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بسحالرالرحمزاكيكر

السين باب

البربري. سعيد أبو الله عبد بن سابق -٧٢٩

 عمرو، أبي بن وعمرو مكحول، عن: يروي الرقة سكن بربر، أهل من

 سمعان ابن سعيد عن: يروي الذي وهو الجزيرة، وأهل األوزاعي، عنه: روى

 دمشق« »تاريخ في عساكر ابن وقال ،٤٣٣/٦ »الثقات« في حبان ابن قاله

 المهاجر أبو ويقال: أمية، أبو ويقال: سعيد، أبو الله عبد بن سابق :٣ /٢ ٠

 أشعارًا وأشده العزيز عبد بن عمر على قدم الشاعر، بالبربري المعروف الرقي،

 عنه: وروى وشعبة، عمرو، أبي بن وعمرو مكحول، عن: روى الزهد، في

 بينهما جمع أعين، بن وموسى السكوني، الوليد بن شجاع بدر وأبو األوزاعي،

 ليس الفاسق، مدح إذا حديث صاحب سابق أن وذكر اثنان... أنهما والظاهر

 وسابق وغيره، حنيفة وأبي مطرف عن مستقيمة أحاديثه الرقي ألن بالرقي، هو

 الحكمة في كالم صاحب البربري وسابق ذكرت ما غير هو يذكر الذي البربري

 »الكامل« في عدي ابن وقال انتهى. واحد، هما قلت: وغيره، الزهد وفي

 عن مستقيمة أحاديثه والرقي الرقي، لله بنعبد :سابق ١٣٠٨- ١٣٠٧/٣

 والحافظ ١٠٩/٢ »الميزان« في الذهي له ترجم وقد انتهى حنيفة، وأبي مطرف

٣٩٣/٤ »الثقات« في قطلوبغا بن وقاسم ،٣٣٢٨ »اللسان« في
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 تاريخ عن ١٨٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

 خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

هم نيد فيمسا

الكوفي. موالهم األشجعي رافع الجعد أبي بن سالم -٧٣٠

 وروى هريرة، وأبي طالب، أبي بن وعلي يدركه، ولم عمر عن: روى

 والنسائي: زرعة وأبو معين ابن قال عتيبة، بن والحكم الحسن، ابنه عنه:

 ثقته، على مجمع الحربي: إبراهيم وقال تابعي، ثقة العجلي: وقال ثقة،

 أمامة، أبو أدرك حاتم: أبو وقال عائشة، وال مسعود ابن يلق لم علي: قال

 الجماعة، له روى ثوبان، وال الدرداء، أبا وال عبسة، بن عمرو يدرك ولم

 إحدى وقيل: مائة، سنة مات الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن وقال

ذلك. قبل وقيل: ومائة،

 بن محمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاريهما، في الحسن

عمر. ابو العدوي الخطاب بن عمر بن الله عبد بن سالم -٧٣١

 وروى هريرة، وأبي أبيه، عن: روى الفقيه، المدني الله عبد أبو ويقال:

 زمان في أحد يكن لم مالك: قال الطويل، وحميد بكر، أبو ابنه عنه:
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المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 والعيش والفضل الزهد في الصالحين من مضى بمن أشبه الله عبد بن سام

 أهل فقهاء كان المبارك: ابن عن العسقالني الحسين بن علي وقال منه،

 أصح راهويه: بن وإسحاق حنبل بن أحد وقال منهم، فذكره سبعة المدينة

 سالم معين: ابن عن الدوري وقال أبيه، عن سام عن الزهري األسانيد:

 منهما، قريب المسيب بن وسعيد السواء، من قريب حديثهما والقاسم

 الحديث كثير ثقة كان سعد: ابن وقال ثقة، تابعي مدني العجلي: وقال

 ذي في ومائة ست سنة مات وجماعة: نعيم أبو وقال الرجال، من عاليًا

الجماعة. له روى الحجة، ذي أو القعدة

 تاريخ عن ١٧٢/٣"المسانيد »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

 مروان بن محمد مولى األموي، األفطس عجالن بن سالم -٧٣٢

الحراني. الجزري محمد أبو

 عمر، ابن مولى ونافع جبير، بن سعيد عن: روى كابل، سبي من إنه يقال:

 من أثبت وهو ثقة أحد: قال مرة، بن وعمرو الثوري، سفيان عنه: روى

 نقي مرجائ، وكان صدوق، حاتم: أبو وقال صالح، معين: ابن وقال خصيف،

 ابن وقال بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، جزري العجلي: وقال الحديث،

 حديثه، يجمع ثقة الدارقطني: عن الحاكم وقال الحديث، كثير ثقة كان سعدن
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 سنة بحران علي بن الله عبد قتله سعد: ابن وقال صالحا كان العجلي: وقال

ماجه. وابن والنسائي داود وأبو البخاري له روى ومائة، وثالثين اثنتين

 تاريخ عن ١٧٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 المقرئ وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن

مالك. بن السائب -٧٣٣

 كثير أبو وقيل: يحيى، أبو الثقفي زيد ابن ويقال: يزيد، ابن ويقال:

السائب. بن عطاء والد الكوفي

 ابنه عنه: روى طالب، أبي بن وعلي وقاص، أبي بن سعد عن: روى

 ثقة، تابعي كوفي العجلي: قال السبيعي، إسحاق وأبو السائب، بن عطاء

 عطاء، أبو كتيته بأن ورجح زيد، ابن بأنه وجزم »الثقات"، في حبان ابن وذكره

األربعة. له روى ثقة، معين: ابن وقال

 بن محمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاريهما، في الحسن

األسدي. األخرم فاتك بن - ثانيه وسكون أوله بفتح - سبرة -٧٣٤

 بن أيمن عن الشعي طريق من الطبراني روى فاتك، بن خريم أخو وهو
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 الكالم هذا الواقدي وذكر بدرا، شهدا وعمي أبي كان قال: خريم

 يذكرا لم ولهذا قلت: الفتح، بعد وأخوه خريم أسلم إنما وقال: واستنكره،

البدريين. في

 الدرداء بأبي مر فاتك بن سبرة أن الشاميين« »مسند في الطبراني وروى

 طريق ومن وسلم، عليه الله صلى محمد نور من نورا سبرة مع إن فقال:

 رجال رأيت لقد قال: عائذ، بن الرحمن عبد عن علقمة، بن محفوظ

 حكاه الغيظ، من بكى حتى جوابه من متحرجا غيظه فكظم سبرة سب

 »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت: ١٤/٢ »اإلصابة« في حجر ابن

صحبة. له وقال: البخاري تاريخ عن ١٧١/٣ المسانيد«

ثرية. أبو الجهني، عوسجة بن سبرة ويقال: معبد بن سبرة -٧٣ ه

 عن: روى صحبة، له المدني، الربيع أبو ويقال: ثلجة، أبو ويقال:

 فيه، خالف على الجهني مرة بن عمرو وعن وسلم، عليه الله صلى الني

 بعدها، فما الخندق شهد فيمن سعد بن ذكره الربيع، ابنه عنه: وروى

 تعليقًا البخاري له روى معاوية، خالفة في مات المروة، ذا ينزل وكان

واألربعة. ومسلم

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره،

-٧-



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 بن عمرو بن مالك بن جعشم بن مالك بن سراقة -٧٣٦

المدلجي. تيم بن مالك

 الذي وهو قديدا، ينزل كان الصحابة، مشاهير من سفيان أبا يكنى

 المدينة إلى مهاجرين خرجا حين وأبابكر وسلم عليه الله صلى الني لحق

 وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن؟ روى مشهورة، وقصته

 العاص، بن عمرو بن الله وعبد عباس، وابن الله، عبد ابن جابر عنه:

 أربع سنة عثمان خالفة صدر في مات وغيره: البر عبد ابن وقال وغيرهم،

 سوى الجماعة له روى عثمان، بعد مات إنه قيل: وقد قال وعشرين،

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: مسلم.

آثاره.

مصعب. بن السرى بن يحيى بن السرى -٧٣٧

 في الذهي قال الداري، الكوفي السري، بن هناد أخي ابن عبيدة أبو

 غسان وأبي وقبيصة، نعيم، أبي عن: روى ٥٤٨/٦ اإلسالم« »تاريخ

 بن الله وعبد يوسف، بن محمد بن محمد ذر أبو عنه: وروى النهدي،

 صدوقا، كان حاتم: أبي ابن قال وطائقة، عقدة، وابن الحلواني، جامع

ومائتين. وسبعين أربع سنة منه، بقين لتسع المحرم في توفي عقدة: ابن وقال

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد
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الكوفي. الشيباني عمرو أبو إياس بن سعد -٧٣٨

 السبيعي، إسحاق أبو عنه: وروى وحذيفة، وعلي، مسعود، ابن عن: روى

 معين: ابن عن خيثمة أبي ابن قال كهيل، بن وسلمة المعتمر، بن ومنصور

 في حبان ابن وسماه ثقته، على مجمع الطبري: الحسن بن الله هبة وقال ثقة،

 سعد: ابن وقال صحبة، له وليست الجاهلية في حج وقال: سعيدًا، »الثقات«

 ومائة عشرين عاش خالد: أبي بن إسماعيل وقال أحاديث، وله ثقة كان

الجماعة. له روى وتسعين، ست سنة وفاته فتكون سنة،

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

أسلم. بن برد بن الصلت بن سعد -٧٣٩

 بن جرير موالي من شيراز، قاضي الفقيه، الكوفي البجلي الصلت أبو

 »السير« في الذهي قال حديثه، بها وشر شيراز أقام البجلي، الله عبد

 طريف، بن ومطرف واألعمش، عروة، بن هشام عن: حدث :٣١٨/٩

 الحماني، الحميد عبد بن ويحيى األنصاري، الله عبد بن محمد عنه: روى

 سعد؟، فعل ما فقال: الثوري سفيان عنه سأل شيبة، أبي بن بكر وأبو

 الحديث صالح هو قلت: الحش، في وقع درة قال: شيراز، قضاء ولي قالوا:

انتهى. ومائة، وتسعين ست سنة توفي جرحا، فيه ألحد علمت وما

 تاريخ عن ١٨٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري
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 وابن الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

مسانيدهم. في خسرو

الكوفي. األشجعي مالك أبو اشيم بن طارق بن سعد -٧ ٤ ٠

 أوفى، أبي بن الله وعبد حراش، بن وربعي مالك، بن أنس عن: روى

 بن أحمد قال عوانة، وأبو الحجاج، بن وشعبة الثوري، سفيان عنه: وروى

 حاتم: أبو وقال ثقة، العجلي: لله بنعبد وأحمد معين بن ويحيى حنبل

 حبان ابن وذكره بأس، به ليس النسائي: وقال حديثه، يكتب الحديث صالح

 وثقه خلفون: ابن وقال ثقة، »السيرة«: في إسحاق ابن وقال »الثقات«، في

 عالم، ثقة أنه في يختلفون أعلمهم ال البر: عبد ابن وقال وغيره، نمير ابن

 تعليقًا البخاري له روى ومائة، األربعين حدود إلى بقي الصريفيني: وقال

واألربعة. ومسلم

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

ه. مسئد

الخزرجي. األنصاري حارثة بن دليم بن عبادة بن سعد -٧٤١

 الله رسول صاحب المدني، قيس أبو ويقال؟ ثابت، أبو الخزرج، سيد

 من وغيرها العقبة وشهد بدرًا، شهوده في اختلف وسلم، عليه الله صلى

 واختلف النقباء، أحد وكان :٣٠ /٢ »اإلصابة«: في الحافظ وقال المشاهد،

 فنهس للخروج يتهيًا كان سعد: ابن وقال البخاري، فأثبته بدرًا، شهوده في
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 وقال عليها"، حريصًا كان »لقد وسلم عليه الله صلى الني وقال فأقام،

 له: يقال فكان والرمي، العوم ويحسن بالعربية، يكتب وكان سعد: ابن

 من ثمانين ليلة كل يعشي عبادة بن سعد كان بالجود، مشهورًا وكان الكامل،

 الشام إلى وخرج مشهورة، بكر أبي بيعة عن تخلفه في وقصته الصفة، أهل

األربعة. له روى عشرة، ست سنة وقيل. عشرة، خس سنة بجوران فمات

 تاريخ عن ١٧١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له وروى البخاري،

الكوفي. الهذيل أبو الطائي عبيد بن سعد -٧٤٢

 الثوري، عنه: وروى جبير، بن وسعيد يسار، بن بشير عن: روى

 بأس، به ليس يحيى: عن المديني ابن قال القطان، ويحيى المبارك، وابن

 اآلجري وقال حديثه، يكتب حاتم: أبو وقال ثقة، معين: وابن أحمد وقال

 »الثقات« في حبان ابن وذكره لقاءه، يتمنى شعبة كان داود: أبي عن

 الجماعة له روى وغيرهم، نمير وابن سفيان، بن ويعقوب العجلي، ووثقه

 بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: ماجه. ابن سوى

آثاره. في الحسن

الكوفي. حمزة أبو السلمي عبيدة بن سعد -٧٤٣

 وروى عازب، بن والبراء عمر، وابن شعبة، بن المغيرة عن: روى

معين ابن قال مرثد، بن وعلقمة المعتمر، بن ومنصور األعمش، عنه:
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 كثير ثقة كان سعد: ابن وقال ثقة، تابعي العجلين وقال ثقة، والنسائين

 والية في مات الكالباذي: وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره الحديث،

الجماعة. له روى العراق، على هبيرة بن عمر

 آثاره، في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي

الخدري. سعيد أبو األنصاري، عبيد بن سنان بن مالك بن سعد —٧٤٤

 الني عن: روى غزوة، عشرة اثنتي ذلك بعد وغزا أحد، يوم استصغر

 الرحن، عبد ابنه وعنه: ألمه، وأخيه أبيه، وعن وسلم، عليه الله صلى

 عن سفيان أبي بن حنظلة قال عباس، وابن كعب، بنت زينب وزوجته

 الله صلى الله رسول أصحاب أحداث من أحد يكن لم أشياخه:

 بكير: وابن نمير وابن الواقدي وقال سعيد، أبي من أفقه وسلم عليه

 له روى وستين، أربع سنة مات وقيل: وسبعين، أربع سنة مات

الجماعة.

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

الصيرفي. الناقد إبراهيم بن محمد بن سعد -٧ ٤ ه

 بن عثمان بن محمد عن: روى :١٦٥/١٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت: انتهى. نعيم، أبو وعنه: شيبة، أبي
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العوفي. سعد بن عطية بن الحسن بن محمد بن سعد -٧٤٦

 بن وفليح أبيه، عن: حدث :١٢٦/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 بكر وأبو محمد، ابنه عنه: وروى مصرف، بن طلحة بن ومحمد سليمان،

 قلت األثرم: بكر أبو قال التمتام، غالب بن ومحمد الدنيا، أبي ابن

 أمر فالنًا أن زعم عجب، بشيء إنسان اليوم أخبرني الله: عبد ألبي

 الحديث، في الناس أوثق هو م وقال العوفي، بن سعد عن بالكتاب

 الله سبحان الله، إال إله ال وقال: جدا، الله عبد أبو ذلك فاستعظم

 ترهيب يكون أن وقبل يخوفوا، أن قبل شيء أول امتحن جهمي ذاك

 ثم شيء؟، فأي فقال: إذًا؟، جهمي فهذا الله عبد ألبي قلت فأجابهم،

 عنه، يكتب أن يستاهل ممن يكن لم أيضًا هذا يكن لم لو الله: عبد أبو قال

 وثقه :٥٧٢ ا ه اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال لذلك، موضعًا كان وال

 له يترجم لم قلت: جهميًا كان فقال: حنبل بن أحمد وأما بعضهم،

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي

سعد. بن محمد بن سعد —٧٤٧

 البجلي العباس أبو ويقال: محمد، أبو سعد بن الله عبد ابن ويقال:

 روى :٢٧٦/٢٠ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال القاضي، البيروتي

 بن وسهيل الحوراني، أيوب بن وإبراهيم الشافعي، محمد بن إبراهيم عن:

 وكتبت أبي عنه روى حاتم: أبي بن محمد أبو وقال العكاوي، الرحمن عبد
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 تسع سنة مات محمد: أبي بن سليمان أبو وقال ثقة، صدوق وهو عنه

 روى م٥٤٨/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال ومائتين، وسبعين

 ووثقه زبر، بن أحد بن الله وعبد الدوالبي، بشر وأبو صاعد، ابن عنه:

بكار. بن الحميد عبد له شيخ وأقدم حاتم، أبو

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

المروزي. عصمة أبو معاذ بن سعد -٧٤٨

 بن الحسن بن علي سمع: :٨٩/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 حمدويه، بن محمد رجاء أبو عنه: روى زرعة، أبي بن العزيز وعبد شقيق،

 وقال الحجة، ذي في ومائتين وخسين ثالث سنة بمرو توفي مرو، وأهل

باطل. وحديثه مجهول : ١٨٥/٣ »الميزان« في الذهي

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

 سعد بن الحسن والد الكوفي، الهاشمي القرشي معبد بن سعد -٧٤٩

طالب. أبي بن علي مولى

 بن الرحمن عبد عن: روى طالب، أبي بن بنعلي الحسن مولى ويقال؟

 وروى طالب، أبي بن وعلي -، محفوظًا كان إن - مسعود بن الله عبد

 له روى »الثقات«، في حبان ابن ذكره سعد، بن الحسن ابنه عنه:

 في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: ماجه. ابن
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مسنده. في خسرو وابن آثاره

أهيب. بن مالك واسمه وقاص أبي بن سعد -٧ ه ٠

 إسحاق، أبو الزهري كالب بن زهرة بن مناف عبد بن وهيب ويقال:

 من أول وهو وسلم، عليه الله صلى الله رسول قبل وهاجر قديمًا، أسلم

 الني عن: روى كلها، والمشاهد بدرًا وشهد الله، سبيل في بسهم رمى

 أوالده عنه: وروى حكيم، بنت خولة وعن وسلم، عليه الله صلى

 أحد وهو المؤمنين، أم وعائشة ومصعب، ومحمد، وعمر، وعامر، إبراهيم،

 أحد وكان بذلك، مشهورًا الدعوة مجاب وكان الشورى، أهل الستة

 وسلم عليه الله صلى الله رسول يحرسون كانوا الذين قريش من الفرسان

 على الله وفتح فارس، قتال وتولى الكوفة، كوف الذي وهو مغازيه، في

 عزله، ثم أعاده ثم عزله تم لعمر، الكوفة على أميرًا وكان القادسية، يديه

 لم فإني الوالي، به فليستعن وإال فذاك سعد وليها إن مرضه: في وقال
 في توفي أنه واحد غير ذكر جدا، كثيرة ومناقبه خيانة، وال عجز عن أعزله

 وفاته تاريخ في واختلف بالبقيع، ودفن المدينة، إلى وحمل بالعقيق، قصره

 سنة وقيل: وخسين، خس سنة وقيل: وخسين، إحدى سنة مات فقيل:

 وفاة، العشرة آخر وهو وخسين ثمان سنة وقيل. سبع، سنة وقيل: ست،

 المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت الجماعة له روى

 آثاره، في الحسن بن محمد له وروى البخاري، تاريخ عن١٧٠/٣

مسانيدهم في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي
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النيسابوري. الحسن أبو الفراء يزيد بن سعد -٧ ٥ ١

 طهمان، بن إبراهيم عن: روى :٤٨٠/١ »السير« في الذهي قال

 بن محمد عنه: وروى رباح، بن علي بن وموسى فضالة، بن ومبارك

 وآخرون، البيهقي، الحسين بن وداود الحسن، بن وأيوب الوهاب، عبد

انتهى. سواء، قبله الذي طبقة من الصدق، محله

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

مالك. بن سعيد أو سعد —٧٥٢

 أظنه مصدقا بعثه عمر أن الحسن: عن السائب بن عطاء عن: روى

.٣٩٦ »اإليثار« في الحافظ قاله الخدري، سعيد أبو هو مالك بن سعد

 سعيد أبو األنصاري عبيد بن سنان بن مالك بن سعد هو قلت:

 عن: روى غزوة، عشرة اثنتي ذلك بعد وغزى أحد، يوم استصغر الخدري

 النعمان، بن قتادة ألمه وأخيه أبيه، وعن وسلم، عليه الله صلى الني

 بن وزيد وجابر، الرحمن، عبد ابنه عنه: وروى وعثمان، وعمر، بكر، وأبي

 أحداث من أحد يكن لم أشياخه: عن سفيان أبي بن حنظلة قال ثابت،

 الواقدي قال سعيد، أبي من أفقه وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب

 له روى بالمدينة، بعضهم زاد وسبعين، أربع سنة مات بكير: وابن نمير وابن

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: الجماعة.

آثاره.
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منصور. بن نصر بن سعدان -٧٥٣

 له، لقب وسعدان سعيد واسمه: البزاز، البغدادي الثقفي عثمان أبو

 معاوية، وأبا عيينة، بن سفيان سمع: :٢٠٥/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 والقاضي صاعد، بن ويحيى الدنيا، بي بن بكر أبو عنه: وروى ووكيعًا،

 الرحمن عبد أبو وقال صدوق، حاتمم أبو وقال المحاملي، إسماعيل بن الحسين

 توفي المنادي: ابن وقال مأمون، ثقة فقال: عنه الدارقطني سألت السلمي:

 »تاريخ في الذهي له وترجم ومائتين، وستين خس سنة القعدة ذي في

التاريخ. من ملخصًا ٣٣٥/٦ اإلسالم«

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

 يحيى أبو اللخمي، صالح بن يحيى بن سعيد هو سعدان -٧٥٤

بسعدان. المعروف الكوفي

 بن وشعبة األعمش، وسليمان سلمة، بن حماد عن: روى دمشق، سكن

 بن وسليمان المروزي، حجر بن وعلي عمار، بن هشام عنه: وروى الحجاج،

 بالكذب، يتهم ممن عندي هو ما دحيم: قال الدمشقي، الرحمن عبد

 مستقيم مأمون ثقة حبان: ابن وقال الصدق، محله حاتم: أبو وقال

 والنسائي البخاري له روى بذلك، ليس الدارقطني: وقال الحديث، في األمر

ماجه. وابن

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت؟
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القاسم. أبو العراد، موسى بن محمد بن أحد بن سعيد —٧٥٥

 سنان بن محمد عن: حدث :١٠٧/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 الجراحي، القاضي عنه: روى العكبري، حماد بن الهيثم بن ومحمد القزاز،

 ست سنة في مات أنه مخطه: قرأته فيما الثالج ابن وذكر الثالج، وابن

وثالثمائة. وعشرين

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

األصل. مروزي عثمان أبو الله عبد بن إسرائيل بن سعيد -٧٥٦

 عيسى بن إسماعيل عن: حدث :٩٨/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى األحمر، زياد بن جعفر بن وعلي العابد، أيوب بن ويحيى العطار،

 والطبراني، المؤدب، الحكم بن محمد بن وجعفر الطسي، الصمد عبد عنه.

 وثمانين ثمان سنة توفي :٧٥٣/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

ومائتين.

 تاريخ عن ١٨٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب،

 النحوي األنصاري زيد أبو بشير بن ثابت بن أوس بن سعيد -٧٥٧

البصري.

وروى جريج، وابن عون، وابن عروبة، أبي بن سعيد عن: روى
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 قال سعد، بن ومحمد الرازي، حاتم وأبو سالم، بن القاسم عبيد أبو عنه:

 في الحاكم وقال ثقة، كان محمد: بن صالح وقال صدوقا، كان معين: ابن

 عبيد أبو وثقه »التهذيب«: في األزهري وقال ثبتًا، ثقة كان »المستدرك«:

 القدر، إلى نسب الكنى: في النسائي وقال يصدق، ثعلب: وقال حاتم، وأبو

والترمذي. داود أبو له روى

 تاريخ عن م ١٧٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروي وقال: الخطيب،

البخاري. الهمداني موسى بن أيوب بن سعيد -٧٥٨

 معاوية، أبي عن: روى ن٩٠/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن أحمد بن إسحاق عنه: وروى وطائفة، محمد، بن وأسباط ووكيع،

 إحدى سنة رجب في توفي سعيد، بن حدان بن محمد وحفيده خلف،

ببخارى. ومائتين وخسين

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

الكوفي. األشعري موسى أبي بن عامر بردة أبي بن سعيد -٧٥٩

 قتادة، وعنه: وائل، وأبي مالك، بن وأنس أبيه، عن: روى

 ثبت بخ حنبل: بن أحمد عن الميموني قال عوانة، وأبو وشعبة،

 صدوق حاتم: أبو وقال ثقة، والعجلي: معين ابن وقال الحديث، في
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الجماعة. له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت

 محمد أبو موالهم الوالي األسدي هشام بن جبير بن سعيد -٧٦٠

الكوفي. الله عبد أبو ويقال:

 ابناه عنه: وروى عمر، وابن الزبير، وابن عباس، ابن عن: روى

 أبيه: عن ميمون بن عمرو قال حكيم، بن ويعلى الله، وعبد الملك عبد

 إلى محتاج وهو إال أحد األرض ظهر على وما جبير بن سعيد مات لقد

 حين ابنه جبير بن سعيد دعا حسين: أبي بن سعيد بن عمر وقال علمه،

 سبع بعد أبيك بقاء ما يبكيك؟ ما فقال: يبكي ابنه فجعل ليقتل، دعى

 على حجة إمام ثقة هو الطبري: القاسم أبو وقال سنة؟، وخمسين

 سنة، وأربعين تسع ابن وهو وتسعين خس سنة شعبان في قتل المسلمين،

 يكتب وكان ورعا، فاضالً عابدًا فقيهًا كان »الثقات": في حبان ابن وقال

 كتب ثم الكوفة، قضاء على كان حيث مسعود بن عتبة بن الله لعبد

 فلما القراء، جملة في األشعث ابن مع خرج ثم موسى، أبي بن بردة ألبي

 القسري خالد فأخذه مكة، إلى جبير بن سعيد هرب األشعث ابن هزم

 وهو تسعين و خس سنة الحجاج فقتله الحجاج، إلى به بعث و مدة بعد

 خيثمة: أبي ابن وقال بأيام بعده الحجاج مات ثم سنة، وأربعين تسع ابن

مرسالت سعيد: بن يحيى قال - المديني ابن يعني - علي كتاب في رأيت
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 له روى ومجاهد، عطاء مرسالت من إلي أحب جبير بن سعيد

الجماعة.

 تاريخ عن ١٧٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي شيوخ بعض عنه يروي وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

بنجيل. -سعيد٧٦١

 :٣٩٦ »اإليثار« في الحافظ قال الله، عبيد عنه: وروى عمر، ابن عن

 وقال (،١٦٠٦) ٣٨٣/٣ »الثقات« من الثالثة الطبقة في حبان ابن وذكره

 نعيم، أبو عنه: روى حراش، بن ربعي عن: يروي العبسي: جميل بن سعيد

 يقول أبي سمعت وقال: ١٠/٤ والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن وذكره

 الكوفي، هو وزاد: (،١٥٣٦) ٤٦٢/٣ »التاريخ« في البخاري وذكره ذلك،

 بن ربعي إال شيخا له يذكر فلم ،٣٩٦ »اإليثار« في الحافظ قال ما وصح

عمر. ابن من سماعه يثبت لم فكأنه جرحا، فيه يذكرا ولم حراش،

 مع الخوارزمي له يترجم ولم جرحا، فيه يذكروا لم ثالثتهم بل قلت:

آثاره. في الحسن بن محمد له روى أنه

الجهم أبي بن -سعيد٧٦٢

اإلمام أصحاب من : ١٨٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال
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المسانيد. هذه في عنه يروي من وهو حنيفة، أبي

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

سالم. بن محمد بن الحكم بن سعيد -٧٦٣

 الصبيغ أبي مولى المصري، محمد أبو الجمحي مريم أبي بابن المعروف

 البخاري، عنه: وروى والليث، مالك، عن: روى جمح، بن مولى

 كان العجلي: وقال ثقة، حاتم: أبو وقال حجة، داود: أبو قال والباقون،

 حبان ابن وذكره الحكم، عبد بن الله عبد ومن منه أعقل بمصر أر لم عاقالً

 وعشرين أربع سنة مات الثقات، من ثقة معين: ابن وقال »الثقات»، في

الجماعة. له روى ومائتين،

 تاريخ عن ١٧٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

قبله. مات أنه على حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

زنجل. بن -سعيد٧٦٤

 بلده، أهل عنه: روى إبراهيم، بن مكي عن: يروى بلخ، أهل من

 ،٢٧١/٨ حبان البن »الثقات« في كما عثمان، أبو كنيته أخطأ ربما

.٤٧٨/٤ قطلوبغا بن لقاسم و»الثقات«

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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العدوي. القرشي نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد -٧٦٥

 بالجنة، لهم المشهود العشرة أحد الخطاب بن عمر عم ابن األعور أبو

 قديمًا إسالمه وكان األولين المهاجرين من كان البر: عبد بن عمر أبو قال

 خبر ذلك في وخبرهما عمر، إسالم كان زوجته وبسبب عمر، قبل

 إحدى سنة مات الخطاب، بنت فاطمة وامرأته هو وهاجر حسن،

الجماعة. له روى بالكوفة، مات إنه وقيل: بالمدينة، وخسين

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

القداح. سالم بن سعيد -٧٦٦

 مكة، سكن كوفي ويقال: األصل، خراساني المكي عثمان أبو

 بن يحيى قال والشافعي، عيينة، ابن عنه: وروى والثوري، جريح، ابن عن: روى

 ما الصدق إلى عندي هو زرعة أبو وقال ثقة، مرة: وقال بأس، به ليس معين:

 اإلرجاء، إلى يذهب صدوق داود: أبو وقال الصدق، محله حاتم: أبو وقال هو،

 مستقيمة، وأحاديثه الحديث حسن عدي: إبن وقال بأس، به ليس النسائي: وقال

 بن والقاسم جريج ابن عن بمكة عنه كتب عنه، الرواية كثير الشافعي ورأيت

 وقال الحديث، مقبول به، بأس ال صدوق عندي وهو وغيرهما، معين

 بمكة يفتي القداح سعيد كان يقول الشافعي سمعت الربيع حدثنا الساجي:

والنسائي. داود أبو له روى العراق، أهل قول إلى ويذهب

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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الكاتب. القاسم أبو سعدان بن سعيد -٧٦٧

 بن الملك عبد بن محمد عن: حدث :١٠٣/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 موسى بن وإسحاق الهروي، الله عبد بن وإبراهيم الشوارب، أبي

 ومحمد الخرقي، جعفر بن أحمد بن إبراهيم عنه: روى األنصاري،

 وثالث عشرة ثالث سنة من المحرم في مات صدوقا، وكان المظفر، ابن

صدوق. بغدادي ن٢٦٤/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال مائة،

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

المقبري. كيسان واسمه سعيد أبي بن سعيد -٧٦٨

 والمقبري ليث، بني من إلمرأة مكاتبًا أبوه وكان المدني، سعد أبو

 وقاص، أبي بن سعد عن: روى لها، مجاورًا كان بالمدينة مقبرة إلى نسبة

 بن وشعبة سعد، بن والليث مالك، عنه: روى سعيد، وأبي هريرة، وأبي

 عثمان وقال بأس، به ليس أبيه: عن أحمد بن الله عبد قال الحجاج،

 -، الرحمن عبد بن العالء من يعني - أوثق سعيد معين: ابن عن الدارمي

 وقال ثقة، والنسائي: زرعة وأبو والعجلي سعد وابن المديني ابن وقال

 حاتم: أبو وقال سعد، بن الليث فيه الناس أثبت جليل ثقة خراش: ابن

 موته، قبل واختلط وكبر تغير كان قد شيبة: بن يعقوب وقال صدوق،

 كبر، بعدما المقبري سعيد حدثنا يقول: شعبة وكان سنين، بأربع يقال:

 أهل من يكون أن وأرجو هذا شعبة لقول ذكرته إنما عدي: ابن وقال
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 سنة مات حبيب: بن نوح وقال بخير، إال أحد فيه تكلم وما الصدق،

الجماعة. له روى ومائة، عشرة سبع

 تاريخ عن ١٧٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن والمقرئ آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

سعيد. أبي بن سعيد -٧٦٩

 محمد بن أحمد بن سعيد وهو ١١/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 عن: بها وحدث بغداد، قدم النيسابوري عثمان أبو جعفر ابن

 بن أحمد بن وجعفر األخرم، يعقوب بن ومحمد األصم، العباس أبي

 حازم أبو وحدثنا ببغداد، الواسطي العالء أبو القاضي عنه حدثنا ماهويه،

 ضعفه الكوفي، دارم أبي بن محمد بن أحمد عن عنه بنيسابور، وي لعبد ا

وثالثمائة. وستين تسع سنة األولى جمادى في توفي الصلت، بن أحمد

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

الكوفي. األصغر الشيباني سنان أبو البرجمي، سنان بن سعيد -٧٧ ٠

 وعنه: مرة، بن وعمرو السبيعي، إسحاق وأبي طاوس، عن: روى

 وقال الحديث، في بالقوي ليس أحمد: قال ووكيع، المبارك، وابن الثوري،

 حاتم: أبو وقال الحديث جائز كوفي العجلي: وقال ثقة، معين: ابن

-٢٥-



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 النسائي: وقال الناس، رفعاء من ثقة داود: أبو وقال ثقة، صدوق

 سوى الجماعة له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس

البخاري.

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 أمية بن العاص بن سعيد أحيحة أبي بن العاص بن سعيد -٧٧١

األموي. القرشي

 الله صلى الني عن؟ روى المدني، الرحمن عبد أبو ويقال: عثمان، أبو

 الخطاب، بن وعمر عفان، بن عثمان وعن مرسال، وسلم عليه

 قبض سعد: بن محمد قال الصلت، بن وكثير الزبير، بن عروة عنه: وروى

 بن عمر أبو وقال سنين، تسع ابن وهو وسلم عليه الله صلى الني

 أحد وهو والفصاحة السخاء جمع قريش، أشراف من كان البر: عبد

 الكوفة، على عثمان استعمله عفان، بن لعثمان المصحف كتبوا الذين

 خالفة في - أيضًا - جرجان افتتح إنه ويقال: فافتتحها، طبرستان وغزا

 العاتق حبل على بجرجان رجالً ضرب إنه يقال: أيدًا، وكان عثمان،

 في البخاري له روى وخسين، تسع سنة مات مرفقه، من السيف فأخرج

 في ماجه وابن والنسائي »المراسيل« في داود وأبو ومسلم »األدب«

»التفسير«.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 يعرف ألنباري ا عثمان ابو رجاء ابي بن الله عبد بن سعيد -٧٧٢

عجب. بابن

 عمار بن هشام عن: حدث :١٠٢/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 السكوني عمرو بن وسعيد المقرئ، الدوري عمر وأبي الدمشقي،

 القاضي، كامل بن وأحمد مخلد، بن محمد عنه: روى وغيرهم، الحمصي،

 لعشر السبت يوم توفي به، بأس ال الدارقطني: وقال الشافعي، بكر وأبو

 له وترجم باألنبار، ومائتين وتسعين ثمان سنة اآلخرة جمادى من بقين

عنه. مختصرًا ٩٤٧/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

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

 بن عثيم أبو ويقال: عثمان أبو الزبيدي، الجبار عبد بن سعيد -٧٧٣

الحمصي. سعيد أبي

 جناح، بن وروح حرب، بن ووحشي عروة، بن هشام عن: روى

 قال المقدمي، بكر أبي بن ومحمد آدم، بن ويحيى الوليد، بن بقية وعنه:

 بشيء، يكن لم المديني ابن وقال يكذبه، جرير وكان بالبصرة رأيته قتيبة.

 عليه، يتابع ال مما حديثه وعامة عدي: ابن وقال ضعيف، النسائي: وقال

ماجه. ابن له روى

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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 موالهم الخزاعي، أبزى بن الرحن عبد بن سعيد —٧٧٤

الكوفي.

 بن سلمة عنه: وروى وواثلة، عباس، ابن وعن أبيه، عن: روى

 »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: قال دعامة، بن وقتادة كهيل،

 حسن هو حنبل: بن أحمد وقال مرسلة، عثمان عن روايته زرعة: أبو وقال

 له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: الجماعة. له روى الحديث،

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره، في يوسف أبو

محمد. أبو التنوخي، يحيى أبي بن العزيز عبد بن سعيد -٧٧٥

 صهيب، بن العزيز عبد عن: روى الدمشقي، العزيز عبد أبو ويقال:

 قال المبارك، وابن وشعبة، الثوري، وعنه: الدمشقي، يزيد بن وربيعة والزهري،

 سعد: ابن وقال ثبت، ثقة النسائي: وقال ثقة، والعجلي: حاتم وأبو معين ابن

 في نعيم أبو له روى قلت: واألربعة. مسلم له روى الله، شاء إن ثقة كان

٠ ه مطن

بكر. بن عثمان بن سعيد -٧٧٦

 :٩٧ ا٩ »التاريخ« في الخطيب قال بغداد، نزل األهوازي سهل أبو

 أسمع لم وقال: واحدا، حديثًا الطيالسي الوليد أبي عن بها حدث

 بن والربيع المديني، يحيى بن العزيز عبد عن الكثير وحدث غيره، منه

 بن وأحمد اآلدمي، بن عثمان بن أحمد عنه: روى األشناني، يحيى

-٢٨-



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 الدارقطني: وقال ثقة، كان وقال: زياد، بن سهل وأبو خزيمة، بن الفضل

 ٧٥٣/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم ببغداد، حدث صدوق

 له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: بغداد". »تاريخ من ملخصًا

مسانيدهم في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي

الحمصي. عثمان أبو التنوخي عثمان بن سعيد —٧٧٧

 بكر بن بشر عن: روى :٣٣٧/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 عنه: وروى الرصاصي، زياد بن الرحمن وعبد المغيرة، وأبي التنيسي،

 ومحمد عدي، بن نعيم وأبو الصدق، محله وقال: حاتم، أبي بن الرحمن عبد

 والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن له وترجم وآخرون، حمدون، ابن

 له وروى الخوارزمي، له يترجم لم قلت: الصدق. محله وقال: ٤٧/٤

مسنده. في المقرئ ابن

البصري. النضر أبو العدوي مهران عروبة أبي بن سعيد -٧٧٨

 بن وقتادة السختياني، أيوب عن: روى يشكر، بن عدي بني مولى

 معين ابن قال الحجاج، بن وشعبة الثوري، سفيان عنهم وروى دعامة،

 أثبت خيثمة: أبي ابن وقال مأمون، ثقة زرعة: أبو وقال ثقة، والنسائي:

 عوانة: أبو وقال الدستوائي، وهشام عروبة أبي بن سعيد قتادة في الناس

 يختلط أن قبل هو حاتم: أبو وقال منه، أحفظ الزمان ذلك في عندنا كان ما

دحيم: عن الدمشقي زرعة أبو وقال قتادة، بجديث الناس أعلم وكان ثقة،
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 قال البخاري: وقال ومائة، وأربعين خس سنة إبراهيم فخرج اختلط

 سنة مات غيره: وقال ومائة، وخسين ست سنة مات الصمد: عبد

 مع الخوارزمي له يترجم لم قلتم الجماعة. له روى ومائة، وخمسين سبع

 في والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه

- مسئدة

القاضي. الكوفي الهمداني أشوع بن عمرو بن سعيد —٧٧٩

 عنه: وروى الرحمن، عبد بن سلمة وأبي الشعي، عامر عن: روى

 النسائي وقال مشهور، معين: ابن قال كهيل، بن وسلمة الثوري، سفيان

 وقال ثقة، العجلي: وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس

 بحديثه، يحتج راهويه بن إسحاق رأيت األوسط«: »التاريخ في البخاري

 سعدن ابن وقال حديثه، يجمع الكوفيين ثقات من شيخ هو الحاكم: وقال

 روى ومائة، عشرين سنة قانع ابن وأرخه الله عبد بن خالد والية في توفي

والترمذي. ومسلم البخاري له

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

عثمان. أبو أمية بن العاص بن سعيد بن عمرو بن سعيد -٧٨٠

 سكن ثم دمشق على غلب إذ أبيه مع كان األموي، عنبسة أبو ويقال:

 عن: وروى الحكم، وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن أرسل الكوفة،

وعمرو، وإسحاق خالد أوالده عنه: وروى األربعة، والعبادلة أبيه،
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 صدوق، حاتم: أبو وقال ثقة، والنسائي: زرعة أبو قال وغيرهم، وشعبة،

 في حبان ابن وذكره بالكوفة، قريش علماء من كان الزبير: وقال

 بن يزيد بن الوليد على وفد أن إلى بقي أنه عساكر: ابن وذكر »الثقات"،

 سوى الجماعة له روى ثقة، حاتم: أبي عن الكناني وقال الملك، عبد

 الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: الترمذي.

آثاره. في

عنبسة. بن سعيد -٧٨١

 إبراهيم بن محمد عنه: روى والكوفيين، إدريس، أبي عن: يروي

 ،٩/٥ قطلوبغا ابن لقاسم »الثقات« في كذا خالف، وربما البوشنجي

 بن سعيد (:٢٢٧) ٥٢/٤ والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن وقال

 سمعت العريان، أبو عنه: وروى عبيد، بن الله عبيد عن: روى عنبسة

 »المتفق في الخطيب وقال لهم، معنى ال مجهول هو ويقول: ذلك، يقول أبي

 الرازي، الخراز عثمان أبو عنبسة بن سعيد (:٦١١) ١٠٩٧/٢ والمفترق«

 معاوية، بن ومروان الحداد، عبيدة وأبي العوام، بن عباد عن: حدث

 معاوية وأبي علية، بن وإسماعيل المحاربي، الرحن وعبد حميد، بن وعبيدة

 بن جعفر يحيى أبو عنه: روى الهيثم، بن عمرو قطن، وأبي الضرير،

الطبري. نصر بن وسعيد الرازيان، نصر بن جعفر ابن وأحمد محمد،

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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القتباني. الرعيني تليد بن عيسيى بن سعيد -٧٨٢

 عيينة، ابن عن: روى جده، إلى ينسب قد المصري، عثمان أبو موالهم

 شيبة، أبي وابن حاتم، وأبو البخاري، عنه: وروى والشافعي، وهب، وابن

 وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره به، بأس ال ثقة حاتم: أبو قال

 وتسعين إحدى سنة الحجة ذي من عشر الثالث في توفي يونس. ابن

 في ثبتا ثقة وكان للقضاة، يكتب وكان فقيها، كان وزاد: ومائتين،

والنسائي. البخاري له روى بأس، به ليس الدارقطني: وقال الحديث،

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

 الطائي، البختري أبو عمران أبي ابن وهو فيروز، بن سعيد -٧٨٣

الكوفي. موالهم

 حبيب عنه: وروى الخدري، سعيد وأبي فيروز، أبيه عن: روى

 الطائي البختري أبو معين: بن يحيى قال كهيل، بن وسلمة ثابت، أبي ابن

 عن خيثمه أبي ابن وقال شيائ، علي من يسمع ولم ثبت، وهو سعيد اسمه

 وقال صدوق، ثقة حاتم: أبو وقال زرعة، أبو قال وكذا ثقة، معين: ابن

 ثقة، تابعي العجلي: وقال الكوفة أهل أفاضل من كان خباب: بن هالل

 في حبان ابن وذكره نمير، ابن عن توثيقه خلفون ابن ونقل تشيع، فيه

 له روى وثمانين، ثالث سنة الجماجم في مات نعيم: أبو وقال »الثقات"،

مسنده. في المقرئ ابن له وروى الخوارزمي، له يترجم لم قلت: الجماعة.
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البرذعي. عمرو أبو خالد، بن العالء بن القاسم بن سعيد -٧٨٤

 في حاجًا بغداد وقدم طراز سكن :١١٠/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 بجر بن الحسين بن الله عبد عن: بها وحدث وثالثمائة، خمسين سنة

 بن ومحمد البلخي، الكرابيسي جعفر بن ومحمد النيسابوري، الشاماتي

 الحسن وأبو الوراق، إسماعيل بن محمد عنه: روى البصري، األزهر بن حبان

 الحفاظ، أحد نعيمن أبو وقال القطيعي، إسماعيل بن ومحمد الدارقطني،

وثالثمائة. وستين اثنتين سنة توفي

 غازيا توفي وقال: ٢٠٣/١٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

مسنده. في الباقي عبد بن محمد له روى قلت: باسبيجاب.

 األسود بن يزيد بن مسلم بن عفير بن كثير بن سعيد -٧٨٥

المصري. عثمان أبو موالهم األنصاري،

 وهب، بن الله وعبد أنس، بن ومالك سعد، بن الليث عن: روى

 قال الذهلي، يحيى بن ومحمد قتيبة، بن وبكار البخاري، عنهم وروى

 وذكره صدوق، وهو الناس كتب من يقرأ كان بالثبت، يكن لم حاتم: أبو

 النسائي: وقال به، بأس ال ثقة معين: ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن

 سنة توفي منه، للعلوم أجمع تخرج لم مصر إن يقال: الحاكم: وقال صالح،

 لم قلت: والنسائي. ومسلم البخاري له روى ومائتين، وعشرين ست

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم
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الكوفي. الحسن أبو الثقفي، الوراق محمد بن سعيد -٧٨٦

 بن وصالح األنصاري، سعيد بن يحيى عن: روى بغداد، سكن

 وعلي الجوهري، سعيد بن وإبراهيم أحمد، وعنه: الجهني، وموسى حسان،

 بن يحيى وقال بذلك، يكن لم أحمد: عن المروزي قال الطائي، حرب ابن

 ليس حاتم: أبو وقال ضعيفا، كان سعد: بن محمد وقال ضعيف، معين:

ماجه. وابن الترمذي له روى ثقة، هو الحاكم: وقال بالقوي،

 تاريخ عن ن ١٧٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

 األعور، الكوفي البقال سعد ابو العبسي، المرزبان بن سعيد -٧٨٧

حذيفة. مولى

 شعبة، عنه: وروى وائل، وأبي مالك، بن أنس عن: روى

 بن عمرو وقال حديثه، يكتب ال بشيء ليس معين: ابن قال والسفيانان،

 الحديث لين زرعة: أبو وقال الحديث، متروك الحديث ضعيف علي:

 البخاري: وقال يكذب، ال كان نعم قال: صدوق؟ هو قيل: ومدلس،

 وثقه العقيلي: وقال ضعف، فيه صدوق الساجي: وقال الحديث، منكر

 أسامة أبو حدثنا الرفاعي: هشام أبو وقال عيينة، ابن وضعفه وكيع،

 الناس، أقرأ من كان داود: أبو وقال ثقة، وكان المرزبان بن سعيد حدثنا

 وال حديثهم يجمع الذين الكوفة ضعفاء جملة في هو عدي: ابن وقال
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 الترمذي له روى ومائة، وأربعين بضع سنة مات الصريفيني: وقال يترك،

 عن ١٧٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت: ماجه. وابن

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري تاريخ

 خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

٠ مسنده في

سفيان. والد الكوفي، الثوري مسروق بن سعيد -٧٨٨

 عنه: وروى خديج، بن رفاعة بن وعباية الشعي، عامر عن: روى

 والعجلي حاتم وأبو معين ابن قال عوانة، وأبو الثوري، سفيان ابنه

 ومائة، وعشرين ست سنة مات عاصم؟ أبي ابن وقال ثقة، والنسائي:

الجماعة. له روى ومائة، وعشرين ثمان سنة مات أنه بلغني أحمد: وقال

 تاريخ عن ١٧٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره في الحسن بن محمد له روى قلت:

المسند. المحدث الرحمن عبد بن مسعود بن سعيد -٧٨٩

 :٥٠٤/١٢ »السير« في الذهي قال الثقات، أحد المروزي عثمان أبو

 وروى إبراهيم، بن ويعقوب هارون، بن ويزيد شميل، بن النضر عن: حدث
 المحبوبي، أحمد بن ومحمد الفقيه، نصر بن ومحمد علك، بن أحمد بن عمر عنه:
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التسعين. أبناء من وكان ومائتين، وسبعين إحدى سنة توفي مرو، وأهل

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

 القرشي مروان بن الملك عبد بن هشام بن مسلمة بن سعيد -٧ ٩ ٠

األموي.

