن إبراهيم -٢٢٥

 والقعني، نعيم، أبا سمع ١٩٩/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

عياش بن يحيى بن الحسن عنه: روى جعفر، بن الحميد عبد بن وسعد
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 كان وقال: الصفار، محمد بن وإسماعيل المنادي، بن الحسين وأبو القطان،

ومائتين. وسبعين اثنتين سنة المحرم في مات ثقة، الدارقطني: وقال ثقة،

 »تاريخ من ملخصًا ٥١/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

بغداد«.

الخطيب. عن ٦٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

النيسابوري. هانئ بن إبراهيم -٢٢٦

 في الخطيب قال بغداد، نزيل اإلمام، الفقيه األرغياني إسحاق أبو

 ومحمد ويعلي العبسي، موسى بن الله عبيد عن: روى :٢٠٤/٦ »التاريخ«

 محمد بن الله وعبد حنبل، بن أحمد بن الله عبد عنه: وروى عبيد، ابني

 في ورحل األبدال أحد كان وقال: صاعد، بن محمد بن ويحيى البغوي،

 بن أحمد وقال بغداد، استوطن ثم ومكة، ومصر والشام العراق إلى العلم

 وقال النيسابوري، إسحاق فأبو األبدال من رجل ببغداد كان إن حنبل:

 :١٧/١٣ »السير« في الذهي وقال بغداد، سكن فاضل ثقة الدارقطني:

 أحمد ووثقه مامون، ثقة، الحاكم! وقال صدوق، ثقة، حاتم: أبي ابن قال

 وستين خس سنة اآلخر ربيع في مات ويجله، ويحترمه يغشاه وكان

ومائتين.

 في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ بهما مسند
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 مولى المكي، إسماعيل أبو األموي، الخوزي يزيد بن إبراهيم -٢٢٧

العزيز. عبد بن عمر

 الرزاق، عبد عنه: وروى الزبير، وأبي وعطاء، طاووس، عن: روى

 معين: ابن وقال الحديث، متروك أحمد: قال سليمان، بن ومعتمر ووكيع،

 يكتب من عداد في هو عدي: بن أحمد أبو وقال شئ، وليس بثقة، ليس

 مائة سنة توفي سعد: ابن قال الضعف، إلى نسب قد كان وإن حديثه

ماجه. وابن الترمذي له روى وخمسين، وأحدى

آثاره. في محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الصيرفي. الكوفي الكندي الحضرمي يوسف بن إبراهيم -٢٢٨

 »اليوم في النسائي عنه: وروى عيينة، وابن المبارك، ابن عن: روى

 إسحاق بن موسى وقال بالقوي، ليس النسائي قال والبزار، والليلة«،

 في حبان ابن وذكره صدوق، الحضرمي: الله عبد بن محمد وقال ثقة،

 له روى ومائتين، وأربعين تسع سنة اآلخرة جمادى في مات »الثقات»،

 روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: والليلة. اليوم عمل في النسائي

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له

قدامة. بن ميمون بن يوسف بن إبراهيم -٢٢٩

 بالماكياني المعروف البلخي إسحاق أبو الباهلي رزين ابن وقيل:
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 عند المحل كبير يوسف، بن ومحمد يوسف بن عصام أخو الرأي، صاحب

 عنه: وروى عيينة، وابن المبارك، ابن عن: روى حنيفة، أبي أصحاب

 هذا الذهي: وقال به، يشتغل ال حاتمن أبو قال السجزي، وزكريا النسائي،

 لعليك ذكرته الدارقطني: وقال ثقة، النسائي: وقال اإلرجاء، ألجل تحامل

 سنة األولى جمادى من بقين ألربع الجمعة يوم مات ثقة، ثقة فقال: الرازي

النسائي. له روى ومائتين، وثالثين تسع

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 تيم التيمي، شريك بن يزيد بن إبراهيم هو التيمي، إبراهيم -٢٣ ٠

الكوفي. أسماء أبو الرباب

 بن سعيد عنه: روى شريك، بن يزيد وأبيه مالك، بن أنس عن: روى

 قال زرعة، وأبو معين بن يحيى وثقه الله، عبيد بن والحسن مسروق،

 صابرًا عابدًا كان »الثقات«: في حبان ابن وقال الحديث، صالح حاتم: أبو

الجماعة. له روى وتسعين، اثنتين سنة مات الدائم، الجوع على

 بن ومحمد الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد

 بن قيس بن يزيد بن إبراهيم هو النخعي، إبراهيم -٢٣١

الكوفي. النخعي عمران أبو عمرو بن األسود

وسويد األجدع، بن ومسروق النخعي، قيس بن علقمة عن: روى
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 بن ومنصور مرة، بن وعمرو سليمان، أبي بن حاد عنه: روى غفلة، ابن

 عليه الله صلى الني أصحاب من أحد عن يحدث لم العجلي: قال المعتمر،

 الكوفة أهل مفتي وكان رؤيا، عائشة ورأى جماعة، منهم أدرك وقد وسلم

 التكلف، قليل متوقيا فقيهًا صالحًا رجال وكان زمانهما، في والشعي هو

 صيرفي إبراهيم كان األعمش: وقال الحجاج، من مختف وهو ومات

 مراسيل من إلي أحب إبراهيم مراسيل معين: بن يحيى وقال الحديث،

 سنة مات الخامسة، من كثيرًا يرسل أنه إال ثقة حجر: ابن وقال الشعي،

الجماعة. له روى نحوها، أو خسين ابن وهو وتسعين، ست

 تاريخ عن ٥٢ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 والحارثي المقرئ وابن آثاريهما، في ومحمد يوسف أبو له وروى البخاري

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة

 األنصاري الخزرجي عبيد بن قيس بن كعب بن أبي-٢٣٢
القراء. سيد المنذر أبو

 الثانية العقبة أصحاب من كان:١٩/١ »اإلصابة« في الحافظ قال

 »ليهنك وسلم: عليه الله صلى الني له قال كلها، والمشاهد بدرًا، وشهد

 وكان القرآن»، عليك أقرأ أن أمرني الله »إن له: وقال المنذر". أبا العلم

 الني عن ذلك ويروي أبي« يا »إقرأ ويقول: المسلمين، سيد يسميه عمر

 وعده صحاحهم، في أحاديثه األئمة وأخرج أيضا، وسلم عليه الله صلى
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 عشرة تسع أو عشرين سنة مات الفتيا، أصحاب من الستة في مسروق

 له روى األقاويل، أثبت وهو ثالثين سنة عثمان خالفة في مات وقيل:

الجماعة.

 آثاره في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي

األغر. بن أبيض-٢٣٣

 عن السلمي الرحمن عبد أبو روى ٧٨/١ »الميزان« في الذهي قال

 وقال انتهى. حديثه، يكتب البخاري: وقال بقوي، ليس الدارقطني:

 أعاده ثم ،٨٦/٦ »الثقات« في حبان ابن ذكره :٣٦٤ »اللسان« في الحافظ

 ضعيف، مجهول، األزدي: وقال يخطي، ممن كان وقال: ١٣٧/٨ الرابعة في

 أبيه عن األخيل كتبناعنأحمدبنبي :٣٣/٣ »الكامل« في عدي ابن وقال

 الحسين بن وقار وعن نسخة، األغر بن األبيض عن زيد بن عكرمة عن

 أربعين قدر األغر بن األبيض عن بشر بن فهر عن الوزان أيوب عن

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: حديثًا

.مسنديهما في محمد

حجية. بن الله عبد بن اجلح -٢٣٤

 والد الكوفي، حجية أبو الكندي معاوية بن الله عبد بن أجلح ويقال:
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 عن: روى لقب، واألجلح يحيى، اسمه ويقال: األجلح بن الله عبد

 وثقه الثوري، وسفيان شعبة، عنه: وروى بريدة، بن الله وعبد الزبير،

 عنه يروى صالحة، أحاديث له عدي: ابن وقال والعجلي، معين بن يحيى

 وال إسنادًا ال للحد مجاوزًا منكرًا حديثًا له أجد ولم وغيرهم، الكوفيون

 صدوق، الحديث، مستقيم عندي وهو الكوفة، شيعة في يعد أنه إال متنا،

 ثقة سفيان: بن يعقوب وقال سعد، وابن والجوزجاني النسائي وضعفه

 له روى ومائة، وأربعين خس سنة مات علي: بن عمرو وقال لين، حديثه

واألربعة. المفرد« »األدب في البخاري

 في ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في والحارثي المقرئ وابن آثاريهما،

الكوفي. الجواب أبو الضي جواب بن أحوص -٢٣٥
 بن محمد عنه: وروى رزيق، بن وعمار الثوري، سفيان عن: روى

 عن خيثمة أبي بن بكر أبو قال المديني، بن وعلي نمير، بن الله عبد

 شيبة بن يعقوب وقال القوي، بذاك ليس مرة: وقال ثقة، معين: بن يحيى

 كان »الثقات«: في حبان ابن وقال صدوق، حاتم: أبو وقال ثقة، يحيى: عن

 عشرة إحدى سنة مات الحضرمي: الله عبد بن محمد وقال وهم، ربما متقنًا

والنسائي. والترمذي داود وأبو مسلم له روى ومائتين،

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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العنسي. األسود بن عمرو وهو عمير بن حكيم بن أحوص -٢٣٦

 رأى حمصي أنه والصحيح دمشقي، إنه وقيل: الحمصي، الهمداني ويقال:

 وروى أنسا، سمع البخاري: وقال المازني، بسر بن الله وعبد مالك بن أنس

 النسائي: وقال به، بأس ال العجلي: قال أسامة، وأبو عيينة، ابن عنه:

 حدث إذا به يعتبر الدارقطني: وقال بثقة، ليس آخر: موضع في وقال ضعيف،

 يرويه فيما وليس حديثه يكتب من وهو روايات له عدي: ابن وقال ثقة، عنه

ماجه. ابن له روى عليها، يتابع ال بأسانيد يأتي أنه إال منكر شيء

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

محمد. بن الرحن عبد واسمه إياس ابي بن آدم -٢٣٧

 العسقالني الحسن أبو المروذي الخراساني شعيب بن ناهية ويقال:

 الحديث طلب وبها ببغداد ونشأ خراسان من أصله تيم، أو تميم بني مولى

 عنه: وروى سلمة، بن وحماد شعبة، عن: روى شيوخها، عن وكتب
 عند مكينًا كان أحمد: وقال ثقة، داود: أبو قال والدارمي، البخاري،

 من متعبد مامون ثقة حاتم: أبو وقال به، بأس ال النسائي: وقال شعبة،

 وقال ضعفاء، قوم عن حدث ربما ثقة معين: ابن وقال الله، عباد خيار

 الدمشقي: زرعة أبو وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة العجلي:

 »الناسخ كتاب في داود أبو له روى ومائتين، وعشرين إحدى سنة مات

مسلم. سوى والباقون وغيره والمنسوخ«
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

البكري. ويقال الشيباني، ويقال العجلي، علي بن آدم -٢٣٨

 بن وأيوب األحوص، وأبو شعبة، عنه: وروى عمر، ابن عن: روى

 في حبان ابن وقال بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، معين: ابن قال جابر،

ثقة. الفسوي: يعقوب وقال الملك، عبد بن هشام والية في مات »الثقات«:

 آثاره في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن

 بن الله عبد بن يعقوب بن إسحاق بن علي بن إدريس -٢٣٩

المؤدب. القاسم أبو زنجويه،

 بها وحدث الحربية، يسكن كان :٤٦٩/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 الصمد عبد بن وإبراهيم الحضرمي، هارون بن محمد حامد أبي عن

 األزهري، القاسم أبو عنه: حدثنا الرحمن، عبد بن ويزداد الهاشمي،

 وغيرهم، الطناجيري علي بن والحسين المالكي، الحسن بن محمد بن وعلي

ثقة. وكان

 على قرأ العتيقي: وقال وثالثمائة، وتسعين ثالث سنة توفي

مأمونا. ثقة وكان شنبوز، ابن

عنه. ملخصًا ٧٢٣/١٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم
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الخطيب. تاريخ عن ٩٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الجهم. أبو الحنفي، مسلم بن علي بن األزرق -٢ ٤ ٠

 اليمامي، يونس بن وعمر الكرماني، إبراهيم بن حسان عن: روى

 يعلى، وأبو الصباح، بن محمد بن الحسن وعنه: بكير، أبي بن ويحيى

 في داود أبو له روى »الثقات"، في حبان ابن ذكره عاصم، أبي وابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: والمنسوخ"، »الناسخ

البصري. الباهلي بكر أبو السمان، سعد بن أزهر -٢٤١

 وعنه: الدستوائي، وهشام عون، وابن التيمي، سليمان عن: روى

 حبان ابن وذكره ثقة، سعد: ابن قال والذهلي، المديني، بن وعلي المبارك، إبن

ماجه. ابن سوى الجماعة له روى ثقة، يحيى: وقال »الثقات»، في

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

البصري. النواء الرقاشي مروان بن أزهر -٢٤٢

 بن الوارث وعبد زيد، بن حاد عن: روى فريخ، ولقبه هاشم بني مولى

 مستقيم حبان: بن حاتم أبو قال ماجه، وابن الترمذي، عنه: وروى سعيد،

 عاصم: أبي بن بكر أبو وقال ثقة، األندلسي: قاسم بن مسلمة وقال الحديث،

ماجه. وابن الترمذي له روى ومائتين، وأربعين ثالث سنة مات

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 األمير الكلي، شراحيل بن حارثة بن زيد بن أسامة -٢٤٣

محمد. أبو

 الحب المدني حارثه أبو ويقال: يزيد أبو ويقال: زيد، أبو ويقال:

 حاضنة أيمن أم وأمه وسلم، عليه الله صلى الله رسول مولى الحب ابن

 وسلم، عليه الله صلى الني عن؟ روى وسلم، عليه الله صلى الله رسول

 الله صلى الله رسول استعمله هريرة، وأبو عباس، ابن عنه: روى أبيه، وعن

 الني توفي حتى ينفذ فلم وعمر، بكر أبو فيه جيش على وسلم عليه

 وخسين أربع سنة مات الشام، إلى بكر أبو فبعثه وسلم، عليه الله صلى

الجماعة. له روى بالمدينة، وسبعين خمس ابن هو

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

سعد. بن ثعلبة بني من الذبياني الثعلي شريك بن أسامة -٢٤٤

 الني عن روى صحبة، له وائل، بن بكر بن ثعلبة بني من ويقال:

 وهو األقمر، بن وعلي عالقة، بن زياد عنه: روى وسلم، عليه الله صلى

األربعة. له روى الكوفة، نزل من

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

ميسرة. بن خالد بن الرحمن عبد بن محمد بن أسباط -٢٤٥

 بن محمد أبو موالهم القرشي الرحمن عبد أبي بن محمد بن أسباط وقيل:
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 والثوري، األعمش، عن: روى أسباط، بن عبيد والد الكوفي عمرو أبي

 معين: بن يحيى قال راهويه، بن وإسحاق حنبل، بن أحمد عنه: وروى

 بن يعقوب وقال بأس، به ليس النسائي: وقال صالح، حاتم: أبو وقال ثقة،

 وقال به، بأس ال العجلي: وقال قريش، من وكان صدوق ثقة كوفي شيبة:

 في حبان ابن وذكره الضعف بعض فيه أن إال صدوقًا ثقة كان سعدم ابن

الجماعة. له روى مائتين. سنة المحرم في بالكوفة توفى »الثقات»،

 تاريخ عن :٦١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 عن يروي ومسلم البخاري شيوخ شيوخ من كونه مع هو وقال: الخطيب

 حنبل بن أحمد اإلمام شيوخ من وهو المسانيد، هذه في حنيفة أبي

الخطيب. ذكر علىما معين بن ويحيى

 في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

نيدهم. مسا

 طاهر أبو الذهلي، معمر بن انس بن اليسع بن أسباط -٢٤٦

البصري.

 بن ويوسف البيكندي، سالم بن محمد عن: روى البخارى، نزيل

 بالل بن حامد عنه: روى السلمي، محمد بن الوليد سعيد وأبي زهير

للتميز. المزي ذكره وعدة. سليمان بن عمرو بن ومحمد المؤدب
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»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

إسحاق اسمه من

األنباري. حاتم بن إبراهيم بن إسحاق -٢٤٧

 سعيد، بن سويد عن حدث :٣٨٥/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

الكوفي. عقدة بن العباس أبو عنه: روى

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد محمد بن طلحة له روى قلت:

 الشهيدي الشهيد بن حبيب بن إبراهيم بن إسحاق -٢٤٨

البصري. يعقوب أبو

 داود أبو عنه: روى معاوية، وأبي سليمان بن ومعتمر أبيه عن: روى

 النسائي: وقال صدوق، أحمد: قال والنسائي، والترمذي، »المراسيل«، في

 له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره مأمون، ثقة الدارقطني: وقال ثقة،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: ماجه. وابن والنسائي الترمذي

 النهشلي زيد بن بكير بن الله عبد بن إبراهيم بن إسحاق -٢٤٩

شاذان. الفارسي

 من؟ سمع الصدوق... المحدث اإلمام ؟٣٨٢/١٢ »السير« في الذهي قال

 داود وأبي وكيع طبقة من كوفي هذا وجده - القاضي الصلت بن سعيد جده
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 بن وأحمد داود، أبي بن بكر أبو عنه: حدث -، جرير بن ووهب الطيالسي

 بن الرحمن عبد قال الحافظ، خراش بن الرحمن وعبد الجارودي، علي

 الثقات في البستي أبوحاتم وذكره وهوصدوق، أبي وإلى إلي كتب حاتم: أبي

وماتين. وستين سبع سنة اآلخرة جمادى من بقين لسبع مات وقال:

 المقرئ وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن

المروزي. كامجر بن إبراهيم واسمه إسرائيل أبي بن إسحاق -٢٥٠

 روى عيينة، وابن زيد، بن حماد عن: روى بغداد، نزيل يعقوب أبو

 وقال ثقة، معين: بن يحيى قال داود، وأبو »األدب"، في البخاري عنه:

 قليل كان أنه إال مأمونًا ثقة كان البغوي: القاسم أبو وقال ثقة، الدارقطني:

 الدارقطني وقال القرآن، في وقف متنقالً مخلطًا وكان سعد: ابن وقال العقل،

 ثم أوالً توقف أنه وذاك القرآن في القول عليه نقم والتجريح«: »التعديل في

 مات المحنة، أيام اتهم من كان وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره أجابهم،

والنسائي. داود أبو له روى ومائتين، وأربعين خس سنة

 يروي وقال: ٩١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي أصحاب عن

مسنده. في الحارثي له روى قلت:
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 الهاشمي، سام بن الله عبد بن محمد بن بشر بن إسحاق ٢٥١

هاشم. بني مولى البخاري حذيفة أبو

 بخارى، واستوطن ببلخ، ولد ؟٣٢٦/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 عن، حدث »الفوح"، وكتاب »المبتدأ"، كتاب صاحب وهو إليها، فنسب

 عروبة، أبي بن وسعيد جريج، ابن الملك وعبد يسار، بن إسحاق بن محمد

 أعلم فيما البغداديين من عنه يرو ولم الخراسانيين، من جماعة عنه: وروى

 عنه، ورواها مصنفاته منه سمع فإنه العطار، عيسى بن إسماعيل سوى

 رمى ساقط الحديث، متروك األزدي: الحسين بن محمد الفتح أبو وقال

 يوم توفي الله: عبد أبو وقال الحديث، متروك الدارقطني؟ وقال بالكذب،

 ومائتين، ست سنة رجب من خلت عشرة الثنتي االثنين يوم ودفن األحد

 الضعيف القصاص العالم بالشيخ م٤٧٧/٩ »السير« في الذهي ووصفه

 قدامة ابن ومحمد حفص، بن وأحمد شبيب، بن سلمة عنه: التالف...روى

عبدان. بن مكي ووثقه البخاري

 تاريخ عن ٦٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في الله رحمه حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: الخطيب

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 التنوخي يعقوب أبو سنان بن حسان بن البهلول بن إسحاق -٢ ٥٢

األنبار. أهل من

 والكوفة، بغداد إلى الحديث في رحل :٣٦٦/٦ »التاريخ« في الخطيب قال
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 آدم، بن ويحيى حسان، بن البهلول أباه وسمع: ومكة، والمدينة، والبصرة،

 وإبراهيم صاعقة، الرحيم عبد بن محمد عنه: وروى الجراح، بن ووكيع

 وحدث المسند صنف ثقة، كان وقال: الدنيا، أبي بن بكر وأبو الحربي،

 عن الفقه حمل فقيها كان أنه أهله وذكر صدوق، حاتم: أبو وقال ببغداد

 يوسف أبي صاحب موسى بن الهيثم وعن اللؤلؤي، زياد بن الحسن

 باللغة العلم حسن كان ويقال: بها، ينفرد اختارها مذاهب وله القاضي،

 في وكتابا »المتضاد«، سماه الفقه في كتابا وصنف والشعر، والنحو

 أربع سنة باألنبار العلم..ولد أنواع من ذلك غير في وصنف القراءات،

.ومائتين وخسين اثنتين سنة بها ومات ،ومائة وستين

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

عبيد. بن ثابت بن إسحاق —٢ ٥٣

 في كما حنيفة، أبو عنه: وروى الحسين، بن علي عن أبيه عن: روى

 عبيد، ذكر دون محمد لإلمام »اآلثار« وفي ، ٩٩٧ يوسف أبي لإلمام »اآلثار«

 العشرة: رجال في الحسيني قال :٣٨٥ ص »اإليثار« في حجر ابن الحافظ قال

 يدري ال »التذكرة«: في الحسيني قال ن ١ ٠٠ ٧ »اللسان« في وقال كأبيه، مجهول

هو. من يدري ال :٣٦ ص المنفعة« »تعجيل في وقال هو، من

 بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن آثاريهما في الحسن
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المعدل. ثابت بن حاجب بن إسحاق -٢ ٥ ٤

 بن بكار بن محمد عن حدث :٣٨٤/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى العصفري، خياط بن وخليفة البغوي، عمرو بن والخليل الريان،

 أربع سنة مات ثقة، وكان الطستي، الصمد وعبد النجاد، بكر أبو عنه:

ومائتين. وتسعين

عنه. ملخصًا ٩١٧/١٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

الخطيب. تاريخ عن ٦٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 يعقوب أبو الله، عبد بن العباس بن حمدان بن إسحاق —٢٥٥

النيسابوري.

 منصور بن إسحاق سمع ٣٩٢/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن الله عبد أهلها من عنه: وروى نوح، بن وحم رافع، بن ومحمد الكوسج،

 وقال حيويه، بن عمر وأبو المظفر، بن ومحمد الهاشمي، إسحاق بن موسى

غرائب. عنده ثقة، شيخ وهو عنه كتبنا الحافظ: علي بن حسين علي أبو

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الكوفي. إسماعيل أبو العصفري، الربيع بن إسحاق -٢٥٦

 بن أحمد وعنه: ومسعر، هند، أبي بن وداود األعمش، عن: روى

 الوليد بن عمر بن ومحمد األحمسي، إسماعيل بن ومحمد اليامي، بديل
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 بخط قرأت حجر: ابن وقال »الضعفاء«، في عدي ابن ذكره الكندي،

للتميز. حجر ابن وذكره الله، شاء إن صدوق هو الذهي

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

العبدي. يحيى أبو الرازي سليمان بن إسحاق -٢٥٧

 ذئب، أبي وابن مالك، عن روى الري، نزل كوفي، القيس عبد مولى

 كان الرازي: مسعود أبو قال حنبل، بن وأحمد شيبة أبي ابن عنه: وروى

 ال صدوق حاتم: أبو وقال صالح، رجل ثقة، العجلي: وقال األبدال، من

 وقال نمير، ابن ووثقه صالح، قانع: ابن وقال ثقة، النسائي: وقال به، بأس

 كبير، متعبد الحديث في ثبت ثقة األندلسي: وضاح ابن وقال ثقة، الحاكم:

 من الرابعة الطبقة في حبان ابن وذكره ثقة، »اإلرشاد«: في الخليلي وقال

 وانتقل وورع، نفسه في فضل له ثقة كان سعد بن محمد وقال الثقات،

 سنة بها فمات الري، إلى رجع ثم سنين بها فأقام الكوفة إلى الري من

الجماعة له روى ومائة، وتسعين تسع

 تاريخ عن ٥٥ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي العوام أبي ابن له وروى البخاري،

 بن بشر أبو الواسطي الحارث بن شاهين بن إسحاق -٢ ٥٨
عمران. أبي

 قال والنسائي، البخاري، عنه: وروى عيينة، وابن هشيم عن روى
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 صدوق. واسطي األندلسي قاسم بن مسلمة وقال به، بأس ال النسائي:

 »الثقات«: في حبان ابن وقال ثقة، النسائي: غير قال خلفون ابن وقال

 البخاري له روى ومائتين، الخمسين بعد مات الحديث، مستقيم

والنسائي.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 بن الله عبد بن إبراهيم بن الله عبد بن إسحاق -٢ ه ٩

سلمة.

 الخطيب قال الربيع، قطيعة في بغداد سكن الكوفي البزاز يعقوب أبو

 ثابت بن وأحمد الزيادي، زياد بن محمد عن حدث ؟٣٨٨/٦ »التاريخ« في

 بن الحسن بن محمد عنه: وروى القطان، موسى بن ويوسف الجحدري،

 وقال المظفر، بن ومحمد الناقد، حبيش بن علي بن ومحمد المقرئ، مقسم

 وصنف البالد تلك شيوخ عن وكتب ومصر الشام إلى سافر ثقة، كان

 سنة مات ثقة الدارقطي: وقال وفاته، حين إلى بغداد واستوطن المسند

 أحد المنادى؟ بن علي وزاد شوال، من خلون لعشر وثالثمائة سبع

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي ترجمته وذكر فأكثر المسند صنف الثقات

التاريخ. من ملخصًا ١٥ /٧

 تاريخ عن ٩٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

مسنده في الحارثي له وروى الخطيب.
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النيسابوري. السلمي رزين بن محمد بن الله عبد بن إسحاق -٢ ٦ ٠

 بن حفص سمع :٢٩٥/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال بالخشك. ويلقب

 خزيمة بن بكر أبو وعنه: عبيد، بن ويعلى الله، عبد بن وحفص الرحمن، عبد

 ست سنة توفي حسنويه، بن علي وأحمدبن األخرم، يعقوب ومحمدبن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: ومائتين. وستين

البزاز. الحسن أبو الفضل بن الله عبد بن عبدوس بن إسحاق -٢٦١

 النرسي، الله عبيد بن أحمد سمع ؟٣٩٨/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 إسحاق أبو عنه: روى التمتام، غالب بن ومحمد أسامة، أبي بن والحارث

 طاهر أبي بن أحمد بن ومحمد جعفر، بن مخلد بن وإبراهيم الطبري،

وثالثمائة. وأربعين خس سنة مات ثقة، كان وقال: الدقاق،

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الغزال. العباس أبو مروان، بن محمد بن إسحاق -٢٦٢

 بن محمد بن جعفر أخو وهو : ٤٣١/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى أبيه، عن بها وحدث بغداد، قدم الكوفة، أهل من مروان

 بن ومحمد الهاشمي، موسى بن الله وعبد الحرة، زوج جعفر بن محمد

 مروان بن محمد ابنا وإسحاق جعفر الدارقطي: وقال وغيرهم، المظفر

وثالثمائة. عشرة ثماني سنة توفي بحديثهما، يحتج ممن ليسا
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مسنديهما. في خسرو وابن محمد بن طلحة له روى قلت:

 التميمي يعقوب أبو الكوسج بهرام بن منصور بن إسحاق -٢٦٣

نيسابور. نزيل المروزي،

 سوى الجماعة وعنه: الرزاق، وعبد نمير، وابن عيينة، ابن عن: روى

 من األئمة أحد مأمون، ثقة مسلم: قال زرعة، وأبو حاتم وأبو داود أبي

 وقال صدوق، حاتم: أبو وقال ثبت، ثقة النسائي: وقال الحديث، أصحاب

 بالسنة، والمتمسكين الزهاد من الحديث أصحاب من األئمة أحد هو الحاكم.

داود. أبي سوى الجماعة له روى عالمًا، فقيها كان الخطيب: وقال

منسده. في نعيم أبو له روى قلت:

الواسطي. يعقوب أبو العالف، زياد بن وهب بن إسحاق -٢٦٤

 الهمداني، القاسم بن والوليد اليمامي، يونس بن عمر عن: روى

 حاتم: أبو قال زرعة، وأبو ماجه، وابن البخاري، وعنه: هارون، بن ويزيد

ماجه. وابن البخاري له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره صدوق،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 المخزومي، القرشي مرداس بن يوسف بن إسحاق -٢٦٥

باألزرق. المعروف الواسطي محمد أبو

 بن أحد عنه: وروى األعمش، وسليمان الثوري، سفيان عن: روى
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 وقال ثقة، والعجلي: معين بن يحيى قال معين، بن ويحيى حنبل، بن محمد

 الخطيب: علي بن أحمد قال به، بأس ال صدوق الحديث صحيح حاتم: أبو

 الله عباد وأحد المأمونين الثقات من وكان بها وحدث بغداد ورد

 وقال ثقة، والله إي فقال: ثقة؟ األزرق إسحاق ألحمد: وقيل الصالحين،

 وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره غلط، وربما ثقة كان سعد: ابن

الجماعة. له روى ومائة، وتسعين خمس سنة مات ثقة، كان البزار:

 تاريخ عن ٦٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

 معين بن ويحيى أحمد شيوخ من وكونه قدره جاللة ومع وقال: الخطيب

 عنه روى وقال: المسانيد، هذه في الكثيرة األحاديث حنيفة أبي عن يروي

 المسانيد، هذه في مرت قد أحاديث حنيفة أبي عن حنبل بن أحمد اإلمام

ومسلم. البخاري شيوخ بعض شيخ وهو

مسانيدهم. في خسرو وابن والحارثي المقرئ ابن له روى قلت:

لكوفي. اللهبنعمروأبولمنذرالبجلي بنعمروبنعامربنعبد أسد -٢٦٦

 سمع :١٦/٧ »التاريخ« في الخطيب قال حنيفة، أبي اإلمام صاحب

 بن وحجاج ثابت، بن النعمان حنيفة وأبا الله، عبد بن جرير بن إبراهيم

 بن وأحمد الريان، بن بكار بن ومحمد حنبل، بن أحمد عنه: وروى أرطأة،

 يكنى أنفسهم من البجلي عمرو بن أسد سعد: بن محمد وقال منيع،

 صحب قد وكان الله، شاء إن ثقة وهو كثير حديث عنده وكان المنذر، أبا
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 مدينة قضاء تولى بغداد، فقدم الكوفة أهل من وكان وتفقه حنيفة أبا

 من وكان الحديث، صالح حنبل: بن أحمد وقال العوفي، بعد الشرقية

 لكن صدوق، يوسف وأبو صدوقا، كان مرة: وقال الرأي، أصحاب

 معين: بن يحيى وقال شيء، عنهم يروى ال أن ينبغي حنيفة أبي أصحاب

 بن الهيثم وقال ثقة، مرة: وقال صدوقا، كان مرة: وقال به، بأس ال

 سنة مات سعد: بن محمد وقال ومائة، وثمانين ثمان سنة توفي عدي:

 كبار من ٨٠٧/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال ومائة، تسعين

 الشأن، كبير بارعا عالمة فقيها وكان بغداد قضاء ولي الرأي أصحاب

 شيائً له أر ولم كثيرة أحاديث ألسد :٣٨٩ ا ١ »الكامل« في عدي ابن وقال

منه. حديثًا أكثر يوسف أبي بعد الرأي أصحاب في وليس منكرا،

 تاريخ عن ٦١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 أصحاب صغار من وأمثاله أحمد شيوخ من كونه مع هو وقال: الخطيب

 اإلمام شيوخ من المسانيد هذه في كثيرًا عنه روى الله رحمه حنيفة أبي

الخطيب. ذكره ما على الله رحمه حنبل بن أحمد

 الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

مسانيدهم في خسرو وابن

السبيعي. الهمداني إسحاق أبي بن يونس بن إسراثيل -٢٦٧

 األعمش، عن: روى يونس، بن عيسى أخو الكوفي يوسف أبو
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 كوفي العجلي: قال ووكيع، مهدي، ابن عنه وروى عروة، بن وهشام

 وقال إسحاق، أبي أصحاب أتقن من صدوق ثقة، حاتم: أبو وقال ثقة،

 آخر: موضع في وقال لين، حديثه وفي الحديث صالح شيبة: بن يعقوب

 ليس النسائي: وقال بالساقط، وال الحديث في بالقوي وليس صدوق ثقة

 بن محمد ووثقه شريك، من حديثًا أصح إسرائيل داود: أبو وقال بأس، به

 إسحاق، أبي في ثبت إسرائيل الترمذي؟ وقال سعد، وابن نمير بن الله عبد

 ومائة، وستين اثنتين سنة مات سعد: بن ومحمد خياط بن خليفة وقال

الجماعة. له روى

 تاريخ عن ن ٦٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 الحديث أئمة أعالم من وكونه قدره جاللة مع إسرائيل وقال: الخطيب،

 اإلمام عن يروي الصحيحين صاحب الشيخين شيوخ وشيوخ

 بن أحمد اإلمام شيوخ من وهو المسانيد، هذه في الله رحمه حنيفة أبي

حنبل.

مسنده في الحارثي له روى قلت:

 الحسن أبو الحافظ حبيب بن بنزياد أسلم بن سهل بن أسلم -٢٦٨

واسط. تاريخ صاحب مجشل، الرزاز الواسطي

 بن وهب ألمه جده من سمع :٥٥٣/١٣ »السير« في الذهي قال

 عنه: حدث الطحان، خالد بن ومحمد زياد، بن سعيد أبيه عم ومن بقية،
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 البزاز، حميد بن وعلي يعقوب، بن وإبراهيم سمعان، بن عثمان بن محمد

 توفي انتهى. للصحيح، يصلح إمام ثبت ثقة، الحوزي: خميس الحافظ قال

ومائتين. وتسعين اثنتين سنة

»الكشف«. في والحارثي مسنده في نعيم أبو له روى قلت.

العدوي. أسلم -٢٦٩

 عليه الله صلى الني زمن أدرك زيد، أبو ويقال؟ خالد، أبو موالهم

 زيد، ابنه وعنه: وعثمان، عمر، ومواله بكر، أبي عن: روى وسلم،

 التابعين، كبار من ثقة، مدني العجلي: قال ونافع، محمد، بن والقاسم

 جلة من وهو ثقة، كان شيبة: بن يعقوب وقال ثقة، زرعة: أبو وقال

الجماعة له روى يقدمه، وكان عمر موالي

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

إسماعيل اسمه من

 ابن أبوالقاسم األشعث أبي عمربن أحمدبن بن إسماعيل -٢٧٠

السمرقدي. بكر أبي

 بهام وسمع بدمشق ولد :٣٥٧/٨ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 طالب بن نصر وأبا الحديد، أبي بن الحسن وأبا الخطيب، بكر أبا

 بها وأدرك بها، مات أن إلى فاستوطنها بغداد إلى خرج ثم وغيرهم،
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 غالب بن منصور وأبا النقور، بن الحسين أبا بها. وسمع حسنا، إسنادا

 المخلص أصحاب من سواهم وجماعة البسرى، بن القاسم وأبا العطار،

 في دالالً وكان وأصول، نسخ صاحب ثقة، مكثرا وكان دونهم، فمن

 له وترجم مختصرا. انتهى وخمسمائة، وثالثين ست سنة توفي الكتب،

 قرأت السمعاني: ابن قال وقال: ن٦٥٠/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

 بهمذان، العطار العالء أبا الحافظ وسمعت واألجزاء الكبار الكتب عليه

 العراق شيوخ من أحدًا السمرقندي ابن القاسم بأبي أعدل ما يقول:

 أخيه معرفة دون الرجال بمعرفة أنس له ثقة السلفي: وقال وخراسان،

محمد. أبي الحافظ

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكوفي. إسحاق أبو الخياط الغنوي أبان بن إسماعيل -٢٧١

 وعنه: والثوري األعمش خالد أبي بن إسماعيل عن: روى

 الشاذكوني، وسليمان الفحام الوليد بن وأحمد الجوهري سعيد بن إبراهيم

 ترك حاتم: وأبو زرعة أبو وقال والناس، أحمد تركه متروك البخاري: قال

 ليس النسائي: وقال الكذب، على منه ظهر الجوزجاني: وقال حديثه،

 والبزار: والساجي والدارقطني والعقيلي والنسائي مسلم وقال بثقة،

 في الحارثي له روى قلت: للتميز. حجر ابن ذكره الحديث، متروك

)الكشف«.
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إسحاق. أبو األزدي، الوراق أبان بن إسماعيل —٢٧٢

 وعنهم بهرام، بن الحميد وعبد ومسعر، إسرائيل، عن: روى

 حنبل بن أحمد قال بواسطة، والترمذي داود أبو له وروى البخاري،

 البخاري: وقال ثقة، ومطينم داود وأبو الرمادي منصور بن وأحمد

 روى مأمون، ثقة الدارقطني: وقال بأس، به ليس النسائي: وقال صدوق،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: والترمذي. البخاري له

 معمر أبو الهذلي الحسن بن معمر بن إبراهيم بن إسماعيل -٢٧٣

الهروي. القطيعي

 وعنه: وهشيم علية وابن سعد، بن إبراهيم عن روى بغداد، نزيل

 وخير وفضل سنة صاحب سعد: ابن قال داود، وأبو ومسلم، البخاري،

 ثبت، ثقة قانع: ابن وقال مأمون، ثقة معينم بن يحيى وقال ثبت، ثقة وهو

 داود وأبو ومسلم البخاري له روى »الثقات"، في حبان ابن وذكره

»الكشف«، في الحارثي له روى قلت: والنسائي.

الصائغ. ميمون بن إبراهيم بن إسماعيل -٢٧٤

 يروي عنه، سكتوا البخاري: قال ن ٢١٥/١ »الميزان« في الذهي قال

 هكذا سعيد، من يسمع ولم جبير بن سعيد وعن مسلم، بن سالم عن

في حجر ابن وقال انتهى. ذكره، غيره أر ولم الكبير« »الضعفاء في ذكره
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 أنه زرعة وأبي أبيه عن وحكى حاتم: أبي ابن ذكره وقد :١١٢٦ »اللسان«

»الثقات". في حبان ابن وذكره مرسال، جبير بن سعيد عن روى

»الكشف« في الحارثي له روى قلت

الضرير. الواسطي إبراهيم أبو هود بن إبراهيم بن إسماعيل -٢٧٥

 إسحاق عن: روى :٧٩٥/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بعض عنه: وروى الواسطيين، يزيد بن ومحمد هارون، بن ويزيد األزرق،

 (:١٦٦٦) (٤١٣/٢) »الثقات« في قطلوبغا بن قاسم وقال الناس،

 سفيان بن الحسن عنه حدثنا إبراهيم، أبو الواسطي هود بن إسماعيل

 قال هود، بن إبراهيم بن إسماعيل حاتم: أبي ابن وقال شيوخنا، من وغيره

 وقال بالقوي، ليس الدارقطني: وقال عنه، أحدث فال جهميًا كان حاتم: أبو

 فقال: إسماعيل حديث إلى عمر ابن مسند في زرعة أبو انتهى حاتم: أبي ابن

انتهى. عنه، أحدث فال القرآن في يقف كان أبي: وقال يقره، ولم عليه اضربوا

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 القرشي العاص بن سعيد بن عمرو بن بنأمية إسماعيل -٢٧٦

المكي. األموي،

 الزهري، مسلم بن ومحمد المسيب، بن وسعيد عكرمة، عن روى

 قال مسلمة. بن وسعيد جريج، بن الملك وعبد السفيانان، عنه. وروى

 وقال أيوب، من الحديث في وأثبت أقوى إسماعيل حنبل: بن أحمد

-١٥٢-



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 صالح، : حاتم أبو زاد ثقة، والنسائي: حاتم وأبو زرعة وأبو معين بن يحيى

 وأربعين أربع سنة مات الحديث، كثير ثقة كان سعدم بن محمد وقال

الجماعة. له روى وثالثين، تسع سنة قيل و ومائة،

 بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن آثاريهما، في الحسن

 الوشاء الخبذعي، ثم الهمداني يحيى بن بهرام بن إسماعيل -٢٧٧

الكوفي. الخزاز

 العزيز وعبد أسامة، بن وحماد الجراح، بن وكيع عن: روى

 بن وبقي لعجلي، ا عيسى أبي بن وأحد ماجه، ابن عنه: وروى لدراوردي، ا

 لي يقض فلم مرة، غير أتيته صدوق شيخ حاتم: أبو قال األندلسي، مخلد

 في الذهي وقال يغرب، وقالم »الثقات« في حبان ابن وذكره منه، السماع

ماجه. ابن له روى بواسطة، الضعفاء في البخاري عنه روى األئمة: شيوخ

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

سليمان. أبو الثقفي زيد بن سليمان بن توبة بن إسماعيل -٢٧٨

 عن: روى الطائف، من وأصله قزوين نزيل الرازي، سهل أبو ويقال:

 حاتم: أبو قال زرعة، وأبو ماجه، ابن عنه؟ وروى عيينة، وابن هشيم،

 الحجاز إلى ارتحل مشهور، كبير عالم الخليلي: يعلى أبو وقال صدوق،
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 الحديث، في األمر مستقيم وقال: »الثقات"، في حبان ابن وذكره والعراق،

ماجه. ابن له روى ومائتين، وأربعين سبع سنة توفى

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في الباقي عبد بن ومحمد محمد

 بن المختار بن الحكم أبي بن محمد بن الحكم أبي بن إسماعيل -٢٧٩

الكوفي. الثقفي عبيد أبي

 زياد، بن المطلب سمع :٧٩٦/ه اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 شيخ، حاتم: أبو قال وغيره، زرعة أبو عنه: وروى يونس، بن وعيسى

انتهى. وماثتين، وثالثين اثنتين سنة توفي مطين: وقال

في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ مسنده

ثابت. بن النعمان حنيفة أبي بن حاد بن إسماعيل -٢٨٠

 مغول، بن ومالك أبيه، عن: روى الله، عبد أبا وقيل: حيان، أبا يكنى

 بن المؤمن وعبد العسكري، عثمان بن سهل عنه: وروى ذئب، أبي وابن

 من الشرقي الجانب قضاء ولي الثقفي، إبراهيم بن وعمر الرازي، علي

 قضاء وولي صرف، ثم مدة فأقام األنصاري، الله عبد بن محمد بعد بغداد

 على الفقهاء أحد إسماعيل وكان أكتم، بن يحيعى عنه عزل لما أيضًا البصرة
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 قال :٢٤٤/٦ »التاريخ« في الخطيب قال حنيفة، أبي جده مذهب

 إلى الخطاب بن عمر لدن من القضاء ولي ما األنصاري: الله عبد بن محمد

 يا الجي: بكر لهأبو فقال حنيفة، أبي بن بنحماد إسماعيل من أعلم اليوم

 وذكره الحسن، وال والله ال قال: الحسن؟ أبي بن الحسن وال الله عبد أبا
 وكان عليه، يثني المأمون وكان زاهدًا، عالمًا كان فقال: »المرآة« في السبط

 في الذهي وقال ومائة، وتسعين أربع سنة الشرقي الجانب قضاء ولي
 ولي القضاء، محمود عابدًا دينًا صالحًا كان :٢٧٧ ا ه اإلسالم« »تاريخ

 األنصاري، الله عبد بن محمد بعد البصرة قضاء وولي األمين، قضاء

 بن إسماعيل ن ٩٩ ص المضيئة« »الجواهر في القرشي القادر عبد وقال انتهى،

 الشريفة الفضائل ذو مدافعة بال اإلمام حنيفة أبي بن حماد

 جده... يدرك ولم زياد، بن والحسن حماد أبيه على تفقه المنيفة، والخصال
 والنوازل والوقائع باألحكام عارفًا فيه محمودًا بالقضاء بصيرًا وكان

 الفقه في الجامع الكتب من صنف زاهدا، عابدًا دينا صالحًا والحوادث،

 وكتاب البستي، إلى ورسالته القدرية، على الرد وله حنيفة، أبي جده عن

 في الخصاف وقال أصحابنا، من البردعي سعيد أبو عليه وتفقه اإلرجاء،

 بن إسماعيل الحلواني: األئمة شمس قال القاضي"، »أدب كتاب

 صار ثم عليه يتفقه يوسف أبي إلى يختلف وكان حنيفة، أبي نافلة حماد
 بين نبأ له لكان شيخًا صار حتى عاش ولو شابًا ومات يزاحه، بحال

 لم صدوقًا ثقة حماد بن إسماعيل وكان »المرآة«: في يوسف وقال الناس،

تقية قاله إنما السبط: قال القرآن، في المقالة فذكر الخطيب، سوى يغمزه
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للتمييز. التهذيب في الحافظ وذكره ،١١٥٤ »اللسان« في كذا لغيره،

 تاريخ عن ٩٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له وروى الخطيب،

األشعري. سليمان ابي بن حماد بن إسماعيل -٢٨١

 عنه: وروى السبيعي، إسحاق وأبي أبيه، عن: روى الكوفي، موالهم

 بن يحيى عن منصور بن إسحاق قال سليمان، بن ومعتمر أسامة، بن حماد

 حبان ابن وذكره حديثه، يكتب شيخ حاتم: أبو وقال ثقة، معين:

 اليوم »عمل في والنسائي والترمذي داود أبو له روى »الثقات»، في

والليلة«.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

هرمز. واسمه خالد أبي بن إسماعيل -٢٨٢

 الله عبد أبو موالهم ألحمسي ا لبجلي ا كثير ويقال: سعد، ويقال:

 بن الله عبد عن: روى األكوع، بن وسلمة مالك بن أنس رأى الكوفي،

 صحبة، وله المخزومي حريث بن وعمرو الشعي، وعامر أوفى، أبي

 قال المبارك، بن الله وعبد الحجاج، بن وشعبة السفيانان، عنه: وروى

 إذا حجة الموصلي: عمار بن الله عبد بن محمد وقال ثقة، معين: بن يحيعى

 تابعي، كوفي العجلي: وقال حجة، يكون فمن حجة إسماعيل يكن لم

-١٥٦-



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 شيبة: بن يعقوب وقال ثقة، النسائي: وقال صالحًا رجالً وكان ثقة،

 له روى ومائة، وأربعين ست أو خس سنة مات ثبتا، ثقة كان

الجماعة.

 تاريخ عن ٥٤ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه روى وقال: البخاري

مسنده. في خسرو وابن آثاره في يوسف أبو له روى قلت:

زياد. أبي بن إسماعيل -٢٨٣

 في حبان ابن ذكره ميمون، بن شعيب وعنه المراسيل، يروي شيخ

 في الحافظ ذكره الخطيب، أغفله ممن وهو الثقات، من التابعين اتباع

. »التهذيب« من التمييز

 خسرو وابن المظفر بن ومحمد محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلتم

مسانيدهم. في واألشناني

الكوفي. التميمي، األزرق المغيرة ابي بن سلمان بن إسماعيل -٢٨٤

 الشعي، وعامر البزار، عمر بن ودينار مالك، بن أنس عن: روى

 موسى، بن الله وعبيد يونس، بن وإسرائيل كثير، بن إسحاق عنه: وروى

 أبو وقال الحديث، ضعيف حاتم: أبو وقال ضعيف، الدارقطني: قال

 »األدب في البخاري له روى الحديث، واهي الحديث ضعيف زرعة:

ماجه. وابن المفرد«
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 عن يروي وقال: ٦٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

المسانيد. هذه في الله رحمه حنيفة أبي

الكوفي. اليشكري صبيح بن إسماعيل -٢٨٥

 سلمة، بن وحماد المدني، أويس وأبي المالئي، إسرائيل أبي عن: روى

 ذكره إسماعيل، بن والحسن هياج، بن عمر بن ومحمد كريب، أبو وعنه:

»الثقات«. في حبان ابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 العبدري القرشي يزيد بن خالد بن الله عبد بن إسماعيل -٢٨٦
الله. عبد أبو

 والوليد الفزاري، إسحاق أبي عن: روى الرقي، الحسن أبو وقيل:

 بن أحمد وابنه ماجه، ابن عنه: روى الكالبي، ربيعة بن ومحمد مسلم، ابن

 ثقة، الدارقطني: وقال صدوق، حاتم: أبو قال يعلى، وأبو إسماعيل،

ماجه. ابن له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره

 بن الحميد عبد بن ميمون بن الله عبد بن إسماعيل -٢٨٧

العجلي. النضر أبو الرجال أبي

موسى بن الله عبيد سمع : ٢٨٢ ا٦ »التاريخ« في الخطيب قال
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 المقرئ، الرحمن عبد وأبا الزعفراني، قيس بن الرحمن وعبد العبسي،

 بن الله وعبد المطيري، جعفر بن ومحمد الدوري، مخلد بن محمد عنه: روى

 سبعين سنة توفي بأس، به ليس النسائي: قال العبدي، شعيب

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: ومائتين.

 محمد أبو السدي، كريمة أبي بن الرحن عبد بن إسماعيل -٢٨٨

الكبير. السدي وهو األعور، الكوفي موالهم القرشي

 والثوري، شعبة، وعنه: وعطاء، عباس، وابن أنس، عن: روى

 سمعت ما به، بأس ال القطان: عن علي قال صالح، بن والحسن

 ثقة، أحد: عن طالب أبو وقال أحد، تركه وما بخير إال يذكره أحدًا

 بالتفسير عالم ثقة، العجلي: وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره

 حديثه يكتب حاتم: أبو وقال صالح، الكنى: في النسائي وقال له، راوية

 في يحيى: عن الدوري وقال لين، زرعة: أبو وقال به، يحتج وال

 في الحارثي له روى قلت: واألربعة. مسلم له روى ضعف، حديثه

))الكشف((.