 الشافعي، عنه: وروى عروة، بن وهشام عجالن، بن محمد عن: روى

 وقال بشيء، ليس معين: بن يحيى قال الجرجرائي، الصباح بن ومحمد

 حديثه يترك ال من أنه وأرجو عدي: بن أحمد أبو وقال ضعيف، النسائي:

 وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره متقاربة، فإنها رواياته في ويحتمل

 منكر صدوق الساجي: وقال به، يعتبر ضعيف الدارقطني: وقال يخطي،

ماجه. وابن الترمذي له روى الحديث،

 تاريخ عن ١٨٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى قلت:

 القرشي عمرو بن وهب أبي بن حزن بن المسيب بن سعيد -٧٩١

المخزومي.

 ابنه عنه: وروى وعلي، وعثمان، عمر، وعن مرسال، بكر أبي عن: روى

 عمر. ابن عن نافع قال وقتادة، والزهري، عمر، بن الله عبد بن وسالم محمد،
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 قدمت قال أبيه: عن مهران بن ميمون بن عمرو وعن المفتين، أحد والله هو

 قتادة: وقال المسيب، بن سعيد إلى فدفعت المدينة أهل أعلم عن فسألت المدينة

 عن إسحاق بن محمد وقال منه، والحرام بالحالل أعلم قط أحدًا رأيت ما

 وقال منه، أعلم لقيت فما العلم طلب في كلها األرض طفت مكحول:

 التابعين أفضل أحمد: عن عثمان وقال التابعين، أفقه كان موسى: بن سليمان

 بن سعيد من علمًا أوسع التابعين في أعلم ال المديني. ابن وقال المسيب، بن سعيد

 أجل عندي هو قال: به، فحسبك السنة مضت سعيد قال وإذا قال: المسيب،

 العطاء، يأخذ ال وكان فقيهًا، صالحًا رجالً كان العجلي: وقال التابعين

 إمام ثقة قرشي مدني زرعة: أبو وقال الزيت، في بها يتجر بضاعة له وكانت

 هريرة، أبي في أثبتهم وهو منه أنبل التابعين في ليس حاتم: أبو وقال

 وقال سنة، وسبعين خس ابن وهو وتسعين أربع سنة مات الواقدي: قال

الجماعة. له روى وتسعين، ثالث سنة مات نعيم: أبو

 الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاريهما، في

المروزي. عثمان أبو الخراساني، شعبة بن منصور بن سعيد -٧٩٢

 داود، وأبو مسلم، وعنه: المبارك، وابن زيد، بن وحماد مالك، عن: روى

 أهل من هو أحمد: قال ثور، وأبي موسى بن يحيى بواسطة والباقون

 ثقة حاتم: أبو وقال ثقة، خراش: وابن نمير ابن وقال والصدق، الفضل
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 وكان مجاورًا سكن الحاكم: وقال وصنف، جمع ممن األثبات المتقنين من

الجماعة. له روى مصنفات، له الحديث، أئمة وأحد عيينة، ابن راوية

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

المصري. وردان بن موسى بن سعيد -٧٩٣

 رقية، أبي بن هشام سمع :٥١٦/٣ الكبير« في»التاريخ البخاري قال

 سعيدًا لقيت يحيى: ابن قال سعيد، عن حيوة نا يحيى بن الله عبد قاله

 رقية أبي بن هشام عن: روى ٥٣٩٤ والتعديل« »الجرح وفي به، فحدثني

 عنه: روى هريرة، وأبي جابر عن أبيه عن: روى عمرو، بن الله عنعبد

الحمصي. العطار سعيد بن ويحيى شريح، بن حيوة

 تاريخ عن م ١٨٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

المكي. ميناء بن سعيد -٧٩٤

 عن: روى ذباب، أبي بن البختري مولى الوليد أبو المدني ويقال:

 سفيان، أبي بن حنظلة وعنه: عمرو، بن الله وعبد وجابر، الزبير، بن الله عبد

 ثقة، حاتم: وأبو معين ابن قال السختياني، وأيوب حيان، بن وسليم

 ثقة، والتعديل»: »الجرح في النسائي وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت: النسائي. سوى الجماعة له روى
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 الكعي، مالك بن أنس بن عدبس بن هيبرة بن سعيد -٧٩٥

المروزي. أبومالك

 سلمة، بن حماد عن: روى ٨١/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن وأحمد الدارمي، سعيد بن أحمد وعنه؟ عوانة، وأبي حازم، بن وجرير

بالقوي. ليس حاتم: أبو قال مرجي، بن ورجاء زاج، منصور

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 األموي سعيد بن أبان بن سعيد بن يحيى بن سعيد -٧٩٦

البغدادي. عثمان أبو

 الجماعة عنه: وروى يونس، بن وعيسى محمد، وعمه أبيه، عن: روى

 أثبت هو المديني: بن علي قال حاتم، وأبو زرعة، وأبو ماجه، ابن سوى

 وقال واالبن، األب ثقتان هما سفيان: بن يعقوب وقال أبيه، من

 صدوق محمد: بن صالح وقال صدوق، حاتم: أبو وقال ثقة، النسائي:

 وقال أخطأ، ربما وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره يغلط، كان أنه إال

 وأربعين تسع سنة القعدة ذي من للنصف مات السراج: إسحاق بن محمد

 الخوارزمي له يترجم لم قلت ماجه. ابن سوى الجماعة له روى ومائتين،

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع

 كالل عبد بن الرحن عبد بن مهدي بن يحيى بن سعيد -٧٩٧

الواسطي. الحذاء الحميري سفيان أبو

بن إسحاق وعنه: وهشيم، األعرابي، وعوف معمر، عن: روى
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 وقال ثقة، داودم أبو قال والذهلي، القطان، سنان بن وأحمد راهويه،

 صدوقا، كان الخطيب: وقال بالقوي، ليس الحال متوسط الدارقطني:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت: والترمذي. البخاري له روى

الكوفي. الله عبد أبو الثوري، مسروق بن سعيد بن سفيان -٧٩٨

 سليمان، أبي بن وحماد السبيعي، إسحاق وأبي أبيه، عن: روى

 وغيرهم، ومسعر، ومالك، األوزاعي، عنه: روى الكوفة، أهل من وخلق

 العلماء: من واحد وغير معين وابن عاصم وأبو عيينة وابن شعبة قال

 سفيان الكوفة إسناد أحسن العجلي: وقال الحديث، في المؤمنين أمير سفيان

 أعلم ال المديني: ابن وقال الله، عبد عن علقمة عن إبراهيم عن منصور عن

 حفينة يقول: كان عبيد، أبي إمرأة اسم في إال قط شيء في صحف سفيان

 من إمامًا كان الخطيب: وقال -، بالجيم - جفينة الصواب أن يعني

 يستغني بجيث إمامته على مجمعًا الدين، أعالم من وعلما المسلمين، أئمة

 وقال والزهد، والورع والضبط والمعرفة والحفظ اإلتقان مع تزكيته عن

 له روى ومائة، وستين إحدى سنة بالبصرة توفي أنه على اجتمعوا سعدم ابن

الجماعة.

 تاريخ عن ١٧٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 مشهورة حنيفة وأبي سفيان بين التي والمعادات والمقامات وقال: البخاري

كان ولكن المرتدة، حديث منها: كثيرًا، حنيفة أبي اإلمام عن يروي وهو
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 ولكن أصحابنا، بعض أو الثقة، أخبرنا عنه: الرواية في ويقول يدلس،

 المرتدة حديث روى اليمن إلى وصل لما فإنه حنيفة، أبا به أراد أنه ظهر

 بقوله ذلك قبل يريده كان أنه ذلك من فعلم حنيفة، أبي بذكر وصرح

جميعا. نا أصحاب بعض أخبرنا

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

المبارك. ابن صاحب المروزي، الملك عبد بن سفيان —٧٩٩

 وعبدان، زمعة، بن وهب وعنه: المبارك، بن الله عبد عن: روى

 في مسلم له روى »الثقات"، في حبان ابن ذكره موسى، بن وحبان

والترمذي. داود وأبو مقدمته

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 محمد أبو الهاللي ميمون عمران أبي بن عيينة بن سفيان -٨٠ ٠

الكوفي.

 عن: روى عمران، أبا المكنى هو عيينة أباه إن وقيل: مكة، سكن

 بن ومحمد حنبل، بن أحد عنه: وروى واألعمش، وشعبة، الزهري،

 أصحاب في ما المديني: بن علي قال معين، بن ويحيى الشافعي، إدريس

 الحديث، في ثبت ثقة كوفي العجلي: وقال عيينة، ابن من أتقن الزهري

 الشافعي: وقال الحديث، أصحاب حكماء من يعد الحديث حسن وكان
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 بن يحيى لي قال المديني: ابن وقال الحجاز، علم لذهب وسفيان مالك ال لو

 سفيان سعيد أبا يا فقلت: عيينة، ابن غير أحد معلمي من بقي ما سعيد:

 هو الاللكائي: وقال سنة، أربعين منذ إمام سفيان قال: الحديث؟ في إمام

 في الناس أثبت أنه الحفاظ وأجمع واتقانه، لتثبته التزكية عن مستغن

 سنة مات بأنه الحديث« »علوم في الصالح ابن وجزم دينار، بن عمرو

الجماعة. له روى ومائة، وتسعين ثمان

 تاريخ عن ١٧٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد هذه في كثيرًا حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

 في خسرو وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

مسندبهما.

الكوفي. محمد أبو الروأسي الجراح بن وكيع بن سفيان -٨٠ ١

 ماجه، وابن الترمذي، عنه: وروى عيينة، وابن القطان، يحيى عن: روى

 سئل الرحمن: عبد وقال لقنوه، ألشياء فيه يتكلمون البخاري: قال

 أنه إال صدوقًا فاضالً شيخا كان حبان: ابن وقال لين، فقال: عنه أبي

 أنه بالؤه وإنما عدي: ابن وقال عنه، يروي خزيمة ابن وكان بوراقه، ابتلي

 فيرفعه، موقوف حديث من يلقنه وراق له كان ويقال: لقن، ما يتلقن كان

 الترمذي له روى اإلسناد، في بقوم قومًا يبدل أو فيوصله، مرسل وحديث

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

سالم. بن ملم-٨٠٢

 »التاريخ« في الخطيب قال البلخي، الرحمن عبد أبو وقيل: محمد أبو

 العمري، عمر بن الله عبيد عن: بها وحدث بغداد قدم :١٤٠/٩

 عنه: وروى طهمان، بن وإبراهيم مريم، أبي بن نوح عصمة وأبي

 كان وقال: نصر، بن وسعدان منيع، بن وأحمد النهدي، إبراهيم بن مخول

 اإلرجاء، إلى يذهب وكان الطريقة، خشن والزهد، بالعبادة مذكورًا سلم

 لم سنة أربعين مكث سام بن سلم رأيت اللؤلؤي: إسحاق بن محمد وقال

 إلى رأسه يرفع ولم أضحى، أو فطر يوم إال مفطرًا ير ولم فراشا، له نر

 سالم بن سلم السمرقندي: مقاتل أبو وقال سنة، أربعين من أكثر السماء

 الخطاب بن كعمر زماننا في سام بن وسلم األرض، في الله عيون من عين

 عن وينهي بالمعروف يأمر صارمًا كان سعد: بن محمد وقال زمانه، في

 فأقدمه المؤمنين أمير هارون إليه فبعث مخراسان، رياسة له وكانت المنكر،

 بن محمد أخرجه ثم هارون، مات أن إلى محبوسًا يزل فلم فحبسه عليه،

 ثم قليالً بها فأقام بغداد فقدم الرقة، سجن من الخالفة ولي حين هارون

 وقال الحديث، في ضعيفا مرجائ وكان بها، فمات خراسان إلى خرج

 ضعيف، معين: بن يحيى وقال وضعفه، الحديث في بذاك ليس أحمد:

 سالم بن سلم إن الرماح: ابن معدلة من علي أبي بن أحمد كتاب وفي
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 الكساء يلبس بالعبادة، نفسه على ملح الخشوع، ظاهر لألحاديث، راوية

 في بمكة مات يفنى، ال ووعظه حديث، مجلس له الحمير، ويركب الرقيق،

 »السير« في الذهي له وترجم انتهى، ومائة وتسعين أربع سنة الحجة ذي

 بن كعمر زمانه في البلخي سلم وفيه: بغداد« »تاريخ من ملخصًا ٣٢/٩

زمانه. في العزيز عبد

 تاريخ عن ١٨٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: الخطيب

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

الواسطي. المسيب أبو سالم بن سلم -٨٠٣

 سنان، بن أحمد عنه: وروى خنيس، بن وبكر شعبة، عن: روى

 روى التاسعة، من مقبول حجر: ابن وقال الصواف، إبراهيم بن وإسحاق

التفسير. في ماجه ابن له

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

مسندبهما.

الثقفي. أمية أبو عصام، بن سلم —٨٠ ٤

 غرائب، له أصبهاني، محدث :١٣٣/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وعنه: منهال، بن الحجاج بن اله وعبيد الجحدري، ثابت بن أحمد سمع:
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المرزبان بن الله عبيد بن ومحمد الشيخ، وأبو العسال، أحمد أبو

 بن سلم (:٧٤٣)٣٩٦/١ أصبهان« »تاريخ في نعيم أبو وقال

 رجب في توفي الثقفي، أمية أبو مريم أبي بن الله بنعبد سلم بن عصام

 كثير كتاب، صاحب المغيرة، بن محمد أخي ابن وهو وثالثمائة، ثمان سنة

والغرائب. الحديث

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الشعيري. قتيبة بن سلم -٨٠ ه

 مالك، عن: روى البصرة، نزيل الفريابي، الخراساني قتيبة أبو

 بأس، به ليس معين: بن يحيى قال والذهلي، بندار، عنه؟ وروى وشعبة،

 الوهم كثير بأس، به ليس حاتم: أبو وقال ثقة، زرعة: وأبو داود أبو وقال

 وقال ثقة، الدارقطني: وقال ثقة، بصري قانع: ابن وقال حديثه، يكتب

 في خلفون وابن شاهين وابن حبان ابن وذكره مأمون، ثقة الحاكم:

 غيره: وقال مائتين، سنة مات عاصم: أبي بن بكر أبو وقال »الثقات»،

واألربعة. البخاري له روى المائتين، بعد مات

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

األزدي. حنيفه أبو المغيره بن سلم -٨٠٦

 عياش، بن بكر أبي عن: حدث :١٤٦/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

-٤٥-
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 النكري، ضرار بن الله وعبد النخعي، داود وأبي ماهان، بن ومصعب

 األشناني، مالك بن علي بن والحسن الغبري، الوليد بن عباد عنه: روى

 بغدادي هو الدارقطني: وقال المروزي، السالم عبد بن خلف بن ومحمد

 توفي وقال: ٥٨١/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم بالقوي، ليس

.ومائتين وعشرين ثمان سنة

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

٠٥ مسند

 وهو الله عبد ابو الباهلي، عمرو بن يزيد بن ربيعة بن سلمان -٨٠٧

الخيل. سلمان

 عمر، وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روى صحبة، له إن يقال:

 فتوح وشهد وائل، وأبو معبد، بن والصبي غفلة، بن سويد عنه: وروى

 ولى ثم الكوفة، قضاء عمر وواله العراق، سكن ثم أمامة، أبي مع الشام

 سنة وقيل: وعشرين، خس سنة ببلنجر فقتل عثمان، زمن في أرمينية غزو

 وقال وثالثين، إحدى سنة وقيل: ثالثين، سنة وقيل: وعشرين، تسع

 من األولى الطبقة في سعد ابن وذكره التابعين، كبار من ثقة كوفي العجلي:

 في البر عبد ابن وقال الحديث، قليل ثقة كان وقال: الكوفة، أهل تابعي

 سلمان له: قيل وإنما الصحابة، في والعقيلي حاتم أبو ذكره »االستيعاب«:

 العتاق بين فرق من أول وهو عمر، خالفة في الخيول يلي كان ألنه الخيل
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 كان وقال: التابعين في »الثقات« في حبان ابن وذكره قيل، فيما والهجن

 له روى بالكوفة، استقضي قاضي أول وهو سنة، كل يحج صالحًا رجالً

٠ مسلم

 تاريخ عن ١٧٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

آثاره. في يوسف أبو له وروى البخاري،

الكوفي. األشجعي حازم أبو سلمان -٨٠٨

 وروى هريرة، وأبي عمر، وابن األشجعية، عزة موالته عن: روى

 داود: وأبو معين وابن أحمد قال المعتمر، بن ومنصور األعمش، عنه:

 أحاديث وله ثقة كان سعد: ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة،

 روى ثقة، أنه على أجمعوا البر: عبد ابن وقال ثقة، العجلي: وقال صالحة،

الجماعة. له

 تاريخ عن ١٧٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه: روى وقال: البخاري

آثاره. في يوسف أبو له روى قلت:

اإلسالم. بن الله عبد أبو الفارسي، الخير سلمان -٨٠ ٩

 الله صلى الني قدوم عند أسلم رامهرمز، من وقيل: أصبهان، من أصله

 الني عن روى سعد، ابن قاله الخندق، مشاهده وأول المدينة، وسلم عليه
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 قال عباس، وابن عجرة، وابن أنس، وعنه: وسلم، عليه الله صلى

 الدرداء، وأبي سلمان بين أوخى هالل: بن حميد عن المغيرة بن سليمان

 عبيد أبو قال عثمان، خالفة في بالمداين مات واحدم وغير الواقدي قال

 وثالثين، سبع سنة مات خليفة وقال وثالثين، ست سنة مات وغيره:

الجماعة. له روى أشبه، وهو وثالثين، ثالث سنة مات وقيل:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الكوفي. الشقري الله عبد أبو تمام بن سلمة -٨ ١ ٠

 حازم، بن جرير عنه: وروى والشعي، عتيبة، بن الحكم عن: روى

 هو ليس واحدا، حديثا علية ابن منه سمع أحمد: قال زيد، بن وحماد

 وقال ثقة، معين: ابن عن منصور بن إسحاق وقال الحديث، في بالقوي

 وذكره بالقوي، ليس النسائي: وقال به، بأس ال صدوق ثقة حاتم: أبو

 أرجو عدي: ابن وقال نمير، وابن العجلي ووثقه »الثقات"، في حبان ابن

النسائي. له روى به، بأس ال أنه

 تاريخ عن ١٧٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

 هذه في حنيفة أبي شيوخ بعض عنه يروي وقال: البخاري

المسانيد.

مسنده. في خسرو وابن آثاره في يوسف أبو له روى قلت:

-٤٨-
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 الحجري الرحن عبد أبو النيسابوري، شبيب بن سلمة -٨١١

لمسمعي. ا

 الحباب، بن وزيد أسامة، وأبي الرزاق، عبد عن: روى مكة، نزيل

 قال شيوخه، من وهو حنبل بن وأحمد البخاري، سوى الجماعة وعنه:

 به علمنا ما النسائي: وقال صدوق، البغدادي: محمد بن وصالح حاتم أبو

 األئمة عنه حدث الثقات، أحد األصبهاني: نعيم أبو وقال بأسا،

 سوى الجماعة، له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره والقدماء،

البخاري.

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت.

الكوفي. يحيى أبو التنعي، الحضرمي حصين بن كهيل بن سلمة -٨١٢

 سفيان عنه: وروى الله، عبد بن وجندب جحيفة، أبي عن: روى

 كوفي العجلين وقال ثقة، معينن ابن قال وشعبة، الثوري، سعيد ابن

 ثقات من وهو قليل، تشيع فيه وكان الحديث، في ثبت ثقة تابعي

 وقال ثبت، ثقة النسائي: وقال متقن، ثقة حاتم: أبو وقال الكوفيين،

 عاشوراء يوم ومات وأربعين، سبع سنة أبي ولد كهيل: بن سلمة بن يحيى

الجماعة. له روى ومائة، وعشرين إحدى سنة

 تاريخ عن ١٧٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن

الكوفي. فراس أبو األشجعي أنس بن شريط بن نبيط بن سلمة -٨١٣

 بن نبيط وأبيه مزاحم، بن والضحاك عدي، بن الزبير عن: روى

 الثوري، وسفيان األزرق، يوسف بن إسحاق عنه: وروى شريط،

 وكيع وكان ثقة، حنبل: أحمد عن طالب أبو قال المبارك، بن الله وعبد

 ثقة، داود: أبو وقال ثقة، وكان نبيط بن سلمة حدثنا ويقول: به يفتخر

 والنسائي، العجلي الله عبد بن أحمد قال وكذلك ثقة، معين: بن يحيى وقال

 وقال نعيم، أبو به يفتخر كان الثقات، من نمير: بن الله عبد بن محمد وقال

 له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره بأس، به ما صالح حاتم: أبو

ماجه. وابن والنسائي »الشمائل« في والترمذي داود أبو

 تاريخ عن ١٧٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه: يروى وقال: البخاري

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

سلم. بن سالم -٨١٤

 سليمان، أبو األول والصواب سليمان، ابن أو سليم ابن ويقال:

٥
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 زاذان، بن ومنصور الرحي، يزيد بن وثور الطويل، حيد عن: روى

 بن وعلي عقبة، بن وقبيصة ثوبان، بن ثابت بن الرحمن عبد وعنه:

 معين: ابن عن وغيره الدوري وقال منكرة، أحاديث روى أحمد: قال الجعد،

 له روى تركوه، البخاري: وقال ضعيف، المديني: ابن وقال بشيء، ليس

ماجه. ابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الكوفي. النحوي القاري المنذر أبو المزني، سليمان بن سالم -٨ ١ ه

 وعنه: الوراق، ومطر هند، أبي بن وداود البناني، ثابت عن: روى

 ال معين: ابن قال الحداد، عبيدة وأبو الحباب، بن وزيد عيينة، بن سفيان

 داود: أبو وقال الحديث، صالح صدوق حاتم: أبي ابن وقال به، بأس

الترمذي. له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

البصري. سعيد أبو موالهم الخزاعي، مطيع أبي بن سالم -٨١٦

 مهدي، ابن وعنه: السختياني، وأيوب القطان، وغالب قتادة، عن: روى

 حاتم: أبو وقال السنة، صاحب ثقة أحد: قال محمد، بن ويونس المبارك، وابن

 روى بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، داود: أبو وقال الحديث، صالح

داود. أبي سوى الجماعة له
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»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 والد الكوفي، المحاربي الشعثاء ابو حنظلة بن أسود بن سليم -٨١٧

الشعثاء. أبي بن أشعث

ابنه عنه: روى عمر، بن الله وعبد عباس، بن الله عن:عبد روى

دج

 والعجلي معين ابن وقال مثله، عن يسأل ال حاتم: أبو وقال ثقة،

 وكان الحجاج، زمن توفي سعدن ابن وقال ثقة، خراش: وابن والنسائي

 البر: عبد ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره أحاديث، وله ثقة

 بعد مات خياط: بن وخليفة عدي بن الهيثم وقال ثقة، أنه على أجمعوا

الجماعة. له روى وثمانين، اثنتين سنة خليفة زاد الجماجم،

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

عامر. بن سليم بن عيسى بن سليم -٨١٨

 »السير« في الذهي قال الكوفي، موالهم الحنفي محمد وأبو عيسى أبو

 بن ضرار عنه: روى والثوري. حمزة عن: روى القراء. شيخ :٣٧٥/٩

 حمزة على أقرأ كنت الكسائي لي قال الدوري. قال حميد، بن وأحمد صرد

 األستاذ أيها قلت: تهابني؟ وال تهابه حمزة: فقال فتلكأت، سليم فجاء

 تال سليمًا إن قيل: عيرني، أخطأت إن وهذا قومتني، أخطأت إن أنت

 وقيل: ومائة، وثمانين ثمان سنة مات ختم، عشر حبيب بن حمزة على

- ٥٢ -



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 القراءة، في إمام القارئ :٣٢٤/٣ »الميزان« في وقال وثمانين، تسع سنة

العقيلي. ساقه منكرًا خبرًا الثوري عن: روى

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

الخشاب. المكي الجمحي مسلم بن سليم -٨١٩

 عربي، بن النضر عن: روى ١٢٢/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 راهويه، وابن المقوم، حكيم بن يحيعى وعنه: جريج، وابن ليلى، أبي وابن

 وقال خبيث، جهمي معين بن يحيى قال الجمال، مهران بن ومحمد

 الحديث، منكر ضعيف حاتم: أبو وقال الحديث، متروك النسائي:

انتهى.

.مسنده في نعيم أبو له روى .قلت

الكوفي. الشعي مولى سليم -٨٢ ٠

 منه سمع قوله، الشعي عن روى :١٣٢/٤ »التاريخ« في البخاري قال

 سليم ٦٠٤٣ والتعديل« »الجرح وفي دينار، بن محمد عنه: وروى وكيع،

 قتيبة، وأبو محرز، بن محبوب عنه: روى الشعي، عن: روى الشعي، مولى

 معين: بن يحيى قال يونس، بن الله عبد بن وأحمد رجاء، بن الله وعبد

الحديث. ضعيف حفص: أبو قال بشيء، ليس الحديث، ضعيف

تاريخ عن ١٧٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري،

المروزي. األسلمي الحصيب بن بريدة بن سليمان —٨٢١

 بن عمر عهد على واحد بطن في ولدا بريدة، بن الله عبد أخو

 وروى حصين، بن وعمران األسلمي، بريدة أبيه عن: روى الخطاب،

 وكيع عن حنبل بن أحمد قال دثار، بن ومحارب مرثد، بن علقمة عنه:

 العجلي: وقال وأوثق، أخيه من حديثًا أصح كان سليمان إن يقولون:

 البخاري: قال اكبرهما، وسليمان ثقتين، تابعين توأمًا كانا الله وعبد سليمان

 بن بكر أبو وقال ثقة، حاتم: وأبو معين ابن وقال أبيه، من سماعًا يذكر لم

البخاري. سوى الجماعة له روى ومائة، خس سنة مات منجويه:

 تاريخ عن ١٧٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حنيفة أبي اإلمام شيوخ بعض عنه يروي وقال: البخاري

المانيد.

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسنديهما. في المقرئ وابن

 ايوب أبو الواشحي، األزدي بجيل بن حرب بن سليمان -٨٢٢

البصري.

 البخاري، وعنه: والحمادين، خالد، بن ووهيب شعبة، عن: روى
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 وقال مأمون، ثقة النسائي: قال بواسطة، الباقون له: وروى داود، وأبو

 كان عدي: ابن وقال مأمون، ثقة قانع: ابن وقال ثقة، كان خراش؟ ابن

 الحديث، كثير ثقة كان سعدم ابن وقال فاضال، خيرا وكان الموتى، يغسل

 وفي الرجال في ويتكلم يدلس، ال كان األئمة من إمام حاتم: أبو وقال

الجماعة. له روى منه، أكبر ولعله عفان بدون وليس الفقه،

 عن يروي هو ١٨٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام أصحاب

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:

الجعفري. الكوفي، األحمر خالد أبو األزدي حيان بن سليمان -٨٢٣

 بن ويحيى الحجاج، بن وشعبة األعمش، سليمان عن: روى فيهم، نزل

 بن وإسحاق حنبل، بن محمد بن أحمد عنه: وروى األنصاري، سعيد

 مججة، وليس صدوق معين: بن يحيى قال شيبة، أبي بن وعثمان راهويه،

 هشام أبو وقال المديني، بن علي قال وكذلك ثقة، آخر: موضع في وقال

 صدوق، حاتم: أبو وقال األمين، الثقة األحمر خالد أبو حدثنا الرفاعي:

 مع بخروجه خالد أبا يعيب سفيان كان الخطيب: بكر أبو الحافظ وقال

 فيه، عليه يطعن يكن فلم الحديث أمر فأما حسن، بن الله عبد بن إبراهيم

 فيغلط حفظه سوء من أتى وإنما صالحة أحاديث له عدي: ابن وقال

مات محجة، وليس صدوق معين: ابن قال كما األصل في وهو ويخطئ،

- ٥٥



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

الجماعة. له روى ومائة، تسعين أو وثمانين تسع سنة

 تاريخ عن ١٨١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه: يروى وقال: البخاري

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

 البصري المنقري أيوب أبو زياد، بن بشر بن داود بن سليمان -٨٢٤

بالشاذكوني. المعروف

 زياد، بن الواحد عبد عن حدث :٥٥/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 مسلم وأبو الرقاشي، قالبة أبو عنه: روى بعدهما، ومن زيد، بن وحماد

 بغداد وقدم مكثرا، حافظا كان وقال: الكديمي، يونس بن ومحمد الكجي،

 وانتشر فسكنها، أصبهان إلى خرج ثم وذاكرهم، بها الحفاظ وجالس

 معين، بن يحيى بالرجال أعلمنا كان الله: عبد أبو وقال بها، حديثه

 وقال للطوال، أحفظنا علي وكان الشاذكوني، سليمان لألبواب وأحفظنا

 بثقة، ليس النسائي: وقال ضعيف، كل من أضعف عندي هو البخاري:

 كانت وإنما الشاذكوني، يتهم أن الله معاذ األهوازي: عبدان وقال

 وثالثين أربع سنة بالبصرة توفي فيغلط، يحدث فكان ذهب قد كتبه

ومائتين.

 من ملخصًا ٨٢٩/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

التاريخ.
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 عن يروي بمن هو : ١٨٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي أصحاب

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

العتكي داود بن سليمان —٨٢ ه

 زيد، بن حماد عن: روى ببغداد، سكن البصري، الزهراني الربيع أبو

 معين بن يحيى قال ومسلم، البخاري، عنه: وروى المبارك، بن الله وعبد

 خراش: ابن وقال صدوق، يحيعى: زاد ثقة، والنسائي: حاتم وأبو زرعة وأبو

 وقال صدوق، ثقة قانع: ابن وقال صدوق، وهو فيه الناس تكلم

 أعلم وال »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، بصري قاسم. بن مسلمة

 وثالثين أربع سنة مات خراش، ابن زعم ما بخالف فيه تكلم أحدًا

والنسائي. داود وأبو ومسلم البخاري له روى ومائتين،

 تاريخ عن ١٨٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام أصحاب عن يروي هو وقال: الخطيب،

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 محمد أبو وقدان بن كثير بن داود بن سليمان -٨٢٦

الطوسي.

عن: بها وحدث بغداد، سكن :٦٢/٩ »التاريخ« في الخطيب قال
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 همام وأبي الحراني، كريمة أبي بن وإسماعيل لوين، سليمان بن محمد

 الزهري، الفضل وأبو الوراق، إسماعيل بن محمد عنه: روى السكوني،

صدوقا. ثقة وكان وغيرهم، شاهين، بن حفص وأبو

 في الذهي وقال مائة، وثالث عشرة خس أو عشرة أربع سنة مات

المعمر. الصدوق المحدث :٤٨٢/١٤ »السير«

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

فيروز. واسمه سليمان أبي بن سليمان -٨٢٧

 موالهم الشيباني، إسحاق أبو عمرو، ويقال: خاقان، ويقال:

 أوفى، أبي بن الله عبد عن: روى أصح، وهو عباس ابن مولى وقيل؟ الكوفي،

 السبيعي، إسحاق وأبو إسحاق، ابنه عنه: وروى حبيش، بن وزر

 الشيباني، حديث يعجبه أحمد رأيت الجوزجاني: وقال وشعبة، والثوري،

 معين: ابن عن مريم أبي ابن وقال شيائ، له ندع ال أن أهل هو وقال:

 وقال الحديث، صالح صدوق، حجة ثقة حاتم: أبو وقال حجة، ثقة

 وقال الشعي، أصحاب كبار من ثقة كان العجلي: وقال ثقة، النسائي:

 إحدى سنة مات البخاري: وقال جميعهم، عند حجة ثقة هو البر: عبد ابن

الجماعة. له روى ومائة، وأربعين اثنتين أو

تاريخ عن ١٧٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري،

 خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

فيمسنده.

 الكيساني محمد أبو كيسان، بن سليمان بن شعيب بن سليمان -٨٢٨

المصري.

 بكر بن بشر عن: روى :٥٥٥/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 العامري أحمد بن محمد وعنه: وطائفة، موسى، بن وأسد التنيسي،

 ثالث سنة توفي موثقا، وكان وآخرون، الواعظ، محمد بن وعلي المصري،

ومائتين. وسبعين

مسنده. في العوام أبي وابن »الكشف«، في الحارثي له روى قلت:

شيخ. أبي بن سليمان -٨٢٩

 قال الواسطي، أيوب أبا ويكنى سليمان، بن منصور شيخ أبي واسم

 بن سفيان عن: وحدث بغداد، سكن :٥٠/٩ »التاريخ« في الخطيب

 بن أحمد عنه: وروى الحميري، سفيان وأبي إدريس، بن الله وعبد عيينة،

 كان وقال: القاسم، بن وأحمد اليزيدي، العباس بن ومحمد خيثمة، أبي

 وقال صدوقا، وكان وأخبارهم، الناس وأيام والتواريخ، بالنسب عالمًا

ومائتين. وأربعين ست سنة مات ثقة، داود: أبو
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»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

 ميمون بن عيسى بن الرحن عبد بن سليمان -٨٣ ٠

التميمي.

 روى الخوالني، مسلم بن شرحبيل بنت ابن الدمشقي، أيوب أبو

 داود، وأبو البخاري، عنه: وروى عون، بن وبشر عيينة، بن سفيان عن:

 يخطي كما يخطي ثقة داود: أبو وقال بأس، به ليس معين: بن يحيى قال

 النسائي: وقال المعروفين، عن روى إذا ثقة معين: بن يحيى وقال الناس،

 الثقات عن روى إذا حديثه يعتبر حبان: بن حاتم أبو وقال صدوق،

 وثالثين ثالث سنة مات مناكير، ففيها المجاهيل عن روى إذا فإما المشاهير،

واألربعة. البخاري له روى ومائتين،

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

الجشمي. األحوص بن عمرو بن سليمان -٨٣١

 صحبة، ولها جندب أم وأمه أبيه، عن: روى الكوفي، األزدي ويقال:

 »الثقات»، في حبان ابن ذكره زياد، أبي بن ويزيد غرقدة، بن شبيب وعنه:

األربعة. له روى مجهول، القطان: ابن وقال

 تاريخ عن ١٨٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري،
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الكوفي. النخعي داود ابو الله عبد بن عمرو بن سليمان -٨٣٢

 عن بها وحدث بغداد، سكن :١٥/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى فلفل، بن ومختار عمير، بن الملك وعبد دينار، بن سلمة حازم أبي

 السكري، أبان بن محمد بن وبشر الحبنى، مالك أبي بن عمار عنه:

 كذاب النخعي داود أبو معين: بن يحيى قال العابد، أيوب بن ويحيى

 بن يوسف بن الرحمن عبد وقال ثقة، أب داود ألبي وكان النخع...

 ١٠١٦/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم الحديث، متروك خراش:
التاريخ. من ملخصًا

 تاريخ عن ١٨١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في واحدًا حديثًا حنيفة أبي اإلمام عن يروي ممن هو وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت. المسانيد.

كريمة. بنأبي سليمان -٨٣٣

 :٣٥٧/٢٢ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال الصيداوي، سلمة أبو

 عنه: وروى والزهري، ومحكول، الدرداء، أم مولى حيان عن: روى

 حاتم: أبي ابن قال حمزة، بن ويحيى العزيز، عبد بن وبكر الله، عبد بن صدقة

 ذكرت، ما غير كريمة أبي بن ولسليمان عدي: ابن وقال الحديث، ضعيف

 وقال كالما، فيه للمتقدمين أر ولم مناكير، أحاديثه وعامة بالكثير، وليس

أحد وثقه وما :٤٠١/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي
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 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

العجلي. المعلى أبو مسلم بن سليمان -٨٣٤

 سمع كوفي، أصله أباه، سمع :٣٧/٤ »التاريخ« في البخاري قال

 المعلى أبو مسلم بن سليمان حدثني علي بن عمرو حدثني موسى، منه:

يقضيان أشوع وابن الشعي رأى هارون، أخو العجلي،

 بن هارون أخو وهو الدار، بصري األصل، كوفي :٥٧٣٧ »الجرح« وفي

 بن سمرة عن أبيه عن: وروى أشوع، وابن الشعي، عن: روى مسلم،

 عنه: روى الحسن، عن النحوي الفضل أبي خالد عن: وروى جندب،

 بن وعمرو عبدة بن وأحمد القواريري، الله وعبيد إسماعيل، بن موسى

ذلك. يقول أبي سمعت علي،

 أهل من النخعي المعلى أبو مسلم بن سليمان : ١٧٨٥ »الثقات« وفي

التبوذكي. عنه: روى وأبيه، الشعي، عن: يروي الكوفة،

 تاريخ :عن ١٨١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وهو وقال: البخاري

الكوفي. الله عبد ابو العبسي المغيرة ابي بن سليمان -٨٣ه

 عنه: وروى علي، بن الحسين بن وعلي جبير، بن سعيد عن: روى
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 المغيرة أبي بن سليمان حدثنا سفيان حدثنا أحمدم قال وشعبة، السفيانان،

 في حبان ابن وذكره شيخ، زرعة: أبو وقال ثقة، معين: ابن قال خيار، ثقة

ماجه. ابن له روى »الثقات«،

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاره.

 محمد أبو موالهم الكاهلي، األسدي مهران بن سليمان -٨٣٦

األعمش. الكوفي

 عن: روى بالركاب، له وأخذ الثقفي، بكرة وأبا مالك، بن أنس رأى

 عنه: وروى جبير، بن وسعيد صالح، أبي وذكوان مالك، بن أنس

 شعبة: قال القطان، سعيد بن ويحيى الحجاج، بن وشعبة أسامة، بن حماد

 كان علي: بن عمرو وقال األعمش، شفاني ما الحديث في أحد ي ماشفان

 في ثبتًا ثقة كان العجلي: وقال صدقه، من المصحف يسمى األعمش

 األعمش كان وكيع: وقال زمانه، في الكوفة أهل محدث وكان الحديث،

 من وقريبًا إليه، واختلفت األولى، التكبيرة تفته لم سنة سبعين من قريبًا

 وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال ركعة، يقضي رأيته ما سنتين

 له روى ومائة، وأربعين ثمان أو سبع سنة مات ثبت، ثقة النسائي:

الجماعة.

 تاريخ عن ١٧٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت
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المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه: يروى وقال: البخاري

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت.

الهاللي. يسار بن سليمان -٨٣٧

 مولى المدني، الله عبد أبو ويقال: الرحن، عبد أبو ويقال: أيوب، أبو

 الله، عبد بن جابر عن: روى وسلم، عليه الله صلى الني زوج ميمونة

 بن الله وعبد الليثي، زيد بن أسامة عنه: وروى ثابت، بن وحسان

 الحنفية: بن محمد بن الحسن وقال العلماء، من كان الزهري: قال دينار،

 معين: بن يحيى وقال المسيب، بن سعيد من أفهم عندنا يسار بن سليمان

 األئمة، أحد النسائي: وقال عابد، فاضل مأمون ثقة زرعة: أبو وقال ثقة،

 سنة مات الحديث، كثير فقيهًا رفيعًا عالمًا ثقة كان سعدم ابن وقال

الجماعة. له روى سبع، سنة وقيل: ومائة، تسع

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

المدني. المقصورة صاحب يسار، بن سليمان -٨٣٨

 ذئب، أبي وابن بالل، ابن عنه: روى :٤٢/٤ »التاريخ« في البخاري قال

 سمع المدني، المكفوف يسار ابن سمع يونس بن عيسى أنا إسحاق وقال

قائمًا. يشرب عليًا رأى أبيه عن علي بن عمر بن محمد

بكر وأبي محمد، بن القاسم عن: روى :٥٧٦٣ »الجرح« وفي
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بالل. بن وسليمان ذئب، أبي ابن عنه: روى حزم، ابن

علي.. بن عمر بن عن:محمد يروي :١٧٩٢ »الثقات« وفي

 تاريخ عن ١٧٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه ويروي وقال: البخاري

األصبهاني. العقيلي صالح بن يوسف بن سليمان —٨٣٩

 بن النعمان عن: روى : ١١٤٨/ه اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 سنة توفي العسال، أحمد ألبي شيخ أحمد ابنه عنه: وروى السالم، عبد

 ؟٣٩١/١ أصبهان« »تاريخ في نعيم أبو قال ومائتين، وأربعين إحدى

 عن: يروي العقيلي الله عبد بن بنزياد صالح بن يوسف بن سليمان

ومائتين. وأربعين إحدى سنة توفي أحمد، ابنه عنه: حدث النعمان،

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

 بن معاوية بن نزار بن خالد بن أوس بن حرب بن سماك -٨٤ ٠

الكوفي. المغيرة أبو البكري الذهلي حارثة

 سعيد، ابنه عنه: وروى مالك، بن وأنس سمرة، بن جابر عن: روى

 الصحابة، من ثمانين أدركت عنه: سلمة بن حماد قال والثوري، وشعبة،

 خيثمة: أبي ابن وقال الحديث، مضطرب أحد: عن طالب أبو وقال

 يسندها لم أحاديث أسند قال: عابه؟ الذي ما عنه سئل معين ابن سمعت
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 حديثه، في ويختلفون يغلط، إنه يقولون: عمار: ابن وقال ثقة، وهو غيره

 المديني: البن قلت شيبة: بن يعقوب وقال ثقة، صدوق حاتم: أبو وقال

 عن عدي بن زكريا وقال مضطربة، قال: عكرمة؟ عن سماك رواية

 عكرمة عن روايته يعقوب: وقال الحديث، في ضعيف سماك المبارك: ابن

 سمع ومن المثبتين، من وليس صالح عكرمة غير في وهو مضطربة، خاصة

 والذي مستقيم، صحيح عنه فحديثهم وسفيان شعبة مثل قديمًا منه

 النسائي: وقال بأخرة، منه سمع فيمن أنه نرى إنما المبارك: ابن قاله

 وقال يضعف، جزرة: صالح وقال شيء، حديثه وفي بأس به ليس

 مستقيم كثير حديث ولسماك عدي. ابن وقال لين، حديثه في خراش: ابن

 وهو حسان، وأحاديثه الكوفة، أهل تابعي كبار من وهو الله، شاء إن

 ومائة، وعشرين ثالث سنة مات قانع: ابن وقال به، بأس ال صدوق

واألربعة ومسلم تعليقًا البخاري له روى

 تاريخ عن ١٧٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 في خسرو وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

٠ بهما مسند

الفرازي. هالل بن جندب بن سمرة -٨٤١

 قال البصرة، نزل وسلم، عليه الله صلى الني صاحب سعيد أبو
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 األنصار، حلفاء من كان إسحاق: ابن قال :٧٨/٢ »اإلصابة« في الحافظ

 الله رسول وكان األنصار، من رجل فتزوجها أبيه موت بعد أمه به قدمت

 في فأجازه غالم به فمر األنصار، غلمان يعرض وسلم عليه الله صلى

 ولو ورددتني هذا أجزت لقد فقال: فرده، سمرة عليه وعرض البعث

 وعن فأجازه، سمرة، فصرعه فصارعه ، »فدونكه» قال. لصرعته، صارعته

 الله صلى الله رسول عهد على غالمًا كنت سمرة: عن بريدة بن الله عبد

 يستخلفه زياد وكان البصرة، سمرة ونزل عنه، أحفظ فكنت وسلم، عليه

 يطعنون فكانوا الخوارج، على شديدا وكان الكوفة، إلى سار إذا عليها

 وقال ستين، سنة قبل وتوفي عليه، يثنيان سيرين وابن الحسن وكان عليه،
 لقول تصديقًا ذلك فكان حارا، ماء مملوء قدر في سقط البر: عبد ابن

 »آخركم محذورة: وألبي هريرة وألبي له وسلم عليه الله صلى الله رسول

 في وقيل: وخسين، تسع سنة وقيل: ثمان، سنة مات قيل: النار"، في موتا

انتهى. ستين، سنة أول

 تاريخ عن ١٧٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى البخاري،

الكوفي. بشر أبو البرجمي، هارون بن سنان -٨٤٢

 بن وبيان الجعد، أبي بن زياد بن ويزيد وائل، بن كليب عن: روى

 الدوالبي، الصباح بن ومحمد ووكيع، شاذان، عامر بن أسود وعنه: بشر،
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 أحسنهما وسنان سيف، أخو هارون بن سنان معين! ابن عن الدوري قال

 ليس وسيف فوقه، وهو سيف، أخيه من أوثق سنان مرة: وقال حاال،

 حاتم: أبو وقال وثقه، الذهلي أن نيسابور« »تاريخ في الحاكم وحكى بشيء،

به. بأس ال أنه وأرجو أحاديث، ولسنان عدي: ابن وقال شيخ،

 تاريخ عن ١٨٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروي وقال: البخاري

 األحسي الحصين أبو سوادة بن جابر بن علي بن سوادة -٨٤٣

الكوفي.

 هوابنبنتعبداللهبننمير، :٢٣٣/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 غسان وأبي دكين، بن الفضل نعيم أبي عن: بها وحدث بغداد، قدم

 الحافظ، نصر بن أحمد طالب أبو عنه: روى يونس، بن وأحمد النهدي،

 وقال المحاملي، الله عبد أبو والقاضي الجراح، بن محمد بن وأحمد

 وترجم ومائتين، ثمانين سنة مات المنادى: ابن وقال ضعيف، الدارقطني:

عنه. مختصرًا ٥٥٧/٦ اإلسالم« »تاريخ في هي لذ ا له

 تاريخ عن ١٨٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حنيفة أبي اإلمام أصحاب عن يروى هو وقال: الخطيب

المسانيد.

مسنديهما، في الباقي عبد بن ومحمد خسرو ابن له روى قلت
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 التميمي قدامة بن الله عبد بن سوار بن الله عبد بن سوار -٨٤٤

العنبري.

 الطيالسي، داود أبي عن: روى القاضي، البصري الله عبد أبو

 قال والنسائي، والترمذي، داود، أبو عنه: وروى القطان، سعيد بن ويحيى

 حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال خيرًا، إال عنه بلغني ما حنبل: بن أحمد

 من بقين ليال ألربع األربعاء يوم بأيام، عمي ما بعد مات »الثقات"، في

والنسائي. والترمذي داود أبو له روى ومائتين، وأربعين خس سنة شوال

 تاريخ عن ١٨٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام أصحاب عن يروي هو وقال: الخطيب

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

ألعمى. ا الهمداني مصعب بن سوار -٨٤ ه

 بها وحدث بغداد، قدم كوفي :٢٠٨/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: وروى وائل، بن وكليب العوفي، وعطية السبيعي، إسحاق أبي عن:

 ليس أحمد. قال الفزاري، محمد بن وحماد نوح، أبو وقراد سوار، بن شبابة

 منكر البخاري: وقال ضعيفا، أعمى كان معين: بن يحيى وقال بشيء،

ثقة. غير داود: أبو وقال الحديث،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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الهروي. شهريار بن سهل بن سعيد بن سويد -٨٤٦

 بن ومالك عيينة، بن سفيان عن: روى األنباري، الحدثاني محمد أبو

 وقال ثقة، أو صالح أحد: قال ماجه، وابن مسلم، عنه: وروى أنس،

 عليه ينتقي حنبل بن أحد وكان الحفاظ، من كان البغوي: القاسم أبو

 بن يعقوب وقال منه، فيسمعان إليه يختلفان الله وعبد صالح لولديه

 حاتم: أبو وقال عمي، ما بعد سيما وال الحفظ مضطرب صدوق شيبة:

 العجلي: وقال التدليس، يعني ذلك ويكثر يدلس وكان صدوقا، كان

 تاريخه: في مسلمة وقال مسهر، بن علي عن الناس أروى من ثقة

 مسلم له روى ومأتين، أربعين سنة مات داود، أبو له روى ثقة، ثقة

ماجه. وابن

 تاريخ عن ١٨٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام أصحاب عن يروي هو وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

السلمي. نمير بن العزيز عبد بن سويد -٨٤٧

 تميمة أبي بن أيوب عن: روى الدمشقي، محمد أبو موالهم

 حجر، بن وعلي عمار، بن هشام عنه: وروى واألوزاعي، السختياني،

 بشيء، ليس معين: بن يحيى وقال الحديث، متروك حنبل: بن أحد قال

 بن يعقوب وقال منكرة، أحاديث يروي كان سعد: بن محمد وقال
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 حديثه في الحديث لين حاتم: أبو وقال لين، حديثه وفي مستور سفيان:

 بن علي وقال فيها، يغلط أحاديث له وكانت ثقة دحيم: وقال نظر،

 له روى ومائة، وتسعين أربع سنة مات خيرًا، هشيم عليه أثنى حجر:

ماجه. وابن الترمذي

 تاريخ عن ١٨١/٣ 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:

المروزي. سويد بن نصر بن سويد -٨٤٨

 عيينة، بن سفيان عن؟ روى بالشاه، ويعرف الطوساني، الفضل أبو

 ثقة، النسائي: قال والنسائي، الترمذي، عنه؟ وروى المبارك، بن الله وعبد

 مروزي مسلمة: وقال متقنا، كان وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره

 له روى وأربعين، إحدى سنة وقيل: ومائتين، أربعين سنة مات ثقة،

والنسائي. الترمذي

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

الطبري. حميد أبو عثمان بن أحمد بن سهل -٨٤٩

 عن: بها وحدث بغداد، قدم :١٢٠/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 حبيب، بن الله عبد بن الرحمن وعبد الهروي، ياسين بن محمد بن أحمد
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 أنه وذكر الثالج، بن القاسم وأبو القطيعي، إسحاق بن محمد عنه: روى

سليمان. درب في منه سمع

 تاريخ عن ١٨٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

البخاري. الباهلي شاذويه بن سهل -٨٥ ٠

 نصر بن أحمد عن: روى :٩٥/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 عنه: وروى العتكي، هاشم بن وسعيد سالم، بن ومحمد السمرقندي،

 وأنه والتصنيف، بالحفظ فوصفه السليماني ذكره وغيره، الخيام، خلف

ومائتين. وتسعين تسع سنة توفي سواه، وطائفة خشرم بن علي سمع

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

 قاضي يحيى أبو النيسابوري، العتكي عمار بن سهل —٨٥ ١

هراة.

 العتكي يحيى أبو العالمة القاضي م٣٢/١٣ »السير« في الذهي قال

 ارتحل هراة، وقاضي مخراسان، الرأي أهل شيخ الحنفي، النيسابوري،

 وجعفر سوار، بن وشبابة هارون، بن يزيد من: وسمع الحديث، في

 حمزة، بن العباس عنه: حدث وعدة، قيس، بن الرحمن وعبد عون، ابن

 قلت الحاكم: قال الفقيه، سفيان بن محمد بن وإبراهيم البزاز، يحيى وأبو
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 من يمنعون كانوا قالم سهل؟ عن تكتب لم لم هاني: بن صالح بن لمحمد

 »الثقات« في حبان ابن وذكره عدالته، في مختلف وقال منه، السماع

 اإلسالم« »تاريخ في وقال ومائتين، وستين سبع سنة توفي ،٢٩٤/٨

ليسبججة. :٣٤٠/٦

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

القاضي. عمار بن سهل -٨٥٢

السابقة. الترجمة انظر هراة، قاضي النيسابوري، العتكي

البخاري. عصمة أبو حجر بن المتوكل بن سهل -٨٥٣

 القعني، عن: روى :٧٥٨/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 اللغة أئمة من كان السليماني: قال وجماعة، البيكندي، سالم بن ومحمد

 في الخليلي وقال ومائتين، وثمانين إحدى سنة توفي عصمة، أبا يكنى

:ثقةمرضى.٩٦٩/٣ اإلرشاد

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

 النحوي السجستاني حاتم أبو عثمان، بن محمد بن سهل -٨٥٤

البصري. المقرى

 زيد وأبي المثنى، بن معمر عبيدة وأبي األصمعي، عن: روى
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 حبان ابن وذكره المبرد، العباس وأبو والنسائي، داود، أبو وعنه: األنصاري،

 غير دعابة، فيه وكانت القراءات، صنف الذي هو وقال: »الثقات«، في

 أرجو قاسم: بن مسلمة وقال الحديث، مستقيم فرأيته حديثه اعتبرت أني

 له روى به، بأس ال مشهور البزار: بكر أبو وقال صدوقا، يكون أن

والنسائي. داود أبو

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت.

 يزيد أبو السمان ذكوان واسمه صالح أبي بن سهيل —٨٥٥

المدني.

 األنصاري، مخلد بن والحارث المسيب، بن وسعيد أبيه، عن: روى

 كنا عيينة: ابن قال األنصاري، سعيد بن ويحيى واألعمش، ربيعة، وعنه:

 النسائي: وقال حديثه، أصلح ما أحد: وقال الحديث، في ثبتًا سهيالً نعد

 له روى الحديث، كثير ثقة سهيل كان سعد: ابن وقال بأس، به ليس

الجماعة.

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الكوفي. ذراع أبو ذراع بن سهيل -٨٥٦

 طالب، أبي بن وعلي عفان، بن عثمان عن: روى المسجد، أهل من شيخ

في حبان ابن ذكره دثار، بن ومحارب كليب، بن عاصم عنه: وروى
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 في البخاري وقال المقاطيع، يروي بالشام، قاضيًا كان وقال: »الثقات«

األدب. في البخاري له روى بالشام، القضاة أشراف من »التاريخ":

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

البرجمي. التميمي عمر بن سيف -٨٥٧

 صاحب الكوفي، األسيدي ويقال: الضبي، ويقال: السعدي، ويقال:

 األعمش، وسليمان الثوري، سفيان عن: روى والفتوح"، »الردة كتاب

 الهذلي، إبراهيم بن إسماعيل عنه: وروى األنصاري، سعيد بن ويحيى

 الكوفي، الجريري علي بن وجعفر الزهري، سعد بن إبراهيم بن ويعقوب

 خير فلس عنه: أخرى رواية في وقال الحديث، ضعيف معين: ابن قال

 وقال الواقدي، حديث حديثه يشبه الحديث، متروك حاتم: أبو وقال منه،

 ابن وقال ضعيف، والدارقطني: النسائي وقال بشيء، ليس داود: أبو

 إلى وهو عليه، يتابع لم منكرة، وعامتها مشهورة أحاديثه بعض عدي:

الترمذي. له روى الرشيد، زمن مات الصدق، إلى منه أقرب الضعف

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

٠٥ مسند

النخعي. الكوفي عميرة بن سيف -٨٥٨

النجيب بن ومحمد شبرمة، بن الله وعبد تغلب، بن أبان عن: روى
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 الحميد عبد بن ومحمد الجريري، علي بن وجعفر على، ابنه وعنه: الكوفي،

 وقال: »الثقات»، في حبان ابن وذكره فيه، يتكلمون األزدي: قال العطار،

للتميز. المزي ذكره يغرب،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الثوري. سفيان أخت ابن الثوري، محمد بن سيف -٨٥٩

 وعنه: ومنصور، األعمش، وعن خاله، عن: روى بغداد، نزل كوفي

 الصباح بن ومحمد الجرجرائي، الصباح بن ومحمد الترجماني، أبوإبراهيم

 الحديث، يضع كان بشيء، ليس حديثه، يكتب ال أحمد: قال الدوالبي،

 متروك، الدارقطني: وقال بثقة، ليس معين: ابن عن وغيره الدوري وقال

الترمذي. له روى

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الشين باب

الفزاري. سوار بن شبابة -٨٦ ٠

 مروان اسمه خراسان.قيل: من أصله المدائني، عمرو أبو موالهم

 سعد بن والليث الحجاج بن شعبة عن: روى شبابة، عليه غلب وإنما

 كان خراش: ابن قال راهويه، بن وإسحاق حنبل بن أحمد عنه: وروى

معين: بن يحيى وقال الحديث، في صدوق وهو يرضاه، ال حنبل بن أحمد
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 مرجائً، وكان الحديث في األمر صالح ثقة كان سعد: بن محمد وقال ثقة،

 في حبان ابن وذكره به، يحتج وال حديثه يكتب صدوق حاتم: أبو وقال

 مات ثقة، العقل حسن صدوق، شيبة. أبي بن عثمان وقال »الثقات»،

الجماعة. له روى ومائتين، ست أو خس أو أربع سنة

 تاريخ عن ١٩٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 عن يروي شيوخهما بعض وشيخ ويحيى أحمد شيخ أنه مع وقال: الخطيب

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 القدوس عبد أبو اليربوعي التميمي ربعي بن شبث -٨٦١

الكوفي.

 بن محمد عنه: وروى عنهما، الله رضي وعلي حذيفة، عن: روى

 كعب بن لمحمد يعلم ال البخاري: قال التيمي، وسليمان القرظي، كعب

 أسلم ثم سجاح، مؤذن كان إنه يقال: الدارقطني: وقال شبث، من سماع

 وقال يخطي، كان وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره ذلك، بعد

 الحسين، قتل على وأعان عثمان، قتل على أعان من أول كان العجلي:

 والنسائي داود أبو له روى نظر، فيه الساجي: وقال هو، الرجل وبئس

والليلة«. اليوم »في

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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الكوفي. البارقي ويقال: السلمي، غرقدة بن شبيب -٨٦٢

 األحوص، بن عمرو بن وسليمان البارقي، عروة عن: روى

 وزائدة، المعتمر، بن ومنصور شعبة، وعنه: الخوالني، شهاب بن الله وعبد

 وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، والنسائي: معين وابن أحمد قال

 ثقة، سفيان: بن يعقوب وقال الشيوخ، عداد في ثقة تابعي كوفي العجلي:

الجماعة. له روى

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

البغوي. الفضل أبو الفالس، مخلد بن شجاع -٨٦٣

 وهشيم، علية، وابن عياش، بن إسماعيل عنم روى بغداد، نزيل

 بأس، به ليس أعرفه معين: ابن قال ماجه، وابن داود، وأبو مسلم، وعنه:

 وكان ثقة كان أحمد: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، الشيخ نعم

 داود وأبو مسلم له روى ثبت، ثقة، قانع: ابن وقال صحيحًا، كتابه

»الكشف« في الحارثي له روى قلت: ماجه. وابن

السكوني. قيس بن الوليد بن شجاع -٨٦٤

 روى بغداد، سكن شجاع، بن الوليد همام أبي والد الكوفي، بدر أبو

 وعلي حنبل، بن أحمد عنه: وروى عروة، بن وهشام األعمش، عن:

 بن شجاع من أعبد بالكوفة ليس الثوري: سفيان قال المديني، ابن
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 وقال به، بأس ال كوفي العجلي: وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال الوليد،

 خلفون ابن ونقل »الثقات«، في حبان ابن وذكره به، بأس ال زرعة: أبو

 وقيل: أربع، سنة وقيل: ومائتين، ثالث سنة مات توثيقه، نمير ابن عن

الجماعة. له روى خمس، سنة

 تاريخ عن ١٩٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 اإلمام عن يروي ومسلم البخاري شيوخ أكثر شيخ هو وقال: الخطيب

المسانيد. هذه في حنيفة أبي

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

عثمان. أبو البلخي حكيم بن شداد -٨٦٥

 روى الهذيل، بن زفر عن: يروي ن٣٧٧٣ »اللسان« في الذهي قال

 اإلرجاء، في لتعصبه حديثه مجانبة أحب حبان: ابن قال البلخيون، عنه:

 إذا الحديث مستقيم مرجائً وكان طلبها، أو السنن انتحل من وبغضه

 الثوري، عن: روى »اإلرشاد«: في الخليلي وقال الثقات، عن: روى

 وهو الهذيل بن زفر عن نسخة وروى وأقرانهما، الرازي جعفر وأبي

صدوق.

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

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد محمد
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 مولى الدمشقي، عمار أبو القرشي، الله عبد بن شداد -٨٦٦

سفيان. أبي بن معاوية

 وعنه: عبسة، بن وعمرو أوس، بن وشداد هريرة، أبي عن: روى

 حاتم وأبو العجلي وقال األعرابي، وعوف عمار، بن وعكرمة األوزاعي،

 في حبان ابن وذكره بأس، به ليس والنسائي: معين ابن وقال ثقة، والدارقطني:

واألربعة. مسلم له روى ثقة، سفيان: بن يعقوب وقال »الثقات»،

 تاريخ عن ١٩٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

الرحن. عبد بن شداد -٨٦٧

 وروى سعيد، أبي عن: روى :٣٩٧ ص »اإليثار« في الحافظ قال

 وقال رؤبة، أبي شداد عن الحارثي مسند في ووقع حنيفة، أبو عنه:

 رؤبة أبو الرحن عبد بن شداد (:١٧٣٩) ٢٢٢/٢ »الثقات« في حبان ابن

 قيل: وقد حنيفة، أبو عنه: روى سعيد، أبي عن: يروي القشيري،

 التغلي عمران بن شداد (م١٧٤٣) ٢٢٢/٢ قال ثم عمران بن شداد

 الشيباني، الله عبد بن يزيد عنه: روى حذيفة، عن: يروي رؤبة، أبو

 وقال حنيفة، أبو عنه روى الذي رؤبة بأبي هذا وليس مطر، بن وجاع

 عمران بن شداد (:٦٥٦٠)٣٠٣/٤ والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن

حصين بن عمران وهو رؤبة أبو ويقال: بصري، القشيري رؤبة أبو
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 الحبطي، مطر بن جامع عنه: روى الخدري، سعيد أبي عن: روى تابعي،

 فرق كذا ؟٣٩٧ ص »اإليثار« في الحافظ قال ثم ذلك، يقول أبي سمعت

 واحد غير الكنى في يذكر فلم الحاكم أحمد أبو وأما حبان، ابن بينهما

 وقال انتهى. أعلم، والله عمران، بن شداد أنه والمعروف رؤبة، أبا يكنى

 القشري الرحن عبد بن شداد م٢٠٧ ص المنفعة« »تعجيل في الحافظ

 علي..»، كذب »من حديث الخدري سعيد أبي عن البصري، رؤبة أبو

 ذكره عنه، حنيفة أبي عن الحسن بن محمد عن توبة بن إسماعيل رواه

انتهى. التابعين، ثقات في حبان ابن

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاره،

األنصار. مولى المدني الخطمي سعد أبو سعد بن شرحبيل -٨٦٨

 سعيد بن يحيى عنه: وروى ثابت، بن وزيد هريرة، أبي عن: روى

 ليس فقال: عنه، مالكًا سألت عمر: بن شر قال ومالك، األنصاري،

 يكتب ضعيف مرة: وقال ضعيف، بشيء ليس معينن ابن وقال بثقة،

 وعامة ثابت، بن زيد عن: روى قديمًا، شيخًا كان سعدم ابن وقال حديثه،

 وقال به، يحتج وليس أحاديث وله واحتاج، اختلط حتى وبقي الصحابة،

 له عدي: ابن وقال به، يعتبر ضعيف الدارقطني: وقال لين، زرعة: أبو

في حبان ابن وذكره نكارة، يرويه ما عامة وفي بالكثيرة وليست أحاديث
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 خزيمة ابن وخرج ومائة، وعشرين ثالث سنة مات وقال: »الثقات«،

 معين: ابن عن محمد بن مضر وحكى صحيحيهما، في حديثه حبان وابن

ماجه. وابن داود وأبو المفرد« »األدب في البخاري له روى وثقه، أنه

 تاريخ عن ١٩١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

 في خسرو ابن المقرئ وابن آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

٠ بهما مسند

الشامي الخوالني حامد بن مسلم بن شرحبيل -٨٦٩

 بن حرير وعنه: الدرداء، وأبي معديكرب، بن والمقدام أبيه، عن: روى

 ثقات من أحمد: قال عياش، بن وإسماعيل يزيد، بن وثور عثمان،

 وقال توثيقه، نمير ابن عن خلفون ابن ونقل ثقة، العجلي: وقال الشامين،

ماجه. وابن والترمذي داود أبو له: روى ضعيف، معين: ابن

 تاريخ عن ١٩١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

آثاره. في (٣٠٥) الحسن بن ومحمد له روى قلت:

 الكوفي أمية أبو الكندي الجهم بن قيس بن الحارث بن شريح —٨٧ ٠

القاضي.

 من كان ويقال: شراحيل، ابن ويقال: شرحبيل، بن شريح ويقال:
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 الني زمن في كان معين: ابن قال باليمن، كانوا الذين الفرس أوالد

 وأقره الكوفة، على عمر استقضاه منه، يسمع ولم وسلم عليه الله صلى

 روى سنة، بالبصرة وقضى سنة، ستين بها القضاء على وأقام علي،

 عنه: وروى وعلي، عمر، وعن مرسال، وسلم عليه الله صلى الني عن:

 ثقة، تابعي كوفي العجلي: وقال سيرين، وابن والشعي، وائل، أبو

 الزبير، بن مصعب زمن وسبعين ثمان سنة مات نعيم: أبو وقال

 وفيها بسنتين، القضاء عن عزل ما بعد سنين وثمان مائة ابن وهو

 وقال ثمانين، سنة مات وغيره: خليفة وقال واحد، غير ارخه

 المفرد األدب في البخاري له روى وثمانين، اثنتين سنة المدائني:

والنسائي

 تاريخ عن ١٨٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له وروى البخاري،

فيمسنده.

الكوفي. التنوخي مسلمة بن شريح -٨٧١

 بن وهياج السبيعي، إسحاق أبي بن يوسف بن إبراهيم عن: روى

 حكيم بن عثمان بن وأحمد الرازي، حاتم أبو عنه: وروى بسطام،

 وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره صدوق، حاتم: أبو قال األودي،

اثنتين سنة مات الحضرمي: الله عبد بن محمد وقال ثقة، الدارقطني:
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والنسائي. البخاري له روى ثقة، وكان ومائتين، وعشرين

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

الكوفي. المقدام أبو نهيك بن يزيد بن هانى بن شريح -٨٧٢

 وعمر، أبيه، عن: روى يره، ولم وسلم عليه الله صلى الني أدرك

 والقاسم ومحمد، المقدام ابناه عنه: وروى وعائشة، هريرة، وأبي وعلي،

 وقال: الكوفة أهل تابعي من األولى الطبقة في سعد ابن ذكره مخيمرة، ابن

 أحاديث، وله ثقة، وكان المشاهد، معه وشهد علي، أصحاب من كان

 ألحمد: قيل األثرم وقال بكرة أبي بن الله عبيد مع بسجستان وقتل

 وقال جدا، متقدم هذا نعم قال: الحديث؟ صحيح هانئ بن شريح

 خراش: ابن وقال ثقة، والنسائي: معين ابن وقال ثقة، أحمد: عن المروذي

 المخضرمين، في مسلم وذكره »الثقات«، في حبان ابن وذكره صدوق،

 له روى وسبعين، ثمان سنة بسجستان بكرة أبي ابن مع قتل خليفة: وقال

واألربعة. مسلم

 تاريخ عن ١٨٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

 في خسرو وابن والحارثي آثاره، في يوسف أبو له وروى البخاري،

٠ بهما مسند

الثقفي. سويد بن الشريد -٨٧٣

عن روى ثقيف، في وعداده حضرموت من إنه وقيل: صحبة، له
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 الرحمن، عبد بن سلمة وأبو عمرو، ابنه وعنه: وسلم، عليه الله صلى الني

 وراءه... وسلم عليه الله صلى الني أردفه نعيم: أبو قال نافع، بن وعمرو

 والنسائي داود وأبو مسلم له روى الرضوان، بيعة وشهد الشريد، فسماه

ماجه. وابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

النخعي. شريك ابي بن الله عبد بن شريك -٨٧٤

 روى العزيز، عبد بن عمر زمان أدرك القاضي، الكوفي الله عبد أبو

 وروى عروة، بن وهشام المعتمر، بن ومنصور الحجاج، بن شعبة عن:

 الصباح بن ومحمد مهدي، بن الرحمن وعبد الطيالسي، داود أبو عنه:

 ثقة صدوق آخر: موضع في وقال ثقة، ثقة معين: بن يحيى قال الدوالبي،

 وكان ثقة، كوفي العجلي: وقال منه، إلينا أحب فغيره خالف إذا أنه إال

 جدًا، الحفظ سيي ثقة صدوق شيبة: بن يعقوب وقال الحديث، حسن

 النسائي: وقال مائل، الحديث مضطرب الحفظ، سيئ الجوزجاني: وقال

 تعليقا البخاري له روى ومائة، وسبعين سبع سنة مات بأس، به ليس

واألربعة. ومسلم

 تاريخ عن ١٩٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 يروي وهو ومسلم البخاري شيوخ من جماعة شيخ هو وقال: الخطيب

المسانيد. هذه في أبي اإلمام عن
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مسنده. في خسرو ابن له روى قلت.

 موالهم األزدي، العتكي الورد بن الحجاج بن شعبة -٨٧٥

البصري. ثم الواسطي، بسطام أبو

 فسكنها، البصرة إلى انتقل عتاقة، األشاقر مولى سعد. بن محمد قال

 بن ومالك الورد، بن الحجاج أبيه عن: روى سيرين، وابن الحسن رأى

 قال القطان، سعيد بن ويحيى السختياني، أيوب عنه: وروى وخلق، أنس،

 عن طالب أبو وقال حديث، ألفي نحو له المديني: بن علي عن البخاري

 الحكم، بجديث وأعلم األعمش، من الحكم في أثبت شعبة حنبل: بن أحمد

 لم الثوري، من حديثًا أحسن وشعبة الحكم، حديث ذهب شعبة ولوال

 من له قسم منه، حديثًا أحسن وال الحديث، في مثله شعبة زمن في يكن

 سفيان، عنهم يرو لم الكوفة أهل من رجالً ثالثين عن وروى حظ، هذا

 بن أحمد يعني - الله عبد أبا سألت النسائي: العباس بن محمد وقال

 وكان حافظًا رجال سفيان كان فقال: سفيان؟ أم شعبة أثبت من حنبل-

 قبل الحكم من وسمع رجاال، وأنقى منه أثبت شعبة وكان صالحًا، رجال

 شعبة حنبل. بن أحمد سئل زياد. بن الفضل وقال سنين، بعشر سفيان

 حديثًا، وأنسق رجاالً أنبل شعبة فقال: سفيان؟ أو حديثا إليك أحب

 هذا في وحده أمة شعبة كان أبيه: عن حنبل بن أحمد بن الله عبد وقال

 وقال للرجال، وتنقيته وتثبته بالحديث وبصره -، الرجال في يعني - الشأن
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 حديثه، عن شعبة يسأل كان قتادة أن معمر حدثنا المبارك. بن الله عبد

 المؤمنين أمير شعبة م يقول سفيان كان مهدي! بن الرحمن عبد وقال

 إلى شعبة لي كتب قطن: أبي عن معين: بن يحيى وقال الحديث، في

 حشو نعم قال: مخير، فقلت: بسطام؟ أبو كيف فقال: يحدثني حنيفة أبي

 عرف ما شعبة ال لو الشافعي: عن يحيى بن حرملة وقال هو، المصر

 استعديت وإال تحدث ال فيقول: الرجل إلى يجيء وكان بالعراق، الحديث

 لقد شعبة، من لله أعبد رأيت ما البكراوي: بحر أبو وقال السلطان، عليك

 معين: بن يحيى قال لحم، بينهما ليس ظهره على جلده جف حتى الله عبد

 من أعقل رأيت ما مهدي: بن الرحمن عبد وقال المتقين، إمام شعبة

 بن الله عبد من لألمة أنصح وال شعبة، من تقشفا أشد وال أنس، بن مالك

 من حديثًا أحسن قط أحدًا رأيت ما القطان: سعيد بن يحيى وقال المبارك،

 قال شعبة مات لما قال: داود أبا سمعت اآلجري: عبيد أبو وقال شعبة،

 ليس فقال: سفيان؟ من حديثًا أحسن هو له: قيل الحديث، مات سفيان:

 أحسن والزهري القلة على ومالك شعبة من حديثًا أحسن الدنيا في

 في يعني عليه، يعاب وال يضره ال فيما يخطي وشعبة حديثا، الناس

 الرجال في تكلم من أول البغدادي: محمد بن صالح وقال األسماء،

 حنبل بن أحمد تبعه ثم القطان، سعيد بن يحيى تبعه ثم الحجاج، بن شعبة

 ستين سنة أول في بالبصرة توفي سعدم بن محمد وقال معين، بن ويحيى

الجماعة. له روى ومائة،
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 تاريخ عن ١٩٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 ومسلم البخاري شيوخ أكثر شيخ أنه مع الله رحمه وشعبة وقال: الخطيب

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي

 في خسرو وابن والحارثي آثاره في الحسن بن محمد له روى قلت:

٠ يهما مسند

 راشد بن الله عبد بن الرحمن عبد بن إسحاق بن شعيب -٨٧٦

األموي. القرشي

 وروى واألوزاعي، الثوري، سفيان عن: روى الدمشقي، محمد أبو

 أصح ما ثقة حنبل: بن أحمد قال عمار، بن وهشام سعد، بن الليث عنه:

 معين ابن وقال صدوق، حاتم: أبو وقال ثقة، داود: أبو وقال وأوثقه، حديثه

 في حبان ابن وذكره مأمون، ثقة حاتم: أبو وقال ثقة، والنسائي: ودحيم

الترمذي سوى الجماعة له روى ومائة، وثمانين تسع سنة مات »الثقات"،

 تاريخ عن ١٩٥/٣ 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:

القاضي. الصريفيني معبد بن رزيق بن أيوب بن شعيب -٨٧٧

 عن: روى بغداد، من بالقرب بلدة صريفين وسكن واسط من أصله
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 بشر وأبو داود، أبو عنه: وروى نمير، بن الله وعبد القطان، سعيد بن يحيى

 ولي ثقة الدارقطني: وقال أبي، وإلى إلي كتب حاتم: أبي إبن قال الدوالبي،

 وقال مأمون، ثقة الحاكم: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره القضاء،

 وقال أيوب، بن شعيب عن الرواية في اله ألخاف إني داود: أبي عن اآلجري

داود. أبو له روى ومائتين، وستين إحدى سنة مات المنادى: ابن

 تاريخ عن ١٩٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي من قدره جاللة مع هو وقال: البخاري

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن الحارثي له روى قلت: المسانيد.

المدائني. حرب بن شعيب -٨٧٨

 سفيان عن: روى خراسان، أبناء من مكة نزيل البغدادي، صالح أبو

 محمد بن وعلي حنبل، بن أحمد عنه: وروى الحجاج، بن وشعبة الثوري،

 بالمعروف واألمر والصالح بالعبادة المذكورين أحد كان الطنافسي،

 حاتم، أبو قال وكذا مأمون، ثقة معين: بن يحيى قال المنكر، عن والنهي

 خيار من كان وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال

 صالح رجل ثقة، العجلي: وقال ثقة، والحاكم؟ الدارقطني وقال الله، عباد

 له روى سبع، سنة وقيل: ومائة، وتسعين ست سنة مات الموت، قديم

والنسائي. داود وأبو البخاري

 تاريخ عن ١٩٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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 عن ويروي الصحيحين، صاحي شيوخ أكثر شيخ هو وقال: الخطيب،

المسانيد. هذه في الله رحمه حنيفة أبي اإلمام

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

األموي. الرحن عبد بن إسحاق بن شعيب بن شعيب -٨٧٩

 بن وزيد محمد، بن مروان عن: روى الدمشقي، محمد أبو موالهم

 بشر وأبو الرازي، حاتم وأبو النسائي، وعنه: اليمان، وأبي يحيى،

 له روى ثقة، النسائي: وقال صدوق، حاتم: أبي ابن قال الدوالبي،

»الكشف". في الحارثي له روى قلت: النسائي.

السمرقندي. صالح أبو الليث بن شعيب -٨٨٠

 المنذر بن إبراهيم سمع: :ه ٥٧ /٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وروى وجماعة، سالم، بن ومحمد الزهري، مصعب وأبا الحزامي،

 في توفي وغيرهما، حاتم، بن وأحمد مردك، بن أحد بن محمد عنه:

 لمفترق« وا »المتفق في الخطيب وقال ومائتين، وسبعين اثنتين سنة رجب

 عن حدث السمرقندي، الليث بن شعيب صالح أبو (:٦٦٥) ١١٨٤/٢

 بن الله عبد عنه: روى السمرقنديين، هاشم بن وهارون الحكيم، بن علي

 لم قلت: وغيرهما. البخاري شاذويه بن وسهيل البلخي، علي بن محمد

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم
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 القرشي العاص بن عمرو بن الله عبد بن محمد بن شعيب -٨٨١

الحجازي. السهمي

 داود وأبو البخاري وذكر جده، إلى ينسب وقد شعيب، بن عمرو والد

 بن محمد وقال عمرو، بن الله عبد جده من سمع أنه واحد وغير

 بن عمرو ابنه عنهم وروى عمرو، بن الله عبد جده عنم روى سعد:

 جده عن أبيه وحديث شعيب، بن عمرو يعني أبيه عن فحديثه شعيب،

 يقال: وقال؟ »الثقات« في حبان ابن وذكره عمرو، بن الله عبد يعني:

 وقال بصحيح، ذلك وليس عمرو بن الله عبد جده من سمع إنه

األربعة. له روى مردود، قول هو »التهذيب«: في الحافظ

 آثاره، في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما، في خسرو وابن والحارثي

الزاهد. األزدي إبراهيم بن شقيق -٨٨٢

 قال أدهم، بن إبراهيم صاحب األعالم أحد البلخي علي أبو

 بن وعباد إسرائيل، عن حدث :١٢٧/٤ اإلسالم« »تاريخ في هي لذ ا

 الصمد وعبد األصم، حاتم عنه: وروى األبلي، الله عبد بن وكثير كثير،

 قدم تاريخه: في الحاكم قال المستملي، أبان بن ومحمد مردويه، يزيد ابن

 معه خراسان زهاد من مائة ثالث في راجالًا خروجه عند نيسابور شقيق

 به االجتماع المأمون فطلب قال: خراسان، واليته أيام يعني المأمون أيام
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 بن أيوب نيسابور أهل من عنه روى المأمون، إليه تشفع حتى فامتنع

 يعقوب أبو وذكر وغيرهما، األفطس، الحسن بن وعلي الزاهد، الحسن

ومائة. وتسعين أربع سنة كوالن غزوة في قتل أنه القراب

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

مسنديهما. في الباقي عبد

الكوفي. وائل أبو األسدي سلمة بن شقيق -٨٨٣

 بكر، أبي عن: روى يره، ولم وسلم عليه الله صلى الني أدرك

 عنه: وروى والتابعين، الصحابة من وخلق وعلي، وعثمان، وعمر،

 سبع أدركت عنه: بهدلة، بن عاصم قال سليمان، أبي بن وحماد األعمش،

 أعلم من عبيدة: ألبي قلت مرة: بن عمرو وقال الجاهلية، سني من سنين

 منصور بن إسحاق وقال وائل، أبو قال: الله؟ عبد بجديث الكوفة أهل

 سعد: ابن وقال ثقة، كان وكيع: وقال مثله، عن يسأل ال ثقة معين: ابن عن

 أصحاب من جاهلي صالح رجل العجلي: وقال الحديث، كثير ثقة كان

 خياط: بن خليفة وقال ثقة، أنه على أجمعوا البر: عبد ابن وقال الله، عبد

الجماعة له روى وثمانين، اثنتين سنة الجماجم بعد مات

 تاريخ عن ١٨٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 والحارثي آثاريهما في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له وروى البخاري

مسانيدهم في خسرو وابن المقرئ وابن
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الكوفي. عمر أبو العبدي عباد بن شهاب -٨٨٤

 البخاري، وعنه: الرواسي، حميد بن وإبراهيم الحمادين، عن: روى

 ثقة، حاتم: أبو وقال ثقة، كوفي العجلي: قال الرازي، حاتم وأبو ومسلم،

 روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، كان الجزري: الرحن عبد وقال

ماجه. وابن والترمذي ومسلم البخاري له

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الشامي. سعيد أبو األشعري، حوشب شهربن -٨٨٥

 هريرة، وأبي سلمة، وأم موالته، عن: روى يزيد، بنت أسماء مولى

 أحمد: عن حنبل قال بهدلة، بن وعاصم سليم، أبي بن وليث قتادة، وعنه:

 ولقد شعبة. عن شبابة وقال بالقوي، ليس النسائي. وقال بأس، به ليس

 أي: نزكوه، شهرا إن عون: ابن عن النضر وقال به، أعتد فلم شهرًا لقيت

 عن الترمذي وقال ثبت، معين: ابن عن الدوري وقال فيه، طعنوا

 بلغني الدارمي: عثمان وقال أمره، وقوى الحديث، حسن شهر البخاري:

 له روى ثقة، تابعي شامي العجلي: وقال شهر، على يثنى كان أحمد أن

»الكشف". في الحارثي له روى قلت: واألربعة. مسلم

التميمي. الرحمن عبد بن شيبان -٨٨٦

 الحسن عن: روى المؤدب، البصري معاوية أبو النحوي موالهم
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 قال الطيالسي، داود وأبو قدامة، بن زائدة عنه: وروى واألعمش، البصري،

 كل في ثبت أبيه: عن حنبل بن صالح وقال حديثه، أقرب ما حنبل: بن أحمد

 سعد ابن محمد وقال كتاب، صاحب وهو ثقة معين: بن يحيى وقال المشائخ،

 الحديث صالح الحديث، حسن حاتم: أبو وقال ثقة، والنسائي: والعجلي

 »الثقات«، في حبان ابن وذكره صدوقا، كان خراش: ابن وقال حديثه، يكتب

 صاحب عندهم ثقة الترمذي: وقال ثقة، كان واسط»: »تاريخ في أسلم وقال

الجماعة. له روى ومائة، وستين أربع سنة مات ثقة، البزار: وقال كتاب،

 تاريخ عن ١٩٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي من هو وقال: الخطيب

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

المساور. بن عدي بن شيبة -٨٨٧

 بن شيبة البخاري: قال ،١٩١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروي وقال: المساور،

المكي. ويقال: الواسطي مساور بن شيبة -٨٨٨

 عباس، ابن عن: روى :٢٦٤/٢٣ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 بن عمر ابن الله عبيد عنه: وروى العزيز، عبد بن وعمر عبيد، بن الله وعبد

 بن عمر على وفد علي، أبي بن وعباد أمية، أبو الكريم وعبد حفص،
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 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم خطبته، وسمع العزيز عبد

 البخاري له وترجم فيه، تكلم أحدا أعلم وما قوله عليه وزاد ٢٤٨/٣

 بن الله عبد عن مساور بن شيبة وقال: :٢٤٢/٤ الكبير« في»التاريخ

 حنيفة أبو (:٢٠٤٣)٤٣٨/٣ »الثقات« في حبان ابن وقال الله...، عبيد

 عنه: روى عمير، بن عبيد بن الله عبد عن: يروي مساور بن شيبة

 والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن وقال علي، أبي بن وعباد الكريم، عبد

 بن الله عبد عن: روى مكي، مساور بن شيبة (:٦٥٩٧) ٣٠٩/٤

 عنه، أمية أبي الكريم عبد عن الرازي الله عبد بن علي روى عبيد...،

 عباد عن الدستوائي هشام روى محمد: أبو قال ذلك، يقول أبي سمعت

 حجر ابن وقال انتهى. عباس، ابن عن مساور بن شيبة عن علي أبي ابن

 عباس، ابن عن أرسل المكي مساور بن شيبة :٣٩٨ ص »اإليثار« في

 بن وعدي المزني، الله عبد بن وبكر البصري، الحسن عن: وروى

 بن الكريم وعبد حنيفة، أبو عنه: روى عمير، بن عبيد بن الله وعبد أرطاة،

 حاتم أبي وابن البخاري ذكره علي، أبي بن وعباد المخارق، أبي

 »الثقات«، من الثالثة الطبقة في حبان ابن وذكره جرحا، فيه يذكرا ولم

 فيه، النظر أمعن ما فكأنه بمشهور ليس العشرة: رجال في الحسيني وقال

انتهى.

 بن محمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن آثاريهما، في الحسن
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الصاد باب

 العالء أبو إدريس، بن محمد بن يحيى بن سيار بن صاعد -٨٨٩

بهراة. القضاة قاضي الهروي الكناني

 القاضي جده سمع :٧٥٢/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 محمد بن وعلي الصيرفي، موسى بن محمد سعيد وأبا يحيى، نصر أبا

 بن محمد عنه: روى محمد، بن صاعد العالء أبا والقاضي الطرازي،

 إماما، ئزها صينا كان وقال: سيار، بن نصر حفيده آخرهم وجماعة طاهر،

 مع اإلسالم شيخ عليه وانتخب وعمر، الطوائف، جميع لتقدمه انقاد

 »السير« في وقال وأربعمائة، وتسعين أربع سنة رجب في توفي تقدمه،

اإلسالم. جمال القضاة قاضي :١٨٢/١٩

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

٠ مسنده

يونس. بن أحد بن صالح -٨٩ ٠

 بالقيراطي ويعرف مقاتل، أبي بن صالح وهو البزاز، الحسين أبو

 بن محمد عن حدث :٣٢٩/٩ »التاريخ« في الخطيب قال األصل، هروي

 موسى بن ويوسف الدورقي، إبراهيم بن ويعقوب مالج، بن معاوية

 بن ومحمد الصواف، بن علي وأبو الشافعي، بكر أبو عنه: روى القطان،

وقال المناكير، كثير حديثه أن غير بالحفظ يذكر كان وقال: المظفر،

- ٩٦ -
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 ذاك ولم قلت: مقاتل، أبي بن صالح حديث نكتب نكن لم البرقاني:

 في توفي شاذان: بن بكر أبو قال الحديث، ذاهب هو نعم فقال: لضعفه؟

مائة. وثالث عشرة ست سنة اآلخر ربيع شهر

 تاريخ عن ٢٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
المسانيد هذه في عنه كثيرًا المسانيد أصحاب يروي وقال. الخطيب

مسانيدهم. في محمد بن وطلحة نعيم وأبو الحارثي له روى قلت:

العبدي. ويقال الثقفي بيان بن صالح -٨٩١

 أهل من بالساحلي ويعرف ؟٣١٠/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 الثوري، وسفيان شعبة، عن: وحدث سيراف، قضاء ولي األنبار،

 بن الفضل عنه: روى المسعودي، الرحن وعبد السائب، ابن وفرات

 م وقال العبدي، مطهر بن وأحمد الحداد، خلف بن ومحمد شخيت،

 الدارقطني: وقال الثقات، الشيوخ عن المناكير يروي ضعيفا كان

 مختصرًا ١١٣٠ ا٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم متروك،

عنه.

 تاريخ عن ١٩٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: الخطيب

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:
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المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 بن صالح بن صالح وقيل: حي، بن صالح بن صالح -٨٩٢

الكوفي. الهمداني الثوري حيان بن مسلم

 ابناه وعنه: حرب، بن وسماك كهيل، بن وسلمة لشعي، ا عن: روى
 أحمدم وقال ابنيه، من خيرًا كان عيينة: ابن قال وشعبة، وعلي، الحسن

 وذكره ثقة، كان العجلي: وقال ثقة، والنسائي: معين ابن وقال ثقة، ثقة

الجماعة. له روى »الثقات»، في حبان ابن

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الترمذي. الله عبد أبو الباهلي، ذكوان بن الله عبد بن صالح -٨٩٣

 وروى المبارك، وابن ومالك، زيد، بن حماد عن: روى بغداد، سكن

 وقال صدوق، حاتم: أبو قال حاتم، وأبو الدوري وعباس الترمذي، عنه:

 الفرات، بن إسحاق نقله فيما البخاري ووثقه صالحا، كان قانع: ابن

الزمذي. له روى

»الكشف« في الحارثي له روى قلت

 أبي بن المنذر بن حسان بن حبيب بن عمرو بن محمد بن صالح -٨٩٤

بخارى. نزيل جزرة البغدادي األسدي علي أبو الحافظ، عمار، األشرس

 سليمان، بن سعيد من: سمع :٣٢٢/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

وكان أمينا، ثبتًا صدوقًا كان وقال: خداش، بن وخالد الجعد، بن وعلي

— ٩٨ —



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

ومانتين وتسعين أربع سنة مات بذلك، مشهورًا ودعابة مزاح ذا

 بن مسلم وعنه: ٩٥٣/١٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

 الخيام، محمد بن وخلف األصبهاني، الجارود بن علي بن وأحمد الحجاج،

غازيًا. حافظًا ثقة كان الدارقطني: وقال

الخطيب. تاريخ عن ٢٠١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

 بن موسى بن عيسى بن محمد بن نصر بن محمد بن صالح —٨٩٥

الترمذي. محمد أبو الله عبد

 وحدث حاجا، بغداد قدم ٣٣٠/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى الترمذي، عباد بن والقاسم النون، ذي بن حمدان عن: بها

 المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال المقرئ، الخالل بن الحسن أبو

المسانيد. هذه في الكثير يروي وهو :٢٠٠/٣

 بن ومحمد خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

مسانيدهم. في الباقي عبد

الكوفي. التيمي محارب بن صباح -٨٩٦

 حنيفة، أبي واإلمام عالقة، بن زيد عن: روى الري، قرى بعض سكن

 الهسنجاني، عاصم بن السالم عبد عنه: وروى سوقة، بن ومحمد

 صدوق، حاتم: وأبو زرعة أبو قال حميد، بن ومحمد زنجلة، بن وسهل
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 العجلي عن الثقات في خلفون ابن ونقل »الثقات"، في حبان ابن وذكره

ماجه. ابن له روى توثيقه،

 تاريخ عن ١٩٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروي وقال: البخاري

 الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن

الكوفي. التغلي معبد بن صبى -٨٩٧

 بن زيد قصة وفيه والعمرة، الحج بين الجمع في عمر عن: روى

 وروى التغلي، لله بنعبد هذيم عن وحكى ربيعة، بن وسلمان صوحان،

 »الثقات« في حبان ابن ذكره النخعي، وإبراهيم ومسروق، وائل، أبو عنه:

 أصحاب وعامة الخطاب عمربن رأى ثقة، تابعي قاسم: بن مسلمة وقال

ماجه. وابن والنسائي داود أبو له روى وسلم، عليه الله صلى الني

 ترجمته دون ١٩٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

المسانيد. هذه في ذكره له التابعين جلة من وقال:

مسنده. في والحارثي آثاره في يوسف أبو له روى قلت:

األعور. صالح بن مقاتل بن صالح -٨٩٨

عنه: روى أبيه، عن حدث :٣٢١/٩ »التاريخ« في الخطيب قال
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 زياد، بن سهل وأبو المنادي، إسماعيل بن محمد بن أحمد الطيب أبو

 سنة مات بقوي، ليس الدارقطني: وقال القاضي، قانع بن الباقي وعبد

 »تاريخ في الذهي له وترجم ومائتين، وثمانين تسع أو وثمانين سبع

ختصرًاعنه.٧٥٩/٦ اإلسالم«

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

حجازي. األسدي الغامدي وداعة بن صخر —٨٩٩

 قال :١٨١/٢ »اإلصابة« في الحافظ قال صحبة، له الطائف، سكن

 عامد إلى نسبة الغامدي، وداعة ابن ويقال: وديعة، بن صخر حبان: ابن

 أصحاب حديثه روى الطائف، صخر سكن البغوي: وقال -، بالمعجمة -

 في ألمتي بارك »اللهم وهو وغيره، خزيمة ابن وصححه وأحد، السنن،

 تجارة بعث إذا فكان تاجرا، رجال صخر وكان طرقه: بعض وفي بكورها«

 له ما والبغوي: الترمذي قال ماله، وكثر فأثرى النهار أول بعثهم

 وقال األموات»، تسبوا »ال متنه آخر له أخرج الطبراني بأن وتعقب غيره،

حديد. بن عمارة إال يروعنه لم السكن: وابن األزدي الفتح أبو

 تاريخ عن ١٩٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى البخاري،

الجملي. المرادي عسال بن صفوان -٩٠٠

وسكن غزوة، عشرة ثنتي وسلم عليه الله صلى الله رسول مع غزا

— ١٠١ —
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 الكوفة، سكن البغوي: قال :١٨٩/٢ »اإلصابة« في الحافظ وقال الكوفة،

 الله صلى الني عن روى مشهور، صحبة، له كوفي حاتم: أبي ابن وقال

 سلمة، بن الله وعبد حبيش، بن زر عنه: روى أحاديث، وسلم عليه

ماجه. وابن والنسائي الترمذي له روى قلت: وغيرهما،

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

٠ ه سحنى

الذكواني. السلمي خزاعي بن ربيضة بن المعطل بن صفوان -٩ ٠ ١

 الخندق وكانت بعدها والمشاهد الخندق صفوان شهد الواقدي: قال

 الله رسول عليه وأثنى :٣١/٣ الغابة أسد في األثير ابن خس.قال سنة

 فيه قال الذي وهو خيرا"، إال منه علمت »ما فقال؟ وسلم عليه الله صلى

 وكان مشهور، وحديثه ورسوله، وجل عز الله فبرأه قالوا، ما اإلفك أهل

 أرمينية غزوة في وقتل بالبصرة، دار وله فاضال، خيرا شجاعا صفوان

 عشرة تسع سنة الثقفي العاص أبي بن عثمان يومئذ الجيش وأمير شهيدا،

إسحاق. ابن قاله عمر، خالفة في

 في آثارًا فيه وأورد ،١٩٠/٢ »اإلصابة« في حجر ابن له وترجم

مناقبه.