لصنعاني. أبوهشام منبه بن معقل بن الكريم إسماعيلبنعبد -٢٨٩

 معقل، بن الصمد عبد وعمه عقيل، بن إبراهيم عمه ابن عن روى

 والذهلي، حنبل، بن أحمد وعنه: الذماري، الرحمن عبد بن الملك وعبد
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 »الثقات«، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس النسائي: وقال األزهر، وأبو

 الحديث، جائز قاسم: بن مسلمة وقال صدق، رجل ثقة معين: ابن وقال

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: داود. أبو له روى

األسدي الصفير أبي بن الملك عبد بن إسماعيل -٢ ٩ ٠

 عن: روى رفيع، بن العزيز عبد أخي ابن المكي، الملك عبد أبو

 ووكيع، الثوري، عنه: وروى الزبير، وأبي وعطاء، جبير، بن سعيد

 بقوي ليس حاتم: أبو وقال بأس، به ليس كوفي معين: ابن قال نعيم، وأبو

 في سوار بن أشعث مثل يكون قلت: الترك، حده وليس الحديث في

 هو عدي: ابن وقال حديثه، يكتب البخاري: وقال نعم، قال: الضعف؟

ماجه. وابن والترمذي داود أبو له روى حديثه، يكتب ممن

 البخاري تاريخ عن ٥٤ /٣المسانيد" »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 الحسن بن محمد له روى قلت: المسانيد. هذه في حنيفة أبو عنه يروي وقال:

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره في

 زنجويه، بن محمد بن الحسين بن علي بن إسماعيل -٢٩١
الحافظ. بالسمان المعروف الرازي، سعد أبو

 علم طالب دمشق قدم :٢/٩ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

سمع شيخ، آالف أربعة من نحو من سمع الجوالين، المكثرين من وكان

- ١٦٠ -



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 المخلص، طاهر أبا وببغداد سواه، وجماعة نصر أبي بن محمد أبا بدمشق

 وبمكة بهته، بن محمد بن عمر بن ومحمد عمران، بن بكران بن ومحمد

 الكتاني، العزيز وعبد الخطيب، بكر أبو عنه: وروى النحاس، بن محمد أبا

 على وجدت الكتاني: أحمد بن العزيز عبد وقال بلده، أهل من وجماعة

 إلى يذهب وكان وورع، زهد فيه وكان الكبار، الحفاظ من وكان جزء ظهر

 وعالمهم العدلية شيخ الكلي: محمد بن عمر محمد أبو وقال االعتزال،

 القراءات في مدافعة بال إمامًا وكان ومحدثهم، ومتكلمهم وفقيههم

 والشروط والحساب والفرائض واألنساب الرجال ومعرفة والحديث

 الخالف معرفة وفي وأصحابه، حنيفة أبي فقه في إمامًا وكان والمقدورات،

 مثل شاهد ما إنه وتقريظهم مدحه في يقال وكان والشافعي، حنيفة أبي بين

 صوامًا قوامًا مجتهدًا ورعًا زاهدًا الحميدة الخصال هذه مع كان وهو نفسه،

 في الذهي له وترجم وأربعمائة، وأربعين خس سنة توفي راضيًا، قانعًا

عنه. مختصرًا ٦٦٨/٩ اإلسالم« »تاريخ

في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ ه مسند

المنذر. أبو الواسطي عمر بن إسماعيل -٢٩٢

 بن يحيى عنه: وروى والثوري، أنس، بن مالك عن روى بغداد، نزيل

 حاتم: أبو وقال بأس، به ليس معين: بن يحيى قال حنبل، بن وأحمد معين،
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 المديني، ابن وثقه »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة كان الخطيب: وقال صدوق،

والنسائي داود وأبو مسلم له روى المائتين، بعد مات

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الحمصي. عتبة أبو العنسي سليم بن عياش بن إسماعيل -٢٩٣
 المبارك، وابن الثوري، عنه: وروى جريح، وابن سعيد، بن يحيى عن: روى

 بن إسماعيل من أحفظ عراقيًا وال شاميًا رأيت ما هارون: بن يزيد قال

 عن روى فيما ثقة عياش بن إسماعيل معين: بن يحيى وقال عياش،

 حفظه في فغلط ضاع كتابه فإن الحجاز أهل عن روايته وأما الشاميين،

 إحدى سنة مات الشام، أهل حديث في صالح النسائي: وقال عنهم،

 كتاب في البخاري له روى وثمانين، اثنتين سنة وقيل: ومائة، وثمانين

مسلم. سوى والباقون الصالة« في اليدين »رفع

 تاريخ عن ٥٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 حنيفة أبي عن يروي التابعين، تابعي محدثي كبار من هو وقال: البخاري

 بن ومحمد محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت: المسانيد. هذه في الله رحمه

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد

 هانى بن مسمار بن موسى بن الفضل بن إسماعيل -٢٩٤

البلخي. بكر أبو

في الخطيب قال بغداد، سكن الفضل، بن الصمد عبد أخو وهو
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 بن عمر بن والحسن الحسن، بن محمد عن حدث :٢٩٠/٦ »التاريخ«

 بن عمرو وأبو مخلد، بن محمد عنه: وروى سعيد، بن وقتيبة شقيق،

 فقال: الدارقطني وذكره ثقة، كان وقال: القاضي، قانع بن الباقي وعبد السماك،

 وذكر وماتين، وثمانين ست سنة رجب في مات قانع: ابن وقال به، بأس ال

التاريخ. من ملخصا ٧٢٠/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي ترجمته

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ مسنديهما في محمد

 القرشي يحيى بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل -٢ ٩٥

الكوفي. الطلحي التيمي

 ماجه، ابن عنه: وروى عبادة، بن وروح وكيع، عن: روى

 وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ضعيف حاتم: أبو قال رزعة، وأبو

 مات غيره: وقال ثقة، وكان ومائتين، وثالثين اثنتين سنة مات الحضرمي:

ماجه. ابن له روى وثالثين، ثالث سنة

 مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الفسوي. الفارسي يعقوب أبو بنأبيكثير بنمحمد إسماعيل -٢٩٦

 عن بها وحدث بغداد، سكن :٢٨٣/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

 الفريابي، مخراق بن وداود يوسف، بن وعصام البلخي، إبراهيم بن مكي
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 بن محمد بن وأحمد الرزاز، عمرو بن محمد عنه روى راهويه، بن وإسحاق

 وقال المدائن، قضاء يتولى وكان الشافعي، بكر وأبو الصفار، عبدان

 وثمانين اثنتين سنة شعبان من خلون ألربع توفي صدوق، ثقة الدارقطني:

 شيخ ٧٢١/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال انتهى، ومائتين،

ثقة.

 محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في الباقي عبد بن ومحمد خسرو وابن

 الثقفي هارون أبو يعقوب بن يوسف بن محمد بن إسماعيل -٢٩٧

الرملي. الجبريني

 بن رواد عن حدث ٢٩٨/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 حاتم: أبي ابن قال مالك، كاتب وحبيب سلمة، أبي بن وعمرو الجراح،

 وقال الصدق، أهل حديث أره فلم حديثه، في فنظرت إلي كتب

 إسحاق بن الحسين عنه حدثنا الحديث، ويسرق األخبار يقلب حبان: ابن

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت. بالكرج. األصبهاني

 الشامي زياد أبي بن الحسن أبو السكوني مسلم بن إسماعيل -٢٩٨

خراسان. سكن

 موسى بن عيسى عنه: وروى عروة، بن وهشام عون، ابن عن: روى

الضعفاء من هو المزي: قال القزاز، فرات بن الحسن بن ويحيى غنجار،
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للتميز. المزي ذكره الحديث، يضع متروك الدارقطني: وقال المتروكين،

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ مسنديهما في محمد

 من حدير مولى البصري إسحاق أبو المكي مسلم بن إسماعيل -٢٩٩

األزد.

 وكان المكي، له قيل بمكة مجاروته فلكثرة مكة سكن بصري أصله

 بن وعطاء الشعي، وعامر سليمان، أبي بن حماد عن: روى مفتيا، فقيها

 الرحمن وعبد المبارك، بن الله وعبد السفيانان، عنه: وروى رباح، أبي

 ليس معين: بن يحيى وقال الحديث، منكر حنبل: بن أحمد قال األوزاعي،

 متروك النسائي: وقال حديثه، يكتب ال المديني: بن علي وقال بشيء،

 والبصرة الحجاز أهل عن محفوظة غير أحاديثه عدي: ابن وقال الحديث،

 الله عبد بن محمد قال سعدم ابن وقال حديثه، يكتب ممن أنه إال والكوفة

 عنه أكتب فكنت للحديث، وحفظ وبصر وفتوى رأي له كان األنصاري:

ماجه. وابن الترمذي له روى لنباهته،

 تاريخ عن ٥٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

المسانيد. هذه في حنيفة أبو عنه روى وقال: البخاري

 خسرو وابن آثاريهما في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

فيمسنده.
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العامري. ئشيط بن إسماعيل -٣ ٠ ٠

 بن شهر عن: روى :٨١٨/٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بكير، بن يونس عنه: وروى منبه، بن ووهب عمارة، بن وجميل حوشب،

 بالقوي، ليس حاتم: أبو قال وجاعة، نعيم وأبو موسى، بن الله وعبيد

 نشيط بن إسماعيل !٤١١/٢ »الثقات« في قطلوبغا بن قاسم وقال

 عنه روى منبه، بن وهب عن يروى علي، أبو كنيته الغافقي، المصري

 بن الله عبد عنه وروى الغنجار، له يقال الذي موسى بن عيسى أحمد أبو

 بعد قال ثم ٣٧٥/١ الكبير« »التاريخ في البخاري ذكره المعافري، يحيى

 روى حوشب، بن شهر عن يروى العامري نشيط بن إسماعيل ترجتين:
 أيضًا وجعلهما قلت: تصحف، الغافقي أحسبه موسى، بن الله عبيد عنه

 البخاري بينهما وفرق مجهول، شيخ بالقوي، ليس وقال: حاتم أبو واحدًا

 هذا: في زرعة أبو وقال نظر، إسناده في العامري: هذا نسبة في فقال

انتهى. األزدي، وضعفه نعيم، أبو عنه حدثنا صدوق

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الكوفي، البكري التيمي الله عبيد بن يحيى بن إسماعيل -٣ ٠ ١

أبوعلي.

 عن حدث كوفي، وهو :٢٤٧/٦ »التاريخ« في الخطيب قال

-١٦٦-



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 أبو عنه: روى حنيفة، وأبي كدام، بن ومسعر خالد، أبي بن إسماعيل

 حرب بن ومحمد الجصاص، يزيد بن والحسن حرب، بن صالح معمر

الحديث. متروك ضعيف الدارقطنين قال النشائي،

١٠٧٤/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 تاريخ عن ٥٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 له وروى المسانيد، هذه في حنيفة أبي عن يروي من هو وقال: الخطيب

مسنديهما، في خسرو وابن الحارثي

القطان. مردانبة بن حريث بن يزيد بن إسماعيل -٣ ٠ ٢

 بن سفيان عن: روى :٢٥٢/١ أصبهان« »أخبار في نعيم أبو قال

 الرازي، حميد بن محمد عنه: وروى ووكيع، السري، بن وبشر عيينة،

 والعبادة بالزهد يذكر أيامه، آخر في حديثه بعض عليه اختلط وقال:

 سنة توفي والتفسير، المسند صنف والفوائد، الغرائب كثير الحديث حسن

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت: قبله. أو ومائتين ستين

لشامي. الرحمن أبوعبد شاذان بنعامر األسود -٣٠٣

 بن أحمد وعنه: والثوري، والحمادين، شعبة، عن: روى بغداد، نزيل

 وقال به، بأس ال معين: ابن قال المديني، بن وعلي شيبة، أبي وابنا حنبل،

 صالح سعد: ابن وقال صالح، صدوق حاتمن أبو وقال ثقة، المديني: ابن

الجماعة. له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره الحديث،

-١٦٧-



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 ويقال: عمرو أبو النخعي، قيس بن يزيد بن أسود -٣ ٠ ٤

الرحمن. عبد أبو

 وأخوه الرحمن، عبد ابنه عنه: وروى وعلي، وعمر، بكر، أبي عن: روى

 أهل من ثقة أحمد: قال النخعي، يزيد بن إبراهيم أخته وابن الرحمن، عبد

 وقال صالحة، أحاديث وله ثقة كان سعد: ابن وقال ثقة، يحيى: وقال الخير،

 وذكره الصوم، من عينيه إحدى وذهبت الدهر، يصوم األسود كان الحكم:

 رجل ثقة جاهلي كوفي العجلي: وقال إلدراكه، الصحابة في صنف من جماعة

 مسعود، ابن أصحاب من يفتي كان فيمن النخعي إبراهيم وذكره صالح،

 خمس سنة بالكوفة توفي زاهدا، فقيها كان »الثقات«: في حبان ابن وقال

الجماعة. له روى وسبعين، أربع سنة قيل: و وسبعين،

 بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في المقرئ وابن والحارثي آثاريهما، في الحسن

 األصبهاني موالهم الثقفي، الله عبد بن عاصم بن أسيد -٣٠ ه

عاصم. بن محمد أخو الحسين أبو

 وصنف الكثير، أسيد سمع :٣٠١/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الزهراني، عمر بن وبشر الضبعي، عامر بن سعيد وسمع ورحل المسند،
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 إبراهيم، بن محمد بن أحمد علي أبو وعنه: السهمي، بكر بن الله وعبد

 جزء لنا وقع فارس، بن جعفر بن الله وعبد بندار، بن الحسين بن الله وعبد

 سنة توفي أحاديث، األخرى على النسخة وتزيد النسخ به تختلف حديثه من

رضي. ثقة وهو منه سمعنا حاتم: أبي ابن وقال وماتين، سبعين

 عامر بن هانع بن مالك بن سعد بن إسحاق بن أشعث -٣ ٠ ٦

القمي. األشعري عامر أبي ابن

 بن جرير وعنه: وغيرهما، المغيرة، أبي بن وجعفر البصري، الحسن عن: روى

 صالح أحمد: قال يمان، بن ويحيى الدشتكي، سعد بن الله وعبد الحميد، عبد

 ثقة، التميز: في النسائي وقال ثقة، معين: ابن عن خيثمة أبي ابن وقال الحديث،

للتميز. حجر ابن ذكره الثقات، من الرابعة الطبقة في حبان ابن وذكره

الكوفي. المحاربي أسود بن سليم الشعثاء أبي بن أشعث -٣٠٧

 شعبة، وعنه: هالل، بن واألسود يزيد، بن واألسود أبيه، عن: روى

 وقال ثقة، والنسائي: حاتم وأبو معين ابن قال األحوص، وأبو والثوري،

 شيخ أنه إال الحديث بكثير وليس الكوفيين، شيوخ ثقات من العجلي:

 في شاهين وابن حبان ابن وذكره ثقة، والبزار: داود أبو وقال عال،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: الجماعة. له روى الثقات،

النضر. أبو الري نزيل المقرئ، الكوفي األسدي عطاف بن أشعث -٣ ٠ ٨

 الزيات، حمزة عن القرارة روى م٣٤ /٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 مقاتل، بن ومحمد التيمي، عيسى بن محمد عنه: وروى الثوري، عن والحديث

 صالح فقال: حاتم أبو عنه سئل موسى، بن وإبراهيم الرازي، حميد بن ومحمد

 الحارث، بن ويونس النحوي، شيبان عن: روى حاتم: أبي ابن وقال الحديث،

 قال: عدي ابن وذكره صالحًا، شيخًا كان زرعة: أبو قال حبيب، بن والقاسم

انتهى. ومتونها، إسنادها في يخالف أحاديث وله

 ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

همذان. أهل من الكندي هشام أبو حوشب بن أصرم -٣٠ ٩

 بن ونهشل سعد، بن زياد عن: حدث :٣٠ /٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 الرازي، حميد بن محمد عنه: وروى الرازي، جعفر وأبي سعيد،

 حاتم: أبو قال الفرات، بن أحمد مسعود وأبو البلخي، أحمد بن وعيسى

 ضعيف، الجوزجاني: وقال متروك، النسائي: وقال الحديث، متروك

 الضحاك عن نهشل عن روى الخليلي: قال :١٣٠٥ »اللسان« وفي

انتهى. فتركوه، ضعفه رأوا ثم عنه األئمة وروى مناكير، عباس ابن عن

 بن ومحمد الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد

هراة. أهل من عمرو أبو مالك بن أصرم -٣ ١ ٠

 (٦٠٥) ٨٦/٥ ثقاته من التابعين أتباع عن: روى فيمن حبان ابن ذكره
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قريش. بن الرحمن عبد نعيم عنهأبو حدثنا هارون، بن يزيد عن يروي وقال:

 خسرو وابن محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

.مسنديهما في

كوفي. حنظلة، ابن ويقال: سليك بن األغر —٣١١

 بن وسماك إسحاق، أبو عنه: وروى هريرة، وأبي علي، عن: روى

النسائي. له روى »الثقات"، في حبان ابن ذكره األقمر، بن وعلي حرب،

 آثاره في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في والحارثي

البخاري. السلمي زرعة بن محمد بن أفلح -٣١٢

. ١٧٧٤ الكمال تهذيب في الطائي نصير بن داود تالميذ في ذكره وقع قد

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

القعيس. أفلحأخوأبي -٣١٣

 عم :٥٧/١ »اإلصابة« في حجر ابن قال الرضاعة، من عائشة عم

 عمر: أبو وقال سليم، بني في عداده مندة: ابن قال الرضاعة، من عائشة

 تخريج أنيسة أبي بن زيد حديث في وروينا األشعريين، من إنه يقال:

 على دخلت قالت: عائشة، عن عروة، عن عراك، طريق من اإلسماعيلي،

 وأصله الحديث، فذكر منه... فاحتجبت المخزومي. قعيس بن أفلح

 عن مالك، طريق من وغيرهما الصحيحين في ذكره وثبت مسلم،
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 يستأذن جاء القعيس أبي أخا أفلح أن عائشة: عن عروة، عن الزهري،

 في يجيء وهكذا الحجاب، أنزل ما بعد الرضاعة من عمها وهو عليها

 وقع وكذا القعيس، أبي بن أفلح لمسلم: رواية في ووقع الروايات، أكثر

 أشبه، وهي قعيس، بن أفلح لمسلم أخرى وفي آخر، وجه من لبغوي ا عند

 عمي علي استأذن عائشة: عن عروة، عن عطاء، طريق من أيضا عنده ووقع

 القعيس، أبو عليها استأذن له: رواية في ووقع أفلح، كتية وكأنها الجعد، أبو

 خالفه فقد هشام، عن راويه معاوية أبو وهو رواته، بعض من وهم وهذا

 القعيس. أبي أخا إن فقال: هشام، لحديث منه أحفظ وهو عنه: زيد، بن حاد

 معاوية، أبي لرواية موافق آخر وجه من »األوسط« في الطبراني رواه وقد

 حدثنا قال هدبة، حدثنا قال: - هاشم ابن هو - إبراهيم حدثنا قال:

 قال محمد، بن القاسم عن منصور، بن عباد حدثنا قال بكر، بن محمد

 كان وإن الرواية وهذه عليها، يستأذن عائشة أتي أنه القعيس أبو حدثنا

 أن إلى عاش القصة صاحب أن منها يستفاد لكن التسمية، في خطأ فيها
 األزدي، خلف طريق من البغوي وروى أعلم. والله القاسم منه سمع

 أتى أنه - القعيس أبي بن أفلح عن مالك، بن عراك عن الحكم، عن

 هكذا البغوي: قال الحديث. - عمك أنا فقال: منه. فاحتجبت عائشة

 عروة، عن عراك، عن فقال: الحكم عن شعبة رواه وقد أفلح، عن أسنده

عائشة. عن

 السيدة رضاعة قصة في ذكره وقع لكن الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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مسنده. في والحارثي آثاره في الحسن بن محمد عند عائشة

 بن أنس بن موسى بن طلحة أبي بن الله عبد بن خالد بن انس -٣١٤

األنصاري. حمزه أبو مالك

 الله عبد بن محمد عن حدث :٤٩/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: وروى الفزاري، موسى بن وإسماعيل الهروي زيد وأبي األنصاري،

 العباس وأبو الدوري، مخلد بن ومحمد المحاملي، الله عبد أبو القاضي

 األنصاري حمزة أبا أن بخطه قرأت فيما مخلد بن محمد ذكر النيسابوري، األصم

 »تاريخ في الذهي وقال وماتين، وستين ثمان سنة من األولى جمادى في مات

 عليه اله صلى اله رسول خادم أوالد من فاضل، ثقة :٣٠٢/٦ اإلسالم«

(.١٧٥٦) ٤٤٨/٢ »الثقات« في قطلوبغا بن قاسم وذكره وسلم،

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

أنس. مولى موسى أبو األنصاري، سيرين بن أنس -٣ ١ ه

 والحمادان، شعبة، عنه: وروى عمر، وابن عباس، وابن مواله، عن روى

 ثقة كان سعد: ابن وقال ثقة، والنسائي: وأبوحاتم معين ابن قال عون، وابن

 وثمانية مائة سنة مات خليفة: قال ثقة، تابعي العجلي: وقال الحديث، قليل

الجماعة. له روى وعشرين، مائة سنة مات أحمد: وقال عشر،

 بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن آثاريهما، في الحسن
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 حزة أبو النجاري، األنصاري النضر بن مالك بن أنس -٣١٦

المدني.

 وخادمه، وسلم عليه الله صلى الله رسول صاحب البصرة، نزيل

 الله رسول خدم حرام، بن زيد بن خالد بن ملحان بنت سليم أم وأمه

 بن زيد بن علي قال بالمدينة، مقامه مدة سنين عشر وسلم عليه الله صلى

 عليه الله صلى الله رسول قدم أنس: قال المسيب: بن سعيد عن جدعان

 يا فقالت: إليه أمي بي فذهبت سنين، ثماني ابن وأنا المدينة، وسلم

 ما أجد لم وإني غيري أتحفوك قد ونسائهم األنصار رجال إن الله رسول

 الله رسول فخدمت قال: بدالك ما يخدمك مني فاقبله هذا، ابني إال به أتحفك

 يعبس ولم يسبني ولم ضربة يضربني لم سنين عشر وسلم عليه الله صلى

 الله صلى الله رسول قدم مالك: بن أنس عن الزهري وقال وجهي، في

 وكن سنة، عشرين ابن وأنا وتوفي سنين عشر ابن وأنا المدينة وسلم عليه

 بن إسحاق عن عمار بن عكرمة وقال خدمته، على يحثثنني أمهاتي

 إلى سليم أم بي جاءت مالك: بن أنس عن طلحة أبي بن الله عبد

 ببعضه، وردتني خمارها بنصف أزرتني قد وسلم عليه الله صلى الله رسول

 له، الله فادع يخدمك، به أتيتك ابني، أنيس هذا الله رسول يا فقالت:

 ولدي وإن لكثير مالي إن الله فو أنس: قال وولده، ماله أكثر اللهم فقال:

 بن علي قال كثيرة، فضائل وله اليوم، مائة من نحو على يتعادون ولدي وولد
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 وسلم عليه الله صلى الني أصحاب من بالبصرة بقي من آخر المديني:

الجماعة. له روى وتسعين، اثنتين أو إحدى سنة مات مالك، بن أنس

 تاريخ عن ٢ /٣المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 سنة وقيل: األكثر، عند ثمانين سنة حنيفة أبو ولد وقال: البخاري

 لمن حجة وأي منه سماعه عن مانع فأي علية ابن قاله وستين، إحدى

 له روى قلت: عليه، دليل ال النفي على شهادة وإنه منه! سماعه أنكر

 في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد

نيدهم. مسا

الله. عبيد والد السدوسي لقيط بن إياد -٣١٧

 رمثة، وأبي العامري، حسان بن والحارث عازب، بن البراء عن: روى

 ثقة، والنسائي: معين ابن قال والثوري، عمير، بن الملك وعبد ابنه، وعنه:

 وذكره ثقة سفيان: بن يعقوب وقال الحديث، صالح حاتم: أبو وقال

والنسائي. والترمذي داود وأبو مسلم له روى »الثقات"، في حبان ابن

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

عمران. أبو الحبشي، نابل بن أيمن -٣١٨

 روى بكر، أبي آل مولى عسقالن نزيل المكي، عمرو أبو وقيل:

 موسى وعنه: الزبير، وأبي نابل، وأبيه العامري، لله بنعبد قدامة عن:

 عمار وابن معين ابن قال ووكيع. سليمان، بن ومعتمر عقبة، ابن
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 الدوري: وقال ثقة، والحاكم: الطوسي نصر بن علي بن والحسن
 والنسائي والترمذي البخاري له روى فاضال، عابدًا كان

ماجه. وابن

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 مولى البصري بكر أبو السختياني، كيسان تميمة أبي بن أيوب -٣١٩

جهينة. مولى ويقال: عنزة،

 مولى ونافع محمد، بن القاسم عن: وروى مالك، بن أنس رأى

 النسائي: قال والسفيانان، والحمادان، األعمش، عنه: وروى عمر، ابن

 أيضا: وقال الخاشعين، العاملين العالمين من كان مالك: وقال ثبت، ثقة

 عن الذهلي وقال وسلم، عليه الله صلى للني إجالله من رأيت لما عنه كتبت

 الحفاظ من أيوب الدارقطني: وقال البصرة، أهل حجة أيوب مهدي: ابن

 حجة العلم، كثير جامعًا الحديث في ثبتا ثقة كان سعد: ابن وقال األثبات،

 له روى ه١٣١ سنة مات المديني: ابن عن البخاري قال عدال،

الجماعة.

 تاريخ عن ٥٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 حنيفة أبو اإلمام عنه يروى الكبار، التابعين زهاد من هو وقال: البخاري

 آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت: الله، رحمه

مسنده. في خسرو وابن
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 سليمان أبو السحيمي، طلق بن سيار بن جابر بن أيوب -٣٢ ٠

الكوفي. ثم اليمامي

 وعنه: عصم، بن الله وعبد واألعمش، حرب، بن سماك عن: روى

 حديث يشبه حديثه أحمد: قال حجر، بن وعلي وقتيبة الطيالسي، داود أبو

 له قال قال، فيمن شيء ليس ضعيف معين. بن يحيى وقال الصدق، أهل

 في البخاري وقال ضعيف، النسائي: وقال حديثه، كيف الدوري:

 علي: بن عمرو وقال محمد، أخيه من أوثق هو األوسط«: »التاريخ

والترمذي. داود وأبو المفرد« »األدب في البخاري له روى صالح،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

المدني. يحيعى أبو التيمي، القرشي بالل بن سليمان بن أيوب -٣٢١

 الصديق، بكر أبي بن الرحمن عبد بن محمد عتيق أبي بن الله عبد مولى

 روى حازم، أبي بن العزيز وعبد أويس، أبي بن الحميد عبد عن: روى

 داود: أبو قال الذهلي، يحيى بن ومحمد الرازي، حاتم وأبو البخاري، عنه:

 وقال: »الثقات»، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس الدارقطني: وقال ثقة،

 البخاري له روى ومائتين، وعشرين أربع سنة مات مالكا، سمع

والنسائي. والترمذي داود وأبو

في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

. ه مند

-١٧٧-



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

السيباني. الحميري مسعود أبو الرملي سويد بن أيوب -٣٢٢

 األوزاعي، الرحمن وعبد أنس، بن ومالك الثوري، سفيان عن: روى

 المرادي، سليمان بن والربيع الشافعي، إدريس بن محمد عنهم وروى

 ضعيف، حنبل. بن أحمد قال الدمشقي، دحيم إبراهيم، بن الرحمن وعبد

 أن الترمذي: وذكر األحاديث، يسرق بشيء ليس معين: بن يحيى وقال

 لين حاتم: أبو وقال فيه، يتكلمون البخاري: وقال حديثه، ترك المبارك ابن

 في ويقع معروفين، شيوخ عن صالح حديث له عدي: ابن وقال الحديث،

 حديثه ويكتب عليه، يوافقونه ماال فيه ويقع عليه، الثقات يوافق ما حديثه

 البحر وركب رجع ثم حج حبان: ابن وقال الضعفاء، جملة في

 وقال ومائة، وتسعين ثالث سنة في وذلك غرق، الرملة على أشرف فلما

 داود أبو له روى ومائتين، اثنتين سنة مات عاصم: أبي بن بكر أبو

ماجه. وابن والترمذي

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠٥ مسند

 البحتري الطائي مدلج بن عائذ بن أيوب -٣٢٣

الكوفي.

 عنه: وروى والشعي، األخنس، بن وبكير مسلم، بن قيس عن: روى

 يحيى قال والسفيانان، زياد، بن الواحد وعبد المزني، مالك بن القاسم
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 ثقة، النسائي: وقال صدوق، الحديث صالح ثقة حاتم: أبو وقال ثقة،

 المديي: ابن وقال مرجائ، كان ولكنه عبادة صاحب كان المبارك: ابن وقال

 والترمذي ومسلم البخاري له روى ثقة، تابعي كوفي العجلي: وقال ثقة،

 وقال: ٥٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت: والنسائي.

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه روى

 خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

فيمسنده.

 بن قيس بني من اليمامة قاضي يحيعى، أبو عتبة بن أيوب -٣٢٤

ثعلبة.

 داود أبو عنه: وروى وجماعة، وعطاء، كثر، أبي بن يحى عن: روى

 ضعيف، أحمد: قال يونس، بن وأحمد الفقيه، الحسن بن ومحمد الطيالسي،

 وقال كثير، أبي بن يحيى حديث يقيم ال أنه إال ثقة آخر: موضع في وقال

 بالقوي، وليس حديثه يكتب العجلي: وقال بالقوي، ليس معين بن يحيى

 شيخ مرة: وقال يترك، الدارقطني: وقال لين، عندهم هو البخاري وقال

 يكتب ضعفه مع وهو االنكار بعض حديثه في عدين ابن وقال به، يعتبر

ماجه. ابن له روى وستين، مائة سنة مات حديثه،

 البخاري تاريخ عن٥٥ /٣المسانيد" »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي التابعين، فقهاء أحد هو وقال:
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مسنده. في خسرو وابن آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

الحنفي. أيوب بن أيوببنهاني -٣٢٥

 أيوب، بن هاني وأبيه الثوري، سفيان عن: يروى الكوفي محمد أبو

 ذكره القابوسي، الجهم أبي بن سعيد بن المنذر بن محمد عنه: ويروي

 بخط قرأت »تهذيبه«: في الحافظ وقال للتميز، الكمال« »تهذيب في المزي

مجهول. الذهي:

 ترجمته ذكر دون ٦٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي عن يروي وقال:

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

 داود بن سليمان بن أيوب بن يوسف بن أيوب -٣٢٦

المصري. البزاز القاسم أبو

 عن: بها وحدث بغداد سكن :١١/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن الوليد وأبي مسلم، بن سعيد بن ويوسف القزاز، إسماعيل بن عنبس

 بكر وأبو سفيان، بن إبراهيم بن محمد بن عمر عنه: روى اإلنطاكي، يزد

وثالثمائة. عشرة خس سنة مات شاهين، بن حفص وأبو األبهري،

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:
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الباء باب

 بنت هانى أم مولى صالح أبو باذان، ويقال: باذام -٣٢٧

طالب. أبي
 عنهم روى عباس، ابن مولى وعكرمة عباس، بن الله عبد عن: روى

 بن علي قال السدي، الرحمن عبد بن وإسماعيل خالد، أبي بن إسماعيل

 صالح أبا ترك نا أصحاب من أحدًا أر لم القطان: سعيد بن يحيى عن المديني

 شعبة يتركه ولم شيائً، فيه يقول الناس من أحدًا سمعت وما هانئ، أم مولى

 أبيه: عن حنبل بن أحمد بن الله عبد وقال عثمان، بن الله عبد وال زائدة وال

 عن خيثمة أبي بن بكر أبو وقال صالح، أبي حديث ترك مهدي ابن كان

 أبو وقال بشيئ، فليس الكلي عنه روى وإذا بأس، به ليس معين: بن يحيى

 العجلي، وثقه بثقة، ليس النسائي: وقال به، يحتج وال حديثه يكتب حاكم:

 ذلك عليه أنكر جدا، ضعيف صالح أبا إن »األحكام": في الحق عبد قال ولما

 ابن وقال عندهم، بالقوي ليس الحاكم: أحمد أبو وقال كتابه، في القطان ابن

األربعة. له روى منه، يسمع ولم عباس ابن عن يحدث حبان:

 آثاره، في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في والحارثي

بالسقاء. المعروف البصري الفضل أبو الباهلي، كنيز بن مجر —٣٢٨

 بن وعثمان بكرة، أبي بن العزيز وعبد البصري، الحسن عن: روى
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 معين: بن يحيى قال هارون، بن ويزيد عيينة، وابن الثوري، وعنه: ساج،

 بالقوي ليس أحمد: أبو الحاكم وقال ضعيف، حاتم: أبو وقال بشيء، ليس

 السقاء: لبحر يقول أيوب سمعت عيينة: ابن عن الحميدي وقال عندهم،

ماجه. ابن له روى كاسمك، أنت بحر يا

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 اللخمي، صالح أبو البختري، بن محمد بن البختري —٣٢٩

المعدل.

 طلحة بن كامل عن حدث :١٣٣/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 الطبراني، القاسم أبو عنه: روى القاضي، سماعة بن ومحمد الجحدري،

 وتسعين إحدى سنة ببغداد توفي به، بأس ال فقال: الدارقطني وذكره

انتهى. ومائتين،

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

- مسنده

 القاسم أبو راشد بن خالد بن خلف بن الهيثم بن بدر -٣٣٠

الكوفي. القاضي اللخمي

 عن: بها وحدث بغداد نزل :١٠٧/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن وهشام الهمذانيين، إسحاق بن وهارون العالء، بن محمد كريب أبي
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 بن عمر وأبو القطيعي، إسحاق بن محمد عنه: وروى اللؤلؤي، يونس

 المعمرين، من وكان ثقة، كان وقال: شاهبن، بن حفص وأبو حيويه،

 بن عمر وقال سنة، أربعون عمره من له مضى أن بعد الحديث وسمع

 أسن شيخ عن كتبت وما - القاضي الهيثم بن بدر حدثنا الواعظ، أحمد

 عاش الدارقطني: وقال سنة، عشرة وست سنة مائة بلغ أنه بلغني - منه

 من شوال من خلون لعشر وتوفي نبيالً، وكان سنة، عشرة وسبع مائة

 ٥٣٠/١٤ »السير« في الذهي له وترجم وثالثمائة، عشرة سبع سنة

ملخصًا

 تاريخ عن ١٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده في الحارثي له وروى كالمه، ذكر دون الخطيب

 األوسي األنصاري عدي بن الحارث بن عازب بن البراء -٣٣١

عمارة. أبو

 الله رسول مع غزا أنه عنه روى صحبة، وألبيه له عمرو أبو ويقال:

 إسناده عشرة، خس رواية وفي غزوة، عشرة أربع وسلم عليه الله صلى

 عمرو أبي قول في وعشرين أربع سنة الري افتتح الذي وهو صحيح،

 الجمل علي مع وشهد موسى، أبي مع تستر غزوة وشهد الشيباني،

 إمارة في ومات دارًا، بها وابتنى الكوفة ونزل الخوارج وقتال وصفين،

 عن روى وقد وسبعين، اثنتين سنة حبان ابن وأرخه الزبير، بن مصعب

-١٨٣-



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 وعمر بكر وأبي أبيه وعن األحاديث من جملة وسلم عليه الله صلى الني

.١٤٢/١ »اإلصابة« في كما الجماعة، له روى الصحابة، أكابر من وغيرهما

 تاريخ عن ٩٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في الحارثي له وروى كالمه، ذكر دون البخاري

األسلمي. الحارث بن الله عبد بن الحصيب بن بريدة -٣٣٢

 والد أشهر، واألول ساسان أبو ويقال: سهل أبو ويقال: الله عبد أبو

 وسكن يشهدها، ولم بدر قبل أسلم بريدة، بن وسليمان بريدة بن الله عبد

 وقال بها، ومات مرو إلى انتقل ثم البصرة، إلى انتقل ثم المدينة

 إلى مهاجرًا وسلم عليه الله صلى الني به اجتاز حين أسلم القاسم: أبو

 أحد معه وكان مكة، فتح وشهد يومئذ وأبلى خيبر غزوة وشهد المدينة،

 قومه، صدقات على وسلم عليه الله صلى الني واستعمله أسلم، لوائي

 أرض إلى وسلم عليه الله صلى الني بعثه لما أسامة لواء يحمل وكان

 سرغ من رجع لما الشام إلى عمر مع وخرج بمؤتة، أبيه قتلة يطلب البلقاء

 عنه: وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن روى أسلم، ربع على أميرًا

 ثالث سنة بخراسان توفي سعد: بن محمد قال الله، وعبد سليمان ابناه

الجماعة. له روى معاوية، بن يزيد خالفة في وستين

 تاريخ عن ٩٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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 والحارثي المقرئ وابن آثاره، في الحسن بن محمد له وروى البخاري،

هم نيد مسا في خسرو وابن

النيسابوري. نعيم أبو قيراط بن بشار -٣٣٣

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال قيراط، بن حماد أخو وهو الري نزيل

 وروى والثوري، جريح، وابن حسان، بن هشام عن روى :١٠٧٩/٤

 بن ونوح القزويني، رافع بن وعمرو مهران، بن الوليد بن الله عبد عنه:

أقرب. الضعف إلى هو عدي: ابن وقال به، يحتج ال حاتم: أبو وقال أنس،

 ترجمته دون ٩٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في الله رحمه حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال:

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى قلت:

 الكوفي النيسابوري سهل أبو القاضي، األزهر أبي بن بشر —٣٣٤

الفقيه.

 شريكا، سمع األعالم أحد :٢٨٢ ا٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الذهلي، وعنه يوسف، أبي القاضي على وتفقه عيينة، وابن المبارك، وابن

 من كان وقال: الفراء، الوهاب عبد بن ومحمد السلمي، يوسف بن وأحمد

ومائتين. عشرة ثالث سنة مات وزهادهم، الكوفة علماء أعيان

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:
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كوفي. الحسن أبو البجلي المسيب بن سلم بن بشر -٣٣٥

 بن إسماعيل عن روى : ١٠٨١/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الدورقي، إبراهيم بن وأحمد الحسن، ابنه عنه: وروى ومسعر، خالد، أبي

انتهى. منه أسمع ولم رأيته قد حنبل: بن أحمد قال

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الدارسي. علي أبو عبيد بن بشر -٣٣٦

 نواحي من بليدة ودارس :٥٤٥/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 القاضي، يوسف وأبي الصلت، بن مسلمة عن: روى البحر، على البصرة

 معلى ابن محمد بن وأحمد حاتم، أبو عنه: وروى وغيرهم، زيد بن وطلحة

 أيام في عنه كتبت حاتم: أبو قال جبلة، بن جرير بن الله وعبيد اآلدمي،

 مات الضعف، بين الحديث منكر عدي: ابن وقال حرب، بن سليمان

 فقال. ١٤١/٨ »الثقات« في حبان ابن وذكره ومائتين، وعشرين ست سنة

 سفيان بن يعقوب عنه: وروى والبصريين، سلمة بن حماد عن روى

.٣ه /٣ »ثقاته« في قطلوبغا بن قاسم له وترجم الفارسي،

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 البغدادي موالهم العدوي، كريمة أبي بن غياث بن بشر —٣٣٧

الرحن. عبد أبو المريسي

 موالي من البارع المناظر المتكلم :١٩٩/١٠ »السير« في الذهي قال
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 عن أخذ الفقهاء كبار من بشر كان عنه، الله رضي الخطاب بن زيد آل

 عيينة، بن وسفيان سلمة، بن حماد عن: وروى يوسف، أبي القاضي

 حكى ثم متكلما، ورعًا دينا كان وقال: تعظيمه، في وأطنب النديم وذكره

 وال الشبهة، مخافة ليالً أهله يطأ ال كان أنه ورعه من بلغ قال: البلخي أن

 وكان رضيعته، تكون أن مخافة سنين بعشر منه أصغر هي من إال يتزوج

 اسمه لرجل: مرة وقال النبيذ، يشرب وكان الدولة، عند قدر له جهميًا

 في كتابًا وصنف المسمى، غير اإلسم أن على دليل اسمه في كامل:

 وكتاب الخوارج، على الرد وكتاب اإلرجاء، وكتاب التوحيد،

 وكتاب المشبهة، كفر وكتاب اإلمامة، في الرافضة على والرد االستطاعة،

 ثمان سنة آخر في مات نحلته، في ذلك غير وأشياء الوعيد، وكتاب المعرفة،

مختصرًا. انتهى الثمانين، قارب وقد ومائتين، عشرة

 بن ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد

 ثم الهروي السلمي سهل أبو حاد بن القاسم بن بشر —٣٣٨

الحنفي. الفقيه النيسابوري

 ودخل مالك، من وسمع حج ٢٨٤/ه اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 عوانة، أبي من وبالبصرة لهيعة، وابن سعد، بن الليث من وسمع مصر

 وجماعة، والحسين والحسن، سهل، الفقهاء بنوه عنه: وروى زيد، بن وحاد
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 خمس سنة القعدة ذي آخر في توفي الرحلة، في يحيى بن يحيى رفيق وكان

.٣٦٧ المضيئة« »الجواهر في القرشي له وترجم انتهى ومائتين، عشرة

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الضرير. البصري سهل أبو العقدي معاذ بن بشر -٣٣٩

 المفضل، بن وبشر محذورة، أبي بن العزيز عبد بن إبراهيم عن: روى

 حاتم: أبو قال ماجه، وابن والنسائي، الترمذي، وعنه: واقد، بن وأيوب

 الترمذي له روى صالح، بصري مسلمة: وقال صدوق، الحديث صالح

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: ماجه. وابن والنسائي

 إسماعيل أبو موالهم الرقاشي، الحق بن المفضل بن بشر -٣ ٤ ٠

البصري.

 عنه: وروى المنكدر، بن ومحمد ريحانة، وأبي الطويل، حميد عن: روى

 التثبت في المنتهى إليه حنبل؟ بن أحمد قال ومسدد، وإسحاق، أحمد،

 زرعة أبو وقال البصريين، شيوخ أثبات في معين ابن وعده بالبصرة،

 عثمانيًا، الحديث كثير ثقة كان سعد: ابن وقال ثقة، والنسائي: حاتم وأبو

 صاحب الحديث، حسن الحديث، في ثبت البدن، فقيه ثقة، العجلي: وقال

الجماعة. له روى ثقة. البزار: وقال سنة،

 تاريخ عن ٩٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

األسدي. علي أبو صالح بن موسى بن بشر -٣٤١

 حديثا عبادة بن روح من سمع :٨٦/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن هوذة من الكثير وسمع واحدا، حديثًا العوفي عمر بن حفص ومن واحدا،

 بن وإسماعيل مخلد، بن ومحمد صاعد، بن يحيى عنه: روى البكراوي... خليفة

 والنبل، والرياسات والفضل البيوتات أهل من آباءه وكان الصفار... محمد

 بن محمد بن أحمد بكر أبو وقال ركين، عاقالً أمينًا ثقة فكان نفسه في هو وأما

 حنبل بن أحمد وكان السماع، قديم مشهور جليل شيخ الخالل: هارون

 يوم مات الخطي: علي بن إسماعيل وقال ثقة، الدارقطني: وقال يكرمه،

 الذهي وقال ومائتين، وثمانين ثمان سنة األول ربيع من بقين ألربع السبت

المعمر. الثقة الحافظ اإلمام : ٣٥٢/١٣ »السير« في

 تاريخ عن ٩٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي أصحاب عن يروي وقال: الخطيب

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن الحارثي له روى قلت:

الكندي. الوليد أبو خالد بن الوليد بن بشر-٣٤٢

 بن الرحمن وعبد أنس، بن مالك سمع :٨٠/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 علويه بن الحسن عنه: روى زيد، بن وحماد الغسيل، بن سليمان
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 أحد وكان البرتي، القاسم بن وأحمد أبان، بن الوليد بن وأحمد القطان،

 بن طلحة وقال الطريقة، حسن المذهب جميل وكان يوسف، أبي أصحاب

 خشا دينًا عالمًا وكان المسلمين، أعالم من علما بشر كان جعفر: بن محمد

 المتقدمين ومن يوسف أبي صاحب وهو الفقه واسع الحكم، باب في

 قال جمعه، يمكن ال ما والمسائل الفقه من عنه الناس وحل عنده،

 الرأي أهل من األهواء أهل من رجالً ببغداد أعلم ال قدامة: أبو

 الوليد بن بشر خال ما حنبل بن أحمد على معينين كانوا إال والرافضة

 الكندي. الوليد بن شر سعد. بن محمد -قال العرب من رجل - الكندي

 الجانبين في يبغداد القضاء وولي وإمالءه، كتبه القاضي يوسف أبي عن روى
 المؤمنين أمير به فأمر مخلوق؟ القرآن يقول: ال إنه وقال: رجل به فسعى جميعا،

 ونهى الشرط، ببابه ووكل فحبس منزله، في يحبس أن المعتصم إسحاق أبو
 بإطالقه، أمر الخالفة إسحاق أبي بن جفعر ولى فلما بشيئ، أحدًا يفتي أن

 فأمسك بالوقف وتكلم سنه، كبر حتى فبقي ويحدثهم، الناس يفتي وأن

 بن وسليمان داود أبا سألت اآلجري: قال وتركوه، عنه الحديث أصحاب

 بن صالح علي أبو وقال ال، قال: ثقة؟ الوليد بن بشر له: قلت األشعث

 وقال ثقة، الدارقطني: وقال الرأي، أصحب من أنه إال صدوق محمد:

 »السير« في الذهي وقال انتهى. ومائتين، وثالثين ثمان سنة مات قانع: ابن

الحنفي. العراق... قاضي الصادق المحدث العالمة اإلمام :٦٧٣/١٠

تاريخ عن ٩٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن الحارثي له وروى الخطيب،

الكوفي. الغنوي المهاجر بن بشير-٣٤٣

 بن الله وعبد البصري، الحسن عن: وروى مالك، بن أنس رأى

 منكر : أحمد قال الجراح، بن ووكيع الثوري، سفيان عنه: وروى بريدة،

 معين: بن يحيى وقال بالعجب، يجيء هو فإذا أحاديثه اعتبرت قد الحديث

 وقد الجماعة، له روى به، يحتج وال حديثه يكتب حاتم: أبو وقال ثقة،

 في الحافظ قال بالشك، بشير أو بشر :٧٧٨ محمد لإلمام »اآلثار« في وقع

المهاجر. بن بشير أنه يحتمل : ٣٨٦ ص »اإليثار«

 بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاريهما. في الحسن

السدوسي. نهيك بن بشير -٣٤٤

 الخصاصية، بن بشير عن: روى البصري، الشعثاء أبو السلوسي ويقال:

 سعيد بن ويحيى مالك، بن أنس بن النضر عنه: وروى هريرة، وأبي

 وقال بجديثه، يحتج ال حاتم: أبو وقال ثقة، والنسائي: العجلي قال األنصاري،

الجماعة. له روى ثقة، أحمد: وقال »الثقات« في حبان ابن وذكره ثقة، سعد: ابن

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 الحميري الكالعي حريز بن كعب بن صائد بن الوليد بن بقية-٣٤٥

الميتمي.

 عنه: وروى ومالك، األوزاعي، عن: روى الحمصي، يحمد أبو

 عمن يكتب كان ولكنه صدوقًا كان المبارك. ابن قال وشعبة، المبارك، ابن

 سنة، في كان ما بقية من تسمعوا ال عيينة: بن سفيان وقال وأدبر، أقبل

 شعبة كان معين: بن يحيى وقال وغيره، ثواب في كان ما منه واسمعوا

 عن روايته في ثقة كان سعد: بن محمد وقال بغداد، قدم حيث لبقية مبجالً

 فيه اختلفوا الخليلي: وقال الثقات، غير عن روايته في ضعيفًا الثقات،

 صدوقا، وكان المجاهيل عن أكثرها أن إال مناكير حديثه في الخطيب: وقال

 وقال بججة، ليس بقية أن على أجمعوا الخالفيات: في البيهقي وقال

 وقال به، يحتج ال بقية: حديث ما غير في األحكام في الحق عبد

 الحجاز أهل عن وأما الشام، أهل عن روى فيما صالح المديني: ابن

 به استشهد ومائة، وتسعين سبع سنة مات جدا، فضعيف والعراق

 المتابعات في مسلم له وروى »األدب« في له وروى الصحيح، في البخاري

الباقون. به واحتج

 تاريخ عن ٩٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي عن يروي وقال: البخاري،

هم. نيد مسا في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:
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 الفقيه اإلصبهاني العنبري عثمان بن الحسن بن بكار -٣٤٦

الحنفي.

 بن الله عبد عن حدث ،٨٠٠/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بندار بن الله وعبد سعيد، بن مسلم عنه: وروى وغيره. المبارك،

 بن حيان القاضي فعزم يجب، فلم الواثق أيام في امتحن وقد االصبهانيان،

 عن األعوان فطرد الواثق، بموت البريد فجاء أصبهان، من نفيه على بشر

 توفي الطست، في حيان وخرى بالدست، بكار ذهب الناس. فقال داره،

انتهى. ومائتين، وثالثين ثالث سنة وقيل: وثالثين، ثمان سنة بكار

 بن ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد

البصري. عمرو أبو القيسي بكار بن بكر -٣٤٧

 بن ومسعر الحجاج، بن وشعبة الزيات، حبيب بن حمزة عن: روى

 بن ويونس النبيل، عاصم وأبو الطيالسي، داود أبو عنه: وروى كدام،

 وقال تخليط، له الحفظ، سيئ الحديث ضعيف حاتم: أبي ابن قال حبيب،

 في وقال بالقوي، ليس السنن: في النسائي وقال بشيء، ليس معين: ابن

 في حبان ابن وذكره بالقوي، ليس حاتم أبو وقال بثقة، ليس آخر. موضع

 عاصم أبو ووثقه جدًا بالمنكرة ليست أحاديثه عدي: ابن وقال »الثقات«
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الكبرى. السنن في النسائي له روى أخطأ، ربما حبان: ابن وقال النبيل،

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

العابد. الكوفي، خنيس بن بكر -٣٤٨

 بن وإسماعيل البناني وثابت رباح أبي بن عطاء عن روى بغداد، نزيل

 ومعروف الجراح، بن ووكيع طهمان، بن إبراهيم عنه: روى خالد، أبي

 بن ويعقوب علي بن عمرو وقال بشيء، ليس معين: بن يحيعى قال الكرخي،

 له روى شيء، ليس داود: أبو وقال ضعيف، والنسائي: السدوسي شيبة

ماجه. وابن الترمذي

 تاريخ عن ٩٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

 مولى الدمياطي، محمد أبو نافع بن إسماعيل بن سهل بن بكر-٣٤٩

بنيهاشم.

 بن صفوان بدمشق سمع :٣٧٩/١٠ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 صالح أبا وبمصر البيروتي، كريمة أبي بن سليمان وببيروت صالح،

 األصم، العباس أبو عنه: روى الليث، كاتب صالح بن الله عبد

 وقال كثير، وخلق الطبراني، أحمد بن وسليمان الطحاوي، جعفر وأبو

 النسائي: وقال األذنين، كبير أسمر مربوعًا شيخًا كان األعرابي: بن محمد
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 انتهى، ومائتين، وثمانين سبع سنة األول ربيع شهر في توفي ضعيف،

المفسرالمقرئ. المحدث اإلمام :٤٢٥/١٣ »السير« في الذهي وقال

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الحبال بكر ابي بن علي ابو القاضي محمد بن لله عبد بن بكر -٣٥٠

الرازي.

 وحدث نيسابور قدم الحاكمن قال ؟٣٤٩/١ »اللسان« في الحافظ قال

 هذا في المتبحر ليعلم تعجبًا أحاديث أحاديثه من ذكرت وقد بالمناكير،

موضوعة. أنها العلم

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ سحده

البصري. الله عبد أبو المزني، الله عبد بن بكر -٣ ه ١

 الطويل حميد عنه: وروى البصري، والحسن مالك بن أنس عن روى

 بن يحيى قال الناس، خيار من كان المديني: بن علي قال دعامة، بن وقتادة

 بن محمد وقال مأمون، زرعة: أبو زاد ثقة، والنسائي: زرعة وأبو معين

 روى ومائة، ست سنة مات فقيها، وكان حجة، مأمونًا ثبتًا ثقة كان سعد:

الجماعة. له

 تاريخ عن ٩٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 له روى قلت. المسانيد. هذه في حنيفة أبو عنه يروي وقال: البخاري
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مسنده. في خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو

 الصيرفي المروزي أحمد أبو حمدان، بن محمد بن بكر —٣ ٥٢

الدخسيني.

 كان ألنه بذلك لقب :٨١٩/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وما خراسان، محدث كان الحاكم: قال ذلك، من فبنوه خمسين. دو يقول:

 وفصاحته ألدبه سامان آل ينادم كان فإنه قط؛ حانوت في جلس أظنه

 بن الصمد وعبد بمرو؛ الموجه وأبا حاتم، بن العزيز عبد سمع: وتقدمه،

 بن الله وعبد هو عنه: وروى بمرو؛ وغيره الحاكم، منه: سمع الفضل،

 له لميراث سمرقند إلى وخرج الغنجار، أحمد بن ومحمد منده، وابن عدي،

 »السير« في وقال وثالثمائة، وأربعين خس سنة ببخارى فمات غالمه، من

بأسا. به أنا علمت وما اإلمام... الرحال المحدث :٥٥٤/١٥

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

. مسنده

السدوسي. األخنس بن بكير-٣٥٣

 وعنه: عباس، وابن وأنس، أبيه، عن: روى الكوفي، الليثي ويقال:

 ثقات في حبان ابن ذكره أنيسة، أبي بن وزيد ومسعر، األعمش،

 شيخ داود: أبو وقال »الثقات»، من التابعين، أتباع في أعاده ثم التابعين
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 عن روى سعد: ابن وقال ثقة، كوفي العجلي: وقال الحديث، جائز

 والنسائي داود وأبو مسلم له روى الحديث، قليل وهو الصحابة

ماجه. وابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 قاضي الزاهد، الجرجاني السلمي جعفر بن بكير —٣٥ ٤

جرجان.

 الثوري، سفيان عن: روى :٤٢/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن وأحمد موسى، بن إبراهيم وعنه: موسى، بن ومغيرة فرقد، بن وحسن

 عن بمناكير حدث عدي. ابن قال السباك، بندار بن ومحمد السابري، يحيى

به. بأس ال أنه وأرجو المعروفين

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

لكوفي. الليثي -بكيربنعطاء٣٥٥

 بن وحريث صحبة، وله الديلي يعمر بن الرحمن عبد عن: روى

 وقال ثقة، والنسائي: معين ابن قال وشعبة، الثوري، وعنه: سليم،

 وأخرج »الثقات« في حبان ابن وذكره به، بأس ال صالح شيخ حاتم؟ أبو

األربعة. له روى صحيحه، في له

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:
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 المنذري القاسم أبو شهاب بن بكير بن محمد بن بكير -٣٥٦

الطرسوسي.