 تاريخ عن ١٩٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

صحبة. له وقال: البخاري
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التيمي. هشام أبو ويقال: هاشم أبو بهرام بن الصلت -٩٠٢

 دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال الكوفي، الهاللي ويقال:

 النخعي، وإبراهيم وهب، بن وزيد وائل، أبي عن: حدث :١٨٩/٢٤

 بن عمر على وفد أسامة، بن وحماد عيينة، وابن الثوري، عنه: روى

 وقال ثقة، كوفي حنبل: بن أحمد وقال ثقة، معين: بن يحيى قال العزيز عبد

 أهل أصدق وكان عيينة: ابن وقال الله، شاء إن ثقة كان سعد: بن محمد

 إسماعيل بن محمد وقال صدوقا، كان الرازي: حاتم أبو وقال الكوفة،

 من الدارقطني: وقال الحديث، في صدوق بإرجاء يذكر كان البخاري:

 الذهي له وترجم ومائة، وأربعين سبع سنة مات به، بأس ال الكوفة أهل

 له وترجم دمشق«، »تاريخ من ملخصًا ٨٩٨/٣ اإلسالم« »تاريخ في

 المزي وحذفه الغني، عبد الحافظ ذكره كذا فقال: »التهذيب« في الحافظ

 يذكره أن األولى وكان المذكورة، الكتب في له رواية على يقف لم ألنه

 يروي الحديث، عزيز كوفي فقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره احتياطًا،

 عنه روى الذي وهو الكوفة، أهل عنه روى التابعين، من جماعة عن

 بن الصلت حدثنا فقال: بالبرساني، وليس الكوفي، المقرئ بكر بن محمد

 »التعجيل« في الحافظ وقال بهرام، بن الصلت هو وإنما فوهم مهران

 حنيفة، أبو عنه: وروى والشعي، العبدي، حوط عن :٤٧٦ ص

 عنه روى إذا األزدي: وقال ثقة، مسنده: في إسحاق وقال والسفيانان،

حديثه. استقام الثقات
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 تاريخ عن ١٩٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

 خسرو وابن آثاريهما في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

فيمسنده.

الكوفي. محمد أبو الحجاج بن الصلت -٩٠٣

 عتيبة، بن والحكم الكندي، ويحيى رباح، أبي بن عطاء عن: روى

 الزهراني الربيع وأبو يزيد، بن ونوح القطان، يحيى عنه: روى وغيرهم،

 من جماعة عن يروي وقال: »الثقات"، في حبان ابن ذكره وآخرون،

.٢٥٢/٣ »التهذيب« في كما تعليقًا، البخاري له روى التابعين،

 تاريخ عن ١٩٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

 في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى قلت:

نيدهم. مسا

حنين. بن الصلت -٩٠٤

 عنه: وروى عمر، ابن عن: روى :٤٠٠ ص »اإليثار« في الحافظ قال

عرفته. ما الهيثم أبي بن الهيثم

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاره.
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العالء. أبو العبسي، زفر بن صلة —٩٠٥

 بن وحذيفة ياسر، بن عمار عن: روى الكوفي، بكر أبو ويقال:

 إسحاق وأبو حراش، بن وربعي وائل، أبو وعنه: مسعود، وابن اليمان،

 ثقة، كان الخطيب: وقال ثقة، كوفي خراش: ابن قال السبيعي،

 وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره ذهب، من صلة قلب شعبة: وقال

 مات خليفة: وقال ثقة، معين: ابن وقال أحاديث وله ثقة، كان سعد: ابن

الجماعة. له روى الزبير، بن مصعب والية في

.١٢٦٧ خسرو ابن مسند في ذكره جاء قلت:

العالء. بن صلة -٩٠٦

 اإلمام عن يروي ن ١٩٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي

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

الكرميني. القيسي محمد أبو عاصم بن صهيب -٩ ٠٧

 بن الفضيل عن: روى ن١٥/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 المنتجع، بن عامر عنه: وروى وطبقتهم، ووكيع عيينة، وابن عياض،

 في ماكوال ابن وقال اإلشتيخني، محمد بن والطيب حفص، بن وسيف

ومائتين. وأربعين اثنتين سنة مات :٧٠/٤ »اإلكمال«
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الضاد باب

المنبجي. الله عبد ابو حجوة بن الضحاك -٩٠٨

 عيينة، ابن عن: روى ١١٥١/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وصالح سنان، بن عمر عنه: وروى وجماعة، الطنافسي، عبيد بن ومحمد

تالف. الذهي. وقال الحديث، منكر عدي ابن قال المنبجيان، أصبغ ابن

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

٠ يهما مسند

الواسطي. األملوكي - المهملة بالراء - حمرة بن الضحاك -٩٠٩

 أرطاة، بن والحجاج شعيب، بن عمرو عن: وروى أنس، عن أرسل

 قال معدان، بن وعفير الحميري، يحيى بن سعيد سفيان وأبو بقية، وعنه:

 وقال الحديث، في محمود غير الجوزجاني: وقال بشيء، ليس معين: ابن

 وحسن »الثقات«، في حبان ابن وذكره بثقة، ليس والدوالبي: النسائي

 النسخ: بعض في وقال غرائب، أحاديثه عدي: ابن وقال حديثه، الترمذي

 راهويه، بن إسحاق وثقه الثقات، في شاهين ابن وقال الحديث، متروك

الترمذي. له روى

 أبي اإلمام عن يروي :٢٠٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة
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حجوة. بن الضحاك ١ ه الحارثي مسند في وقع وقد

 الضحاك بن مسلم بن الضحاك بن خلد بن الضحاك -٩١٠

الشيباني.

 بن وشعبة الثوري، سفيان عن: روى البصري، النبيل عاصم أبو

 ومحمد حنبل، بن وأحمد البخاري، عنه: وروى أنس، بن ومالك الحجاج،

 الله عبد بن أحمد وقال ثقة، معين: بن يحيى قال الذهلي، يحيى ابن

 وهو صدوق، حاتم: أبو وقال فقه، له وكان الحديث، كثير ثقة العجلي:

 عاصم أبو حدثنا شبة: بن عمر وقال عبادة، بن روح من إلي أحب

 وقال فقيهًا، ثقة كان سعد بن محمد وقال مثله، رأيت ما واله النبيل

 زهدًا عليه متفق الخليلي: وقال قط، كتاب يده في ير لم خراش: ابن

 عشرة، اثنتي وقيل ومائتين، عشرة أربع سنة مات واتقانا، وديانة وعلمًا

الجماعة. له روى عشرة، ثالث وقيل:

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

٠ ه مسند

القاسم. أبو الهاللي مزاحم بن الضحاك -٩١١

 عباس، وابن عمر، ابن عن: روى الخراساني، محمد أبو ويقال:

 قال زفر، بن ومزاحم السبيعي، إسحاق أبو عنه: وروى هريرة، وأبي

 ثقة، زرعة: وأبو معين ابن وقال مأمون، ثقة أبيه: عن أحمد بن الله عبد
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 عدي: ابن وقال ثقة، الدارقطني وقال بتابعي، وليس ثقة العجلي: وقال

 روى من وجميع هريرة وأبي عباس ابن عن روايته وأما بالتفسير عرف

 ومائة، ست سنة مات بالتفسير، اشتهر وإنما نظر، كله ذلك ففي عنه

األربعة. له روى ومائة، خس سنة وقيل:

 بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاريهما، في الحسن

مسافر. بن ضحاك -٩١٢

 بن سليمان مولى هو ٢٠٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

 »الميزان« وفي المسانيد، هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي الملك، عبد

 ال الموقري، الوليد عنه يحدث شيخ مسافر بن الضحاك ن٤٣١٥ للذهي

الوليد. ضعف مع يعرف

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد المظفر بن محمد له روى قلت:

الكوفي. الطحان نعيم أبو التيمي صرد بن ضرار -٩١٣

 المبارك، بن الله وعبد عيينة، بن سفيان عن. روى متعبدًا، وكان

 البخاري قال الرازي، حاتم وأبو العباد"، »أفعال في البخاري عنه: وروى

 بثقة، ليس آخر: موضع في النسائي وقال الحديث، متروك والنسائي:

 يحتج وال حديثه يكتب وفرائض، قرآن صاحب صدوق حاتم: أبو وقال
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 وهو كثيرة، أحاديث وله بالكوفة، المعروفين من هذا عدي: ابن وقال به،

 تسع سنة الحجة ذي في مات بالكوفة، التشيع إلى ينسب من جملة من

العباد« »أفعال في البخاري له روى ومائتين، وعشرين

 ترجمته ذكر دون ٢٠٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي عن يوسف أبي عن يروي وقال:

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

الرملي. الله عبد ابو الفلسطيني، ربيعة بن ضمرة -٩١٤

 وعنه: كعب، بن وبالل واألوزاعي، عبلة، أبي بن إبراهيم عن: روى

 أحمد: قال ودحيم، الوزان، محمد بن وأيوب عياش، بن إسماعيل شيخه

 والنسائي: معين ابن وقال المأمونين، الثقات من الحديث صالح صالح، رجل

األربعة. له روى »الثقات"، في حبان ابن وذكره صالح، حاتم: أبو وقال ثقة،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الحمصي. عتبة أبو الزبيدي، صهيب بن حبيب بن ضمرة -٩١٥

 وعنه: مالك، بن وعوف البالهي، أمامة وأبي أوس، بن شداد عن: روى

 معين؟ ابن قال يساف، بن وهالل الحضرمي، صالح بن ومعاوية عتبة، ابنه

 وذكره به، بأس ال حاتم؟ أبو وقال الله، شاء إن ثقة كان سعد: ابن وقال ثقة،

األربعة. له روى ثقة، تابعي شامي العجلي: وقال »الثقات« في حبان ابن
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 تاريخ عن م٢٠٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

الطاء باب

 لبجلي ا سلمة بن هالل بن شمس عبد بن شهاب بن طارق -٩١٦

الكوفي. الله عبد أبو األحمسي،

 الخلفاء وعن مرسال، عنه وروى وسلم عليه الله صلى الني رأى

 قال مرثد، بن وعلقمة خالد، أبي بن إسماعيل عنه: وروى األربعة،

 أصحاب من العجلي: وقال ثقة، معين: بن يحيى عن منصور بن إسحاق

 ولم وسلم عليه الله صلى الني رأى داود: أبو وقال ثقة، وهو الله عبد

 وقال وثمانين اثنتين سنة مات وغيره خليفة وقال شيائ، منه يسمع

 أربع سنة نمير: ابن وقال وثمانين، ثالث سنة مات علي: بن عمرو

الجماعة. له روى وثمانين،

 تاريخ عن ٢٠٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له وروى البخاري،

مسنديهما. في خسرو وابن

الكوفي المحاربي الله عبد بن طارق -٩١٧

 وعنه: وسلم، عليه الله صلى الني عن روى وصحبة، رؤية له
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 قال الشعثاء، وأبو حراش، بن وربعي شداد، بن جامع صخرة أبو

 أحاديث، ثالثة له السكن: ابن وقال حديثان، له والبغوي: البرقي

واألربعة. العباد« أفعال »خلق في البخاري له روى

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

 الفقيه الطبري الطيب أبو عمر بن طاهر بن الله عبد بن طاهر -٩١٨

الشافعي.

 بن موسى من وسمع بغداد قدم :٣٥٨/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 وكان السكري، عمر بن وعلي الدارقطني، الحسن وأبي عرفة، بن جعفر

 سليم علمه، في محققا وفروعه، الفقه بأصول عارفا ورعا، دينا صادقا ثقة،

 السبت يوم مات اللسان، جيد المذهب، صحيح الخلق، حسن الصدر

 في الذهي وقال مائة، وأربع خسين سنة األول ربيع شهر من بقين لعشر

بغداد. فقيه اإلسالم شيخ العالمة اإلمام :٦٦٨/١٧ »السير«

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

حويه. بن محمد بن طاهر -٩١٩

 العلماء من وهو :٢٠٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

المسانيد. هذه في ذكر له الحديث، أئمة من المتأخرين

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:
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النسفي. محمود بن طاهر -٩٢٠

 بن هشام وسمع رحل :٧٦٠/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 تسع سنة وتوفي النسفي، خلف بن المؤمن عبد عنه: روى وغيره، عمار

ومائتين. وثمانين

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

 الحميري الرحمن عبد أبو اليماني كيسان بن طاووس -٩٢١

الجندي.

 حبان: ابن وقال الجند، ينزل كان الفرس، أبناء من ريسان بن بحير مولى

 ذكوان اسمه وقيل. قاسط، بن النمر من وأبوه فارس من أمه كانت

 وروى وعائشة، هريرة، وأبي األربعة، العبادلة عن: روى لقب، وطاووس

 ثقة، معين: ابن عن منصور بن إسحاق قال والزهري، الله، عبد ابنه عنه:

 ومن اليمن، أهل عباد من كان حبان: ابن وقال زرعة، أبو قال وكذا

 مات الدعوة، مستجاب وكان حجة أربعين حج قد وكان التابعين سادات

 سنة مات عدي: بن الهيثم وقال ومائة، ست سنة وقيل: إحدى، سنة

الجماعة. له روى ومائة، عشرة بضع

 يروي وقال: ٢٠٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه
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 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن

شهاب. بن طريف-٩٢٢

 ويقال: األشل السعدي سفيان أبو سفيان ابن وقيل: سعد، ابن وقيل:

 بن الله عبد بن ثمامة عن: روى العطاردي، البخاري: فيه قال األعسم،

 معاوية وأبو الثوري، سفيان عنه: روى البصري، والحسن أنس،

 وقال حديثه، يكتب وال شيء ليس أحمد: قال الضرير، خازم بن محمد

 ليس الحديث ضعيف حاتم: أبو وقال الحديث، ضعيف معين: ابن

 ليس داود: أبو وقال عندهم، بالقوي ليس البخاري: وقال بالقوي،

 عدي: ابن وقال الحديث، ضعيف أنه على أجعوا البر: عبد ابن وقال بشيء،

 بها يأت لم أشياء األحاديث متون في عليه أنكر وإنما الثقات، عنه روى

ماجه. وابن الترمذي له روى مستقيمة، فهي أسانيده وأما غيره،

 تاريخ عن ٢٠٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

فيمسنده.

الموصلي. الوليد ابو الله، عبيد بن طريف -٩٢٣

 طالب، أبي بن علي والء إلى ينمي كان ؟٣٦٤/٩ »التاريخ« في الخطيب قال
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 حكيم ابن وعلي الحريري، بشر بن يحيى عن! بها وحدث بغداد وقدم

 الجعابي، عمر بن ومحمد الشافعي، بكر أبو عنه: روى وغيرهما، األودي،

 قال علينا، قدم الجعابي: ابن وقال الشونيزي، المعلى بن محمد بن وعلي

 سنة توفي الحديث، أهل من يكن لم زكريام أبو وقال ضعيف، الدارقطني:

وثالثمائة. أربع

بغداد" »تاريخ من ملخصًا ٧٩/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 تاريخ عن ٢٠٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

مسكين. أبو القرشي زيد بن طلحة -٩٢٤

 عن: روى الرقة، سكن دمشقي إنه قيل: الرقي محمد أبو ويقال

 يونس، بن الله عبد بن أحمد عنه: وروى واألوزاعي، الثوري، سفيان

 بأحاديث حدث قد بذاك ليس حنبل. بن أحمد قال عياش، بن وإسماعيل

 حديثه، يعجبني ال الحديث ضعيف الحديث، منكر حاتم: أبو وقال مناكير،

ماجه. ابن له روى

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

األيامي. مصرف بن سنان بن طلحة -٩٢ ه

 منه سمع ليث، عن: روى ؟٣٥/٤ »التاريخ« في البخاري قال
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 أبجر، وابن ليث، عن: روى :٧٢٤٤ »الجرح« وفي أبان، بن عمر بن اله عبد

 سمعت األشج، سعيد وأبو الجعفي، أبان بن عمر بن الله عبد عنه: روى

 محمد: أبو قال الصدق، محله شيخ فقال: عنه وسألته ذلك، يقول أبي

 أخي ابن ...األيامي :١٦٧٣ »الثقات« وفي األحول، عاصم عن: روى

 وقال: هند...، أبي بن وداود عن:... يروي مصرف بن طلحة

يغرب.

 اإلمام عن يروي م٢٠٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي

مسنده. في الباقي عبد بن محمد له روى قلت:

 التيمي، القرشي عمرو بن عثمان بن الله عبيد بن طلحة -٩٢٦

المدني. محمد أبو

 بن العالء أخت الصعبة وأمه السابقين، وأحد العشرة، أحد

 الله صلى الله رسول له فضرب بدر عن غاب المهاجرات، من الحضرمي

 ذكر إذا بكر أبو وكان بعدها، وما أحدا وشهد وأجره، بسهمه وسلم عليه

 وسلم، عليه الله صلى الني عن روى لطلحة، كله يوم ذاك قال: أحد يوم

 ويحيى، وموسى، محمد، أوالده: عنه وروى وعمر، بكر أبي وعن

 عليه الله صلى الني آخى علي؟ بن عمر بن محمد قال وعيسى، وعمران،

 طلحة يد رأيت حازم: أبي بن قيس وقال الزبير، وبين بينه بمكة وسلم
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 خياط: بن خليفة وقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول بها وقى شالء

 جمادى من خلون لعشر الجمعة يوم الطف بناحية الجمل وقعة كانت

 غرب سهم أصابه المعركة، في طلحة فيها قتل وثالثين، ست سنة اآلخرة

 أن في والثقات العلماء تختلف ال البر: عبد بن عمر أبو وقال فقتله،

الجماعة. له روى طلحة، قتل مروان

 له وروى ،٢٠٣/٣ المسانيد« »جاع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد

الشاهد. القاسم أبو جعفر بن محمد بن طلحة -٩٢٧

 بن إسماعيل بن عمر عن حدث :٣٥١/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 زيدان، بن الله وعبد اليزيدي، العباس بن ومحمد الثقفي، غيالن أبي

 قال الخالل، محمد وأبو واألزهري، الفقيه، إبراهيم بن عمر عنه حدثنا

 يذهب وكان الحديث، في الحال سيئ طلحة كان الفوارس: أبي بن محمد

 مذهبه، وفي روايته في ضعيف األزهري: وقال إليه، ويدعو االعتزال إلى

 الشيخ :٣٩٦/١٦ »السير« في الذهي وقال وثالثمائة، ثمانين سنة توفي

القضاة. أخبار كتاب صنف المؤرخ، األخباري العالم

 تاريخ عن ٢٠٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 وصنف زمانه، في األثبات والثقات العدول مقدم كان وقال: الخطيب

المعجم. حروف على حنيفة ألبي المسند
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مسنديهما، في الباقي عبد بن ومحمد خسرو ابن له روى قلت

 اليامي، الهمداني كعب بن عمرو بن مصرف بن طلحة -٩٢٨

محمد. أبو

 الله وعبد مالك، بن أنس عن: روى الكوفي، الله عبد أبو ويقال:

 قال وجماعة، وشعبة، السبيعي، إسحاق أبو عنه: وروى أوفى، أبي ابن

 سيد يسمونه كانوا إدريس: ابن وقال ثقة، والعجلي: حاتم وأبو معين ابن

 وخيارهم، الكوفة أهل أقرأ من وكان عثمانيًا كان العجلي: وقال القراء،

 في حبان ابن وذكره صالحة، أحاديث وله ثقة، كان سعد: ابن وقال

 سنة مات وغيرهم: سعد وابن علي بن وعمرو نعيم أبو قال »الثقات»،

الجماعة. له روى ومائة، عشرة اثنتي

 تاريخ عن ٢٠٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

فيمسنده.

 ويقال: الواسطي. سفيان أبو موالهم القرشي نافع بن طلحة -٩٢٩

اإلسكاف. المكي

 سليمان عنه: وروى الله، عبد بن وجابر مالك، بن أنس عن: روى

-١١٧-



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 معين: بن يحيى وقال بأس، به ليس حنبل: بن أحمد قال وشعبة، األعمش،

 روى به، بأس ال عدي: ابن وقال بأس، به ليس النسائي: وقال شيء، ال

 وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره مستقيمة أحاديث األعمش عنه:

الجماعة. له روى ثقة، نفسه في هو البزار:

 تاريخ عن ٢٠٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

مسنده. في والحارثي آثاره في الحسن بن محمد له روى قلت:

البصري. العنزي حبيب بن طلق -٩٣٠

 العاص، بن عمرو وابن الزبير، وابن عباس، بن الله عبد عن: روى

 في صدوق حاتم: أبو قال واألعمش، المهلب، بن وسعيد طاوس، وعنه:

 لي قال أيوب: عن زيد بن حماد وقال اإلرجاء، يرى وكان الحديث،

 زرعة: أبو وقال اإلرجاء، يرى وكان حاد: قال التجالسه، جبير: بن سعيد

 سعد: ابن وقال اإلرجاء، يرى كان لكن ثقة، وهو عباس ابن سمع كوفي

 كان وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره الله، شاء إن ثقة مرجائ كان

 زمانه، أهل أعبد من كان ثقة، تابعي مكي العجلي: وقال عابدًا، مرجثا

 البخاري له روى تركوه، مذهبه إلى داعية كان األزدي: الفتح أبو وقال

واألربعة. ومسلم المفرد« »األدب في

 هذه في ذكر له :٢٠٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

المسانيد.
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مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:

السحيمي. الحنفي قيس بن المنذر بن علي بن طلق -٩٣١

 الله صلى الله رسول على قدموا الذين الوفد أحد اليمامي، علي أبو

 »اإلصابة« في الحافظ قال المسجد، بناء في معه وعمل وسلم، عليه

 أنه السنن: في حديثه ومن ورواية، ووفادة صحبة له مشهور :٢٣٢/٢

 الطين له »قربوا وسلم: عليه الله صلى الني فقال المسجد، في معهم بنى

األربعة. له روى أعرف"، فانه

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

البخاري. السعدي الرحمن عبد أبو غالب بن محمد بن الطيب -٩٣٢

 سالم بن محمد عن: روى :٧٦٠/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن محمد عنه: وروى شيبة، أبي بن وعثمان سعيد، بن وقتيبة البيكندي،

ومائتين. وثمانين أربع سنة صفر في توفي حفيده، الطيب بن الرحمن عبد

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

العين باب

 موالهم األسدي، النجود أبي ابن وهو بهدلة بن عاصم -٩٣٣

المقرئ. بكر أبو الكوفي،

 وغيره: علي بن عمرو وقال النجود، أبو هو بهدلة وغيره: أحمد قال
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 بن مصعب عن: روى داود، أبي بن بكر أبو وخطاه أمه، اسم هو

 عنه: وروى األشعري، موسى أبي بن بردة وأبي وقاص، أبي بن سعد

 في الخطأ كثيرا كان أنه إال ثقة كان سعد: ابن قال وشعبة، السفيانان،

 للقرآن، قارائً صالحا، رجال كان أبيه: عن أحد بن الله عبد وقال حديثه،

 واألعمش ثقة، خيرًا وكان أختارها، وأنا قراءته، يختارون الكوفة وأهل

 وقال الحديث، تثبيت في عليه األعمش يختار شعبة وكان منه، أحفظ

 وكان وقراءة، سنة صاحب كان العجلي: وقال به، بأس ال معين: ابن

 وكان حدث وهو عليه قرأ األعمش إن ويقال: القراءة، في رأسًا ثقة،

 حديثه في سفيان: بن يعقوب وقال وائل، وأبي زر في عليه يختلف

 في خراش: ابن وقال بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، وهو اضطراب

 وقال الحفظ، سوء إال فيه يكن لم العقيلي: وقال النكرة، حديثه

 العجلي: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره شيء، حفظه في الدارقطي:

 بأس ال ثقة معين: ابن قال »الثقات«: في شاهين ابن وقال عثمانيًا، كان

 وعشرين ثمان سنة مات وغيره: سعد ابن وقال األعمش، نظراء من به،

الجماعة. له روى ومائة،

 تاريخ عن ٢٢٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في يوسف أبو له وروى البخاري،

مهران. بن عاصم بن علي بن محمد بن الحسن بن عاصم -٩٣٤

 قال الشاعر، الكرخي العطار البغدادي، العاصمي الحسين أبو
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 بغداد مسند األديب الصادق العالم الشيخ :٥٩٨/١٨ »السير« في الذهي

 بن عمر أبي من: سمع وثالثمائة، تسعين و سبع سنة ولد .وقته. في

 بكر أبو عنه: حدث العفار، وهالل المتيم، بن الحسين وأبي مهدي،

 الغازي، نصر وأبو الساجي، والمؤتمن »المؤتنف«، كتاب في الخطيب

 بن عاصم عن البغدادي سعد أبا سألت السمعاني. وقال وغيرهم،

 عنه يكتبون بغداد حفاظ كان فاضال، أديبًا متقنًا شيخا كان فقال: الحسن

 نزه عفيفا عاصم كان الوهاب عبد وقال سماعه، بصحة ويشهدون

 ديوان فغسلت مرضت لي قال: الطبع، مليح الشعر، رقيق صالحًا النفس،

 كثير شعر ذا فاضال ثقة عاصم كان سكرة: بن علي أبو وقال شعري

 وكيس ولطف ونوادر ملح صاحب كان غيره: وقال يكرمني، وكان

 في مات صالحًا، خيرًا ورعًا وكان إليه، ورحلوا عمر رائق، ونظم

 وثمانون ست وله ببغداد وأربعمائة وثمانين ثالث سنة اآلخرة جمادى

أيضًا ٥٢/١٠ اإلسالم« »تاريخ في له وترجم سنة،

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

الحمصي. السكوني حميد بن عاصم -٩٣ ه

 وشهد الخطاب بن عمر وعن عنه، روى جبل، بن معاذ أصحاب من

 السكوني، قيس بن عمرو وعنه: مالك، بن عوف وعن بالجابية، خطبته

وذكره ثقة، الدارقطني: قال سعيد، بن وراشد الحرازي، سعيد بن وأزهر
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 له روى ثقة، أنه نعرف ال القطان: ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن

ماجه. وابن والنسائي والترمذي داود أبو

.٢٥٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

 مولى البصري، الرحمن عبد أبو األحول سليمان بن عاصم -٩٣٦

تميم. بني

 بن ومحمد أنس، عن: روى زياد، آل ويقال: عثمان، مولى ويقال:

 بن الرحمن عبد قال والسفيانان، وشعبة، قتادة، عنه: وروى سيرين،

 من أيضًا: وقال ثقة، شيخ أحد: وقال أصحابه، حفاظ من كان مهدي:

 فيه تكلم يحيى إن ألحمد: قلت المروذي: وقال ثقة، للحديث الحفاظ

 زرعة وأبو المديني ابن قال وكذا ثقة، معين: ابن وقال ثقة، وقال: فعجب،

 الحديث، أصحاب موازين في عمار ابن وذكره عمار، وابن والعجلي

 كان وقال: »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثبت، مرة: المديني ابن وقال

 بن عاصم من أثبت هو الدارقطني: وقال إليه، الميل قليل سعيد بن يحيى

 ثالث أو اثنتين سنة مات البخاري: وقال ثقة، البزار: وقال النجود، أبي

الجماعة. له روى ومائة، وأربعين

 تاريخ عن ٢٢٦/١ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسنده. في
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الكوفي. السلولي ضمرة بن عاصم -٩٣٧

 وهو جبير بن سعيد عن وحكى طالب، أبي بن علي عن: روى

 قال عتيبة، بن والحكم ثابت، أبي بن حبيب عنه: وروى منه، أكبر

 حديث على عاصم حديث فضل نعرف كنا :الثوري عن سعيد بن يحيى

 عن عباس وقال الحارث، من أعلى عاصم أحمد: عن حرب وقال الحارث،

 الحارث، من أثبت عاصم عمار: ابن وقال الحارث، على عاصم قدم يحيى:

 وقال بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، والعجلي: المديني بن علي وقال

 ومائة، وسبعين أربع سنة مروان بن بشر والية في مات خياط: بن خليفة

 كان حبان: ابن وقال أحاديث، وله ثقة كان وقال: سعد ابن أرخه وكذا

 له روى الحارث، من حاال أحسن أنه على الخطأ، فاحش الحفظ، رديء

 تاريخ عن ٢٥٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت: األربعة،

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره، في يوسف أبو له وروى البخاري،

األسدي. الله عبد بن عاصم -٩٣٨

 أيضا، الفقهاء جملة من :٢٤٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروي

 األنصاري، زيد بن النعمان بن قتادة بن عمر بن عاصم -٩٣٩

أبوعمر.

 ابنه وعنه: لبيد، بن ومحمود الله، عبد بن وجابر أبيه، عن: روى
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 معين ابن قال أسلم، بن وزيد األشج، بن الله عبد بن وبكير الفضل،

 علم وله للعلم، راوية كان سعد: ابن وقال ثقة، والنسائي: زرعة وأبو

 ثقة البزار: وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره والسيرة، بالمغازي

الجماعة. له روى مشهور،

مسنده. في نعيم وأبو »الكشف«، في الحارثي له روى قلت:

الكوفي. الجرمي المجنون بن شهاب بن كليب بن عاصم -٩٤٠

 السفيانان، عنه: وروى موسى، أبي بن بردة وأبي أبيه، عن: روى

 والنسائي: معين ابن وقال بجديثه، بأس ال أحمد: عن األثرم قال وشعبة،

 بن أحمد قال »الثقات«: في شاهين ابن وقال صالح، حاتم: أبو وقال ثقة،

 هو آخر: موضع وفي الثقات، الكوفيين وجوه من يعد البصري: صالح

 كان سعد: ابن وقال انفرد، إذا به يحتج ال المديني: ابن وقال مأمون، ثقة

 وأرخ »الثقات« في حبان ابن وذكره الحديث، بكثير وليس به، يحتج ثقة

 البخاري له روى خليفة، أرخه وكذا ومائة، وثالثين سبع سنة وفاته

واألربعة. ومسلم تعليقًا

 تاريخ عن ٢٢٣/٣ 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
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اليربوعي. يوسف بن عاصم -٩٤١

 عن: روى موسى، بن يوسف جار الكوفي، الخياط عمرو أبو

 بن الله عبد عنه: وروى يونس، بن وإسرائيل عياض، بن فضيل

 في حبان ابن ذكره النسائي، منصور بن وعمرو الدارمي، الرحمن عبد

 ثقة، الدارقطني: وقال ثقة، الحضرمي: الله عبد بن محمد وقال »الثقات«،

 البخاري له روى ومائتين، عشرين سنة مات بأس، به ليس البزار: وقال

والنسائي. والترمذي ومسلم

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

العنزي. ربيعة بن مالك بن كعب بن ربيعة بن عامر -٩٤٢

 الله صلى الني عن: روى األولين، المهاجرين من العدوي الله عبد أبو

 عنه: وروى عنهما، الله رضي وعمر بكر، أبي وعن وسلم، عليه

 وشهد الهجرتين وهاجر عمر، قبل أسلم الزبير، بن الله وعبد أمامة، أبو

 بن محمد وذكره وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع كلها والمشاهد بدرًا

 تبناه قد للخطاب حليفًا كان وقال: بدرًا شهد ممن األولى الطبقة في سعد

 ادعوهم القرآن نزل حتى الخطاب بن عامر يقال: فكان إليه، ودعي

 سنة مات وائل، في النسب صحيح وهو نسبه إلى عامر فرجع آلباءهم،

الجماعة. له روى وثالثين، اثنتين

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى أئه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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المدني. الزهري القرشي وقاص أبي بن سعد بن عامر -٩٤٣

 عائشه، والسيدة وقاص، أبي بن وسعد سمرة، بن جابر عن: روى

 مسلم بن ومحمد دينار، بن وعمرو المسيب، بن سعيد عنه: وروى

 ثقة، تابعي مدني العجلي: وقال »الثقات"، في حبان ابن ذكره الزهري،

 أربع أو ثالث سنة مات الحديث، كثير ثقة كان سعدم بن محمد وقال

الجماعة. له روى ومائة،

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

السمط. بن عامر -٩٤٤

 عن؟ روى الكوفي، كنانة أبو السعدي التميمي السبط ويقال

 حبيب بن عائذ وعنه: كهيل، بن وسلمة الهمداني، الغريف أبي

 عن المديني بن علي قال مسهر، بن وعلي سياه، بن العزيز وعبد القرشي،

 ثقة، النسائي: وقال صالح، معين: ابن وقال ثقة، كان سعيد: بن يحيى

 في النسائي له روى حافظا، وكان قلت: »الثقات"، في حبان ابن وذكره

٠ علي مسند

 عنه ويروي ن٢٢٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:
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عبد. بن شراحيل بن عامر-٩٤٥

 عمرو أبو الحميري الشعي شراحيل بن الله عبد بن عامر وقيل:

 وروى وقاص، أبي بن وسعد علي عن: روى همذان، شعب من الكوفي،

 بن النعمان حنيفة وأبو إسحاق، أبي بن ويونس دعامة، بن قتادة عنه:

 الناس كانت عيينة: ابن وقال منه، أفقه رأيت ما مكحول: وقال ثابت،

 في والثوري زمانه، في والشعي زمانه، في عباس ابن الصحابة: بعد تقول

 بحديثه، يحتج ثقة فهو فسماه رجل عن حدث إذا معين: ابن وقال زمانه،

 عدي بن الهيثم قال ثقة، الشعي واحد: وغير زرعة وأبو معين ابن وقال

 وسبعين تسع وسنه يحيى؟ زاد ومائة، ثالث سنة مات بكير: بن ويحيى

الجماعة. له روى سنة،

 تاريخ عن ٢١٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن

الكوفي. عبيدة ابو الهذلي، مسعود بن الله عبد بن عامر -٩٤٦

 بن الله عبد وأبيه عازب، بن البراء عن: روى كنيته، اسمه ويقال:

 وال اسمه يعرف ال الترمذي: وقال منه، يسمع لم المزي: وقال مسعود،

 من يسمع لم وقال: »الثقات»، في حبان ابن وذكره شيائ، أبيه من يسمع
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 أبو سمع هل ألبي: قلت »المراسيل«: في حاتم أبي ابن وقال شيائً، أبيه

 زياد بن الواحد عبد فإن قلت: يسمع، لم إنه يقال: قال: أبيه؟ من عبيدة

 عبيدة أبي عن هند أبي بن الله عبد عن األشجعي مالك أبي عن: يروي

 وما هذا ما أدري ما أبي: فقال الصبح، لصالة أبي مع خرجت قال:

 الكبير« »العلل في الترمذي وقال هو؟، من هند أبي بن الله عبد أدري

 الغلط، كثير هو وقال: اسمه، يعرف فلم اسمه؟ ما عبيدة أبو لمحمد: قلت

 مالك بن حنيف من أبيه مجديث أعلم عبيدة أبو الدارقطني: وقال

 قتيبة بن سلم حدثنا المديني ابن حدثنا أحمد: بن صالح وقال ونظرائه،

 سمع أنه إسحاق أبي عن حدثنا البري عثمان إن لشعبة: قلت قال:

 سنين سبع ابن عبيدة أبو كان أوه، فقال. مسعود، ابن سمع أنه عبيدة أبا

 على سنين سبع ابن بكونه االستدال وهذا انتهى. جبهته، يضرب وجعل

 ضعيف، عثمان الحديث راوي ولكن بقائم ليس أبيه من يسمع لم أنه

 ليلى أبي بن الرحمن عبد فقد مرة: بن عمرو عن شعبة قال أعلم. والله

 دجيل ليلة مسعود بن الله عبد بن عبيدة وأبو الهاد بن شداد بن الله وعبد

الجماعة. له روى وثمانين، اثنتين سنة وقيل: إحدى سنة وكانت

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

البصري. األحول الواحد عبد بن عامر —٩٤٧

شعبة، عنه: وروى بريدة، بن الله وعبد مكحول، عنم روى
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 أحمد بن الله عبد وقال بقوي، ليس أحمد: عن طالب أبو قال والحمادان،

 وقال يضعفه، أحمد سمعت داودم أبو وقال بشيء، حديثه ليس أبيه: عن

 بأس ال ثقة حاتم: أبو وقال بأس، به ليس معين: ابن عن خيثمة أبي ابن

 في حبان ابن وذكره بأسا، برواياته أدري ال عدي: ابن وقال به،

 مسلم له روى صدوق، وهو لصدقه يحتمل الساجي: وقال »الثقات«،

واألربعة.

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 جحش بن عمرو بن الله عبد بن واثلة بن عامر -٩٤٨

الليثي. الطفيل أبو

 الني عن: روى أحد، عام ولد أصح، واألول عمرو اسمه ويقال:

 عنه: وروى وعلي، وعمر، بكر، أبي وعن وسلم، عليه الله صلى

 وهو مائة سنة الطفيل أبو مات مسلم: قال الزبير، وأبو وقتادة، الزهري،

 خليفة: وقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول أصحاب من مات من آخر

 حازم بن جرير بن وهب وقال سبع، سنة مات ويقال: مائة، سنة بعد مات

 فقالوا. عنها فسألت جنازة فرأيت ومائة، عشر سنة بمكة كنت أبيه: عن

 الله صلى الله لرسول رؤيته عنه روي السكن: ابن وقال الطفيل، أبو هذا

 الله رسول من سماعه ثابت وجه من عنه يرو ولم ثابتة، وجوه من وسلم عليه

الني عن روى قد صحبة له عدي: ابن وقال وسلم، عليه الله صلى
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 يذمونه الخوارج وكانت حديثا، عشرين من قريبًا وسلم عليه الله صلى

 بأس، رواياته في وليس بيته، أهل وفضل بفضله وقوله بعلي باتصاله

الجماعة. له روى ثقة، مكي الطفيل أبو أبيه: عن أحمد بن صالح وقال

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاره.

العبسي. المالح بن حبيب بن عائذ -٩٤٩

 بياع الكوفي، هشام أبو ويقال أحمد، أبو موالهم القرشي ويقال:

 أحمد عنه: وروى حنيفة، أبي واإلمام الطويل، حميد عن: روى الهروي،

 جليال شيخًا كان حنبل: بن أحمد قال راهويه، بن وإسحاق حنبل، ابن

 مرة: وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال بأس، به ليس ذاك وقال: عاقال،

 له روى ومائة، تسعين سنة مات »الثقات«، في حبان ابن وذكره صويلح،

ماجه. وابن النسائي

 تاريخ عن ٢٣٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 حنيفة أبي اإلمام عن يروي البخاري شيوخ شيخ أنه فعلم وقال: البخاري

المسانيد. هذه في

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

يوسف. ابي عند الله عبد بن سعيد بن عائذ -٩٥٠

الرجال. كتب في أجده لم األفغاني: الشيخ قال
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رجل.-٩٥١

 الله عبد بن سعيد بن عائذ هو ،١٠٢٠ يوسف أبي آثار في وقع كذا

 عائذ عن زيد عن عنه الله عبيد طريق من طلحة عند هو كما المصري،

 يكون أن إال الرجال كتب في سعيد بن عائذ أجد ولم الدرداء، أبي عن

 بأنه وال بجده يصرحوا ولم سعد أو سعيد بن عائذ ففيهم صحابيا،

عليه. تعليقه في األفغاني الوفاء أبو الشيخ قاله مصري،

الدوري. البصري صهيب بن عباد -٩٥٢

 سنة بعد مات الحديث، كثير تركوه، : ٤٣/٦ »التاريخ« في البخاري قال

 بن إسماعيل عن: روى :٩٦٦٧ »الجرح« وفي منها، قريبًا أو وماتتين، ثنتين

 أحمد: وقال العلم، يفهم م من عنه: روى والحجازيين، عروة، بن وهشام خالد، أبي

 شيبة: أبي بن بكر أبو وقال تنتحله، القدرية وكانت مرة غير بالبصرة رأيته قد

 حاتم: أبو وقال سنة، بعشرين يموت أن قبل صهيب بن عباد حديث تركنا

 قال :٤٠٧٨ »اللسان« وفي حديثه، ترك الحديث، منكر الحديث، ضعيف

 كثيرة، تصانيف صهيب بن لعباد عدي: ابن وقال قدري، صدوق داودم أبو

 من أثبت صهيب بن عباد معين: بن يحيى وقال حديثه، يكتب ضعفه ومع

ثبت. هو معين: ابن عن شاذة رواية وفي النبيل، عاصم أبي

 اإلمام عن ويروي م٢٤٢/٣ المسانيد« »جاع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي
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مسنديهما. في خسرو وابن المظفر بن محمد له روى قلت:

 األزدي صفرة أبي بن المهلب بن حبيب بن عباد بن عباد -٩٥٣

البصري. معاوية أبو العتكي

 وعنه: عروة، بن وهشام جمرة، وأبي األحول، عاصم عن: روى

 أحمد: عن األثرم قال يحيى، بن ويحيى معين، بن ويحيى حنبل، بن أحمد

 بن يعقوب وقال معين، ابن ووثقه أديبًا، عاقالً رجال وكان بأس، به ليس

 ثقة كان سعد: ابن وقال ثقة، خراش: وابن والنسائي داود وأبو شيبة

 وأحمد والعقيلي العجلي ووثقه »الثقات«، في حبان ابن وذكره غلط، وربما

الجماعة. له روى قتيبة، وابن المروزي

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الكالبي. الله بنعبد عمر بن العوام بن عباد -٩٥٤

 عن: روى الكالبي، زرعة بن أسلم مولى الواسطي، سهل أبو

 بن أحمد وعنه: خالد، أبي بن وإسماعيل الهجري، مسلم بن إبراهيم

 وكذلك ثقة، معينن بن يحيى قال والدوالبي، الصباح، بن ومحمد حنبل،

 صدوق، فراش: ابن وقال حاتم، وأبو والنسائي داود وأبو العجلي قال

 سبع سنة مات »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، كان سعد: ابن وقال

الجماعة. له روى ومائة، وثمانين

 تاريخ عن ٢٥٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

مسنديهما. في والحارثي العوام أبي ابن له روى قلت:

البصري. الثقفي كثير بن عباد -٩٥٥

 البناني، وثابت كثير، أبي بن ويحيى السختياني، أيوب عن: روى

 قال عياش، بن وإسماعيل خيثمة، وأبو طهمان، بن إبراهيم عنه: روى

 شيبة، وأبي عمارة بن الحسن من حاالً أسوأ هو أحد: عن طالب أبو

 وقال بشيء، وليس الحديث ضعيف معين: ابن عن الدوري وقال

 الدارقطني وقال الحديث، متروك النسائي: وقال تركوه، البخاري:

ماجه. وابن داود أبو له روى ضعيف،

مسنده. في نعيم وأبو »الكشف«، في الحارثي له روى قلت:

الرواجني. األسدي يعقوب بن عباد —٩٥٦

 وعباد عياش، بن إسماعيل عن: روى الشيعي، الكوفي سعيد أبو

 حاتم: أبو قال ماجه، وابن والترمذي، البخاري، عنه: وروى العوام، ابن

 حدثنا يقول: خزيمة بن بكر أبو كان الله: عبد أبو الحاكم قال ثقة، شيخ

 وعباد عدي: ابن وقال يعقوب، بن عباد دينه، في المتهم روايته، في الثقة

 خس سنة مات التشيع، في غلو وفيه الكوفة، أهل في معروف يعقوب ابن

ماجه. وابن والترمذي البخاري له روى ومائتين،
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 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

أشرس. بن الله عبد بن حمزة بن العباس -٩٥٧

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال الواعظ، النيسابوري الفضل أبو

 الزاهد، حرب بن أحمد صحب وقته، في والزهاد العلماء أحد !٧٦١/٦

 وخلقا، سعيد، بن وقتيبة الجرمي، محمد بن وسعيد حنبل، بن أحمد وسمع

 بن ومحمد سفيان، بن محمد بن وإبراهيم السراج، العباس أبو عنه: وروى

 كان يقول: أبي سمعت الفقيه: الوليد أبو قال وآخرون، هانئ، بن صالح

 النهار يصوم العباس كان نجيد ابن وقال الدعوة، مجاب حمزة بن العباس

 السراج: وقال النون، ذي بركة لحقتني لقد يقول. وكان الليل، ويقوم

 يشغلك ما ترك فقال الزهد، عن رجل وسأله حمزة بن العباس سمعت

 وثمانين ثمان سنة توفي تركه، الله عن يبعدك ما وأخذ أخذه، الله عن

الله. رحمه الحديث علماء من وكان ومائتين،

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

 الحارث أبو األسدي السندي بن عباس بن الله عبد بن عباس -٩٥٨

االنطاكي.

 النسائي، عنه: وروى المديني، بن وعلي منصور، بن سعيد عن: روى

- ١٣٤ -



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره به، بأس ال النسائي: قال عوانة، وأبو

النسائي له روى ثقة، مسلمة:

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

 القرشي مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن عباس -٩٥٩

الهاشمي.

 أسن وكان وسلم، عليه الله صلى الله رسول عم المكي، الفضل أبو

 نتيله ضرار أم وأمه ثالث، أو بسنتين وسلم عليه الله صلى الله رسول من

 خرج وكان المشركين، مع بدرا شهد قاسط، بن النمر من جناب، بنت

 ذلك قبل أسلم إنه وقيل: ذلك، بعد أسلم ثم يومئذ وأسر مكرها، إليها

 عليه الله صلى الني وأمره المدينة إلى القدوم وأراد إسالمه، يكتم وكان

 فلذلك به، يتقوون خير، بمكة مقامك إن له: وقال بمكة، بالمقام وسلم

 جدا، كثيرة وفضائله ومناقبه بمكة، بالمقام وسلم عليه الله صلى الني أمره

 قيس، بن األحنف عنه: وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن روى

 سنة مات واحد: وغير علي بن وعمرو الواقدي قال الله، عبد بن وجابر

 وصلى بعضهم: زاد سنة، وثمانين ثمان ابن وهو بالمدينة، وثالثين اثنتين

الجماعة. له روى بالبقيع، ودفن عفان، بن عثمان عليه

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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الدوري. واقد بن حاتم بن محمد بن عباس -٩٦ ٠

 عن: روى األصل، خوارزمي هاشم بني مولى البغدادي الفضل أبو

 أحمد بن الله وعبد األربعة، عنه: وروى معين، بن ويحيى حنبل، بن أحمد

 العباس أبو وقال ثقة، النسائي: وقال صدوق، حاتم؟ أبو قال حنبل، ابن

 وذكره الدوري، عباس من حديثًا أحسن مشائخي في أر لم األصم:

 حبان ابن وذكره ثقة، مسلمة: وقال وصاحبنا، صديقنا فقال: معين بن يحيى

 على يعني - عليه متفق ا»إلرشاد": في الخليلي وقال »الثقات"، في

األربعة. له روى ومائتين، وسبعين إحدى سنة توفي -، عدالته

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

٠ بهما مسند

 الفضل أبو البحراني، حبيب أبي بن يزيد بن عباس -٩٦١

البصري.

 ماجه، ابن وعنه: ووكيع، وغندر، البكائي، لله بنعبد زياد عن: روى

 ومحله أبي مع عنه كتبت حاتمن أبي ابن قال صاعد، وابن الدنيا، أبي وابن

 وقال أصبهان، قدم الحفاظ من بصري نعيم: أبو وقال الصدق، عندنا

 وذكره مأمون، ثقة السمعاني: وقال مأمون، ثقة الدارقطني: عن السلمي

ماجه. ابن له روى أخطأ، ربما وقال: »الثقات«، في حبان ابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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 الزرقي، األنصاري خديج بن رافع بن رفاعة بن عباية -٩٦٢

المدني. رفاعة أبو

 إسماعيل عنه: وروى أبيه، وعن خديج، بن رافع جده عن: روى

 معين: ابن عن الدارمي عثمان قال الثوري، مسروق بن وسعيد المكي، مسلم ابن

الجماعة. له روى »الثقات"، في حبان ابن وذكره النسائي، قال وكذا ثقة،

 تاريخ عن ٢٢٧/٣ 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:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن

الكوفي. زبيد أبو الزبيدي القاسم بن عبتر -٩٦٣

 نعيم أبو عنه: وروى األعمش، وسليمان الثوري، سفيان عن: روى

 صدوق، ثقة، حنبل. بن أحمد قال السرى، بن د وهنا دكين، بن لفضل ا

 ثقة، النسائي: وقال ثقة، ثقة داود: أبو وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال

 وقال الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن وقال صدوق، حاتم: أبو وقال

 سنة مات »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، كوفي سفيان: بن يعقوب

الجماعة له روى ومائة، وسبعين تسع

 ترجمته ذكر دون ٢٤٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:
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المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي من هو وقال:

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

األصبهاني. محمد أبو أسيد بن أحد بن الله عبد -٩٦٤

 الجهضمي، علي بن نصر سمع :٣٨٠/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 أهل عنه روى السوائي، جنادة بن وسلم رسته، عمر بن الرحن وعبد

 هارون أبو أهلها: من عنه فروى بها، وحدث بغداد، وقدم بلده،

 علي بن الصمد وعبد السماك، بن عمرو وأبو الزرقي، محمد بن موسى

 إلى خرج وكان مائة، وثالث عشر سنة وتوفي المسند، صنف الطستي،

 ٤١٦/١٤ »السير« في الذهي وقال عنه، فكتبوا أيامه آخر في العراق

الكبير. المسند صاحب الرحال الحافظ المجود اإلمام

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

 يحيى ابو مسرة ابي بن زكريا بن احد بن الله عبد -٩٦٥

المكي.