 بن القاسم أبا سمع :٣٩٤/١٠ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 بن إبراهيم إسحاق وأبا الرقي، داود بن محمد بكر وأبا بدمشق، العقب أبي

 بن ورشأ الهمذاني، الله عبيد بن علي الحسن أبو القاضي عنه: وروى المولد،

الغرباء. بعض عنه فكتب بدمشق وحدث الترجماني، الحسين وأبو نظيف،

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

معاذ. أبو األسدي معروف بن بكير -٣ ٥٧

 كان التفسير صاحب الدامغاني ويقال: النيسابوري، الحسن أبو وقيل:

 بن ويحيى حنيفة، أبي اإلمام عن: روى دمشق، سكن ثم نيسابور قضاء على

 بن وأحمد مسلم، بن الوليد عنه: وروى المكي، الزبير وأبي األنصاري، سعيد

 باسا، به أرى ما أحد. قال الزيات، سليمان بن وإبراهيم النيسابوري، قيراط

 حاتم وأبو أبيه عن أحمد بن الله عبد عن األصم العباس أبو قال وكذلك

 الرواية بكثير ليس عدي: ابن وقال باس، به ليس النسائي وقال الرازي،
 به ليس داود: أبو وقال جدا، بالمنكر حديثه وليس به، بأس ال أنه وأرجو

 توفي ثقة، كان الطاطري: مروان وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره بأس،

المراسيل. في داود أبو له روى ومائة، وستين ثالث سنة
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 تاريخ عن ٩٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

القشيري. حيدة بن معاوية بن حكيم بن بهز -٣٥٨

 وعن أبيه، عن: روى حكيم، بن سعيد أخو البصري الملك عبد أبو

 مسلم بن ومحمد الثوري، وسفيان الحمادان، عنه: وروى أوفى، بن زرارة

 وقال ثقة، المديني: بن علي وقال ثقة، معين: بن يحيى قال الزهري،

 يكتب شيخ هو حاتم: أبو وقال بالمشهور، ليس ولكنه صالح زرعة. أبو

 كان الله: عبد أبو الحاكم وقال ثقة، النسائي: وقال به، يحتج وال حديثه

 الناس، ثقات عنه روى عدي: ابن وقال حديثه، يجمع بمن الثقات من

 ولم به، بأس ال أنه وأرجو الثقات، من وجماعة الزهري، عنه: روى وقد

 هو داود: أبو وقال به، بأس فال ثقة عنه حدث وإذا منكرا، حديثًا له أر

 شعبة تكلم وقد الترمذي: وقال مججة، ليس الشافعي وعند حجة، عندي

 الصحيح في البخاري به استشهد الحديث، أهل عند ثقة وهو بهز في

مسلم. سوى الباقون له وروى وغيره، »األدب« في له وروى

 تاريخ عن ٩٥ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروى وقال: البخاري

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:
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 محمد أبو سنان بن حسان بن البهلول بن إسحاق بن البهلول -٣٥٩

التنوخي.

 أويس، أبي بن إسماعيل سمع ١٠/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 أخوه عنه: وروى الزبيريين، الله عبد بن ومصعب حمزة، بن وإبراهيم

 وقال يعقوب، ابنا وإسماعيل األزرق، يوسف أخيه وأبنا أحمد،

 والخطبة القضاء تقلد قد كان يعقوب: بن إسماعيل وقال ثقة، الدارقطني:

 في مصقعًا البالغة حسن وكان طويلة، مدة وأعمالها باألنباء المنابر على

 شوال في ومات باألنبار، وحدث رواه لما ضابطًا فيه ثقة الحديث كثير خطبه

 الشيخ ٥٣ ه /١٣»السير« في الذهي وقال ومائتين، وتسعين ثمان سنة من

 المثل يضرب ومن وعالمها، ورئيسها وقاضيها األنبار خطيب الصدوق المسند

اإلسماعيلي شيوخ كبار من وهو وماتين أربع سنة مولده خطابته، في يبالغته

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكوفي. الصيرفي وهيب أبو عمرو بن بهلول -٣٦ ٠

 أظنه وما عقله، في وسوس :٨١٨/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 له المجانين، عقالء في معدود فهو وقت، في يصحو كان قد أو اختلط،

 بن وعاصم دينار، بن عمرو عنن حدث وقد وحكايات، حسن، كالم

 عنه كتب وال تعديل، وال بجرح له تعرضوا وما نابل، بن وأيمن بهدلة،

 أتى أنه وذكر النجار، ابن ترجمته طول الرشيد، دولة في حيا كان الطلبة،
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 له فأمر ووعظه، وناداه فقام الرشيد، به مر البهلول أن ويروى بغداد،

 في المفسر القاسم أبو ساق وقد الموعظة، وجه ألسود كنت ما فقال: بمال،

وفاة. له أجد ولم وأشعارا، حكايات المجانين« »عقالء كتاب

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

التيمي. القرشي رباح بن بالل -٣٦١

 مولى المؤذن، عمرو أبو ويقال: الرحمن، عبد أبو ويقال: الله، عبد أبو

 والمشاهد وأحدًا بدرًا شهد والهجرة، اإلسالم قديم الصديق، بكر أبي

 عليه الله صلى الني عن روى وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع كلها

 عازب، بن والبراء الكلي، حارثة بن بنزيد أسامة عنه: وروى وسلم،

 في واحدة مرة إال وسلم عليه الله صلى الني بعد ألحد يؤذن لم إنه ويقال:

 الصحابة إليه وطلب وسلم عليه الله صلى الني قبر لزيارة المدينة قدمها قدمة

 قال خالفته، الصديق بكر ألبي أذن إنه وقيل: األذان يتمم ولم فأذن ذلك،

 وقال الخوالنية، هند ونكح بداريا ويقال: بدمشق، قبره الدمشقي: زرعة أبو

 سبع سنة عمواس طاعون في بدمشق مات بكيرم بن يحيى عن لذهلي ا

 له روى سبعين، ابن وهو بجلب مات إنه وقيل: عشرة ثماني أو عشرة

الجماعة.

 تاريخ عن ٩٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في والحارثي آثاره في الحسن بن محمد له وروى البخاري،
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 الفزاري، موسى أبي ابن ويقال: مرداس بن بالل -٣٦٢

النصيي.

 حنيفة أبو عنه: وروى كيسان، بن ووهب مالك، بن أنس عن: روى

 حبان ابن وذكره السدي، الرحمن عبد بن وإسماعيل ثابت، بن النعمان

 وقال صحيحه، في حديثه خزيمة ابن وخرج التابعين، أتباع في »الثقات« في

 جهله وقد فيه، الذي االضطراب عنى كأنه حديثه يصح لم األزدي:

ماجه. وابن والترمذي داود أبو له روى القطان، ابن

 تاريخ عن ٩٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 حنيفة أبي اإلمام عن يروي البخاري شيخ شيخ أنه مع وقال: البخاري

المسانيد. هذه في

 خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

فيمسنده.

المعلم. الكوفي بشر أبو البجلي، األحسي بشر بن بيان -٣٦٣

 السفيانان، عنه: وروى مالك، بن وأنس التيمي، إبراهيم عن: روى

 الثقات، من ثقة أحد: قال القاضي، إبراهيم بن يعقوب يوسف وأبو

 أحلى وهو حاتم: أبو زاد ثقة، والنسائي: حاتم وأبو معين بن يحيى وقال

 من أقل روى الحديث، بكثير وليس ثقة، كوفي العجلي: وقال فراس، من
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 بن يعقوب وقال ثبتًا، ثقة كان شيبة: بن يعقوب وقال حديث، مائة

الجماعة. له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة، سفيان:

 تاريخ عن ٩٥ /٣«المسانيد »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو عنه يروي وقال: البخاري

مسنده. في خسرو وابن آثاره في يوسف أبو له روى قلت:

المدائني. حمران بن بيان -٣٦٤

 فضالة بن مفضل عن: روى :١١١/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 بيان، بن محمد ابنه، عنه: روى الوجيهي، موسى بن وعمر البصري،

السقطي. إسماعيل بن وإسحاق مهرن، بن الله ورزوق

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

التاء باب

تمام. -٣٦٥

 المطلب عبد بن العباس بن تمام ن٣٨٧ ص »اإليثار« في الحافظ قال

 الضعفاء، أحد الصيقل علي أبو عنه: وروى طالب، أبي بن جعفر عن

 العباس، بن تمام بن جعفر عن والصواب: مقلوب، وهو النسخة في كذا

 علي، أبي عن الثوري، سفيان طريق من كذلك أحمد أخرجه أبيه، عن
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 بن العباس بن تمام بن جعفر :١٣٣ »التعجيل« في الحافظ وقال

 حاتم، وأبو الزراد، علي أبو عنه وروى أبيه، عن الهاشمي المطلب عبد

 في الحافظ وقال ثقة، مدني زرعة: أبو قال وغيرهم، ذئب أبي وابن

 عم ابن الهاشمي المطلب عبد بن العباس بن :مام٧٣ ص »التعجيل«

 وقال التابعين، في »الثقات« في حبان ابن ذكره وسلم، عليه الله صلى الني

 وقال سماع، الله وعبد وللفضل رؤية، لهم العباس بني كل البر: عبد ابن

 األكثر رواه ما أرجحها ولعل شديد، اضطراب فيه »التعجيل«: في الحافظ

أحفظهم. فإنه الثوري عن

 بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاريهما. في الحسن

الدمشقي. األسدي مجيح بن تمام -٣٦٦

 بن مبشر عنه: وروى وعطاء، البصري، الحسن عن: روى حلب، نزيل

 أعرفه ما قال: أظنه عنه أحمد سألت إسماعيل: بن حرب قال وبقية، إسماعيل،

 غسان بن والمفضل الدوري عباس وقال -، أمره حقيقة أعرف ما يعني -

 حاتم: أبو وقال ضعيف، زرعة: أبو وقال ثقة، معين: بن يحيعى عن الغالبي

 هو عياش: بن إسماعيل وقال نظر، فيه البخاري: وقال ذاهب، الحديث منكر

والترمذي. داود أبو له روى الحديث، صالح البزار: وقال ثقة،

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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وداع. بن جذيمة بن سود بن خارجة بن أوس بن تميم-٣٦٧

 أبو لخم بن نمارة بن حبيب بن هاني بن الدار بن عدي بن ذراع ويقال:

 وذكر فاسلم، المدينة وقدم نصرانيا كان الصحابة، في مشهور الداري، رقية

 الله صلى الني فحدث والدجال الجساسة قصة وسلم عليه الله صلى الني

 في حجر ابن قاله مناقبه، من ذلك وعد المنبر، على بذلك وسلم عليه

 المقدس بيت ونزل عثمان، قتل بعد الشام إلى وانتقل : ١٨٤/١ »اإلصابة«

 عنه: وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن روى تسع، سنة إسالمه وكان

 والعقب بالشام مات سميع: ابن وقال هريرة، وأبو عباس، وابن عمر، ابن

 في يختم كان سيرين. ابن وقال الكتابين، أهل علماء من كان قتادة. وقال له.

 البخاري له روى أصبح، حى بآية قام رجل لي قال مسروق: وقال ركعة،

 المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت: واألربعة. ومسلم تعليقًا

الباب. هذا في ذكر له وقال: البخاري تاريخ عن١٠١/٣

الكوفي. السلمي سلمة بن تميم -٣٦٨

 بن وعروة صرد، بن سليمان عن: وروى الزبير، بن الله عبد رأى

 بن يحيى قال األعمش، وسليمان المعتمر، بن منصور عنه: وروى الزبير،

 وذكره أحاديث، وله ثقة، كان سعد: ابن وقال ثقة، والنسائي: معين

 في له وروى الصحيح، في البخاري به استشهد »الثقات"، في حبان ابن

الترمذي. سوى الباقون له وروى »األدب«
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 تاريخ عن ١٠١/٣"المسانيد »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 آثاره، في يوسف أبو له روى قلت: المسانيد، في ذكر له وقال: البخاري

مسنده. في خسرو وابن

الهاشمي. الصلت بن تميم بن المنتصر بن تميم -٣٦٩

 يزيد بن إبراهيم عن: روى عباس، ابن مولى الواسطي، الله عبد أبو

 داود، أبو عنه: وروى هارون، بن ويزيد عيينة، بن وسفيان الواسطي،

 ثقة، شيوخه: اسماء في والنسائي حبان ابن قال ماجه، وابن والنسائي،

 وأربعين أربع سنة مات متقن، ضابط الكتاب صحيح داود: أبو وقال

ماجه. وابن والنسائي داود أبو له روى ومائتين،

 له وقال: ١٠١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 البخاري أي - يذكراه ولم فيها يروي من وهو المسانيد هذه في ذكر

والخطيب

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

الثاء باب

البصري. محمد أبو البناني، أسلم بن ثابت -٣٧٠

 عنه: وروى المزني، الله عبد بن وبكر مالك، بن أنس عن: روى

 وقال صالح، رجل ثقة، العجلي: قال الحجاج، بن وشعبة حمادان،
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 ثم ثابت ثم الزهري أنس: أصحاب أثبت حاتم؟ أبو وقال ثقة، النسائي:

 الدهر، ويصوم وليلة يوم كل في القرآن يقرأ ثابت كان شعبة: قال قتادة،

 كان »الثقات": في حبان ابن وقال منه، أعبد أدركنا ما المزني: بكر وقال

 سبع سنة توفي مأمونا، ثقة كان سعدم ابن وقال البصرة، أهل أعبد من

الجماعة. له روى وعشرين، ثالث سنة وقيل: ومائة، وعشرين

 آثاره في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن

 الدينوري المعالي أبو بندار، بن إبراهيم بن بندار بن ثابت -٣٧١

البقال. المقرئ البغدادي األصل،

 السمعاني:كان قال :٨٠٢/١٠ »تاريخاإلسالم« قااللذهيفي

 سمع بالكثير، وحدث القرآن، أقرأ الرواية، واسع فاضال، ثقة صالحا

 عنه: لنا روى شاذان، بن علي وأبا البرقاني، بكر وأبا الحرفي، القاسم أبا

 اليوسفي، أحمد بن الخالق وعبد ناصر، وابن السمرقندي، وابن يحيى، ابنه

 ثابت والدي: بخط وقرأت وبوشنج، وبلخ، بمرو، كثيرة وجماعة

 يعرف كان غيره: وقال مأمون، ثقة األنماطي: الوهاب عبد وقال ثابت،

 وروى شنيف، بن محمد بن وأحمد الخياط، سبط عليه قرأ الحمامي، بابن

 جمادى في توفي الكاتبة، وشهدة المبارك، بن وأحد السلفي، طاهر أبو عنه:

واربعمائة. وتسعين ثمان سنة اآلخرة
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 تاريخ عن ١٠٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى البخاري،

الدمشقي. الشامي العنسي ثوبان بن ثابت -٣٧٢

 المسيب، بن سعيد عن: روى ثوبان، بن ثابت بن الرحن عبد والد

 معين: بن يحيى قال واألوزاعي، الرحمن، عبد ابنه عنه: وروى والزهري،

 حاتم: أبو وقال به، بأس ال العجلي: وقال به، بأس ال رواية: وفي ثقة،

 حديثه الطوسي علي وأبو هو وخرج »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة،

 العباد« »أفعال وفي »األدب« في البخارى له روى صحيحيهما، في

ماجه. وابن والترمذي داود وأبو

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

عبيد. بن ثابت-٣٧٣

 بن علي عن إسحاق والد هو م٣٨٧ »اإليثار« في حجر ابن قال

 من يدرى ال : ٤ ٠ ص »التعجيل« في حجر ابن قال ابنه، في تقدم الحسين

كأبيه. مجهول ))التذكرة((: في الحسيني وقال هو،

 الخزرجي، مالك بن شماس بن قيس بن ثابت -٣٧٤

الرحمن. عبد أبو

 روى وسلم، عليه الله صلى الني خطيب المدني، محمد أبو : ويقال
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 وإسماعيل، وقيس، محمد، أوالده وعنه: وسلم، عليه الله صلى الني عن:

 أحدًا وشهد ه ١ ٣ سنة الصديق بكر أبي خالفة في باليمامة واستشهد

 وهو وسلم عليه الله صلى الني عليه ودخل بدر، سوى كلها والمشاهد

 شماس»، بن قيس بن ثابت عن الناس رب البأس »اذهب فقال: عليل

والليلة«. اليوم »عمل في والنسائي داود وأبو البخاري له روى

 تاريخ عن ١٠٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

البخاري.

الليثي. الحكم بن -ثعلبة٣٧٥

 الله صلى الني عن: روى حنينا، شهد الكوفيين، في عداده صحبة، له

 بن سماك عنه: روى عباس، ابن وعن النهبة، عن النهي في وسلم عليه
 حنينًا شهد )المزي( المؤلف قول أن والظاهر زياد، أبي بن ويزيد حرب،

 البخاري وذكره خيبر، يوم غنما أصبنا قال: أنه عنه ثبت فقد تصحيف،

 له روى الثمانين، إلى السبعين مابين مات من فصل في األوسط في

 عن ١٠٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت: ماجه. ابن

البخاري. تاريخ

الكوفي. مالك أبو الطفوي، التميمي سهيل بن ثعلبة -٣٧٦

 المغيرة، أبي بن وجعفر سليم، أبي بن وليث الزهري، عن: روى
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 أسامة، وأبو الحميد، عبد بن وجرير الفريابي، يوسف بن محمد وعنه:

 بأس ال أيضًا: وقال ثقة، معين: بن يحيى عن منصور بن إسحاق قال

 ليس معين: ابن عن األزدي وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره به،

 في الحارثي له روى قلت: ماجه. وابن الترمذي له روى بشيء،

)الكشف«.

-ثوبانبنبجدر.٣٧٧

 ويقال: الله، عبد أبو الهاشمي القرشي جحدر ابن ويقال

 في الحافظ قال وسلم، عليه الله صلى الله رسول مولى الرحن عبد أبو

 بن حكمي من العرب من إنه يقال مشهور، صحابي ن٢٠٤/١ »اإلصابة«

 الله صلى الله رسول اعتقه ثم اشتراه السراة، من وقيل حمير، بن سعد

 بها ومات حمص ثم الرملة إلى تحول ثم مات، أن إلى فخدمه وسلم عليه

 »األدب في البخاري له روى وغيره، سعد ابن قاله وخسين، أربع سنة

والباقون. المفرد«

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الجيم باب

البصري. الجوفي الشعثاء أبو اليحمدي، األزدي زيد بن جابر —٣٧٨

 أيوب عنه: روى عباس، بن الله وعبد الزبير، بن الله عبد عن: روى
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 يعني العلماء أحد هو يقول: عباس ابن كان دعامة، بن وقتادة السختياني،

 العجلي: وقال ثقة، بصري زرعة: وأبو معين بن يحيى وقال زيد، بن جابر

 عمر ابن لقيني قال: زيد بن جابر عن البخاري تاريخ وفي ثقة، تابعي

 »الثقات«: في حبان ابن وقال البصرة، أهل فقهاء من إنك جابر يا فقال:

 أعلم من وكان واحدة، جمعة في مالك بن وأنس هو ودفن فقيها، كان

 قال زيد بن جابر مات لما ألحمد: »الزهد« كتاب وفي الله بكتاب الناس

 علي بن وعمرو حنبل بن أحمد قال العراق، أهل أعلم مات اليوم قتادة:

 سنة مات سعد: بن محمد وقال وتسعين، ثالث سنة مات والبخاري:

الجماعة. له روى ومائة، ثالث

 ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في والحارثي آثاريهما، في الحسن ابن

جنادة. بن سمرة بن جابر —٣٧٩

 السوائي رائب بن حجير بن جندب بن عمرو ابن ويقال:

 الكوفة نزل صحبة، وألبيه له العامري، خالد أبو ويقال: الله، عبد أبو

 له أخرج :٢٢/١ »اإلصابة« في الحافظ وقال عقب، بها وله بها ومات

 قال: سمرة، بن جابر عن سماك عن شريك وروى الصحيح، أصحاب

 الطبراني أخرجه مرة، مائة من أكثر وسلم عليه الله صلى الني جالست

 من أكثر وسلم عليه الله صلى الني مع صليت قال: عنه الصحيح وفي
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 مروان بن بشر والية في وتوفي دارًا، بها وابتنى الكوفة نزل مرة، ألفي

 عليه صلى أبيه عن جنادة بن سلم وقال وسبعين، أربع سنة العراق على

الجماعة. له روى انتهى. حريت بن عمرو

 تاريخ عن ١٠٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في الحارثي له وروى كالمه، ذكر دون البخاري

السلمي. الخزرجي األنصاري اللهبنعمروبنحرام جابربنعبد -٣٨٠

 صاحب محمد، أبو ويقالم الرحمن، عبد أبو ويقال: الله، عبد أبو

 »اإلصابة« في الحافظ قال صاحبه، وابن وسلم عليه الله صلى الله رسول

 شهد من مع كان أنه عنه الصحيح وفي صحبة، وألبيه وله :٢١٣/١

 عن سفيان أبي عن صحيح بإسناد تاريخه في البخاري وروى العقبة،

 الصواف: بن حجاج طريق ومن بدر، يوم الماء أصحابي أمنح كنت قال: جابر،

 الله صلى الله رسول غزا قال؟ حدثهم، جابرا أن الزبير أبو حدثني

 غزوة، عشرة تسع منها شهدت بنفسه غزوة وعشرين إحدى وسلم عليه

 مسلم وروى المذكور، جابر عن سفيان أبي رواية الواقدي وأنكر

 يقول: جابرا سمع أنه الزبير أبو حدثنا إسحاق، بن زكريا طريق من
 قال غزوة. عشرة تسع وسلم عليه الله صلى الله رسول مع غزوت

 جابر وعن أتخلف، لم قتل فلما أبي، منعني أحدا، وال بدرا أشهد لم جابر:

 خسا الجمل ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول لي استغفر قال.
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 الزبير أبي عن سلمة بن حماد طريق من وغيره أحمد أخرجه مرة، وعشرين

 الله عبد بن لجابر كان قال: عروة بن هشام عن وكيع مصنف وفي عنه،

 من البغوي وروى العلم، عنه يؤخذ النبوي- -يعني المسجد في حلقة

 أصيب وقد الله عبد بن جابر جاءنا قال: قتادة، بن عمر بن عاصم طريق

 عن هالل أبي طريق ومن صفرة، من بشيء ولحيته رأسه مس وقد بصره
 موتا وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب آخر كان قال: قتادة

 قال سعد، بن سهل وآخرهم وهم، هو البغوي: قال جابر، بالمدينة

 بن علي وقال وسبعين، ثمان سنة جابر مات وغيره: بكير بن يحيى
 قلت: الحجاج، عليه يصلي اال فأوصى عمر أن بعد جابر مات المديني:

 وفي وسبعين، أربع سنة مات إنه عدي بن الهيثم لقول موافق وهذا

 جنازته، شهد الحجاج أن وهو له، يشهد ما البخاري وتاريخ الطبري

سنة. وتسعين أربعا عاش إنه ويقال: ]وسبعين[، ثالث سنة مات ويقال:

 تاريخ عن ٣ /٣المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 وأكثرهم جابر، عن حنيفة أبي سماع في العلماء اختلف وقال: البخاري

 منهم بعضهم وقال وفاته، بعد ثمانين سنة ولد ألنه منه سمع ما أنه على

 ولكن منه سماعه يتصور هذا فعلى وستين، إحدى سنة ولد إنه علية: ابن
 ال وإنه جابر عن قال ولكن جابرًا سمعت قال: أنه حنيفة أبي لميروعن

 المقرئ وابن آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت: السماع، على يدل

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة والحارثي
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 الجعفي يغوث بنعبد الحارث جابربنيزيدبن -٣٨١

الله. عبد أبو

 الطفيل أبي عن: روى الكوفي، محمد أبو ويقال: يزيد، أبو ويقال:

 في ورعًا جابر كان سفيان: قال والثوري، شعبة، عنه: وروى وعكرمة،
 لدين، في صدوق معبة وقال منه لدين في اورع رايت ئ لدين،

 من أكذب لقيت فيمن لقيت ما حنيفة: أبي عن الحماني يحيى أبو وقال

 عنده أن وزعم بأثر فيه جاءني إال رأيي من بشيء أتيته ما الجعفي، جابر

 وقال يظهرها، لم وسلم عليه الله صلى الله رسول عن حديث ألف ثالثين

 سمعت بشار بن محمد عن الترمذي: وقال الرحمن، وعبد يحيى تركه أحمد:

 تركت لقد عيينة؟ بن سفيان من تعجبون أال يقول؟ مهدي بن الرحمن عبد

 عنه، يحدث هو ثم حديث ألف من أكثر عنه حكى لما لقوله الجعفي جابر

 وال بثقة ليس آخر: موضع في وقال الحديث، متروك النسائي: وقال

 ثمان سنة مات الحديث، ذاهب أحمد أبو الحاكم وقال حديثه، يكتب

 يترجم لم قلت: ماجه. وابن والترمذي داود أبو له روى ومائة، وعشرين

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له

داود. أبو السلمي معاذ بن الجارود -٣٨٢

 عنه: وروى وجرير، عيينة، ابن عن: روى الترمذي، معاذ أبو ويقال:

 »الثقات« في حبان ابن وذكره ثقة النسائي: قال والنسائي، الترمذي،
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 كتاب في األندلسي قاسم بن مسلمة وقال الحديث، مستقيم وقال:

 الترمذي له روى بذاك، وليس اإلرجاء إلى يميل كان »الصلة«:

والنسائي.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 العامري الضحاك أبو الكبير الفقيه يزيد بن الجارود -٣٨٣

٠ النيسابوري

 ومائة، العشرين حدود في هشام خالفة في ولد علي، أبو ويقال:

 التيمي، سليمان عن وحمل حنيفة، بأبي وتفقه العلم طلب في وارتحل

 عنه: وروى وشعبة، الثوري، عن وأكثر وشبعة، ومسعر، حنيفة، وأبي

 قال شبيب، بن وسلمة الهروي، رجاء أبي بن وأحمد التبوذكي، سلمة أبو

 هو الحاكم: قال الرواية، لفن بمحكم ليس ن٤٢٤/٩ »السير« في الذهي

 إسحاق بن محمد قال له، والمالزمين حنيفة أبي أصحاب كبار من

 قال : ١٧٤٨"»اللسان في الحافظ وقال ومائتين، ثالث سنة توفي السراج:

 عن وله بهز، عن حديثه عليه نقموا الخليلي: وقال بثقة، ليس النسائي:

انتهى. عليها. يتابع ال أحاديث الثوري

 تاريخ عن ١٠٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:
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الكوفي. الصيرفي الكاهلي راشد ابي بن جامع -٣٨٤

 الليثي، وائلة بن عامر الطفيل وأبي سلمة، بن شقيق عن: روى

 قال األعمش، وسليمان السفيانان، عنه: وروى الثوري، يعلى أبي ومنذر

 النسائي: وقال صالح، ثبت ثقة العجلي: وقال ثقة، شيخ حنبل: بن أحمد

الجماعة. له روى ثقة، ثقة كوفي سفيان: بن يعقوب وقال ثقة،

 تاريخ عن ١٠٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو عنه يروى : وقال البخاري

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

الكوفي. صخرة ابو المحاربي شداد بن جامع -٣٨٥

 األشعري، موسى أبي بن بردة وأبي هالل، بن األسود عن: روى

 حاتم وأبو معين بن يحيى قال كدام، بن ومسعر الثوري، سفيان عنه: روى

 عال شيخ العجلي: وقال متقن، ثقة سفيان بن يعقوب وقال ثقة، والنسائي:

 البخاري وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره الثوري، شيوخ قدماء من ثقة،

الجماعة. له روى ومائة، عشرة ثمان سنة مات نعيم؟ أبي عن

 تاريخ عن ١٠٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 يوسف أبو له روى قلت: حنيفة، أبو عنه يروي وقال: البخاري

مسنده في خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد

الكوفي. محمد أبو الحماني، المغلس بن جبارة -٣٨٦

 عوانة، وأبي زيد، بن وحماد أنس، عن الراوي سليم بن كثير عن: روى
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 عن مطين قال خلد، بن وبقي الموصلي، يعلى وأبو ماجه، ابن وعنه:

 وقال كذاب، معين: ابن عن الرازي الحسين وقال صدوق، نمير: ابن

 مثل هو عدل يدي على هو حاتم: أبو وقال مضطرب، حديثه البخاري:

 بلدنا أهل من عنه روى قاسم. بن مسلمة وقال شيبة، أبي بن القاسم

 رجالً كان جزرة: صالح وقال الله، شاء إن ثقة وجبارة مخلد، بن بقي

 أن إال صدوق األصل في جبارة البغدادي: أحمد بن نصر وقال صالحًا،

 بن الحسن سمعت السليماني: وقال كتبه، عليه أفسد الحماني ابن

 أيهما وبينه بيني فيما عبيد بن محمد سألت يقول: البخاري إسماعيل

 سمعت قال: ثم وأوثق، أحلى عندي جبارة فقال: أوثق؟ عندك

 قال: واحفظنا، للحديث اطلبنا جبارة يقول: شيبة أبي بن عثمان

 له روى بانتخابه، عليه معه فسمعت عنه بالكتابة األثرم وأمرني

ماجه. ابن

»الكشف« في الحارثي له روى قلت

التيمي. جبلةبنسحيم -٣٨٧

 عن: روى الكوفي، سريرة أبو ويقال: سويرة، أبو الشيباني ويقال:

 قال والثوري، شعبة، عنه: وروى الزبير، وابن ومعاوية، عمر، ابن

 العجلي وقال الحديث، حسن كيس أحمد: وزاد ثقة، معين: بن يحيى

 بن يعقوب وقال الحديث، صالح حاتم: أبو زاد ثقة، والنسائي: حاتم وأبو
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 مات الرابعة، الطبقة في سعد بن محمد وذكره ثقة، تابعي كوفي سفيان:

الجماعة. له روى عمر، بن يوسف والية في ومائة وعشرين خس سنة

 تاريخ عن ١٠٥ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو عنه يروي وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

الحراني. الجزري العطوف أبو منهال بن جراح -٣٨٨
 بن الحكم عن: روى ن٥٦٢/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 هارون، بن يزيد عنه: وروى وغيرهم، الزبير، وأبي والزهري، عتيبة،

 منكر البخاري: قال الوحاظي، صالح بن ويحيى الوليد، بن وبقية وشبابة،

 وقال متروك، النسائي: وقال حديثه، يكتب ال المديني: ابن وقال الحديث،

 كان أحمد: قال م٣٩٠/١ »الميزان« في الذهي وزاد بشيء، ليس معين: ابن

 قال :١٧٨ »اللسان« في الحافظ وقال ه،١٦٨ سنة مات غفلة، صاحب

الجراح. بن المنهال فسماه اسمه إسحاق ابن قلب الجوزي ابن

 بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاريهما، في الحسن

 ثم األزدي شجاع بن الله عبد بن زيد بن حازم بن جرير -٣٨٩

العتكي.

 وأيوب، قتادة، عن: روى البصري، النضر أبو الجهضمي وقيل
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 عن نوح أبو قراد قال مهدي، بن الرحمن وعبد المبارك، ابن عنه: وروى

 وقال ثقة، معينن بن يحيى قال منه، فاسمع حازم بن بجرير عليك شعبة:

 حاتم: أبو وقال بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، بصري العجلي:

 سبعين سنة ومات سعد، وابن والبزار الساجي ووثقه صالح، صدوق

الجماعة. له روى ومائة،

 تاريخ عن ١٠٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 الله رحمه حنيفة أبي اإلمام عن يروي قدره جاللة مع هو وقال: البخاري

المسانيد. هذه في

مسنديهما، في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

الشهير. الصحابي البجلي مالك بن جابر بن الله عبد بن جرير "٣ ٩ ٠

 أسلم الخطيب: بكر أبو قال الله، عبد أبا يكنى وقيل: عمرو، أبا يكنى

 عشر سنة وهي وسلم عليه الله صلى الله رسول فيها توفي التي السنة في

 الله رسول له وبسط قومه في سيدًا وكان منها رمضان شهر في الهجرة، من

 ألصحابه: وقال له، مبايعته وقت عليه ليجلس ثوبًا وسلم عليه الله صلى

 فهدمها، دوس طاغية الخلصة إلى ووجهه فأكرموه، قوم كريم جاءكم إذا

 فيه وله المدائن يوم المسلمين مع جرير وشهد إليها، بعثه حين له ودعا

 إلى بها فمكث نزلها الكوفة مصرت ولما السيرة، أهل ذكرها مأثورة، أخبار
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 مات أن إلى فسكنها قرقيسيا إلى وانتقل الفتنة، بدأت ثم عثمان، خالفة

 أربع وقيل: وخمسين، إحدى سنة توفي كثيرة، فضائل وله بها، ودفن

الجماعة. له روى ست، وقيل: وخسين،

 تاريخ عن ١٠٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 وابن المقرئ وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له وروى البخاري،

مسانيدهم. في خسرو

 الرازي الله عبد أبو الضي قرط بن الحميد عبد بن جرير -٣٩١

القاضي.

 عنه: وروى واألعمش، األنصاري، سعيد بن يحيى عن: روى

 كثير ثقة كان سعد: بن محمد قال المديني، بن وعلي راهويه، بن إسحاق

 بن يوسف بن الرحمن عبد وقال ثقة، النسائي: وقال إليه، يرحل العلم

 وقال ثقته، على مجمع الاللكائي: القاسم أبو وقال صدوق، خراش:

 نزل ثقة كوفي العجلي: وقال ليل، صاحب جرير كان المديني بن علي

 ثمان سنة جرير مات عليه، متفق ثقة »اإلرشاد«: في الخليلي وقال الري،

الجماعة. له روى ومائة، وثمانين

 تاريخ عن ١٠٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي من هو وقال: البخاري
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مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 بالسراج المعروف القاري محمد أبو الحسين بن أحمد بن جعفر -٣٩٢

البغدادي.

 بن علي أبا سمع :١٠١/٧٢ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 وعدة البرمكي، إسحاق وأبا شاهين، بن عمر بن الله وعبيد شاذان،

 السمرقندي، ابن القاسم وأبو ثعلب، ابنه عنه: حدث ببغداد،

 واألدب، للعلم ومحبة جميلة طريقة ذا كان وقال: األنماطي، الوهاب وعبد

 في عليها وتكلم فوائد، الخطيب شيخنا له وخرج به، بأس ال شعر وله

 دفعات عدة صور إلى وتردد وغيرها، مصر إلى يسافر وكان أجزاء خسة

 خسمائة، سنة بها توفي أن إلى بها وأقام بغداد إلى وعاد زمانا، بها قطن ثم

 - شتى فنون في ألف صدوقًا كان الذهلي: شجاع وقال تصانيف، وله

 عنده يفهم مشهور، وسيم، جميل فاضل شيخ هو الصدفي: علي أبو وقال

 ثقة العربي: ابن بكر أبو وقال الشعر، عليه الغالب وكان وقراءات، لغة

 ورواياته برؤيته يفتخر من كان السلفي: قال ظاهر، أدب له مقرئ عالم

 ثبتا ثقة واللغة والنحو بالقراءات عالمًا كان السلفي: وقال ودرايته، لديانته

 اثنتين سنة وقيل. إحدى، سنة وقيل خسمائة، سنة توفي التصنيف، كثير

عنه. ٨٢٤/١٠ اإلسالم« »تاريخ في هي لذ ا له وترجم وخسمائة،

 تاريخ عن ١٠٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد خسرو ابن له وروى البخاري،

 الحافظ القطان الواسطي أسد بن سنان بن أحمد بن جعفر -٣٩٣

محمد. أبو

 جعفر أبا الحافظ أباه سمع م٣٠٨/١٤ »السير« في الذهي قال

 والقاضي عدي، ابن عنه: حدث كريب، وأبا المنتصر، بن وتميم القطان،

وثالثمائة. سبع سنة توفي المقرئ، بن بكر وأبو الميانجي، يوسف

.مسنده في نعيم أبو له روى :قلت

هاشم. بن المطلب عبد بن طالب أبي بن جعفر -٣٩٤

 إلى السابقين أحد وسلم، عليه الله صلى الني عم ابن الله عبد أبو

 قال :٢٣٧/١ »اإلصابة« في الحافظ قال شقيقه، علي وأخو اإلسالم

 وثالثين، واحد بعد وقيل رجال، وعشرين خسة بعد أسلم إسحاق: ابن
 كان جبل، بن معاذ وبين بينه وسلم عليه الله صلى النبي وآخى قالوا:

 وفي وسلم، عليه الله صلى الني بعد الناس أفضل إنه يقول: هريرة أبو

 من البغوي وروى للمساكين. الناس خير جعفر كان قال: عنه البخاري

 ويجلس المساكين، يحب جعفر كان قال: هريرة، أبي عن المقبري طريق

 الله رسول فكان -، ويحدثونه يحدثهم - ويخدمونه ويخدمهم إليهم،
 عليه الله صلى الني له وقال المساكين، أبا يكنيه وسلم عليه الله صلى

 السكن ابن وروى ومسلم. البخاري رواه وخلقي"، خلقي »أشبهت وسلم:
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 سألت ما قال؟ جعفر بن الله عبد عن الشعي عن مجالد طريق من

 من بمؤتة استشهد أعطاني. إال جعفر بجق له: فقلت فامتنع، عليا

 عليه الله صلى الني حياة في للروم مجاهدا مدبر، غير مقبال الشام أرض

 سنين، بعشر علي من أسن وكان األولى. جمادى في ثمان سنة وسلم،

انتهى"

 ابنه رواية من واحدًا حديثًا والليلة« »اليوم في النسائي له روى قلت:

 عن ١٠٥ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم جعفر، بن الله عبد

 خسرو وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له وروى الخطيب، تاريخ

٠ مسنديهما في

الهاشمي. المطلب عبد بن العباس بن تمام بن جعفر -٣ ٩٥

 روى أبيه، عن روى :٤٠٥/٢ والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن قال

 سمعت الصيقل، علي وأبو ذئب، أبي وابن المديني، حازم أبو عنه:

 بن العباس بن تمام بن جعفر عن زرعة أبو سئل ذلك، يقول أبي

 وقال: ٢٥١/٣»الثقات« في حبان ابن وذكره ثقة، مديني فقال: المطلب عبد

 في البخاري وقال ذئب، أبي ابن عنه: روى العباس، أبيهعن عن يروي

 علي، أبي عن منصور روى عباس، عن أبيه عن:١٨٧/٢ »التاريخ«

 عن ذئب أبي ابن سمع داود أبو حدثنا محمد: بن الله عبد لي وقال

 تمام بن جعفر وعن المطلب... عبد بن عباس جده تمامعن بن جعفر
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 وقال : ٨٩ ص المنفعة« »تعجيل في الحافظ وزاد رفعه... عباس ابن عن

 من الثالثة الطبقة في ذكره أحد، منهم يبق فلم ولده انقرض سعد: ابن

التابعين.

 العباس بن تمام ترجمة في بينته كما عنه الزراد رواية تثبت لم قلت.

 آثاره، في الحسن بن محمد له وروى الخوارزمي، له يترجم ولم انتهى،

مسنده. في والحارثي

القرشي. حميد بن جعفر -٣٩٦

 المبارك، بن الله عبد عن: روى الكوفي، محمد أبو العبسي، وقيل:

 مسلم، عنه: وروى سليم، بن وسالم الزناد، أبي بن الرحمن وعبد

األندلسي. مخلد بن وبقي الموصلي، يعلى وأبو

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الشاشي. محمد أبو إبراهيم بن شعيب بن جعفر -٣٩٧

 :١٩٥/٧ »التاريخ« في الخطيب قال بها، وحدث حاجًا بغداد قدم

 أكثم بن ويحيى زغبة، حماد بن وعيسى يوسف، بن محمد حمة أبا سمع

 بن إبراهيم بن الله وعبد الخطي، علي بن إسماعيل عنه: وروى القاضي،

 في الذهي له وترجم ومائتين، وتسعين أربع سنة في بالشاش توفي ماسي،

التاريخ. عن ملخصًا ٩٢٢/٦ اإلسالم« »تاريخ
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الدوري الدقاق محمد أبو سهل بن علي بن جعفر -٣٩٨

الحافظ.

 إسماعيل أبي عن حدث :٢٢٢/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 الحربي، إسحاق بن وإبراهيم الغالبي، زكريا بن ومحمد الترمذي،

 أحمد وأبو ماسي، بن إبراهيم بن الله عبد عنه: روى الطبقة، في ونحوهم

 بن محمد زرعة: أبو قال الدارقطني، الحسن وأبو الجرجاني، الغطريفي

 كذابا. فاسقا كان دينه، في وال الحديث، في بمرضي ليس الجرجاني يوسف

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم انتهى. وثالثمائة، ثالثين سنة توفي

عنه.١همختصر دحم ال|

 تاريخ عن ١٠٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى البخاري،

 القرشي حريث بن عمرو بن جعفر بن عون بن جعفر -٣٩٩

المخزومي.

 بن ويحيى خالد، أبي بن إسماعيل عن: روى الكوفي، عون أبو

 بن أحمد قال راهويه، بن وإسحاق حنبل، بن أحمد عنه: وروى سعيد،

 وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال بأس، به ليس صالح رجل حنبل:

 والعجلي قانع وابن شاهين وابن حبان ابن ووثقه صدوق، حاتم: أبو
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 البخاري: وقال الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن وقال خلفون، وابن

الجماعة. له روى ومائتين، ست سنة بالكوفة مات

 تاريخ عن ١٠٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت

الفضل. أبو القافالي الوليد بن أحمد بن محمد بن جعفر -٤٠٠

 إسحاق بن محمد عن حدث :٢٩/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: وروى خيثمة، أبي بن وأحمد القنطري داود بن وعلي الصاغاني

 الفضل وأبو الخرقي جعفر بن العزيز وعبد القطيعي مالك بن بكر أبو

 من وكان المدينة جامع في منه سمعت عمر بن يوسف قال الزهري،

 خس سنة مات قانع: ابن وقال الحديث، من شيائً يعرف الثقات

 من ملخصًا ٨٣٣/٧ التاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، وعشرين

التاريخ.

 تاريخ عن ١٠٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في الحارثي له وروى الخطيب،

األصبهاني. الله عبد أبو الحسن بن محمد بن جعفر -٤٠١

 عن حدث :٧٤٥/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال سيراف، نزيل
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 مسلمة عنه: روى وجماعة، غياث، بن وحذيفة سليمان، بن هارون

جميع. بن الحسين وأبو األندلسي، القاسم ابن

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الفريابي، بكر أبو المستفاض بن الحسن بن محمد بن جعفر -٤٠٢

الدينور. قاضي

 أهل ومن العلم أوعية أحد : ١٩٩/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 بلد، كل في المحدثين أعالم ولقى وغربا، شرقًا طوف والفهم، المعرفة

 كامل وأبي حماد، بن األعلى وعبد خالد، بن هدبة عن وحدث

 المنادى، بن الحسين وأبو الدوري، مخلد بن محمد عنه: روى الجحدري،

 كامل بن أحمد وقال حجة، أمينًا ثقة كان وقال: الشافعي، بكر وأبو

 إحدى سنة توفي به، موثوقًا مأمونًا الحديث في مكثرًا كان القاضي:

وثالثمائة.

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 السكن، بن الوليد بن الحسن بن محمد بن جعفر-٤٠٣

القنطري. الصفار الله عبد أبو

 أنه الثالج بن القاسم أبو ذكره :٢٠/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

عرفة. بن الحسن عن وثالثمائة، وعشرين ثمان سنة في حدثه
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 تاريخ عن ١٠٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

القالنسي. الفضل أبو حاد بن محمد بن جعفر -٤٠٤

 سكن الرملة أهل من :١٤٩/٧٢ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 وخيثمه، الطبراني لقيه وآدم، عفان، عن: روى بدمشق، وحدث عسقالن

 ومائتين، وثمانين إحدى سنة الرملة في توفي القدر، كبير عابد صدوق

ثمانين. سنة وقيل:

 بن أحمد عن روى :٥٣٢/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وزاد

 حموية بن محمد قال وخيثمة، عوانة، وأبو جوصا، ابن وعنه: يونس،

القالنسي. محمد بن جعفر رأيت من أزهد األهوازي:

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

النيسابوري. محمد أبو سوار بن محمد بن جعفر -٤٠٥

 مروان وأبي سعيد، بن قتيبة عن حدث :١٩١/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 القاضي، منصور بن يحيى عنه: روى الرماح، بن عمر بن اله وعبد العثماني،

 من وغيرهم النيسابوري نجيد بن وإسماعيل حمدان، بن العباس وأبو

 ذي من مضت ليلة عشرة إلحدى الثالثاء يوم توفي ثقة، وكان الخراسانيين،

 م٥٧٤/١٣ »السير« في الذهي وقال انتهى. ومائتين، وثمانين ثمان سنة القعدة
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وإتقانًا حديثا وأكثرهم الشيوخ أكابر من الحاكم: وقال الحجة، اإلمام

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن جعفر -٤٠٦

الصادق. المدني الله عبد ابو الهاشمي، القرشي

 ابن مولى ونافع رباح، أبي بن وعطاء الزبير، بن عروة عن: روى

 قال ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو وشعبة، السفيانان، عنه: وروى عمر،

 عن يسأل ال ثقة حاتم: أبو وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال ثقة، الشافعي:

 وقال ويستضعف، به يحتج وال الحديث كثير كان سعد: ابن وقال مثله،

 ال مالك كان الزبيري مصعب وقال ثقة، والتعديل» »الجرح في النسائي

 له روى ومائة، وأربعين ثمان سنة مات آخر، إلى يضمه حتى عنه يروي

والباقون. األدب في البخاري

 تاريخ عن ١٠٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو عنه يروي وقال: البخاري

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

الزاهد. الحميري الفضل أبو علي بن محمد بن جعفر -٤٠٧

 بمشهور، ليس وطائفة راهويه بن إسحاق عن روى نسف قاضي

 ن٦٥/٧ اإلسالم« »تاريخ في وقال ١٠/١٤ »السير« في الذهي قاله
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 بن والحسن راهويه، بن وإسحاق المروزي، عبدان عن: روى ورع، زاهد،

 حامد بن وأحمد الحافظ، زكريا بن محمد عنه: روى ماسرجس، بن عيسى

المقرئ.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكوفي. القطان مروان بن محمد بن جعفر-٤٠٨

 رجال في الطوسي جعفر أبو وذكره مجديثه، يحتج ال الدارقطني: قال

١٩٠٩ اللسان« و» ٤١٧/١ »الميزان« في كذا ورعًا صالحًا كان وقال: الشيعة

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

 النيسابوري محمد أبو موسى بن محمد بن جعفر - ٤٠٩

األعرج.

 :٢٠٣/٧ »التاريخ« في الخطيب قال جعفرك، له ويقال حلب، نزيل

 الله، عبد بن حفص بن وأحمد الحكم، بن بشر بن الرحمن عبد عن حدث

 طالب أبو الحافظ عنهم وروى النيسابوريين، الفراء محمد بن الله وعبد

 السبيعي بن محمد وأبو الطبراني، القاسم وأبو طالب، بن نصر بن أحمد

 وقال مأمون، ثقة الدارقطني: وقال عارفًا، عالمًا حافظًا ثقة كان وقال:

 سنة بحلب توفي حجة، مأمون ثقة الحافظ: النيسابوري الله عبد بن محمد
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 واحد غير وثقه :٢٦٥/١٤ »السير« في الذهي وقال وثالثمائة، سبع

انتهى. بالموصل، المقرئ ابن ولقيه والمعرفة، بالحفظ ونعتوه

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

فيمسنديهما. محمد

المكتب. الرازي العبدي الفضل أبو محمد بن جعفر -٤١٠

 عن: وى (١٩٩٤)٤٢٠/٢ »الجرح« في حاتم أبي ابن قال

صدوق. وهو بالري منه سمعت المغيرة، بن ويحيى الدشتكي، الرحمن عبد

مسنده. في المقرئ ابن له روى و الخوارزمي، له يترجم لم قلت:

الوراق. محمد أبو محمد، بن جعفر -٤١١

 بن القاسم عبيد أبي عن حدث :١٨٠/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

ومائتين. وسبعين إحدى سنة توفي مخلد، بن محمد عنهم روى سالم،

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

البلخي. بكر أبو السلمي شداد بن زياد بن الله عبد بن جمعة -٤١٢

 روى يحيى، واسمه لقب جمعة إن ويقال: الله، عبد بن خاقان أخو

 البخاري، عنه: وروى البجلي، عمرو بن وأسد معاوية، بن مروان عن:

 الحديث مستقيم وقال: »الثقات« في حبان ابن ذكره سفيان، بن والحسن
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 حتى عنها يذب وجعل السنن، انتحل ثم قديمًا، الرأي مذهب ينتحل كان

 إلى الناس ودعا واشجرد دخل حرب بن أحمد أن فيه صالبته من بلغ

 على خرج ذلك الله عبد بن جمعة بلغ فلما منهم، عالمًا بها فافسد اإلرجاء

 ويخبرهم عنه ويصدهم أمرهم للناس يبين فجعل واشجرد، إلى إثره

البخاري. له روى ومائتين، وثالثين ثالث سنة مات ببدعته،

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 السوائي العامري سمرة بن جابر بن خالد بن سلم بن جنادة -٤١٣

الكوفي. الحكم أبو

 بن أسلم ابنه عنه: وروى واألعمش، عروة، بن هشام عن: روى

 ضعيف حاتم: أبو وقال ضعيف، زرعة: أبو قال مقاتل، بن ومحمد جنادة،

 عقبة، بن موسى أحاديث إلى عمد حديثه يترك أن من به أقر ما الحديث،

 ووثقه »الثقات»، في حبان ابن وذكره عمر، بن الله عبيد عن بها فحدث

الترمذي. له روى صحيحه، في له وأخرج خزيمة ابن

 تاريخ عن ١٠٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي من هو وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

الغامدي. األزدي الخير جندب -٤١٤

زهير، بن جندب إنه يقال: صحبة، له الله عبد أبا يكنى الساحر قاتل
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 الني عن؟ روى كعب، بن جندب ويقال: الله، عبد بن جندب ويقال:

 روى طالب، أبي بن وعلي الفارسي، سلمان وعن وسلم، عليه الله صلى

 الصحابي، الخزاعي وهب بن وحارثة األزدي، الحارث بن تميم عنه:

 إنه يقال: كعب بن جندب البغوي: القاسم أبو قال البصري، والحسن

 بن جندب الطبراني: القاسم أبو وقال صحبته، في يشك الساحر قاتل

 أن النهدي عثمان أبي عن وروى صحبته، في اختلف وقد األزدي، كعب

 نفسه، ويذبح السيف يأخذ فكان عقبة، بن الوليد عند يلعب كان ساحرًا

 ثم عنقه، فضرب فأخذه السيف إلى جندب فقام يضره، وال كذا، ويعمل

 »اإلصابة« في الحافظ وقال تبصرون، وأنتم السحر أفتأتون قال:

 قاتل هو زهير بن جندب أن الزبير ذكر البر: عبد ابن قال :٢٤٨/١

 زهير، بن جندب صحبة في واختلف غيره، أنه والصحيح الساحر

 عن الزبير فرق قلت: إسماعيل، بن السري أجل من حديثه في وتكلموا

 قاتل كعب بن جندب وبين زهير بن جندب بين الموفقيات كتاب في عمه

انتهى الكلي، ابن بينهما فرق كذا كبشه، بن الساحر

 الخطيب، تاريخ عن ١٠٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده في خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له وروى

منسوب غير - جندب -٤١٥

عن سليمان أبي بن حاد روى ٣٨٨ص »اإليثار« في حجر ابن قال
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 بن جندب هو الصالة في دخال وجندبًا مسروقًا أن النخعي: إبراهيم

 حاشية والفيت »التهذيب»، في المشهور الصحابي البجلي الله عبد

 وهي كتبها من أدري ال قتادة عنه: ويروي جنادة، بن جندب باألصل

 العلقي، ثم البجلي سفيان بن الله عبد بن جندب هو قلت: انتهى. خطأ،

 بن جندب ويقال: جده، إلى نسب وربما صحبة، له الله عبد أبا يكنى

 حذيفة، وعن وسلم عليه الله صلى الني عن روى سفيان، بن خالد

 أحمد: عن البغوي وقال سيرين، بن وأنس قيس، بن األسود عنه: وروى

 وقال الخير، جندب هو حبان: ابن وقال قديمة، صحبة له ليست جندب

 من توفي فيمن التاريخ في البخاري وذكره الزبير، ابن فتنة في مات خليفة:

 عنه روى وقد :٢٤٩/١ »اإلصابة« في الحافظ وقال السبعين، إلى الستين

 قال سفيان، بن جندب حدثني فقال: حوشب، بن شهر الشام أهل من

 الكوفة وأهل الله، عبد بن جندب يقولون: البصرة وأهل السكن: ابن

 الخير، جندب له: ويقال وحده، شريك غير سفيان بن جندب يقولون

 وجندب الخير، جندب له يقال البغوي: وقال الكلي، ابن وأنكره

 بن جندب هو حبان: ابن وقال جندب، أم ابن وجندب الفاروق،

 إنه قيل: وقد جده. إلى نسبه سفيان ابن قال ومن سفيان، بن الله عبد

 ذلك، نحو الطبراني وحكى أصح، واألول سفيان. بن خالد بن جندب

 كنت جندب: لي قال قال: الجوني، عمران أبي طريق من الطبراني وفي

صحيح وفي حزورا. غالما وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على
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 إلى بعث البجلي الله عبد بن جندب أن محرز بن صفوان طريق من مسلم

 إخوانك. من نفرا لي اجمع قال: الزبير، ابن فتنة زمن سالمة بن عسعس

 إمارة في جندب إلى جلست قال: الحسن، طريق من الطبراني وفي

الجماعة. له روى -، الزبير ابن يعني - المصعب

آثاره. في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكوفي. علي أبو التغلي هجرس بن والق بن جندل -٤١٦

 المفرد« »األدب في البخاري عنه: وروى وهشيم، شريك، عن: روى

 »الثقات»، في حبان ابن وذكره صدوق، الرازي: حاتم أبو قال زرعة، وأبو

 بالقوي، ليس السنن: كتاب في البزاز وقال متروك، الكنى في مسلم وقال

 له روى يخضب، وكان ومائتين، وعشرين ست سنة مات مطين: وقال

المفرد". »األدب في البخاري

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

جنيد.-٤١٧

 معاوية وأبو مغول، بن مالك عنه: وروى عمر، ابن عن منسوب غير

 في حبان ابن وذكره مرسل، ابنعمر عن حديثه حاتم: أبو قال الضرير،

الترمذي. له روى »الثقات»،

في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

منده.
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الكوفي. التيمي الله عبيد بن جواب-٤١٨

 عنه: روى األسدي، سويد بن والمعرور سويد، بن الحارث عن: روى

 بن محمد قال ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو البلخي، سعيد بن جويبر

 يحمل فلم الثوري سفيان رآم وقد الحديث، في ضعيف نمير: بن الله عبد

 جرجان، سكن كوفي وهو بجرجان، وكان قاصًا كان عدي: ابن وقال عنه،

 الزهد في مقاطيع له باإلرجاء، يرمي وكان القليل، إال المسند من له وليس
 في حبان ابن وقال يرويه، ما مقدار في منكرًا حديثًا له أر ولم وغيره

 له روى يتشيع، ثقة سفيان: بن يعقوب وقال مرجائً، كان »الثقات«:

 والنسائي تعليقا، واحدًا حديثًا اإلمام« خلف »القراءة كتاب في البخاري

أيضًا واحدًا حديثًا علي مسند في

 تاريخ عن ١٠٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتن

المسانيد. هذه في حنيفة أبو يروي وقال: البخاري

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

البلخي. القاسم أبو اإلزدي. سعيد بن جويبر -٤١٩

 عن: روى لقب، وجويبر جابر اسمه: ويقال الكوفيين في عداده

 السمان، صالح وأبي عنه، وأكثر مزاحم بن والضحاك مالك، بن أنس

 قدامة أبو قال زيد. بن وحماد والثوري، المبارك، ابن عنه: وروى
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 ال قوم عن التفسير أخذ في تساهلوا القطان: يحيى قال السرخسي،

 وقال: السائب بن ومحمد وجويبرا الضحاك ذكر ثم الحديث، في يوثقونهم

 سيار بن أحد وقال عنهم، التفسير ويكتب حديثهم يحمل ال هؤالء

 وله الضحاك، صاحب وهو بلخ، أهل من كان سعيد بن جويبر المروزي:

 الرواية، في لين وهو التفسير، في حسن وحاله الناس، بأيام ومعرفة رواية

 إلى األربعين بين مات من فصل في األوسط« »التاريخ في البخاري وذكره

ماجه. ابن له روى ومائة، الخمسين

 تاريخ عن ١٠٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو عنه يروي م وقال البخاري

الحاه باب

إسماعيل. أبو المدني إسماعيل بن حاتم -٤٢٠

 بن يحيى عن: روى كعب، بن الحارث بني من المدان عبد بني مولى

 بن ويحيى مهدي، ابن عنه: وروى عروة، بن وهشام األنصاري، سعيد

 من إلي أحب هو حاتم: أبو وقال بأس، به ليس النسائي: قال معين،

 من انتقل ولكنه الكوفة من أصله كان سعد. ابن وقال سالم، بن سعيد

 وكان هارون، خالفة في ومائة وثمانين ست سنة بها ومات فنزلها المدينة

الجماعة. له روى ثقة، العجلي: وقال الحديث، كثير مأمونًا ثقة
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 البخاري تاريخ عن ١٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في عنه يروي الله رحه حنيفة أبي أصحاب من هو وقال:

 الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن

 رزق بن حازم بن هاشم بن الفتح بن الحسن بن حاتم-٤٢١

الشاشي. سعيد أبو

 ثالث سنة في حاجا بغداد قدم :٢٤٧/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 هاشم، بن الفتح وجده خشرم، بن علي عن بها وحدث وثالثمائة،

 الشافعي، بكر أبو عنه: روى وغيرهم، الكوسج، منصور بن وإسحاق

 السكري عمر بن وعلي الهاشمي، الواثق بن محمد بن العزيز وعبد

 »تاريخ في الذهي له وترجم خيرا، إال حاله ما علمت وما وقال:

عنه. مختصرًا ٦٥ /٧ اإلسالم«

 بن ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد

زياد. بن الحارث-٤٢٢

 أن حنيفة أبي عن محمد عن: روى : ٣٨٩ ص »اإليثار« في الحافظ قال

 بن الله عبد عن - محمد من الشك - دثار بن محارب أو زياد بن الحارث
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 عن هو قلت: الحديث، العشاء بعد ركعات أربع صلى من قال: عمر

 األزرق إسحاق طريق من »األوسط« في الطبراني أخرجه شك، بال محارب

 عن يروي من في أر فلم بنزياد الحارث وأما حنيفة، أبي عن األثبات أحد

 لكنه وتابعي صحابي، ثالثة: الصورة بهذه الرواة وفي ذكر، له عمر ابن

 مجهول، إنه حاتم: أبو وقال نعيم، أبو أدركه متاخر كوفي وآخره شامي،

 في محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: أعلم. واله

آثاره.

الحجازي. الدوسي ذباب أبي بن سعد بن الحارث -٤٢٣

 وسمع مصدقًا بعثه :٢٦٩/٢ الكبير« »التاريخ في البخاري قال

هرمز. بن يزيد عنه: روى هريرة، أبا

 تاريخ عن ١١٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتن

البخاري.

الكوفي. عائشة أبو التيمي، سويد بن الحارث -٤٢٤

 بن وعمر طالب أبي بن وعلي مسعود بن الله عبد عن: روى

 بن وثمامة الشعثاء أبي بن وأشعث التيمي إبراهيم عنه: وروى الخطاب

 وقال شانه، فعظم سويد بن الحارث أبي ذكر أحمد: بن الله عبد قال عقبة.

 منه إسنادًا أجود بالكوفة ما آخر: موضع في وقال ثقة، معين: بن يحيى
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 علية من الحارث كان عيينة: ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره

 بن الله عبد خالفة آخر في توفي ثقة، العجلي: وقال مسعود، ابن أصحاب

الجماعة. له روى الزبير،

 تاريخ عن ١٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

البخاري.

مسنده. في خسرو ابن له وروى

ربيعة. أبي بن اله بنعبد الحارث -٤٢٥

 القرشي مخزوم بن عمرو بن الله عبد بن المغيرة بن عمرو واسمه

 وسلم عليه الله صلى الني عن روى بالقباع، المعروف المكي المخزومي

 سعيد عنه: روى سفيان، أبي بن ومعاوية الخطاب، بن عمر وعن مرسال،

 روى ممن األولى الطبقة في سعد بن محمد ذكره الشعي، وعامر جبير، ابن

 قليل وكان ولد، أم أمه آخر: موضع في وقال مكة، أهل من عمر عن

 الرحن عبد بن مغيرة عن محمد بن يحيى عن بكار بن الزبير قال الحديث،

 وسبا نصرانية، وكانت الحبشيه سيحا ربيعة أبي بن الله عبد سبا قال:

 فقالت: عفان بن لعثمان اليمن على عامل وهو الحبش من ستمائة معها

 الذين الضعفاء هؤالء تعتق قالت: هي؟ ما قال: حوائج، ثالث إليك لي

 تمسني وال فقالت: الحبش، من ستمائة لها فاعتق لك، ذلك قال: معك،

 أن على تحملني وال وقالت: ففعل، ودارك بلدك إلى تصير حتى
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 بن الله عبد بن الحارث فولدت بها فقدم لك، وذلك قال: ديني، أغير

 لشهودها الناس من وغيرهم القرشيون حضر ماتت فلما ربيعة، أبي

 فانصرفوا منكم بها أولى هم ملة أهل لها إن عنكم الحق الله أدى فقال:

 أهل تابعي في معين ابن وذكره الصحابة في ألف من بعض وذكره عنها،

والنسائي. مسلم له روى التابعين، ثقات في حبان ابن وذكره مكة،

 الحسن ابن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاريهما. في

 زهير أبو الخارفي الهمداني األعور اله عبد بن الحارث - ٤٢٦

الكوفي.

 الشعي، عنه: وروى ثابت، بن وزيد مسعود، وابن علي، عن: روى

 ليس حاتم: أبو وقال بجديثه، يحتج ال زرعة: أبو قال رباح، أبي بن وعطاء

 موضع في وقال بالقوي، ليس النسائي: وقال بجديثه، يحتج من وال بقوي

 بن بكر أبو وقال بأس، به ليس معين: ابن وقال بأس، به ليس آخر:

 يحتج ليحيى قيل خيثمة: أبي ابن وقال بأرضاهم، الحارث يكن لم عياش:

 كتاب وفي حديثه، يقبلون المحدثون زال ما فقال: الحارث؟ محديث

 حديث من بالحديث أشبه حديثه الحارث المبارك: البن والعلل« »التاريخ

 شاهين: ابن وقال ثقة، األعور الحارث نمير: ابن وقال ضمرة، بن عاصم

 فيدل له والحسين الحسن سؤال وأما ثقته ورجح فيهم المختلف في ذكره لما
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 في ذكره ثم مصر، أهل إمام صالح بن أحمد وثقه وقد روايته، صحة على

 ما وأحسن أحفظه ما ثقة األعور الحارث صالح: بن أحمد وقال الثقات، جملة

 يكن لم قال: يكذب، كان الشعي: قال فقد له قيل عليه، وأثنى علي عن روى

 الثقات، كتاب في خلفون ابن وذكره رأيه، في كذبه كان إنما الحديث في يكذب

األربعة. له روى صحيحه، في حديثه وخرج حبان وابن

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

سعد. بن الله عبد بن الرحن عبد بن الحارث -٤٢٧

 بن سعيد عن: روى المدني، الدوسي ذباب أبي بن المغيرة ويقال:

 جريج، بن العزيز عبد بن الملك عبد عنه: روى جبر، بن ومجاهد المسيب،

 وقال مشهور، معين: بن يحيى قال الدراوردي، محمد بن العزيز وعبد

 وقال بالقوي، ليس منكرة أحاديث الدراوردي عنه يروي حاتم: أبو

 من كان وقال: »الثقات«، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس زرعة: أبو

 وأربعين ست سنة ومات الحديث قليل كان سعد: ابن وقال المتقنين،

ماجه. وابن والنسائي والترمذي مسلم له روى ومائة،

آثاره. في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكوفي. الداالني هند أبو الرحمن عبد بن الحارث-٤٢٨

 بن محمد عنه: روى مزاحم، بن والضحاك باذام، صالح أبي عن: روى
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 في حبان ابن ذكره ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو األسدي، قيس

علي. مسند في والنسائي المفرد« »األدب في البخاري له روى »الثقات"،

 ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في والحارثي آثاريهما في الحسن ابن

التميمي. محمد أبو أسامة أبي بن محمد بن الحارث - ٤٢٩

 ست سنة من شوال في ولد :٢١٨/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن الوهاب وعبد هارون، بن ويزيد عاصم، بن علي وسمع ومائة، وثمانين

 بن بكر أبو عنه: روى بعدها، وممن الطبقة، هذه من كثيرا وخلقا عطاء،

 بكر وأبو وكيع، خلف، بن ومحمد الطبري، جرير بن ومحمد الدنيا، أبي

 بن محمد بن محمد وعن صدوق، الدارقطني: وقال وغيرهم، الشافعي،

 له: وقلت الحارث عن الحربي إبراهيم سألت يقول: اإلسكافي، مالك

 ومات ثقة، فإنه منه اسمع فقال: الدراهم، يأخذ وهو منه أسمع أن أريد

 ومائتين، وثمانين اثنتين سنة من النهار ضحوة عرفة يوم ودفن عرفة، ليلة

 يخضب وكان سنة، وتسعين ستا الحارث بلغ كامل: بن أحمد وقال

 :٧٣١/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال انتهى، ثقة، وكان بالحمرة،

 وضعفه »الثقات«، في حبان ابن وذكره وقته في بغداد مسند المحدث

 ضعف عرف األزدي وليت مجازفة هذه الذهي: وقال األزدي، الفتح أبو
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 الصحيح في الحارث حديث باخراج البرقاني الدارقطني أمر وقد نفسه،

كبير. مسند وله التحديث على أخذ ربما ثقة نفسه والحارث

مسنده في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الزاهد. الواسطي منصور أبو منصور، بن الحارث -٤٣٠

 صالح، بن والحسن الثوري، عن: روى سفيان، أبو ويقال:

 األزهر، وأبو القطان، سنان بن وأحمد شيبة، بن يعقوب وعنه: وإسرائيل،

 في عدي: ابن وقال صدوق، وهو الثوري عليه نزل حاتم: أبو قال

 في الحارثي له روى قلت: داود. أبو له روى اضطراب، حديثه

»الكثف«.

البصري. محمد أبو الجرمي نبهان بن الحارث -٤٣١

 سليمان بن جعفر عنه: وروى حنيفة، وأبي إسحاق، أبي عن: روى

 آخر: موضع في وقال بشيء، ليس معين: بن يحيى قال وهب، وابن الضبعي،

 وتعجب وهن، حديثه في الحديث، ضعيف زرعة: أبو وقال حديثه، يكتب ال

 ضعيف الحديث متروك حاتم: أبو وقال بشيء، ليس أنه يحيى قول من

 النسائي: وقال الحديث، منكر البخاري: وقال الحديث، منكر الحديث

 وللحارث عدي: ابن وقال بثقة، ليس آخر: موضع في وقال الحديث، متروك

في البرقي وذكره حديثه، يكتب ممن وهو حسان أحاديث ذكرت ما غير
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 الترمذي له روى روايته، احتملت ممن الضعف إلى نسب من طبقة

ماجه. وابن

 تاريخ عن ١٢٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

 عقل المصري الكريم عبد أبو الحضرمي، يزيد بن الحارث-٤٣٢

عثمان. مقتل

 وعنه: رباح بن وعلي نفير، بن وجبير أمية، أبي بن جنادة عن: روى

 أحمد: قال القتباني، يزيد بن وسعيد أيوب، أبي بن وسعيد عمرو، بن بكر

 في حبان ابن وذكره ثقة، والنسائي: العجلي وقال الثقات، من ثقة

ماجه. وابن والنسائي داود وأبو مسلم له روى »الثقات"،

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

المروزي. بنآدم حاظ -٤٣٣

 علي بن أحمد وعده عدي، وان الجوزجاني كذبه المبارك، ابن عن

 بن حامد حبان البن »الثقات« وفي الحديث، بوضع اشتهر فيمن السليماني

إبراهيم بن إسحاق عنه حدثنا المبارك، ابن عن يروي المروزي، آدم
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 هذا بادخاله الثقات حبان ابن شان ولقد قلت: اخطأ، ربما وغيره القاضي

 أبو وذكره مستدركه، في حديثه بتخريجه الحاكم أخطأ وكذلك فيهم،

 قال هو، وهو التلياني آدم بن حامد وبين بينه وفرق الضعفاء، في العرب

 بشيء، ليس التلياني: في النسائي وقال مرو، قرى من التليان الرشاطي:

 في كذا ومائتين، وثالثين تسع سنة مات فيه، تكلموا السمعاني: ابن وقال

.٢٠٨٧ ن« و»اللسا ،٤٤٧/١ »الميزان«

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم في خسرو وابن محمد

البخاري. أحمد أبو الحسن بن بالل بن حامد -٤٣٤

 عن: بها وحدث بغداد، قدم ن ١٧٠/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 نسخة النضر بن يحيى عن يروي شيخ البخاري، الله عبد بن محمد

 البخاري، اليسع بن أسباط عن أيضا وحدث غنجار، موسى بن لعيسى

 بن العباس وأبو الشافعي، بكر أبو عنه روى العسقالني، أحمد بن وعيسى

 رجب في توفي شاهين، بن حفص وأبو السكري، عمر بن وعلي مكرم،

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، وعشرين ثمان سنة

.٥٤٨اا٧

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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المقرئ. علي أبو النيسابوري، حامد أبي بن حامد-٤٣ه

 ببلده، القراء مقدم كان :٣٠٩/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 البلخي، إبراهيم بن ومكي الرازي، سليمان بن إسحاق عن: حدث

 بن الله عبد وأبو خزيمة، وابن السراج، العباس أبو وعنه: يحيى، بن ويحيى

ومائتين. وستين ست سنة مات الضعفاء، أحد وقال: األخرم،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

البخاري. محمد أبو الحارث بن سهل بن حامد-٤٣٦

 وغيرها بدمشق سمع :٨/١٢ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 عنه: وروى الضحاك، بن الوهاب وعبد ودحيما، عمار، بن هشام

 نصر وأبو حدان، بن أحد بن وأحمد البخاري، السري بن سهل حاتم أبو

 الذهي ووصفه ومائتين، وستين سبع سنة توفي حمدويه، بن سهل بن أحمد

الحافظ. بالمحدث ٥٠/١٤ »السير« في

بالثغري. يعرف جعفر أبو سالم بن سهل بن حامد-٤٣٧

 فضالة، بن معاذ سمع : ١٦٧/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 خداش، بن خالد و الحداد، داود بن أحد سعيد وأبا إبراهيم، بن ومسلم

 خلد، بن ومحمد صاعد، بن ويحيى هارون، بن موسى عنه: روى

 في مات : المنادي ابن وقال ثقة، كان الدارقطني: قال الشافعي، بكر وأبو
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 الثنتي الثالثاء يوم توفي غيره: وقال ومائتين، ثمانين سنة اآلخرة جمادى

 »تاريخ في الذهي له وترجم انتهى. اآلخرة، جمادى من بقيت ليلة عشرة

عنه. مختصرًا ٥٣٣/٦«اإلسالم

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 البلخي العباس أبو زهير بن شعيب بن محمد بن حامد-٤٣٨

المؤدب.

 عن: بها وحدث بغداد، سكن :١٦٩/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن وشجاع الوليد، بن وبشر الريان، بن بكار بن ومحمد يونس، بن سريج

 الجعابي، بن عمر بن ومحمد الشافعي، بكر أبو عنه: روى مخلد،

 القاضي وقال ثقة، الدارقطني: قال وغيرهم، السكري، عمر بن وعلي

 الخميس يوم مات صدوق، ثقة الجراحي: الحسن بن علي الحسن أبو

 يوم مات المنادي: ابن وقال وثالثمائة، تسع سنة المحرم من خلون لثالث

 »السير« في الذهي وقال انتهى، المحرم، من خلون لخمس الخميس

 وماتين، عشرة ست سنة في مولده المؤدب، الثبت المحدث اإلمام :٢٩١/١٤

 المسندين، بقايا من وكان سنة، وتسعين ثالث عن وثالثمائة تسع سنة ومات

انتهى.

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

ه. مند
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الكوفي. علي أبو العنزي علي بن حبان-٤٣٩

 صالح، أبي بن وسهيل األعمش، عن: روى علي، بن مندل أخو

 ما الجبار: عبد بن حجر قال الطيالسي، الوليد وأبو المبارك، ابن عنه: وروى

 حبان حنبل: بن أحمد وقال علي، بن حبان من أفضل بالكوفة فقيهًا رأيت

 موضع في وقال كالهماسواء، معين: بن يحيى وقال مندل، حديثًامن أصح

 يكتب حاتم: أبو وقال لين، زرعة: أبو وقال صدوقان، ومندل حبان، آخر:

 حديثه وعامة صالحة أحاديث له عدي: ابن وقال به، يحتج وال حديثه

 أبوبكرالخطيب: وقال ويكتب، حديثه يحتمل وهوممن وغرائب، افرادات

 يتشيع. كان قال: الثقات جملة في حبان بن حاتم أبو ذكره ولما دينا، صالحًا كان

 وفي صدوق كوفي العجلي: وقال صحيحيهما، في حديثه والحاكم هو وخرج

 أهل وجوه من وجهًا وكان تشيع، فيه وكان الحديث، جائز آخر: موضع

 عاداه ثم حنيفة، أبي مع قعدوا الذين العشرة من وكان فقيهًا، وكان الكوفة،

 صالح، علي بن حبان قال: الثقات جملة في شاهين ابن ذكره ولما وتركه،

ماجه. ابن له روى واحد، شيء وأخوه هو حديثه القوي، بذاك وليس

 بن ومحمد الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد

الكشميهني. المروزي محمد أبو السلمي، سوار بن موسى بن حبان -٤٤٠

 الرحمن عبد بن وداود السكري، حمزة وأبي المبارك، ابن عن: روى
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 والنسائي الترمذي له وروى ومسلم، البخاري، وعنه: العطار،

 به، بأس وال حديث، صاحب ليس الجنيد: بن إبراهيم قال بواسطة،

 والترمذي ومسلم البخاري له وروى »الثقات»، في حبان ابن وذكره

والنسائي.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 لبجلي ا لعرني ا مالك بن نهم بنعبد بنعلي جوين بن -حبة٤٤١

الكوفي. قدامة أبو

 وسلم، عليه الله صلى الني رأى إنه يقال: الطبراني: القاسم أبو قال

 شيعة من وكان صحبة، لحبة يكن لم األثير: البن »الصحابة« كتاب وفي

 وعمار، وعلي، مسعود، ابن عنن روى كلها، المشاهد معه وشهد علي

 ليس معين: بن يحيى وقال عتيبة، بن والحكم كهيل، بن سملة عنه: وروى

 وقال بالقوي، ليس النسائي: وقال ثقة، غير الجوزجاني: وقال بثقة،

 النسائي له روى الثقات، في خلفون ابن وذكره ثقة، تابعي كوفي العجلي:

وسبعين ست سنة مات علي"، »خصائص في

 تاريخ عن ١١٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في عنه سلمة أبي عن حنيفة أبو يروي وقال: البخاري

مسنده في الحارثي له روى قلت:
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دينار. بن قيس واسمه ثابت أبي بن حبيب -٤٤٢

 بن زيد عن: روى الكوفي، يحيى أبو األسدي هند بن قيس ويقال:

 بن وشعبة الثوري، سفيان عنه: وروى عباس، بن الله وعبد أرقم،

 بن حماد قبل الكوفة مفتي وكان ثقة، تابعي كوفي العجلي: قال الحجاج،

 ثقة األزدي: وقال ثقة، والنسائي: معين بن يحيى وقال سليمان، أبي

 وعلم، فقه ذا وكان الفقهاء طبقات في الطبري جعفر أبو وذكره صدوق،

الجماعة. له روى ومائة، وعشرين اثنتين سنة مات

 تاريخ عن ١٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن

 القاسم ابو الله عبيد بن محمد بن داود بن الحسن بن حبيب-٤٤٣

القزاز.

 بن وعمر الكجي، مسلم أبا سمع :٢٥٣/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 الحسن أبو عنه: روى المروزي، يحيى بن ومحمد السدوسي، حفص

 عن البرقاني بكر أبا سألت وقال: شاهين، بن حفص وأبو الدارقطني،

وقال ضعيف، فقال: أمره، في فراجعته ضعيف، فقال: القزاز، حبيب
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 وال الصالح، عنه يؤثر وكان الثقات، من عندنا وحبيب الخطيب:

 عنه نعيم أبا سألت وقد الضعف، به البرقاني الحق جهة أي من أدري

 حسن مستورًا ثقة كان الفوارس: أبي بن محمد وقال ثقة، فقال:

 في نعيم أبو له روى قلت: وثالثمائة. وخسين تسع سنة توفي المذهب،

ه. مسند

وكاتبه. بشير بن النعمان مولى األنصاري سالم بن حبيب-٤٤٤

 ثابت، بن بشير عنه: وروى هريرة، وأبي بشير، بن النعمان عن: روى

 وقال نظر، فيه البخاري: وقال ثقة، حاتم: أبو قال عرفطة، بن وخالد

 أسانيد في اضطرب قد بل منكر حديث أحاديثه متون في ليس عدي: ابن

 في حبان ابن وذكره ثقة، داود: أبي عن اآلجري وقال عنه، يروي ما

واألربعة. مسلم له روى »الثقات"،

 في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ بهما مسند

القصب. بياع القصاب، عمرة أبي بن حبيب-٤٤٥

 عن: روى الكوفي، موالهم الحماني، الله عبد أبو اللحام ويقال:

 بن المبارك وأخوه الثوري، وعنه: الثوري، ومنذر جبير، بن وسعيد مجاهد،

 ثقة، شيخ أحد: وقال ثقة، والنسائي: معين ابن وقال وشعبة، سعيد،

 وقال به، بأس ال سفيان: بن يعقوب وقال صالح، حاتم؟ أبو وقال
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داود. أبي سوى الجماعة له روى الحديث، قليل ثقة كان سعد: ابن

 تاريخ عن ١٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 النخعي شراحيل بن هبيرة بن ثور بن أرطاة بن حجاج -٤٤٦

القاضي. الكوفي ارطاة أبو

 والحمادان، شعبة عنهم وروى رباح، أبي بن وعطاء الشعي عن روى

 عن يدلس صدوق حاتم: أبو وقال مدلس، صدوق زرعة: أبو قال

 خراش. ابن وقال بالقوي، ليس النسائي: وقال حديثه، يكتب الضعفاء

 عليه الناس عاب إنما عدي: ابن وقال للحديث، حافظًا وكان مدلسًا كان

 يتعمد أن فأما الروايات، بعض في أخطأ وربما وغيره، الزهري عن تدليسه

 واهي شيبة: بن يعقوب وقال حديثه، يكتب بمن وهو فال، الكذب

 وقال الفقهاء، أحد وكان صدوق، وهو كثير اضطراب حديثه في الحديث

 وأربعين سبع سنة مات له، والحفاظ بالحديث العلماء أحد الخطيب:

واألربعة. ومسلم المفرد« »األدب في البخاري له روى ومائة،

 عن ١٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له وروى البخاري، تاريخ

نيدهم. مسا
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األحول. البصري الباهلي حجاج بن حجاج -٤٤٧

 وعنه: عبيد، بن ويونس وقتادة، سيرين، بن أنس عن: روى

 به ليس أحد: قال سويد، بن وقزعة زريع، بن ويزيد طهمان، بن إبراهيم

 أروى صدوق الثقات، من ثقة حاتم؟ أبو وقال ثقة، معين: ابن وقال بأس،

 في حبان ابن وذكره ثقة، داود: أبو وقال طهمان، بن إبراهيم عنه الناس

الترمذي. سوى الجماعة له روى »الثقات»،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت

المصيصي. محمد بن حجاج -٤٤٨

 المنصور، جعفر أبي مولى مجالد بن سليمان مولى األعور، محمد أبو

 وإسرائيل سعد، بن والليث الحجاج، بن شعبة عن: روى األصل، ترمذي

 ومحمد معين، بن ويحيى حنبل، بن محمد بن أحمد عنه: وروى يونس، ابن

 وأشد حديثه وأصح أضبطه كان ما حنبل: بن أحمد قال الذهلي، يحيى ابن

 ثقة، والنسائي: المديني بن علي وقال جدا، أمره ورفع للحروف، تعاهده

 عمره آخر في تغير قد وكان الله، شاء إن صدوقًا ثقة كان سعد: ابن وقال

 قاسم، بن ومسلمة قانع وابن والعجلي مسلم وثقه وقد بغداد إلى رجع حين

الجماعة. له روى ومائتين، ست سنة ومات »الثقات«، في حبان ابن وذكره

 ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد ابن
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اليمان. بن حذيفة -٤٤٩

 اليمان ابن ويقال: جابر، بن حسل ويقال حسيل، بن حذيفة هو

 سر صاحب األشهل، عبد بني حليف العبسي، الله عبد أبو جابر ابن

 عليه الله صلى الله رسول مع شهد وسلم، عليه الله صلى الله رسول

 قال خطأ، المسلمون قتله يومئذ، أبوه وقتل وأبوه، هو أحدًا وسلم

 ألن اليمان قيل: وإنما حذيفة، ولده ومن اليمان هو وجروة سعد بن محمد

 األشهل عبد بني فحالف المدينة إلى فهرب قومه في دما أصاب جروة

 عدي، بن كعب بنت رباب وأمه اليمانية حالف ألنه اليمان، قومه فسماه

 عنه: روى الخطاب، بن عمر وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن: روى

 كان العجلي: قال اليمان، بن حذيفة بن عبيدة أبو وابنه ياسر، بن عمار

 يوما، بأربعين عثمان قتل بعد ومات عمر، استعمله المدائن على أميرًا

 وقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول سر صاحب وكان الكوفة، سكن

 وروى وثالثين، ست سنة في وفاته :٣١٨/١ »اإلصابة« في حجر ابن

 الله رسول خيرني قال. حذيفة عن المسيب بن سعيد عن يزيد بن علي

 مسلم وروى النصرة، فاخترت والنصرة الهجرة بين وسلم عليه الله صلى

 الله رسول حدثني لقد قال؟ حذيفة عن الخطمي يزيد بن الله عبد عن

 الساعة، تقوم حتى يكون وما كان ما وسلم عليه الله صلى

 السر صاحب فيكم أليس لعلقمة: قال ء ردا لد ا أبا أن الصحيحين وفي

 عن حذيفة سأل أنه عمر عن وفيهما حذيفة يعني غيره، يعلمه ال الذي
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 له روى انتهى، شهيرة، آثار بها وله العراق فتوح حذيفة وشهد الفتنة،

الجاعة.

 تاريخ عن ١١١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 المقرئ ابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له وروى البخاري،

مسانيدهم. في خسرو وابن

حرقوص.-٤٥٠

 عصفور بوزن ومهملة بقاف :٣٩ ٠ ص »اإليثار« في الحافظ قال

 بن الهيثم عنه: وروى علي، عن - الصاد بدل - المهملة بالسين ويقال:

 البخاري ذكره الكوفي، الضي بشر أبو بشر بن حرقوص وهو بدر،

 :٣٦٩٧ والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن وقال جرحا، فيه يذكر ولم

 عن روى كوفي، الضبي، حرقوص ويقال: بشر، أبو بشير بن حرقوس

 ذلك، يقول أبي سمعت بدر، بن الهيثم عنه روى طالب، أبي بن علي

 وقد بشير، ويقال: بشر، بن حرقوس :٨٥٥ »الثقات« في حبان ابن وقال

 وقال بدر، بن الهيثم عنه: روى علي، عن يروي بالصاد، حرقوص قيلم

 بشير، أبو بشير، بن حرقوس :١٢٠/٣ الكبير« »التاريخ في البخاري

بدر. بن الهيثم عنه روى قوله، علي عن الضبي، حرقوص ويقال:

 تاريخ عن ١٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في عنه الهيثم عن حنيفة أبو يروي وقال: البخاري
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آثاره. في الحسن بن محمد له روى قلت:

 حفص ابو التجيي حرملة بن الله بنعبد يحيعى بن حرملة-٤٥١
الشافعي. صاحب المصري

 مسلم، عنه: وروى والزمه، الشافعي وعن فأكثر، وهب ابن عن روى

 أعلم كان العقيلي: وقال به، يحتج وال حديثه يكتب حاتم: أبو قال ماجه، وابن

 »الثقات»، في حبان ابن وذكره تعالى، الله شاء إن ثقة وهو وهب بابن الناس

ماجه. وابن والنسائي مسلم له روى وماتتين، وأربعين أربع سنة مات

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 العنزي هشام ابو الكرماني الله عبد بن إبراهيم بن حسان -٤٥٢

كرمان. قاضي

 منصور، بن سعيد عنه: وروى الهذيل، بن وزفر الثوري، عن: روى

 وقال الصدق، أهل حديث حديثه حنبل: بن أحمد قال المديني، بن وعلي

 زرعة: أبو وقال ثقة، آخر: موضع في وقال بأس، به ليس معين: بن يحيى

 وأشد ثقة كان المديني. ابن وقال بالقوي، ليس النسائي. وقال به، بأس ال

 وثمانين ست سنة مات الثقات، في خلفون ابن وذكره القدر، في الناس

داود. وأبو ومسلم البخاري له روى ومائة،

 هو وقال: ١٢١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي من
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 الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

هم نيد مسا في خسرو وابن

 األنصاري عمرو بن حرام بن المنذر بن ثابت بن حسان -٤٥٣

النجاري.

 روى وسلم، عليه الله صلى الله رسول شاعر المدني، الرحمن عبد أبو

 بن وسعيد عازب، بن البراء وعنه: وسلم، عليه الله صلى الني عن؟

 اإلسالم قديم كان سعد. ابن قال الرحمن، عبد بن سلمة وأبو المسيب،

 سن له وكانت يجبن كان مشهدًا، وسلم عليه الله صلى الني مع يشهد ولم

 سنة مات عبيد: أبو قال سنة، ومائة عشرون وله معاوية خالفة في توفي عالية،

الترمذي. سوى الجماعة له روى ه ه ٤

 تاريخ عن ١١١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

البخاري.

السبيعي. محمد أبو صالح بن أحمد بن الحسن -٤٥٤

 البصري، حبان بن محمد سمع ن٢٧٢/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 الدارقطني، عنه روى البرديجي، هارون بن وأحمد ناجيه بن الله وعبد

 حافظًا ثقة كان وقال: األصبهاني نعيم وأبو البرقاني، بكر أبو عنه وحدثنا

 في توفي الفوارس: أبي بن محمد وقال الرواية، في عسرا وكان مكثرًا،
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 قد ثقة وكان وثالثمائة، وسبعين إحدى سنة الحجة ذي من عشر السابع

 الحديث، في عسرًا وكان ويذاكر حسنا حفظًا يحفظ وكان كبيرا، كتابًا كتب

مرضية. غير أخالق له وكان

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 بن محمد بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن — ٤ ه ه

البزاز. علي أبو مهران بن حرب بن شاذان

 الثنتي الخميس ليلة في ولد ٢٧٩/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 وثالثمائة، وثالثين تسع سنة األول ربيع شهر من خلت ليلة عشرة

 ألدمي، ا ابن عثمان بن وأحمد الدقاق، أحمد بن عثمان وسمع

 بكر كأبي شيوخنا من جماعة عنه وكتب الطستي، علي بن الصمد وعبد

 عنه كتبنا وقال: الخالل، محمد وأبي النعالي، طلحة بن ومحمد البرقاني،

 األشعري، مذهب على الكالم يفهم وكان الكتاب، صحيح صدوقا وكان

 بن الحسن أبو وقال بآخرة، تركه أن إلى النبيذ دشرب مشتهرًا وكان

 في الله برأ من أوثق من شاذان بن علي أبو االزهري: وقال ثقة، رزقويه:

 ليلة في توفي غيره، من السماع من إلي أحب منه وسماعي الحديث،

 العتمة، صالة بعد وأربعمائة وعشرين ست سنة من المحرم مستهل السبت

 الصدوق الفاضل اإلمام :٤١٥/١٧ »السير« في الذهي وقال انتهى

٠ العراق مسند
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مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الرملي. علي أبو رشيد، بن إسماعيل بن الحسن - ٤ ه ٦

 أبيه، عن بها وحدث بغداد، نزل :٢٣١/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

الفريابي. يوسف بن ومحمد ربيعة، بن ضمرة وعن

 يحيى، بن الملك وعبد الوراق، العباس بن إسماعيل عنه: روى

ومائتين. سبعين سنة مات العطار، مخلد بن ومحمد

 تاريخ من ملخصًا ٣١/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

بغداد.

 تاريخ عن ١٢٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في الله رحمه حنيفة أبي اإلمام عن أبيه عن يروي هو وقال: الخطيب

المسانيد.

 البجلي، الهمداني المسيب بن سلم بن بشر بن الحسن-٤٥٧

الكوفي. أبوعلي

 نصر، بن وأسباط معاوية، بن وزهير الجراح، بن وكيع عن: روى

 الخالل، خالد بن وأحمد الذهلي، يحيى بن ومحمد البخاري، عنه: وروى

 خراش: ابن وقال بالقوي، ليس النسائي: وقال صدوق، حاتم: أبو قال

 وليس بعض من بعضها تقرب أحاديثه عدي: ابن وقال الحديث، منكر

-٢٦٠-



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 قاسم بن مسلمة ووثقه »الثقات"، في حبان ابن وذكره الحديث، بمنكر هو

 البخاري وقال الضعفاء، في العرب وأبو الساجي وذكره األندلسي،

 له روى ومائتين، وعشرين إحدى سنة مات قانع: بن الباقي وعبد

والنسائي. والترمذي البخاري

 تاريخ عن ١٢٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروى ممن هو وقال: البخاري

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت.

 المعروف الكوفي األحول الحسن أبو التغلي ثابت بن الحسن -٤٥٨

الروزجار. بابن

 المبارك، ابن عنه: وروى واألعمش، عروة، بن هشام عن: روى

 »اليوم في النسائي له روى ثقة، نمير: ابن قال آدم، بن ويحيى

والليلة«.

 تاريخ عن ١٢٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في الحارثي له وروى الخطيب،

 الفيرزان بن أبان بن محمد بن يحيى بن حباش بن الحسن - ٤٥٩

الدهقان. محمد أبو

 عن حدث الكوفة، أهل من :٣٠٢/٧ »التاريخ« في الخطيب قال
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 روى الفزاري، موسى بن وإسماعيل مغلس، بن وجبارة السري، بن هناد

 يحيى بن الله وعبد دارم، أبي بن بكر وأبو عقدة، بن العباس أبو عنه:

 سفيان: بن حماد بن أحمد بن محمد قال بها، وحدث بغداد، وقدم الطلحي،

 يظهر الظاهر في وكان كثيرا، فيه الكالم وكان وثالثمائة، ثالث سنة مات

 بن محمد وقال عظيم، بأمر الدين في ذلك بغير يرمى وكان األمانة،

 هيثم، ابن ومعي رمضان شهر من يوم في أتيته النحوي: رباح بن محمد

 أدب صاحب وكان صفراء، قلية أثر يده وفي يتخلل، وهو إلينا فخرج

فيه. تكلموا ٦٥ /٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال انتهى. وأخبار،

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

التميمي. ندبة بن حبيب بن الحسن -٤٦٠

 روى الكوسج، البصري سعيد أبو النكري وقيل: العبدي، وقيل:

 بن وإسماعيل زائدة، أبي بن وزكريا دينار، بن خالد خلدة أبي عن:

 الصيرفي، علي بن وعمرو العطار، الصباح بن الله عبد وعنه: خالد، أبي

 زرعة: أبو وقال بأس، به كان ما أحمد: قال القواريري، عمر بن الله وعبيد

 له روى »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال به، بأس ال

والنسائي. »القدر« في داود أبو

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:
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النخعي. الحكم بن الحر بن الحسن-٤٦١

 نزيل الكوفي، الحكم أبو ويقال: محمد، أبو الجعفي ويقال:

 الشعي وعامر عتيبة، بن والحكم ثابت، أبي بن حبيب عن: روى دمشق،

 بن ومحمد األوزاعي، عمرو بن الرحمن وعبد معاوية، بن زهير عنه: وروى

 شيبة بن ويعقوب النسائي قال وكذلك ثقة، : معين بن يحيى قال عجالن،

 العاقل، المسلم الصدوق زهير: وقال خراش، بن يوسف بن الرحمن وعبد

 كان سعد: ابن وقال مشهور، مأمون ثقة الحافظ: الله عبد أبو الحاكم وقال

 الشيوخ، عداد في سخي متعبد، ثقة، العجلي: وقال الحديث، قليل ثقة

 وذكره مشهورا، ثقة وكان والمفترق«: »المتفق في الهروي الفضل أبو وقال

والنسائي. داود أبو له روى التابعين، أتباع في حبان ابن

 تاريخ عن ١٢٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروى من هو وقال: البخاري

المسانيد.

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

 الهاشمي، القرشي طالب أبي بن علي بن الحسن بن الحسن-٤٦٢

المدني. محمد أبو

 بن الله عبد عمه وابن طالب، أبي بن علي بن الحسن أبيه عن: روى

 زوجته، وكانت الحسين بنت فاطمة عمه وبنت طالب، أبي بن جعفر
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 المدني، يسار بن وإسحاق الحسن، بن الحسن بن إبراهيم ابنه عنه: روى

 فحماه كربالء عمه مع وحضر الجعابي: قال سهيل، أبي بن وسهيل

 بخط قرأت »الثقات»، في حبان ابن وذكره الفزاري، خارجة بن أسماء

 لما قال: الجنائز، في البخاري صحيح في والذي ،٩٧ سنة مات ن هي لذ ا

 له روى قبره، على القبة إمرأته ضربت علي بن الحسن بن الحسن مات

 عن١٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت: النسائي.

البخاري. تاريخ

سعيد. أبو البصري يسار الحسن أبي بن الحسن -٤٦٣

 بن أبي عن: روى الله، عبد بن جابر مولى ويقال ثابت، بن زيد مولى

 وحميد السختياني، أيوب عنه: روى عفان، بن وعثمان يدركه، ولم كعب

 فضل رأيت إال قط فقيها جالست ما قتادة: عن عوانة أبو قال الطويل،

 وقال ونسينا، حفظ فإنه الحسن سلوا مالك: بن أنس وقال عليه، الحسن

 بكر عن القطان غالب وقال البصرة، أهل شيخ الحسن التيمي. سليمان

 الحسن، إلى فلينظر زمانه في أدركناه عالم أعلم إلى ينظر أن سره من المزني:

 إذا الحسن مرسالت المديني: ابن وقال منه، أعلم هو الذي أدركنا فما

 كل زرعة: أبو وقال منها، يسقط ما أقل ما صحاح الثقات عنه رواها

 أصالً له وجدت وسلم عليه الله صلى الله رسول قال الحسن: يقول شيع

 عالمًا جامعًا الحسن كان سعد: بن محمد وقال أحاديث، أربعة خال ما ثابتًا

-٢٦٤-



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 ما وكان وسيمًا جميالً فصيحًا العلم كثير ناسكًا عابدًا مأمونًا ثقة فقيهًا رفيعًا

 بحجة، فليس أرسل وما حجة، فهو منه سمع عمن وروى حديثه من أسند

الجماعة. له روى ومائة، عشر سنة مات يحيى: بن والسري علية ابن وقال

 تاريخ عن ١١٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتن

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له وروى البخاري

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن

 المغيرة بن الفضل بن العباس بن الحسين بن الحسن-٤٦٤

النعالي. دوما بابن المعروف علي أبو

 سمع الشرقي الجانب أهل من م٣٠٠/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 رميح بن سعيد وأبا خالد، بن يوسف بن وأحمد الشافعي، بكر أبا

 أنه إال السماع كثير وكان عنه كتبنا الطبقة، هذه من كثيرا وخلقا النسوي،

 عن وسألته سماعه، تكن لم أشياء في السماع لنفسه ألحق بأن أمره أفسد

 السبت، يوم ومات وثالثمائة، وأربعين ست سنة في ولدت فقال: مولده،

 وأربعمائة، وثالثين إحدى سنة الحجة ذي من الخامس األحد يوم ودفن

 بغدادي وقال: ٥٠٢/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم انتهى،

ضعيف.

 تاريخ عن ١٢٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما في الباقي عبد بن ومحمد خسرو ابن له وروى الخطيب،
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القطربلي. علي أبو الحكم بن الحسن -٤٦٥

 ملحان بن المشمعل عن حدث ٢٩٤/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 هاني بن إبراهيم عنه: وروى حرب، بن وشعيب مسلم، بن والوليد الطائي،

 األزدي، النضر بن أحمد بن ومحمد السدوسي، شيبة بن ويعقوب النيسابوري،

 سمعت وقد ومائتين ثالثين سنة بقطربل مات البغوي: المظفر بن الله عبد وقال

التاريخ. من ملخصًا ٥٥٤/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم منه،

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 البغدادي علي أبو الحضرمي كسيب بن حاد بن الحسن -٤٦٦

بسجادة. المعروف

 ماجه، وابن داود، أبو عنه: وروى ووكيع، غياث، بن حفص عن: روى

 م الخطيب وقال خير، إال عنه بلغني وما سنة، صاحب حنبل: بن أحمد قال

 السبت يوم توفي البخاري: وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، كان

 داود أبو له روى ومائتين، وأربعين إحدى سنة رجب من بقين لثمان

ماجه. وابن والنسائي

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الصيرفي. الكوفي الوراق علي أبو الضي، حماد بن حسن -٤٦٧

 عاصم، أبي ابن وعنه: األحمر، خالد وأبي أسامة، وأبي عينة، ابن عن: روى
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 كوفي السراج: وقال مأمون، ثقة حاتم: أبو قال زرعة، وأبو يعلى، وأبو

النسائي. له روى »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

رشيق. بن الحسن -٤٦٨

 مسند الصادق المحدث اإلمام :٢٨٠/١٦ »السير« في الذهي قال

 ولد المعدل، مصر، عسكر إلى منسوب المصري، العسكري محمد أبو مصر

 بن ومحمد زغبة، حماد بن أحمد من وسمع ومائتين، وثمانين ثالث سنة

 عنه: حدث المديني، جامع بن رزيق بن ومحمد السراج، سعيد بن عثمان

 من وخلق النحاس، بن الرحمن وعبد سعيد، بن الغني وعبد الدارقطني،

 خلق عن روى القطان: بن يحيى قال زمانه، في مصر محدث وكان المغاربة،

 اآلخرة جمادى في توفي منه، حديثًا أكثر عالمًا رأيت ما ذكرهم، أستطيع ال

انتهى. وثالثمائة، سبعين سنة

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

األنصار. مولى اللؤلوي علي أبو زياد بن الحسن -٤٦٩

 الفقيه، حنيفة أبي أصحاب أحد ؟٣١٤/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن ومحمد القاضي، سماعة بن محمد عنه: روى حنيفة، أبي عن حدث

 بغداد، نزل كوفي وهو الصريفيني، أيوب بن وشعيب الثلجي، شجاع
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 جريج ابن عن كتبت قال: زياد بن الحسن سمعت سماعة: بن محمد وقال

 بن أحمد وقال الفقهاء، إليها يحتاج كان كلها حديث ألف عشر اثني

 وال زياد، بن الحسن من خلقا أحسن رأيت ما قال: الحارثي، الحميد عبد

 كما ماليكه يكسو الحسن وكان قال: جانبًا، أسهل وال مأخذا، أقرب

 مناقب ذكر وقد ومائتين، أربع سنة توفي أنه الطحاوي ذكر نفسه، يكسو

 في والحافظ ٤٩١/١ »الميزان« في الذهي عنه حكاها وتضعيفه اإلمام هذا

 كلها الطعون هذه فند وقد البطالن مكشوف أنه مع ،٢٢٧٨ »اللسان«

ذكر. ما آخر في الحافظ وقال »اإلمتاع"، في الكوثري اإلمام

 في والحاكم مستخرجه، في عوانه أبو له فأخرج كله ذلك ومع قلت:

 »السير« في الذهي ووصفه ثقة، كان قاسم: بن مسلمة وقال مستدركه،

 أحد وكان للفقه، وتصدر وصنف العراق... فقيه بالعالمة ٥٤٣/٩

 محمد قال :٤٨/٥ اإلسالم« »تاريخ في وقال الرأي، في البارعين األذكياء

 بن الحسن كان يقول: مالك أبي بن الحسن سمعت الثلجي: شجاع ابن

 سؤاالته، كثرة من نفسه يوسف أبا أهمت يوسف أبي إلى جاء إذا زياد

 أن أبيه: عن زباد بن الحسن بن أحمد بن محمد حدثنا كأس: ابن وقال

 له ظهر السائل ذهب فلما فيها، فأخطأ مسألة عن سئل زياد بن الحسن

 فمن كذا، في فأخطأ استفتي زياد بن الحسن إن فنادى: مناديا فأكترى الحق

 صاحب وجد حتى زال فما إليه، فليرجع شيء في الحسن أفتاه كان
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 الخطيب بكر أبو هذا ترجمة في ساق قد وقال: بالصواب، فأعلمه الفتوى

 بروايات عالمًا كان السمعاني: وقال انتهى. ذكرها، لي ينبغي ال أشياء

 بن الحسن السرخسي: األئمة شمس وقال الخلق، حسن وكان حنيفة، أبي

 ١٢٨ ص »الجواهر« في القرشي حكاه والتفريع، السوال في المقدم زياد

باألسانيد. اآلثار« »كشف في فضائله الحارثي ذكر وقد

 تاريخ عن ١٢٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له وروى الخطيب.

الهاشمي. معبد بن سعد بن الحسن -٤٧٠

 أبيه، عن: روى حسن، مولى ويقال: علي، مولى الكوفي، موالهم

 إسحاق أبو عنه: وروى جعفر، بن الله وعبد عباس، بن الله عبد وعن

 في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: قال أرطأة، بن والحجاج السبيعي،
 روى أيضًا، وثقه نمير ابن أن خلفون ابن ونقل العجلي، ووثقه »الثقات«،

ماجه. وابن والنسائي داود وأبو مسلم له

 تاريخ عن ١١٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو عنه يروي وقال: البخاري

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

 العباس أبو العزيز عبد بن عامر بن سفيان بن الحسن -٤٧١

المسند. صاحب الحافظ النسوي الشيباني

 هشام بدمشق سمع :٩٩/١٣ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

- ٢٦٩ -



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 بن يعقوب بن محمد عنه: وروى يحيى، بن ويحيى ودحيما، خالد، ابن

 بكر وأبو الحافظ، علي أبو علي بن والحسين الحافظ، الشيباني يوسف

 إلي حاتم:...كتب أبي بن الرحمن عبد قال خزيمة، بن إسحاق بن محمد

 عن األدب أخذ فقيهًا أديبًا كان الفقيه: الوليد أبو وقال صدوق، وهو

 الحاكم الله عبد أبو وقال ثور، أبي عن والفقه شميل، بن النضر أصحاب

 والرحلة والكثرة الثبت في مقدم عصره في خراسان محدث هو الحافظ:

 وصنف مذهبه على يفتي وكان ثور أبي عند تفقه واألدب، والفقه والفهم

 لمصنفات مخراسان راوية وهو ذلك، وغير والمعجم، والجامع الكبير المسند

 : ١٥٧/١٤ »السير« في الذهي ووصفه وثالثمائة، ثالث سنة توفي األئمة،

 رحل من الحسن كان حيان: بن حاتم أبو وقال الثبت، الحافظ باإلمام

 وقال السنة، في والصالبة الديانة صحة مع تيقظ على وحدث وصنف

انتهى. نظير، الدنيا في للحسن ليس الرازي: علي بن أحمد بكر أبو

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

المروذي. العالء أبو البغوي، سوار بن الحسن-٤٧٢

 بن وإسماعيل عمار، بن وعكرمة سعد، بن الليث عن: روى بغداد، قدم

 أحمد قال حاتم، وأبو منيع، بن وأحمد حنبل، بن أحمد وعنه: عياش،

 كان سعد: ابن وقال صدوق، حاتم: أبو وقال بأس، به ليس معين: وابن

والنسائي. والترمذي داود أبو له روى ثقة،
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»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 علي أبو الله عبد بن أبان بن حاد بن سالم بن الحسن -٤٧٣
السواق.