 الرحمن عبد أبا سمع ن٥ ٦ ٠ /٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 قزعة، بن ويحيى اللؤلؤي، يمان بن وعثمان المقرئ، يزيد بن الله عبد

 البغوي، القاسم وأبو الفاكهي، محمد وأبو سليمان، بن خيثمة عنه: وروى

قطلوبغا بن لقاسم »الثقات« وفي ومائتين، وسبعين تسع سنة بمكة توفي
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مشهور ثقة مسلمة: وقال بمكة، عنه كتبت حاتم: أبي ابن قال :٤٦٨/٥

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

هم. نيد مسا في خسرو وابن محمد

البغدادي. طالب أبو سوادة بن أحمد بن الله عبد -٩٦٦

 عن حدث م٣٧٣/٩ »التاريخ« في الخطيب قال هاشم، بني مولى

 بن عبيد بن ومحمد موسى، بن ومجاهد الريان، بن بكار بن محمد

 الدوري، مخلد بن ومحمد المقرئ، مجاهد بن بكر أبو عنه: روى حساب،

 وقال صدوق، قال: فروخ بن محمد عن وأسند عقدة، بن العباس وأبو

 في الذهي له وترجم ومائتين، وثمانين خس سنة توفي حيان: بن محمد أبو

 »تاريخ في عساكر وابن التاريخ من ملخصًا ٧٦٣/٦ اإلسالم« »تاريخ

٠٣٢,٣١/٢٧ دمشق«

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

٠ يهما مسند

 بن محمد أبو األشعث ابي بن عمر بن أحد بن الله عبد -٩٦٧

السمرقندي. بكر أبي

 بها وسمع بدمشق ولد :٤١/٢٧ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 الحديد، أبي بن الحسن وأبي الخطيب، بكر أبي من الكثير الحديث
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 ثم سواهم، كثير وخلق الكتاني، العزيز وعبد طالب، بن نصر وأبي

 منصور وأبا النقور، بن الحسين أبا بها: وسمع فاستوطنها، بغداد إلى خرج

 خراسان، إلى ورحل سواهم، وخلقًا البسري، بن القاسم وأبا العطاء، ابن

 النسخ وحصل السماع، من وأكثر البالد، من وغيرها بالبصرة وسمع

 دراية، وبعض عناية بالحديث له وكان كثيرة، بأشياء وحدث الكثيرة،

 يوم نهار آخر وتوفي االعتقاد حسن ثقة وكان مسموعاته جميع لي وأجاز

 انتهى. وخسمائة، عشرة ست سنة من اآلخر ربيع شهر عشر ثاني االثنين

 فقال: السلفي عنه روى :٢٥٣/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

 إسماعيل القاسم أبو اسمه أخ له وكان لسن، ذا ثقة، عالمًا فاضالً كان

 محمد أبو وكان قال: الكتب، ويبيع الحديث، يعرف ثقة وكان معنا، يسمع

 وقال وأغرب، أعرب الحديث قرأ إذا األدب، من حظا رزق قد

 الخاطر، حديد الحفظ، في بالغ حافظ شاب هو إسماعيل: بن الغافر عبد

 صحب الدقاق: وقال وقته، حافظ كان المحاورة، لطيف الروح، خفيف

لألشعري. يتعصب من وكان له وتلمذ الخطيب

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

 أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحد بن الله عبد -٩٦٨

البغدادي. الرحمن عبد أبو الشيباني

 الحسين أبو وقال فهما، ثبتا ثقة وكان ١٢/١١ »التاريخ« في الخطيب قال
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 المسند منه سمع ألنه منه، أبيه عن أروى أحد الدنيا في يكن لم المنادي. ابن

 ثمانين منه سمع ألفا، وعشرون مائة وهو والتفسير ألفا، ثالثون وهو

النسائي. له روى ومائتين، تسعين سنة مات وجادة، والباقي ألفا،

 تاريخ عن ٢٦١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

الكوفي. األشجعي المستورد بن محمد بن أحد بن الله عبد -٩٦٩

 بن إسماعيل عن: روى :٣٥١/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 عنه: وروى العراق، وأهل نعيم، وأبي حفص، بن الله وعبيد أبان،

 أحمد، أبو الحاكم كناه األصم، يعقوب بن ومحمد عقدة، بن العباس أبو

 »الثقات« وفي ومائتين، وستين ثمان سنة رجب في توفي محمد، أبا

 المستورد بن أحمد بن الله عبد :مسلمة قال ، ٤٧٨/٥ قطلوبغا بن لقاسم

ثقة. أحمد، أبا يكنى

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

٠ يهما مسند

زياد. بن موسى بن أحمد بن الله -عبد٩٧٠

 قال األهواز، أهل من بعبدان، المعروف القاضي الجواليقي محمد أبو

 المشائخ، جمع األثبات، الحفاظ أحد كان :٣٧٨/٩ »التاريخ« في الخطيب
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 الربيع وأبي طلحة، بن وكامل خالد، بن هدبة عن وحدث واألبواب:

 فروى بها، وحدث بغداد، وقدم الغرباء، من جماعة عنهم روى الزهراني،

 المحاملي، الله عبد أبو والقاضي صاعد، بن محمد بن يحيى أهلها من عنه:

 علي أبو وقال قانع، بن الباقي وعبد الصفار، محمد بن وإسماعيل

 كامل بن أحمد وقال حديث، ألف مائة يحفظ عبدان كان الحافظ:

 إماما، الحديث في وكان مائة، وثالث ست سنة أول في مات القاضي:

 مائة، وثالث ست سنة من الحجة ذي آخر في مات حيان: ابن وقال

 »تاريخ في عساكر ابن وقال انتهى الصواب، عندنا حيان بن وقول

 »السير« في الذهي وقال المكثرين، المجودين الحفاظ أحد :٥١/٢٧ دمشق«

 الحاكمن قال المصنفات، صاحب العالمة الحجة الحافظ :١٦٨/١٤

 بن إبراهيم أربعة: الحديث أئمة من رأيت يقول: الحافظ علي أبا سمعت

 بمصر، والنسائي بنيسابور، خزيمة وابن مسلم، رفيق يعني طالب، أبي

 رأيت ما حديث ألف مائة يحفظ فكان عبدان فأما قال: باألهواز، وعبدان

منه. أحفظ المشائخ في

 تاريخ عن ٢٦٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

الكوفي. محمد أبو الكندي األجلح بن الله عبد -٩٧١

 سعيد أبو وعنه: واألعمش، المكي، مسلم بن وإسماعيل أبيه، عن: روى
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 به، بأس ال حاتم: أبو قال الرفاعي، هشام وأبو كريب، وأبو األشج،

 له روى به، بأس ال كوفي الدارقطني: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره

ماجه. وابن الترمذي

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 األسود بن الرحمن عبد بن يزيد بن إدريس بن الله عبد —٩٧٢

الكوفي. محمد أبو الزعافري، األزدي

 أنس، بن مالك عنهم وروى واألعمش، داود، وعمه أبيه، عن: روى

 وقال وحده، نسيج كان أحمد: قال معين، بن ويحيى حنبل، بن وأحمد

 نمير؟ ابن أو إليك أحب إدريس ابن معين: البن قلت الدارمي: عثمان

 شيء، كل في ثقة وهو منه، أرفع إدريس ابن أن إال ثقتان فقال:

 المديني: ابن وقال منه، أفضل بالكوفة رأيت ما عرفة: بن الحسن وقال

 حجة هو حاتم: أبو قال الحديث، في أبيه فوق إدريس بن الله عبد

 وقال ثبت، ثقة النسائي: وقال ثقة، المسلمين أئمة من إمام وهو بها، يحتج

 وقال ثقة، خراش: ابن وقال السنة، في صلبًا كان »الثقات«: في حبان ابن

 ويحرم عثمانيًا، وكان صالح، زاهد سنة، صاحب ثبت ثقة العجلي:

 ومائة، وتسعين اثنتين سنة مات واحد: وغير حنبل بن أحمد قال النبيذ،

الجماعة. له روى

 تاريخ عن ٢٣٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت
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 ومسلم البخاري شيوخ شيخ ومالك مالك شيخ أنه ومع وقال: البخاري

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وأحد والشافعي

آثاره. في الحسن بن محمد له روى قلت:

 محمد ابو يعقوب بن حاد بن إبراهيم بن إسحاق بن الله عبد —٩٧٣

المدائني. األنماطي

 عن: بها وحدث بغداد سكن ٤١٣/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 عيسى بن وأحمد شيبة، أبي بن وعثمان الجحدري، مسعود بن الصلت

 بن ومحمد الجعابي، بن بكر وأبو الشافعي، بكر أبو عنه: وروى المصري،

 إحدى سنة مات مأمون، ثقة الدارقطني: وقال ثقة، كان وقال: المظفر،

وثالثمائة. عشرة

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

النخعي. أنس بن الله عبد -٩٧٤

 النخعي إبراهيم عنه حكى :٤٠٠ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

رواية. له وليست اإليالء في قصة

خسرو. وابن ،٦٧٤ يوسف أبي آثار وفي ،٥٣ه محمد آثار في قصته قلت:

المدني. يحيع ابو الجهني، أنيس بن الله عبد —٩٧٥

 عمر، وعن: وسلم، عليه الله صلى الني عن روى األنصار، حليف
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 إسحاق: ابن قال وعمرو، وعطية الله وعبد ضمرة ابناءه وعنه: أمامة، وأبي

 هو بعدهما، وما وأحدا العقبة وشهد سلمة، لبني حليف قضاعة من هو

 قال فقتله، العنزي نبيح بن خالد إلى وسلم عليه الله صلى الني بعثه الذي

 في البخاري له روى ثمانين، سنة بالشام مات يونس: ابن سعيد أبو

واألربعة. ومسلم المفرد األدب

 تاريخ عن ٤ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 وتسعين، أربع سنة الكوفة قدم أنيس، بن الله عبد إن وقال: البخاري

 قال يقول: سمعته سنة عشرة أربع عمري وكان حنيفة: أبو اإلمام قال

الحديث. ..، وسلم. عليه الله صلى الله رسول

 الحارث بن خالد بن علقمة واسمه اوفى أبي بن الله عبد -٩٧٦

األسلمي.

 وألبيهما لهما أوفى أبي بن زيد أخو معاوية أبو وقيل: إبراهيم أبو

 مات وسلم، عليه الله صلى الني عن روى الرضوان، بيعة شهد صحبة،

 له روى الصحابة، من بالكوفة مات من آخر وهو وثمانين، ست سنة

الجماعة.

 تاريخ عن ٤ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 عند يومئذ الله رحمه حنيفة أبي عمر يكون هذا فعلى وقال: البخاري

 سنة وعشرين خسًا علية ابن قول وعلى سنين، سبع أوفى أبي ابن وفاة
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 سماع أن المحدثين ومذهب عنه، روايته صحة من مانع فال بالكوفة وهو

 بن الله عبد عن حنيفة أبي رواية صحة لمنع وجه فال صحيح، سنين خس ابن

انتهى أوفى، أبي

 المعروف الضرير محمد أبو زاذان بن أيوب بن الله عبد -٩٧٧

البصري. بالقربى

 الوليد أبي عن: بها وحدث بغداد نزل :٤١٣/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن سهل أبو عنه: روى التمار، نصر وأبي بكار، بن وسهل الطيالسي،

 قال الخراساني، محمد وأبو الطستي، علي بن الصمد وعبد زياد،

ومائتين. وتسعين اثنتين سنة مات متروك، الدارقطني:

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

مسنده.

 موسى ابي بن بردة ابي بن يوسف بن براد بن الله عبد -٩٧٨

الكوفي. عامر أبو األشعري،

 روى فضيل، بن ومحمد إدريس، بن الله وعبد أسامة، أبي عن: روى

 بأس، به ليس أحمد: قال زرعة، وأبو ومسلم، تعليقًا، البخاري عنه:

»الثقات«. في حبان ابن وذكره

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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األسلمي. الحصيب بن بريدة بن الله عبد -٩٧٩

 توأمين، وكانا سليمان أخو مرو، قاضي المروزي، سهل أبو

 صخر ابناه عنه: وروى يعمر، بن ويحيى عباس، وابن أبيه، عن: روى

 وقال ثقة، حاتم: وأبو والعجلي معين ابن قال عبيدة، بن وسعد وسهل،

 حدثني البغوي: القاسم أبو وقال البصرة، نزل كوفي صدوق خراش: ابن

 حنبل بن أحمد يعني الله عبد ألبي قلت قال: الجوزجاني علي بن محمد

 عنه بريدة عن يرويه ما عامة أدري، ما قال: شيائ؟ أبيه من الله عبد سمع

 يسمعا ولم سلمان، من أتم الله عبد الحربي: إبراهيم وقال حديثه، وضعف

 أصح وسليمان منكرة أحاديث أبيه عن الله عبد روى وفيما أبيهما، من

الجماعة. له روى ومائة، عشرة خس سنة مات حديثا،

 آثاره، في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي

األنصاري. بزيع بن الله عبد -٩٨٠

 قال القاسم، بن روح عنن روى ٣٦٩/٢ »الميزان« في الذهي قال

 تستر، قاض وهو مججة، ليس عدي: ابن وقال بمتروك، لين الدارقطني:

 قال :٤١٧١ »اللسان« في حجر ابن وقال بمحفوظة، ليست أحاديثه عامة

مناكير. غيالن بن يحيى عنه: روى مججة، ليس الساجي:

.مسنده في نعيم أبو له روى .قلت
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الحلواني. محمد ابو زياد بن جامع بن الله عبد -٩٨١

 محمد بن سعد سمع م ٢٣٨/٢٧ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 بن والربيع المصري، صالح بن عثمان بن ويحيى ببيروت، القاضي

 الهمذاني، الكندي الفضل بن الفضل العباس أبو عنه. روى سليمان،

 مالك بن يوسف بن الله وعبد الحافظ، محمد بن محمد أحمد أبو والحاكم

مختصرًا ٣٨٦/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم العدل،

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

القهستاني. محمد ابو التيمي، سعد بن الجراح بن الله عبد -٩٨٢

 داود، أبو وعنه: غياث، بن وحفص ومالك، زيد، بن حماد عن: روى

 وقال صدوق، زرعة: أبو قال ماجه، وابن مالك، حديث في والنسائي

 وذكره ثقة، النسائي: وقال الصدق، ومحله الخطأ كثير كان حاتم: أبو

 داود أبو له روى الحديث، مستقيم وقال: »الثقات»، في حبان ابن

ماجه. وابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الغطفاني. األشجعي الجعد أبي بن الله عبد -٩٨٣

 بن رافع أخيه ابن ابن وعنه: األشجعي، وجعيل ثوبان، عن: روى

 حبان ابن ذكره ليلى، أبي بن الرحمن عبد بن عيسى بن الله وعبد سلمة،
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 النسائي له روى الحال، مجهول إنه القطان: ابن وقال »الثقات»، في

ماجه. وابن

 تاريخ عن ٢٥٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

البخاري.

 كرب معدي بن الله عبد بن جزء بن الحارث بن الله عبد -٩٨٤

الحارث. أبو الزبيدي،

 »اإلصابة« في الحافظ قال صحبة، له مصر نزيل الحارث، أبو

 الله صلى الني عن روى مصر، سكن صحبة له البخاري: قال :٢٩١/٢

 ومن المصريون، عنه فروى مصر، وسكن حفظها أحاديث وسلم عليه

 بعد وثمانين ست سنة مات يونس؟ ابن قال حبيب، أبي بن يزيد آخرهم

 وفاته وكانت ثمان، وقيل: سبع، وقيل: خس، سنة وقيل: عمي، أن

 العاص اسمه كان أنه الطبري وحكى الطحاوي، قاله القدور، بسقط

 مات من آخر وهو الله، عبد وسلم عليه الله صلى الله رسول فسماه

 عن حكى فإنه فاحش، خبط فيه منده البن ووقع الصحابة، من بمصر

 بن محمية عمه حق في أظنه وهذا باليمامة قتل وأنه بدرًا شهد أنه يونس: ابن

ماجه. وابن والترمذي داود أبو له روى انتهى. أعلم، واله جزء،

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

مسنده. في خسرو وابن المقريء ابن له وروى البخاري،
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الحارث. بن الله عبد -٩٨٥

 موسى أبي عن التغلي ٤ ٠٠ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

 عالقة، بن زياد عنه: روى األكثر، وهو الحارث، بن يزيد وقيل األشعري،

 بن الملك عبد عنه: وروى عثمان، على ودخل التابعين، كبار من وهو

 البخاري وقال ،٢٥٥ ص المنفعة« »تعجيل في مثله وذكر عمير،

 مسعود، ابن سمع التغلي الحارث بن يزيد :٣٢٦/٨ الكبير« في»التاريخ

 من الثانية الطبقة في حبان ابن وأورده عمير، بن الملك عبد عنه روى

 عن: يروي التغلي، الحارث بن يزيد (٤٥١٦) ١٣٥/٣ »الثقات«

 العالمة وقال الكوفي، عمير بن الرحمن عبد عنه: روى مسعود، ابن

 ا :٢٠١ يوسف ألبي اآلثار كتاب على تعليقه في األفغاني الوفاء أبو

 المكتب، الكوفي النجراني الزبيدي الحارث بن الله عبد يكون أن يبعد

الخمسة. له روى

 محمد أبو الهاشمي نوفل بن الحارث بن الله عبد منه األقرب : قلت

 بن الملك عبد عنه: وروى مسعود...، بن الله عبد عن: روى المدني،

 وقد المديني، بن وعلي والنسائي زرعة وأبو معين بن يحيى وثقه عمير،

 بن الله عبد يحيى له وروى ،٢٥٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو التغلي الحارث

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن
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الحارث. بن الله عبد -٩٨٦

 موسى أبي عن يروي :٥٣١ المنفعة« »تعجيل في الحافظ قال

 فيه ويقال عالقة، بن زياد عنه وروى والطاعون، الطعن مجديث األشعري

 وذكره عثمان، على دخل كبير تابعي وهو األشهر، وهو الحارث بن يزيد

انتهى. جرحا، فيه يذكر ولم »تاريخه"، في البخاري

 بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاريهما. في الحسن

حبيبة. ابي بن الله عبد -٩٨٧

 بن أمامة أبي عن روى :٤٩/٥ »الجرح« في حاتم أبي ابن قال

 قال ذلك، يقول أبي سمعت األشج، الله عبد بن بكير عنه روى سهل،

 أنس، بن مالك عنه وروى المسيب، بن سعيد عن وروى محمد: أبو

 عن الطائي حبيبة أبي بن الله عبد : ٤ ٠ ١ ص »اإليثار« في حجر ابن وقال

 حديثًا إسحاق أبو أيضًا عنه: روى حنيفة، أبو عنه: وروى الدرداء، أبي

 بن الله عبد :٢٥٥ ص المنفعة« »تعجيل في وقال الدارقطني، أفراد في آخر

 بن سهل بن أمامة أبي عن: روى العوام، بن الزبير مولى حبيبة أبي

 الحذاء: ابن قال ومالك، األشج، بن الله عبد بن بكير عنه: روى حنيف،

 وذكر قلت: عنهم، مالك برواية معرفتهم في اكتفى الذين الرجال من هو
 بن الله عبد وسيأتي المسيب بن سعيد عن عنه روى مالكًا أن حاتم أبي ابن
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 إنه حنيفة أبي مسند وفي جده، إلى نسب فلعله حبيبة أبي بن الرحمن عبد

 في الدرداء أبا سمعت فيه: قال حديثا، حبيبة أبي بن الله عبد عن: روى

 انتهى. سرق"، وإن زنى »وإن وفيه: الله إال إله ال قال: من فضل

 جاءنا قال: األشهلي األنصاري حبيبة أبي بن الرحمن عبد بن الله وعبد

 . األشهل.. عبد بني مسجد في بنا فصلى وسلم عليه الله صلى الله رسول

 زيد بن األزعر بن أدرع واسمه حبيبة أبي بن الله وعبد قلت: الحديث.

 »اإلصابة« في كما حديثه ولفظ األوسي، األنصاري عوف بن مالك ابن

 فجئت بقباء، مسجدنا وسلم عليه الله صلى الله رسول جاءنا :٢٩٤/٢

 أعطانيه ثم فشرب شراب فدعا يمينه، عن جلست حتى حدث غالم وأنا

 في وغيرهما حبان وابن البخاري وذكره الحديث، منه..، فشربت

الصحابة.

 الحسن ابن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في المقرئ وابن والحارثي آثاريهما، في

 القرشي طالب ابي بن علي بن حسن بن حسن بن الله عبد -٩٨٨

الهاشمي.

 طالب، أبي بن علي بن الحسين بنت فاطمة وأمه المدني محمد أبو

 وأبيه عباس، ابن مولى وعكرمة األعرج، هرمز بن الرحمن عبد عن: روى

 ويحيى، موسى ابناه عنه: وروى طالب، أبي بن علي بن حسن بن حسن
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 إذا المغيرة كان الحميد: عبد بن جرير قال سليم، أبي بن وليث ومالك،

 قال الصادقة، الرواية هذه قالم الحسن بن الله عبد عن الحديث له ذكر

 ما أحدًا يكرمون علمائنا من أحدًا رأيت ما الزبيري: الله عبد بن مصعب

 الحديث أنس بن مالك روى وعنه حسن، بن حسن بن الله عبد يكرمون

 وقتل ثقة، والنسائي: حاتم وأبو معين بن يحيى وقال الصالة، في السدل في

األربعة. له روى ومائة، وأربعين خس سنة رمضان في

 تاريخ عن ٢٢٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه: يروى وقال: الخطيب

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

 القاسم ابو علي بن الحسن بن محمد بن الحسن بن الله عبد -٩٨٩

اخالل.

 المخلص، أباطاهر سمع : ٤٣٩/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 كتبت الصيداني، بن القاسم وأبا الجندي، بن عمران بن محمد بن وأحمد

 في ولدت فقال: مولده عن وسألته األزج، باب ينزل صدوقًا وكان عنه

وثالثمائة. وثمانين خس سنة

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

٠٥ مند
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 الرحن عبد ابو القطواني، زياد ابي بن الحكم بن الله -عبد٩٩٠

الدهقان. الكوفي

 وعنه: الحباب، بن وزيد الطيالسي، داود وأبي عيينة، ابن عن: روى

 وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره ماجه، وابن والترمذي، داود، أبو

ماجه. وابن والترمذي داود أبو له روى صدوق، حاتم: أبو

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

المدني. األرت بن خباب بن الله عبد -٩٩١

 عنه: وروى كعب، بن وأبي أبيه، عن: روى زهرة، بني حليف

 الصحابي، الخزاعي أبزى بن الرحمن وعبد نوفل، بن الحارث بن الله عبد

 علي إليهم أرسله الحرورية قتله التابعين، كبار من ثقة العجلي: قال

 كيف فقالوا: خباب، بن الله بعبد أقيدونا علي: إليهم فأرسل فقتلوه،

 قال »الثقات"، في حبان ابن وذكره فقتلهم، قتله؟ وكلنا به نقيدك

 رؤية له صحبته، في مختلف وسلم عليه الله صلى الني أدرك نعيم: أبو

 سادات من وكان وثالثين سبع سنة قتل الغالبي: قال صحبة، وألبيه

والنسائي الترمذي له روى المسلمين،

آثاره. في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

أسباط. بن يوسف صاحب الزاهد، األنطاكي خبيق بن الله عبد -٩٩٢

 في حسن كالم له ن ١٠٢/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 وحذيفة حرب، بن شعيب عن: روى زمانا، عمر والمعاملة، التصوف

 وجعفر سوادة، بن طالب أبو عنه: روى أسباط، بن ويوسف المرعشي،

 ستين سنة توفي قانع: ابن قال مطين، الله عبد بن ومحمد سوار، ابن

ومائتين.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الكوفي. الهمداني خليفة بن الله عبد -٩٩٣

 عنه: روى الخطاب، بن وعمر الله، عبد بن جابر عن: روى

 إسحاق، أبي بن يونس وابنه السبيعي، الله عبد بن عمرو إسحاق أبو

التفسير. كتاب في ماجه ابن له روى »الثقات«، في حبان ابن ذكره

 هو وقال: ٢٢٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه ويروي التابعين جملة من

داود. بن الله -عبد٩٩٤

 حمصة، أبي بن المنذر عن روى :٤٠١ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

 بن الله عبد رواية من حنيفة أبي مسند في خسرو ابن وأخرج عرفته، ما

 إنه العشرة: رجال في الحسيني وقال حديثا، الصادق جعفر عن داود

 فإنه الخريي، يكون أن يحتمل ٢ ٥٧ ص المنفعة« »تعجيل في وقال مجهول،

 األصاغر، عن األكابر رواية من عنه حنيفة أبي فرواية كذلك أنه ظهر

انتهى.
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 الشعي ثم الهمداني الربيع بن عامر بن داود بن الله عبد هو قلت:

 محلة وهي الخريبة سكن األصل، كوفي بالخريي، المعروف الرحمن عبد أبو

 خالد، أبي بن إسماعيل عن: روى عبادان، ينزل كان وقيل: بالبصرة،

 بشار بن ومحمد عيينة، بن سفيان عنه: وروى واألوزاعي، والثوري،

 عن صالح بن معاوية وقال ناسكا، عابدًا ثقة كان سعد: ابن قال بندار،

 وقال أعلى، الخريي الدارمي: وقال مأمون، صدوق ثقة معين: ابن

 وكان الرأي إلى يميل كان حاتم: أبو وقال ثقة، والنسائي: زرعة أبو

 األحدين، أحد ذاك عيينة: ابن وقال زاهد ثقة الدارقطني: وقال صدوقا،

 موته، قبل الرواية عن أمسك الخليلي: وقال ثقة، كان قانع: ابن وقال

 في مات سعدم ابن وقال البخاري، منه يسمع لم فلذلك الذهلي: وقال

واحد. غير أرخه وفيها ومائتين عشرة ثالث سنة شوال

 تاريخ عن ٢٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

 خسرو وابن آثاريهما في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسنده. في

العدوي. القرشي دينار بن الله عبد —٩٩٥

 روى الخطاب، بن عمر بن الله عبد مولى المدني، الرحمن عبد أبو

 السفيانان، عنه: وروى عمر، بن الله عبد ومواله مالك، بن أنس عن:
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 وقال الحديث، مستقيم ثقة حنبل: بن أحمد قال الحجاج، بن وشعبة

 زاد ثقة، والنسائي: سعد بن ومحمد حاتم وأبو زرعة وأبو معين بن يحيى

 يكن لم عيينة: ابن وقال ثقة، العجلين وقال الحديث، كثير سعدن ابن

 من وكان دينار: بن الله عبد حدثني ربيعة: عن الليث وقال صار، ثم بذاك

 وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره دينا، صدوقًا التابعين صالحي

 ولكن نفسه في ثبت وهو منه، أكبر نافع فقال: أحمد عنه سئل الساجي:

الجماعة. له روى ومائة، وعشرين سبع سنة مات منه، أقوى نافع

 تاريخ عن ٢١٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

األنصاري. رباح بن الله عبد -٩٩٦

 ابن وعمار كعب، بن أبي عن: روى البصرة، سكن المدني، خالد أبو

 الله عبد بن وبكر البناني، ثابت عنه: وروى عائشه، والسيدة ياسر،

 كان سعدن بن محمد وقال ثقة، تابعي بصري العجلي: قال وقتادة، المزني،

 روى تسعين، سنة حدود في توفي ثقة، النسائي: وقال أحاديث، وله ثقة،

البخاري. سوى الجماعة له

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

٠٥ مند
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البصري. عمران ابو المكي، رجاء بن الله عبد —٩٩٧

 الله وعبيد جريج، وابن عقبة، بن موسى عن: روى مكة، سكن

 ثقة، معين: ابن قال معين، بن ويحيى وإسحاق، أحمد، وعنه: عمر، ابن

 سعد: ابن وقال صالح، شيخ زرعة: أبو وقال صدوق، حاتم: أبو وقال

ماجه. وابن والنسائي داود وأبو مسلم له روى الحديث، كثير ثقة، كان

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

الخزرجي. األنصاري ثعلبة بن رواحة بن الله عبد -٩٩٨

 بدرًا شهد المدني، عمرو أبو ويقال: رواحة، أبو ويقال: محمد أبو

 روى قتل، وبها مؤتة، غزوة في األمراء وأحد النقباء، أحد وهو والعقبة،

 أخته ابن عنه: روى المؤذن، بالل وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن

 الواقدي. قال جدا، كثيرة وفضائله ومناقبه هريرة، وأبو شير، بن النعمان

 البخاري له روى الهجرة، من ثمان سنة األولى جمادى في مؤتة كانت

ماجه. وابن والنسائي والمنسوخ« »الناسخ في داود وأبو

 آثاره في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن

 بكر أبو األسدي، القرشي عيسى بن الزبير بن الله عبد —٩٩٩

المكي. الحميدي

 الجراح، بن ووكيع عياض، بن وفضيل عيينة، بن سفيان عنن روى
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 والنسائي، والترمذي داود، وأبو مسلم، له وروى البخاري، عنه: وروى

 عندنا الحميدي أحمد: قال شبيب، بن سلمة بواسطة التفسير في ماجه وابن

 أصحابه، رئيس وهو عيينة ابن في الناس أثبت هو حاتم: أبو وقال إمام،

 أنصح لقيت وما الحميدي حدثنا سفيان: بن يعقوب وقال إمام، ثقة وهو

 ومائتين، عشرة تسع سنة بمكة مات سعد: ابن وقال منه، وأهله لإلسالم

 داود وأبو المقدمة في ومسلم البخاري له روى الحديث، كثير ثقة وكان

التفسير. في ماجه وابن والنسائي والترمذي

 تاريخ عن :٢٤٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروي وقال: البخاري

الكوفي. زياد بن الله عبد -١٠٠٠

 و»جامع ١٢٢ ص الجمان« »عقود في بالكوفي مصرح هو كما

 ما بل الكوفي، ذكر دون ٩٥/٥ البخاري« »تاريخ وفي ٢٣٧/٣ المسانيد«

 يروي اليمامي فإن يمامي، البخاري عند أن على يدل ٧٦١٤ »الجرح« في

 لم يقول: الجمان« »عقود ومحقق »الجرح"، في كما عمار بن عكرمة عن:

 الكوفي، األسدي مريم أبو زياد بن الله عبد قلت: »التهذيب"، في يذكره

 من وهو وأشعث، مسعر، عنه: ويروي مسعود، وابن عمار، عن: يروي

التهذيب. في المزي له ترجم والترمذي، البخاري رواة

فعلم وقال: ٢٣٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي البخاري، شيخ أنه

المدني. محمد ابو العدوي، اسلم بن زيد بن الله عبد-١٠٠١

 وقتيبة، مهدي، وابن المبارك، ابن وعنه: أبيه، عن: روى عمر، مولى

 زيد أوالد معين؟ ابن عن الدوري وقال ثقة، أحمد: عن طالب أبو قال

 علي ثبته أحمد: أبو الحاكم وقال ضعفاء، بشيء ليس حديثهم ثالثتهم

 ضعفه مع هو عدي: ابن وقال بأس، به ليس حاتم: أبو وقال المديني، ابن

 له روى ومائة، وستين أربع سنة مات قانع: ابن قال حديثه، يكتب

والنسائي. الترمذي

 تاريخ عن ٢٤٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروي وقال: البخاري

عمرو. بن زيد بن الله عبد-١٠٠٢

 أحد البصري الجرمي قالبة أبو مالك، بن نائل بن عامر ويقال:

 جندب، بن وسمرة األنصاري، الضحاك بن ثابت عن: روى األعالم،

 قالبة، أبي مولى سلمان رجاء وأبو الحذاء، وخالد أيوب، عنه: وروى

 كثير ثقة كان وقال: البصرة أهل من الثانية الطبقة في سعد ابن ذكره

 حديثا بمحمد أيوب ذكر عون: ابن وقال بالشام، ديوانه وكان الحديث،

 عمن ولكن صالح، رجل ثقة الله شاء إن قالبة أبو فقال: قالبة أبي عن

يونس: ابن وقال ثقة، تابعي بصري العجلي: وقال قالبة، أبو ذكره

-١٦٠-



عشر السابع المجلد الحديثية الموسوعة

الجماعة له روى ثقة، خراش: ابن وقال ومائة، أربع سنة بالشام مات

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في المقرئ وابن خسرو وابن آثاره،

 قطن بن الربيع بن رزين بن بريد بن زيدان بن الله -عبد١ ٠٠٣

الكوفي. محمد أبو البجلي،

 سمع: والعباد، الثقات أحد :٢٦٥/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الطبراني، عنه: وروى طريف، بن ومحمد كريب، وأبا السري، بن هناد

 بن أحمد ابن محمد قال كثيرة، وجماعة المقرئ، بن بكر وأبو الميانجي، ويوسف

 ربيع من خلت عشرة لثالث الزوال وقت الجمعة يوم توفي الحافظ: حماد

 كثير حجة ثقة وكان قال: عظيم، أمر الناس من وحضره وحضرته األول

 قلي ثبت القلوب مقلب يا يقوم: أن الى يقعد منذ كالمه أكثر كان الصمت،

 يضع لم نحوها أو سنة ستين مكث أنه أخبرت مثله، ترعيني لم طاعتك، على

 صاحب المذهب حسن وكان بالليل، صالة صاحب مضربة، على جنبه

العابد. القدوة الثقة اإلمام :٤٣٦/١٤ »السير« في وقال جماعة،

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

الدشتكي. عثمان بن سعد بن الله عبد -١٠٠٤

 ميمون بن إبراهيم عن: روى الري، نزيل المروزي، الرحن عبد أبو
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 عنه: وروى سعد، بن وهشام األشعري، إسحاق بن وأشعث الصائغ،

 الحسن بن وعمار الرازي، حميد بن ومحمد الطيالسي، الوليد أبو

 والترمذي داود أبو له روى »الثقات»، في حبان ابن ذكره الرازي،

والنسائي.

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

 األشج سعيد أبو الكندي، حصين بن سعيد بن الله عبد -١٠٠٥

الكوفي.

 وعنه: أسامة، وأبي غياث، بن وحفص علية، بن إسماعيل عن: روى

 ولكنه بأس، به ليس معين: ابن قال حاتم، وأبو زرعة، وأبو الجماعة،

 النسائي: وقال صدوق، ثقة حاتم: أبو وقال ضعفاء، قوم عن يروي

الجماعة. له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره صدوق،

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

المقرى. كيسان واسمه سعيد ابي بن سعيد بن الله عبد -١٠٠٦

 بن سعيد أبيه عن: روى المدني، موالهم الليثي، المقرئ عباد أبو

 المقبري، سعيد أبي وجده قتادة، أبي بن الله وعبد المقبري، سعيد أبي

 المالئي. إسرائيل وأبو الضرير، معاوية وأبو الثوري، سفيان عنه: وروى

 معين: بن يحيى وقال الحديث، متروك الحديث، منكر حنبل: بن أحمد قال
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 يرويه ما عامة عدي: ابن وقال بشيء، ليس رواية: في وقال ضعيف،

ماجه. وابن الترمذي له روى بين، عليه الضعف

 ذكر دون ٢٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروى وقال: ترجمته

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت.

 بكر ابو موالهم الفزاري، هند ابي بن سعيد بن الله عبد-١٠٠٧

المدني.

 مالك، عنه: وروى حنيف، بن سهل بن أمامة وأبي أبيه، عن: روى

 وقال ثقة، ثقة أحمد: عن طالب أبو قال إبراهيم، بن ومكي المبارك، وابن

 سألت الباهلي: خالد بن بكر أبو وقال ثقة، معين: ابن عن الدوري

 ليس النسائي: وقال وتنكر، تعرف صالحًا كان فقال: عنه سعيد بن يحيى

 »الثقات« في حبان ابن وذكره الحديث، ضعيف حاتم: أبو وقال بأس، به

 ست سنة مات الحديث، كثير ثقة كان سعدم ابن وقال يخطي، وقال

 بلغني، فيما قال: خيثمة، أبي ابن أرخه وكذا ومائة، وأربعين سبع أو

 وثقه خلفون ابن وقال ثقة، مدني سفيان بن ويعقوب العجلي وقال

الجماعة. له روى البرقي، وابن المديني ابن

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاره.
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الكوفي. المرادي - الالم بكسر - سلمة بن الله عبد -١٠٠٨

 عنه: وروى الفارسي، وسلمان وقاص، أبي بن سعد عن: روى

 روى أعلم ال حنبل: بن أحمد قال السبيعي، إسحاق وأبو مرة، بن عمرو

 كوفي العجلي: وقال أيضا، الزبير أبو عنه روى غيره: وقال غيرهما، عنه

 فقهاء من األولى الطبقة في يعد ثقة شيبة: بن يعقوب وقال ثقة، تابعي

 حاتمن أبو وقال حديثه، في يتابع ال البخاري: وقال الصحابة، بعد الكوفة

األربعة. له روى به، بأس ال أنه أرجو عدي: ابن وقال وتنكر، تعرف

 ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن آثاريهما، في الحسن ابن

 بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان بن الله عبد -١٠٠٩

السجستاني. األزدي داود ابي بن بكر أبو عمران بن عمرو بن شداد

 سجستان من أبوه به رحل :٤٦٤/٩ »التاريخ« في الخطيب قال

 مخراسان، فسمع الوقت، ذلك علماء من وسمعه وغربا، شرقا به يطوف

 ومكة، والمدينة، والكوفة، وبغداد، والبصرة، وفارس، وأصبهان، والجبال،

والثغور. والجزيرة، ومصر، والشام،

 والقراءات، والتفسير، والسنن، المسند، وصنف بغداد، واستوطن

 علي عنم وحدث حافظا، عالما فهما وكان ذلك وغير والمنسوخ، والناسخ

 بن وسلمة السبخي، معبد بن سليمان داود وأبي المروزي، خشرم ابن
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 المقرئ، مجاهد بن بكر أبو عنه: روى أمثالهم، من كثير وخلق شبيب،

 أحمد بن صالح الفضل أبو وقال أحمد، بن ودعلج قانع، بن الباقي وعبد

 في العلم وعلم العراق، إمام سليمان بن الله عبد بكر أبو الحافظ:

 وحدث ومعرفته، لفضله عليه فحدث المنبر السلطان له نصب األمصار،

 وكتب ومائتين، وثمانين نيف سنة همذان قدم ومائتين، التسعين قبل قديما

 أسند مشائخ بالعراق وقته في وكان الوقت، ذلك بلدنا مشائخ عامة منه

 أنه إال ثقة الدارقطني: وقال هو، بلغ ما واإلتقان اآللة في يبلغوا ولم منه،

 االثنين يوم ودفن االثنين، ليلة مات الحديث، على الكالم في الخطأ كثير

 مائة، وثالث عشرة ست سنة من الحجة ذي من خلت عشرة لثمان الظهر

 بغداد شيخ الحافظ العالمة اإلمام م ٢٢١/١٣ »السير« في الذهي وقال

 الحافظ علي أبا سمعت الله؟ عبد أبو الحاكم قال التصانيف، صاحب

 وثالثين بستة بأصبهان حفظي من حدثت يقول: داود أبي أبن سمعت

 في وحدت أنصرفت فلما أحاديث، سبعة في فيها الوهم ألزموني ألفا

به. حدثتهم كنت ما على منها، خسة كتابي

 نعيم وأبي خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ مسنديها في

البعلبكي. العبدي محمد ابو يوسف بن سليمان بن الله عبد -١٠١٠

 ١٥٨/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال البغدادي، ويقال:
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 بكر وعنه: الفزاري، إسحاق وأبي لهيعة، وابن سعد، بن الليث عن: روى

 بن محمد بن ومحمد العسقالني، قتيبة بن ومحمد الدمياطي، سهل ابن

المعروف. بذاك ليس عدي: ابن قال الباغندي، سليمان

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت

الضي. حسان بن الطفيل بن شبرمة بن الله عبد -١٠١١

 التابعين، في عداده الكوفة، أهل فقيه القاضي الكوفي شبرمة أبو

 بن سلمة وأبي البناني، وثابت النخعي، يزيد بن إبراهيم عن: روى

 قال المبارك، بن الله وعبد وشعبة، السفيانان، عنه: وروى الرحمن، عبد

 وقال شبرمة، ابن فقهاءنا سفيان: وقال ثقة، والنسائي: حاتم وأبو أحمد

 الكوفة سواد على جعفر ألبي قاضيًا كان العجلي: الله عبد بن أحد

 مفتينام قال مفتيكم؟ من له: قيل إذا الثوري سفيان وكان وضياعها،

 فقيهًا، عاقالً صارمًا عفيفًا شبرمة ابن وكان شبرمة، وابن ليلى أبي ابن

 بن يحيى وقال جوادا، الخلق، حسن شاعرًا الحديث، في ثقة النساك، يشبه

 جارية يا قال: القضاء مجلس إلى يخرج أن أراد إذا شبرمة ابن كان سعيد:

 شبرمة: ابن عن المبارك ابن وقال بالئي، إلى أقوم حتى غذائي قربي

 الذنوب من يحتمون وال الداء مخافة الطعام من يحتمون للناس عجبت

 وذكره الحديث، قليل ثقة فقيهًا شاعرًا كان سعد: ابن وقال النار، مخافة

 وقال العراق، أهل فقهاء من كان وقال: »الثقات«، في حبان ابن
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 جالسته المبارك: ابن وقال ورعا، فقيها شاعرًا كان الطبري: جعفر أبو

 البخاري به استشهد ومائة، وأربعين أربع سنة مات عنه، أروي وال حينا

الترمذي. سوى الباقون له وروى

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

المدني. الوليد ابو الليثي، الهاد بن شداد بن الله عبد -١٠١٢

 إبراهيم، بن سعد عنه: وروى ويعلى، وعمر، أبيه، عن: روى

 علي مع شهد المديني: ابن قال عتيبة، بن والحكم الشيباني، إسحاق وأبو

 وثقاتهم، التابعين كبار من هو والخطيب: العجلي وقال النهروان، يوم
 في ثقة عثمانيًا كان سعد: ابن وقال ثقة، والنسائي: زرعة أبو وقال

 البراء: بن أحمد بن ومحمد خياط بن وخليفة بكير بن يحيى وقال الحديث،

 قتل نمير: بن الله عبد بن محمد وقال وثمانين، اثنتين سنة دجيل ليلة فقد

الجماعة. له روى وثمانين، إحدى سنة بدجيل

 تاريخ عن ٢١٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له وروى الخطيب

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن

األعرج. الحسن ابو المديني، شداد بن الله عبد -١٠١٣

 وعنه: الحمامات، دخول عن النهي في عائشة عن عذرة أبي عن روى
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 واسطي شيخ معين: ابن عن الجنيد ابن قال والثوري، سلمة، بن حماد

 عن خلفون ابن ونقل »الثقات»، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس

األربعة. له روى الحال، مجهول القطان: ابن وقال توثيقه، العجلي

 تاريخ عن ٢٤٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروي وقال: البخاري

الجهني. مسلم بن محمد بن صالح بن الله عبد -١٠١٤

 عن: روى سعد، بن الليث كاتب المصري، صالح أبو موالهم

 عبيد أبو عنه: وروى الحضرمي، صالح بن ومعاوية سعد، بن الليث

 بن الملك عبد سمعت حاتم: أبو قال الرازي، حاتم وأبو سالم، بن القاسم

 حديثه، جدي من سمع قد مأمون، ثقة صالح أبو يقول: الليث بن شعيب

 حاتم: أبي ابن وقال التحديث، على يحضه أبي وكان أبي، بجضرة يحدث وكان

 حسن وكان الكذب، يتعمد من عندي يكن لم فقال: عنه زرعة أبا سألت

 الصالح، الرجل صالح أبو حدثنا سفيان: بن يعقوب وقال الحديث،

 في حديثه في يقع أنه إال الحديث مستقيم عندي هو عدي: ابن وقال

 صدوق، القطان: ابن وقال الكذب، يتعمد وال غلط، ومتونه أسانيده

 وعشرين اثنتين سنة مات به، بأس ال كان قاسم: بن مسلمة وقال

 والترمذي داود أبو له روى الصحيح، في البخاري به استشهد ومائتين،

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

٠ بهما مسند

 العجلي صالح ابو صالح بن مسلم بن صالح بن الله عبد — ١ ٠ ١ ه

المقرى. الكوفي

 يونس، بن وإسرائيل سلمة، بن وحماد صالح، بن الحسن عن: روى

 ثقة، معين: ابن قال الناقد، محمد بن وعمرو أحمد، وابنه البخاري وعنه:

 ابنه عن معين: ابن وسئل صدوق، حاتم: أبو وقال خراش، ابن قال وكذا

البخاري. له روى ثقة، ابن ثقة ابن ثقة فقال: الله عبد بن أحمد

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

العنزي. ربيعة بن عامر بن الله عبد-١٠١٦

 عهد في ولد قريش، من كعب بن عدي بني حليف المدني محمد أبو

 وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روى وسلم، عليه الله صلى الني

 شهاب بن محمد عنه: وروى عفان، بن وعثمان الخطاب، بن عمر

 الله صلى الني أدرك مندة: ابن قال األنصاري، سعيد بن ويحيى الزهري،

 لم معين: ابن وقال أربع، ابن وقيل: خس، ابن وهو ومات وسلم، عليه

 رأى الصحابة: في الترمذي وقال وسلم عليه الله صلى الني من يسمع

 أصحاب عن روايته وإنما حرفا، عنه وروى وسلم عليه الله صلى الني

 قليل ثقة، الله عبد وكان الواقدي. وقال وسلم، عليه الله صلى محمد
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 وهو وسلم عليه الله صلى الني أدرك مدني زرعة: أبو وقال الحديث،

 في حبان ابن وقال التابعين كبار من ثقة تابعي مدني العجلي: وقال ثقة،

 وروايته غالم، وهو بيتهم في وسلم عليه الله صلى الني أتاهم الصحابة:

 وثمانين، بضع سنة توفي حسن، بسند سعد ابن وأخرجه الصحابة، عن

الجماعة. له روى

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

الحضرمي. زرارة بن عامر بن الله عبد-١٠١٧

 بن ويحيى الجراح، بن وكيع عن: روى الكوفي محمد أبو موالهم

 قال ماجه، وابن داود، وأبو مسلم، عنه: وروى زائدة، أبي بن زكريا،

 الحديث، مستقيم وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره صدوق، حاتم: أبو

ماجه. وابن داود وأبو مسلم له روى ومائتين، وثالثين سبع سنة مات

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

الهاشمي. المطلب عبد بن عباس بن الله عبد - ١٠١٨

 والبحر الحبر له: يقال كان وسلم عليه الله صلى الله رسول عم ابن

 بكر، وأبي أبيه، وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روى علمه، لكثرة

 بن كثير وأخوه ومحمد، علي، ابناه عنه: وروى وعلي، وعثمان، وعمر،

 مرتين، بالحكمة وسلم عليه الله صلى الني له دعا وغيرهم، العباس،
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 لو مسعود: ابن وقال عباس، ابن القرآن ترجمان نعم مسعود: ابن وقال

 عن الزناد أبي ابن وقال أحد، منا عشر ما نا أسنان عباس ابن أدرك

 هو عائشة: وقالت قط، عباس ابن مثل رأيت ما أبيه: عن عروة بن هشام

 وستين ثمان سنة مات آخرين: في نعيم أبو وقال بالحج، الناس أعلم

 وكان األمة هذه رباني مات اليوم وقال: الحنفية، بن محمد عليه وصلى

الجماعة. له روى بالطائف، موته

 ذكر دون ٢٠٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 المقرئ وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له وروى ترجمته، مصدر

هم نيد مسا في خسرو وابن

النوفلي. المكي حسين ابي بن الرحن عبد بن الله عبد - ١٠١٩

 عنه: وروى مطعم، بن جبير بن ونافع الطفيل، أبي عن: روى

 ثقة، زرعة: وأبو والنسائي أحمد قال والسفيانان، ومالك، جريج، ابن

 سعدم ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره صالح، حاتم: أبو وقال

 عند ثقة البر: عبد ابن وقال ثقة، العجلي: وقال الحديث، قليل ثقة كان

الجماعة. له روى بالمناسك، عالم فقيه الجميع

 تاريخ عن ٢٢٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت.
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 الصمد عبد بن بهرام بن الفضل بن الرحمن عبد بن الله عبد - ١ ٠ ٢ ٠

المسند صاحب الحافظ، السمرقندي محمد أبو الدارمي، التميمي

 بن ويزيد القاسم بن هاشم النضر وأبي شميل بن النضر عن: روى

 إمامنا األشج: سعيد أبو قال والترمذي، داود وأبو مسلم وعنه: هارون

 الحديث حفاظ من كان الحاكم: وقال الدنيا، حفاظ في بندار وعده

 والموصوفين الحديث في الرحالين أحد كان الخطيب: وقال المبرزين،

 له روى والزهد، والورع والصدق الثقة مع له، واالتقان وجمعه مجفظه

والترمذي. داود وأبو مسلم

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الطائفي. كعب بن يعلى بن الرحن عبد بن الله عبد-١٠٢١

 شعيب، بن وعمرو رباح، أبي بن عطاء عن: روى الثقفي، يعلى أبو

 معين: بن يحيى قال المبارك، بن الله وعبد الثوري، سفيان عنه: وروى

 النسائي: وقال الحديث، لين بقوي، ليس حاتم: أبو وقال صالح،

 وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره حديثه، ويكتب القوي، بذاك ليس

 أن خلفون ابن وحكى نظر، فيه البخاري: وقال صويلح، معين: ابن

 أحاديثه شعيب، بن عمرو عن يروي عدي: ابن وقال وثقه، المديني ابن

 وقال به، يعتبر طائفي الدارقطني: وقال حديثه، يكتب من وهو مستقيمة،

ماجه. وابن والنسائي داود وأبو مسلم له روى ثقة، العجلي:
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 بن الله عبد بن زهير مليكة ابي بن الله عبيد بن الله عبد-١٠٢٢

بكر. أبو جدعان

 له، ومؤذنًا الزبير البن قاضيًا كان المكي، التيمي محمد أبو ويقال:

 يحيى، ابنه عنه: وروى عفان، بن وعثمان األربعة، العبادلة عن: روى

 وقال ثقة، حاتم: وأبو زرعة أبو قال بكر، أبي بن الرحمن عبد أخته وابن

 الطائف، قضاء الزبير ابن واله سعدن ابن وقال ثقة، تابعي مكي العجلي:

 عشرة سبع سنة مات واحدم وغير البخاري وقال الحديث، كثير ثقة وكان

الجماعة. له روى ومائة،

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الله. عبد أبو الهذلي، مسعود بن عتبة بن الله عبد -١٠٢٣

 الكوفي، ويقال: المدني، الرحمن عبد أبو ويقال: الله، عبيد أبو ويقال:

 بن الله عبد عمه وعن عنه، وروى ورآه، وسلم عليه الله صلى الني أدرك

 بن الرحمن عبد بن وحميد وعون، الله عبيد ابناه عنه: وروى وعمر، مسعود،

 وقال فقيها، والفتيا الحديث كثير رفيعًا ثقة كان سعدم ابن قال عوف،

 في البر عبد ابن رده وقد الصحابة، في العقيلي وذكره ثقة، تابعي العجلي:

 وسلم عليه الله صلى الني أدرك من في البرقي ابن وذكره »اإلستيعاب"،

 المدينة أهل من األولى الطبقة في سعد ابن وذكره رواية، عنه له يثبت ولم
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 في حبان ابن وقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول عهد على ولد من

 سنة مروان بن بشر والية في مات بالكوفة، الناس يؤم كان »الثقات«:

 له روى وسبعين، أربع أو ثالث سنة مات خليفة: وقال وسبعين، أربع

الترمذي. سوى الجماعة

 آثاره في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في والحارثي

رواد. ابي بن جبلة بن عثمان بن الله -عبد١٠٢٤

 المروزي، الرحمن عبد أبو العتكي، األزدي أيمن وقيل: ميمون، اسمه

 المبارك، بن الله وعبد الحجاج، بن شعبة عن: روى بعبدان، المعروف

 عبدة: بن أحمد قال الذهلي، يحيى بن ومحمد البخاري، عنه: وروى

 بقلم المبارك ابن كتب وكتب درهم، ألف بألف حياته في عبدان تصدق

 إال الرحلة بقي ما حنبل: بن أحمد قال »الثقات« في حبان ابن وقال واحد،

 سنة مات ببلده، الحديث أهل إمام كان الحاكم: وقال بخراسان، عبدان إلى

ماجه. ابن سوى الجماعة له روى ومائتين، وعشرين إحدى

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

 عثمان ابو المكي، القاري خثيم بن عثمان بن الله عبد - ١ ٠ ٢ ه

زهرة. بفي حليف

 السفيانان، عنه: وروى شيبة، بنت وصفية الطفيل، أبي عن: روى
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 حجة، ثقة معين: ابن عن مريم أبي ابن قال عوانة، وأبو سلمة، بن وحماد

 وقال الحديث، صالح بأس، به ما حاتم: أبو وقال ثقة، العجلي: وقال

 »الثقات«، في حبان ابن وذكره بالقوي، ليس مرة: وقال ثقة، النسائي:

 خالفة أول أو العباس، أبي خالفة آخر في توفي سعد: ابن وقال

 تعليقًا البخاري له روى صالحة، أحاديث وله ثقة، وكان جعفر، أبي

واألربعة. ومسلم

 تاريخ عن ٢٥٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

 المقرئ وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن

 بن كعب بن عمرو بن عامر بن عثمان بن الله عبد-١٠٢٦

 األكبر الصديق بكر أبو التيمي، مرة بن تيم ابن سعد

 في وصاحبه وسلم عليه الله صلى الله رسول خليفة قحافة، ابي ابن

الغار.