 موسى، بن الله عبيد سمع :٣٢٦/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: وروى إسماعيل، بن مالك غسان وأبا دكين، بن الفضل نعيم وأبا

 السماك، بن عمرو وأبو الصفار، محمد بن وإسماعيل صاعد، بن يحيى

 بقين ألربع توفي المنادى: ابن وقال صدوق، ثقة فقال: الدارقطني وذكره

 »السير« في الذهي ووصفه ومائتين، وسبعين سبع سنة صفر من

المحدث. الثقة :باإلمام١٩٢/١٣

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد محمد

المؤدب. علي أبو مطر بن راشد بن شبيب بن الحسن -٤٧٤

 الله، عبد بن شريك عن حدث :٣٢٨/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 األشجعي، خليفة بن وخلف القاضي، يوسف وأبي بشير، بن وهشيم

 بن وهيثم السقطي، أيوب بن وعمر السدوسي، شيبة بن يعقوب عنه: روى

 إال أكتبه لم بسنده: حديثا ساق ما بعد المقرئ ابن قال الدوري، خلف

 عدي بن الله عبد وقال يوثق، وكان أصحابنا، جماعة عنه وكتب عنه،

 وقال مرسلة، هي أحاديث ووصل بالبواطيل، الثقات عن حدث الحافظ:
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 وترجم المحاملي، عنه يحدث بالقوي، وليس به، يعتبر أخباري الدارقطني:

عنه. مختصرًا ١١٥/٥ اإلسالم« »تاريخ في هي لذ ا له

 ابن ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد

الشاشي. علي أبو حيد بن صاحب بن الحسن -٤٧٥

 ببالد كتب الرحالين، أحد ؟٣٣٣/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 إحدى سنة في بغداد وقدم والشام، والحجاز والعراق والجبال خراسان

 منصور، بن وإسحاق خشرم، بن علي عنن بها وحدث وثالثمائة، عشرة

 ابن ومحمد الجعابي، بن محمد بكر أبو عنه: وروى الرازي، زرعة وأبي

 بندار بن علي وقال ثقة، كان وقال: المظفر، بن ومحمد الوراق، إسماعيل

 في الذهي ووصفه وثالثمائة، عشرة أربع سنة بالشاش توفي الزاهد:

الجوال. الحافظ باإلمام :٤٣١/١٤ »السير«

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

.مسنديهما في محمد

 بن هني بن شفى بن حيان وهو حي بن صالح بن الحسن -٤٧٦
الثوري. الهمداني رافع

 وعنه: المعتمر، بن ومنصور دينار، بن وعمرو أبيه، عن: روى

 كان القطان: يحيى قال يونس، بن وأحمد الجراح، بن ووكيع المبارك، ابن
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 يحدثون قوم صالح بن وللحسن عدي: ابن وقال فيه، الرأي سيء الثوري

 منكرًا حديثًا له أجد ولم مستقيمة، أحاديث عنه رووا وقد بنسخ عنه

 فيه اجتمع زرعة: أبو وقال الصدق، أهل من عندي وهو المقدار، مجاوز

 النسائي: وقال متقن، حافظ ثقة حاتم: أبو وقال وزهد، وعبادة وفقه اتقان

 في الثوري دون كان وما صالح، بن الحسن حدثنا نعيم: أبو وقال ثقة،

مسنده. في الحارثي له روى قلت: واألربعة. مسلم له روى والفقه، الورع

 ثم الواسطي علي أبو البزار محمد بن الصباح بن الحسن -٤٧٧

البغدادي.

 داود، وأبو البخاري، عنه: وروى ووكيع، عيينة، ابن عن: روى

 كان ببغداد، عجيبة جاللة له وكانت صدوق حاتم: أبو قال والترمذي،

 ثقة عنه اكتب حنبل: بن أحمد وقال ويجله، قدره من يرفع حنبل بن أحد

 جمعة: بن محمد قريش أبو وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره صدوق،

 وأربعين تسع سنة ومات الصالحين، أحد وكان الصباح: بن الحسن حدثنا

والترمذي. داود وأبو البخاري له روى ومائتين،

 تاريخ عن ١٣٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
 حنيفة أبي اإلمام أصحاب عن كثيرًا يروي ممن هو وقال: الخطيب

 في محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت: المسانيد هذه في

٠ بهما مسند

- ٢٧٣ -



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 الرازي المقرى علي أبو مهران أبي بن العباس بن الحسن-٤٧٨

بالجمال. ويعرف

 عن: بها وحدث بغداد، سكن :٣٩٧/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن الله وعبد الزعفراني، علي بن المؤمن وعبد العسكري، عثمان بن سهل

 مخلد، ابن ومحمد صاعد، بن محمد بن يحيى عنه: روى الفروي، هارون

 في مات المنادى: ابن وقال ثقة، وكان وغيرهم، السماك، بن عمرو وأبو

 الذهي وقال ومائتين، وثمانين تسع سنة منه خلت أليام رمضان شهر

 قالون، بن أحمد على القرآن قرأ :٧٣٥/٦ اإلسالم« »تاريخ في

 المحققين كبار من وكان لإلقراء وتصدر الحلواني، يزيد بن وأحد

للقراءات.

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

األديب. اإلمام العسكري أحد أبو سعيد، بن الله عبد بن الحسن -٤٧٩

 عبدان من: سمع :٥٣٣/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الله عبد القاسم وأبي التستري، زهير بن يحيى بن وأحمد األهوازي،

 الحسن وأبو اليزدي، جعفر بن محمد بن أحمد بكر أبو عنه: روى البغوي،

 األئمة من كان السلفي: وقال الماليني، سعد وأبو النعيمي، أحد بن علي

 ومن الفهوم، فنون في والتبحر العلوم، أنواع في بالتصرف المذكورين
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 »الحكم تصانيفه جملة ومن التصنيف، وحسن التأليف، بجودة المشهورين

 وكتاب األرواح"، »راحة وكتاب »التصحيف"، وكتاب واألمثال»،

 انتهت األفاق، في واشتهر السن، به عال حتى وبقي والمواعظ"، »الزواجر

 وكان خوزستان، بقطر والتدريس لألداب، واإلمالء التحديث رياسة إليه

 ذي من خلون لسبع الجمعة، يوم توفي ناحيته، ومدن وتستر بالعسكر يملي

وثالثمائة. وثمانين اثنتين سنة الحجة

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكوفي. البجلي العرني الله بنعبد الحسن-٤٨٠

 عتيبة، بن الحكم عنه: وروى جبير، بن وسعيد عباس، ابن عن: روى

 وقال بأس، به ليس صدوق معين: بن يحيى قال كهيل، بن وسلمة

 ابن وقال يخطى، وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره ثقة، زرعة: أبو

 الجماعة له روى ثقة، كوفي العجلي: وقال أحاديث، وله ثقة كان سعد:

الترمذي. سوى

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 النسوي، محمد أبو عيسى بن محمد بن الله عبد بن الحسن -٤٨١

المروزي. وقيل

 إحدى سنة في حاجًا بغداد قدم ٣٤١/٧ »التاريخ« في الخطيب قال
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 بن ومحمد قهزاد، بن الله عبد بن محمد عن: وحدث وثالثمائة، وأربعين

 المظفر، بن محمد عنه: روى النيسابوري، المهراني مهران بن حمدان

الثالج. وابن

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الليثي. الحويرث بن مالك بن الله عبد بن الحسن-٤٨٢

 روى جده، عن أبيه عن: روى :٢٩٧/٢ »التاريخ« في البخاري قال

 ٢٥/٣ »الجرح« في حاتم أبي ابن وقال الواسطي، أبان بن عمران عنه:

مجهول. (:٢٣٨٧)

 قال كما حنيفة أبو اإلمام والثاني اثنين برواية الجهالة ترفع قلت:

 هذه في حنيفة أبو عنه يروي : ١٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي

المسانيد.

السلمي. الرحمن عبد بن الحسن -٤٨٣

 عن يروي السلمي نسبة بدون ن٢٩٦/٢ »تاريخه« في البخاري قال

 المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره هكذا قتادة، عنه: روى مرة، بن كثير

انتهى. المسانيد، هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: ١١٣/٣

 الهذيل أبو السلمي، الرحمن عبد بن الحصين الصواب ولعل قلت:

الستة. رواة من الكوفي
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الكوفي. عروة أبو النخعي عروة بن الله عبيد بن الحسن -٤٨٤

 شعبة، عنه: وروى الشعي، وعامر وهب، بن زيد عن روى

 حاتم وأبو العجلي وقال صالح، ثقة معين: بن يحيى قال والسفيانان،

 من كان سفيان: بن يعقوب وقال صدوق، الساجي وقال ثقة، والنسائي:

 علي: بن عمرو وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره الكوفة، أهل خيار

واألربعة. مسلم له روى ومائة، وثالثين تسع سنة مات

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

القشري. سعيد أبو زياد بن عثمان بن الحسن -٤٨٥

 بن سهل بن محمد عن: روى : ١٧٨/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وروى وجماعة، القطيعي، يحيعى بن محمد و الجهضمي، علي بن نصر و عسكر،

 يضع أنه عندي كان عدي: ابن قال وآخرون، عدي، وابن الطبراني، عنه:

 في الحافظ وقال انتهى. كذاب، فقال: عنه األهوازي عبدان سألت الحديث،

ضعيفًا كان »العلل«: في الدارقطني قال :٦٨/٣ »اللسان«

مسنده في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

المؤدب. البغدادي العبدي علي أبو يزيد بن عرفة بن الحسن -٤٨٦

 وعنه: هارون، بن ويزيد المبارك وابن محمد، بن عمار عن: روى

وقال الساجي، زكريا بواسطة له النسائي وروى ماجه، وابن الترمذي،
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 حاتم: أبي ابن وقال أبي، إلى يختلف كان وقال: ثقة، معين: بن يحيى

 النسائي: وقال صدوق، هو أبي: وقال صدوق، وهو أبي مع منه سمعت

 »الثقات«، في حبان ابن وذكره به، بأس ال الدارقطني: وقال به، بأس ال

ماجه. وابن والليلة« اليوم »عمل في والنسائي الترمذي له روى

مسنديهما. في محمد بن طلحة و نعيم أبو له روى قلت:

العوفي. جنادة بن سعد بن عطية بن الحسن -٤٨٧

 قال إسحاق، وابن الثوري، سفيان عنه: وروى وجده، أبيه، عن: روى

 في حبان ابن وذكره الحديث، ضعيف حاتم: أبو وقال بذاك، ليس البخاري:

 أيضا، »المجروحين« في وأعاده بنقية، ليست عطية أحاديث وقال: »الثقات«

 معا، منهما أو أبيه من أو منه أحاديثه في البلية أدري فال الحديث منكر وقال:

 أمره اشتبه هنا فمن أبيه، عن روايته وأكثر الحديث، في شيء ليس أباه ألن

داود. أبو له روى ومائة، وثمانين احدى سنة مات تركه، ووجب

 تاريخ عن ١٢٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 علي أبو يحيى بن مروان بن إبراهيم بن عالن بن الحسن-٤٨٨

الفامي. الخطاب

 بن الفضل خليفة أبي عن حدث :٣٩٩/٦ »التاريخ« في الخطيب قال
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 الصوفي، إسحاق بن الحسين وأحمدبن وجعفرالفريابي الجمحي الحباب

 نعيم وأبو الفقيه البقال بن عمر بن الله عبيد القاسم أبو عنه حدثنا

 ببغداد منه سمعنا بالوراق يعرف ثقة فقال: عنه سألته وقال: الحافظ،

 وكان وثالثمائة، وخمسين ثمان سنة توفي الفوارس، أبي بن محمد وقال

مسنده في نعيم أبو له روى قلت: الحديث. كثير مستورًا ثقة

الهاشمي. طالب أبي بن علي بن الحسن -٤٨٩

 وأحد الدنيا من وريحانته وسلم عليه الله صلى الله رسول سبط

 عليه الله صلى الله رسول جده عن: روى الجنة، أهل شباب سيدي

 الحسن ابنه وعنه: هالة، أبي بن هند وخاله حسن وأخيه علي وأبيه وسلم

 واحد: وغير خليفة قال شيبان، بن ربيعة الحوراء وأبو المؤمنين أم وعائشة

 ٤٩ سنة توفي شهيرة، كثيرة مناقب وله ٣ سنة رمضان من للنصف ولد

 وقيل: ٥٨ سنة وقيل: ٥٦ سنة وقيل: ٥١ سنة وقيل: ه ٠ سنة وقيل:

األربعة. له روى ،٥٩ سنة

البخاري تاريخ عن ١١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

القطان. بري بن مجر بن علي بن الحسن -٤٩٠

 ثمانين سنة ببابسير توفي : ٥٣٦/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت: وغيره. أبيه عن روى وقد ومائتين،
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الحافظ. المعمري علي أبو شبيب بن علي بن الحسن -٤٩١

 البصرة، إلى الحديث في رحل :٣٦٩/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن وسعيد القيسي، خالد بن هدبة وسمع ومصر، والشام، والكوفة،

 يطول سواهم وخلقا العنبري، معاذ بن الله وعبيد الكرابيسي، الجبار عبد

 بن الصمد وعبد مخلد، بن ومحمد صاعد، بن يحيى عنه: حدث ذكرهم،

 بالفهم، يذكر العلم أوعية من المعمري كان وقال: وغيرهم، الطستي، علي

 الدارقطني: وقال بها، ينفرد وأشياء غرائب حديثه وفي بالحفظ، ويوصف

 وكان عداوة، بينهما وكانت هارون، بن موسى جرحه حافظ، صدوق

 وقال روايتها، ترك ثم بها، العتق أصوله أخرج أحاديث عليه أنكر

 منها، ليس أشياء المتون في وزاد موقوفة، هي أحاديث رفع عدي: ابن

 سنة مات المعمري، مثل الدنيا في حديث صاحب رأيت ما عبدان: وقال

 وجمعه الحديث في كان كامل: بن أحمد وقال ومائتين، وتسعين خس

 الحافظ اإلمام ٥١٠/١٣ »السير« في الذهي وقال ربانيًا، إماما وتصنيفه

 الحديث كثير المعمري كان عدي: ابن وقال العراق، محدث البارع المجود

 رفع أن عنه ذكر وما مثله، ير لم إنه عبدان: قال كما بجقه حديث صاحب

 وفي خاصة البغداديين في موجود شيء هذا قال: متون في وزاد أحاديث

 في ويزيدون المرسل ويصلون الموقوف يرفعون وأنهم ثقاتهم حديث

 رتبة عن الثقة ينحط وبمثلها هذه، الخصال بئست قلت: اإلسناد،
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 قيل كما له لساغ المتصل أرسل أو المرفوع المحدث وقف فلو االحتجاج،

 مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: انتهى. فيه، تزد وال الحديث من انقص

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه

الكوفي. محمد أبو العامري عفان بن علي بن الحسن -٤٩٢

 ماجه، ابن عنه: وروى أسامة، وأبي نمير، بن الله عبد عن: روى

 حاتم أبو وذكره صدوق، حاتم: أبي بن الرحمن عبد قال حاتم، أبي وابن

 ثقتان، محمد وأخوه الحسن الدارقطني: وقال »الثقات«، في حبان ابن

 أبو وقال األعرابي، ابن عنه حدثنا ثقة، كوفي قاسم: بن مسلمة وقال

 روى ومائتين، سبعين سنة صفر من خلت لليلة مات عقدة: بن العباس

 الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: ماجه. ابن له

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة

 محمد ابو الله عبد بن الحسن بن محمد بن علي بن الحسن -٤٩٣

الجوهري.

 مالك بن بكر أبا سمع :٣٩٣/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 المتيم، بن أحمد بن ومحمد العسكري، عبيد بن محمد بن والحسين القطيعي،

 شيرازي وهو السماع، كثير أمينا ثقة وكان عنه، كتبنا نحوهم، كثيرا وخلقا

 في فقال. مولده، عن سئل وسمعته الزعفراني. بدرب ومسكنه األصل،
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 من السابع الثالثاء ليلة في ومات وثالثمائة، وستين ثالث سنة من شعبان

 بالجانب الثالثاء يوم في ودفن وأربعمائة، وخسين أربع سنة القعدة ذي

 :٦٨/١٨ »السير« في هي لذ ا وقال انتهى مبرز، باب مقبرة في الشرقي

المقنعي. الجوهري اآلفاق مسند الصدوق المحدث اإلمام الشيخ

 ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

 محمد أبو ويقال: علي أبو محمد بن علي بن الحسن -٤٩٤
الدمشقي.

 نيسابور سكن :٣١٤/١٣ دمشو« »تاريخ في عساكر ابن قال

 بن علي الحسن أبي عن: روى وثالثمائة، وثمانين ثمان سنة بها وحدث

 بن الحسين الله عبد وأبي الغطريفي، أحمد وأبي الديباجي، القاضي محمد

 خلف، بن منصور بن أحمد بكر أبو عنه: وروى المؤدب، العسقالني أحمد

 الكاتب، البلخي إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن أحمد منصور وأبو

 حدث وقال: الرقي، العباسي إبراهيم بن الحسين بن أحمد الحسين وأبو

الصدق. أهل أحاديث تشبه ال بأحاديث

 ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد ابن
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علي. أبو الخالل، الهذلي محمد بن علي بن الحسن -٤٩٥

 نمير، بن الله عبد عن: روى مكة، نزيل الحلواني، محمد أبو وقيل:

 وإبراهيم النسائي، سوى الجماعة عنه: روى آدم، بن ويحيى أسامة، وأبي

 وقال ثبتا، ثقة كان شيبة: بن يعقوب قال الطيالسي، وجعفر الحربي،

 يشبه كان الخليلي: وقال حافظا، ثقة كان الخطيب: وقال ثقة، النسائي:

 الجماعة له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره وديانته، سمته في بأحد

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت: النسائي. سوى

مصري. سعود أبي ابن القناد يوسف بن علي بن الحسن-٤٩٦

 وأبي حرملة، عن: روى ٤٩/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 سنة شوال في توفي وغيرهم، المرادي سلمة بن ومحمد المرادي، شريك

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: وثالثمائة. إحدى

البجلي. المضرب بن عمارة بن الحسن -٤٩٧

 خالفة في بغداد قضاء على كان الفقيه، الكوفي محمد أبو موالهم

 واألعمش، عتيبة، بن الحكم عن: روى المنصور، جعفر أبي

 يحيى بن زكريا قال الرزاق، وعبد السفيانان، عنه: وروى

 حديثه، ترك على الحديث أهل أجمع متروك، الحديث ضعيف الساجي:

 متروك والوهم، الخطأ كثير صدوق صالح رجل علي: بن عمرو وقال
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 تعليقًا البخاري له روى ومائة، وخمسين ثالث سنة مات الحديث،

ماجه. وابن والترمذي

 تاريخ عن ١٢٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي ممن هو وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت: المسانيد.

البصري. أبوعلي أسماءالجرمي بن شقيق عمربن بن الحسن —٤٩٨

 عنه: وروى المبارك، وابن زيد، بن حماد عن: روى الري، سكن

 زرعة: أبو وقال صدوق، حاتم: وأبو البخاري قال زرعة، وأبو البخاري،

 وثالثين ثنتين سنة مات وقال: »الثقات«، في حبان ابن وذكره به، بأس ال

البخاري. له روى ومائتين،

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكوفي. موالهم األسدي، سالم بن عياش بن الحسن -٤٩٩

 سعيد بن ويحيى الثوري، وسفيان قدامة، بن زائدة عن: روى

 مهدي، بن الرحمن وعبد المبارك، بن الله عبد عنه: وروى األنصاري،

 ثقة، النسائي: وقال ثقة، معين: بن يحيى قال الضرير، خازم بن ومحمد

 العجلي: وقال حجة، ثقة الطحاوي: وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره

والنسائي والترمذي مسلم له روى ومائة، وسبعين اثنتين سنة مات ثقة،
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مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

بنغياث. حسن -٥٠٠

 في كذا :٢٣٩/١ السنية« »الطبقات في الغزي الدين تقي قال

تعالى. الله رحمه زيادة، غير من ٢٠٠/١ »الجواهر«

مسنده. خسروفي ابن له روى قلت:

الكوفي. القزاز التميمي الرحن عبد أبي بن الفرات بن الحسن -٥٠١

 كليب، بن زياد عن: روى الحسن، بن ويحيى الحسن بن زياد والد

 ثقة، معين: بن يحيى قال ووكيع، زياد، ابنه عنه: وروى فرات، وأبيه

 طاعة في واحد حديث الصحيح في وله »الثقات« في حبان ابن وذكره

ماجه. وابن والترمذي مسلم له روى الخليفة،

 تاريخ عن ١٢٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في الكثير عنه يروي حنيفة أبي أصحاب من هو وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت: المسانيد.

 سالم بن يحيى بن داود بن بشر بن محمد بن الحسن-٥٠٢

الكوفي. البجلي القاسم أبو

 عن: بها وحدث بغداد، قدم :٤١٨/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 كعب، بن عبيد بن الحسين بن وعلي الحمار، إسحاق بن موسى بن أحد
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 المظفر، بن محمد عنه. روى الكوفيين، مالك بن الحسين بن السالم وعبد

 باب نزل أنه الثالج، ابن وذكر الثالج، ابن القاسم وأبو والدارقطني،

وثالثمائة. وعشرين اثنتين سنة في منه وسمع الحول،

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الخالل. محمد أبو علي بن الحسن بن محمد بن الحسن —٥٠٣

 مالك بن بكر أبا سمع :٤٢٥/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 في ومن الحرقي، سعيد وأبا الوراق، إسماعيل بن ومحمد القطيعي،

 وخرج وتنبه، معرفة له ثقة، وكان عنه، كتبنا وقال: بعدهم، ومن طبقتهم

 مولده، عن وسألته كثيرة، وتراجم أبوابا وجمع الصحيحين، على المسند

 ومات وثالثمائة، وخسين اثنتين سنة من السبت يوم غداة صفر في فقال:

 وثالثين تسع سنة األولى جمادى من والعشرين الخامس الثالثاء ليلة في

 الحافظ اإلمام :٥٩٣/١٧ »السير« في الذهي وقال انتهى، وأربعمائة،

 له يترجم لم قلت: الحديث. في رحل أظنه وما العراق... محدث المجود

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي

 العرزمي علي أبو الله عبيد بن سعدان بن محمد بن الحسن ه- ٠ ٤

الكوفي.

 عن: بها وحدث بغداد، قدم :٤١٨/٧ »التاريخ« في الخطيب قال
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 بن وعلي عفان، بن علي بن والحسن سافري، بن إسحاق بن يحيى

 عمر بن علي عنه: روى وغيرهم، الصغاني، المبارك بن الله عبيد

 الجندي، بن عمران بن محمد بن وأحمد الكتاني، حفص وأبو الحريري،

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم آخرين، في الثالج ابن القاسم وأبو

مختصرًاعنه.٦٠٣/٧

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

البغدادي. علي أبو الزعفراني الصباح محمد بن الحسن - ٥٠٥

 قال مسلم، سوى الجماعة عنه: وروى ووكيع، عيينة، ابن عن: روى

 في قاسم بن مسلمة وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي:

 الثقات من ثقة العقيلي: وقال القدر، جليل بغدادي »الصلة«: كتاب

 ثقة الطرابلسي. الله عبد بن صالح وقال شيء، أحد فيه يتكلم لم مشهور

 وال منه أحسن وقته في يكن لم إنه يقال: فقال: البر عبد ابن وذكره ثقة،

 كتب لقراءة اختاروه فلذلك والعربية، باللغة أبصر وال لسانًا أفصح

 وخسين تسع سنة اآلخر ربيع شهر في االثنين يوم مات الشافعي،

مسلم. سوى الجماعة له روى ومائتين،

 علي أبو األنصاري، شعبة بن الله عبد بن محمد بن الحسن - ٥٠٦

البغدادي.

 األودي، الله عبد بن وعمرو الواسطي، خالد بن عمار عن: روى
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 شاهين، بن حفص أبو عنه: وروى األعرج، سهل بن والفضل

 بشران بن أحمد بن وإبراهيم الحافظ، المظفر بن محمد الحسين وأبو

 وقال ثقة، كان الخطيب: وقال به، بأس ال الدارقطني: قال الصيرفي،

 عشرة ثالث سنة القعدة، ذي في مات جعفر: ابن محمد بن طلحة

للتميز. المزي ذكره وثالثمائة،

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 محمد أبو الهاشمي، طالب أبي بن علي بن محمد بن الحسن-٥٠٧

الحنفية. بابن يعرف وأبوه المدني

 ابن ومحمد دينار، بن عمرو عنه: وروى عباس، وابن أبيه، عن: روى

 وأهل هاشم بني ظرفاء من كان سعد: ابن قال الزهري، شهاب بن مسلم

 وهو والهيئة، الفضل في هاشم أبي أخيه على يقوم وكان منهم، العقل

 كان ما دينار: بن عمرو عن سفيان وقال اإلرجاء، في تكلم من أول

 أو مائة سنة مات خليفة: وقال محمد، بن الحسن غلمان من إال الزهري

 باإلرجاء المراد التهذيب: في الحافظ وقال الجماعة، له روى وتسعين، تسع

 السنة أهل يعيبه الذي اإلرجاء غير فيه محمد بن الحسن تكلم الذي

 المذكور، محمد بن الحسن كتاب على وقفت أني وذلك باإليمان، المتعلق

 حدثنا قال: آخره، في له اإليمان كتاب في العدني عمر أبي ابن أخرجه

محمد بن الحسن كان قال: أيمن، بن الواحد عبد عن عيينة، بن إبراهيم
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 الله بتقوى نوصيكم فإنا بعد: أما الناس، على الكتاب هذا أقرأ أن يأمرني

 وذكر فيه، ما واتباع الله لكتاب والوصية الموعظة في كثيرا كالما فذكر

 عنهما تعالى الله رضى وعمر بكر أبا ونوالي آخره: في قال ثم اعتقاده،

 ونرجىء أمرهما، في تشك ولم األمة عليهما تقتتل لم ألنهما فيهما ونجاهد

 الكالم. آخر إلى الله... إلى أمرهم فنكل الفتنة في دخل من بعدهما من

 إحدى على القطع عدم يرى كان أنه الحسن فيه تكلم الذي فمعنى

 ء يرجى أنه يرى وكان مصيبا، أو مخطائ بكونه الفتنة في المقتتلتين الطائفتين

 يلحقه فال عليه يعرج فلم باإليمان تعلق الذي اإلرجاء وأما فيهما األمر

 المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت: أعلم. والله عاب بذلك

المسانيد هذه في حنيفة أبو عنه يروي وقال: البخاري تاريخ عن ١١٣/٣

آثاره. في الحسن بن محمد له روى قلت:

البزار. علي أبو حسان بن مكرم بن الحسن -٥٠٨

 بن ويزيد عاصم بن علي سمع :٤٣٢/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 المحاملي، القاضي عنه: روى عبادة، بن وروح سوار، بن وشبابة هارون،

 الصفار محمد بن وإسماعيل الحكيمي، أحمد بن ومحمد مخلد، بن ومحمد

 ووصفه انتهى. ومائتين، وسبعين أربع سنة مات ثقة، وكان وغيرهم،

الثقة. باإلمام :١٩٢/١٣ »السير« في الذهي
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 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ ه مسند

 بن علي أبو العبدي نشيط بن الجعد بن يحيى بن الحسن -٥٠٩
الجرجاني. الربيع أبي

 ابن عنه: وروى جرير، بن ووهب الرزاق، عبد عن: روى بغداد، سكن

 وهو أبي مع منه سمعت حاتم: أبي بن الرحمن عبد قال حاتم، أبي وابن ماجه،

 االثنين يوم مات المنادي: ابن وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره صدوق،

ماجه. ابن له روى وماتين، وستين ثالث سنة األولى جمادى سلخ

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الجذوعي. الخشاب الهمذاني علي أبو يزداد بن الحسن —٥١٠

 السري، بن وهناد سعيد، بن سويد عن: روى حسينك، له: ويقال

 الفضل بن والفضل النهاوندي، خرجة ابن وعنه: مغلس، بن وجبارة
عالمًا صدوقًا وكان االسفرييني، أحمد بن وبشر الكندي،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 المقرئ علي أبو القاضي، قتيبة أبي بن يوسف بن الحسن ه- ١ ١

المديني.

عمار بن هشام عن ببغداد حدث :٤٥٦/٧ »التاريخ« في الخطيب قال
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حديثًا. طريقه من وروى السكري، عمر بن علي عنه: روى الدمشقي،

 بن هشام سمع وقال: ١٧٩/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 بن وعلي والمفيد، المظفر، بن محمد وعنه: المقرئ، صالح بن وأحمد عمار،

ببغداد. منه سمعوا الحربي، عمر

.١٣٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

الصيرفي. علي أبو علي، بن يوسف بن الحسن-٥١٢

 هارون إبن محمد بن أحمد عن حدث :٤٥٦/٧ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن الله وعبيد الفرات، بن العباس بن محمد منه: سمع الحنبلي، الخالل

وثالثمائة. وخسين اثتتين سنة مات الدقاق، يحيى بن عثمان

 تاريخ عن ١٣٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

الخطيب.

 الحدادي، علي أبو ميمون بن يعقوب بن يوسف بن الحسن ه- ١٣

مصر. جامع إمام

 بن يونس عن: يروي :٦٦٠/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وغيرهم، الحكم، عبد بن الله عبيد بن ومحمد نصر، بن ومجر األعلى، عبد

مندة. ابن الله عبد أبو عنه: وروى
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 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠شطده

)الحسين(

الدقيقي. التستري إسحاق بن إبراهيم بن الحسين -٥١٤

 وغيرها بدمشق سمع :٣٩/١٤ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 أحمد، بن سليمان عنه: وروى ودحيما، خالد، بن ومحمد عمار، بن هشام

 ومائتين، تسعين سنة توفي التستري، جعفر ومحمد إسحاق، بن وأحمد

ثقة. رحال محدث م٧٣٩/١٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

 علي أبو زياد بن الهيثم بن المبارك بن إدريس بن الحسين - ٥١٥

الهروي. األنصاري

 مشهوري أحد موالهم ٤١/١٤ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 بن وأحمد الخالل، الوليد بن والعباس عمار، بن هشام سمع هراة، محدثي

 محمود، بن إسحاق بن يعقوب بن محمد عنه: وروى الحواري، أبي

 وقال المزني، محمد بن بشر الله عبد وأبو منصور، بن العباس بن ومنصور

 كتاب نحو على المعجم حروف على التاريخ في كتابًا صنف الدارقطني:

 وقال الثقات، من وكان وأخبارًا، كثيرًا حديثًا فيه وذكر الكبير، البخاري

 إحدى سنة مات به، بأس ال مشهور محدث هو الباجي: الوليد أبو
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 الرحال الثقة المحدث اإلمام ١١٣/١٤ »السير« في الذهي وقال وثالثمائة،

فهم. و حديث صاحب كان

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 أبان، بن سعيد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الحسين -٥١٦

المحاملي. القاضي الضي الله عبد ابو

 القطان، موسى بن يوسف سمع ٥٣٦/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن دعلج عنه: روى الدورقي، إبراهيم بن ويعقوب الرفاعي، هشام وأبا
 فاضالً كان وقال: الدارقطني، الحسن وأبو الجعابي، عمر بن ومحمد أحمد،

 »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، ثالثين سنة مات دينا، صادقًا

بغداد تاريخ من ملخصًا ٥٨٩/١٤ اإلسالم«

 ومحمد خسرو وابن محمد بن وطلحة نعيم أبو له روى قلت:

مسانيدهم. في الباقي عبد ابن

 اخي العباس بن الله بنعبد العزيز عبد بن أيوب بن الحسين-٥١٧

الله. عبد أبا يكنى المنصور

 نميل بن إسماعيل عن حدث :٢٣/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 البصري، القطان األزهر بن ومحمد الدعاء، عمران بن وصالح الخالل،

 ثقة، وكان رزقويه، بن الحسن وأبو الثالج، وابن الدارقطني، عنه: روى
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 وقال وثالثمائة، وأربعين ست سنة رجب من بقين لتسع االثنين يوم توفي

ثقة. بغدادي :٨٣٣/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الكوفي القرشي علي أبو حبيب بن جعفر بن الحسين-٥١٨

القتات.

 بن أحمد عن: روى :٩٣٨/١٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وتسعين إحدى سنة توفي الطبراني، وعنه: وغيره، اليربوعي، يونس

ومائتين.

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 الحسن، بن داود بن جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسين -٥١٩

السلماسي. بن الله عبد ابو

 بن أحمد بن محمد بن علي سمع: :٥٥١ /٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 وقال: الخرقي سعيد وأبا الخرقي، جعفر بن العزيز وعبد النحوي، كيسان

 وافتقاد الخير، وفعل البر، باصطناع مشهورًا أمينا، ثقة وكان عنه كتبنا

 ومات ذلك، من فامتنع للشهادة، أريد قد وكان الصدقة، وكثرة الفقراء،

وأربعمائة. وأربعين ست سنة
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 بغداد تاريخ عن ٦٨١/١٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

أصحابه. عن السلفي أخذ وقال:

١٣٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

القومسي. الدامغاني الجنيد بن حسين - ٥٢٠

 وعنه: هارون، بن ويزيد عون، بن وجعفر أسامة، أبي عن: روى

 وذكره به، بأس ال النسائي: قال ماجه، وابن والنسائي، داود، أبو

 داود أبو له روى ثقة، قاسم: بن مسلمة وقال »الثقات"، في حبان ابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: ماجه. وابن والنسائي

القاسم. أبو الجدلي، الكوفي الحارث بن الحسين —٥٢١

 بن والنعمان الخطاب بن بنزيد الرحمن وعبد عمر ابن عن: روى

 قال وشعبة، زائدة، أبي بن وزكريا األشجعي، مالك أبو وعنه: بشير

 داود أبو له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره معروف، المديني: ابن

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت: والنسائي.

 الخزاعي قطبة بن ثابت بن الحسن بن حريث بن الحسين -٥٢٢

المروزي. عمار أبو

 وروى المبارك، وابن عيينة، ابن عن: روى حصين، بن عمران مولى

في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: قال ماجه، ابن سوى الجماعة عنه:
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 وقال الجياني، علي وأبو األندلسي قاسم بن مسلمة ووثقه »الثقات"،

 سنة الحج من منصرفًا بقرميسين مات واحد: وغير السراج العباس أبو

ماجه. ابن سوى الجماعة له روى ومائتين، وأربعين أربع

 تاريخ عن ١٣٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

 من وغيره السيناني موسى بن الفضل عن يروي هو وقال؟ الخطيب

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن حنيفة أبي أصحاب

مسنده. في الحارثي له روى قلت.

المروزي. الله عبد أبو السلمي حرب بن الحسن بن الحسين -٥٢٣

 عيينة، وابن المبارك، ابن عن: روى المبارك، ابن صاحب مكة نزيل

 مسلمة وقال صدوق، حاتم: أبو قال ماجه، وابن الترمذي، عنه: وروى

 ابن بلدنا أهل من عنه وروى الديبلي، عنه حدثنا ثقة، كان األندلسي:

 وأربعين ست سنة مات وقال: »الثقات"، في حبان ابن وذكره وضاح،

ماجه. وابن الترمذي له روى ومائتين،

 بن ومحمد الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد

العوفي. الله عبد أبو جنادة بن سعد بن عطية بن الحسن بن الحسين -٥٢ ٤

 ثم غياث، بن حفص بعد الشرقية قضاء ببغداد ولي الكوفة، أهل من
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 عن: حدث :٢٩/٨ »التاريخ« في الخطيب قال المهدي، عسكر قضاء إلى نقل

 وابن الحسن، ابنه عنه: وروى كدام، بن ومسعر األعمش، وسليمان أبيه،

 ضعيفًا كان معين: بن يحيى قال النمري، شبه بن وعمر محمد، بن سعد أخيه

 رجالً كان جعفر: ابن محمد بن طلحة وقال الحديث، في ضعيفًا القضاء، في

 كان سعدم بن محمد وقال مغفال، سليمًا وكان حنيفة، أبي أصحاب من جليالً

 سنة وتوفي الحديث، في ضعيفًا وكان كثيرًا، سماعًا سمع وقد الكوفة أهل من

 ،١٢٨ ص »الجواهر« في القرشي له وترجم ومائتين، اثنتين أو إحدى

التاريخ. من ملخصًا ٥١/٥ اإلسالم« »تاريخ في والذهي

 تاريخ عن ١٣٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

 في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له وروى الخطيب،

هم. نيد مسا

 األنطاكي الله عبد أبو الرحن عبد بن الحسين بن الحسين - ٥٢٥

الصابوني. بابن ويعرف الشام ثغور قاضي

 عن: بها وحدث بغداد، قدم :٣٩/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 الرملي، عياش بن وحميد الحمصي، المغيرة بن محمد بن أحمد حميد أبي

 بن ومحمد الشافعي، بكر أبو عنه: روى فاطمة، أبي بن سليمان بن ومحمد

 شاهين، بن حفص وأبو الدارقطني، الحسن وأبو الشخير، بن الله عبيد

 بن يوسف وذكره الثقات، من كان الدارقطني: وقال ثقة، وكان وغيرهم،
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 تسع سنة مات ثقة، البرقانين وقال الثقات، شيوخه جملة في القواس عمر

أيضًا ٥٦/١٤ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن له وترجم وثالثمائة، عشرة

 تاريخ عن ١٣٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 في الباقي عبد بن ومحمد خسرو وابن محمد بن طلحة له وروى الخطيب،

هم. نيد مسا

 الهاشمي سعد أبو العباس بن علي بن الحسين بن الحسين - ٥٢٦

البغدادي. الفانيذي

 بن علي أبا سمع :٧٧٧/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الوهاب وعبد ناصر، وابن السمرقندي، ابن إسماعيل عنه. روى شاذان،

 وذكر الوهاب، عبد عليه أثنى وآخرون، السلفي، طاهر وأبو األنماطي،

 في وتوفي وأربعمائة، ثمان سنة ولد عمره، آخر في تغير أنه الذهلي شجاع

 بأخرة، عقله نقص السلفي: قال وأربعمائة، وتسعين ست سنة شوال

انتهى.

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الهمداني، ذكوان بن يحيى بن الفضل بن حفص بن الحسين-٥٢٧

األصبهاني. أبوأحمد

 وكان أصبهان، إلى الكوفة أهل علم نقل الذي وهو الكوفة من أصله
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 طهمان، بن إبراهيم عنم روى بها، والرياسة والفتوى القضاء إليه

 إسحاق بن الله وعبد السنجي، داود أبو وعنه: وإسرائيل، والسفيانين،

 له روى الصدق، محله حاتم: أبو قال الرقاشي، قالبة وأبو الجوهري،

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت: ماجه. وابن مسلم

 العلوي الله عبد ابو عيسى بن علي بن داود بن الحسين -٥٢٨

النيسابوري.

 ترجمته: في الحاكم قال م٨١/١٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 من وكان بخراسان، عصره في وسلم عليه الله صلى الله رسول آل شيخ

 عليه الله صلى الله رسول ألصحاب ومحبة وصدقة صالة الناس أكثر

 قال: إال عثمان ذكر سمعته فما الدهر من برهة صحبته عصره، في وسلم

 الصديق بنت الصديقة إالقال: عائشة يذكر سمعته وما وبكى، الشهيد

 شيرويه، وابن الحافظ، أحمد بن جعفر سمع وبكى، الله حبيب حبية

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت: خزيمة. وابن

 طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن بنزيد الحسين -٥٢٩

الهاشمي.

 علي، بن زيد وأبيه جعفر، بن الله عبد بن إسماعيل عن: روى

 عدي: ابن قال والدراوردي، وإسماعيل، يحيى، ابناه وعنه: جريج، وابن
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 بن علي وقال النكرة، بعض حديثه في وجدت أني إال بأس ال أنه أرجو

ماجه. ابن له روى ضعف، فيه المديني:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الدباغ. علي أبو زيد أبي بن الحسين-٥٣٠

 »التاريخ« في الخطيب قال الصغد، من وأصله منصور زيد أبي واسم

 بن ووكيع عيينة، بن وسفيان عياض، بن أنس ضمرة أبا سمع :١٠/٨

 محمد بن ومحمد الصوفي، إسحاق بن الحسين بن أحمد عنه: وروى الجراح،

 الصوفي، إسحاق بن الحسين بن أحمد ووثقه خلف، بن ومحمد الباغندي،

 شوال من بقين لسبع الخميس يوم مات الثقفي: إسحاق بن محمد وقال

 وقال عليه، وصليت الجمعة يوم ودفن ومائتين، وخسين أربع سنة

بأسًا به أعلم ال :٧٤/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

البرذعي. علي أبو إبراهيم بن إسحاق بن صفوان بن الحسين -٥٣١

 األزرق، الفرج بن محمد سمع :٥٤/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 عن وروى وطبقتهم، البرتي العباس وأبا المسمعي، شداد بن ومحمد

 أخي بن الله عبد بن محمد عنه حدث مصنفاته، الدنيا أبي بن بكر أبي
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 وكان بشران، بن الحسين أبو عنه وحدثنا دوست، بن الله عبد وأبو ميمي،

 »السير« في الذهي ووصفه وثالثمائة، أربعين سنة مات صدوقا،

 أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: الثقة. المحدث بالشيخ :٤٤٢/١٥

مسنده. في خسرو ابن له روى

 عالنة، ابي بن الحسن بن احد بن الله عبد بن الحسين -٥٣٢

المقرئ. الفرج أبو

 الشافعي، بكر أبي عن حدث :٦٠/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 وكان عنه كتبت وقال: القطيعي، مالك وابن القزاز، الحسن بن وحبيب
 يفعل بخيال، شحيحا المروة ساقط كان أنه إال صحيحا، وسماعه صدوقًا

 عشرين سنة مات وعنه، عنا يعفو واله الدين، بأهل تليق ال أمورًا

 عنه. ملخصًا ٣١٨/١٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم واربعمائة.

الخطيب. تاريخ عن ١٣ ه /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

السمرقندي. علي ابو شاكر بن الله عبد بن الحسين -٥٣٣

 عن بها وحدث بغداد، سكن :٥٨/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 رمح بن ومحمد الجمال، مهران بن ومحمد الحزامي، المنذر بن إبراهيم

 بن ومحمد الباغندي، سليمان بن محمد بن محمد عنه: وروى المصري،

 وقال ضعيف، الدارقطني: وقال الشافعي، بكر وأبو الدوري، مخلد
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 األصبهاني، علي بن داود وراق كان اإلدريسي: محمد بن الرحمن عبد

 سنة مات قانع: ابن قال الرواية، حسن الحديث كثير ثقة فاضالً وكان

انتهى. ومائتين، وثمانين اثنتين

 تاريخ عن ١٣١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في الحارثي له وروى الخطيب،

 الرقي علي أبو األزرق، بن يزيد بن الله عبد بن الحسين -٥٣ ٤

بالجصاص. المعروف المالكي القطان

 ابن هشام بدمشق سمع . ٩٠/١٤ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 أبو عنه: وروى عتبة، بن والوليد يحيى، بن هشام بن وإبراهيم عمار،

 وقال عدي، بن أحمد وأبو البزاز، الشافعي بكر وأبو المقرئ، بن بكر

 ملخصًا ١٨٠/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم ثقة، الدارقطني:

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت: عنه.

الجرجرائي. علي أبو الرحمن عبد بن حسين-٥٣٥

 وعنهم نمير، وابن غنام، بن وطلق مسلم، بن الوليد عن: روى

 سنة مات »الثقات»، في حبان ابن ذكره ماجه، وابن والنسائي، داود، أبو

ماجه. وابن والنسائي داود أبو له روى ومائتين، وخمسين اثنتين

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:
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علي. بن محمد بن الحسين بن الملك عبد بن الحسين -٥٣٦

 الله عبد أبو الشيخ :٥٦٨/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 سمع: األثري، المحدث البارع النحوي األديب الخالل األصبهاني

 الثقفي، محمود بن وأحمد الرازي، الحسن بن الرحمن عبد الفضل أبا

 القاسم وأبو السمعاني، سعد أبو عنه: روى الخرقي، عمر طاهر وأبا

 بن القاسم أبي من بها وسمع بغداد وقدم المديني، موسى وأبو الدمشقي،

 من أحد وكان العيار، عن بالبخارى بها وحدث نبهان وابن بيان

 وقال وأربعمائة. وأربعين ثالث سنة صفر في ولد الشأن، بهذا عنى

 والمحاورة، المعاشرة حسن وكان وكبر، أضر أن بعد رأيته السمعاني: ابن

 عزيز وكان . البخاري" »صحيح ناصر ابن عليه قرأ المحفوظ، كثير بساما،

 بن محمد له خرج احتياجه، مع شيائً، أحد من يقبل ال قانعا، النفس،

 صدوقا، ثقة وكان أجزاء، عشرة من أكثر في معجما اللفتواتي نصر أبي

 وكان األولى، جمادى عشر حادي في توفي المحاسن، كثير العربية، في إماما

 مسند الصدوق اإلمام الشيخ :٦٢٠/١٩ »السير« في وقال باألثري، يلقب

 أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: السلف. بقية العربية شيخ أصبهان

مسنده. في خسرو ابن له روى

األصل. الكوفي علي، ابو قدامة، بن علوان بن الحسين -٥٣٧

 عن بها وحدث بغداد سكن :٦٢/٨ »التاريخ« في الخطيب قال
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 عنه: روى األعمش، وسليمان عجالن، بن ومحمد عروة، بن هشام

 إسماعيل بن وزيد العطار، عيسى بن وإسماعيل الترجماني، إبراهيم أبو

 كذاب، معينن بن يحيى وقال الحديث، متروك الدارقطنين قال الصائغ،

 :٥٣ /٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال الحديث، متروك النسائي: وقال

ومائتين. عشرة بضع حدود في بل ال المائتين بعد توفي

 تاريخ عن ١٢٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي من هو وقال: الخطيب

 الله عبد ابو الهاشمي، القرشي طالب ابي بن علي بن حسين -٥٣٨

 وأحد الدنيا من وريحانته وسلم عليه الله صلى الله رسول سبط المدني،

الجنة. أهل شباب سيدي

 بن علي أبيه وعن وسلم، عليه الله صلى الله رسول جده عن: روى

 بن علي بن الحسن وأخوه الشعي، عامر عنه: روى طالب، أبي

 سنة شعبان من خلون ليال لخمس ولد بكار: بن الزبير قال طالب، أبي

 وقال واحد، طهر والحسين الحسن بين كان محمد: بن جعفر وقال أربع،

 وقال وسلم، عليه الله صلى الله برسول أشبههم كان إنه أما أنس؟

 بن عمرو بن الله عبد بينما حريث بن العيزار عن إسحاق أبي بن يونس

 هذا فقال: مقبالً علي بن الحسين رأى إذ الكعبة ظل في جالس العاص

 في حسين قتل كثيرة، ومناقبه اليوم، السماء أهل إلى األرض أهل أحب
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 وخسين خس ابن وهو وستين، إحدى سنة عاشوراء يوم المحرم في كربال

الجماعة. له روى أشهر، و سنة

 تاريخ من ١١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

آثاره. في الحسن بن محمد اإلمام له وروى البخاري،

 بن ثابت بن احد بن الله عبيد بن علي بن الحسين -٥٣٩

الطناجيري. الفرج أبو الكريم عبد بن جعفر

 البكاء، الرحمن عبد بن علي سمع :٧٩/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن حفص وأبا المظفر، بن ومحمد الكوفيين، مروان بن بنزيد ومحمد

 وكان عنه، كتبنا وقال: الطبقة، هذه من وخلقا شاذان بن وأبابكر شاهين،

 القطيعي مالك ابن عن كتبت، يقول: وسمعته صدوقا، ثقة مستورا، دينا

 يوم ودفن الثالثاء ليلة في مات شيء، عنه عندي فليس ضاعت، ثم أمالي

 باب مقبرة في وأربعمائة وثالثين تسع سنة من القعدة ذي سلخ الثالثاء

 وقال طابق، نهر من قريبا الدنانير درب آخر في يسكن وكان حرب،

مشهور. بغدادي : ٥٨٢/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الصيمري. القاضي اله عبد أبو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين -٥٤٠

 الفقهاء أحد وكان بغداد، سكن :٧٨/٨ »التاريخ« في الخطيب قال
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 المدائن قضاء وولي النظر، جيد العبارة، حسن العراقيين، من المذكورين

 حين إلى يتقلده يزل ولم الكرخ، بربع القضاء بأخرة ولي ثم أمره، أول في

 الزهري، الفضل وأبي الجرجرائي، المفيد بكر عنأبي وحدث وفاته،

 كتبت وقال: وغيرهم، شاهين، بن حفص وأبي شاذان، بن بكر وأبي

 العلم، أهل بجقوق عارفا المعاشرة، جميل العقل، وافر صدوقا، وكان عنه،

 أجزاء منه وسمعت الدارقطني، الحسن أبي عند حضرت يقول: وسمعته

 السعدي، غورك حديث عليه فقرئ قال: صنفه، الذي السنن كتاب من

 غورك الكتاب وفي الخيل، زكاة في المسند الحديث محمد، بن جعفر عن

 عن رواه الذي فقيل؟ ضعفا، غورك دون ومن الحسن: أبو فقال ضعيف،

 حامد أبو وكان عميان! بين أعور فقال: القاضي، يوسف أبو هو غورك

 الصيمري: قال الكتاب! في الكالم هذا ألحقوا فقال: حاضرا، اإلسفراييني

 ثم بعدها، الحسن أبي إلى أعد ولم المجلس عن انصرافي سبب ذلك فكان

 األحد يوم مات انصرافي؟!، الحسن أبا ضر وأيش أفعل، لم ليتني قال:

 الذهي وقال وأربعمائة، وثالثين ست سنة شوال من والعشرين الحادي

 الفقهاء كبار من وكان الحنفي العالمة القاضي ن٦١٥/١٧ »السير« في

العقل. وافر صدوقًا المناظرين

 تاريخ عن ١٣٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد خسرو ابن له روى و الخطيب،
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 أحد أبو الرحمن عبد بن يحيى بن محمد بن علي بن الحسين -٥٤١

النيسابوري. بجسينك المعروف

 خزيمة، بن إسحاق بن محمد سمع !٧٤/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه وكتب نيسابور، أهل من بعدهما ومن السراج، إسحاق بن ومحمد

 بن والحسين علي، بن ومحمد البرقاني، بكر أبو عنه وأنبئنا شيوخنا، من جماعة

 وسمعت وغيرهم، شاهين، بن عمر بن الله وعبيد بكير، بن أحمد

 مرة لنا وقال حجة، جليال ثقة حسينك كان يقول: البرقاني، بكر أبا

 صبيحة توفي وأنبلهم، الناس، أثبت من وكان ببغداد، منه سمعت أخرى

 وسبعين خس سنة اآلخر ربيع من والعشرين الثالث األحد يوم

 حشمة بيت من :٤١/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال وثالثمائة،

 إذا خزيمة ابن وكان خزيمة بن بكر أبي اإلمام حجر في تربي ورياسة،

 وكان عنه، نائبًا أحمد بأبي بعث السلطان مجلس عن أيامه آخر في تخلف

 وهو الصدق سماعاته على الغالب الحاكم: وقال أوالده، على يقدمه

جلة. وأسالفه القديمة الثروة ورث ومن بلدنا في العرب شيخ

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ ه مسند

الله. عبد ابو موالهم الجعفي، الوليد بن علي بن حسين -٥٤٢

 أحمد، وعنه: موسى، بن وإسرائيل وزائدة، األعمش، عن: روى
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 وقال حسين، من أفضل رأيت ما أحمد: قال معين، وابن وإسحاق،

الجماعة. له روى ثقة، معين: ابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 األكفاني الصدائي سليم بن يزيد بن علي بن الحسين —٥٤٣

البغدادي.

 معين، بن ويحيى الجراح، بن ووكيع النبيل، عاصم أبي عن: روى

 بن محمد بن ويحيى والليلة«، »اليوم في والنسائي الترمذي، عنه: وروى

 بن الحجاج كان آخر: موضع في وقال ثقة، عدل خراش: ابن قال صاعد،

 وأربعين ثمان أو ست سنة مات األبدال، من هو يقول: يمدحه الشاعر

والليلة. اليوم عمل في والنسائي الترمذي له روى ومائتين،

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

األحوص. أبي بن عمر بن الحسين-٥٤٤

 بن إبراهيم األحوص، أبي واسم :٨١/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 الحسين ويكنى الثقفي، مسعود بن عروة مولى صالح بن عفيف بن عمر

 أبيه، عن بها وحدث بغداد، سكن الكوفة أهل من وهو الله، عبد أبا

 عنه: روى الحارث، بن ومنجاب يونس، بن الله عبد بن أحمد وعن

 إبراهيم بن وأحمد الشافعي، بكر وأبو الخطي، علي بن إسماعيل
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 سنة الربيع قطيعة في ببغداد ومات ثقة، وكان وغيرهم، القديسي،

 مختصرًا ٩٤٠/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم ثالثمائة،

عنه.

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 القومسي علي أبو الطائي، حران بن عيسى بن حسين-٥٤٥

الدامغاني. البسطامي

 الجماعة وعنه: أسامة، وأبي فديك، أبي وابن عيينة، ابن عن: روى

 من كان الحاكم: وقال صدوق، حاتم: أبو قال ماجه، وابن الترمذي إال

 الكنى: في النسائي وقال العربية، أصحاب أئمة من وثقاتهم المحدثين كبار

 كثير فاضالً عالمًا كان اإلدريسي: وقال الدارقطني، قال وكذا ثقة،

والنسائي. داود وأبو ومسلم البخاري له روى الحديث،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 بشر بن خالد بن محمد بن جعفر بن القاسم بن الحسين-٥٤٦

وآداب. اخبار صاحب الكاتب الكوكي علي ابو

 خيثمة، أبي بن أحمد عن حدث :٨٦/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: وروى الدنيا، أبي بن بكر وأبي الدوابي، موسى بن ومحمد

زكريا، بن والمعافى مكرم، بن العباس وأبو الدارقطني، الحسن أبو
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 وعشرين سبع سنة مات خيرا، إال حاله من علمت ما وقال: وغيرهم،

 مختصرًا ٥٣١/٧ اإلسالم« »تاريخ في هي لذ ا له وترجم وثالثمائة،

عنه.

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 مروان بن علي بن يزيد بن حاتم بن محمد بن الحسين -٥٤٧

العجل. بعبيد المعروف علي أبو

 ميمون بن حاتم بنت ابن وهو :٩٣/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 السكوني، شجاع بن والوليد الهروي، الله عبد بن إبراهيم سمع المعدل،

 علي بن الصمد عبد عنه: روى وآخرون، األنصاري، سلمة بن وشعيب

 بكر وأبو سنقة، بن محمد بن وعثمان القطان، زياد بن سهل وأبو الطستي،

 الهاشمي علي بن عيسى قطيعة يسكن متقنا، حافظا ثقة وكان الشافعي،

 المقدمين من بالعجل يعرف عبيد كان المنادي: ابن وقال دجلة، من قريبا

 عدي: ابن وقال المذاكرة، على عنه الناس كتب خاصة، المسند حفظ في

 من صفر في مات بانتقائه، الحفاظ يكتب االنتخاب، مجسن موصوفا كان

 :٩٨١/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال ومائتين، وتسعين أربع سنة

العجل. بعبيد لقبه وهو معين ابن تالمذة وكان

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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البلخي. خسرو بن محمد بن الحسين ٥٤٨

المقدمة. أول في ترجمته سبقت

 المعروف البزاز الله عبد أبو سعيد بن عحمد بن الحسين-٥٤٩

المطبقي. بابن

 يكن ولم علويا، كان إنه يقال: :٩٧/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 العباس بن عمرو بن ومحمد أسلم، بن خالد عن حدث وقد نسبه، يظهر

 علي بن إسماعيل عنه: روى الطوسي، منصور بن ومحمد الباهلي،

 الحسن وأبو األدمي، محمد بن وعثمان المظفر، بن ومحمد الخطي،

 توفي كامل: بن أحمد وقال ثقة، وكان شاهين، بن حفص وأبو الدارقطني،

 وثالثمائة، وعشرين ثمان سنة شوال من بقين لثالث األربعاء يوم في

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال والجسم، والعقل الفهم صحيح وكان

موثق. بغدادي :٥٤٩/٧

مسنده في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 عروبة أبو السلمي مودود معشر أبي بن محمد بن الحسين —٥٥٠

الحراني. الجزري

 المعمر الحافظ باإلمام :٥١٠/١٤ »السير« في الذهي وصفه

 سماعه وأول ومائتين، العشرين بعد ولد التصانيف صاحب الصادق...
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 ومحمد السلمسيني، مالك بن مخلد سمع: ومائتين، وثالثين ست سنة في

 عنه: وحدث كريمة، أبي بن وهب بن ومحمد الرافقي، الحارث ابن

 قال المظفر، بن محمد الحسين وأبو عدي، بن أحمد وأبو حبان، بن حاتم أبو

 حران أهل مفتي ذلك مع وكان وبالحديث، بالرجال عارفًا كان عدي: ابن

 من كان الكنى: في الحاكم وقال المحدثين، من قوم عن سألته حين شفاني

 بالحديث المعرفة حسن إلى يرجع حفظا، وأحسنهم أدركناه من أثبت

وثالثمائة. عشرة ثماني سنة مات القراب: قال والكالم، والفقه

 المقرئ وابن خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ مسنديهما في

 ثم المدني السندي نجيح معشر أبي بن محمد بن الحسين - ه ه ١

البغدادي.

 بن ووكيع أبيه، عن حدث :٩١/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 الحكيمي، أحمد بن محمد عنه: حدث الكالبي، ربيعة بن ومحمد الجراح،

 قال وجماعة، السماك، بن عمرو وأبو الصفار، محمد بن وإسماعيل

 وقال الناس، فتركه بالثقة، يكن ولم وكيع عن حدث المنادى؟ الحسين أبو

 له وترجم ومائتين، وسبعين خس سنة مات ضعيف، قانع: بن الباقي عبد

التاريخ. من ملخصًا ٦٠٨/١٢»السير« في الذهي

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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مرو. قاضي الله عبد ابو المروزي، واقد بن حسين-٥٥٢

 وثابت بريدة، بن الله عن:عبد روى كريز، بن عامر بن الله عبد مولى

 موسى بن والفضل األعمش، وعنه: دينار، بن وعمرو البناني،

 وقال عليه، وأثنى بأس، به ليس أحمدم قال والعالء، علي وابناه السيناني،

 به ليس والنسائي: زرعة أبو وقال ثقة، معين: ابن عن خيثمة أبي ابن

 تعليقًا البخاري له روى الحديث، حسن كان سعد: ابن وقال بأس،

»الكشف". في الحارثي له روى قلت: واألربعة. ومسلم

القرشي. الوليد بن الحسين -٥٥٣

 ولقبه النيسابوري الفقيه الله عبد أبو ويقال: علي أبو موالهم

 حنبل، بن أحمد عنه: وروى والحمادين، السفيانين، عن: روى كميل،

 وقال خيرًا، عليه وأثنى ثقة حنبل: بن أحمد قال راهويه، بن وإسحاق

 بغداد قدم الخطيب: وقال ثقة، الدارقطني: وقال بأس، به ليس النسائي:

 حمزة بن علي على قرأ للقرآن، قارائً فقيها ثقة وكان بها وحدث

 ثالث كل في الترك يغزو وكان جوادا، سخيًا وكان الكسائي،

 في مات الله: عبد أبو الحاكم وقال سنين، خس كل في ويحج سنين،

 معاذ، بن الحسين مقبرة في ودفن ومائتين، اثنتين سنة بنيسابور وطنه

 المسائل كتاب في داود أبو له روى مرة، غير قديمًا قبره زرت وقد

والنسائي.
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 تاريخ عن ١٢٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي ممن هو وقال: البخاري

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى قلت:

 األعور الله عبد أبو عيسى بن عياش بن يحيى بن الحسين-٥٥٤

التمار. ويقال القطان،

 األشعث أبا سمع األصل متوثي :١٤٨/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 عرفة، بن والحسن السري، بن ويحيى مجشر، بن وإبراهيم المقدام، بن أحمد

 الدارقطني، المتقدمين من عنه روى بعدها، وممن الطبقة، هذه من وخلقا

 جملة في القواس يوسف وذكره يتلوهما، ومن القواس، ويوسف

 جمادى غرة األربعاء يوم ودفن األربعاء ليلة توفي الثقات، شيوخه

 :٣١٩/١٥ »السير« في الذهي وقال وثالثمائة، وثالثين أربع سنة اآلخرة

حديث. صاحب وكان القواس وثقه بغداد، مسند الثقة المحدث الشيخ

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 عفير بن كثير بن سعيد بن أسد بن يزيد بن الحسين - ه ه ه

المصري. أبوعلي

 ثمان سنة شوال في توفي :٥٤٩/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

وثالثمائة. وعشرين
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في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠٥ مسند

علي. ابو األنصاري، الطحان يحيى بن يزيد بن حسين -٥٥٦

 غياث، بن حفص عن: روى الكوفي، الله عبد أبو وقيل:

 داود، أبو وعنه: الحماني، الحميد وعبد حرب، بن السالم وعبد

 في حبان ابن وذكره الحديث، لين حاتم: أبو قال زرعة، وأبو والترمذي،

والترمذي. داود أبو له روى »الثقات»،

»الكشف« في الحارثي له روى قلت

 عم ابن الكوفي، الهذيل أبو السلمي الرحن عبد بن حصين -٥٥٧

جبير. بن وسعيد النخعي إبراهيم عن روى المعتمر، بن منصور

 حنبل: بن أحمد قال الحجاج، بن وشعبة الثوري، سفيان عنه: روى

 وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال الحديث، أصحاب كبار من المأمون الثقة

 حاتمن أبي بن الرحمن عبد وقال الحديث، في ثبت ثقة، كوفي العجلي:

 وقال والله، إي قال؟ بجحديثه؟ يحتج قلت: ثقة، فقال: عنه زرعة أبا سألت

 سنة مات حفظه، ساء عمره آخر وفي الحديث، في ثقة صدوق حاتم: أبو

الجماعة. له روى ومائة، وثالثين ست

 بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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مسنديهما. في خسرو وابن المقرئ وابن آثاريهما، في الحسن

األعمش. عن جنادة أبو ورقاء بن خارق بن حصين -٥٥٨

 ال قال: حبان ابن أن الجوزي ابن ونقل الحديث يضع الدارقطني: قال

 في الحافظ وزاد ،٥٥٤ / ١ »الميزان« في كما انتهى. به، االحتجاج يجوز

 حديثًا طريقه من الصغير« »المعجم في الطبراني وأخرج :٢٦٣٢ »اللسان«

 الشيعة مصنفي في النجاشي ابن ونسبه ثقة كوفي مخارق بن حصين وقال

 السلولي، جنادة بن حبشي بن ورقاء بن الرحمن عبد بن مخارق ابن فقال:

 القرآن تفسير له وأن ضعف أنه وذكر صحبة، جنادة بن حبشي لجده

 حديثًا طريقه من »فوائده« في الخليلي وأخرج كبير، وهو والقراءات

 ميمون بن يوسف عن خارق بن حصين حديث من غريب وقال:

 الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: انتهى. الصباغ،

مسنديهما. في خسرو وابن

الخراساني. السمرقندي مقاتل أبو الفزاري، سلم بن حفص - ٥٥٩

 روى عون، بن الله وعبد وأيوب، شداد، أبي بن عون عن: روى

 يحيى بن وخلف سعيد، بن وقتيبة الترمذي، الله عبد بن صالح عنه:

 يأتي ولكنه وعبادة، تقشف صاحب كان حبان: ابن قال الري، قاضي

 وقد أصل، لها ليس أنه الحديث كتب من يعلم اللتي المنكرة باألشياء

 وحسبكم، عبادته مقاتل أبي عن خذوا فقال: المبارك ابن عنه سئل
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 يفتي وكان الصحيح في له مخرج غير بالصدق مشهور الخليلي: وقال

 في نعيم أبو له روى قلت: حديثه. بجمع وتعنى محل الفقه في وله

مسنده.

 الكوفي البزار عمر أبو األسدي سليمان بن حفص - ٥٦٠

القارى.

 بن الملك وعبد األحول، عاصم عن: روى الغاضري، له ويقال

 بن أحمد وقال عياش، بن وعلي غياث، بن حفص عنه: وروى عمير،

 بثقة، ليس معين: بن يحيى وقال بأس، به ما مرة: وقال صالح، حنبل:

 ثقة، وكيع: وقال عمد، على تركته الحديث ضعيف المديي: بن علي وقال

 في والنسائي الترمذي له روى سنة، تسعون وله ومائة ثمانين سنة مات

ماجه. وابن متابعة علي مسند

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 وقيل: عمرو ابو السلمي، راشد بن الله عبد بن حفص - ٥٦١

نيسابور. قاضي سهل أبو

 عنه: وروى ومسعر، الثوري، وعن نسخة، طهمان بن إبراهيم عن: روى

 الحديث كاتب كان سلمة: بن أحمد قال محمش، يزيد بن ومحمد أحد، ابنه

 وال باألثر سنة عشرين قاضينا كان عقيل: بن محمد وقال طهمان، بن إلبراهيم
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 »الثقات"، في حبان إبن وذكره بأس، به ليس النسائي: وقال البتة، بالرأي يقضي

ماجه. وابن والنسائي داود وأبو البخاري له روى وماتتين، تسع سنة مات

 المقرئ وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم في خسرو وابن

 البلخي فضالة بن فروخ بن عمر بن الرحمن عبد بن حفص-٥٦٢
الفقيه. عمر أبو

 عروبة، أبي بن سعيد عن: روى نيسابور، قاضي بالنيسابوري، المعروف

 قال أكتم، بن ويحيى الطيالسي، داود أبو عنه: وروى حنيفة، وأبي

 وذكره صدوق، النسائي: وقال الحديث، مضطرب وهو صدوق حاتم: أبو

 أن إال ثقة هو مسعود: سؤاالت في الحاكم وقال »الثقات»، في حبان ابن

 الدارقطني: وقال مشهور، الخليلين وقال اإلرجاء، عليه نقم البخاري

 في داود أبو له روى ومائة، وتسعين تسع سنة القعدة ذي في مات صالح

والنسائي. القدر

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

.مسنديهما في محمد

 الربالي عجالن بن إبراهيم بن ربال بن عمرو بن حفص-٥٦٣
أبوعمر.

 علية، ابن عن: روى البصري، الرقاشي عمرو أبو ويقال:
قال ماجه، وابن األنصار، فضائل في داود أبو عنه: وروى عاصم، وأبي
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 وقال صدوق، وهو منه أسمع ولم أدركته حاتم: أبي بن الرحمن عبد

 بن مسلمة وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره مأمون، ثقة الدارقطني:

 وقال العباد، من كان صحيحه: في خزيمة ابن وقال به، باس ال قاسم

 ثقة، هو يقول البخاري الصمد عبد سمعت النسائي، راوي كيسان ابن

 روى مامون، ثقة وهو ومائتين، وخسين ثمان سنة مات قانع: ابن وقال

األنصار. فضائل في داود وأبو ماجه، ابن له

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 عمر أبو النخعي معاوية بن طلق بن غياث بن حفص-٥٦٤
قاضيها. الكوفي،

 وإسحاق، أحمد، عنه: وروى الصادق، وجعفر الثوري، عن: روى

 فقيه، مامون ثقة العجلي: وقال ثقة، معين: بن يحيى قال شبية، أبي وابنا

 وكان فاسئلوه، قاضينا إلى اذهبوا فيقول: الشيء عن سئل ربما وكيع وكان

 كتابه من حدث إذا ثبت ثقة شيبة: بن يعقوب وقال مسلمًا، عفيفًا شيخًا

 أربع سنة مات ثقة، خراش: وابن النسائي وقال حفظه، بعض ويتقي

الجماعة. له روى ومائة، وتسعين

 تاريخ عن ١٢٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

 في كثيرًا عنه وروى حنيفة، أبي أصحاب كبار من هو وقال: البخاري

٠المسانيد هذه
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مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى قلت:

 الحميري الرعيني وقيل: الهمداني غيالن بن حفص - ٥٦٥

الدمشقي. معيد أبو

 بن هشام وعنه: ومكحول، والزهري، موسى، بن سليمان عن: روى

 ثقة، ودحيم: معين ابن قال مسلم، بن والوليد حميد، بن والهيثم الغاز،

 وقال صدوق، زرعة: أبو وقال بأس، به ليس والنسائي: معين ابن وقال

 روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره به، يحتج وال حديثه يكتب حاتم: أبو

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت: ماجه. وابن النسائي له

الصنعاني. عمر أبو العقيلي، ميسرة بن حفص -٥٦٦

 بن وهشام عقبة، بن وموسى أسلم، بن زيد عن: روى عسقالن، سكن

 أحمد: قال سعيد، بن وسويد منصور، بن وسعيد وهب، ابن وعنه: عروة،

 وقال عرض، أنه عليه يطعن إنما ثقة معين: ابن وقال بأس، به ليس

 بن يعقوب وقال الحديث، صالح حاتم: أبو وقال به، بأس ال زرعة: أبو

 وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره به، بأس ال ثقة، سفيان:

 والنسائي ومسلم البخاري له روى ضعف، حديثه في الساجين

»الكشف« في الحارثي له روى قلت: ماجه. وابن

الرازي. الرحمن عبد أبو الكناني سلم بن حكام -٥٦٧

معين، بن يحيى عنه: وروى والثوري، الطويل، حيد عن: روى
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 لعجلي ا قال وكذا ثقة، معين: بن يحيى قال شيبة، أبي بن بكر وأبو

 سعد: بن محمد وقال حاتم، وأبو سفيان بن ويعقوب شيبة بن ويعقوب

 وكان علينا قدم الهيئة حسن كان حنبل: بن أحمد وقال الله، شاء إن ثقة

 قال المبارك، ابن عنه روى الذي غرائب أحاديث عنبسة عن يحدث

 في حبان ابن وذكره عنبسة، يعني ثقة الري قاضي هذا الله: عبد أبو

 في راهويه بن إسحاق وقال به، بأس ال الدارقطني: وقال »الثقات"،

 سنة عنه كتبنا الوشاء: الرحمن عبد بن نصر وقال ثقة، تفسيره

 له وروى البخاري، به استشهد يحج، أن قبل بمكة مات ومائة، تسعين

الباقون.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

زياد. بن الحكم-٥٦٨

 طبقته وفي ترجمته، على له أقف لم :٣٩٢ ص »اإليثار« في الحافظ قال

 موسى بن الفضل عنه: روى دينار، بن عمرو عن يروي دينار بن الحكم

هو. فلعله الثقات من الثالثة الطبقة في حبان ابن ذكره الكوفة، نزيل السيناني،

آثاره. في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكوفي. ليلى أبي بن محمد أبو الفزاري، ظهير بن الحكم -٥٦٩

 بن وعلقمة الكوفي، علي بن موج الزناد وأبي السدي، عن: روى
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 قال القطيعي، معمر وأبو الحكم، بن إبراهيم وابنه الثوري، وعنه: مرثد،

 الحديث، واهي زرعة: أبو وقال بثقة، وليس منه سمعت قد معين: ابن

 قد الترمذي، وقال تركوه، الحديث منكر البخاري: وقال الحديث، متروك

 عامة عدي: ابن وقال متروك، النسائي: وقال الحديث، أهل بعض تركه

الترمذي. له روى محفوظة، غير أحاديثه

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 مطيع ابو الرحمن عبد بن مسلمة بن الله عبد بن الحكم -٥٧٠

األكبر. الفقه كتاب صاحب البلخي،

 حسان، بن هشام عن حدث ٢٢٣/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن أحمد عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي يونس، بن وإسرائيل

 قضاء وولي بالرأي، بصيرا فقيها وكان خراسان، أهل من وجماعة منيع،

 على المنة له المبارك: ابن وقال بها، وحدث مرة غير بغداد وقدم بلخ،

 من قال: أنت؟ أين من لرجل: أنس بن مالك وقال الدنيا، أهل جميع

 معين: بن يحيى وقال األنبياء، مقام قام مطيع أبو قاضيكم قال: بلخ،

 سنة األولى جمادى من خلت عشرة الثنتي السبت ليلة ببلخ مات ضعيف،

. ومائة وتسعين تسع

 تاريخ عن ١٣٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له وروى الخطيب،
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محمد. أبو الكندي عتيبة بن الحكم -٥٧١

 جحيفة، أبي عن: روى الكوفي، عمر أبو ويقال: الله، عبد أبو ويقال:

 ثقة، معين: بن يحيى قال وشعبة، األوزاعي، عنه: وروى أرقم، بن وزيد

 في ثقة ثبت العجلي: وقال ثبت، وزاد: والنسائي، حاتم أبو قال وكذلك

 واتباع، سنة صاحب وكان إبراهيم، أصحاب فقهاء من وكان الحديث،

 وقال حديثه، يعني مختلف ولكن ثقة ثبت مهدين بن الرحمن عبد وقال

 وحماد، الحكم مثل والشعي إبراهيم بعد بالكوفة كان ما عيينة: بن سفيان

 الناس وعلماء الخيف مسجد في الحكم رأيت رومي: بن مجاهد وقال

 خس وقيل عشرة أربع وقيل. ومائة عشرة ثالث سنة مات عليه، عيال

الجماعة. له روى عشرة،

 تاريخ عن ١٥ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن

األسدي. جبير بن حكيم -٥٧٢

 عن: روى الكوفي، الثقفي العاص أبي بن الحكم آل مولى وقيل:

 وروى النخعي، قيس بن وعلقمة سلمة، بن وشقيق النخعي، إبراهيم

 حنبل: بن أحمد قال الحجاج، بن وشعبة والسفيانان، قدامة، بن زائدة عنه:
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 وقال بشيء، ليس معين: بن يحيى وقال مضطرب، الحديث ضعيف

 بالقوي، ليس النسائي: وقال فيه، يتكلم شعبة كان البخاري:

 فقال: عنه زرعة أبا سألت حاتم: أبي ابن وقال متروك، الدارقطني: وقال

 له روى الله، شاء إن الصدق قال: محله؟ ما قلت: شيء، رأيه في

األربعة.

 تاريخ عن ١٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروى وقال: البخاري

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

نيد. بن حكيم-٥٧٣

 محمد عنه: روى يعلى، أبي وابن دينار، ابن يعني عمرا، سمع

 المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره مقاتل، بن ومحمد سالم، ابن

 وهو مرو، قاضي هو المطبوع، في نجده ولم البخاري تاريخ عن١٢٢/٣

المسانيد. هذه في عنه يروي حنيفة، أبي أصحاب من

 عن: روى المروزي، زيد بن حكيم :٣١٨٢ والتعديل« »الجرح وفي

 بن الله وعبد تميلة، أبو عنه: روى الصائغ، وإبراهيم الهمداني، إسحاق أبي

 عنه وسألته ذلك يقول أبي سمعت الكرماني، العائذي الربيع بن محمد

شيخ هو صالح فقال:

مسنده. في الحارثي له روى قلت:
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 عمرو أبو موالهم األسدي حكيم بن سيف بن حكيم -٥٧٤

الرقي.

 وعنه: المليح وأبي يونس، بن وعيسى عمرو، بن الله عبيد عن: روى

 بأس ال صدوق شيخ حاتم: أبو قال مخلد، بن وبقي زرعة، وأبو داود، أبو

 »الثقات"، في حبان ابن وذكره بالمتين، ليس به، يحتج وال حديثه يكتب به،

 داود أبو له روى عندهم، به بأس ال صدوق شيخ البر: عبد ابن وقال

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت. والليلة. اليوم في والنسائي

البصري. القشيري حيدة بن معاوية بن حكيم -٥٧٥

 بن بهز ابنه عنه: وروى صحبة، وله حيدة، بن معاوية أبيه عن: روى

 حكيم، بن سعيد وابنه الجريري، إياس بن وسعيد حكيم،

 وذكره بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، تابعي العجلي: قال

 اختلف فيمن الصغاني الفضائل أبو وذكره »الثقات"، في حبان ابن

 تعليقًا البخاري له روى قطعا، تابعي فإنه منه وهم وهو صحبته في

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: واألربعة.

- مسئدة

حنيفة. أبي بن حاد-٥٧٦

المقدمة. أول في ترجمته سبقت
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 ومحمد خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت؟

مسانيدهم. في الباقي عبد ابن

البصري. الله عبد أبو القرشي، الخياط خالد بن حاد -٥٧٧

 ذئب، أبي وابن حميد، بن أفلح عن: روى مدني، أصله بغداد، نزيل

 قال منيع، بن وأحمد معين، وابن حنبل، بن أحمد وعنه: سعد، بن وهشام

 وقال الحديث، يقرأ وكان يكتب، ال أميًا كان ثقة، معين: ابن عن الدوري

 ثقة وكان المدينة أهل من كان المديني: ابن وقال ثقة، والنسائي: عمار ابن

 وذكره ثقة، شيخ زرعة: أبو وقال الحديث، صالح حاتم: أبو وقال عندنا،

واألربعة. مسلم له روى »الثقات"، في حبان ابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 إسماعيل ابو الجهضمي األزدي درهم بن زيد بن حماد -٥٧٨

األزرق. البصري

 روى سجستان، سي من درهم جده وكان حازم، بن جرير آل مولى

 المبارك، ابن عنه: وروى سيرين، بن وأنس البناني، ثابت عن:

 أربعة: زمانهم في الناس أئمة مهدي: بن الرحمن عبد قال مهدي، وابن

 بن وحماد بالشام، واألوزاعي بالحجاز، ومالك بالكوفة، الثوري سفيان

 يقول. أبي سمعت حنبل. بن أحمد بن الله عبد وقال بالبصرة، زيد
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 المسلمين أئمة من زيد بن حماد الوارث، عبد من إلينا أحب زيد بن حماد

 وقال سلمة، بن حماد من إلي أحب وهو واإلسالم، الدين أهل من

 بن محمد وقال زيد، بن منحماد أثبت أيوب في أحد ليس معين: بن يحيى

 ومائة، وسبعين تسع سنة مات الحديث، كثير حجة ثبتا ثقة كان سعد:

الجماعة. له روى

 تاريخ عن ١١٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن الكثير يروي من هو وقال: البخاري

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

النصيي. زيد بن حماد -٥٧٩

 في حنيفة أبي عن ويروي :١١٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

رفيع. بن مؤيد عن روى الحديث، منكر وقال: المسانيد، هذه

سلمة. أبو البصري، دينار بن سلمة بن حماد -٥٨٠

 وعنه: الطويل، حميد و وقتادة، البناني، ثابت عنن روى تميم، مولى

 سلمة: بن لحماد قيل لو مهدي: ابن قال وشعبة، والثوري، جريج، ابن
 وقال ثقة، معين: ابن وقال شيائ، العمل في يزيد أن قدر ما غدًا تموت إنك

 ثابت أصحاب أثبت المديني: ابن وقال مأمونا، ثقة حافظًا كان الساجي:

 تعليقًا البخاري له روى صحاح، وهي يزيد بن حاد ثم سليمان ثم حاد
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»الكشف". في الحارثي له روى قلت: واألربعة. ومسلم

 إسماعيل أبو موالهم األشعري، مسلم سليمان أبي بن حماد -٥٨١

الفقيه. الكوفي،

 المسيب، بن وسعيد وهب، بن وزيد مالك، بن أنس عن: روى

 بن النعمان حنيفة وأبو الحجاج، بن وشعبة الثوري، سفيان عنه: وروى

 مغيرة: وقال وشعبة، سفيان القدماء عنه روى ما مقارب أحمد: قال ثابت،

 هو سألني وقد يفتي أن يمنعه وما فقال: يفتي قعد حادًا إن إلبراهيم؟ قلت

 أمن أحد ما شبرمة: ابن وقال عشره، من كلكم تسألوني لم عما وحده

 وحماد الزهري هؤالء من أفقه رأيت ما معمر: وقال حماد، من بعلم علي

 إلي أحب حماد القطان: وقال اللسان، صدوق كان شعبة: وقال وقتادة،

 ثقة، كوفي العجلي وقال ثقة، حماد وقال: معين ابن قال وكذا مغيرة، من

 الطعام على سخيًا كان الطائي: داود وقال إبراهيم، أصحاب أفقه وكان

 مجتهد إمام ثقة »الكاشف«: في الذهي وقال والدراهم، بالدنانير جوادًا

 ذكر ال لو وقال: الفقهاء، أئمة أحد »الميزان«: في وقال جواد، كريم

 »الثقات»، في شاهين وابن حبان ابن وذكره أوردته، لما كامله في له عدي ابن

 »فقهاء في الشيرازي وأبوإسحاق الحفاظ"، »طبقات في السيوطي وذكره

واألربعة. ومسلم المفرد« »األدب في البخاري له روى بالكوفة"، التابعين

 تاريخ عن ١٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم قلتم
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 وأخذ عمره، آخر إلى لزمه الله رحمه حنيفة أبي استاذ هو وقال: البخاري

 أصحاب من أخذه وإبراهيم النخعي، إبراهيم من أخذه وهو الفقه، منه

 الله صلى الله رسول أصحاب فقهاء من أخذوه وهم مسعود، بن الله عبد

 طالب، أبي بن علي المؤمنين وأمير مسعود، بن الله عبد وسلم، عليه

 هذه في الله رحمه حنيفة أبو عنه: ويروي الخطاب، بن وعمر

المسانيد.

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن

شعيب. أبو الكوفي، الحماني التميمي شعيب بن حاد-٥٨٢

 بن حبيب عن حدث ٦١/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الجعفي، حسين وعنه: المكي، الزبير وأبي كهيل، بن وسلمة ثابت، أبي

 ليس حاتم: أبو قال النرسي، حماد بن األعلى وعبد الوحاظي، ويحيى

 وقال بشيء، ليس معين: ابن وقال وغيره، زرعة أبو وضعفه بالقوي،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: نظر. فيه البخاري:

الكوفي. األنصاري الرحن عبد بن حاد —٥٨٣

 طواف في علي عن أبيه عن الحنفية بن محمد بن إبراهيم عن: روى

 النسائي له روى األزدي، وضعفه »الثقات« في حبان ابن وذكره القارن،

٠ علي مسند في
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الواسطي. الجهني الطفيل بن عبيدة بن عيسى بن حماد-٥٨٤

 وعنه: ومعمر، والثوري، جريج، ابن عن روى البصري، وقيل:

 وقال صالح، شيخ معين: ابن قال والدوري، موسى، وأبو حميد، بن عبد

 روى ضعيف، داود: أبي عن اآلجري وقال الحديث، ضعيف حاتم: أبو

ماجه. وابن الترمذي له روى مناكير، أحاديث

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

النيسابوري. علي أبو قيراط بن حاد -٥٨٥

 بن سعيد عن بالري حدث :٦٣ /ه اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الفراء موسى بن إبراهيم عنه: وروى الحجاج، بن وشعبة عروبة، أبي

 وتعبد الشام إلى خرج ثم الري، نزيل المروزي إبراهيم بن وإسحاق

 سنة توفي به، يحتج ال حاتم: أبو وقال صدوق، زرعة: أبو قال هناك،

 عن حاتم أبي ابن قال :٢٧٤٣ »اللسان« في الحافظ وزاد ومائتين، اثنتين

 حاتم: أبو وقال أيضا، »الثقات« في حبان ابن وذكره صدوق، زرعة: أبي

 مضطرب هناك، ومات هناك وتعبد الشام إلى خرج ثم الري قدم

انتهى. حديثه، يكتب الحديث،

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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التميمي. مسعدة بن حماد -٥٨٦

 الطويل، حميد عن: روى البصري، سعيد أبو التيمي، ويقال:

 بن ومعلى وإسحاق، أحمد، وعنه: عروة، بن وهشام التيمي، وسليمان

 وذكره الله، شاء إن ثقة كان سعد: ابن وقال ثقة، حاتم: أبو قال أسد،

 به، بأس ال ثقة ثقة وقال: فيهم، شاهين وابن »الثقات»، في حبان ابن

الجماعة. له روى

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

البصري. بكر أبو السلمي األبح يحيى بن حماد -٥٨٧

 الثوري، سفيان عنه: وروى والزهري، البناني، ثابت عن: روى
 وقال بأسا، به أرى ما الحديث، صالح أحمد: قال الطيالسي، داود وأبو

 ليس زرعة: أبو وقال بأس، به ليس مرة: وقال ثقة، معين: بن يحيى

 وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره به، بأس ال حاتم: أبو وقال بقوي،

 البزار: وقال عندهم، بالحافظ ليس الحاكم: أحمد أبو وقال ويهم، يخطي

والترمذي. القدر كتاب في داود أبو له روى بالقوي، ليس

 تاريخ عن ١٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:
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يزيد. أبو المنقري، يزيد بن حماد-٥٨٨

 بن ومحمد أبيه، عن: روى :٣٤٧/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 إسماعيل، بن وموسى إبراهيم، بن مسلم وعنه: قرة، بن ومعاوية سيرين،

 في الحارثي له روى قلت: يضعف. لم شيخ هو وقال: المؤدب، ويونس

))الكشف((.

أبان. بن حمران —٥٨٩

 التمر، بعين سي قاسط، بن النمر من كان عفان، بن عثمان مولى

 وروى وعمر، بكر أبا أدرك فأعتقه، نجبة بن المسيب من عثمان فابتاعه

 بن وعروة سلمة، بن شقيق وائل أبو عنه: وروى ومعاوية، عثمان عن:

 وقال ومحدثيهم، المدينة أهل تابعي من حمران معين: بن يحيى قال الزبير،

 كثير وكان قاسط، بن النمر في ولده وادعى البصرة نزل سعد: ابن

 وحكى »الثقات»، في حبان ابن وذكره بجديثه، يحتجون أرهم ولم الحديث

 عوف، بن الرحن عبد به فأخبره سرًا إليه أسر عثمان أن سعد بن الليث

 عثمان عليه فعضب به أخبره بما وأخبره عثمان الرحمن عبد له فاستأمن

الجماعة. له روى وسبعين، خمس سنة بعد مات ونفاه،

 تاريخ عن ١١٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له وروى البخاري،

- ٣٣٢ -



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

عبلة. ابن مولى ويقال العبالت، مولى حران-٥٩٠

 عطاء عنه: وروى الخطاب، بن عمر بن الله عبد عن: روى

 عن: روى عبلة ابن مولى حمران »الثقات«: في حبان ابن وقال الخراساني،

 حاتم أبي ابن وقال الصباح، بن المثنى عنه: روى الطفيل، وأبي عمر، ابن

 في واحدًا حديثًا النسائي له روى بزة، أبي بن القاسم عنه: روى أبيه، عن

 من مقبول »التقريب«: في حجر ابن وقال لله، والحمد الله سبحان فضل

 من والطبراني النسائي وأخرج :٣٩١ »اإليثار« في حجر ابن وقال الثالثة،

 فلعل هذا، غير حديثًا عمر ابن عن هذا حمران عن الخراساني عطاء رواية

 أعلم، واله عطاء، عن محرف علي عن علقمة عن األصل في وقع الذي

 بن عطاء أنه اآلثار: كتاب على تعليقه في األفغاني الوفاء أبو الشيخ وقال

أيضًا. الخراساني عطاء عنه يروي أبان،

 بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاريهما في الحسن

القارى. الزيات عمارة بن حبيب بن حمزه -٥٩١

 بن حبيب أخو ربيعة من الله تيم بني مولى التيمي، الكوفي عمارة أبو

 المبارك، ابن عنه: وروى المعتمر، بن ومنصور األعمش، عن: روى حبيب،

 وقال بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، معين: بن يحيى قال ووكيع،

 خيار من وكان بالقراءات، زمانه علماء من كان منجويه: بن بكر أبو
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 وقال »الثقات« في حبان ابن وذكره ونسكا، وورعًا وفضالً عبادة الله عباد

 وقال صالح، رجل ثقة، العجلي: وقال سواء، منجويه ابن كالم مثل فيه

 سنة، صاحب صدوقًا وكان أحاديث عنده صالحًا رجالً كان سعد: ابن

 مذمومة حالة إلى وينسبونه قراءته، في يتكلمون واألزدي: الساجي وقال

 على بأخرة اإلجماع انعقد وقد الحفظ، سيئ صدوق الحديث في وهو فيه،

 قرأ ما قال: فإنه له، الثوري شهادة حمزة ويكفي بالقبول، حمزة قراءة تلقي

 القرآن على الناس حزة غلب حنيفة: أبو وقال بأثر، إال حرفًا حمزة

 ومائة، وخسين ست سنة ويقال: ثمان، سنة بحلوان مات والفرائض،

البخاري. سوى الجماعة له روى

 تاريخ عن ١٢١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد هذه في كثيرًا حنيفة أبي عن يروي وقال: البخاري

مسانيدهم في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

النيسابوري. الفضل أبو معقل، بن محمد بن حمشاذ -٥٩٢

 بن أحمد عن بها وحدث بغداد قدم :٢٧٨/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 عمار، ابن وسهل اللباد، نصر بن محمد بن وأحمد الله، عبد بن حفص

خيرًا. إال حاله من علمت وما مخلد، بن محمد عنه: روى

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:
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حلة.-٥٩٣

 عمر: سمع الرحمن عبد بن حملة ٣٩٢ ص »اإليثار« في الحافظ قال

 بفتح هو الكوفي، مسلم النضر أبو عنه. وروى سشهد"، إال صالة »ال

 الحاء حرف من المفردة« »األسماء في البخاري ذكره والميم، المهملة

 »التاريخ في والبخاري ،١٩٣/٤ »الثقات« في حبان ابن وذكره المهملة...،

.٢٧٩١ »اللسان« في كما أعرفها، لست خزيمة: ابن وقال ،١٣١/٣ الكبير«

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاره.

 ابو الله عائذ بن سحيم بن مالك بن حيد بن الربيع بن حيد-٥٩٤

الكوفي. اللخمي الحسن

 عن: بها وحدث بغداد قدم : ١٦٢/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 وروى األودي، إدريس بن الله وعبد عيينة، بن وسفيان بشير، بن هشيم

 بن ومحمد ناجية، بن محمد بن الله وعبد البراء، بن أحمد بن محمد عنه.

 وطعن فيه تكلم بمن وكان فيه تكلموا الدارقطني: قال الباغندي، محمد

 وقال فيه، القول يحسن حنبل بن أحمد وكان معين بن يحيى عليه

 بن حميد في يقول حنبل بن أحد كان ما يقول: حاتم أبي بن الرحمن عبد

 أنا شيبة: أبي بن عثمان وقال زرعة، وأبو أبي وكذلك خيرًا، إال الربيع

 وحج يدلس، شره ولكنه ثقة، وهو الربيع بن بجميد الناس أعلم
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 بن حميد عن الدارقطني سأل أنه السلمي الرحمن عبد أبو وذكر أسامة، بأبي

 ورووا األئمة عنه الحديث حمل وقد معين بن يحيى فيه تكلم فقال: الربيع،

 ومائتين، وخمسين ثمان سنة مات بحجة، فيه يتكلم لم فيه تكلم ومن عنه،

أخباريًا الرواية واسع كان :٧٦/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال انتهى.

 تاريخ عن ١٣٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في الحارثي له وروى الخطيب،

 الروأسي الرحمن عبد بن حيد بن الرحمن عبد بن حميد —٥٩٥

الكوفي. عوف أبو
 بن أحمد أثنى نمير، وابن أحمد، عنهم وروى واألعمش، أبيه، عنم روى

 في حبان ابن وذكره ثقة، معين: بن يحيى وقال مخير، ووصفه عليه حنبل

 ما كل الناس يكتب لم الحديث كثير ثقة كان سعدن ابن وقال »الثقات"،

 وقيل: وثمانين تسع سنة مات ناسك، عاقل ثبت ثقة العجلين وقال عنده،

الجماعة. له روى ومائة، وتسعين اثنتين سنة آخر في وقيل تسعين سنة

 تاريخ عن ١٢٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي من هو وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

البصري. الحميري الرحن عبد بن حيد -٥٩٦
 الله عبد عنه: وروى هريرة، وأبي عمر، وابن بكرة، أبي عن: روى
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 وكان ثقة، تابعي بصري العجلي: قال سيرين، بن ومحمد بريدة، ابن

 »الثقات« في حبان ابن وذكره البصرة، أهل أفقه هو يقول: سيرين ابن

 روى وقد أحاديث، وله ثقة كان سعد: ابن وقال عالمًا، فقيهًا كان وقال:

الجماعة. له روى علي، عن

 تاريخ عن ١١٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

مسنده. في والحارثي آثاره، في يوسف أبو له وروى البخاري،

 األسدي، القاري صفوان ابو المكي، األعرج قيس بن حميد -٥٩٧

موالهم.

 السفيانان، عنه: وروى التيمي، إبراهيم بن ومحمد مجاهد، عنن روى

 وكان الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن قال حنيفة، وأبو ومالك،

 عنه: روى ثبت، معين: ابن وقال ثقة، هو أحمد: وقال مكة، أهل قارئ

 به ليس مكي حاتم: أبو وقال ثقة، األعرج حميد زرعة: أبو وقال مالك،

 ابن وقال بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، داود: أبو وقال بأس،

 يقع ما يؤتى وإنما بجديثه بأس ال عدي: ابن وقال صدوق، ثقة خراش:

 مكي العجلي: وقال عنه، يروي من جهة من اإلنكار من حديثه في

 له روى ثقة، هو البخاري: قال الكبير« »العلل في الترمذي وقال ثقة،

الجماعة.

 تاريخ عن ١٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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 قلت: المسانيد هذه في الله رحمه حنيفة أبو عنه يروي وقال: البخاري

في خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى

٠٥ مسند

الجعفي. نباتة بن حنظلة —٥٩٨

 عن الجعفي نباتة بن حنظلة :٣٩٢ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

 يعرف ال النخعي إبراهيم عنه: وروى الخفين، على المسح في عمر

 الجعفي، نباتة :٥٠٢/١ األخيار« »مغاني في العيني وقال انتهى. حاله،

 غفلة، بن سويد عن روى جعفي الدارقطني: قال كوفي، الوالي ويقال:
 النخعي، إبراهيم عنه: روى زمانه، في معلمًا وكان الخطاب، بن وعمر

 بن وعاصم أقرانه من وهما غفلة، بن وسويد يزيد، بن واألسود

 في حبان ابن وذكره عمر، عهد على معلمًا وكان حاتم: أبو قال كليب،

 عن غفلة بن سويد عن واحدًا حديثًا النسائي له وروى »الثقات«،

 في حسن مهدي المفتي وقال انتهى. الطحاوي، له وروى الطالء، في عمر

 من وقع اإلسناد في الغلط أن أظن :٢٦/١ »الحجة« على تعليقه

 عن األسود عن إبراهيم هكذا الله شاء إن السند ولعل الناسخين،

 اإلمام، إلى الخطأ نسبة من أحسن هذا قلت: . عمر.. أن الجعفي نباتة

 ينسب لم الرجال في الدنيا إمام هو العسقالني حجر ابن الحافظ فإن

 فيه بل فقط، اإلمام على مقتصرًا ليس السند وهذا اإلمام، إلى الخطأ
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 بتخطئه يقطع فكيف للكتاب، النساخ وفيه الكتاب، ورواة السند رواة

 لم قلت: الكتاب. هذا محققي بعض قبل من هذا وقع كما فيه اإلمام

 في الحسن ابن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم

آثاريهما.

العبدي. رافع وقيل: نافع، بن الله عبد بن - أوله بفتح - حوط -٥٩٩

 بن وتميم الشعثاء، أبي عن روى :١٢٧ المنفعة« »تعجيل في الحافظ قال

 ذكره والصلت، ومسعر، واألعمش، حنيفة، أبو : عنه روى سلمة،

 حبان ابن المهملة في ذكره وكذا المهملة، الحاء بفتح وغيره ماكوال ابن

انتهى فوهم، المضمومة المعجمة الخاء في الحسيني وذكره »الثقات»، في

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكوفي. الجعفي سليمان بن حيان -٦ ٠ ٠

 غفلة بن سويد سمع األنماط، بياع :٥٧ /٣ التاريخ في البخاري قال

 والتعديل« »الجرح وفي زاذان، بن منصور عنه: روى قوله، علي عن

 عن ذكره والثوري، منصور، عنه: روى سلمان، بن حيان :٣٣٨٤

 ٣٠٨/٣ حبان ابن ثقات وفي ثقة، الجعفي حيان قال: أنه معين بن يحيى

 عن: يروي األنماط، بياع الكوفة أهل من سلمان بن حيان (:١٠٢٠)

الثوري. وسفيان المعتمر، بن منصور عنه: روى غفلة، بن سويد
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 تاريخ عن ١٢٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

الخاه باب

القرشي. الزهري وقاص أبي بن سعد بن الله عبد بن خارجة -٦ ٠ ١

 عنه: روى أبيه، عن يروي :٢٠٥/٣ الكبير التاريخ في البخاري قال

 والتعديل« »الجرح وفي المدينة، أهل في يعد حمران، بن يونس

 سمعت حمران، بن يونس عنه: روى أبيه، عن: روى (٤٠٤)٣٦٤/٣

 المدينة أهل من :١٢٣٤ حبان ابن »ثقات« وفي ذلك، يقول أبي

نحوه...

 يروي وقال: ١٤٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن

 األنصاري، ثابت بن زيد بن سليمان بن الله عبد بن خارجة -٦٠٢

جده. إلى ينسب وقد ذر أبو وقيل: زيد أبو

 مولى ونافع ثابت، بن زيد بن سليمان بن الله عبد أبيه عن: روى

 أحمد: قال القزاز، عيسى بن ومعن الحباب، بن زيد عنه: روى عمر، ابن

 حديثه شيخ حاتم: أبو وقال بأس، به ليس معين: ابن وقال ضعيف،

 وبرواياته به بأس ال عدي: ابن وقال شيخ، داود: أبو وقال صالح،
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 ضعفه الجوزي: ابن وقال الحديث، قليل كان سعد: ابن وقال عندي،

 كثير مقبول، وحديثه به، بأس وال فيه، اختلفوا األزدي: وقال الدارقطني،

 روى ومائة، وستين خس سنة مات أقرب، الصدق إلى وهو المنكر،

والنسائي الترمذي له

 بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاريهما. في الحسن

 الحجاج أبو الضبعي خارجة بن مصعب بن خارجة -٦ ٠٣
السرخسي. الخراساني

 الثوري، عنه: وروى حنيفة، وأبي ومالك، أسلم، بن عن:زيد روى

 أهل من الثالثة الطبقة في خياط بن خليفة ذكره الطيالسي، داود وأبو

 معين: بن يحيى وقال حديثه، يكتب ال حنبل: بن أحمد وقال خراسان،

 بن خارجة عن وسئل يحيى بن يحيى سمعت مسلمن وقال بشيء، ليس

 حديثه من ننكر نكن ولم الحديث، مستقيم عندنا خارجة فقال مصعب

 لها، نعرض فال األحاديث تلك عرفنا قد كنا فإنا غياث، عن يدلس ما إال

 وحدث ومقاطيع، مسند فيها وأصناف كثير، حديث له عدي: ابن وقال

 إذا أنه وعندي حديثه، يكتب من وهو خراسان، وأهل العراق أهل عنه

 حديثًا روى وإذا يتعمد، وال يغلط فإنه المتن في أو االسناد في خالف

 يتعمد من هو وليس ضعيفا، فيكون عنه، روى من البالء فيكون منكرًا
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 هو ومائة، وستين ثمان سنة القعدة ذي في الجمعة يوم مات الكذب،

ماجه. وابن الترمذي له روى سنة، وتسعين ثمان ابن

 تاريخ عن ١٤١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

قبله. الذي حفيد مصعب بن خارجة بن مصعب بن خارجة -٦ ٠ ٤

 الرحمن عبد بن محمد عنه: وروى بديل، بن والمغيث نعيم، أبي عن: روى

 حبان ابن وذكره منه، أوثق هو :٢٥٨/٢ التهذيب في الحافظ قال الدغولي،

للتميز، الحافظ ذكره ومائتين، وستين أربع سنة مات »الثقات»، في

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الحجاج. بن خاقان -٦ ٠ ه

 كبار من وقال: ١٤٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم

المسانيد. هذه في تعالى الله رحمه حنيفة أبي اإلمام عن يروى العلماء،

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

 موالهم المهلي، األزدي عجالن بن خداش بن خالد -٦ ٠ ٦

البصري. الهيثم أبو

 قال والنسائي، مسلم، عنه: وروى ومالك، زيد، بن حماد عن: روى
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 وقال صدوق، البغدادي: محمد بن وصالح حاتم وأبو معين بن يحيى

 وقال صدوقًا، يعقوب: زاد ثقة، كان شيبة: بن ويعقوب سعد بن محمد

 وقال ضعف، فيه الساجي: يحيى بن زكريا وقال ضعيف، المديني: بن علي

 وقال بأحاديث، زيد بن حماد عن ينفرد عنه، كتبت قد معين: بن يحيى

 به، بأس ال صدوق فقال: عنه حرب بن سليمان سألت الرازي: حاتم أبو

 في حبان ابن وذكره خيرًا، عليه وأثنى زيد، بن حماد إلى معنا يختلف كان

 مات يلزمه، أحمد كان الساجي: كتاب وفي ثقة، قانع: ابن وقال »الثقات"،

 ومسلم األدب في البخاري له روى ومائتين، وعشرين ثالث سنة

والنسائي

 تاريخ عن ١٤٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

 عن ويروي قليالً حنيفة أبي اإلمام عن يروي ممن هو وقال: الخطيب

حنبل. بن أحمد اإلمام شيوخ من وهو المسانيد هذه في كثيرًا أصحابه

 الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن

الكالعي. بنخلي -خالد٦٠٧

 وكانت خلي بن خالد بن محمد والد القاضي الحمصي، القاسم أبو

 خالد بن محمد عن: روى بشير، بن النعمان ولد من أمهاته إحدى

 وروى الكالعي، عبيدة بن والحارث البهراني، مليح بن والجراح الوهي،
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 وقال الدمشقي، زرعة وأبو خلي، بن خالد بن محمد وابنه البخاري، عنه:

 حبان ابن وذكره بأس، به ليس النسائي: وقال صدوق، البخاري:

 الدارقطني الحسن ألبي قلت الله: عبد أبو الحاكم وقال »الثقات«، في

 قال فابنه؟ قلت: ينكر، شيء له ليس قال: الحمصي؟ خلي بن فخالد

والنسائي. البخاري له روى ثقة، الخليلي: وقال بأس، به ليس

 تاريخ عن ١٤٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 الكالعي خلي بن خالد بن محمد بن أحمد جد هو وقال: البخاري

 صاحب الوهي خالد بن محمد عن أحاديثه ويروي التاسع المسند صاحب

 بن ومحمد خسرو ابن له روى قلت: حنيفة، أبي عن حنيفة أبي اإلمام

مسنديهما. في الباقي عبد

ثعلبة. بن كليب بن زيد بن خالد-٦ ٠٨
 مع كلها والمشاهد والعقبة بدرًا شهد الخزرجي، األنصاري أيوب أبو

 مساكنه بنيت حتى شهرًا المدينة قدم حين وسلم عليه الله صلى الله رسول

 كعب، بن أبي وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن: روى ومسجده،

 علي مع وحضر سمرة، بن وجابر عازب، بن البراء عنه: وروى

 صحبته، في المدائن وورد بالنهروان، الخوارج حرب طالب أبي ابن
 خالفة في غازيًا الروم ببالد مات حتى طويالً زمانًا ذلك بعد وعاش

 سنة مات القسطنطينية، سور أهل في وقبره سفيان، أبي بن معاوية

الجماعة. له روى وخسين، إحدى سنة وقيل خسين،
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

األنصاري. مسعود أبي مولى الكوفي، سعد بن خالد —٦ ٠ ٩

 النخعي، إبراهيم وعنه: وعائشه، وحذيفة، مواله، عن: روى

 ثقة، معينم بن يحيى عن منصور بن إسحاق قال ومنصور، واألعمش،

 الدجال، ذكر في واحد حديث عندهم له »الثقات"، في حبان ابن وذكره

 ينكر الذي أن إال أحاديث ولخالد عدي: ابن وقال آخر، النسائي عند وله

 على يتم ال وحديث النبيد حديث يعني ذكرت الذي هو حديثه من عليه

ماجه. وابن والنسائي البخاري له روى الجنة، إال نعمة عبد

 تاريخ عن ١٣٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

األنصاري. سليمان بن خالد -٦ ١ ٠

 »الجرح وفي حديثا، طريقه من ١٥٤/٣ »تاريخه« في البخاري روى

 بن سماك بن خالد بن الله عبد بن سليمان بن خالد :٣٨٠٢ والتعديل«

 حبان ابن ثقات وفي التيمي، طلحة بن محمد روى أبيه، عن: روى خرشة،

 خرشة، بن سماك بن خالد بن الله عبد بن سليمان بن خالد (١٠٨٢ )١٥٠/٥

طلحة. بن محمد عنه: روى جده، عن أبيه عنم يروي

شيخ هو وقال: ١٤١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم
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المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وهو البخاري شيخ

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

البلخي. معاذ أبو سليمان بن خالد -٦١١

 انتهى. ومالك، الثوري، عن: وروى غيره، ومشاه معين ابن ضعفه

 قطلوبغا:كان بن لقاسم ١٠٦/٤ »الثقات« وفي ٦٣١/١ »الميزان« في كذا

 بلده، وأهل نوح بن حم عنه: روى الثوري، عن يروي الرأي، ينتحل

 من وجماعة مريم، أبي بن ونوح والثوري، مالكا، سمع الخليلي: وقال

 حديثه من بأحاديث عنه حدثونا وتنكر تعرف روايته، في خراسان أهل

 انتهى. الضعفاء، عن يرويه ما ومنها عليها، يتابع ماا ومنها مستقيمة،

 »الجواهر« في القرشي وقال ،٢٨٧٥ »اللسان« في الحافظ عليه وزاد

 مات للفتوى، يصلح من سئل لما للفتوى اإلمام عده من أحد :١٥٠ ص

الله. رحمه ومائة، وتسعين تسع سنة المحرم من ألربع الجمعة يوم

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

الشامي. الجبالني صبيح بن خالد —٦١٢

 عنه: روى نوف، عن يروي :١٥٥/٣ التاريخ في البخاري قال

عمرو. بن صفوان
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 نوف، عن: روى صبيح، ابن ويقال ٠٠٠٣٨٠٧ والتعديل« »الجرح وفي

 روى محمد: أبو قال ذلك، يقول أبي سمعت عمرو بن صفوان عنه: روى

 خالد :١١٥٤ حبان ابن »ثقات« وفي الوصابي، الرشيد أبي ثويب عن:

 عنه روى البكالي، نوف عن يروي الشام، أهل من الجبالني صبيح بن

٠ السكسكي عمرو بن صفوان

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:

 عن يروي هو ن١٤٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي أصحاب

الطحان. يزيد بن الرحن عبد بن الله عبد بن خالد -٦١٣

 عن: روى الواسطي، موالهم المزني محمد أبو ويقال: الهيثم أبو

 بن الرحمن عبد عنه: وروى الطويل، وحميد خالد، أبي بن إسماعيل

 دينه، في صالحًا ثقة كان حنبل: بن أحمد قال القطان، ويحيى مهدي،

 هشيم، من إلينا أحب وهو مرات، ثالث الله من نفسه أشترى أنه بلغني

 وزاد ثقة، والنسائي: والترمذي حاتم وأبو زرعة وأبو سعد بن محمد وقال

 في حبان ابن وذكره حافظ، الترمذي: وزاد الحديث، صحيح حاتم: أبو

الجماعة له روى ومائة، وسبعين تسع سنة مات »الثقات"،

 تاريخ عن ١٣٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 حنيفة أبي اإلمام عن الكثير يروي من هو وقال: والخطيب، البخاري
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حنبل. بن أحمد اإلمام شيوخ من وهو المسانيد، هذه في

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى قلت:

البصري. أمية أبو السلمي، بكير بن الرحن عبد بن خالد -٦١٤

 المبارك، ابن وعنه: ونافع، القطان، وغالب البصري، الحسن عن: روى

 به، بأس ال صدوق حاتم: أبو قال الطيالسي، الوليد وأبو مهدي، وابن

 في يخالف العقيلي: وقال يخطي، وقال: »الثقات"، في حبان ابن وذكره

 البخاري له روى به، بأس ال الدارقطني: عن الحاكم وقال حديثه،

والنسائي. والترمذي

 تاريخ عن ١٤٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي من هو وقال: البخاري

المسانيد.