 وعثمان، عمر، عنه: وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن روى

 الرحمن عبد وأوالده ثابت، بن وزيد عوف، بن الرحمن وعبد وعلي،

 وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال عائشه: قالت ومحمد، وعائشة

 كتب في مدونة جدا، كثيرة وفضائله ومناقبه النار"، من الله عتيق بكر »أبو
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 وشيائ، سنتين وسلم عليه الله صلى الني بعد الخالفة ولي العلماء،

 عشرة ثالث سنة األولى جمادى في االثنين يوم توفي شهرا، عشرين وقيل:

 مع ودفن عمر، عليه وصلى سنة، وستين ثالث ابن وهو الهجرة، من

الجماعة. له روى وسلم، عليه الله صلى الله رسول

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاره.

 طالب ابي بن علي بن الحسين بن علي بن الله -عبد١٠٢٧

الهاشمي.

 ألمه وجده مرسال، طالب أبي بن علي األكبر وجده أبيه، عن: روى

 عقبة، بن وموسى غزية، بن عمارة وعنه: طالب، أبي بن علي بن الحسن

 بنت أمه وقال: »الثقات« في حبان ابن ذكره زياد، أبي بن ويزيد

 وهو والحاكم، حديثه الترمذي وصحح طالب، أبي بن علي بن الحسن

 عند وهي تثبت، فلم علي بن الحسن عن روايته وأما أبيه، عن روايته من

 بن الحسن عن علي بن الله عبد عن عقبة بن موسى طريق من النسائي

 ألن علي، بن الحسن جده يدرك فلم الترجمة صاحب هو كان فإن علي،

 دون كان عنه الله رضي الحسن عمه مات لما الحسين بن علي والده

والنسائي. الترمذي له روى البلوغ،

 تاريخ عن :٢٢٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 علي بن محمد بن الله عبد بن علي بن الله عبد-١٠٢٨

اآلبنوسي. ابن

 »المستفاد في الدمياطي ابن قال الفقيه، أحمد الحسن أبي أخو محمد أبو

 المحسن بن علي القاسم أبا سمع :١٤٨- ١٧٤ ص بغداد« تاريخ ذيل

 علي بن محمد طالب أبا و الجوهري، علي بن الحسن محمد أبا و لتنوخي، ا

 في البطي وابن الباقي، عبد بن ومحمد ناصر، ابن عنه: روى العشاري،

 بالحديث، المعرفة أهل من كان اآلبنوسي محمد أبو السلفي: قال آخرين،

 وسماعاته شيوخه وفي بها، اشتغاله طال من إال يعرفها ال التي وقوانينه

 شافعي وكان الحافظ البردائي علي أبي بانتقاء عنه كتبنا ثقة، وكان كثرة

 :٢٧٧/١٩ »السير« في الذهي وقال وخمسمائة، خس سنة توفي المذهب،

 ال كنت يقول: سمعته السمعاني: بكر أبو قال الصادق، المحدث اإلمام

 منه سمعت ثم االعتزال، إلى ميله من أسمع لما التنوخي من مدة أسمع

معين. بن يحيى يسميني وكان أحد، كل أعزمن عنده وصرت

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

 بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر بن الله جعبد - ١٠٢٩

العمري. الرحن عبد أبو المدني، العدوي الخطاب

 ابنه وعنه: المقبري، وسعيد أسلم، بن وزيد نافع، عن: روى

- ١٧٧ -



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 طالب أبو قال سعد، بن والليث مهدي، بن الرحمن وعبد الرحمن، عبد

 أخيه مثل ليس ولكن عنه: روى قد به، بأس ال صالح أحمد: عن

 وقال عليه، الثناء ليحسن حنبل بن أحمد رأيت حاتم: أبو وقال الله، عبيد

 ضعيف، المدينين ابن علي وقال صويلح، معين: ابن عن الدارمي عثمان

 عدي: ابن وقال اضطراب، حديثه في صدوق ثقة شيبة: بن يعقوب وقال

 بن محمد مع خرج سعدم ابن وقال صدوق، رواياته في به بأس ال

 أو إحدى سنة بالمدينة وتوفي خاله، ثم المنصور فحبسه حسن بن الله عبد

 وقال به، بأس ال العجلي: وقال هارون، خالفة في ومائة وسبعين اثنتين

 واألربعة، مسلم له روى حفظه، يرضوا لم الحفاظ أن غير ثقة الخليلي:

 يروي قدره جاللة ومع ٢٣٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:

 العدوي، القرشي نفيل بن الخطاب بن عمر بن الله عبد-١٠٣٠

المكي. الرحن عبد أبو

 شهد ثم أحد، في واستصغر أبيه، مع وهاجر صغير، وهو قديمًا أسلم

 عليه الله صلى الني عن روى بعدها، والمشاهد الرضوان، وبيعة الخندق،

 وسالم وزيد وحمزة بالل أوالده: عنه وروى زيد، وعمه أبيه، وعن وسلم،

 الله صلى الله رسول سمعت حفصةم قالت وعمر، الله وعبيد الله وعبد
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 من إن مسعود: ابن وقال صالح« رجل الله عبد »إن يقول: وسلم عليه

 ال الزهري: وقال عمر، بن الله لعبد الدنيا عن لنفسه قريش شباب أملك

 نعيم أبو وقال سنة، ستين الناس أفتى مالك: وقال أحدا، برأيه نعدل

 والمعرفة والبضاع والعبادة الجهاد في القوة عمر ابن أعطي الحافظ:

 وسلم عليه الله صلى الني بآثار التمسك من وكان لها، واإليثار باآلخرة

 بعد وتوفي أزيد، أو إنسان، ألف أعتق حتى مات وما المتين، بالسبيل

 ثالث سنة ومات سنين، عشرين ابن وهو هاجر الزبير وقال الحج،

الجماعة. له روى واحد، غير أرخه وكذا وسبعين،

 ذكر دون ،٢٠٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 خسرو وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له وروى ترجمته، مصدر

٠ مسنديهما في

 قاضي النيسابوري، محمد ابو الرماح بن عمر بن الله عبد -١٠٣١

نيسابور.

 القضاء ولي الحاكم: قال م٨٥ ١/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 منه سمع بلخيًا، أبوه وكان الطاهرية أيام أول إلى بقي ثم المعاذية، أيام

 الرماح واسم سليمان، بن مقاتل عن الرماح وروى يحيى، بن يحيى

 سليمان، بن ومعتمر زيد، بن وحاد مالكا، وسمع الله عبد رحل ميمون،

 بن وإبراهيم والذهلي، تقدمه، مع راهويه بن إسحاق عنه: روى وجماعة،
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 القوالين السنة غالة من الله عبد كان وقد سواهم، وخلق طالب، أبي

 ذي عشر ثالث في توفي ثقة، هو الذهلي: يحيى بن محمد وقال بالحق،

ومائتين. وثالثين أربع سنة الحجة

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

 عمير بن صالح بن ابان بن محمد بن عمر بن الله عبد-١٠٣٢

األموي. القرشي

 عن: روى عفان، بن عثمان مولى مشكدانة، الكوفي، الرحن عبد أبو

 مسلم، عنه: وروى زائدة، أبي بن زكريا بن ويحيى المبارك، بن الله عبد

 وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره صدوق، حاتم: أبو قال داود، وأبو

 وحكى المسك، وعاء خراسان أهل بلغة مشكدانة: منجويه: بن بكر أبو

 أو ثمان سنة مات سالمة، فيه كانت أنه مشائخه بعض عن العقيلي

 خصائص في والنسائي داود وأبو مسلم له روى ومائتين، وثالثين تسع

علي.

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

٠ بهما مسند

أبومحمد. لقرشي، وائل بن العاص بن عبداللهبنعمرو -١٠٣٣

 الله صلى الني عن روى نصير، أبو وقيل؟ الرحمن، عبد أبو وقيل:
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 عنه: وروى عوف، بن الرحمن وعبد وعمر، بكر، أبي وعن وسلم، عليه

 لم المسيب، بن وسعيد حنيف، بن سهل بن أمامة وأبو مالك، بن أنس

 أبيه، قبل وأسلم سنة عشرة إحدى سوى السن في أبيه وبين بينه يكن

 وأبو الله عبد البيت أهل »نعم وسلم: عليه الله صلى الني فيهم وقال

 الني سماه أسلم فلما العاص، اسمه كان وقيل؟ الله"، عبد وأم الله عبد

 وقال العبادة، في مجتهدًا العلم غزير ،وكان الله عبد وسلم عليه الله صلى

 وسلم عليه الله صلى الله رسول عن حديثًا أكثر أحد كان ما هريرة: أبو

 بن شفي وقال أكتب، ال وكنت يكتب كان فإنه عمرو بن الله عبد إال مني

 الف وسلم عليه الله صلى الله رسول عن حفظت عمرو: بن الله عبد عن مانع

 ثالث سنة الحجة ذي في وكانت الحرة ليالي مات حنبل: بن أحمد وقال مثل،

الجماعة. له روى وستين، خس سنة مات آخر: موضع في وقال وستين،

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره،

 الخزاز عون أبو موالهم المزني، أرطبان بن عون بن الله عبد-١٠٣٤

البصري.

 أنس، بن الله عبد بن ثمامة عن: وروى مالك، بن أنس رأى

 مهدي: ابن قال وشعبة، والثوري، األعمش، عنه: وروى سيرين، بن وأنس

 من حدثني حسانن بن هشام وقال منه، بالسنة أعلم أحد بالعراق كان ما
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 وقال البتي، عثمان قال وكذا عون، ابن إلى بيده وأشار مثله عيناي تر لم

 خيثمة أبي ابن قال عون، ابن فانساناه سيرين ابن ورع من نتعجب كنا مرة:

 وقال التيمي، من أكبر وهو ثقة، حاتم: أبو وقال ثبت، معين: ابن عن

 ورعا، الحديث كثير وكان عثمانيًا وكان ثقة كان سعد: ابن

 وقال ثبت، ثقة آخر: موضع في وقال مأمون، ثقة الكنى: في النسائي وقال

 وورعًا وفضالً عبادة زمانه أهل سادات من كان »الثقات«: في حبان ابن

 البزار: بكر أبو وقال البدع، أهل على وشدة السنة، في وصالبة ونسكا،

 الكتاب، صحيح ثقة شيبة: أبي بن عثمان وقال التقى، من غاية على كان

 سنة مات جدا، كثيرة ومناقبه صالح، رجل ثقة بصري العجلي: وقال

 له روى أصح، واألولى ومائة، وخسين اثنتين سنة وقيل: خسين،

الجماعة.

 تاريخ عن ٢٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 شيخ وهو المسانيد هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

أحمد. واإلمام ومسلم البخاري شيوخ

آثاره. في الحسن بن محمد له روى قلت:

غنام. بن الله -ءيد١٠٣ه

 القاضي بن غنام بن عبيد هو م ٥٥٨/١٣ »السير« في الذهي قال

 قيل: الكوفي، النخعي محمد أبو الصادق المحدث اإلمام غياث، بن حفص
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 بن الله عبد بن ومحمد شيبة، أبي بن بكر أبي عن حدث الله، عبد اسمه

 بن ويزيد عقدة، بن العباس أبو عنه: حدث المغلس، بن وجبارة نمير،

 مكثرًا وكان وآخرون، الطبراني، القاسم وأبو الموصلي، إياس بن محمد

 ثقة، وهو غنام ابن بجديث مشحوتة نعيم أبي وتآليف شيبة، أبي ابن عن

انتهى. ومائتين، وتسعين سبع سنة اآلخر ربيع نصف في مات

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

 بن الحارث بن ربيعة، بن العباس بن الفضل بن الله -عبد١٠٣٦

المدني. الهاشمي القرشي المطلب عبد

 وذكوان الرحمن، عبد بن سلمة وأبي مالك، بن أنس عن: روى

 ومحمد أنس، بن ومالك زيد، بن أسامة عنه: وروى السمان، صالح أبي

 معين بن يحيى قال به، بأس ال حنبل: بن أحد قال الزهري، مسلم ابن

 في حبان ابن وذكره ثقة، المديني: ابن وقال ثقة، والنسائي: حاتم وأبو

الجماعة. له روى ثقة، العجلي: وقال »الثقات"،

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

السلمي. األنصاري قتادة أي بن الله عبد -١٠٣٧

 قتادة، أبي بن ثابت اسمه أخ وله المدني، يحيى أبو ويقال: أبوإبراهيم،

 الله صلى الله رسول فارس قتادة أبي وأبيه الله، عبد بن جابر عن: روى
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 قال كثير، أبي بن ويحيى قتادة، أبي بن يحيى ابنه عنه: وروى وسلم، عليه

 في حبان ابن وذكره الحديث، قليل ثقة كان سعدن ابن وقال ثقة، النسائي:

الجماعة. له روى وتسعين، خمس سنة مات وقال: »الثقات»،

 تاريخ عن ٢١٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

مسنده. في الحارثي له وروى البخاري،

 البصري، العنزي السوار أبو عنزة، بن قدامة بن الله عبد -١٠٣٨

األكبر. القاضي سوار والد

 وذكره ثقة، النسائي: قال العنبري، توبة وعنه: برزة، أبي عن: روى

النسائي له روى المستدرك، في الحاكم وصححه »الثقات»، في حبان ابن

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت.

األسدي. أحمد أبو حيد بن إسحاق بن قريش بن الله عبد -١٠٣٩

 الوليد همام أبي عن: حدث :٤٣/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 وإبراهيم المروزي، حريث بن الحسين عمار وأبي السكوني، شجاع ابن

 صاعد، بن محمد بن يحيى عنه: روى الختلي، الجنيد بن الله عبد ابن

 الدارقطني وقال وغيرهم، الطستي، علي بن الصمد وعبد مخلد، بن ومحمد

عنه. مختصرًا ٧٦٧ ا٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم به، بأس ال

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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األشعري. موسى ابو حضار بن سليم بن قيس بن الله عبد-١٠٤٠

 قدم ثم الحبشه، إلى هاجر ثم فأسلم الهجرة قبل مكة قدم إنه قيل:

 قومه بالد من خرج بل وقيل: خيبر، فتح بعد السفينتين أصحاب مع المدينة

 طالب، أبي بن جعفر بها فوافقوا الحبشه، بأرض الريح فألقتهم سفينة في

 الله صلى الني واستعمله أصح وهذا المدينة، إلى ورافقوه عنده، فأقاموا

 الني عن روى الكوفة، على عمر واستعمله وعدن، زبيد على وسلم عليه

 أوالده: عنه وروى وعلي، وعمر، بكر، أبي وعن وسلم، عليه الله صلى

 وسلم: عليه الله صلى الله رسول فيه قال بردة، وأبو بكر وأبو إبراهيم

 البصرة على عمر واستخلفه داود"، آل مزامير من مزمارًا هذا أوتي »لقد

 الشعي: عن مجالد وقال عثمان، زمن الكوفة وولي وعلمهم، فقههم وهو

 األشعري وأقروا سنة من أكثر عامل لي يقر ال أن وصيته في عمر كتب

 وأربعين، اثنتين سنة مات وغيره: عبيد أبو قال كثيرة، ومناقبه سنين، أربع

 له روى خمسين، سنة وقيل: وستين ثالث سنة وقيل: أربع سنة وقيل:

الجاعة.

مسنده. في المقرئ ابن له روى و الخوارزمي له يترجم لم قلت:

السعدي. سليمان بن مالك بن الله عبد -١٠٤١

 في الجوزي ابن نقله المرجئة، خبثاء من وأبوه هو الدارقطني: قال

.٤٣٨٨ الميزان« »لسان في كذا الموضوعات،
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

التميمي. الحنظلي واضح بن المبارك بن الله عبد-١٠٤٢

 وحفاظ األعالم األئمة، أحد المروزي، الرحمن عبد أبو موالهم

 بن حماد عنه: وروى والسفيانين، أنس، بن مالك عن: روى اإلسالم،

 إال رجالً المبارك ابن لقي ما حرب: بن شعيب قال والسفيانان، أسامة،

 أن كله عمري من ألشتهي إني سفيان: وقال منه، أفضل المبارك وابن

 ثالثة وال أكون أن أقدر فما المبارك، بن الله عبد مثل واحدة سنة أكون

 منه، للعلم أطلب المبارك ابن زمان في يكن لم حنبل: بن أحمد وقال أيام،

 رواة من وكان والكوفة، والبصرة الشام وإلى مصر وإلى اليمن إلى رحل
 كان ما عظيمًا أمرًا وجمع والكبار، الصغار عن كتب ذاك، وأهل العلم،

 حديث، صاحب رجالً كان كتاب، من يحدث كان منه، سقطًا أقل أحد

 يقول: الفزاري إسحاق أبا سمعت واضح: بن المسيب وقال حافظا،

 قال يسائله، يديه بين قاعدًا ورأيته قال. المسلمين، إمام المبارك ابن

 ومائة وثمانين إحدى سنة الغزو من منصرفًا بهيت مات سعد: بن محمد

الجماعة. له روى سنة، وستون ثالث وله

 تاريخ عن ٢٣٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 البخاري شيوخ وشيخ الحديث أئمة إمام أنه ومع وقال: البخاري

 في الكثير عنه ويروي حنيفة، أبي أصحاب من هو وأمثالهما، ومسلم

-١٨٦-



عشر السابع المجلد الحديثية الموسوعة

 بن أحمد واإلمام الشافعي شيوخ بعض شيخ أيضًا وهو المسانيد، هذه

حنبل.

 والحارثي العوام أبي وابن آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

مسانيدهم. في الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة

 أسامة أبو اسامة، ابي بن بهلول بن محمد بن الله عبد-١٠٤٣

الحلي.

 أبيه، عن: روى : ١٦٨/٣٢ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 بن الميمون أبو عنه: روى األخيل، بن وإسحاق منيع، أبي بن وحجاج

 سنة دمشق قدم دحيم، بن وإبراهيم حذلم، بن سليمان بن وأحمد راشد،

ومائتين. وستين تسع

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 بن يزيد بن موسى بن محمد بن جعفر بن عحمد بن الله -عبد١٠٤٤

البزاز. الحسين أبو شاذان

 الشرقي، الجانب أهل من ١٢٨/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن ومحمد أسامة، أبي بن والحارث النرسي، الله عبيد بن أحمد عن: حدث

 الكتاني، وعمر الدارقطني، عنه: روى وأخرين، حرب، بن غالب

 وخسين إحدى سنة األولى جمادى في مات ثقة، وكان الثالج، وابن

عنه. مختصرًا ٣٣/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم مائة، وثالث
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مسنده في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

القاسم ابو الخالل، الحسن بن محمد بن الله عبد -١٠٤٥

 الخطيب تاريخ عن ٢٥٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم

 القاسم وأبا عمران، بن محمد بن وأحمد المخلص، طاهر أبا سمع وقال:

 مولده؟ عن وسألته صدوقا، وكان عنه، كتبت الخطيب: قال الصيدالني،

مائة. وثالث وثمانين خس سنة ولدت فقال:

 بن الحسن مسند في خسرو ابن شيخ شيخ وهو الخوارزمي: وقال

زياد.

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

رستم. بن محمد بن الله عبد -١٠٤٦

 بالفضل مذكورًا كان السكيت، بن يعقوب مستملي محمد أبو

 وكان األنباري، محمد بن قاسم عنه حدث يعقوب، عن وروى والعلم،

ثقة.

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

 الجمحي، بكر أبو مريم، أبي بن سعيد بن محمد بن الله -عبد١٠٤٧

المصري. موالهم

 بن ومحمد جده، من: سمع م٧٦٧/١٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 بن أحمد وعنه: وغيرهم، التنيسي، سلمة أبي بن وعمرو الفريابي، يوسف

 في توفي والطبراني، الواعظ، المصري محمد بن وعلي اللكي، القاسم

انتهى. بأخرة، أضر قد ومائتين، وثمانين إحدى سنة رمضان

.مسنده في نعيم أبو له روى :قلت

 محمد ابو إبراهيم بن محمد بن سورة بن محمد بن الله عبد-١٠٤٨

البلخي.

 بغداد، سكن بمت يعرف :٨٠/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 الحنظلي، محمد بن وعلي لبلخي، ا إبراهيم بن مكي عنم بها وحدث

 الدنيا، أبي بن بكر أبو عنه. روى المروروذي، حسان بن الصمد وعبد

 اآلخرة جمادى في مات ثقة، وكان مخلد، بن ومحمد هارون، بن وموسى

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم ومائتين، وخمسين ثمان سنة

عنه. مختصرًا ١٠٩/٦

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

العنبري. البختري أبو شاكر بن محمد بن الله عبد-١٠٤٩

 ومحمد آدم، بن يحيى سمع: :٨٢/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 والقاضي صاعد، بن يحيى عنه: روى أسامة، بن وحماد العبدي، بشر ابن

 سمعت الرازي: حاتم أبي ابن قال مخلد، بن ومحمد المحاملي، الله عبد أبو

وقال ثقة، صدوق هو الدارقطني: وقال صدوق، وهو أبي مع منه

- ١٨٩ -



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 حين إلى بغداد فاستوطن الكوفة أهل من البختري أبو كان الخطيب:

 بالرصافة، جانبنا في عنه كتبنا السن كبير وكان سبعين، سنة وتوفي وفاته،

عنه. ملخصًا ٣٥٣/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 تاريخ عن ٢٦١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

 بن زياد بن عبيد بن إبراهيم بن الله عبد بن محمد بن الله عبد-١٠٥٠

الثالج. بابن المعروف الشاهد القاسم أبو البحتري بن مهران

 حدث األصل، حلواني وهو : ١٣٦/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 محمد بن وأحمد داود، أبي بن بكر وأبي البغوي، القاسم أبي عن

 الواسطي، العالء أبو الثالثة: القضاة عنه حدثنا شيبة، أبي ابن

 بن حمزة قال التوزي، علي بن وأحمد والتنوخي، والصيمري،

 من وجماعة الدارقطني الحسن أبا سمعت بالضعف، معروفا كان يوسف:

 وتركيب األحاديث، بوضع ويتهمونه فيه، يتكلمون بغداد حفاظ

 هنا ها يقول: الدارقطني سمعت األزهري: وقال األسانيد،

 وال مجلس، في معنا حضروا ما واله ورووه، الحديث خرجوا قد شيوخ

 وثمانين سبع سنة توفي الثالج، ابن إلى بذلك يشير محدث عند رأيناهم
 مختصرًا ٦١٠/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم مائة، وثالث

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

 محمد أبو المختار بن عثمان بن الله عبد بن عحمد بن الله عبد - ١ ٠ ه ١

السقا. بابن يعرف الواسطي، المزني

 بن الفضل خليفة أبا سمع :١٣٠/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 وخلقا األهوازي، وعبدان الساجي، يحيى بن وزكريا الجمحي، الحباب

 بها، وحدث بغداد ورد حافظا، فهما وكان وأمثالهم، الغرباء من كثيرا

 القواس، عمر بن ويوسف الدارقطني، القدماء: من عنه فروى

 السقاء بن محمد أبا سمعت قال: الواسطي، العالء أبو قال الثالج، وابن

 بن الحسين أبي بحضرة كلها مجالسه حدثهم بأخرة بغداد ورد لما أنه يذكر

 سمعت ثم م العالء أبو قال حفظه، من الدارقطني الحسن وأبي المظفر،

 وإنما كتابا، السقاء بن محمد أبي ع نر لم يقوالن: والدارقطني، المظفر ابن

 في الذهي وقال مائة، وثالث وسبعين ثالث سنة توفي حفظا، حدثنا

 في الجالبي الطيب بن محمد بن علي وقال :٣٩٠/٨ اإلسالم« »تاريخ

المتقنين. الحفاظ الواسطيين أئمة من هو واسط: تاريخ

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

 الله عبد بن يونس بن الله عبد بن عحمد بن الله عبد -١٠٥٢

السمناني. الحنظلي الحسين أبو

 بدمشق وسمع رحل ٢٢/٣٢ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال
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 واضح، بن والمسيب البعلبكي، هاشم بن ومحمد عمار، بن هشام وغيرهام

 حشاذ بن وعلي يوسف، بن يعقوب بن محمد الله عبد أبو عنه: وروى

 أعيان من الحافظ: الله عبد أبو قال اإلسماعيلي، بكر وأبو العدل،

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال وثالثمائة، ثالث سنة توفي المحدثين،

 بصيرًا الرحلة واسع وكان وثقاتهم.. مخراسان المحدثين أعيان من ٦٨/٧

باآلثار.

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

 سأبور، بن المرزبان بن العزيز عبد بن محمد بن الله عبد - ١ ٠ ٥٣

البغوي. القاسم أبو

 ببغداد، ولد األصل بغوي :١١/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 الواهب عبد بن ومحمد البزار، هشام بن وخلف الجعد، بن على وسمع:

 إسحاق بن وعلي صاعد، بن محمد بن يحيى عنه: روى الحارثي،
 عارفا، فهمًا مكثرًا ثبتا ثقة كان وقال: قانع، بن الباقي وعبد المادراني،

 توفي خطأ، المشائخ أقل ثبت األئمة، من إمام جبل ثقة الدارقطني: وقال

 »السير« في الذهي ووصفه وثالثمائة، عشر سبع سنة الفطر يوم

العصر. مسند المعمر الحجة اإلمام بالحافظ :٤٠/١٤

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

مسانيدهم في الباقي عبد بن ومحمد محمد
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 بكر أبو قيس، بن سفيان بن عبيد بن محمد بن الله عبد-١٠٥٤

الدنيا. أبي بابن المعروف أمية بني مولى القرشي

 الزهد في المصنفة الكتب صاحب ٨٩/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 المنذر بن وإبراهيم الواسطي، سليمان بن سعيد سمع: والرقائق،

 أسامة، أبي بن الحارث عنه: روى المهلي، خداش بن وخالد الحزامي،

 أبي، مع عنه كتبت حاتم: أبي ابن قال الشافعي، بكر وأبو خلف، بن ومحمد

 الله رحم الحربي: إبراهيم وقال صدوق، بغدادي فقال: عنه، أبي وسئل

 الدنيا أبي بن فنرى منه نسمع عفان إلى نمضي كنا الدنيا، أبي بن بكر أبا

 ويدع عنه يكتب بقال شريجة خلف البرجالني الحسين بن محمد مع جالسا

ومائتين. وثمانين إحدى سنة األول جادى في توفي عفان،

منه. ملخصًا ٧٦٨/١٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

بغداد. تاريخ عن ٢٥٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

 محمد أبو الهاشمي، طالب ابي بن عقيل بن محمد بن الله عبد -١٠٥٥

المدني

 ابن محمد وعنه: عمر، وابن الحنفية، بن محمد وخاله أبيه، عن: روى

 عيينة: ابن عن الحميدي قال القاضي، وشريك سلمة، بن وحماد عجالن،

 منكر أحمد: عن حنبل وقال القه، أن فكرهت شيء حفظه في كان

 وقال بجديثه، يحتج ال عقيل ابن معين: ابن عن الدوري وقال الحديث،
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 ليس الحديث لين حاتم: أبو وقال األسانيد، في عنه يختلف زرعة: أبو

 لسوء به أحتج ال خزيمة: ابن وقال ضعيف، النسائي: وقال بالقوي،

ماجه. وابن والترمذي داود أبو له روى حفظه،

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 الزبير بن ميمون بن جعفر بن علي بن محمد بن لله -عبد١٠ ٥٦

البلخي. أبوعلي

 بن وإبراهيم سعيد، بن قتيبة سمع: ٩٣/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 وحدث بغداد وقدم وأقرانهم، الوهاب، عبد بن وهدية الماكياني، يوسف

 قانع، بن الباقي وعبد الدوري، خلد بن محمد أهلها: من عنه روى بها،

 وثقة وإثباتًا حفظًا الحديث أهل أئمة أحد كان الشافعي...وقال: بكر وأبو

 القاسم أبو قال ذلك، وغير والعلل التواريخ في مصنفة كتب وله وإكثارا،

 ومائتين، وتسعين خس سنة ببلخ توفي البلخي: محمد بن الرحمن عبد

 تتصل لم نبيل مصنف محدث : ٩٦٧/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

العلل وكتاب التاريخ كتاب صنف ينبغي، كما بنا أخباره

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

.مسنديهما في محمد

البربري. محمد أبو نحبة، بن ناجية بن محمد بن الله عبد - ١ ٠ ٥٧

 الهذلي، معمر أبا سمع :١٠٤/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال
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 بن بكر أبو عنه: روى الجمحي، معاوية بن الله وعبد موسى، بن ومجاهد

 وقال: الشافعي، بكر وأبو المقرئ، مقسم بن بكر وأبو النحوي، األنباري

 بالطلب، المشهورين الثقات أحد المنادى: ابن وقال ثبتا، ثقة كان

وثالثمائة. إحدى سنة مات المسند، تصنيف في والمكثرين

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 الجرار البصري محمد أبو النضر بن محمد بن الله عبد -١٠٥٨

الكواز.

 عن، بها وحدث بغداد سكن :١٠٩/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن وعمر المخرمي، سهيل بن حميد بن محمد عنه: روى خالد، بن هدبة

 »تاريخ في الذهي وقال انتهى. حيوية، بن عمر وأبو سنبك، بن محمد

 الحمادين، عن خالد بن هدبة من واحدًا حديثًا سمع :٣٨٧/٧ اإلسالم«

عشرة. اثنتي سنة ببغداد وحدث

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

الحارث. يعقوب بن محمد بن الله عبد-١٠٥٩

الحارثي( مسند مقدمة في ترجمته )سبقت

 تاريخ عن ٢٥٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 علم حنيفة أبي لإلمام جمعه الذي مسنده طالع ومن قال: ثم الخطيب
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والمتون. الطرق بمعرفة وإحاطته الحديث علم في تبحره

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد خسرو ابن له روى قلت:

 الرحن عبد أبو حبيب بن غافل بن مسعود بن لله -عبد١٠٦٠

الهذلي.

 وكان كلها، والمشاهد بدرًا وشهد الهجرتين، وهاجر قديمًا، بمكة أسلم

 الله صلى الني عن روى وسلم، عليه الله صلى الله رسول نعل صاحب

 األنصاري، معاذ بن سعد وعن الخطاب، بن عمر وعن وسلم، عليه

 بن واألسود األنصاري، الله عبد بن وجابر مالك، بن أنس عنه: وروى

 قال: مسعود ابن أن وصح اإلسالم سادس كان نعيم: أبو وقال يزيد،

 له وقال سورة سبعين وسلم عليه الله صلى الله رسول في من أخذت

 اإلسالم، أول في وذلك معلم«، غالم »إنك وسلم: عليه الله صلى الني

 كثيرة، ومناقبه معاذ، بن سعد وبين بينه وسلم عليه الله صلى الني وآخى

 مات واحد: وغير نعيم أبو وقال عثمان، قبل بالمدينة مات البخاري: قال

 له روى الزبير، عليه صلى حبان: ابن وقال وثالثين، اثنتين سنة

الجماعة.

 ومن ،٢٠٧/٣ المسانيد« »جاع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 مسعود، بن الله عبد إلى ينتهي حنيفة أبي فقه أن المعلوم المشهور

 بن الله عبد أصحاب عن عنه النخعي إبراهيم أصحاب من أخذه حيث
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 ما ألمتي »رضيت وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال وقد مسعود،

انتهى. ذلك"، على لله والحمد عبد، أم ابن لها رضى

 في خسرو وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

٠ يهما مسند

 جعفر ابو الجمحي موسى بن معاوية بن الله عبد-١٠٦١

البصري.

 وعنه: والحمادين، المري، وصالح األحول، يزيد بن ثابت عن: روى

 وقال »الثقات»، في حبان ابن ذكره ماجه، وابن والترمذي، داود، أبو

 فإنه عنه اكتبوا العنبري: عباس لنا وقال قال؟ صالح، رجل هو الترمذي:

ثقة قاسم: بن مسلمة وقال ثقة،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت

 المزني عفيف بن نهم عبد بن مغفل بن الله عبد-١٠٦٢

سعيد. أبو

 من وهو البصرة، إلى تحول ثم المدينة سكن الرحن، عبد أبو ويقال.

 بكر، أبي وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روى الشجرة، أصحاب

 اسمه: يقال مسمى، غير له وابن جبير، بن سعيد عنه: وروى وعثمان،

 عمر إلينا بعثهم الذين العشرة أحد كان البصري. الحسن قال يزيد،

 مات مسدد: قال البخاري: وقال أصحابه، نقباء من وكان الناس، يفقهون
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 مات غيره: وقال قال: األسلمي، برزة أبو عليه وصلى وخسين، سبع سنة

 حنيفة أبو ابنه وسمى ستين سنة البر: عبد ابن وقال وستين، إحدى سنة

الجماعة. له روى يزيد، روايته في

 تاريخ عن ٢١٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له وروى البخاري،

الرحن. عبد ابا يكنى الرقي، ميمون بن الله عبد - ١٠٦٣

 جعفر وأبو حنبل، بن أحمد عنه: ويروي الرقي، المليح أبي عن: يروي

 التقريب في حجر ابن وقال للتميز. »التهذيب« في ذكره وقد النفيلي،

مقبول.

 تاريخ عن م٢٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروي وقال: البخاري

الطهوي. ميمون بن الله عبد-١٠٦٤

 ذكره اليامي، بديل بن أحمد عنه: ويروي حفص، أبي عن: يروي

للتميز. المزي وذكره كتابه، في حاتم أبي ابن

 تاريخ عن ٢٥١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: يروى وقال: البخاري

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:
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المدني. العدوي القرشي نافع بن الله عبد - ١ ٠ ٦ ه

 مولى نافع وأبيه دينار، بن الله عبد عن: روى عمر، بن الله عبد مولى

 الحميد، عبد بن جرير عنه: روى المنكدر، بن ومحمد عمر، ابن

 بن يحيى قال الطيالسي، داود وأبو الدراوردي، محمد بن العزيز وعبد

 المديني: بن علي وقال حديثه، يكتب عنه: رواية في وقال ضعيف، معين

 كان وإن حديثه يكتب من هو عدي: ابن وقال منكرة، أحاديث روى

 - نافع ولد يعني - أحفظهم عندي كان المديني: ابن وقال فيه، يخالفه غيره

 وخمسين أربع سنة مات يستضعف، وهو أحاديث له سعد: ابن وقال

ماجه. ابن له روى ومائة،

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

 مولى المكي، يسار ابو الثقفي، يسار نجيح ابي بن الله عبد-١٠٦٦

شريق. بن األخنس

 والسفيانان، شعبة، عنه: وروى ومجاهد، وعطاء، أبيه، عن: روى

 نجيح: أبي ابن أحمد: وقال نجيح، أبي ابن تفسير يصحح سفيان كان وكيع؟ قال

 والنسائي: زرعة وأبو معين ابن وقال الله، عباد خيار من أبوه وكان ثقة،

 ويذكرون الحديث، كثير ثقة كان عمر: بن محمد قال سعد: ابن وقال ثقة،

 القدر، يرى كان يقال: ثقة، مكي العجلي: وقال بالقدر، يقول كان أنه

 دينار بن عمرو مات لما سفيان. قال أحمد. وقال عبيد، بن عمرو أفسده
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 وثالثين إحدى سنة مات عيينة: ابن وقال نجيح، أبي ابن بعده يفتي كان

الجماعة. له روى ومائة،

مسنده. في المقرئ ابن له وروى الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكوفي. هشام ابو الخارفي الهمداني نمير بن الله عبد - ١٠٦٧

 الثوري، سفيان عن: روى نمير، بن الله عبد بن محمد والد

 سفيان: قال المديني، بن وعلي حنبل، بن أحمد عنه: وروى واألوزاعي،

 كان حاتم: أبو وقال معين، بن يحيى ووثقه نمير، بن الله عبد الرجل نعم

 صالح ثقة العجلي: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره األمر، مستقيم

 صدوق، الحديث كثير ثقة كان سعد: ابن وقال سنة، صاحب الحديث

الجماعة. له روى ومائة، وتسعين تسع سنة األول ربيع في مات

 تاريخ عن ٢٣٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: يروى هو وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

الصواف. محمد أبو هارون بن الله عبد - ١٠٦٨

 موسى، بن مجاهد عن: حدث : ١٩٣/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى العنبري، الله عبيد بن وأحد الطوسي، مسلم بن وعلي

حامد بن وعيسى السكري، بشران بن وعمر الجعابي، بن بكر أبو
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وثالثمائة خمس سنة القعدة ذي شهر في مات وغيرهم، القنبيطي،

ملخصًاعنه. ٩٠/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

الخطيب. تاريخ عن ٢٦١/٣ المسانيد" »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

 الكبير الزعراء أبو األزدي، الكندي هاني بن الله عبد - ١٠٦٩

الكوفي.