الكوفي. العطار الهيثم أبو العبدي الرحن عبد بن خالد -٦ ١ ه

 الفرات بن إسحاق عنه: وروى حرب، بن سماك عن: روى

للتميز المزي ذكره بالنقل، بمعروف ليس وقال العقيلي ذكره المصري،

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

البصري. عصام أبو العتكي، عبيد بن خالد -٦١٦

 والحسن بريدة، بن الله وعبد مالك، بن أنس عن: روى مرو، سكن
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 أحمد قال موسى، بن والفضل تميلة، وأبو المبارك، ابن وعنه: البصري،

 ربما المبارك ابن وكان يعظمونه، العلماء وكان نبيال، شيخًا كان سيار:

 بالقائم، ليس حديثه الحاكم: أحمد أبو وقال ركب، إذا ثيابه عليه سوى

ماجه ابن له روى حديثه، على اليتابع العقيلي: وقال

 يروي وقال: ١٣٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه

الكوفي. حية أبو الوادعي، الهمداني علقمة بن خالد -٦١٧

 سفيان عنه: وروى طالب، أبي بن وعلي خير، عبد عن: روى

 في شعبة وتبع عرفطة، بن مالك وسماه الحجاج بن وشعبة الثوري،

 ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو الصحيح، باسمه يسميه كان أن بعد تسميته

 داود أبو له روى شيخ، حاتم: أبو وقال ثقة، والنسائي: معين بن يحيى قال

ماجه. وابن والنسائي

 تاريخ عن ١٣٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 والحفظ الصحيح اللفظ على حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

المسانيد. هذه في واالتقان

 في خسرو وابن والحارثي آثاره في يوسف أبو له روى قلت:

بهما مسند
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الحمصي. السلفي عمرو بن خالد —٦١٨

 وروى حرب، بن ومحمد عبيدة، بن الحارث عن: روى األخيل، أبو

 كذبه الطبراني، شيوخ من واحد وغير الرازي، حاتم وأبو أحمد، ابنه عنه:

 وذكره ضعيف، الدارقطني: وقال عدي، ابن ووهاه الفريابي، جعفر

 أحاديث له عدي: ابن وقال أخطأ، ربما وقال: »الثقات« في حبان ابن

 وثالثين ست سنة أبي مات يقول: األخيل أبي بن أحمد وسمعت مناكير،

للتميز. المزي ذكره ومائتين،

 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

الهيثم. أبو مهران، بن خالد -٦١٩

 :٢٩٧/٨ »التاريخ« في الخطيب قال بالبلخي، ويعرف األصل كوفي

 خالد، أبي بن وإسماعيل عروة، بن وهشام مرثد، بن علقمة عن: حدث

 الله عبد بن إبراهيم أهلها من عنه فروى بها، وحدث بغداد، وورد

 »تاريخ في الذهي ولخصه ثقة، زكريام أبو قال بالهروي، المعروف

،٨٤٣ ا٨لسالج«١

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت.

الخطاب. آل مولى المصري، يحيعى أبو نجيح بن خالد -٦٢ ٠

 سعد، بن والليث علي، بن وموسى شريح، بن حيوة عن: روى
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 الرازي: حاتم أبو وقال الحديث، منكر يونس: ابن قال وطائفة، ومالك،

 صالح بن الله عبد على أنكرت التي واألحاديث الحديث، يضع كان كذاب،

 له ترجم وماتين، أربع سنة شوال في توفي يصحبه، كان فعله، من أنها يتوهم

٣٤٢/٣ »اللسان« في والحافظ ٦٤٤/١ »الميزان« الذهيفي

 ابن ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد

الغساني. سليم بن المغيرة بن نزار بن خالد -٦٢١

 عن: روى نزار، بن خالد بن طاهر والد األيلي، يزيد أبو موالهم

 بن الطاهر وأبو المصري، صالح بن أحمد عنه: وروى واألوزاعي، مالك،

 وقال ويخطي، يغرب وقال: »الثقات»، في حبان ابن ذكره السرح،

 »كتاب في الجارود ابن وقال وضاح، بن محمد وثقه قاسم: بن مسلمة

 اثنتين سنة مات عمارة، بن حرمي من أثبت نزار بن وخالد اآلحاد«:

والنسائي. داود أبو له روى ومائتين، وعشرين

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

بسطام. بن الهياج بن خالد -٦٢٢

 السليماني: وقال متماسك، هراة، أهل عنه وروى وغيره، أبيه عن

 بن أحمد بن يحيى وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره انتهى. بشيء، ليس

-٣٥١-



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 الهياج فإن خالد، ابنه جهة من فهو الهياج على أنكر ما كل الهروي: زياد

 فرأيت هراة قدمت قال: جزرة صالح عن الحاكم وروى ثقة، نفسه في

 صالح رواها التي واألحاديث الحاكم: قال منكرة، كثيرة أحاديث عندهم

 في كما عليه فيها والحمل خالد البنه فيها الذنب الهياج، حديث من بهراة

.٢٩٠٦و»اللسان«٦٤٤/١ »الميزان«

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الربيع أبو السمي، عمر بن خالد بن يوسف بن خالد -٦٢٣

ألبيه. لقب والسمتي البصري.

 أبيه، عن: روى : ١١٣١/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وآخرين، المكي، رجاء بن الله وعبد سليمان، بن وفضيل عوانة، وأبي

 األصبهاني، عمر بن أحمد بن ومحمد األهوازي، عبدان عنه: روى

 غسان وأبو البصالني، إسماعيل بن ومحمد الحضرمي، هارون بن ومحمد

 وفي حاله، وحسن عدي ابن ذكره وطائفة، األهوازي، سهل بن أحمد

 ومائتين، وأربعين تسع سنة توفي فساقط، أبوه وأما النكرة، حديثه بعض

 وقال: »الثقات« في حبان ابن ذكره :٣٥ ٠ /٣ »اللسان« في الحافظ وقال

 الخوارزمي له يترجم لم قلت: انتهى. أبيه، عن روايته غير من حديثه يعتبر

مسنديهما. في خسرو وابن محمد بن طلحة له روى أنه مع
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المدني. الغفاري مالك بن عراك بن خثيم -٦٢٤

 ابنه عنه: روى مالك، بن عراك وأبيه يسار، بن سليمان عن: روى

 وذكره ثقة، النسائي: قال القطان، سعيد بن ويحيى خثيم، بن إبراهيم

 منكر األزدي: وقال بأس، به ليس العجلي: وقال »الثقات"، في حبان ابن

 صعبة مجازفة وهي قلت: عنه، الرواية تجوز ال حزم: ابن وقال الحديث،

 القضاء: كتاب في الكرابيسي علي أبو ذكره ما وهاه من مستند ولعل

 مالكًا المؤمنين أمير استفتى قاالم الزبيري ومصعب زنبر بن سعيد حدثنا

 ألنك مالك: فقال ذلك؟ من منعك ما إليه فأرسل يفته فلم شيء عن

 عزله. ذلك بلغه فلما المسلمين: على مالك بن عراك بن خثيم وليت

 أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: والنسائي. ومسلم البخاري له روى

آثاره. في الحسن بن محمد له روى

 الخطمي، األنصاري ثعلبة بن الفاكه بن ثابت بن خزيمة —٦٢ ه

الشهادتين. ذو المدني. عمارة أبو

 الله صلى الله رسول مع المشاهد من بعدهما وما وأحدًا بدرًا شهد

 الني عن روى خطمة، بني راية يحمل وكان الفتح وشهد وسلم، عليه

 الله عبد وأبو الله، عبد بن جابر عنه: وروى وسلم، عليه الله صلى

 محمد عن المدني معشر أبو وقال الثالثة، الطبقة في الواقدي ذكره الجدلي،

 ويوم صفين يوم سالحه كافا جدي زال ما ثابتم بن خزيمة بن عمارة ابن

-٣٥٣-



عشر السادس المجلد الحديثية الموسوعة

 عليه الله صلى الني سمعت وقال: سيفه، فسل عمارا، قتل حتى الجمل

 سبع سنة وذلك قتل، حتى فقاتل الباغية، الفئة عمارًا تقتل يقول: وسلم

البخاري. سوى الجماعة له روى وثالثين،

 تاريخ عن ١٣٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن الحارثي له وروى البخاري،

 الحراني الحضرمي عون أبو الجزري، الرحن عبد بن خصيف -٦٢٦

موالهم. األموي،

 وروى رباح، أبي بن وعطاء جبير، بن سعيد عن: وروى أنسا، رأى

 وقال الحديث، ضعيف أحمد: قال راشد، بن ومعمر السفيانان، عنه:

 يخلط، صالح حاتم؟ أبو وقال ثقة، مرة: وقال بأس، به ليس معين: ابن

 سبع سنة مات ثقة، كان سعدن بن محمد وقال حفظه، سوء في وتكلم

األربعة. له روى ومائة، وثالثين

 تاريخ عن ١٣٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

الكوفي. موالهم الهاشمي األيامي القاسم أبو أبان بن خضر -٦٢٧

 السمان، أزهر سمع ٣٢٦/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 زبر بن أحمد بن الله عبد عنه: وروى حاتم، بن وسيار آدم، بن ويحيى
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 الدارقطني، الحسن أبو ضعفه وغيرهم، واألصم، األعرابي، وابن القاضي،

 حاتم، بن سيار عن: روى ن١٤٥/٤ »الثقات« في قطلوبغا بن قاسم وقال

 قال قلت: ثقة، وهو األعرابي ابن عنه: روى مسلمة: قال آدم، بن ويحيى

 »الميزان« في الذهي له وترجم انتهى. ضعيف، الدارقطني عن الحاكم

٢٩٤٢ والحافظفي»اللسان«٦٥٤/١

 بن ومحمد الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد

الحراني. مروان أبو الجزري شجاع محمد بن الخضر -٦٢٨

 الذهلي، عنه: وروى القاضي، يوسف وأبي المبارك، ابن عن: روى

 وكان بأس، به ليس حاتم: أبو وقال ثقة، أحمد: قال الطرسوسي، أمية وأبو

 وذكره يحدث، ال أن يعني: يمينًا عليه أن وذكر بجران وجالسته صدوقًا

 زاد ومائتين، وعشرين إحدى سنة مات وقال: »الثقات« في حبان ابن

النسائي. له روى المحرم، في غيره

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

البلخي. سعيد أبو العامري أيوب بن خلف -٦٢٩

 كريب، وأبو أحمد، عنه: وروى وإسرائيل، األعرابي، عوف عن: روى

 فلم أيوب بن خلف الشيخ هذا عن أبي سألت كنت وقد الله: عبد قال
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 فلم خلف حديث من كريب وأبي معمر ألبي حديثا عليه وعرضت يثبته،

 هذا خلف عن سألتك كنت قد له: قلت خلف، بحديث حدثني فلما يثبته،

 األعلى عبد حديث عند ذكرته وإنما حفظًا عنه أحفظ إنما قال: تثبته؟ فلم

 عنه - أباه يعني - سألته حاتم أبي بن الرحمن عبد وقال أبي، قال كما أو

 غاليًا مرجائً كان وقال: »الثقات«، في حبان ابن وذكره عنه، يروي فقال،

 السنن، ينتحل من وبغضه اإلرجاء، في لتعصبه حديثه مجانبة استحب

 بالستر يوصف كان مشهور، صدوق الخليلي: وقال جهده، إياهم وقمعه

 في الحاكم وذكره الكوفيين، رأي على فقيهًا وكان والزهد، والصالح

 يوسف، بأبي تفقه وزاهدهم، بلخ أهل فقيه فيه: وقال نيسابور تاريخ

 بن يحيى عنه روى أدهم، بن إبراهيم عن الزهد وأخذ ليلى، أبي وابن

الترمذي. له روى ومائتين، خس سنة مات معين،

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

األشجعي. برام بن صاعد بن خليفة بن خلف —٦٣٠

 فسكنها واسط إلى انتقل ثم بالكوفة كان الواسطي، أحمد أبو موالهم

 بن إسماعيل عن: روى وفاته، حين إلى بها فأقام بغداد، إلى تحول ثم مدة،

 بن بكر وأبو منصور، بن سعيد عنه: وروى أنس، بن ومالك خالد، أبي

 وزاد النسائي، قال وكذلك بأس، به ليس معين: بن يحيعى قال شيبة، أبي

 ولم به بأس ال عمار: بن الله عبد بن محمد وقال صدوق، الخالق: عبد
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 أنه أرجو عدي: ابن وقال صدوق، حاتم: أبو وقال حديث، صاحب يكن

 رواياته، بعض في األحاين بعض في يخطي أن من أبرئه وال به بأس ال

 في شاهين ابن وقال ثقة، العجلي: وقال ثقة، كان سعدن بن محمد وقال

 فاضطرب خرف لكنه ثقة، صدوق شيبة: أبي بن عثمان قال الثقات:

 ومائة، وثمانين إحدى سنة مات األندلسي، مسلمة ووثقه حديثه، عليه

والباقون. المفرد« »األدب في البخاري له روى

 تاريخ عن ١٤١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 ويروي ومسلم البخاري شيوخ شيوخ من هو وقال: والخطيب البخاري

 في الحارثي له روى قلت: المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن

مسنده.

النسفي. سليمان بن خلف -٦٣١

 دحيم، عن: روى :٩٤٢/١٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 توفي وغيره، البخاري صابر بن محمد بن محمد وعنه: عمار، بن وهشام

»الكشف«، في الحارثي له روى قلت: ثالثمائة. سنة

البخاري. نصر بن إبراهيم بن إسماعيل محمدبن بن خلف -٦٣٢

 »تاريخ في الذهي قال الخيم، يخيط الذي وهو الخيام، صالح أبو

 بن صالح عن: روى ببخارى، الحديث بندار كان :١٩٤/٨ اإلسالم«
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 ببخارى، وطائفة أفلح، بن وموسى الكندي، أحمد بن ونصر جزرة، محمد

 بن الرحمن عبد سعد وأبو الحاكم، الله عبد أبو عنه: وروى يرحل، ولم

 وقد وآخرون. الغنجار، أحمد بن محمد الله عبد وأبو اإلدريسي، محمد

 إحدى سنة األولى جمادى في وتوفي ولينه، اإلدريسي سعد أبو فيه تكلم

 الكبير المحدث الشيخ الخيام :٧٠/١٦ »السير« في وقال وثالثمائة. وستين

 ولينه اإلدريسي بن الرحمن عبد وغمزه النهر، وراء بما الحديث بندار كان

تركه. وما

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

ثعلب. بن هشام بن خلف -٦٣٣

 محمد أبو البغدادي البزار غراب بن طالب بن هشام بن خلف ويقال:

 داود، وأبو مسلم، عنه: وروى زيد، بن وحماد مالك، عن: روى المقرئ،

 من وآخر فاضالً عابدًا كان الدارقطني: وقال ثقة، بغدادي النسائي: قال

 فيها أتناول كنت سنة أربعين صالة أعدت وقال. منيع، ابن عنه حدث

 عن الدوري عباس سئل الاللكائي: وقال الكوفيين، مذهب على الشراب

 ولكن أسمعها، لم فقال: هشام بن خلف في حنبل بن أحمد عن حكاية

 انتهى قد فقال: يشرب إنه فقيل: أحمد عند ذكروه أنهم أصحابنا حدثني

 قرأ الداني: عمرو أبو وقال األمين، الثقة عندنا والله ولكنه هذا، علم إلينا

 عاصم وحرف المسيي، إسحاق عن نافع حرف وأخذ سليم، عن القرآن
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 في متقدم عنه حمل اختيار وله القراءات، في إمام وهو آدم، بن يحيى عن

 يوم ببغداد مات حبان: ابن وقال مأمون، ثقة سنة صاحب الحديث، رواية

 عالمًا فاضالً خيرًا وكان اآلخرة، جمادي من مضين لسبع السبت

داود. وأبو مسلم له روى حنبل، بن أحمد عنه كتب بالقراءات،

 تاريخ عن ١٤٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له وروى الخطيب.

الزيات. معاذ بن ياسين بن خلف -٦٣٤

 وساق محفوظ غير والحديث بالنقل مجهوالن وشيخه هو العقيلي: قال

 أحاديثه، بعض ٢٩٧٠ »اللسان« في والحافظ ٦٦٢/١ ميزانه في الذهي

سواه. لخلف أر لم عدي: ابن وقال

 الترجمة ذكر دون ١٤٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي حنيفة أبي أصحاب من هو وقال:

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

التميمي. العصفري خياط بن خليفة بن خياط بن خليفة —٦٣ه

 علية، بن إسماعيل عن: روى بشباب، الملقب البصري عمرو أبو

يعلى وأبو البخاري، وعنه: الطيالسي، داود وأبي المفضل، بن وبشر
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 قوي، غير هو عنه أحدث ال حاتم: أبو قال مخلد، بن وبقي الموصلي،

 الحديث مستقيم وهو حسن، وتاريخ كثير حديث له عدي: ابن وقال

 وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره الحديث، رواة متيقظي من صدوق

 به، بأس ال األندلسي: مسلمة وقال وأنسابهم، الناس بأيام عالمًا متقنًا كان

البخاري. له روى

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الكوفي. محمد أبو السلمي، صفوان بن يحيى بن خالد —٦٣٦

 والثوري، الجمحى، عمر بن ونافع طهمان، بن عيسى عن: روى

 أو ثقة أحمد: قال إسحاق، بن وحنبل زرعة، وأبو البخاري، وعنه:

 وقال الصدق، محله المعروف، بذاك ليس حاتم: أبو وقال صدوق،

 العجلي: وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس داود: أبو

 داود وأبو البخاري له روى إمام، ثقة اإلرشاد: في الخليلي وقال ثقة،

والترمذي.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

البصري. الهجري عمرو بن خالس -٦٣٧

 قال ومالك، قتادة، عنه وروى ياسر، بن وعمار علي، عن: روى

من سمع قيل: ثقة، ثقة فقال: خالس عن داود أبو وسئل ثقة، ثقة أحمد:
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 عن روى سعدن بن محمد وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال ال، قال: علي؟
 وقال عنها، يحدث صحيفة له الحديث، كثير قديمًا وكان وعمار، علي

 العجلي: وقال بأسا، حديثه بعامة أر ولم صالحة أحاديث له عدي: ابن

الجماعة. له روى ثقة، تابعي بصري

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاره.

البغوي. البزاز عمرو أبو الثقفي عمرو بن الخليل -٦٣٨

 الحراني، سلمة بن ومحمد يونس، بن وعيسى عيينة، ابن عن روى

 قال الدنيا، أبي وابن الحافظ، هارون بن وموسى ماجه، ابن وعنه:

ماجه. ابن له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، كان الخطيب:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

بنهندلسمناني. الخليل-٦٣٩

 وغيره، الوليد أبي عن: روى :٢٩٩٠ »اللسان« في حجر ابن قال

 وقال: »الثقات"، في حبان ابن ذكره السختياني، موسى بن عمران وعنه:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: ويخالف. يخطي

ألطرابلسي. ا القرشي الحسن أبو حيدرة بن سليمان بن خيثمه -٦٤ ٠

 المكثرين الثقات أحد :٦٨/١٧ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 والكوفة وبغداد واليمن بالشام سمع الحديث، طلب في الرحالين
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 بن أحمد بن الله وعبد البيروتي، الوليد بن العباس عن: حدث وواسط،

 محمد علي أبو عنه: روى وغيرهم، الواسطي، مسلمة بن ومحمد حنبل،

 بن الحسين وأبو الحديد، أبي بن بكر وأبو نصر، أبي بن القاسم ابن

 ثالث سنة القعدة ذي في توفي ثقة، ثقة الخطيب: بكر أبو وقال جميع،

 اإلمام خيثمة :٤١٢/١٥ »السير« في الذهي وقال وثالثمائة، وأربعين

 جواالً رحاالً كان الصحابة، فضائل مصنف الشام، محدث المعمر الثقة

حديث. صاحب

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الدال باب

البلخي. حاتم أبو فرافصة بن حاد بن داود -٦٤١

 عن: بها وحدث بغداد قدم :٣٦٨/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن محمد بن وعتاب البلخي، مطيع وأبي المكي، حية أبي بن إبراهيم

 سعيد بن وعلي السراج، كامل بن عبدوس بن محمد عنهم روى شوذب،

 »تاريخ في الذهي له وترجم العكبري، عصام بن السالم وعبد الرازي،
.عنه مختصرًا ٨١٨/٥ اإلسالم«

في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

. ه مند
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الخوارزمي. الفضل أبو موالهم الهاشمي رشيد بن داود -٦٤٢

 بن زكريا بن ويحيى غياث، بن حفص عن: روى بغداد، سكن

 كان ماجه، وابن داود، وأبو مسلم، عنه: وروى زائدة، أبي

 وقال الحديث، كثير ثقة سعد: بن محمد وقال يوثقه، معين: بن يحيى

 في حبان ابن وذكره نبيل، ثقة الدارقطنين وقال صدوق، حاتم: أبو

 سوى الجماعة له روى ومائتين، وثالثين تسع سنة مات »الثقات»،

الترمذي.

 تاريخ عن ١٤٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 عن حنيفة أبي اإلمام أصحاب عن يروي ممن هو وقال: الخطيب

المسانيد. هذه في الله رحمه حنيفة أبي

 في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى قلت:

هم. نيد مسا

عمرو. أبو الرقاشي الزبرقان بن داود -٦٤٣

 الحجاج، بن شعبة عن: روى بغداد، نزل البصري، عمر أبو وقيل:

 الحجاج، بن شبعة عنه: وروى البناني، وثابت المكي، الزبير وأبي

 بن يحيى قال البغوي، منيع بن وأحمد الدوابي، الصباح بن ومحمد

 يسيرًا شيائ عنه كتبت المديني: بن علي وقال شيء، ليس معين:
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 وقال الحديث، مقارب : البخاري وقال جدا، وضعفه به ورميت

 القول فحسن أحمد أما الشيخان، فيه واختلف بثقة، ليس النسائي:

 كان ولكنه ويذاكر، يحفظ صالحًا داود وكان قال: وهاه، ويحيى فيه،

 عن ويأتي حفظه، من حدث إذا الرواية في ويغلط المذاكرة، في يهم

 صدوق عندي وداود قال: أن إلى ..أحاديثهم. من ليس بما الثقات

 الترمذي له روى أنفرد، إذا به يحتج ال أنه إال الثقات، وافق فيما

ماجه. وابن

 تاريخ عن ١٤٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وتقدمه قدره جاللة مع إنه وقال: البخاري

المانيد. هذه

مسنديهما. في خسرو وابن محمد بن طلحة له روى قلت:

الزبير-. بن الله عبد اخو - العوام بن الزبير بن داود -٦٤٤

 في ذكر له وقال: ١٤٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم

ال. أم وسلم عليه الله صلى الني رأى هل واختلفوا المسانيد، هذه

مسنده. في المظفر بن محمد له روى قلت:

المكي. سليمان أبو العطار، بن الرحمن عبد بن داود —٦٤٥

 المبارك، ابن وعنه: ومعمر، جريج، وابن عروة، بن هشام عن: روى
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ثقة. معين: بن يحيى عن منصور بن إسحاق قال والشافعي. وهب، وابن

 »الثقات«، في حبان ابن وذكره صالح، به بأس ال حاتم: أبو وقال

 له روى فيه، يتكلمون األزدي: وقال ثقة، مكي العجلي: وقال

الجماعة.

 تاريخ عن ١٤٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم قلت:

 أبي اإلمام عن هو ويروي حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

المسانيد. هذه في حنيفة

الرحن. عبد بن داود -٦٤٦

 حنيفة أبي اإلمام مشائخ في الجمان« »عقود في الصالحي ذكره هكذا

 في نعيم أبو الحافظ صرح وقد شرحبيل، عن الرحمن عبد بن داود فقال:

 لبني مولى المكي سليمان أبو العطار الرحمن عبد بن داود أنه »مسنده«

انتهى. مناف، عبد

 اختالفًا الراوي هذا اسم في اختلف وقد الستة، رجال من هو قلت:

 المسانيد« »جامع في كما محمد بن طلحة الحافظ الترجيح إلى فمال شديدًا،

 التطبيق إلى ومال األصح، الرحمن عبد بن داود األول، فقال: ٢٥٤/١

 زياد ابن أن أظن فقال: الله رحمه األفغاني الوفاء أبو الفقيه العالمة الشيخ

 بن يزيد ولعله بعضهم، قلبه واحد، رجل الرحمن عبد بن وداود وزاذان

 »تعجيل في وذكر الصحاح، في له المخرج األودي داود أبو الرحمن عبد
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 يكون أن يبعد وال أقول. بمشهور، ليس الرحمن عبد بن داود المنفعة«.

 دعوى قلت: انتهى أعلم، واله األودي الرحمن بنعبد بنيزيد داود

 لكتب التام والتتبع االستقراء بعد إال عامة يسلم ال األسامي في التقليب

 األسامي في الخالف هذا وبعض والمفقودة، الموجودة والتراجم الرجال

 ،١٣٩ نعيم ألبي »المسند« لها انظر حنيفة، أبي اإلمام تالميذ رواة من نشأ

 رواة من متعددة رجاالً يكون أن يبعد وال ،٢٥٤/١ المسانيد« و»جامع

 »قالئد وانظر ترجمتها، على نقف لم وإن المخرج، اتحاد مع الواحد الحديث

. ٤ ه ص األزهار((

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

عليه. بن -داود٦٤٧

 علبة بن ذواد :١٨٠٢ الكمال« »تهذيب وفي - هكذا األصل في -

 القرشي، أمية بن إسماعيل عن: روى الكوفي، المنذر أبو الحارثي

 عدي، بن وزكريا منصور، بن سعيد عنه: وروى جريج، بن الملك وعبد

 حديثه، بعض في يخالف البخاري: وقال بشيء، ليس معين: بن يحيى قال
 قرابة صدوقًا، صالحًا شيخًا كان نمير: بن الله عبد بن محمد وقال

 علبة، بن ذواد حدثنا الضبي: داود بن موسى وقال طريف، بن لمطرف

 عنه، يروي من عنكل غرائب أحاديثه عدي: ابن وقال خيرًا، عليه وأثنى

 لين، حديثه في الجوزجاني: وقال حديثه، يكتب ممن الضعفاء جملة في وهو
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ماجه. وابن الترمذي له روى به، بأس ال العجلي: وقال

 هو علية بن داود ن ١٤٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال قلت:

 وعليه البصري، األسدي مقسم بن سهل بن إبراهيم بن إسماعيل أخو

 اإلمام عن حنيفة أبي أصحاب عن يروي هو قال: ثم إليها، نسبا أمهما

مسنده. في الحارثي له روى قلت: المسانيد. هذه في الله رحمه حنيفة أبي

الطاثي. ذكوان بن سليمان بن قحذم بن المحبر بن داود -٦٤٨

 وهو بغداد، نزيل البصري سليمان أبو البكراوي الثقفي ويقال:

 عنه: وروى وشعبة، الحمادين، عن: روى »العقل«، كتاب صاحب

 ال شبه حنبل: بن أحمد قال أسامة، أبي بن والحارث الطرسوسي، أمية أبو

 بن يحيى عند وذكر مثله، البخاري وقال الحديث، ما يدري ال كان شيء،

 بالحديث معروفًا مازال وقال: بخير، وذكره عليه، الثناء فأحسن معين:

 المعتزلة من قومًا فصحب ذهب ثم الحديث، وترك الحديث يكتب

 عن كتبت وقد بكذاب، ليس آخر. موضع في وقال ثقة، وهو فأفسدوه

 وجالس يتنسك، وكان الحديث، جفا ولكنه ثقة، داود وكان المحبر، أبيه

 فلما ذلك بعد بغداد قدم ثم الخوص، يعمل وكان بعبادان، الصوفيين

 كثيرا يخطي وكان يحدثهم، فكان الحديث أصحاب أتاه وكبر أسن

 عن بلغني الضعيف شبه ثقة داود: أبو وقال ثقة، كان أنه إال ويصحف

 كتاب خارج صالحة أحاديث له عدي: ابن وقال يوثقه، أنه كالم فيه يحيى
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 كان أنه معين: بن يحيى ذكره ما صورته تكون أن ويشبه المصنف، العقل

 البخاري: قال ذكره، كما صدوق أنه األصل وفي الكثير، ويصحف يخطي

 روى ومائتين، ست سنة األولى جمادى من مضين لثمان الجمعة يوم مات

ماجه. وابن »القدر« في داود أبو له

 تاريخ عن ١٤٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي من هو وقال: والخطيب البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت: المسانيد.

مخراق. بن داود -٦٤٩

 بن جرير عنم روى الفريابي، مخراق بن محمد بن داود ويقال:

 أحمد وأبو داود، أبو وعنه: عيينة، وابن يونس، بن وعيسى الحميد، عبد

 روى »الثقات"، في حبان ابن ذكره البستي، إبراهيم بن وإسحاق الفراء،

داود. أبو له

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 الفقيه الكوفي سليمان أبو الطائي ئصير بن داود —٦٥٠

الزاهد.

 عيينة، ابن عنه: وروى واألعمش، عمير، بن الملك عبد عن: روى

 كان عيينة: ابن عن المديني ابن وقال ثقة، معين: بن يحيى قال ووكيع،
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 قال: ذكره إذا الثوري وكان العبادة، على أقبل ثم وفقه علم ممن داود

 دثار: بن محارب وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره أمره، الطائي أبصر

 نعيم: أبو قال خبره، من علينا الله لقص الماضية األمم في داود كان لو

النسائي. له روى ومائة، ستين سنة مات

 تاريخ عن ١٤٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 منه يروي حنيفة، أبي أصحاب أجل من إنه وقال: والخطيب البخاري

المسانيد. فيهذه الكثير

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

السمسار. األشقر سليمان أبو نوح بن داود -٦٥١

 بن الوارث عبد عن: حدث :٣٦٥/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن والحارث الصاغاني، إسحاق بن محمد عنه: روى زيد، بن وحماد سعيد،

ومائتين. وعشرين ثمان سنة توفي أسامة، أبي

 مختصرًا عنه ٥٦٩/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

هند. ابي بن -داود٦٥٢

 بكر، أبو موالهم القشيري، طهمان ويقال: عذافر، بن دينار واسمه

 أوفى، بن وزرارة والشعي، عكرمة، عن: روى البصري، محمد أبو ويقال:

 حفاظ من هو الثوري: قال علقمة، بن ومسلمة والثوري، الشعي، وعنه:
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 العجلي: وقال ثقة، معين: ابن وقال ثقة، ثقة أحمد: وقال البصريين،

 حاتم أبو وقال خياطًا، وكان صالحًا وكان رفيع اإلسناد، جيد ثقة، بصري

 كان سعد: ابن وقال ثبت، ثقة شيبة: بن يعقوب وقال ثقة، والنسائي:

 مسلم له روى ثقة، بصري خراش: ابن وقال الحديث، كثير ثقة

واألربعة.

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

األهوازي. نوح بن بن داهر -٦٥٣

 عوانة، أبي عنم روى م٨١٨/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 مرحوم، بن وعنبس زيد، بن وحماد الهاللي، الحسن بن الحميد وعبد

 األهوازي، عبدان آخرهم جماعة عنه وروى وجماعة، بدر، بن وعليلة

 بن القاسم أبو وقال أخطأ، ربما وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره

ومائتين. وثالثين ثالث سنة توفي مندة:

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

المعدل. السجستاني محمد أبو الرحمن عبد بن دعلج بن أحد بن دعلج -٦٥ ٤

 خراسان، ببالد الحديث سمع م٣٨٧/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 ذوي من وكان ومكة، والكوفة، والبصرة، وبغداد، وحلوان، وبالري،

 جارية، صدقات وله واإلفضال، بالبر المشهورين وأحد واألحوال، اليسار

 جاور وكان وسجستان، ومكة، ببغداد، الحديث أهل على محبسة ووقوف
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 عمرو بن محمد عن بها وحدث واستوطنها، بغداد، سكن ثم زمانا بمكة

 بن الله وعبد الترك، محمد بن وجعفر الجارودي، النضر بن ومحمد الحرشي،

 حيويه، بن عمر أبو عنه: روى هؤالء، سوى كثير وخلق حنبل، بن أحمد

 بن وغيالن رزقويه، بن الحسن أبو عنه وحدثنا الدارقطني، الحسن وأبو

 الحكام قبل ثبتا، ثقة وكان وغيرهم، شاذان، بن علي وأبو السمسار، محمد

 وغير ومالك، شعبة وحديث المسند، له وجمع عدالته، وأثبتوا شهادته،

 فيه، لينظر عقدة بن العباس أبي إلى المسند بكتابه بعث أنه وبلغني ذلك،

 هو الدارقطني الحسن أبو وكان دينارا، ورقتين كل بين األجزاء في وجعل

 مأمونا، ثقة كان الدارقطني: وقال كتبه، له والمصنف أصوله، في الناظر

 ليلة عشرة إلحدى الجمعة يوم توفي ونبله، وفضله أماته في قصة له وذكر

 إحدى سنة اآلخرة جمادى من بقين لعشر شاذان: ابن وقال بقيت،

 الحجة المحدث ؟٣٠/١٦ »السير« في الذهي وقال وثالثمائة، وخسين

العظيمة. األموال اإلمام...ذو الفقيه

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الذال باب

 القاسم أبو الحسين بن عحمد غالب أبي بن كامل بن ذاكر -٦٥٥

الخفاف. البغدادي

 من الحافظ المبارك أخوه سمعه :٢٥٠/٢١ »السير« في الذهي قال
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 بن والمعمر المهدي، ابن علي وأبي الباقرحي، إسحاق بن محمد الحسن

 الشيروي، الغفار وعبد بيان، بن القاسم أبو له وأجاز البيع، محمد

 قليل خيرًا، صالحًا وكان وتفرد، الكثير وروى النرسي، الغنائم وأبو

 يكتب، ال أميًا وكان عمله، من ويتقوت الصوم، يسرد لله، ذاكرًا الكالم،

وخسمائة. وتسعين إحدى سنة رجب سادس في توفي

 تاريخ عن ١٥٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

جماعة... عنه حدثني وقال: البخاري

المدني. زياد بن ذر-٦٥٦

١٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

 طالب أبي بن علي المؤمنين أمير عن: يروي التابعين، جملة من

 حنيفة أبو اإلمام عنه روى وقد الله: عباد أضعف يقول عنه، الله رضي

 الله كرم طالب أبي بن علي المؤمنين أمير عن يرويه وهو واحدًا، حديثًا

 كمن الذنب من »التائب قال: أنه وسلم عليه الله صلى الني عن وجهه،

المسانيد. في مر وقد له«. ذنب ال

 الكوفي، عمر ابو المرهي الهمداني زرارة بن الله بنعبد ذر -٦٥٧

ذر. بن عمر والد

 عنه: وروى أبزى، بن الرحمن عبد بن وسعيد جبير، بن سعيد عن: روى
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 بأس، بجديثه ما حنبل: بن أحمد قال المعتمر، بن ومنصور ثابت، أبي بن حبيب

 صدوق، حاتم: أبو وقال ثقة، خراش: وابن والنسائي معين بن يحيى وقال

 لإلرجاء، جبير بن وسعيد النخعي إبراهيم وهجره مرجائً كان داود: أبو وقال

 وقال يقص، وكان الكوفة، أهل عباد من كان »الثقات«: في حبان ابن وقال

 يسمع لم حنبل: أحمدبن وقال نمير، ابن ووثقه الحديث، في صدوق البخاري:

الجماعة. له روى أبزى، بن الرحمن عبد من

 ذكر دون ١٥١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له وروى ترجمته، مصدر

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي

المدني. الزيات، السمان صالح أبو ذكوان -٦٥٨

 إلى والزيت السمن يجلب كان الغطفاني، األحمس بنت جويرية مولى

 عنه: وروى وقاص، أبي بن وسعد الله، عبد بن جابر عن؟ روى الكوفة،

 الناس أجل من ثقة ثقة : أحمد قال سيرين، بن ومحمد األعمش، سليمان

 زرعة وأبو معين بن يحيى قال عثمان، زمن الدار شهد وقد وأوثقهم،

 صالح حاتم: أبو وزاد الحديث، مستقيم زرعة: أبو وزاد ثقة، حاتم: وأبو

 وقال الحديث، كثير ثقة كان سعدن بن محمد وقال مجديثه، يحتج الحديث،

 زاد ومائة، إحدى سنة مات واحد: وغير بكير بن ويحيى الواقدي

الجماعة. له روى بالمدينة، الواقدي
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 آثاره في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في والحارثي

الراء باب

الصنعاني. موالهم القرشي، زيد بن رباح -٦٥٩

 حبيب بن وعمر ريسان، بن بجير بن الله وعبد معمر، عن: روى

 وكان المبارك، بن الله وعبد الرزاق، وعبد خالد، بن إبراهيم وعنه: المكي،

 خيرا زمانه في كان أرى ما خيارًا كان أحمد: وقال عليه، يثنى المبارك ابن

 ثقة، النسائي: وقال ثقة، جليل : حاتم أبو وقال الناس، عن انقطع قد منه،

 كان وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره ومسلم، والبزار العجلي ووثقه

والنسائي. داود أبو له روى فاضال، صالحا شيخا

 تاريخ عن :١٥٥ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي من هو وقال: البخاري

المسانيد.

الكوفي. -رباح٦٦٠

 منه سمع المبارك، ابن عن: روى :٣١٦/٣ »التاريخ« في البخاري قال

 عن يروي شيخ رباح :١٢١٤ »الثقات« وفي قوله. موسى بن إبراهيم

 موسى بن إبراهيم عنه: روى الكوفة، أهل في عداده المبارك، ابن
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 هو؟ من أدري فال خالد بن رباح يكن لم إن أباه، وال أعرفه لست الفراء،

 بن رباح هو يعني هو- وهو قلت: ،٣١٠٩ »اللسان« في حجر ابن وقال

 روى الجرح: ولفظ ،٤٥١٧ و»الجرح« ،١٢١٢ »الثقات« في هو -، خالد

 بن وعباس موسى، بن إبراهيم عنهم روى المبارك، وابن شريك، عن

 روى عياض، بن الفضيل عن روى محمد: أبو قال البحراني، العبدي يزيد

البغدادي. بمردويه المعروف يزيد بن الصمد عبد عنه

 تاريخ عن ١٥٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي من هو وقال: البخاري

 الحارثي، األنصاري عدي بن رافع بن خديج بن رافع -٦٦١

والخندق. أحدًا شهد رافع، أبو ويقال: الله عبد أبو

 ابن عنه: روى رافع، أبي وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن: روى

 الطبري: وقال يسار، بن وبشير ظهير، بن أسيد أخيه ابن ويقال عمه:

 الله رسول مع كلها والمشاهد والخندق أحدًا خديج بن رافع شهد

 في سهم أحد يوم أصابه خديج بن رافع وكان وسلم، عليه الله صلى

 شئت »إن وسلم: عليه الله صلى الله رسول له فقال عالبيه إلى ترقوته

 شهيد« أنك القيامة يوم لك وشهدت القطبة، وتركت السهم، نزعت

 منها يحس ال وكان وسلم، عليه الله صلى الله رسول لقول رافع فتركها

 خالفة في كان لما إنه فقيل: بدا، فاستغرب ضحك إذا وكان دهرا، شيائ
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 سنة مات بكير: بن يحيى وقال منه، فمات الجرح ذلك به انتقض عثمان

الجماعة. له روى وسبعين، ثالث

 تاريخ عن ١٥٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 المقرئ وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له وروى البخاري،

مسانيدهم. في خسرو وابن

لكوفي. مريم أبو لعبسي، بنحراشبنجحشبنعمرو ربعي -٦٦٢

 وعلي، عمر، عن: روى بالجابية، عمر خطبة وسمع الشام قدم

 العجلي: قال عمير، بن الملك وعبد الشعي، عامر عنه: وروى مسعود، وابن

 وله ثقة كان سعد: ابن وقال قط، كذبة يكذب لم الناس، خيار من ثقة تابعي

 أهل عباد من كان وقالم »الثقات« في حبان ابن وذكره صالحة، أحاديث

 الحسن وأبو معين بن يحيعى وقال ثقته، على مجمع الاللكائي: وقال الكوفة،

الجماعة. له روى ومائة، أربع سنة مات لمدائني: ا

 تاريخ عن ١٥٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له وروى والخطيب، البخاري

٠ مسنديهما في خسرو

 الحمصي روح أبو الحضرمي خليد بن روح بن الربيع -٦٦٣

الالحوني.

 وروى الخوالني، حرب بن ومحمد عياش، بن إسماعيل عن: روى
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 وذكره خيارًا، ثقة كان حاتم: أبو قال حاتم، وأبو الذهلي، عنه:

والنسائي. داود أبو له روى »الثقات«، في حبان ابن

 في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ يهما مسند

المدني. الجهني عوسجة ابن ويقال: معبد، بن سبرة بن الربيع -٦٦٤

 بن عمر عنه: وروى العزيز، عبد بن وعمر صحبة، وله أبيه عن روى

 في سعد بن محمد ذكره الزهري، مسلم بن ومحمد العزيز، عبد

 وقال ثقة، تابعي حجازي العجلي: وقال المدينة، أهل من الثانية الطبقة

 سوى الجماعة له روى »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي:

البخاري.

 تاريخ عن ١٥٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 أبي اإلمام شيوخ بعض عنه يروي التابعين كبار من هو وقال: البخاري

 والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت: المسانيد. هذه في حنيفة

مسنديهما. في خسرو وابن

الفزاري. عميلة بن الربيع بن الركين بن سهل بن الربيع -٦٦٥

 بها وحدث بغداد نزل كوفي :٤١٧/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 سعيد عنه: روى عميلة، بن الربيع بن وركين الطائي، عبيد بن سعيد عن:

 بن يحيى قال وغيرهما، الكوفي صبيح بن وأحمد الواسطي، سليمان ابن
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 في هي لذ ا له ترجم ضعيف، النسائي: وقال بشيء، هو ليس معين:

مختصرًا. ٨٤٩ - ٦١٩/٤ اإلسالم« »تاريخ

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

البصري. حفص أبو ويقال: السعدي صبيح بن الربيع -٦٦٦

 مولى ونافع البصري، الحسن عن: روى مناة، زيد بن سعد بني مولى

 حرملة قال المبارك، بن الله وعبد الثوري، سفيان عنه: وروى عمر، ابن

 صناعته بغير الرجل مدح وإذا غزاء، صبيح بن الربيع كان الشافعي: عن

 مقلوبة، كلها أحاديثه مسلم: بن عفان وقال عنقه، دق أي: وهص، فقد

 وقال فوقه، والربيع إال فيه أحد تكلم ما الوليد: أبي عن داود أبو وقال

 عن خيثمة أبي ابن وقال صالح، رجل به بأس ال حنبل: بن أحمد

 وقال ضعيف، والنسائي: سعد ابن وقال الحديث ضعيف معين: ابن

 والمبارك صالح رجل حاتم: أبو وقال صدوق، صالح شيخ زرعة: أبو

 بن يعقوب وقال المسلمين، سادات من الربيع شعبة: وقال منه، إلي أحب

 له عدي: ابن وقال جدًا، ضعيف ثقة، صدوق صالح رجل شيبة:

 بأس ال أنه وأرجو جدًا، منكرًا حديثًا له أر ولم مستقيمة، صالحة أحاديث

 البحر في فمات السند إلى غازيًا خرج سعد: ابن وقال برواياته، وال به،

 صالح عندنا هو المديني: ابن عن شيبة أبي ابن وقال جزيرة، في فدفن

 الفاضل: في الرامهرمزي وذكر به، بأس ال العجلي: وقال بالقوي، وليس
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 ستين سنة مات وغيره: المثنى بن محمد وقال بالبصرة، صنف من أول أنه

ماجه. وابن والترمذي تعليقًا البخاري له روى السند، بأرض ومائة

آثاره. في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

ومواله. المنصور حاجب الفضل أبو يونس بن الربيع -٦٦٧

 جعفر أبي حاجب ربيع كان :٤١٤/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 المهدي بايع الذي وهو المهدي، حجب ثم وزيره، صار ثم ومواله،

 سبعين سنة أول في مات الفضل، ولده ومن موسى، بن عيسى وخلع

ومائة.

.٣٦٣/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

 وولي للمهدي، وحجب وزارته، ولي ثم المنصور، حجابة ولي

 الفضل بن العباس حفيده وولي الرشيد، حجابة الربيع بن الفضل ابنه

 روى وغيره، الصادق، محمد بن جعفر عن: الربيع حدث األمين، حجابة

 ورأيا حزما الدهر رجال من وكان سهيل، بن وموسى ابنه، عنه:

ودهاء.

 وقد الهادي، الخليفة سقاه مسموم عسل من ومائة، سبعين سنة مات

الغاية. إلى عليه معتمدا بالربيع، الوثوق كثير المنصور كان

 المنصور على هاشمي فدخل أب، له يعرف يكن لم الربيع إن ويقال:

 عليه تترحم ذا كم الربيع: له فقال عليه، ويترحم الربيع والد يذكره وأخذ
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 مقدار تعرف ال معذور أنت ربيع يا الهاشمي: فقال المؤمنين، أمير بجضرة

إليه. تنسب ببغداد كبيرة محلة الربيع وقطيعة منه، فخجل اآلباء،

 تاريخ عن ن ١٥٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

التيمي. القرشي فروخ واسمه الرحمن عبد أبي بن ربيعة -٦٦٨

 مولى الرائي بربيعة المعروف المدني، الرحمن عبد أبو ويقال: عثمان أبو

 وشعبة، مالك، عنه: وروى المسيب، وابن أنس، عن: روى المنكدر، آل

 حاتم وأبو العجلي وقال منه، أعلم الزناد وأبو ثقة، حنبل: بن أحمد قال

 وقال المدينة، مفتي أحد ثبت ثقة شيبة: بن يعقوب وقال ثقة، والنسائي:

 توفي الرأي، لموضع يتقونه وكانو الحديث، كثير ثقة كان سعد: بن محمد

الجماعة. له روى بالمدينة، ومائة وثالثين ست سنة

 تاريخ عن ١٥٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حكاية حنيفة أبو اإلمام عنه حكى وقد وقال: الخطيب،

المسانيد.

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

األزدي. ناجد بن ربيعة -٦٦٩

 صادق أبو وعنه: الصامت، بن وعبادة مسعود، وابن علي، عن: روى

ثقة، تابعي كوفي العجلي: وقال »الثقات"، في حبان ابن ذكره األزدي،
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ماجه. وابن النسائي له روى يعرف، يكاد ال الذهي: مخط وقرأت

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

الصاغاني. نصر أبو سهل بن رجاء -٦٧ ٠

 عن: بها وحدث بغداد سكن :٤١١/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 علية، بن وإسماعيل الهيثم، بن عمرو قطن وأبي الخياط، خالد بن حماد

 مخلد، بن ومحمد المحاملي، والقاضي الناقد، المؤمل ابن عبيد أبو عنه: روى

عنه. مختصرا ٨٠/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم ثقة، وكان

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 السمرقندي محمد أبو الغفاري، رافع بن مرجي بن رجاء —٦٧١

الحافظ.

 داود، أبو وعنه: وقبيصة، نعيم، وأبي شميل، بن النضر عن: روى

 حافظ الدارقطني: وقال صدوق، حاتم: أبو قال حاتم، وأبو ماجه، وابن

 كان الخطيب: وقال وصنف، جمع ممن متيقظًا كان حبان: ابن وقال ثقة،

 داود أبو له روى به، والمعرفة وحفظه الحديث، علم في إمامًا ثبتًا ثقة

»الكشف"، في الحارثي له روى قلت: ماجه. وابن

 الحارث بن العزيز عبد بن الوهاب عبد بن الله رزق -٦٧٢

الفرج. بنأبي أبومحمد

 ساكني من ن ١١٦/١٨ بغداد" تاريخ ذيل »المستفاد في الدمياطي قال
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 الحسن أبي على بالروايات القرآن قرأ الحنابلة، لشيخ المراتب باب

 الفضل أبي عمه وعلى أبيه، على وتفقه الحمامي، عمر بن علي

 بن محمد بن الواحد عبد عمر أبي ومن: منهما وسمع الواحد، عبد

 بن محمد الحسين وأبي المتيم، بن محمد بن أحمد الحسين وأبي مهدي،

 مسعود كأبي الحفاظ من جماعة عنه روى القطان، الفضل بن الحسين

 البرداني، بن محمد بن أحمد علي وأبي األصبهاني، إبراهيم بن سليمان

 والخالف المذهب في إمامًا وكان األنماطي، المبارك بن الوهاب وعبد

 العبارة، مليح واعظًا وكان حسنة، مصنفات ذلك في وله واألصول،

 الخاص عند معظمًا المعاني، ظريف اللسان، فصيح اإلشارة، لطيف

 وثمانين ثمان سنة األولى جمادى منتصف في ببغداد توفي والعام،

باإلسهاب. ٥٩٥/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم وأربعمائة،

 تاريخ عن ١٥٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى النجار، ابن

بكر. ابو الناجي موسى بن الله رزق -٦٧٣

 عن: روى الكلوذاني، اإلسكافي البغدادي الفضل أبو ويقال:

 النسائي، عنه: وروى القطان، سعيد بن ويحيى مهدي، بن الرحمن عبد

 في حبان ابن وذكره ثقة، كان الخطيب: بكر أبو قال ماجه، وابن

 ثقتان شعيب بن وعلي هو األفراد: في شاهين ابن وقال »الثقات»،
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 مسلمة وقال صالح، بصري وقال: مشيخته في النسائي وذكره جليالن،

 بقليل قبلها أو ومائتين ستين سنة مات به، بأس ال صالح هو األندلسي:

ماجه. وابن النسائي له روى بعدها، أو

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 المدني الحارثي األنصاري خديج بن رافع بن رفاعة -٦٧٤

رفاعة. بن والدعباية

 وليس غدًا العدو القوا »إنا حديث خديج بن رافع أبيه عن روى

 وعن األحوص، أبو قاله رفاعة، بن عباية ابنه عنه: وروى مدى»، معنا

 واحد وغير وشعبة الثوري وقال جده، عن أبيه عن عنه مسروق بن سعيد

 حبان ابن وذكره المحفوظ، وهو جده عن عباية عن مسروق بن سعيد عن

 الملك، عبد بن الوليد والية في مات خديج، أبا يكنى وقال: »الثقات« في

والنسائي. والترمذي داود وأبو البخاري له روى

مسنده. في المقرئ ابن له روى و الخوارزمي له يترجم لم قلت:

العسقالني. عصام أبو الجراح، بن رواد -٦٧٥

 والثوري، العزيز، عبد بن وسعيد الساعدي، سعد أبي عن: روى

 قال راهويه، بن وإسحاق شيبة، أبي بن بكر وأبو عصام، ابنه وعنه:

 وقال سفيان، حديث في غلط إنما به، بأس ال معين: ابن عن الدوري
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 عن حدث أنه إال به، بأس ال سنة صاحب أبيه: عن أحد بن الله عبد

 وقال ثقة، معين: ابن عن الدارمي عثمان وقال مناكير، أحاديث سفيان

 يخطى وقال: »الثقات"، في حبان ابن وذكره بالقوي، ليس النسائي:

ماجه. ابن له روى الحديث، ضعيف سفيان: بن يعقوب وقال ويخالف،

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

 مرثد بن عمرو بن حسان بن العالء بن عبادة بن روح -٦٧٦

البصري. محمد أبو القيسي

 راهويه، بن إسحاق عنه: وروى وسفيانين، الحمادين، عن: روى

 في الكتب وصنف الحديث، كثير كان الخطيب: قال المديني، بن وعلي

 ثقة، صدوق يحيى: وقال ثقة، وكان التفسير، وجمع واألحكام، السنن

 بأس، به ليس معين: ابن عن الدرامي وقال عليه، فاثنى عاصم أبو وذكره

 الله، شاء إن ثقة كان سعد: ابن وقال مأمون، ثقة مسنده: في البزار وقال

 خمس سنة مات األئمة، منه وروى مالك عن أكثر ثقة الخليلي: وقال

الجماعة. له روى ومائتين،

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

جبر. بابن المعروف األصبهاني، يزيد بن عصام بن روح -٦٧٧

أبيه، عن: روى ن١٤٢/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 أحمد بن محمد غسان أبو عنه: روى عباد، بن وعباد الله، عبد بن وشريك

األنصاري. الحسين بن وأحمد مندة، بن يحيى بن ومحمد الزاهد،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

البصري. غياث أبو العنبري، التميمي القاسم بن روح -٦٧٨

 وروى عروة، بن وهشام دينار، بن وعمرو أسلم، بن زيد عن: روى

 قال زريع، بن ويزيد عروبة، أبي بن وسعيد علية، بن إسماعيل عنه:

 النسائي: وقال ثقة، حاتم: وأبو زرعة وأبو معين بن ويحيى حنبل بن أحمد

 مسن وهو الحديث طلب أحد أر لم عيينة: بن سفيان وقال بأس، به ليس

 كان : »الثقات« في حبان ابن وقال القاسم، بن روح من أحفظ

 سوى الجماعة له روى ومائة، وأربعين إحدى سنة مات متقنًا، حافظا

الترمذي.

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

البصري. بشر أبو مسافر بن روح -٦٧٩

 عن: بها وحدث بغداد قدم ن٣٩٩/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى أنيسة، أبي بن ويحيى سليمان، أبي بن وحماد السبيعي، إسحاق أبي

 بن ومنصور الوهاب، عبد بن وفضيل الخوارزمي، مالك بن صالح عنه:

 وكتب ههنا كان مسافر بن روح حنبل: بن أحمد قال مزاحم، أبي
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 تركه البخاري: إسماعيل بن محمد وقال شيء، وليس أصحابنا عنه

 حديثه، يكتب وال بشيء، ليس معين: بن يحيى وقال وغيره، المبارك ابن

 سفيانن بن يعقوب وقال متروك، الجوزجاني: يعقوب بن إبراهيم وقال

 حسان أبو قال بصري، الحديث متروك النسائي: وقال متروك، ضعيف

 وثمانين إحدى ابن وهو ومائة، وسبعين اثنتين سنة مات الزيادي:

 من ملخصًا ٦٢٠/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم سنة،

التاريخ.

 آثاره، في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده في والحارثي

الزاء باب

الله. عبد أبو زاذان -٦٨٠

 إنه البزاز، الضرير الكوفي موالهم الكندي، عمر أبو : ويقال

 مسعود، وابن عل، عنم روى عنه: وروى بالجابية، عمر خطبة شهد

 اليقظان، وأبو عمرو، بن والمنهال السمان، صالح أبو وعنه: وسلمان،

 بأس ال أحاديثه عدي: ابن وقال مثله، عن يسأل ال ثقة معين: ابن قال

 وقال الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن وقال ثقة، عن روى إذا بها،

واألربعة. مسلم له روى ثقة، تابعي كوفي العجلي:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت
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القهستاني. سليمان أبو اإليادي، سليمان بن زافر -٦٨١

 عن: روى سجستان، قاضي كان ويقال: بغداد، ثم الري سكن

 بن هاشم النضر وأبو عبيد، بن يعلى وعنه: وإسرائيل، والثوري، مالك،

 عن الدوري وقال ثقة، معين: وابن أحمد قال معين، بن ويحيى القاسم،

 ثقة داودم أبو وقال بغداد، إلى القوهى المتاع يجلب كان معين؟ ابن

 حاتم: أبو وقال ووهم، مراسيل عنده البخاري: وقال صالحا، رجال كان

 والليلة اليوم عمل في والنسائي الترمذي له روى الصدق، محله

ماجه. وابن

 اإلمام عن يروي هو :١٦٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت: المسانيد هذه في حنيفة أبي

 القاسم أبو الشحامي يوسف بن محمد بن طاهر بن زاهر -٦٨٢

المستملي.

 شيخ م ١١٨/١٨ بغداد« تاريخ ذيل »المستفاد في الدمياطي ابن قال

 بن محمد سعد أبي من فأسمعه أبوه به بكر اإلسناد، علو في وقته

 النجيرمي، محمد بن سعيد عثمان وأبي الكنجروذي، الرحمن عبد

 السمعاني: وقال الحفاظ، عنه وكتب المقرئ، إبراهيم بن أحمد سعد وأبي

 وعمر أصول صاحب وكان بخطه، ونسخ جمع مكثر، متيقظ شيخ

 يرحل ما مثل ونشره الحديث رواية في ورحل الكثير، عنه حمل حتى
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 عشر الرابع ليلة توفي كثيره، السماع صحيح وكان جمعه، في الطالب

 الذهي وقال بنيسابور، وخسمائة وثالثين ثالث سنة اآلخر ربيع من

 خراسان، مسند المعمر، المفيد المحدث العالم الشيخ :٩/٢٠ »السير« في

 هذا، لمثل الرواية على يحملنا الشره قلت: الصالة، يترك كان أنه إال

انتهى"

 تاريخ عن ١٦٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى النجار، ابن

الكوفي. الصلت أبو الثقفي، قدامة بن زائدة -٦٨٣

 وسليمان عمير، بن الملك وعبد السبيعي، إسحاق أبي عن: روى

 المتثبتون أحمد: قال مهدي، وابن أسامة، وأبو المبارك، ابن وعنه: اليتمى،

 كان حاتم: أبو وقال وزائدة، وزهير وشعبة سفيان أربعة: الحديث في

 شريك من وأحفظ عوانة، أبي من إلي أحب وهو سنة، صاحب ثقة،

 وقال سنة، صاحب ثقة، كان العجلي: وقال عياش، بن بكر وأبي

 ثقة الذهلي: وقال األئمة، األثبات من الدارقطني: وقال ثقة، النسائي:

الجماعة. له روى حافظ،

 تاريخ عن ١٦٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي العلوم هذه مع وهو البخاري:
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 القرشي، الهاشمي سعيد بن سليمان بن سعيد بن زبير -٦٨٤

القاسم. أبو

 علي بن الله عبد عن: روى المدائن، نزل المديني هاشم أبو ويقال؟

 حازم، بن جرير وعنه! المنكدر، وابن القاسم، بن الرحمن وعبد يزيد، ابن

 مرة: وقال ثقة، معين: ابن عن الدوري قال عاصم، وأبو المبارك، وابن

 الساجي: وزكريا النسائي وقال شيخ، زرعة: أبو وقال بشيء، ليس

 له روى »الثقات« في حبان ابن وذكره به، يعتبر الدارقطني: وقال ضعيف،

ماجه. وابن والترمذي داود أبو

 تاريخ عن ن ١٦٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حنيفة أبي اإلمام عن كثيرًا يروي ممن هو وقال: البخاري

المسانيد.

الكوفي. عدي أبو اليامي الهمداني عدي بن الزبير —٦٨٥

 عنه: وروى النخعي، وإبراهيم مالك، بن أنس عن: روى الري، قاضي

 ثقة، والنسائي: حاتم وأبو معين بن يحيى قال والثوري، خالد، أبي بن إسماعيل

 من ثبت، ثقة العجلي: وقال الحديث، مقارب الحديث صالح أحمد: زاد

 وقال ثقة، الدارقطني: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره إبراهيم، أصحاب

 ومائة، وثالثين إحدى سنة بالري مات حبان: ابن وقال ثقة، تابعي، الفسوي:

الجماعة. له روى العباد، من وكان حنظلة بن نباتة عليه وصلى
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 تاريخ عن ١٦٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

األسدي. اسد بن خويلد بن عوام بن الزبير -٦٨٦

 عمته وابن وسلم عليه الله صلى الله رسول حواري الله عبد أبو

 وهاجر بعدها، وما بدرًا شهد العشرة، وأحد المطلب، عبد بنت صفية

 الله صلى الني عن روى الله، سبيل في سيفًا سل من أول وهو الهجرتين،

 عن عروة بن هشام قال وعروة، الله عبد ابناه عنه: وروى وسلم، عليه

 غزاها غزوة عن يتخلف ولم سنة، عشرة ست ابن وهو الزبير أسلم أبيه:

 بن علي عن سلمة بن حماد وقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول

 من العيون ألمثال صدره في وإن الزبير رأى من حدثني جدعان: بن زيد

 يؤدون بملوك ألف للزبير كان سمى: بن مغيث وقال والرمي، الطعن
 وقال درهمًا، خراجهم من بيته يدخل ما الخراج يؤدون ما الخراج،

 مسعود، ابن وبين بينه وسلم عليه الله صلى الني آخى : عباس ابن

 سنة، وستين ست أو سبع ابن وهو الزبير وقتل الزبير: قال كثيرة، ومناقبه

 سنة األولى جمادى في الجمل يوم الزبير قتل وكان جرموز، بن عمرو قتله

الجماعة له روى البصرة، ناحية السباع بوادي وقبره وثالثين ست

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن المقرئ وابن آثاره،
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 األسدي بالل بن أوس بن حباشة بن حبيش بن زر -٦٨٧

غخضرم. الكوفي مطرف أبو ويقال: مريم أبو

 إبراهيم عنه: وروى وعلي، وعثمان، عمر، عن: روى الجاهلية، أدرك

 وقال ثقة، معين: ابن قال األشعري، موسى أبي بن بردة وأبو النخعي،

 علي أصحاب من كان العجلي: وقال الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن

 وعلقمة فزر ألحد: قلت البغدادي: جعفر أبو وقال ثقة، الله وعبد

 سنة مات فيه، الثبت وهم مسعود ابن أصحاب هؤالء قال: واألسود؟

 سنة، ومائة عشرين ابن وهو وثمانين اثنين سنة وقيل: وثمانين، إحدى

الجماعة. له روى

 تاريخ عن ١٦١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في عنه شيوخه عن حنيفة أبو اإلمام يروي وقال: البخاري

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

العنبري. الهذيل أبو سلم بن قيس بن الهذيل بن زفر -٦٨٨

 ولد العالمة، الرباني المجتهد الفقيه :٣٨/٨ »السير« في الذهي قال

 خالد، أبي بن وإسماعيل األعمش، عن: وحدث ومائة، عشر سنة

 الكرماني، إبراهيم بن حسان عنه: حدث إسحاق، بن ومحمد حنيفة، وأبي

 نعيم أبو قال أكثم، بن يحيى والد محمد بن وأكثم أيوب، بن والحكم

 به فتشبث أخته من له ميراث في البصرة إلى وقع مأمونا، ثقة كان المالئي:
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 ثقة معين: بن يحيى وقال عندهم، من يخرج يتركوه فلم البصرة أهل

 حنيفة بأبي تفقه الوقت، وأذكياء الفقه مجور من هو الذهي: وقال مأمون،

 يدري وكان والعمل، العلم بين جمع من وكان تالمذته، أكبر وهو

 زفر يناظر فقيها رأيت ما اللؤلؤي: زياد بن الحسن وقال ويتقنه، الحديث

 أغربل حتى تعال فيقول: زفر على أمر كنت نعيم: أبو وقال رحمته، إال

 فيقول: زفر على األحاديث أعرض كنت نعيم: أبو وقال سمعت، ما لك

 هذا كان قلت يرفض، هذا به، يؤخذ هذا منسوخ، وهذا ناسخ هذا

 ثمان سنة زفر مات سعدم ابن قال متبعا، البحث في منصفًا اإلمام

 إمام له حكم قد قلت: بشيء، الحديث في يكن ولم ومائة، وخسين

 :٣٩٣ ص »اإليثار« في حجر ابن وقال انتهى. مأمون، ثقة بأنه الصنعة

 وغيره، الثوري سفيان من وسمع حنيفة، أبي عن أخذ أصبهان...، نزل

 حكيم، بن وشداد السالم، عبد بن والنعمان أيوب، بن الحكم عنه: روى

 عباس قال وآخرون، دكين، بن الفضل نعيم وأبو الحسن، بن ومحمد

 حبان ابن وذكره نعيم، أبو قال وكذا مأمون، ثقة معين: ابن عن الدوري

 كان بل أصحابه مسلك يسلك لم حافظا، متقنا كان وقال: »الثقات« في

 من الضعفاء، في األزدي الفتح وأبو العقيلي جعفر أبو وذكره األثر، يقدم

 مهدي بن الرحمن عبد أسمع لم المثنى بن محمد موسى أبي قول أجل

 ومائة، وخسين ثمان سنة مات تضعيفا، يقتضي ال وهذا شيائ، عنه يحدث

الله. رحمه الخمسين يكمل ولم
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 الفقهاء طبقات عن ١٦٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 المجتهدين عظماء من حنيفة أبي اإلمام صاحب وقال؟ الشيرازي إسحاق أبي عن

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن كثيرًا يروي هو األمة، هذه قياس

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

المكي. إسحاق بن زكريا -٦٨٩

 ووكيع، المبارك، ابن عنه: وروى الزبير، وأبي دينار، بن عمرو عن: روى

 والنسائي: حاتم وأبو زرعة أبو وقال ثقة، معين: بن ويحيعى حنبل بن أحمد قال

 قدري! إسحاق بن زكريا داود: ألبي يعنى له قلت اآلجرى: وقال به، بأس ال

 »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، قالم ثقة؟، هو قلت: عليه؟، تخاف قال:

 ثقة، وكان زكريا حدثنا وكيع: وقال الحديث، كثير ثقة كان سعدن ابن وقال

الجماعة. له روى ثقة، كان والحاكمن البرقي وقال

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الحارث. بن زكريا -٦٩٠

 اإلمام مشائخ في ٧٢ ص الجمان« »عقود في الصالحي ذكره

 العيني وقال ،٤٢ ص مناقبه أول في ذكره المكي الموفق وكذا حنيفة، أبي

 عن ميسرة أبي بن الحارث بن زكريا :٥١٦/٣ األخيار« »مغاني في

أعرفه. ال يحيى أبو ابنه عنه: وروى سليمان، بن هشام
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آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 يحيى أبو فيروز، بن ميمون بن خالد زائدة، أبي بن زكريا -٦٩١

الكوفي.

 حرب، بن وسماك الشعي، وعامر السبيعي، إسحاق أبي عن: روى

 وليس بأس، به ليس القطان: قال المبارك، وابن وشعبة، الثوري، وعنه:

 حلو ثقة أبيه: عن الله عبد وقال خالد، أبي بن إسماعيل مثل عندي

 معين: ابن عن عباس وقال خالد، أبي بن إسماعيل من به ماأقر الحديث

 ثقة، النسائي: وقال يدلس، أنه إال ثقة وزكريا داود: أبو وقال صالح،

الجماعة. له روى الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن وقال

 قدره جاللة مع إنه : ١٦٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

 اإلمام عن يروي الصحيحين صاحي شيوخ شيوخ من وكونه وتقدمه

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت: المسانيد. هذه في الكثير حنيفة أبي

لعتيك. أبي بن -زكريا٦٩٢

 سمع حكيم، ابن هو :٤١٩/٣ الكبير« »التاريخ في البخاري قال

 بن وحسان ومعتمر، هشيم، عنه: روى وحمادا، والشعي، معشر، أبا

 وال معشر: أبي عن العتيك أبي بن سليمان عن عوانة أبو وروى حسان،

 سليمان أبي بن وحماد مثله، .٤٩٨٣ »الجرح« وفي ال؟ أم أخوه أدري

معشر. أبي بدل جعفر أبي عن ١٥٢٦ »الثقات« وفي حماد، بدل
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 اإلمام عن يروي وهو م ١٦٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 الكوفي الوداعي زائدة. أبي بن زكريا بن يحيى بن زكريا -٦٩٣

زائدة. أبا ويكنى

 توفي وقال: مطين، وثقه :٨٣/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 روى »التهذيب«، في الحافظ وقال ومائتين، وخسين اثنتين سنة بالكوفة

 والدارقطني عدي بن أحمد أبو ذكر فيما البخاري إسماعيل بن محمد عنه

صدوق. وقال: حاتم وأبو البخاري شيوخ في

 محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن

البلخي. مطر بن سليمان بن صالح بن يحيى بن زكريا -٦٩٤

 بن والحكم ووكيع، نمير، بن الله عبد عن: روى اللؤلؤي، يحيى أبو

 بن الصمد عبد بواسطة الترمذي له وروى البخاري، وعنه: المبارك،

 كان وقال: »الثقات« في حبان ابن ذكره الفريابي، وجعفر سليمان

والترمذي. البخاري له روى وفضل، سنة صاحب

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:
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 الساجي يحيى أبو مجر، بن الرحن عبد بن يحيعى بن زكريا -٦٩٥

الحافظ. البصري

 معاذ بن الله عبيد سمع: :١٨/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 عدي، بن أحمد أبو وعنه: الزهراني، الربيع وأبا وبندارا، العنبري،

 األئمة، الثقات من كان وقال: الميانجي، ويوسف اإلسماعيلي، بكر وأبو

 الساجي ولزكريا الحديث، أهل مذهب عنه وأخذ األشعري منه سمع

وإمامته. تبحره على يدل العلل في جليل كتاب

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

النسائي. خيثمة أبو الحرشي، شداد بن حرب بن زهير -٦٩٦

 روى صعصعة، بن عامر بن كعب بن الحريش بني مولى بغداد، نزيل

 ومسلم، البخاري، عنه: وروى غياث، بن وحفص عيينة، ابن عن:

 صدوق، حاتم: أبو وقال ثقة، معين: بن يحي قال ماجه، وابن داود، وأبو

 كان ما قال: الرجال؟ في حجة خيثمة أبو داود: ألبي قلت اآلجري: وقال

 ثبت، ثقة فهم: بن الحسين وقال مأمون، ثقة النسائي: وقال علمه، أحسن

 ثقة كان قانع: ابن وقال متقنا، حافظًا ثبتا ثقة كان الخطيب: بكر أبو وقال

 ثقة فقال: عنه، أبي سئل والتعديل«: »الجرح في حاتم أبي ابن وقال ثبتا،

 حبان ابن وقال ببغداد، لقيته الثقات من ثقة وضاح: ابن وقال صدوق،

 ليلة مات معين، بن ويحيى أحمد أقران من ضابطًا، متقنًا كان »الثقات«: في
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 خالفة في ومائتين وثالثين أربع سنة شعبان من خلون لسبع الخميس

 سوى الجماعة له روى سنة، وسبعين أربع ابن وهو المتوكل، جعفر

الترمذي.

 تاريخ عن ١٦٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 في حنيفة أبي اإلمام أصحاب عن يروي هو وقال: والخطيب البخاري

وأمثالهما. ومسلم البخاري شيخ وهو المسانيد هذه

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 عم ابن الروأسي محمد أبو زهير بن مليح بن عباد بن زهير -٦٩٧

الجراح. بن وكيع

 الكوفة، من أصله ١٠٨/١٩ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 بن ووكيع عيينة، بن وسفيان أنس، بن مالك عن ومصر بدمشق وحدث

 الملك عبد وأبو الموصلي، عمار بن الله عبد بن محمد عنه: روى الجراح،

 ابن وقال ثقة، كوفي أصله حاتم: أبو وقال الرازي، حاتم وأبو البسري،

 في بمصر توفي صدوق، : جزرة محمد بن صالح وقال ثقة، كان عمار:

 »تاريخ في الذهي له وترجم انتهى. ومائتين، وثالثين ثمان سنة شوال

عنه. مختصرًا ٨٢٤/٥ اإلسالم«

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

ه. مند
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األزدي. الله عبد بن زهير -٦٩٨

 وابنه الجوني، عمران أبو عنه: وروى الصحابة، من رجل عن

 في البخاري وذكره ،٣٩٤ ص »اإليثار« في حجر ابن قاله زهير، بن العالء

 حديثا بسنده ساق ثم الله عبد بن زهير وقال. ٤٢٦/٣ »التاريخ«

 عمران أبي عن قال: شعبة حدثنا مختار: بن إبراهيم قال قال: ثم

 وسلم، عليه الله صلى الني عن جبل أبي بن زهير بن محمد سمعت

 بن الله عبد بن زهير ٥٢٥ /٣ والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن وقال

 إجار فوق بات »من وسلم عليه الله صلى الني عن روى جبل، أبي

 عنه روى الذمة« منه برئت فقد فمات القدم يدفع ما حوله ليس

 »الثقات« في حبان ابن وقال ذلك، يقول أبي سمعت الجوني عمران أبو

 الني أصحاب من رجل عن يروي الله عبد بن زهير :١٥٩/٢

 بن أنس وسمع الجوني، عمران أبو : عنه روى وسلم، عليه الله صلى

مالك.

المروزي. شعبة بن قمير بن محمد بن زهير -٦٩٩

 عن: روى الرحمن، عبد أبو ويقال: محمد، أبو بغداد، نزيل

 الله وعبد ماجه، ابن وعنه: النضر، وأبي عبادة، بن وروح الرزاق، عبد

 بن الحسين أبو وقال مأمون، ثقة السراج: قال والبغوي، أحمد، ابن

 وذكره كثيرًا، حديثًا عنه الناس كتب وقد الناس، أفاضل من المنادى.
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 روى زاهدا، ورعًا صادقًا ثقة كان الخطيب: وقال »الثقات"، في حبان ابن

ماجه. ابن له

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 خيثمة بن زهير بن الرحيل بن حديج بن معاوية بن زهير -٧٠ ٠

الكوفي. خيثمة أبو الجعفي

 التيمي، وسليمان السبيعي، إسحاق أبي عن: روى الجزيرة، سكن

 قال الطيالسي، داود وأبو والقطان، مهدي، ابن وعنه: األحول، وعاصم

 ثقة العجلي: وقال ثقة، معين: ابن وقال الصدق، معادن من كان أحمد:

 كثير مأمونًا ثبتًا ثقة كان سعدم ابن وقال ثبت، ثقة النسائي: وقال مأمون،

الجماعة. له روى ثقة، البزار: وقال الحديث،

 في قدره جاللة مع إنه ١٦٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

 حنيفة أبي اإلمام أصحاب من ومسلم البخاري شيوخ شيخ وكونه العلم

المسانيد. هذه في كثيرًا عنه يروي

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:

 بدلويه المعروف هاشم أبو البغدادي، زياد بن أيوب بن زياد -٧٠ ١

األصل. طوسي

 وعنه: الحداد عبيدة وأبي علية، وابن إدريس، بن الله عن:عبد روى

 وقال صدوق، حاتم: أبو قال والنسائي، والترمذي، داود، وأبو البخاري،
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 في حبان ابن وذكره ثقة، آخر: موضع في وقال بأس، به ليس النسائي:

 داود وأبو البخاري له روى مأمون، ثقة الدارقطني: وقال »الثقات"،

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت: والنسائي. والترمذي

الصدائي. الحارث بن زياد -٧ ٠ ٢

 سفره، في له وأذن وسلم عليه الله صلى الني على قدم صحبة له

 الله صلى الني بايع حبان: ابن قال الحضرمي، نعيم بن زياد عنه: روى

ماجه. وابن والترمذي داود أبو له روى وسلم، عليه

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الرحن. عبد أبو ويقال: المغيرة، أبو األسدي حدير بن زياد -٧٠٣

 الشعي، عامر عنه: وروى مسعود، وابن وعلي، عمر، عن: روى

 في حبان ابن وذكره ثقة، حاتم! أبو قال شداد، بن جامع صخرة وأبو

داود أبو له روى به، يحتج ثقة الدارقطني: وقال »الثقات»،

 تاريخ عن ١٦١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

 هذه في عنه شيخه عن حنيفة أبو اإلمام يروي وقال: البخاري

المسانيد.

 خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

.ه مسند في
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 بن الله عبد مولى المدني، المخزومي ميسرة زياد أي بن زياد -٧ ٠ ٤

ربيعة. ابي بن عياش

 أنس، بن مالك : عنه وروى وأنس، مواله، عن: روى دمشق، قدم

 »الثقات« في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: قال الليثي، زيد بن وأسامة

 يكرمه، العزيز عبد بن عمر كان مالك: وقال زاهدًا، عابدًا كان وقال:

 عبد ابن وقال وحده، يكون يزال ال معتزالً عابدًا رجال كان أيضام وقال

 منه، أفضل عصره في يكن لم والثقات، العباد الفضالء أحد كان البر:

 وثالثين خس سنة توفي أنه الموطأ« »مسند في الجوهري القاسم أبو وذكره

 له روى األبدال، من كان إنه ويقال: زمانه، أفضل من وكان قال: ومائة،

ماجه. وابن والترمذي مسلم

 تاريخ عن ١٦٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

مسنده. في خسرو ابن آثاره في يوسف أبو له روى قلت:

الواسطي. محمد أبو الجصاص، زياد أبي بن زياد-٧٠٥

 وعنه: سيرين، وابن والحسن، أنس، عن: روى األصل، بصري

 قال الوهي، خالد بن ومحمد الفرات، أبي بن بكر بن وداود هشيم،

 وقال جدًا، وضعفه بشيء ليس المديني: ابن وقال بشيء، ليس معين: ابن
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 النسائي: وقال الحديث، منكر حاتم: أبو وقال الحديث، واهي زرعة: أبو

 له روى مجهول، حاتم: أبو وقال به، بأس ال العجلي: وقال بثقة، ليس

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت. المسائل. في داود أبو

الكوفي. التميمي القزاز فرات بن الحسن بن زياد -٧ ٠ ٦

 قال نمير، وابن يحيى: أخوه عنه: وروى ومسعر، تغلب، بن أبان عن: روى

 ال الدارقطني: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره الحديث، منكر حاتم: أبو

غريب. حسن وقال: الترمذي له روى به، يحتج وال به بأس

 أخي ابن الكوفي، مالك أبو الثعلي مالك بن عالقة بن زياد —٧٠٧

قطبة.

 السفيانان، عنه: وروى الله، عبد بن وجرير عمه، عن: روى

 وقال ثقة، والنسائي: معين بن يحيى قال ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو وشعبة،

 أبي بن ليث وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره الحديث، صدوق حاتم: أبو

 ثقة، كان العجلي: وقال مسعود، ابن أدرك قد رجل زياد حدثنا سليم:

 وقال ثقة، كوفي : سفيان بن يعقوب وقال الشيوخ، عداد في وهو

 له روى المائة، قارب وقد ومائة، وثالثين خس سنة توفي الصريفيني:

الجاعة.

 تاريخ عن ١٦٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت
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المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 المقرئ وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

هم. نيد مسا في خسرو وابن

الكوفي. الحسن أبو الخزاعي فياض بن زياد -٧٠٨

 الرحمن، عبد بن وخيثمة االسود، بن عمرو عياض أبي عن: روى

 معين ابن قال وشعبة، وشريك، األعمش، وعنه: سلمة، بن وتميم

 وذكره شيخ، زرعة: أبو وقال ثقة، حاتم: أبو وقال ثقة، والنسائي:

 له روى ثقة، ثقة كوفي سفيان: بن يعقوب وقال »الثقات»، في حبان ابن

والنسائي. داود وأبو مسلم

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الكوفي. معشر أبو الحنظلي، التميمي كليب بن زياد -٧ ٠ ٩

 أيوب عنه: وروى جبير، بن وسعيد النخعي، إبراهيم عن: روى

 قديم الحديث في ثقة كان العجلي: قال الحجاج، بن وشعبة السختياني،

 أصحاب قدماء من صالح حاتم: أبو وقال ثقة، النسائي: وقال الموت،

 سليمان، أبي بن منحماد إلي أحب وهو حفظه، في بالمتين ليس إبراهيم،

 نقله ثقة، السبتي: جعفر وأبو المديني ابن وقال ثقة، النسائي: وقال

 حبان: ابن وقال ومائة، عشرين سنة مات عاصم: أبي ابن قال خلفون، ابن

 له روى الحديث، قليل وكان العراق، على عمر بن يوسف والية في توفي

والنسائي. والترمذي داود وأبو مسلم
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 تاريخ عن ١٦١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

حنيفة. أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

آثاره. في الحسن بن محمد له روى قلت:

 الحساني الله عبد بن حسان بن زياد بن يحيى بن زياد -٧ ١ ٠

البصري. العدني النكري الخطاب أبو

 عيينة، بن وسفيان وردان، بن وحاتم سليمان، بن معتمر عن: روى

 القاضي، يعقوب بن ويوسف الرازي، حاتم وأبو الجماعة عنه: وروى

 مات وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره ثقة، والنسائي: حاتم أبو قال

الجماعة. له روى ومائتين، وخمسين أربع سنة

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 تاريخ عن ١٦٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

الحافظ. البصري طالب أبو النبهاني، الطائي أخزم بن زيد —٧١١

 وعنه: مهدي، وابن القطان، ويحيى الطيالسي، داود أبي عن: روى

 الدارقطني: وقال ثقة، والنسائي: حاتم أبو قال مسلم، سوى الجماعة

 حبان ابن وذكره الرواية، في صدوق محمد: بن صالح وقال ثقة،

 سوى الجماعة له روى الحديث، مستقيم وقال: »الثقات«، في

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: مسلم.
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 الله عبد ابو : ويقال اسامة ابو العدوي القرشي اسلم بن زيد -٧١٢

الفقيه. المدني

 الله، عبد بن وجابر مالك، بن أنس عن: روى الخطاب، بن عمر مولى

 أنس، بن ومالك والسفيانان، أسلم، بن بنزيد أسامة ابنه عنه: وروى

 وقال هريرة، أبي من وال جابر من يسمع لم معين: ابن عن الدوري قال

 أحمد وقال أسلم، بن زيد هيبتي قط أحدًا هبت ما عجالن: ابن عن مالك

 وقال ثقة، خراش: وابن والنسائي سعد بن ومحمد حاتم وأبو زرعة وأبو

 القرآن، بتفسير عالمًا وكان والعلم، الفقه أهل من ثقة شيبة: بن يعقوب

 له روى ومائة، وثالثين ست سنة مات واحد: وغير خليفة وقال

الجماعة.

 تاريخ عن ١٥٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو عنه يروي وقال: البخاري

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

 كوفي الرهاوي، أسامة أبو الجزري، زيد وإسمه أنيسة بن زيد -٧١٣

موالهم. غنوى األصل

 عنهم وروى عمر، ابن مولى ونافع الزهري، مسلم بن محمد عن: روى

 وقال ثقة، معين: ابن قال ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو أنس، بن مالك

 وقال ثقة، كان الله. عبد بن عمرو وقال بأس، به ليس النسائي.
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 ثقة، العجلي: وقال للعلم، راوية فقيها، الحديث كثير ثقة كان سعد: ابن

 وحكى ثقة، سفيان: بن يعقوب وقال ثقة، داود: أبي عن اآلجري وقال

 النكرة، لبعض فيها وإن مقارب، حسن حديثه قال: أنه أحمد عن العقيلي

 يده، فحرك عنه سألت المروذي: وقال الحديث، حسن ذلك على وهو

 نمير وابن الذهلي أن خلفون ابن وذكر بذلك، هو وليس صالح وقال:

 ومائة، وعشرين خس سنة مات عمر: بن محمد وقال وثقوه، والبرقي

الجماعة. له روى ومائة، وعشرين سنةأربع غيره: وقال

 تاريخ عن ١٦٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 له روى قلت: المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد

 النجار بن مالك بن زيد بن الضحاك بن ثابت بن زيد-٧١٤

سعيد. أبو األنصاري

 وهو المدينة وسلم عليه الله صلى الني قدم المدني، خارجة أبو ويقال

 بكر، أبي وعن عنه، روى الوحي، له يكتب وكان سنة، عشرة إحدى ابن

 وسليمان، خارجة ابناه عنه: وروى عنهم، الله رضي وعثمان وعمر،

 غلب الشعي: عن عاصم قال سعيد، وأبو وأنس، عبيد، بن ثابت ومواله

 يوم مشاهده أول إن وقيل: والقرآن، الفرائض اثنتين: على الناس زيد

 الفتوى أصحاب كان مسروق. عن الشعي وقال الواقدي، قاله الخندق،
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 مسروق: وقال فيهم، فسماه ستة وسلم عليه الله صلى الني أصحاب من

 وفضائله العلم، في الراسخين من ثابت بن زيد فوجدت المدينة قدمت

 ثمان سنة وقيل: وأربعين، خس سنة توفي بكير: بن يحيى وقال كثيرة،

 وقيل وخسين، خس سنة وقيل: وخمسين، إحدى سنة وقيل: وأربعين،

الجماعة. له روى ذلك، غير

 تاريخ عن ١٥٧/٣ المسانيد" »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 في خسرو وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له وروى البخاري،

٠ مسندبهما

 ويقال: اليامي، عمرو بن الكريم عبد بن الحارث بن زبيد -٧ ١ ه

الكوفي. الله عبد ابو ويقال: الرحن عبد ابو اإليامي

 عنه: روى الشعي، وعامر النخعي، يزيد بن إبراهيم عن: روى

 معين ابن وقال ثقة، القطان: قال المعتمر، بن ومنصور الثوري، سفيان

 وقال كله، الليل يصلي كان شبرمة: ابن وقال ثقة، والنسائي: حاتم وأبو

 سعد: ابن وقال التشيع، إلى يميل كان أنه إال خيار ثقة ثقة سفيان: بن يعقوب

 وقال الحديث، بكثير وليس الشيوخ، عداد في وكان أحاديث، وله ثقة، كان

 شعبة عن خيثمة أبي ابن وحكى علويًا، وكان الحديث، في ثبت ثقة العجلي:

 »الثقات«: في حبان ابن وقال زبيد، من خيرا شيخًا بالكوفة رأيت ما قال:

 أبو وقال الشديد، الورع ولزوم الدين في الفقه مع الخشن العباد من كان
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 مات نمير: بن الله عبد بن محمد وقال ومائة، وعشرين اثنتين سنة مات نعيم:

الجماعة. له روى ومائة، وعشرين أربع سنة

 ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانديهم. في خسرو وابن نعيم وأبو والحارثي آثاريهما، في الحسن ابن

الحارث. بن زيد —٧١٦

١٦٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

 روى إبراهيم، سمع الحارثي، زيد فقال تاريخه في البخاري ذكره

 اإلمام عنه ويروي الله: عباد أضعف يقول والثوري، منصور، عنه:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو

أسامة. أبو الكلي شراحيل بن حارثة بن زيد-٧١٧

 من وكان كلها، المشاهد شهد وسلم، عليه اله صلى الله رسول مولى

 ابنه عنه: وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن روى المذكورين، الرماة

 عليه الله صلى الله رسول آخى عباس، وابن عازب، بن والبراء أسامة،

 عن عمر بن الله عبد بن سالم وقال المطلب، عبد بن حمزة وبين بينه وسلم

 القرآن أنزل حتى محمد بن زيد إال حارثة بن زيد ندعو كنا ما أبيه:

 ما عاتشة: عن البهي الله عبد وقال <، عند آدعوهمالبآبهمهوأقسط >

 أمره إال قط جيش في حارثة بن زيد وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث
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 سنة، وخسين خس ابن وهو الهجرة من ثمان سنة مؤتة يوم استشهد عليهم،

 وعيناه فيه قتل الذي اليوم في ألصحابه وسلم عليه الله صلى الني ونعاه

 أبي بن علي بعد وصلى بالله آمن ذكر أول كان : إسحاق ابن قال تذرفان،

 بالبطحاء وسلم عليه الله صلى الني رآم نعيم؟ أبو وقال حارثة، بن زيد طالب

 خديجة فوهبته مالها من فاشتراه لخديجة فذكره درهم بسبعمائة عليه ينادي

ماجه. وابن والنسائي مسلم له روى وأعتقه، فتبناه له، عنها الله رضي

 تاريخ عن ١٥٧/٣ المسانيد« »جامع في رزمي الخوا له ترجم قلت:

مسنده. في المقرئ ابن له وروى البخاري

الريان. بن الحباب بن زيد -٧١٨

 عن: روى الكوفي، العكلي الحسين أبو التميمي، رومان ويقال:

 المديني، بن وعلي أحمد، عنه: روى ذئب، أبي وابن والثوري، أنس، بن مالك

 عثمان قال وكذا ثقة، والعجلي: المديني بن علي قال هارون، بن ويزيد

 الدارقطني وقال صالح، صدوق حاتمن أبو وقال معين، ابن عن

 في جواالً كان الغرباء«: »تاريخ في يونس ابن وقال ثقة، ماكوال: وابن

واألربعة. مسلم له روى الحديث، حسن وكان الحديث، طلب في البالد

 وكونه جاللته ومع ١٦٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

 من وهو المسانيد هذه في كثيرًا حنيفة أبي عن يروي وأمثاله أحمد شيخ

حنبل. بن أحمد اإلمام شيوخ
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مسنده. في الحارثي له روى قلت:

األهوازي. الحريش بن زيد-٧١٩

 بن عمران عن: روى م١٤٣اإلسالم((ه/ »تاريخ في الذهي قال

 عبدان عنه: وروى وجماعة، عطاء، بن الوهاب وعبد الهاللي، عيينة

 إحدى سنة توفي وغيرهما، الهسنجاني، يوسف بن وإبراهيم األهوازي،

 »الثقات« في حبان ابن وذكره حديث، صاحب وكان وستين وأربعين

 بن الله عبد عنه ثنا عيينة، بن عمران عن يروي وقال: (١٢٦٣ )١٧٤/٥

 »الجرح في حاتم أبي ابن وقال أخطا، ربما عبدان القاضي موسى بن أحمد

 بن إبراهيم عنه: وروى عيينة، بن عمران عن روى :٥٠٤/٣ والتعديل«

 القطان: ابن وقال ٣٢٩٣ »اللسان« في الحافظ وقال الهسنجاني، يوسف

الحال. مجهول

 المقرئ وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم في خسرو وابن

 الكندي، زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد -٧٢٠

الحنفي. اللغوي النحوي المقرى البغدادي اليمن، أبو

 عشرين سنة شعبان، في ولد :٧٤/١٦ »السير« في الذهي قال

 وله العشر، بالروايات وقرأه مميز، صغير وهو القرآن وحفظ وخمسمائة،
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 إليه انتهى حتى عاش ثم قبله، ألحد تهيأ ما شيء وهذا أعوام، عشرة

 محمد أبي ومعلمه أستاذه على فتال والحديث؛ القراءات في اإلسناد علو

 بعض في الخياط سبط درجة في فصار أقوام، على قرأ ثم الخياط، سبط

 الحديد، أبي بن الله عبد بن الرحن عبد من. بدمشق وسمع الطرق،

 البالد، إلى وتردد كثير، عدد له وأجاز شيوخه، غالب عن بالرواية وتفرد

 وكثرت وجاها، عزا ورأى دمشق، استوطن ثم يتجر، والشام، مصر وإلى

 حنفيا، فانتقل حنبليا، وكان دهرا. وعمر الفضالء، عليه وازدحم أمواله،

 والنثر، النظم وله وصنف، ودرس وأفتى النحو، وفي الفقه، في وبرع

 قرأ وانطباع، دعابة ذا كيسا، ظريفا، نقله، في ثقة السماع، صحيح وكان

 الدين وعلم عنه، يسندها ولم السخاوي، الدين علم بالروايات عليه

وعدة. فارس، ابن الدين وكمال األندلسي، أحمد بن القاسم

 األنماطي، وابن الموفق، والشيخ الغني، عبد الحافظ عنه: وحدث

 توفي العقيمي، وابن القواس، ابن حفص: أبو باإلجازة عنه وروى

وستمائة. عشرة ثالث سنة شوال سادس االثنين يوم الكندي

 تاريخ من ١٦٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

النجار. ابن

البكري. خويلد بن زيد -٧٢١

 عنه: وروى مسعود، ابن عن :٣٩٥ ص »اإليثار« في الحافظ قال

 الكبير« »التاريخ في البخاري وقال الحيوان، في السلم في النخعي إبراهيم
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 الشعي: وقال محمد، والد الكوفي اليشكري خليدة بن زيد : ٣٩٣/٣

 في مسعود وابن العبدي حيان بن هرم لقي أنه خليدة بن آلزيد حدثني

 بن زيد :٥٠٦/٣ والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن وقال السلم،

 يقول أبي سمعت عنه..، روى عن..، روى محمد، والد الشيباني خليدة

 اليشكري خليدة بن زيد : ١٤٧/٢»الثقات« في حبان ابن وقال ذلك،

 وقال ابنه، عنه: روى مسعود، ابن عن يروي زيد، بن محمد والد كوفي،

 هو واليشكري اليشكري، من تصحف البكري ولعل »اإليثار«. في الحافظ

الصواب.

 تاريخ عن ١٦٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 مسعود ابن عن شيوخه عن حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

المسانيد. هذه في السلم في حديثا

آثاريهما. في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

العبدي. الحارث بن حجر بن صوحان بن -زيد٧٢٢

 وعلي، عمر، عن: روى : ١٧٣ المنفعة« »تعجيل في الحافظ قال

 قال وجماعة، حريث، بن والعيزار وائل، أبو عنه: وروى وغيرهما،

 قطعت األجلح: عن عبيد بن يعلى وقال الحديث، قليل كان سعد: ابن

 وهو الصحابة في مذكور هو قلت: الجمل، يوم قتل ثم جلوال يوم يدزيد

 بعدها الواو وسكون المهملة بضم - وأبوه صوحان، بن صعصعة أخو
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 وفادة له إن ويقال وسلم، عليه الله صلى الني أدرك - نون وآخر مهملة

 اكتنى الفارسي لسلمان حبه شدة فمن عائشة، أبا يكنى وكان عليه،

 فروة أبي عن جرير طريق من السراج العباس أبي تاريخ وفي سلمان، أبا

 فنزل وسلم عليه الله صلى الني مع مسير في كانوا أنهم بلغني غيره؟ أو

 من رجلين جندب، وما جندب زيد، وما »زيد فقال: بهم، يسوق

 الحق بين يفرق واآلخر الجنة، إلى جسده بعض يسبقه أحدهما أمتي

 انتهى وثالثين، ست سنة الجمل يوم وقتل كثيرة، زيد وفضائل والباطل«،
مختصرًا.

 تاريخ عن ١٥٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

آثاره. في يوسف أبو له وروى والخطيب، البخاري

 القرشي طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد -٧٢٣

ولد. أم امه المدني، الحسين أبو الهاشمي

 زين الحسين بن علي وأبيه عفان، بن عثمان بن أبان عن: روى

 وشعبة األعمش، سليمان عنه: وروى الباقر، جعفر أبي وأخيه العابدين،

 »الثقات»، في حبان ابن ذكره الزهري، مسلم بن ومحمد الحجاج، ابن

 وقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول أصحاب من جماعة رأى وقال:

 واآلخرة، الدنيا في أبي وحرب حربي الرافضة علي: بن زيد عن السدي

 وغيره: أسماء بن جويرية عن اليقظان أبو حدثنى خياط: بن خليفة وقال
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 إلى شخص ثم فأجازه الحيرة عمر بن يوسف علي قدم علي بن أنزيد

 لك ناخذ ونحن إرجع له: فقالوا الكوفة أهل من ناس فأتاه المدينة

 اثنتين سنة يعني فيها، فقتل وخرج كثير ناس فبايعه فرجع الكوفة،

 علي مسند في والنسائي والترمذي داود أبو له روى ومائة. وعشرين

ماجه. وابن

 تاريخ عن ١٥٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في ذكرناه مقال بينهما وجرى حنيفة أبو لقيه : وقال البخاري

المسانيد.

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

الخطاب. بن عمر بن زيد -٧٢٤

 بن عمر بن زيد ٤٨٢/١٩ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 بن رزاح بنعبداللهبنقرطابن رياح بن العزى عبد بن نفيل بن الخطاب

 طالب، أبي بن علي بنت كلثوم أم وأمه العدوي، القرشي كعب بن عدي

 بنت خديجة وأمها وسلم، عليه الله صلى الله رسول بنت فاطمة وأمها

 الله رضي الخطاب بن عمر جاء سفيان، أبي بن معاوية على وفد خويلد،

 األولون، المهاجرون فيه يجلس فكان الروضة، في المهاجرين مجلس إلى عنه

 تزوجت قال: المؤمنين؟ أمير يا بماذا فقالوا: زفوئني، فقال: إليهم فجلس

 عليه الله صلى الله رسول سمعت طالب، أبي بن علي بنت كلثوم أم

-٤١٤-
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 نسبي إال القيامة يوم منقطع وصهر وسبب نسب »كل يقول: وسلم

 والسبب النسب وسلم عليه الله صلى به لي فكان وصهري"، وسبي

 الخطاب بن عمر بن أنزيد وقيل فزفوه. الصهر، إليه أجمع أن وأردت

 وهو واحدة، ساعة في كلثوم أم وأمه هو توفي علي، بنت كلثوم أم ابن

 قال: األنصاري الله عبد بن جابر وعن أول، مات أيهما يدرى ال صغير

 الله صلى الله رسول بنت فاطمة بنت كلثوم أم الخطاب بن عمر تزوج

 عطاء عن ذلك مثل وروي درهم، ألف أربعين على وسلم عليه

 فصل تقدم عمر. بن الله لعبد علي بن الحسين وقال أيضا، الخراساني

 مولى أسلم بن خالد إن وقيل: عليهما، فصلى فتقدم وأخيك، أمك على

 يعرفه، وال برمية الليلة تلك زيدًا أصاب الذي هو الخطاب بن عمر

 عمر بن الله عبد أن والمحفوظ عليهما، صلى العاص بن سعيد إن وقيل:

 وخلفه أربعا، وكبر العاص، بن سعيد إمارة في عليهما صلى الذي هو

 وقال انتهى. وغيرهم، عباس، وابن الحنفية، وابن والحسين، الحسن،

 ولم شابا توفي الخراساني: عطاء قال م ٤١/٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

 وقال كلثوم، أم وأمه زيد، أخيه على صلى إنه عمر: ابن وقال يعقب،

 مع وفدنا قال: أبيه، عن األنصار، من رجل عن العالء، بن عمرو أبو

 أجمل من يومئذ وهو السرير، على فأجلسه معاوية، إلى عمر بن زيد

حتى فخنقه زيد إليه فنزل كلمة، أرطاة أبي بن بسر فأسمعه الناس،

-٤١٥-
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 عن هذا أن ألعلم إني لمعاوية: وقال صدره، على وبرك صرعه،
 وعمامته، رأسه شعث وقد زيد إلينا خرج ثم الخليفتين، ابن وأنا رأيك

 منا واحد لكل وأمر ألف، بمائة له وأمر معاوية، إليه اعتذر ثم

 ليال خرابة في حجر أصابه يقال: رجال، عشرون ونحن آالف، بأربعة

فمات.

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
آثاره.

البغدادي. نعيم بن زيد -٧٢ ه

 بن محمد عن حدث :٤٤٦/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 إسماعيل أبو عنه روى حنيفة، أبي صاحب الفقيه الحسن

البطيخي.

 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
٠ ه مسند

هكذا. األصل في الوليد، بن زيد -٧٢٦

 يوسف أبي حديث في الوليد بن زيد المناقب. في أحمد بن الموفق قال

الوليد. أبي عن أنيسة أبي بن زيد هو إنما

-٤١٦-
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 »جاع في الخوارزمي وقال أنيسة، أبي بن زيد ترجمة سبقت قلت:

 اإلمام عنه ويروي التابعين، جملة من الوليد بن زيد :١٦٠/٣ المسانيد«

المسانيد. هذه في حنيفة أبو

 المسند في وقع قد قلت: آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

 المكي، ميناء بن سعيد الوليد بأبي والمراد الوليد، أبي عن زيد خسرو البن

 الله، عبد بن جابر عن: روى البختري، مولى الوليد أبو المدني ويقال:

 جريج، بن الملك وعبد أنيسة، أبي بن زيد عنه: وروى نباتة، بن واألصبغ

 في حبان ابن وذكره ثقة، حاتم: وأبو معين بن ويحيى حنبل بن أحمد قال

 له روى ثقة، والتعديل»: »الجرح في النسائي وقال »الثقات»،

 في الله رحمه األفغاني الوفاء أبو الشيخ وقال النسائي، سوى الجماعة

 في أجد لم قلت: الهاد. بن شداد بن الله عبد أنه األغلب عليه: تعليقه

 بن زيد تالميذه في وال الله عبد بن جابر الكمال« »تهذيب من مشائخه

 بن زيد عنه: وروى جابر، عن يروي فهو ميناء بن سيعد وأما أنيسة أبي

 ، ١٥٣٦ مسلم عند وقع وقد ،٢٣٦٥ الكمال« »تهذيب في كما أنيسة أبي

 هذا رواية في جابر عن ميناء بن سعيد عن التصريح (٨٥) (٨٤)

 محرف هو الوليد بن زيد األصل في وقع ما أن هذا من فثبت الحديث،

 عن المكي ميناء بن سعيد الوليد أبي عن أنيسة أبي بن زيد والصواب:

جابر.

-٤١٧-
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الكوفي. سليمان أبو الجهني وهب بن زيد -٧٢٧

 روى الطريق، في وهو فقبض وسلم عليه الله صلى الني إلى رحل

 إسماعيل عنه: وروى البجلي، لله بنعبد وجرير عازب، بن البراء عن:

 خراش: ابن وقال ثقة، معين: ابن قال األعمش، وسليمان خالد، أبي ابن

 كان سعد ابن وقال صحيحة، ذر أبي عن وروايته الشام دخل ثقة، كوفي

 حديثه في : سفيان بن يعقوب وقال ثقة، العجلي: وقال الحديث، كثير ثقة

 له روى وتسعين، ست سنة مات منجويه: بن بكر أبو وقال كثير، خلل

الجماعة.

 تاريخ عن ١٦٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في ذر أبي عن عنه حنيفة أبو اإلمام يروي وقال: البخاري

المسانيد.

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

الكاتب. البرتي زيدان بن محمد بن زيدان -٧٢٨

 أيوب بن زياد عن: حدث :٤٨٧/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 النيسابوري هانئ بن وإبراهيم الرمادي، منصور بن وأحمد الطوسي،

 الحسن وأبو شاهين، وابن الدارقطني، عنه: روى مستقيمة، أحاديث

 في منه سمع أنه الثالج ابن وذكر الثالج، ابن القاسم وأبو الجندي، ابن
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 ٤٥٩/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال وثالثمائة، وعشرين اثنتين سنة

مستقيمة. أحاديثه

في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

- ه مند

-٤١٩-
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-٤٢١-
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الموضوعات فهرس

٣........................................................................األسماء كتاب

٣.......................................................................األلف باب

٣..................................................................أحمد اسمه من

٩٠ ..................................................................أبان اسمه من

٩٢..............................................................إبراهيم اسمه من

١٣٧..............................................................إسحاق اسمه من

١٤٩............................................................إسماعيل اسمه من

١٨١..........................................................................الباء باب

٢٠٣..........................................................................التاء باب

٢٠٦..........................................................................الثاء باب

٢٠.........................................................................الجيم باب

٢٣٧.........................................................................الحام باب

٣٤٠.........................................................................الخاء باب

٣٦٢........................................................................الدال باب

-٤٢٣-
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٣٧١........................................................................الذال باب

٣٧٤.........................................................................الراء باب

٣٨٦.........................................................................الزاء باب

٤٢١..................................................................الموضوعات فهرس

-٤٢٤-