 عنه: وروى مسعود، بن الله وعبد الخطاب، بن عمر عن: روى

 وقال حديثه، في يتابع ال البخاري: قال كهيل، بن سلمة اخته ابن

 سلمة، إال عنه روى أعلم وال مسعود، ابن عن روايته عامة المديني: ابن

 روى التابعين، كبار من ثقة العجلي: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره

والنسائي. الترمذي له

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاره،

الخياط. محمد أبو خالد بن الهيثم بن الله عبد-١٠٧٠

 عتبة أبا سمع :١٩٥/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال بالطيني، يعرف

 روى عرفة، بن والحسن الجنيد، بن الله عبد بن وإبراهيم الفرج، بن أحمد

 سنة مات ثقة، كان وقال: القواس، عمر بن ويوسف الدارقطني، عنه:

وثالثمائة. وعشرين ست
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عنه. ملخصًا ٥٢٤/١٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 تاريخ عن ٢٦١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

الهروي. رجاء ابو الحنفي، الحارث بن واقد بن الله عبد-١٠٧١

 ويزيد كثير، بن وعباد الجوزجاني، مالك بن محمد عن: روى

 تميم، بن وخلف منصور، بن وإسحاق محمد، بن أسباط وعنه: الرقاشي،

 النسائي: وقال بأس، به يكن لم زرعة: أبو وقال ثقة، معين: وابن أحمد قال

ماجه. ابن له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره به، بأس ال

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الحراني. قتادة ابو واقد بن الله عبد-١٠٧٢

 عن: روى األصل، خراساني تميم بني مولى ويقال: حمان، بني مولى

 وإبراهيم راهويه، بن إسحاق عنه: وروى وشعبة، الثوري، سفيان

 وكان أخطأ ربما كان أنه إال ثقة حنبل: بن أحمد قال الرازي، موسى ابن

 معين: بن يحيى وقال وذكاء، حركة له وكان النساك، يشبه الخير، أهل من

 في يغلط كان أنه إال بأس به ليس مرة: وقال ثقة، مرة: وقال بشيء، ليس

 وقال حديثه، وذهب الحديث منكر فيه تكلموا حاتم: أبو وقال الحديث،

عفيفًا وكان بالحافظ، يكن لم البزار: وقال الحديث، متروك الجوزجاني:
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 سنة مات الصواب، إلى يرجع وال يغلط وكان حنيفة، أبي بقول متفقهًا

للتميز، »التهذيب« في الحافظ ذكره عشر، سنة وقيل: ومائتين، سبع

 تاريخ عن ٢١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: يروى هو وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

األموي. القرشي الله عبد بن ميمون بن الوليد بن الله عبد -١٠٧٣

 يقول: وكان عفان بن عثمان مولى بالعدني، المعروف المكي محمد أبو

 وسفيان طهمان، بن إبراهيم عن: روى عدني، لي يقال فلم مكي، أنا

 المقدسي، خالد أبي بن وإسماعيل حنبل، بن أحمد عنه: وروى الثوري،

 وذكره به، يحتج وال حديثه يكتب حاتم: أبو وقال صدوق، زرعة: أبو قال

 مقارب، البخاري: وقال الحديث، مستقيم وقال: »الثقات"، في حبان ابن

 عندي وهو أحاديث في يهم األزدي: وقال معروف، ثقة العقيلي: وقال

 به استشهد معين، ابن وضعفه مأمون، ثقة الدارقطني: وقال وسط،

 داود أبو له وروى األدب"، »كتاب في له وروى الصحيح في البخاري

والنسائي. والترمذي

 مصدر ذكر دون ٢٤٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي قال: ثم الترجمة

مسنده. في الحارثي له روى قلت:
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الفهري. القرشي مسلم بن وهب بن الله عبد -١٠٧٤

 أنيس بن يزيد مولى زمانة بن يزيد مولى الفقيه، المصري محمد أبو

 مهدي، بن الرحمن وعبد السفيانين، عن: روى الفهري، الرحمن عبد أبي

 بن أحمد قال مهدي، بن الرحمن وعبد منصور، بن سعيد عنه: وروى

 الحديث من والحديث العرض، من السماع يفصل الحديث صحيح حنبل:

 حبان: بن حاتم أبو وقال ثقة، معين: بن يحيعى وقال وأثبته، حديثه أصح ما

 حديثهم، ومصر الحجاز أهل على حفظ وهو وصنف، وهب ابن جمع

 سنة مات العباد، من وكان والمقاطيع، المسانيد من رووا ما بجميع وعنى

الجماعة، له روى ومائة، وتسعين سبع

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

مسانيدهم. في خسرو وابن

القاضي. السرخسي، محمد ابو موسى بن يحيى بن الله عبد - ١ ٠ ٧٥

 مصر إلى رحلة له :٣٦٤/٣٣ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 بن والحسين ببيروت، مزيد بن الوليد بن العباس سمع أنه ذكر والشام،

 بن أحمد أبو عنه: روى بمصر، األعلى عبد بن ويونس بطبرية، المبارك

 محمد بكر وأبو الشعيري، المبارك بن الله عبد بن محمد الطيب وأبو عدي،

 قضاء ولي عدي: ابن وقال البخاري، حامد بن علي بن الحسن ابن
 يتابع لم بأحاديث وحدث ذلك، بعد طبرستان قضاء ثم قديمًا، جرجان
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 حجر بن علي مثل يلحقهم م أنه عنقوم روايته في متهمًا وكان عليها،

 األفراد، كثير الحديث حسن شيخ الحاكم: الله عبد أبو وقال وغيره،

 بنيسابور، حدث وقد حاله على أقف حجر..ولست بن علي عن روايته

.٣٧/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

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

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد

الخطمي. موسى ابو حصين بن بنزيد يزيد بن الله -عبد١٠٧٦

 سبع ابن وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول مع الحديبية شهد

 طالب، أبي بن علي مع والنهروان وصفين الجمل وشهد سنة، عشرة

 وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روى الكوفة، على أميرًا وكان

 بردة وأبو الشعي، عامر عنه: وروى اليمان، بن وحذيفة عازب، بن البراء

 داود: ألبي قلت اآلجري: عبيد أبو قال األشعري، موسى أبي ابن

 سمعت رؤية، له يقولون: قال: صحبة؟، له الخطمي يزيد بن الله عبد

 عليه الله صلى الني عن روى حاتم؟ أبو وقال هذا، يقول معين بن يحيى

 صحت فإن وسلم، عليه الله صلى الني عهد على صغيرًا وكان وسلم،

 كذا »تهذيب«: في الحافظ وقال المزي. »تهذيب« من انتهى فذاك، روايته

 حاتم، أبي ابن كتاب من عليه وقفت وفيما روايته صحت إن األصل في

 في وسلم عليه الله صلى الني عن وروايته هذا، فيحرر رؤيته صحت فإن
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 في هو ذكره فقد وإال سهوًا ذلك على المزي يرقم ولم البخاري صحيح

الجماعة. له روى األطراف،

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

العدوي. القرشي يزيد بن الله عبد —١٠٧٧

 من أصله الخطاب، بن عمر آل مولى القصير، المقرئ الرحمن عبد أبو

 سفيان عن: روى مكة، سكن األهواز، ناحية من وقيل: البصرة، ناحية

 بن وإسحاق حنبل، بن أحمد عنه: وروى الحجاج، بن وشعبة الثوري،

 يعلى أبو وقال ثقة، النسائي: وقال صدوق، حاتم: أبو قال راهويه،

 محمد وابنه بأحاديث ويتفرد به، محتج الثقات عن حديثه ثقة، الخليلي:

 حبان ابن وذكره الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن وقال عليه، متفق ثقة،

 سنة بمكة مات البخاري: وقال ثقة، مكي قانع: ابن وقال »الثقات"، في

الجماعة. له روى ومائتين، عشرة ثالث أو عشرة اثنتي

 تاريخ عن ٢٣٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: يروى هو وقال: البخاري

 في خسرو وابن محمد بن وطلحة والحارثي المقرئ ابن له روى قلت:

مسانيدهم.

الكوفي. الجهني يسار بن الله عبد —١٠٧٨

 طالب، أبي بن وعلي صرد، بن وسليمان اليمان، بن حذيفة عن؟ روى
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 خالد، بن ومعبد المعتمر، بن ومنصور األعمش، سليمان عنه: وروى

 داود أبو له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: قال

والنسائي.

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

بأبويه. بن أحمد بن يوسف بن الله عبد-١٠٧٩

 الخطيب قال محمد، أبو نيسابور، ساكن األصبهاني، مامويه وقيل:

 مائة، وثالث تسعين سنة حاجا بغداد قدم : ١٩٨/١٠ »التاريخ« في

 الخليل بن الحسن بن ومحمد األصم، العباس أبي عن: بها وحدث

 من غيرهم وجماعة مكة، ساكن األعرابي، بن سعيد وأبي النيسابوريين،

 عنه وحدثنا الفوارس، أبي بن محمد بانتخاب عنه الناس كتب الغرباء،

 بسنين مائة أربع سنة بعد مات ثقة، وكان العتيقي، الخالل محمد أبو

 الصوفية كبار من :كان ١٣٩/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال كثيرة،

والمحدثين.

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

التتيسي. يوسف بن الله عبد -١٠٨٠

 عن: روى تنيس، نزل دمشقي، أصله المصري، الكالعي محمد أبو

 حاتم وأبو البخاري، عنه: وروى وهب، بن الله وعبد أنس، بن مالك

-٢٠٧-



عشر السابع المجلد الحديثية الموسوعة

 في الناس أثبت مالك: عن »الموطأ« رواة في معين: بن يحيى قال الرازي،

 بعده، التنيسي يوسف بن الله وعبد القعني مسلمة بن الله عبد »الموطا«

 أديم على بقي ما يقول: معين بن يحيى سمعت آخر: موضع في وقال

 وقال التنيسي، يوسف بن الله عبد من الموطأ في أوثق أحد األرض

 عدين ابن وقال الشاميين، أثبت من كان البخاري: وقال ثقة، العجلي:

 مالك في عليه اعتمد استقصائه شدة مع والبخاري به، بأس ال صدوق

 وذكره فاضل، خير وهو صالحة أحاديث وله »الموطأ«، منه وسمع وغيره،

 يونس: ابن وقال عليه، متفق ثقة الخليلي: وقال »الثقات"، في حبان ابن

 الموطأ، سوى مالك عن ومسائل الموطأ وعنده الحديث، حسن ثقة كان

 داود وأبو البخاري له روى ومائتين، عشرة ثماني سنة بمصر توفي

والنسائي. والترمذي

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

محمد. بن األعلى عبد بن األعلى عبد -١٠٨١

 حميد عن: روى السامي، البصري القرشي شراحيل ابن وقيل:

 وعنه: عمر، بن الله وعبيد الحضرمي، إسحاق أبي بن ويحيى الطويل،

 معين، ابن قال المديني، بن وعلي شيبة، أبي بن بكر وأبو راهويه، بن إسحاق

 بأس ال النسائي: وقال الحديث، صالح حاتم: أبو وقال ثقة، زرعة: وأبو

 كان وقال: »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، بصري العجلي: وقال به،
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 روى القدر، يرى كان أحمد: وقال إليه، داعية غير قدريًا الحديث في متقنًا

الجماعة. له

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

التيمي. ألعلى -عبد١٠٨٢

 عنه: وروى أبيه، عن: روى :٤٠٢ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

 األعلى عبد للبخاري: ٧٢/٦ الكبير« »التاريخ مطبوع وفي حنيفة، أبو

 »الثقات« مطبوع وفي الكوفي، كدام بن مسعر عنهم روى قوله التيمي،

 بن مسعر عنه: روى قوله التيمي، األعلى عبد الدارمي حنيفة أبو :٧٨/٤

 إبراهيم عن: روى التيمي األعلى والتعديل«...عبد »الجرح وفي كدام،

 ومسعر، القاص، يعقوب بن يحيى طالب أبو عنه: روى قوله التيمي،

 المنفعة« »تعجيل وفي ذلك. يقول أبي سمعت العبدي، سالم بن والعالء

 مسعود، وابن عمر، عن أبيه، عن التيمي: األعلى عبد :٦٠٢ ص

 تذكرة من انتهى جهالة، وفيه وغيره، خالد ابنه عنه: وروى وغيرهم،

الحسيني.

 وذكره ومسعر اآلثار في حنيفة أبو عنه: روى معروف هو بل قلت:

 »الثقات«، في حبان ابن وذكره جرحا، فيه يذكر فلم تاريخه في البخاري

انتهى.

 تاريخ عن ٢٢٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت
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المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

فيمسنده.

البغدادي. األنصاري الله عبد بن محمد بن الباقي عبد -١٠٨٣

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال بكر، أبي القاضي والد طاهر، أبو

 ثقة، صالح شيخ وقال: السمعاني، سعد أبو نسبه ساق :١٦٥/١٩

 المجبر، الصلت بن الحسن أبا سمع العلم، بأهل مختلط الخير، في راغب

 العزيز عبد وذكره ولده، عنه حدثنا النرسي، حسنون بن نصر وأبا

 كرم له ثقة، صالح شيخ البزاز، طاهر أبو فقال: معجمه في النخشى

 الذهي وذكره مائة، وثالث تسعين حدود في ولد العلم، أهل على ونفقة

 النجار ابن الحافظ له وترجم مائة، وأربع وستين اثنتين سنة توفي من حدود في

 »جاع في الخوارزمي نصه وذكر االسم، هذا وفيه أوله المفقود تاريخه في

مائة. وأربع وستين إحدى سنة صفر في مات وقال: ٢٧٠/٣ المسانيد«

األسداباذي. الحسن أبو الجبار عبد بن أحد بن الجبار عبد -١٠٨٤

 بن إبراهيم بن علي سمعن :١١٣/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن والقاسم األصبهاني، أحمد بن جعفر بن الله وعبد القزويني، سلمة

 والتنوخي، الصيمري، القاضيان عنه حدثنا الهمداني، صالح أبي

 في المعتزلة ومذهب الفروع، في الشافعي مذهب ينتحل وكان وغيرهما،
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 بغداد وورد بالري، القضاة قضاء وولي مصنفات، ذلك في وله األصول،

 في الذهي وقال وأربعمائة، عشرة خس سنة ومات بها، وحدث حاجا،

 فقيهًا وكان طويالً دهرًا عاش المعتزلة شيخ :٢٥٤/٩ اإلسالم« »تاريخ

 في مات المسلمين، الله رحم ذكره وسار الطلبة إليه رحلت المذهب شافعي

شاخ. وقد القعدة ذي

 تاريخ عن ٢٦٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب،

الكوفي. الحضرمي حجر بن وائل بن الجبار عبد-١٠٨٥

 عن روى محمد، أبو كنيته حاتم: أبو قال وائل، بن علقمة أخو

 كدام، بن مسعر عنه: وروى حجر، بن وائل وأبيه وائل، بن علقمة أخيه

 يسمع ولم ثبت مرة: وقال ثقة، معين: بن يحيعى قال السبيعي، إسحاق وأبو

 ثقة كان سعد: ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره شيائ، أبيه من

 ويقولون: أبيه، عن روايته في ويتكلمون الحديث، قليل الله شاء إن

 والجريري، الطبري، جرير وابن حاتم، أبو قال هذا وبمعنى يلقه، لم

 وقبلهم والحاكم، والدارقطني، شيبة، بن ويعقوب سفيان، بن ويعقوب

 مسلم له روى ومائة، عشرة اثنتي سنة مات وآخرون، المديني ابن

واألربعة.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 البيع الساوي سعد أبو الحسن بن محمد بن الجليل عبد - ١٠٨٦

المعدل.

 بدمشو سمع :٤١/٣٤ دمشو« »تاريخ في عساكر ابن قال

 بن محمد منصور وأبا النقور، بن الحسين أبا وببغداد الكتاني، العزيز عبد

 عنه: حدثنا القضاعي، الله عبد أبا وبمصر العزيز، عبد بن محمد

 السبت يوم مات المفضل، بن محمد بن وإسماعيل األنماطي، البركات أبو

 »تاريخ في الذهي وقال وأربعمائة، وتسعين ثالث سنة رجب سابع

 ويكتب، ويسمع الشام وإلى مصر إلى يتاجر كان :٧٤١/١٠ اإلسالم«

 ثم وأربعمائة، وستين خس سنة في الدامغاني القضاة قاضي عند وشهد

جليلة. أعمال في ورتب شأنه ارتفع

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

الخزاعي. منصور بن الحكيم عبد - ١٠٨٧

 عروة، بن هشام عن: روى الواسطي، سفيان أبو ويقال: سهل أبو

 بن وإسحاق الخزاز، عون بن الله عبد عنه: وروى عمير، بن الملك وعبد

 مرة: وقال بشيء، حديثه ليس معينن بن يحيى قال الواسطي، شاهين

 له عدي: ابن وقال حديثه، اليكتب حاتم: أبو وقال الحديث، متروك

الترمذي. له روى الثقات، عليها يتابعه ال أحاديث

 تاريخ عن ٢٥٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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 هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروي األكثرون وثقه وقال: البخاري

المانيد.

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

الواسطي. أسلم بن خالد بن زكريا بن بيان بن الحميد عبد -١٠٨٨

 بن إسحاق عن؟ روى السكري، العطار عيسى أبي بن الحسن أبو

 مسلم، عنه: وروى الطحان، الله عبد بن وخالد األزرق، يوسف

 حدثنا مسلمة: وقال »الثقات«، في حبان ابن ذكره ماجه، وابن داود، وأبو

 مسلم له روى ومائتين، وأربعين أربع سنة توفي ثقة، وهو مبشر ابن عنه

ماجه. وابن داود وأبو

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

٠ مسنديهما

البرجمي. عجالن بن صالح بن الحميد عبد - ١٠٨٩

 المبارك بن الله وعبد غياث، بن حفص عن: روى الكوفي، صالح أبو

 وذكره صدوق حاتم: أبو قال الرازيان، زرعة وأبو حاتم أبو عنه: وروى

 بني مسجد في يحدث وكان خالف، ربما وقال: »الثقات« في حبان ابن

 ثالثين سنة مات الحضرمي: الله عبد بن محمد وقال بالكوفة، شيطان

 وقال ثقة، كان مطين: وقال يخضب، ال وكان ثقة، وكان ومائتين

النسائي. له روى ثقة، كوفي مسلمة: وقال صالح، كوفي قانع: ابن
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مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الحماني. الرحمن عبد بن الحميد عبد-١٠٩٠

 سفيان عن: روى تميم، من وحمان خوارزمي أصله الكوفي يحيى أبو

 الواسطي، القطان سنان بن أحمد عنه: وروى عيينة، بن وسفيان الثوري،

 وقال ثقة، وأبوه ثقة، معين: بن يحيى قال الوكيعي، عمر بن وأحد

 في حبان ابن وذكره ثقة، آخر: موضع في وقال بالقوي، ليس النسائي:

 وقال حديثهما، يكتب من هما أبيه وفي فيه عدي ابن وقال »الثقات«،

 ضعيف ولكنه ثقة كان معين: ابن قال البرقي وقال ثقة، هو قانع: ابن

 والباقون كتابه مقدمة في مسلم له روى ومائتين، اثنتين سنة مات العقل،

النسائي. سوى

 تاريخ عن ٢٣ ه /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 اإلمام أصحاب من هو الحديث علم في محله جاللة مع وقال: البخاري

 هذه في ذلك وغير مناقبه من كثيرا ويروي وشعبة حنيفة أبي

المسانيد.

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

الحنفي. القاضي خازم أبو العزيز عبد بن الحميد عبد-١٠٩١

 بغداد، وسكن البصرة، من أصله :٦٢/١١ »التاريخ« في الخطيب قال
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 العنزي، المثنى بن ومحمد بندار، شار بن محمد عن يسيرا شيائ بها وحدث

 وغيره، القاضي، أحمد بن مكرم عنهم روى الصريفيني، أيوب بن وشعيب

 عالما ورعا، دينا، رجال كان جعفر: بن محمد بن طلحة قال ثقة، وكان

 العلم حسن والقسمة، والزرع والحساب والفرائض، العراق، أهل بمذهب

 قدوة والمناسخات، الوصايا، وغامض الدور، وحساب والمقابلة، بالجبر

 المحاضر بعمل الناس وأحذق الخصوم ومباشرة الحكم، بصناعة العلم في

 وكان الرازي، يحيى بن هالل عن العلم أخذ واإلقرارات، والسجالت،

 سنة ت ما ترجمته، في أطنب وقد العراق، أهل من الدنيا فقهاء أحد هذا

 ٧٨/٣٤ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن له وترجم ومئتين، وتسعين اثنتين

.٥٣٩/١٣ »السير« وفي ٩٧١/٦ اإلسالم« »تاريخ في والذهي

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

 بن مرزوق بن نصر بن محمد بن الحسن بن الخالق عبد-١٠٩٢

روبا. أبي بابن المعروف السقطي، محمد أبو الرحمن عبد بن بزيع

 سليمان بن محمد سمع: م ١٢٤/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 حدثنا التمتام، غالب بن ومحمد الحربي، الحسن بن وإسحاق الباغندي،

 السكري، يحيى بن الله وعبد البياض، بن الله عبد وأبو رزقويه، ابن عنه

 المعدلين، الحكام شهود أحد وكان ثقة، وكان النعالي، طلحة بن ومحمد
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 من خلت ليلة عشرة ألربع الثالثاء يوم توفي عليه، وأثنى البرقاني ووثقه

 الذهي له وترجم يومه، من ودفن مائة، وثالث وخمسين ست سنة رجب

.٩٩/٨ اإلسالم« »تاريخ وفي ٨١/١٦ »السير« في

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

 الهمداني، خولى بن يحمد ابن ويقال: يزيد، بن خير عبد -١٠٩٣

الكوفي. عمارة أبو

 وعن سماعا، يذكر ولم بكر أبي عن روى الجاهلية، أدرك

 عثمان قال الشعي، وعامر المسيب، ابنه عنه: وروى وعلي، مسعود، ابن

 جاهلي يحيى: عن شيبة أبي ابن وقال ثقة، معين: بن يحيى عن الدارمي

 بن محمد جعفر أبو وقال ثقة، تابعي كوفي العجلي: وقال إسالمي،

 فذكر علي في الثبت عن حنبل بن أحمد وسألت البغدادي: الحسين

 الكوفة، أهل تابعي من األولى الطبقة في مسلم وذكره فيهم، خير عبد

 ثقات في حبان ابن وذكره إلدراكه، الصحابة في وغيره البر عبد ابن وذكره

 كتاب في الحمصي سعيد بن الصمد عبد بصحبته وجزم التابعين،

 له روى باسمه، يسمى بآخر عليه التبس لكنه نزلوها، الذي الصحابة

األربعة.

 آثاره، في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده في والحارثي
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الكناني. نافع بن ربه عبد-١٠٩٤

 عن: روى األصغر، وهو المدائن نزيل الكوفي، الحناط شهاب أبو

 منصور، بن سعيد عنه: وروى الحجاج، بن وشعبة الثوري، سفيان

 صالحا، رجالً يقال: كوفيا، كان حنبل: بن أحمد قال الطيالسي، داود وأبو

 ثقة، معين: بن يحيى وقال بأس، بحديثه ما مرة: وقال خيرا، إال علمت ما

 رجالً وكان الحديث كثير ثقة، كان السدوسي: شيبة بن يعقوب وقال

 به، بأس ال العجلي: وقال حفظه، في تكلموا وقد بالمتين، يكن لم صالحًا

 إحدى سنة مات صدوق، خراش: ابن وقال ثقة، آخر: موضع في وقال

الترمذي. سوى الجماعة له روى ومائة، وسبعين اثنتين أو

 تاريخ عن ٢٣٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

القرشي. ميمون بن عمرو بن إبراهيم بن الرحمن عبد-١٠٩٥

 بن عثمان آل مولى اليتيم ابن بدحيم المعروف، الدمشقي سعيد أبو

 وسعيد عيينة، بن سفيان عن: روى وفلسطين، األردن قاضي عفان،

 داود، وأبو البخاري، عنه: وروى الطنافسي، عبيد بن ويعلى منصور، ابن

 بها فكتب مصر قدم يونس: بن سعيد أبو قال ماجه، وابن والنسائي،

 بن أحمد يعني وسمعته المروذي: بكر أبو وقال ثبت، ثقة وهو عنه وكتب
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 الله عبد بن أحمد وقال ركين، عاقل هو ويقول: دحيم على يثني حنبل

 ال مأمون النسائي: زاد ثقة، والدارقطني: والنسائي حاتم وأبو العجلي

 ثقة، وهو مثله، زمنه في بدمشق يكن لم حجة داود: أبو وقال به، بأس

 والنسائي داود وأبو البخاري له روى ومائتين، وأربعين خس سنة مات

ماجه. وابن

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

الخزاعي. أبزى بن الرحن عبد-١٠٩٦

 واستعمل الكوفة سكن صحبته، في مختلف الحارث عبد بن نافع مولى

 لقي حين مكة أهل على الحارث عبد بن نافع استخلفه الذي وهو عليها،

 بالفرائض، عالم الله لكتاب قارئ إنه وقال: بعسفان، الخطاب بن عمر

 بن وعمر كعب، بن أبي وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روى

 بن سعيد وابنه زرارة، عنه: وروى الصديق، بكر وأبي الخطاب،

 وقال »الثقات»، كتاب من التابعين في حبان ابن ذكره أبزى، بن الرحمن عبد

 إال التابعين من رجل عن ليلى ابي ابن يحدث لم داود: أبي بن بكر أبو

 الصحابة، في واحد غير وذكره صحبة له البخاري: وقال أبزى، ابن عن

 وقال خلفه، وصلى وسلم عليه الله صلى الني أدرك حاتم: أبو وقال

 سعد ابن وذكره خراسان، على علي استعمله البر: عبد بن عمر أبو

وبمن األسنان، أحداث وهم وسلم عليه الله صلى الله رسول مات فيمن
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 سفيان، بن ويعقوب والترمذي، خياط، بن خليفة صحبة له بأن جزم

 له روى وغيرهم، مخلد، بن وبقي والبرقي، والدارقطني، عروبة، وأبو

الجماعة.

 تاريخ عن ٢٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 الله كرم طالب أبي بن علي المؤمنين أمير أمراء من هو وقال: البخاري

 بن جعدة هانئ أم اخته زوج ابن عنها ماعزل بعد خراسان واله وجهه

هبيرة.

 في خسرو وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

٠ مسنديهما

البيلماني. بن الرحمن عبد -١٠٩٧

 الخطاب، بن عمر مولى البيلماني، بن الرحمن عبد بن محمد والد

 بن حبيب عنه: وروى عمر، بن الله وعبد عباس، بن الله عبد عن: روى

 وذكره لين، حاتم: أبو قال يسار، بن إسحاق بن ومحمد ثابت، أبي

 حجة، به تقوم ال ضعيف الدارقطني: وقال »الثقات"، في حبان ابن

 له روى بواطيل، عمر ابن عن يروي الحديث، منكر األزدي: وقال

األربعة.

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

.مسنديهما
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العنسي ثوبان بن ثابت بن الرحمن عبد - ١٠٩٨

 رباح، أبي بن عطاء عن: روى الزاهد، الدمشقي، الله عبد أبو

 عياش بن وعلي الحباب، بن زيد عنه: وروى الزهري، شهاب بن ومحمد

 بالقوي يكن لم مرة: وقال مناكير، أحاديثه حنبل: بن أحمد قال الحمصي،

 وقال فضله، من وذكر الشام أهل عابد كان مرة: وقال الحديث، في

 بن علي قال وكذلك بأس، به ليس مرة: وقال صالح، معين: بن يحيى

 ثقة حاتم: أبو وقال ثقة، دحيمن وقال الرازي زرعة وأبو والعجلي المديني

 بالزهد يذكر ممن كان الخطيب: وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره

 وقال لين، حديثه في خراش: ابن وقال الرواية، في والصدق والعبادة

 على حديثه ويكتب صالحا، رجالً وكان صالحة، أحاديث له عدي: ابن

 في البخاري له روى ومائة، وستين خمس سنة مات ثقة، وأبوه ضعفه،

مسلم. سوى والباقون والليلة« »اليوم في والنسائي »األدب«

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

 بن المنذر بن إدريس بن محمد حاتم أبي بن الرحمن عبد-١٠٩٩

الحنظلي. التميمي محمد أبو مهران بن داود

 كان بالري حنظلة درب إلى نسبة وهي فقط الحنظلي بل وقيل:

 بن اإلمام هو م ٥٣٣/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال والده، يسكنه

كبيرا وبنفسه صغيرًا أبيه مع رحل حافظها، وابن الري حافظ اإلمام
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 كثيرا وخلقًا عرفة، بن والحسن زرعة، وأبا وارة، وابن أباه، فسمع

 عنه: روى والجزيرة، والجبال، والعراق، ومصر، والشام، بالحجاز،

 الشيخ، وأبو الميانجي، ويوسف التميمي، حسينك علي بن الحسين

 أبيه علم أخذ الخليلي: يعلى أبو قال وآخرون، القصار، محمد بن وعلي

 الفقه في وصنف الرجال، ومعرفة العلوم في بجرًا وكان زرعة، وأبي

 من يعد زاهدًا وكان قال األمصار، وعلماء والتابعين الصحابة واختالف

 جزء، ألف في المسند حاتم أبي ابن صنف منده: بن يحيى وقال األبدال،

 وكتاب الرازيين، وفوائد الكبير، والفوائد الكني، وكتاب الزهد، وكتاب

 في والتعديل« »الجرح في كتاب وله قلت: وأشياء، والتعديل الجرح تقدمة

 على الرد في كتاب وله وإمامته الرجل حفظ سعة على يدل مجلدات عدة

 آثار سائره كبير تفسير وله السنة في تبحره على يدل كبير مجلد في الجهمية

 سبع سنة المحرم في توفي مثله، يوجد أن قل كبار مجلدات أربع في مسندة

سنة. وثمانون بضع وله بالري مائة وثالث وعشرين

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

مسنديهما. في الباقي عبد

حزم. بن الرحمن عبد-١١٠٠

 الكوفي حزم بن الرحمن عبد :٢٨٢ المنفعة« »تعجيل في حجر ابن قال

 عنه: روى بالجار"، يوصيني جبرئيل زال »ما منها: بأحاديث، أنس عن

مجهول. حنيفة أبو
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 التابعين، جملة من ٢٢٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

نجيح. بن خالد بن الرحمن عبد-١١٠١

 يونس: ابن قال أبيه، عن روى :٢٧٣/٤ »الميزان« في الذهي قال

 متروك الدارقطني: قال ن٩٩/٥ »اللسان« في الحافظ وقال الحديث، منكر

 موضع في وقال مريم، أبي بن وسعيد مالك كاتب حبيب عن له الحديث،

ضعيف. آخر:

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

مسنديهما. في الباقي عبد

السمسار. صفوان أبو حرب بن روح بن الرحن عبد -١١٠٢

 خداش، بن خالد عن حدث :٢٧٩/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن بشر صاحب المثنى بن ومحمد معين، بن ويحيى مرداس، بن وخالد

 الملك عبد بن ومحمد الطستي، علي بن الصمد عبد عنه: روى الحارث،

الطوماري. علي وأبو التاريخي،

 معروفا، وكان ومائتين، وثمانين اثنتين سنة مات المنادي: ابن وقال

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم الحديث، بعد الحديث عنه كتب

عنه. مختصرًا ٧٧١/٦
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مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

زاذاه. بن الرحمن عبد-١١٠٣

 في محمد بن طلحة الحافظ عند مثله وقع وقد األصل، في كذا

 بدله وقع وقد ،٢٥٣/١ المسانيد« »جامع في كما وصححه »مسنده«

 عند وقع كما المسانيد، هذه من مصادر عدة في الرحمن« عبد بن »داود

 ، ٤٤٣ ، ٤٤٢ »مسنده« في خسرو ابن والحافظ ،٤٥ »آثاره« في يوسف أبي

 المسانيد« »جامع في كما »مسنده« في محمد بن طلحة الحافظ صححه وقد

 عن حنيفة، أبي عن والمقرئ المكي، طريق من رواه قال: فإنه ،٢٥٤/١

 وقع وقد الرحمن، عبد بن داود أي أصح واألول داود، بن الرحمن عبد

 في كما زياد« بن الرحن »عبد »مسنده« في محمد بن طلحة الحافظ عند

 »مسنده« في نعيم أبي الحافظ عند وقع وقد ،٢٥٣/١ المسانيد« »جامع

 بن محمد الحافظ عند وقع وقد المدني"، الرداد بن الرحمن »عبد ٢٧٥

.٢ ٥٥ / ١ المسانيد« »جامع في كما علي« »أبو المظفر

 »اإليثار« في الحافظ فيقول زاذان، بن الرحمن عبد فهو األول أما قلت:

 لم أبوحنيفة، عنه: وروى سعيد، أبي عن زاذان بن الرحمن عبد:٤٠٢ ص

 الجمان« »عقود في الصالحي الحافظ وقال انتهى. ترجمته، على له أقف

 الزناد، أبي بن الرحمن عبد حنيفة": أبي اإلمام مشائخ »باب في ٧٧ ص

 »اللسان« في الحافظ ترجم وقد انتهى. زاذان، ابن وقيل: زراد، ابن وقيل:
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 وقد هنا، به يراد فال الطبقة، حيث من متأخر لكنه زاذان، بن الرحن لعبد

 كما الزناد أبي بن الرحمن عبد األصل أن الصالحي الحافظ عند ترجح

 بن شرحبيل عن الرواية في المعروفين من فهو هذا به المراد يكون فلو ترى،
 تعليقًا البخاري له روى ممن فإنه الكمال« »تهذيب في ترجمته وانظر سعد،

واألربعة. »المقدمة« في ومسلم

 »تعجيل في الحافظ فيقول الرحمن، عبد بن داود فهو الثاني وأما

 سعيد، أبي عن شرحبيل، عن الرحمن عبد ابن داود :٢٨٠ ص المنفعة«

 خسرو ابن الحافظ جعل وقد انتهى. بالمشهور، ليس حنيفة، أبو عنه وروى

 وقد المعنى، بهذا أحاديث تحته وأورد الرحمن، عبد بن لداود بابًا »مسنده« في

 اإلمام مشائخ »باب في ٧١ ص الجمان« »عقود في الصالحي الحافظ ذكره

 وقد سعيد، أبي عن شرحبيل، عن الرحمن عبد بن داود فقال: حنيفة« أبي

 بن داود :٤٤٨/٢ حنيفة« أبي اإلمام مشائخ »باب في الخوارزمي ذكر

 سمع »تاريخه«: في البخاري قال سليمان، أبو العطار المكي الرحمن عبد

 أضعف يقول: يونس، وابن المبارك، ابن عنه: روى خثيم، وابن جريج ابن

انتهى. المسانيد، هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه ويروي الله: عباد

 »تهذيب في سعد بن شرحبيل تالميذ في أجده لم لكني قلت:

 ٢٨٠ ص »المسند« في ذكر األصبهاني نعيم أبا اإلمام لكن الكمال"،

عن حنيفة، أبي عن زفر طريق من حديثًا تحته وأورد الراوي، لهذا عنوانًا
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 وقال: به، الخدري سعيد أبي عن شرحبيل، عن الرحمن، عبد بن داود

 الرحمن، عبد بن داود عن حنيفة، أبي عن روايته من محمد أبو ثناه هكذا

 أصحاب عامة وقال يوسف، وأبو الزبير، بن الله عبيد داود عن وتابعه

 بن وسعيد إبراهيم بن ومكي عاصم وأبو الحسن بن محمد حنيفة أبي

 هذا شرحبيل بن زياد بن الرحمن عبد عن حنيفة أبو وغيرهم: مسلمة

بعينه. الحديث

 : ٤ ١ رقم تحت »اآلثار« كاب على تعليقه في األفغاني الوفاء أبو الشيخ وقال

 ولعله بعضهم، قلبه واحد رجل الرحمن عبد بن وداود وزاذان زياد ابن أن أظن

 »تعجيل في وذكر الصحاح، في له المخرج األودي داود أبو الرحمن عبد بن يزيد

 بن داود يكون أن يبعد وال أقول. بمشهور، ليس الرحمن عبد بن داود المنفعة».

انتهى. أعلم، والله األودي الرحمن عبد بن يزيد

 المخرج األودي داود أبو الرحمن عبد بن يزيد ولعله قوله: قلت:

 داود أبو الزعافري األسود بن الرحمن عبد بن يزيد هو الصحاح في له

 هبيرة، بن وجعدة سمرة، بن جابر عن: روى داود، والد الكوفي

 له روى هريرة، وأبي طالب، أبي بن وعلي حاتم، ابن وعدي

 في أجده ولم ماجه، وابن والترمذي المفرد« »األدب في البخاري

 تالميذ في أجده لم وكذا ،٨٦ ص الجمان« »عقود في حنيفة أبي مشائخ

الطبقة. حيث من متقدم وهو الكمال"، »تهذيب في سعد بن شرحبيل

 الرحمن عبد بن يزيد بن داود يكون أن يبعد وال قوله: وأما

-٢٢٥-



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 والترمذي المفرد« »األدب في البخاري له أخرج ممن أيضًا وهو األودي،

 أجده لم لكني الطبقة حيث من له موافقًا كان وإن فإنه ماجه، وابن

 تالميذ في وال الجمان"، »عقود في حنيفة أبي اإلمام مشائخ في

 والحافظ المزي والحافظ الكمال«، »تهذيب في سعد بن شرحبيل

 أنهما إال الراوي وتالميذ مشائخ جميع بسرد يدعيا لم وإن الصالحي

 يغفالن فكيف »التهذيب« رجال من وهذا المشاهير، بذكر يهتمان

عنه.

 سعد بن وشرحبيل حنيفة أبي اإلمام بين الوارد الراوي أن والحاصل

 الحافظ اكتفى وقد أقوال: خسة على فيه اختلف المسانيد هذه في

 ثم فيهما، بالمشهور ليس وقالم كتابيه، في منها االثنين بذكر حجر ابن

 في والخطأ التحريف وقع أنه الكتاب هذا وشارحي محققي بعض كتب

 أنه أسلفناه ما الصواب من واألقرب غيره، والصواب االسم، هذا ضبط

 حنيفة أبي اإلمام مشائخ في اسمه يوجد فإنه الزناد، أبي بن الرحمن عبد

 في سعد بن شرحبيل تالميذ في اسمه يوجد وكذا الجمان»، »عقود في

 اإلمام مشائخ في موجود غير فهو ... داود قوله: وأما الكمال"، »تهذيب

 حيث من له موافق لكنه سعد، بن شرحبيل تالميذ في وال حنيفة أبي

 يوسف، ألبي »اآلثار« نسخة في الموجود االسم هذا من وقريب الطبقة

 في الحسن بن محمد له روى قلت. بالصواب، أعلم والله تخمين، كله وهذا

آثاره.
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 ذكوان بن الله عبد واسمه الزناد ابي بن الرحن عبد-١٠٤

القرشي.

 بن وموسى عروة، بن هشام عن: روى المدني، محمد أبو موالهم

 بن الله وعبد منصور، بن سعيد عنه: وروى صالح، أبي بن وسهيل عقبة،

 الزناد أبو كان الزبيري: الله عبد بن مصعب قال أسامة، بن وحماد وهب،

 عن حنبل بن أحمد بن صالح وقال ابنه، وابن وابنه المدينة أهل أحسب

 بن هشام في الناس أثبت معين: بن يحيى وقال الحديث، مضطرب أبيه:

 بن علي وقال ضعيف، رواية: في وقال الزناد، أبي بن الرحمن عبد عروة

 وفي صدوق ثقة شيبة: بن يعقوب وقال ضعيفا، أصحابنا عند كان المديني:

 وما مقارب، بالمدينة حديثه يقول: المديني بن علي سمعت ضعف، حديثه

 يحتج وال حديثه يكتب حاتم: أبو وقال مضطرب، فهو بالعراق به حدث

 يتابع ال يرويه ما وبعض عدين ابن وقال به، يحتج ال النسائي: وقال به،

 عن األعرج عن أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن عبد معين: ابن وقال عليه،

 وقال باألخبار، عالمًا بالقرآن عالمًا كان داود: أبو وقال حجة، هريرة أبي

 في وقال أحاديثه، من عدة الترمذي وصحح ثقة، والعجلي: الترمذي

 وقال حديثه، يكتب ممن هو عدي: ابن وقال حافظ، ثقة اللباس:

 الخير بأهل يستعين فكان المدينة خراج وولي علمه، في نبيالً كان الواقدي:

 ومائة، وسبعين أربع سنة ببغداد مات عالمًا، الحديث كثير وكان والورع،

والباقون. المقدمة في ومسلم تعليقًا البخاري له روى
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مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الحنظلي. زياد بن الرحمن عبد-١٠٥

 خسرو، البن معزوًا ٦٢٣ المنفعة« »تعجيل في حجر ابن الحافظ ذكره

 لعله الكتاب هذا على تعليقه في الكوثري اإلمام وقال له، يترجم ولم

حبان. ابن وثقه مغفل، ابن عن الراوي خراسان أمير

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

زياد. بن الرحن عبد-١٠٦

 بن الرحمن عبد »عن حنيفة: ألبي »مسنده« في نعيم أبي عند وقع كذا

 في االسم بهذا أجد ولم سعيد"، أبي عن شرحبيل، عن زياد،

 في وال الجمان"، »عقود في الصالحي عند حنيفة أبي اإلمام مشائخ

 بن الرحن عبد عنده بل »تهذيبه«، في المزي عند سعد بن شرحبيل تالميذ

 من الزناد أبي بن الرحمن وعبد عنه، محرف فلعله الزناد، أبي

 »صحيحه«، مقدمة في ومسلم »صحيحه«، في البخاري به استشهد

 اإلمام مشائخ في الجمان« »عقود في الصالحي ذكره ممن وهو والباقون،

 وقيل: زراد، ابن وقيل: الزناد، أبي بن الرحمن عبد فقال: حنيفة أبي

زاذان. ابن

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 بن الله عبد بن الرحمن عبد ويقال: سابط، بن الرحن عبد -١٠٧

المكي. الجمحي سابط

 بن وسعد عمر، عن؟ وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن أرسل تابعي

 خيثمة أبي ابن قال سليم، أبي بن وليث جريج، ابن عنه: وروى وقاص، أبي

 والنسائي سفيان بن ويعقوب والعجلي زرعة وأبي معين بن يحيعى عن

 بن الرحمن عبد يقول: معين إبن سمعت خيثمة: أبي ابن وقال ثقة، والدارقطني:

 العجلي! وقال أخطأ، فقد سابط بن الرحمن عبد قال؟ ومن سابط، بن الله عبد

 وقال ومائة، عشرة ثمان سنة مات واحد: وغير الواقدي وقال ثقة، تابعي

 داود وأبو مسلم له روى الحديث، كثير ثقة وكان ذلك على أجمعوا سعد: ابن

ماجه. وابن والليلة« »اليوم في والنسائي والترمذي

 تاريخ عن ٢١٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

التابعين. كبار من هو وقال: البخاري

مسنده. في والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

األصبهاني. صالح أبو هارون بن سعيد بن الرحمن عبد-١١٠٨

 وحدث بغداد، سكن :٢٨٨/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 الطهراني، يحيى بن وعقيل رستة، عمر بن الرحمن عبد عن: بها

 الحسن بن علي عنه: روى الدوري، وعباس الرازي، مسعود وأبي

 ثقة، وكان شاهين، بن حفص وأبو الدارقطني، الحسن وأبو الجراحي،
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 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، وعشرين أربع سنة مات

مختصرًاعنه. :٤٩٣/٧

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

سعيد. أبو شمس، عبد بن حبيب بن سمرة بن الرحمن عبد -١١٠٩

 بن معاذ وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روى الفتح، يوم أسلم

 والحسن ليلى، أبي بن الرحمن وعبد عمير، بن حيان وعنه: جبل،

 وغزا سجستان، على عامر بن الله عبد استعمله سعد ابن قال البصري،

 روى خمسين، سنة بها فمات البصرة إلى رجع ثم فتوحا بها ففتح خراسان

الجماعة. له

مسنده في نعيم أبو له روى قلت:

إسماعيل. بن الرحن عبد بن سيما بن الرحن عبد-١١١٠

 المجبر الحسين أبو سيما بن الله عبد بن سيما بن الرحمن عبد هو وقيل

 بسويقة يسكن كان :٢٩٢/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال هاشم، بني مولى

 الكديمي، يونس بن ومحمد البرتي، العباس أبي عن وحدث غالب،

 الوراق، إسماعيل بن محمد عنه: روى النسوي، محمد بن وإسماعيل

 في توفي ثقة، وكان شاذان، بن علي وأبو رزقويه، بن الحسن أبو عنه حدثنا

 »تاريخ في الذهي له وترجم مائة، وثالث خسين سنة األولى جمادى

عنه. مختصرًا ٨٩١/٧ اإلسالم((
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 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠٥ مسند

الكوفي. الهذلي مسعود بن الله عبد بن الرحن عبد-١١١١

 عنه: وروى مسعود، بن الله عبد وأبيه قيس، بن األشعث عن: روى

 شيبة: بن يعقوب قال الرحمن، عبد بن ومعن الرحمن، عبد بن القاسم ابنه

 وقال صغيرًا، وكان أبيه عن روايته في تكلموا وقد الحديث، قليل ثقة كان

 بن الرحمن عبد معين؟ بن يحيعى وقال الله، عبد أباه لقي قد المديني: بن علي

 بن يحيى وقال أبيهما، من يسمعا لم الله عبد بن عبيدة وأبو الله عبد

 سعيد: بن يحيى عن حنبل بن أحمد وقال علي، ومن أبيه من سمع معين:

 وقال ذلك، نحو أو سنين ست ابن الرحمن وعبد مسعود ابن مات

 سمع هل له: وقيل حنبل، بن أحمد سمعت شعيب: بن علي بن محمد

 فإنهما وشريك الثوري سفيان أما فقال: أبيه؟ من الله عبد بن الرحمن عبد

 وقال سمعت، الضب حديث في يقول فإنه إسرائيل وأما سمع، يقوالن ال

 الحالل »محرم واحدا: حرفًا إال أبيه من يسمع لم إنه يقال العجلي:

 صالح، حاتم: أبو وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال الحرام"، كمستحل

 بن القاسم عن به، بأس ال باسناد الصغير« »التاريخ في البخاري روى

 الوفاة الله عبد حضر لما قال. أبيه عن مسعود بن الله عبد بن الرحمن عبد

 وروى خطيئتك، من إبك قال: أوصني ابت يا الرحمن: عبد ابنه له قال

 عن خثيم ابن طريق من »األوسط« وفي الكبير« في»التاريخ البخاري
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 في الحديث فذكر أبي... مع إني قال: أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم

 وحديث أبيه، من يسمع لم شعبة: قال »األوسط«: في وزاد الصالة، تأخير

 أبيه من سمع »العلل« في المديني ابن وقال عندي، أولى خثيم ابن

 الحاكم: وقال للصالة، الوليد تأخير وحديث الضب، حديث حديثين،

 غير نقل وهو انتهى أبيه، من يسمع لم أنه الحديث أهل مشائخ اتفق

 أبيه، من سمع حاتم أبو وزاد حاتم وأبو سعد وابن العجلي ووثقه مستقيم

الجماعة. له روى وسبعين، تسع سنة مات

 تاريخ عن ٢٢٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

 قبله مات وقد المسانيد هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

.سنين بعشر

في والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

٠٥ مسند

 القاسم أبو زكريا بن الرحمن عبد بن العباس بن الرحمن عبد-١١١٢

الفامي. بابن المعروف

 الكديمي، يونس بن محمد سمع ن٢٩٥/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 حدثنا الشوارب، أبي بن محمد بن وعلي الحربي، إسحاق بن وإبراهيم

 وكان وقال: الحافظ، نعيم وأبو الرزاز، أحمد بن وعلي رزقويه، ابن عنه:

ثقة، وهو اطروشًا كان: نعيم أبو وقال عمره، آخر في طرش أصابه قد
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 وخسين سبع سنة توفي ثقة، شيخًا كان الفوارس. أبي بن محمد وقال

وثالثمائة.

.مسنده في نعيم أبو له روى .قلت

 القرشي، إسحاق بن شعيب بن الصمد عبد بن الرحمن عبد -١١١٣

الدمشقي. بكر أبو

 بن سويد عن: روى ٧٣/٣٥ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 جوصا، بن الحسن أبو عنه: روى إسحاق، بن شعيب وجده العزيز، عبد

 الرحمن، عبد بن يحيى سعيد أبو وابنه مروان، بن الرحمن عبد بن وإبراهيم

 وهو إسحاق، بن شعيب عن الرازي عليك عنه حدثنا عدي: ابن وقال

مستقيمة. بأحاديث حنيفة أبي عن جده

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

٠ يهما مسند

إسحاق. بن أحمد بن العزيز عبد بن الرحن عبد-١١١٤

 عساكر ابن قال الرامي، الطبيز بابن المعروف الحلي السراج القاسم أبو

 بها وحدث خالد، رحبة في دمشق سكن :٧٦/٣٥ دمشق« »تاريخ في

 بكر وأبي حلب، نزيل ي البغداد عيسى بن محمد الله عبد أبي عن:

المازني عمرو بن محمد علي وأبي السبيعي، صالح بن الحسين بن محمد
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 عنه: روى الجعابي، ابن محمد بن عمر بن محمد بكر وأبي القاضي،

 علي وأبو الزاهد، إبراهيم بن نصر الفتح وأبو الكتاني، أحمد بن العزيز عبد

 به، بأس ال شيخ الباجي: الوليد أبو قال وغيرهم، المقرئ األهوازي

 إحدى سنة األولى جمادى من والعشرين الرابع السبت ليلة توفي دمشقي،

 المعمر الشيخ ٤٩٧/١٧ »السير« في الذهي وقال وأربعمائة، وثالثين

أيضًا ٥٠٤ /٩ اإلسالم« »تاريخ في له وترجم دمشق، نزيل المسند

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

 أبجر بن حيان بن سعيد بن الملك عبد بن الرحمن عبد-١١١٥

الهمداني.

 بن والمفضل والثوري، أبيه، عن: روى الكوفي، الكناني ويقال:

 جحادة، بن محمد بن وإسماعيل الملك، عبد ابنه وعنه! الجعفي، يونس

 العجلي: وقال صالح، معين: ابن قال األرجى، الرحمن عبد بن ويحيى

 بن ومحمد الدارقطني ووثقه الحديث، مستقيم حبان: ابن وقال ثقة، كوفي

والنسائي. مسلم له روى نمير، بن الله عبد

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت

حبيب. بن معروف بن القاسم بن عثمان بن الرحمن عبد-١١١٦

 المعروف الرئيس المعدل، الدمشقي التميمي، نصر أبي بن محمد أبو

- ٢٣٤ -



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 قرأ :٣٢٠/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال العفيف، بالشيخ

 بن إبراهيم عن: وحدث السباك، غالم عثمان بن أحمد على عمرو ألبي

 عنه: روى حذلم، وابن وخيثمة، الحصائري، حبيب بن والحسن ثابت، أبي

 الكتاني، أحمد بن العزيز وعبد األهوازي، علي وأبو نظيف، بن رشأ

 قال الكفرطابي، المؤمل بن الكريم عبد موتا آخرهم كثير وخلق

 إسنادا مثله ألف من خيرا كان الدربندي: محمد بن الحسن الوليد أبو

 قد نظيف: بن رشأ وقال حديثا، عنه ذكر ثم تقدمه، مع وزهدا وإتقانا

 عين، قرة كان نصر، أبي بن محمد أبي مثل رأيت ما سادات، شاهدت

 جنازة أر فلم اآلخرة، جمادى في نصر أبي ابن شيخنا توفي الكتاني: وقال

 يهللون الحديث أصحاب من جماعة يديه بين كان منها، أعظم كانت

 اليهود حتى البلد أهل جميع جنازته وحضر السنة، ويظهرون ويكبرون

 ثقة وكان ورياسة، وعبادة وورعا زهدا مثله شيخا ألق ولم والنصارى،

 بخط حسانا أصوله وكانت بالعفيف، يلقب وكان رضي، مأمونا، عدال،

 وتوفي وثالثمائة وعشرين سبع سنة في مولده وكان والحلي، فطيس، ابن

وأربعمائة. عشرين سنة

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

الفقيه. المروزي السعدي يزيد أبو علقمة بن الرحمن عبد -١١١٧

 السكري، حمزة أبا سمع :٢٥٤/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال
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 أصحابه، كبار من وكان المبارك، بن الله وعبد زيد، بن وحماد عوانة، وأبا

 حرب، بن وزهير حنبل، بن أحمد عنه: فروى بها وحدث بغداد وقدم

 من كان مصعب: بن العباس وقال وآخرون، شيبة، أبي بن بكر وأبو

 صالحًا رجالً والرأي بالحديث بصيرًا وكان الحسن، بن محمد أصحاب

 أخرج سرخس، قضاء على أكره وكان والدور، بالحساب عالمًا وكان

 أن إلى يظهر فلم منها، هرب ثم أيامًا بها أقام سرخس إلى خرج فلما مكرها،

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم اعفي، أو مات أو واله، الذي عزل

صدوق. الرازي: حاتم أبو قال وقال: التاريخ من ملخصًا ٣٧١/٥

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

 الجوزي بن علي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد-١١١٨

الواعظ. الفرج أبو

:١١٧/٢١ بغداد« تاريخ ذيل من »لمستفاد في الدمياطي ابن قال

 ترعرع فلما صغير، وهو توفي القالئين، بنهر الصفر يعمل والده كان

 فسمعه وسأله ناصر بن الفضل أبي الحافظ إلى البركات أبو عمه حمله

 الدينوري، الواحد عبد بن علي الحسن أبي من فأسمعه الحديث،

 أحمد بن أحمد السعادات وأبي البنا، بن الحسن بن وأحمد الحصين، بن الله وهبة

 والزم لنفسه، خرجها التي مشيخته تجمعهم آخرين، وجماعة المتوكلي،

 على والجدل والخالف الفقه وقرأ به، وتخرج إليه، وانقطع ناصر ابن
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 القاضي وعلى الدينوري، محمد بن أحمد بكر أبي على ثم الزاغوني، ابن

 حتى الوعظ بعلم واشتغل الجواليقي، ابن على األدب وقرأ يعلى، أبي

 ال كثيرة مصنفات الكالم،وصنف ترصيع في زمانه أهل أوحد صار

 والمتوكلي. الدينوري عن حدث من آخر وهو الفنون، سائر في تحصى

وخسمائة. وتسعين سبع سنة توفي

.٣٦٥/٢١ ،و»السير«١١١٤-١٠٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 تاريخ عن ٢٦٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

ابننجار.

محمد. بن أحمد بن عمر بن الرحن عبد -١١١٩

 في الخطيب قال الخالل، حمة بابن المعروف المعدل الحسين أبو

 بن والحسين المحاملي، إسماعيل بن الحسين سمع :٣٠١/١٠ »التاريخ«

 حدثنا المصري، إسحاق بن أحمد بن الله وعبد القطان، عياثن بن يحيى

 توفي ثقة، وكان وغيرهم، األزجي العزيز وعبد واألزهري، البرقاني، عنه

 »تاريخ في الذهي وقال سبع، سنة وقيل: مائة، وثالث وتسعين ست سنة

 سمعه شيبة، بن يعقوب مسند من كبيرة جملة وعنده م ٧٧٤/٨ اإلسالم«

حفيده. من

 تاريخ عن ٢٥٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

زياد. بن الحسن مسند الخالل عنه يروي وقال: الخطيب
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مسنده. في خسرو ابن له وروى قلت:

الرحن. عبد بن عمر بن الرحمن عبد-١١٢٠

 جعفر أبي القاضي ابنة ابن ي، د لبغدا ا ثم السمناني مسلم أبو

 بن علي أبا سمع ٧٩١/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال السمناني،

 األنماطي، الوهاب وعبد السمرقندي، بن إسماعيل عنه: روى شاذان،

 ووثقه وآخرون، الدامغاني، الله عبد بن وجعفر السلفي، طاهر وأبو

 المحرم، عشر تاسع في وتوفي وأربعمائة، عشرة ست سنة مولده األنماطي،

 قلت: أشعريا، حنفيا كان السلفي: وقال وأربعمائة، وتسعين سبع سنة

جعفر، أبي جده عن الكالم أخذ

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

مسنده.

عمرو. أبي بن عمرو بن الرحمن عبد-١١٢١

 في الشام أهل إمام األوزاعي، عمرو أبو الشامي يحمد واسمه

 وعطاء األعمش، مهران بن سليمان عن: روى والفقه، الحديث في زمانه

 عياش، بن إسماعيل عنه: وروى مرثد، بن وعلقمة رباح، أبي ابن

 كان ما مهدين بن الرحمن عبد قال الحجاج، بن وشعبة الثوري، وسفيان

 لما متبع إمام حاتم: أبو وقال األوزاعي، من بالسنة أعلم أحدًا بالشام

 وقال زمانه، أهل يعني إمام األوزاعي كان عيينة: بن سفيان وقال سمع،
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 الدمشقي: زرعة أبو وقال السنة، في إمامًا األوزاعي كان مهدي: ابن

 العجلي: وقال األئمة، من األوزاعي كان يقول: حنبل بن أحمد سمعت

 خالفة آخر في ومائة، وخسين سبع سنة مات الناس، خيار من ثقة

الجماعة. له روى جعفر، أبي

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

الكوفي. النهمي ثم الهمداني عوسجة بن الرحمن عبد-١٢٢

 مزاحم، بن والضحاك قيس، بن وعلقمة عازب، بن البراء عن: روى

 إسحاق وأبو مصرف، بن وطلحة مزاحم، بن الضحاك عنه: روى

 سعد: ابن وقال ثقة، تابعي كوفي العجلي: وقال ثقة، النسائي: قال السبيعي،

واألربعة. المفرد« »األدب في البخاري له روى الحديث، قليل كان

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الزهري. محمد أبو عوف، عبد بن عوف بن الرحمن عبد-١٢٣

 وهاجر قديما، وأسلم سنين، بعشر الفيل بعد ولد العشرة، أحد

 ويقال: الكعبة عبد اسمه وكان كلها، المشاهد وشهد الهجرتين،

 الله صلى الني عن روى وسلم، عليه الله صلى الني فغيره عمرو، عبد

 وعمر وحميد إبراهيم أوالده عنه: وروى عمر، وعن وسلم، عليه

 الله صلى الله رسول صلى بكار: بن الزبير قال سلمة، وأبو ومصعب
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 عن معمر وقال الشورى، صاحب وهو غزوة، في وراءه وسلم عليه

 الله صلى الله رسول عهد على عوف بن الرحمن عبد تصدق الزهري:

 ثم دينار، ألف بأربعين تصدق ثم آالف، أربعة ماله بشطر وسلم عليه

 ماله عامة وكان راحلة، وخسمائة الله سبيل في فرس خسمائة على حمل

 وبين الوليد بن خالد بين كان أنس: عن حيد وقال التجارة، من

 علينا تستطيلون الرحمن؟ لعبد خالد فقال كالم، عوف بن الرحن عبد

 فقال وسلم عليه الله صلى للني ذكر ذلك أن فبلغنا لها، سبقتمونا بأيام

 الجبال مثل أو أحد مثل أنفقتم لو بيده نفسي فوالذي أصحابي لي »دعوا

 بن عمرو قال كثيرة، ومناقبه مسنده، في أحمد رواه أعمالهم"، بلغتم ما ذهبًا

 له روى إحدى، سنة وقيل وثالثين، اثنتين سنة مات واحد: وغير علي

الجاعة.

الهروي. نعيم أبو خزيمة بن فهير بن قريش بن الرحن عبد-١٢٤

 عن: بها وحدث بغداد، قدم :٢٨٢/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 مالك، بن وأصرم الجرجاني، أحمد بن ومحمود الجوزجاني، سهل بن محمد

 الخلدي، وجعفر مخلد، بن محمد عنه: روى الغرباء، من سواهم وجماعة

 ولم وأفراد، غرائب حديثه في وقال: وغيرهم، المصري، محمد بن وعلي

 يضعفه م : ١٨٥/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال خيرا، إال فيه أسمع

 أعرف لم من ذكر باب: في ذكره ثم وثالثمائة، ثالث سنة توفي و أحد،

 عساكر ابن وقال التقريب، على كتبتهم الطبقة، هذه أهل من موته تاريخ

-٢٤٠-



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 سماه وهو وثالثمائة، ثالث سنة توفي :٣٤٠/٣٥ دمشق« »تاريخ في

الجالب.

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

الواسطي. الزعفراني معاوية أبو الضي قيس بن الرحمن عبد-١٢٥

 داود أبو وعنه: عون، وابن وشعبة، حسان، بن هشام عن: روى

 حديثه أحمد: قال الرازي، مسعود وأبو شبيب، بن وسلمة الطيالسي،

 الحديث، متروك النسائي: وقال الحديث، متروك بشيء يكن ولم ضعيف،

»الشمائل«. في الترمذي له روى حديثه، ذهب البخاري: وقال:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

يسار. واسمه ليلى أبي بن الرحن عبد-١٢٦

 األوسي، األنصاري بليل بن بالل بن داود ويقال: بالل، ويقال:

 روى عمر، خالفة من بقين لست ولد محمد، والد الكوفي، عيسى أبو

 ابنه وابن عيسى، ابنه عنه: وروى وعلي، وعثمان، وعمر، أبيه، عن:

 الرحمن. عبد عن السائب بن عطاء قال والشعي، عيسى، بن الله عبد

 عمير: بن الملك عبد وقال صحابة، األنصار من ومائة عشرين أدركت

 يسمعون البراء فيهم الصحابة من نفر فيها حلقة في الرحمن عبد رأيت لقد

 ظننت ما نوفل: بن الحارث بن الله عبد وقال له، وينصتون لحديثه
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 ثقة، معين: ابن عن منصور بن إسحاق وقال مثله، ولدن النساء أن

 خياط بن وخليفة نعيم أبو قال ثقة، تابعي كوفي العجلي: وقال

 له روى وثمانين، ثالث سنة مات المثنى: بن محمد موسى وأبو

الجماعة.

 الحسن ابن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاريهما، في

مغول. بن مالك بن الرحن عبد -١١٢٧

 الكوفي هو بشيء، ليس حديثه ٣٤٩/٥ »التاريخ« في البخاري قال

 محمد: أبو قال وأبيه، األعمش، عن: روى :٨٧٠٢ »الجرح« وفي البجلي،

 بن الوهاب عبد عنه: روى حصين، وأبي مقسم، بن مغيرة عن: روى

 حديثه خرقنا بشيء، ليس حاتم: أبو قال مصر، نزيل األنباري الوضاح

 قد معين: بن يحيى وقال الحديث، متروك رواية: وفي الدهر، من دهر منذ

 ضعفه مع عدي: ابن قال :٤٦٧٤ »اللسان« وفي بثقة، هو وليس رأيته

٠ حديثه يكتب

 أبي اإلمام عن ويروي :٢٥٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة

مسنده. في الباقي عبد بن محمد له روى قلت:
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الكوفي. محمد ابو المحاربي، زياد محمد بن الرحن عبد - ١١٢٨

 خالد، أبي بن وإسماعيل الهجري، مسلم بن إبراهيم عن: روى

 شيبة، أبي بن بكر وأبو السري، بن وهناد حنبل، بن أحمد وعنه: واألعمش،

 بأس، به ليس أيضًا: النسائي وقال ثقة، والنسائي: معين ابن قال

 المجهولين عن ويروي الثقات، عن حدث إذا صدوق حاتم: أبو وقال

 وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره حديثه، فيفسد منكرة، أحاديث

 وقال ثقة، والدارقطنين البزار وقال الغلط، كثير ثقة كان سعد: ابن

 خس سنة مات يهم، صدوق الساجي: وقال به، بأس ال العجلي:

الجماعة. له روى ومائة، وتسعين

 تاريخ عن ٢٣ ه /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 وروى المسانيد، هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

مسنده. في نعيم أبو له

 منازل، بن الحسن بن الواحد عبد بن محمد بن الرحمن عبد -١١٢٩

الحريمي. البغدادي، القزاز الشيباني زريق بن المنصور أبو

 السمعاني:كان ابن قال ٦٣٢/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 المحدثين، أوالد من يعنيه بما مشتغالً الجانب، سليم متوددًا صالحًا شيخًا

 السماع، صحيح وكان وعمر، كثيرًا الذهلي وشجاع وعمه أبوه سمعه

 عساكر، ابن عنه: وروى الحاجة، عند وبيعًا وحريقًا نهبًا أجزاءه وتفرقت
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 الكندي، اليمن وأبو طبرزد، بن وعمر الجوزي، وابن المديني، موسى وأبو

وغيره. الطوسي المؤيد باإلجازة عنه: وروى سواهم، وخلق

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

 يزيد أبو األزدي، بن يزيد بن مصعب بن الرحمن -عبد١١٣٠

الري. نزيل الكوفي، القطان

 وعنه: والثوري، صالح، بن والحسن يونس، بن إسرائيل عن: روى

 ابن قال الدوري، وعباس زكريا، بن والقاسم الضبي، داود بن موسى

 روى الحال، مجهول القطان: ابن وقال أحاديث، عنده ناسك عابد سعد:

الترمذي. له

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 بن الله عبد بن الحارث بن عياض بن مغراء بن الرحمن عبد-١١٣١

الكوفي. زهير أبو الدوسي وهب

 األنصاري، سعيد بن ويحيى األودي، الله عبد بن األزهر عن: روى

 بن ويوسف الطالقاني، مخلد بن إبراهيم عنه: وروى األعمش، وسليمان

 صدوق، زرعة: أبو قال الرازي، محمد بن ومقاتل الرازي، القطان موسى

 لم بأحاديث حدث أحمد: أبو الحاكم وقال ثقة، األحمر: خالد أبو وقال

 ضعف، فيه الصدق، أهل من الساجي: وقال الخليلي ووثقه عليها، يتابع
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مسلم. سوى والباقون األدب في البخاري له روى

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

 النخعي نعيم أبو الكوفي، سعيد بن هانح بن الرحن عبد-١١٣٢

النخعي. إبراهيم بنت ابن الصغير،

 حاتم أبو عنه: وروى جريج، بن الملك وعبد الثوري، سفيان عن: روى

 وقال بشيء، ليس حنبل: بن أحمد قال الذهلي، يحيى بن ومحمد الرازي،

 ضعيف، والنسائي: داود أبو وقال حديثه، يكتب به، بأس ال حاتم: أبو

 عن لروايته منه القلب في أخطأ ربما وقال: »الثقات«، في حبان ابن وذكره

 شاة فعليه ضفدعًا قتل »من مرفوعًا: جابر عن الزبير أبي عن الثوري

 صدوق، األصل في وهو نظر، فيه البخاري: وقال حالا"، أو كان محرمًا

 الثقات، عليه يتابعه ال له ما عامة عدي: ابن وقال ثقة، العجلي: وقال

ماجه. وابن داود أبو له روى نحوها، أو ومائتين عشرة إحدى سنة مات

 تاريخ عن ٢٤٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

مسنده في الحارثي له روى قلت:

ألعرج. هرمز بن الرحمن -عبد١١٣٣

 مولى ويقال: المطلب، عبد بن الحارث بن ربيعة مولى المدني، داود أبو
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 عنه: وروى هريرة، وأبي الخدري، سعيد أبي عن: روى ربيعة، بن محمد

 الله عبد بن أحد قال الزهري، شهاب بن ومحمد األعمش، سليمان

 وقال ثقة، خراش: وابن زرعة أبو وقال ثقة، تابعي مدني العجلي:

 كان النضر: أبي عن لهيعة ابن وقال الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن

 عشرة سبع سنة باإلسكندرية مات والعربية، باألنساب عالمًا األعرج

الجماعة. له روى ومائة،

 تاريخ عن ٢١٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 الواقدي مسلم أبو البغدادي، مسلم بن واقد بن الرحن عبد -١١٣٤

العطار.

 والقاضي الشيباني، الحسن بن محمد عن: روى بصري، أصله يقال:

 بن الله بكرعبد وأبو الترمذي، عنه: وروى سعد، بن وإبراهيم يوسف، أبي

 بن الرحمن عبد معين: بن يحيى قال الضبي، يونس بن وأحمد داود، أبي

 من القراءات الفضل بن عباس لكتاب أحفظ الرصافة، ينزل الذي واقد

 عدي: ابن وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره الهروي، موسى أبي

 عليه دلني الدوري: وقال الحديث، ويسرق الثقات، عن بالمناكير يحدث

ماجه. وابن الترمذي له روى ومأئتين، وأربعين سبع سنة مات معين، ابن
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 خسرو وابن محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم في الباقي عبد بن ومحمد

الكوفي. بكر أبو النخعي قيس بن يزيد بن الرحمن عبد-١١٣٥

 بن علقمة وعمه اليمان، بن وحذيفة يزيد، بن األسود أخيه عن: روى

 كهيل، ابن وسلمة النخعي، يزيد بن إبراهيم عنه: وروى النخعي، قيس

 ثقة، كان سعد: ابن وقال ثقة، معين: بن يحيى قال المعتمر، بن ومنصور

 هو الدارقطني: وقال ثقة، تابعي كوفي العجلي: وقال كثيرة، أحاديث وله

 وسبعين ثالث سنة مات ثقات، وكلهم علقمة، أخي وابن األسود، أخو

الجماعة. له روى وثمانين، ثالث سنة وقيل

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن آثاره،

الكناني. سليمان بن الرحيم عبد-١٣٦

 عن: روى الكوفة، سكن األشل، المروزي علي أبو الطائي ويقال:

 السرى، بن هناد عنه: وروى األعمش، وسليمان الثوري، سفيان

 وقال حديثه، أصح ما وكيع: قال الكندي، مسروق بن سعيد بن وعلي

 حاتم: أبو وقال ثقة، داود: وأبو معين بن يحيى عن خيثمة أبي بن بكر أبو

 النسائي: وقال الكتب، صنف قد مصنفات عنده كان الحديث، صالح

 بأس ال المديني: ابن وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس
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 في شاهين ابن وقال الحديث، كثير متعبد ثقة العجلي: وقال به،

 له روى مججة، ليس صدوق ثقة شيبة: أبي بن عثمان قال الثقات

الجماعة.

 تاريخ عن ٢٤٩/٣ 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:

البصري. سعيد بن الرزاق عبد -١١٣٧

 يروي المحدثين كبار من :٢٤٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن

الحميري. نافع بن همام بن الرزاق عبد -١١٣٨

 الثوري، سفيان عن: روى الصنعاني، بكر أبو اليماني موالهم

 بن وعلي معين، بن ويحيى حنبل، بن أحمد عنه: وروى عيينة، بن وسفيان

 الرزاق عبد وكان يوسف: بن هشام لي قال المديني بن علي قال المديني،

 كثير، وحديث أصناف الرزاق ولعبد عدي: ابن قال وأحفظنا، أعلمنا

 باسًا مجديثه يروا ولم عنه، وكتبوا وأئمتهم، المسلمين ثقات إليه رحل وقد

 من كان وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره التشيع، إلى نسبوه أنهم إال

 وحفظ وصنف، جمع ممن وكان فيه، تشيع على حفظه من حدث إذا يخطئ
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 أحمد أن بصنعاء ونحن بلغني الفزاري: إسماعيل بن محمد وقال وذاكر،

 في معين ابن فوافيت شديد، غم فدخلنا الرزاق، عبد حديث تركا ويحيى

 تركنا ما الرزاق عبد أرتد لو صالح أبا يا فقال: له فذكرت الموسم،

 ال أيام ثالثة فمكثت حججت قال: أنه الرزاق عبد عن: وروى حديثه،

 أنا أكداب مالي رب يا وقلت: بالكعبة فتعلقت الحديث أصحاب يجيئني

 وكذا يتشيع، ثقة العجلي: وقال فجاؤوني، البيت إلى فرجعت أنا أمدلس

 وكان الحديث، في أيقظهم الرزاق عبد كان الذهلي: وقال البزار، قال

الجماعة. له روى ومائتين، عشرة إحدى سنة مات يحفظ،

 تاريخ عن ٢٣٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 بن يحيى نحو وأمثاله أحد وشيوخ المحدثين مشاهير من هو وقال: البخاري

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروي وغيرهما، معين

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

الرازي. الهسنجاني الجعفي عاصم بن السالم عبد - ١١٣٩

 ماجه ابن عنه: وروى فديك، أبي وابن الحميد، عبد بن جرير عن: روى

ماجه. ابن له روى شيخ، حاتم: أبو قال حاتم، وأبو

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد
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يوسف. بن محمد بن محمد بن السالم عبد -١٤٠

 في عساكر ابن قال المعتزلة، مذهب على المتكلم القزويني يوسف أبو

 عاد ثم مدة، أطرابلس سكن مشهور مصنف .٢١٨/٣٦ دمشق« »تاريخ

 مهدي، بن عمر أبي عن: حدث بها، توفي أن إلى وسكنها بغداد، إلى

 محمد بن الله عبيد محمد وأبي الهمذاني، أحمد بن الجبار عبد والقاضي

 الرزاق عبد بن محمد بن إبراهيم طاهر أبو عنه: وروى النيسابوري،

 محمد وأبو طاوس بن محمد وأبو البناء، غالب أبو عنه وحدثنا الحنفي،

 بن الحسين الله أباعبد وسمعت الرجى، المزاحمي مالك بن محمد بن محمود

 مائة ثالث في القرآن تفسير صنف يوسف أبا أن يحكى البلخي، محمد

 أحد، عليه يقرأه قلم النسخة، له وهبت علي قرأه من وقال: مجلد، ونيف

 في الذهي وقال مائة، وأربع وثمانين ثمان سنة القعدة ذي في مات

 وقال وفاضلهم، المعتزلة شيخ البارع العالمة الشيخ ٦١٦/١٨ »السير«

 فصيحا وكان الملك: عبد بن محمد وقال به، يتظاهر كان لما تركته المؤتمنم

 في فسر المذهب، زيدي واألخبار، الحكايات غرائب يحفظ اإلشارة حلو

 معتزليًا كان يوسف أبو سكرة: بن علي أبو وقال كبار، مجلد مائة سبع

 أن وكان أسن، قد وكان غيري، المذهب هذا ينصر من يبق لم يقول: داعية

 منها مجلد مائة ثالث تفسيره أن لي ذكر شاب، لسان وله مجلسه في يخفى

 لنا: ويقول السلف من أحدا، يسالم ال وكان الفاتحة، سورة في سبعة

انتهى. المالئكة. تدخل أخرجوا
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 تاريخ عن ٢٧١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

مسنده. في خسرو ابن له وروى النجار، ابن

المروذي. يحيى أبو حسان بن الصمد عبد -١٤١

 سفيان عن: روى :١٠/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن وأحمد الذهلي، يحيى بن محمد وعنه: وإسرائيل، وزائدة، الثوري،

 ولى فقيها إمامًا كان وقال: السلمي، معاذ بن وأحمد السلمي، يوسف

 حديث ترك أنه حنبل: بن أحمد عن روى وغيرها، هراة قضاء

عبدالصمد.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 التميمي ذكوان بن سعيد بن الوارث عبد بن الصمد عبد -١٤٢

العنبري.

 بن وحرب عمار، بن وعكرمة أبيه، عن: روى التنوري، موالهم

 صدوق حاتم: أبو قال وإسحاق، وأحمد، الوارث، عبد ابنه وعنه: شداد،

 ثقة كان سعدم ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره الحديث، صالح

 وقال يخطئ، ثقة قانع؟ ابن وقال مأمون، ثقة الحاكم؟ وقال الله، شاء إن

الجماعة. له روى شعبة، في ثبت الصمد عبد المديني: بن علي

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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حسان. بن مكرم بن محمد بن علي بن الصمد عبد - ١١٤٣

 بن الحسن أخي ابن وهو بالطستي، المعروف لوكيل ا الحسين أبو

 الله عبيد بن أحد سمع: :٤١/١١ »التاريخ« في الخطيب قال مكرم،

 والحارث الصفار، عيسى بن ومسلم القصباني، سالم بن ودبيس النرسي،

 القاضي، المنذر بن القاسم وأبو رزقويه، ابن عنه: حدثنا أسامة، أبي ابن

 سمعت ثقة، وكان شاذان، بن علي وأبو الحنائي، الله عبيد بن ومحمد

 االثنين يوم توفي حديثه، كتب على وحثنا عليه، فأثنى ذكره البرقاني

 وقال مائة، وثالث وأربعين ست سنة من شعبان من خلون عشر لثالث

المسند. الثقة المحدث :٥٥٥/١٥ »السير« في الذهي

 تاريخ عن ٢٦٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب،

 هانع بن مسمار بن موسى بن الفضل بن الصمد عبد-١١٤٤

البلخي. يحيى أبو

 إبراهيم، بن مكي سمع م٧٧٤/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 يعقوب بن محمد بن الله عبد عنه: وروى وطائفة، وقبيصة، والمقرئ،

 ثالث، سنة توفي شيوخنا، عنه روى السليماني: وقال وجماعة، الفقيه

 »الثقات« في قطلوبغا بن قاسم وقال ومائتين، وثمانين أربع سنة وقيل:

 سمع أنا، يقول وإنما )ثنا( يقول ال عليه متفق ثقة الخليلي: قال :٣٦٠/٦
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عليه. وأثنوا وأقرانه، طرحان ابن الكبار منه

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

 السعيدي، األموي الله عبد بن محمد بن أبان بن العزيز عبد -١١٤٥

الكوفي. خالد أبو

 الفراء، سلمان بن وهارون خليفة، بن فطر عن: روى بغداد، نزيل

 الطنافسي، محمد بن وعلي األشج، سعيد أبو وعنه: طهمان، بن وإبراهيم

 وقال شيائ، المسند في عنه أخرج ولم تركته أحمد: قال شيبة، بن ويعقوب

 متروك حاتم: أبو وقال يكذب، كان بشيء، حديثه ليس معين: ابن

 ضعيف، زرعة: أبو وقال حديثه، يكتب ال تركوه، به يشتغل ال الحديث

الترمذي. له روى الحديث، متروك النسائي: وقال تركوه، البخاري: وقال

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

المحدث. سليمان بن علي بن محمد بن احمد بن العزيز عبد -١١٤٦

 في الذهي قال الدماشقة، مفيد الصوفي، الكتاني التميمي محمد أبو

 رحلة وله ينحصر ال ما ونسخ الكثير سمع :٢٣٤/١٠ اإلسالم« »تاريخ

 الرازي، محمد بن وتمام الدلم، بن محمد بن صدقة سمع جيدة، ومعرفة

 وعمر والحميدي، الخطيب، بكر أبو عنه: روى هارون، بن نصر وأبا
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 وقال متقن، مكثر وهو عنه، وكتبت عني كتب ماكوال: ابن قال الرواسي،

 سليم مستقيم، صدوق هو ألكفاني: ا ابن وقال أمين، ثقة هو الخطيب:

 اإلمام :٢٨/١٨ »السير« في وقال للقرآن، الدرس مداوم المذهب،

 جمادى في مات الصوفي، الكتاني دمشق... محدث الصدوق المفيد الحافظ

وأربعمائة. وستين ست سنة اآلخرة

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

المروزي. عمر أبو حاتم بن العزيز عبد-١١٤٧

 سمع رحال، محدث ٣٥٩/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 ذكره الدشتكي، الله عبد بن الرحن وعبد نعيم، وأبا إبراهيم، بن مكي

عنه. وروى السليماني،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

النهاوندي. الحسن بن العزيز عبد -١١٤٨

 حنيفة أبي اإلمام عن يروي ن٢٤٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

المسانيد. هذه في

الترمذي. زياد بن خالد بن العزيز عبد -١٤٩

 عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي الثوري، سفيان عن: روى
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 روى شيخ، حاتم: أبو قال سليمان، بن وزافر الترمذي، الحجاج بن أحمد

النسائي. له

 ترجمته، ذكر دون ٢٤٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال:

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

الحسن. أبو الكوفي، الخطاب بن العزيز عبد-١١٥٠

 بن ومندل رجاء، بن إسماعيل بن محمد عن: روى البصرة، نزيل

 بن ومحمد الصيرفي، علي بن عمرو وعنه: غراب، بن وعلي علي،

 بن يعقوب وقال صدوق، حاتم: أبو قال زرعة، وأبو الجرجرائي، الصباح

ماجه. ابن له روى صدوق، ثقة، شيبة:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

رزمة. أبي بن العزيز عبد-١١٥١

 محمد والد المروزي، محمد أبو موالهم اليشكري غزوان واسمه

 بن وشعبة الثوري، سفيان عن: روى رزمة، أبي بن العزيز عبد ابن

 محمد قال مزاحم، بن ومحمد الكشي، حميد بن عبد عنه: وروى الحجاج،

 وقال ثقة، قانع: ابن وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، كان سعدم ابن

والترمذي. داود أبو له روى ومانتين، ست سنة مات بقوي، ليس الدارقطني:

-٢٥٥-



عشر السابع المجلد الحديثية الموسوعة

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

الطائفي. المكي الله عبد ابو األسدي، رفيع بن العزيز عبد - ١١ ه ٢

 وروى عباس، وابن الزبير، وابن أنس، عن: روى الكوفة، سكن

 حاتم وأبو ويحيى أحمد قال وشعبة، واألعمش، دينار، بن عمرو عنه:

 يقوم شيبة: بن يعقوب وقال ثقة، تابعي العجلي: وقال ثقة، والنسائيم

 حبانم ابن وقال ومائة، ثالثين سنة مات مطين وقال الحجة، مقام حديثه

الجماعة. له روى ومائة، الثالثين بعد مات

 تاريخ عن ٢٢٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي من هو وقال: البخاري

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن

ميمون. واسمه رواد أبي بن العزيز عبد - ١١٥٣

 عن: روى صفرة، أبي بن المكي بدر بن يمن وقيل: أيمن، وقيل:

 مزاحم، بن والضحاك عمر، ابن مولى ونافع عباس، ابن مولى عكرمة

 قال إبراهيم، بن ومكي الثوري، وسفيان قدامة، بن زائد عنه: وروى

 فيه، أخطأ لرأي حديثه يترك أن ينبغي ليس الحديث، في ثقة القطان: يحبى

مثل الثبت في هو وليس مرجائ، وكان صالحا، رجالً كان أحمد: وقال
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 الحديث، في ثقة صدوق حاتم: أبو وقال ثقة، معين: ابن وقال غيره،

 مجتهد، عابد ثقة الحاكم: وقال بأس، به ليس النسائي: وقال متعبد،

 الدارقطني وقال اإلرجاء، يرى صدوق الساجي. وقال النسب، شريف

 روى ثقة، العجلي: وقال حديث، في وهم وربما الحديث، في متوسط هو

واألربعة. تعليقًا البخاري له

 تاريخ عن ٢٥٥ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى البخاري،

 بن العباس بن الله عبيد بن الله عبد بن العزيز عبد -١١٥٤

 القاسم أبو المطلب عبد بن العباس بن الله عبد بن علي ابن محمد

الهاشمي.

 المقرئ، الرحمن عبد أبا سمع: ن٤٥١/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى وغيرهم، الرقي، جعفر بن الله وعبد الحميدي، بكر وأبا

 الحكيمي، أحمد بن ومحمد المحاملي، والقاضي المدائني، إسحاق بن الله عبد

 يوم مات ثقة، كان الدارقطني: وقال الصفار، محمد بن وإسماعيل

 ومائتين، وسبعين خس سنة الحجة ذي من بقيت عشرة إلحدى الخميس

عنه. مختصرًا ٥٧٠ /٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن
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 بن شكر بن الفضل بن أحد بن علي بن العزيز عبد-١١٥٥

بكران.

 »التاريخ« في الخطيب قال األزج، باب أهل من الخياط القاسم أبو

 بن الله وعبد النحوي، كيسان بن أحمد بن محمد بن علي سمع: : ٤٦٨/١٠

 كثير صدوقا وكان عنه كتبنا العسكري، بن الله عبد وأبا الزبيي، إبراهيم

 مائة، وأربع وأربعين أربع سنة المحرم مستهل األحد ليلة في مات الكتاب،

 روى الصفات، في مصنف له ن٦٥٦/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

 القيرواني، سبعون بن الله وعبد الحنبلي، يعلى أبو القاضي عنه:

الهمذاني. إسماعيل بن ومحمد الكاشغري، األلمعي علي بن والحسين

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

ه. مسند

الدراوردي. عبيد أبي بن عبيد بن محمد بن العزيز عبد-١١٥٦

 وحميد الليثي، زيد بن أسامة عن: روى جهينة، مولى المدني، محمد أبو

 منصور، بن سعيد عنه: وروى الرحمن، عبد أبي بن وربيعة الطويل،

 يوثق أنس بن مالك كان الحجاج، بن وشعبة الثوري، وسفيان

 من حدث وإذا بالطلب، معروفًا كان حنبل: بن أحمد وقال الدراوردي،

 كتبهم من يقرأ وكان وهم، الناس كتب من حدث وإذا صحيح، فهو كتابه

 عمر، بن الله عبيد عن يرويها عمر بن الله عبد حديث قلب وربما فيخطئ،
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 وقال بأس، به ليس آخر: موضع في وقال حجة، ثقة معين: بن يحيعى وقال

 وقال فيخطي، الشيء حفظه من حدث فربما الحفظ، سيئ زرعة: أبو

 وقال ثقة، العجلي: وقال يغلط، الحديث كثير ثقة كان سعد: بن محمد

 سنة توفي الوهم، كثير أنه إال واألمانة، الصدق أهل من كان الساجي:

الجماعة له روى ومائة، وثمانين سبع

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

القسملي. مسلم بن العزيز عبد - ١١٥٧

 إسحاق أبي عن: روى البصري، ثم المروزي زيد أبو موالهم

 مهدي، ابن وعنه: األنصاري، سعيد بن ويحيعى دينار، بن الله وعبد الهمداني،

 ثقة، معين: ابن قال الوارث، عبد بن الصمد وعبد العقدي، عامر وأبو

 من كان إسحاق: بن يحيى وقال ثقة، الحديث صالح حاتم: أبو وقال

 روى صدوق، خراش: ابن وقال ثقة، والعجلي: نمير ابن وقال األبدال،

ماجه. ابن سوى الجماعة له

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

 الدرداء أبو الضريس، بن سالم بن منيب بن العزيز عبد -١١٥٨

المروزي.

وعنه: خنيس، بن يزيد بن ومحمد الهيثم، بن عثمان عن: روى
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 النسائي وقال صدوق، حاتم: أبو قال حاتم، وأبو ماجه، وابن النسائي،

 مستقيم وقال: »الثقات»، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس والدارقطني:

ماجه. وابن النسائي له روى فيه، دعابة على الحديث

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

المدني. يحيى بن العزيز -عبد١١٥٩

 بالل، بن وسليمان »الموطأ«، مالك عن: روى نيسابور، نزيل

 سلمة بن وأحمد شبيب، بن وسلمة فهد، بن إبراهيم وعنه: والليث،

 أحدث ال وقال تركه، ثم أبي منه سمع حاتم: أبي ابن قال النيسابوري،

للتميز. الحافظ ذكره يصدق، ليس زرعة: أبو وقال ضعيف، عنه

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 األصبغ أبو البكائي يوسف بن يحيى بن العزيز عبد - ١١٦٠

الحراني.

 مسلم، بن والوليد عيينة، بن سفيان عن: روى البكاء، بني مولى

 وقال صدوق، حاتم: أبو قال الرازي، حاتم وأبو داود، أبو عنه: وروى

 ال عدي: بن أحمد أبو وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، داود: أبو

 داود أبو له روى ومائتين، وثالثين خس سنة مات برواياته، بأس

والنسائي.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 التمار نصر أبو الزبير بن الله عبد بن الغفار عبد - ١١٦١

الموصلي.

 الحناط، شهاب أبا سمع :١١٧٢/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وغيره، الموصلي، يعلى أبو عنه: وروى مسهر، بن وعلي عمران، بن والمعافى

 انتهى. تاريخه، في محمد بن يزيد ذكره ومائتين، وأربعين ثالث سنة توفي

»الثقات«. في حبان ابن وذكره

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

يوسف. بن محمد بن القادر عبد بن محمد بن القادر عبد-١٦٢

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال البغداي، بكر أبي بن طالب أبو

 الكبار المصنفات سمع الخالفة، دار داخل القرية يسكن كان :٢٥٥/١١

 بشران، بن بكر وأبي البرمكي، إسحاق وأبي المذهب، ابن علي أبي من:

 الهمذاني، العالء وأبو السلفي، عنه: روى المرويات، بكثرة وقته في وتفرد

 دين، ثقة صالح، شيخ السمعاني: قال وغيرهم، عساكر، ابن والصائن

 عنه وحمل البلدان، في الرواية عنه اسشرت السماع، كثير الرواية، في متحر

 االحتياط في والده طريقة على طالب أبو تربى السلفي: وقال الكثير،

 ثقة، الجملة، حسن الفضل، كامل وكان تكلف، غير من الدين في التام

 بكر أبو والده وكان مثله، رأيت من قل مزيد، عليها ما غاية إلى متحريا

العالم الثقة األمين الشيخ :٣٨٦ ا ١٩ »السير« في وقال الله، خلق أزهد
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 ذي عشر ثامن الجمعة، يوم آخر في توفي عطاف. بن محمد قال المسند،

انتهى. وخسمائة. عشرة ست سنة الحجة،

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

عترة. بن عمحمد بن عمحمد بن القاهر عبد - ١١٦٣

 صالح أبي بن شيبان بن محمد بن الصمد عبد بن أحمد واسمه

 بغداد، سكن : ١٣٩/١١ »التاريخ« في الخطيب قال الموصلي، بكر أبو

 عنه كتبت الزرقي، محمد بن موسى هارون، أبي عن بها وحدث

 مقبرة في ودفن مائة، وأربع سبع سنة من رمضان شهر في مات ثقة، وكان

 مختصرًا ١٢٠/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم حرب، باب

عنه.

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

٠٥ مسئد

الجهم. أبو الكوفي، خنيس بن بكر بن القدوس عبد-١١٦٤

 بن إبراهيم وعنه: عروة، بن وهشام مغول، بن ومالك أبيه، عن: روى

 به، بأس ال حاتم: أبو قال منيع، بن وأحمد حنبل، بن وأحمد الفراء، موسى

ماجه. وابن الترمذي له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

- ٢٦٢ -



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 بكر أبو شعيب بن الكبير عبد بن محمد بن القدوس عبد-١١٦٥

البصري. العطار المعولي الحبحابي

 البخاري، وعنه: داود، بن الله وعبد صالح، وعمه أبيه، عن: روى

 وذكره ثقة، النسائي: وقال صدوق، حاتم: أبو قال والنسائي، والترمذي،

 البخاري له روى به، بأس ال مسلمة: وقال »الثقات«، في حبان ابن

ماجه. وابن والنسائي والترمذي

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

المخارق. أبي بن الكريم عبد-١١٦٦

 مكة، نزل البصري، أمية أبو المعلم، طارق ويقال: قيس، واسمه

 عنه: روى الشعي، وعامر مالك، بن وأنس النخعي، إبراهيم عن: روى

 الله عبد قال ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو أنس، بن ومالك السفيانان،

 عن حماد سألني معمر: قال الرزاق: عبد عن أبيه عن حنبل بن أحمد ابن

 أمية، أبا الكريم عبد يعني أفقههم، تركت قد فقال: فذكرتهم، فقهائنا

 مسلم له وروى البخاري به استشهد اإلرجاء على يوافقه كان أبي: فقال

 باب في البخاري ذكره والباقون، المسائل كتاب في داود وأبو المتابعات، في

 عن األحول سليمان عن عيينة بن سفيان حديث عقيب بالليل التهجد

 »وال أمية: أبو الكريم عبد وزاد سفيان: قال عباس، ابن عن طاووس

انتهى. بالله"، إال قوة وال حول
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 في حجر ابن قاله كما المسند الموصول حكم في الزيادة هذه قلت:

 محمد أبو الحافظ وقال المزي، زعمه كما تعاليقه من وليس »التهذيب«،

 كتابه، صدر في جرحه مسلم بين اإلشبيلي: سعيد بن أحمد بن الله عبد

 االحتمال، على عنده أنه فدل شيء، على أمره من ينبه فلم البخاري وأما

 االحتمال، على فهو جرحه فيه أبين لم من كل »التاريخ": في قال قد ألنه

 على مجمع البر: عبد ابن وقال انتهى. يحتمل، فال نظر فيه قلت وإذا

 مالكا غر ورعه، مع وأيوب العالية أبو جرحه من أجل ومن ضعفه،

 ترغيبًا، عنه ذكر إنما حكما، منه يخرج ولم بلده، أهل من يكن ولم سمته،

 جزم وبه انتهى. ومائة، وعشرين سبع سنة مات الذهي: مخط قرأت

 مات أنه يقتضي ما خيثمة أبي ابن تاريخ وفي الكبير« »تاريخه في البخاري

تاريخه. من آخر موضع في به صرح وكذلك ومائة، وعشرين ست سنة

 تاريخ عن ٢٢٠/٣ 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:

مسانيدهم في خسرو وابن المقرئ وابن

الجرجاني. الله عبيد بن الكريم عبد - ١١٦٧

 محمد بن الكريم عبد :٦٨٤/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 عن: روى بمكة، وجاور القضاء من هرب جرجان، قاضي الجرجاني،
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 بن وقتيبة الله، عبيد بن وهشام الشافعي، وعنه: حنيفة، وأبي يزيد بن ثور

ومائة. وسبعين بضع سنة مات سعيد،

 اإلمام عن يروي :٢٤٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي

الجرجاني. محمد بن الكريم عبد-١١٦٨

 من فارًا مكة إلى انتقل جرجان، قاضي سهل أبو ويقال: محمد، أبو

 حنيفة أبي واإلمام جريج بن الملك عبد عن: روى بها، ومات القضاء

 ذكره القاضي، يوسف وأبو عيينة بن سفيان عنه: وروى ثابت بن النعمان

 قال الناس خيار من وكان مرجثًا كان وقال: »الثقات«، في حبان ابن

 القضاء فترك بجرجان القضاء على كان منه، خيرا مرجائً أر لم قتيبة:

الترمذي. له روى ومائة، وسبعين نيف سنة في بها ومات مكة إلى وهرب

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

٠ بهما مسند

عقل. بن الكريم -عبد١١٦٩

 جملة من وقال: ٢٢٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي التابعين:

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:
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األزدي. رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد عبد-١١٧٠

 بن الملك عبد عن: روى األصل، مروزي المكي الحميد عبد أبو

 إدريس بن ومحمد حنبل، بن أحمد عنه: وروى سعد، بن والليث جريج،

 وكان اإلرجاء، في غلو فيه وكان ثقة، حنبل: بن أحمد قال الشافعي،

 به ليس النسائي: وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال الشكاك، هؤالء يقول:

 يكتب بالقوي ليس حاتم: أبو وقال ثقة، آخر: موضع في وقال بأس،

 سنة مات لين، أيضًا وأبوه به، يعتبر به يحتج ال الدارقطني: وقال حديثه،

واألربعة. مسلم له روى ومائتين، ست

 تاريخ عن ٢٣٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

 وهو المسانيد هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: يروى هو وقال: البخاري

كثيرًا مسنده في عنه يروي الشافعي، اإلمام شيخ

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

المجيد. -عبد١١٧١

 :٤ ٠٣ ص »اإليثار« في حجر ابن وقال - هكذا األصل في -

 العدوي الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد والصواب

 وروى الشامي، ومكحول عباس، وابن أبيه، عن: روى المدني، عمر أبو

 والنسائي العجلي وقال والزهري، وعمر، الكبير وعبد زيد أوالده عنه:

 وذكره مأمون، ثقة داود: أبي بن بكر أبو وقال ثقة، خراش: وابن
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 في مجران توفي الخطابي زيد بن إسحاق وقال »الثقات"، في حبان ابن

الجماعة. له روى هشام، خالفة

آثاره. في الحسن بن محمد ذكره أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

احد. بن علي بن محمد بن المحسن عبد -١١٧٢

 قال بالشيحي، المعروف التاجر، البغدادي بكر أبي بن منصور أبو

 بن الحسين أبا بدمشق سمع . ٤٨٥/٣٦ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن

 الملك وعبد الجوهري، محمد وأبا غيالن، بن طلب أبا وببغداد نصر، أبي

 منه أكبر وهو الخطيب بكر أبو عنه: روى بمصر، مسكين بن الله عبد ابن

 بن السعود أبو عنه: وحدثنا الدهستاني، الكريم عبد بن وعمر إسنادا، وأعلى

 أنبل من كان فقال: العبدري، عامر أبو وذكره العبدري، عامر وأبو المجلي،

 سنة األولى جمادى من عشر السادس االثنين يوم توفي وأوثقه، رأيت من

 »السير« في الذهي وقال الثالثاء، يوم ودفن وأربعمائة، وثمانين سبع

 النصري المالكي الفقيه الصدوق الجوال المحدث اإلمام الشيحي :١٥٢/١٩

 فقال. الحافظ محمد بن إسماعيل عنه سئل السفار، التاجر النصرية محلة من

 ثقة، كيسا نبيالً فاضالً كان سكرة بن علي أبو وقال ثقة، فاضل جليل شيخ

 السمعاني: قال به، خصه بغداد بتاريخ الخطيب بكر أبي أصل عنده وكان

 البرداني: وقال بخطه، تاريخه إليه فأهدى العراق إلى الخطيب نقل الذي هو

كثيرا. كتب متموالً سريا أمينا كان

-٢٦٧-



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

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

حرب. أبي بن العز أبو علوي بن زهير بن المغيث عبد -١١٧٣

 سمع الحربية، أهل من :٣/١٥ بغداد تاريخ ذيل في النجار ابن قال

 وحصل المشائخ، على وقرأ ببغداد، بنفسه وطلب الكثير، الحديث

 صالحا، متدينا وكان وفاته، حين إلى الناس يفيد يزل ولم األصول،

 سمع األخالق، حميد السيرة، جميل الطريقة، حسن أمينا، صدوقا،

 بن الله عبيد بن أحمد العز وأبا الحصين، بن محمد بن الله هبة القاسم أبا

 له وبورك أقرانه، من سمع حتى يسمع يزل ولم أحمد، غالب وأبا كادش،

 توفي جماعة، عنه وحدثنا الكبار، منه وسمع مروياته، بجميع حدث حتى

 عليه وصلى وخمسمائة، وثمانين ثالث سنة محرم عشر ثالث األحد يوم

بالحربية، المذكور اليوم في الكثير الخلق

 تاريخ عن ٢٧٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

محمد. بن طلحة مسند في شيوخي شيخ هو وقال النجار ابن

األعور. الكوفي الشيباني إياس بن الملك -عبد١١٧٤

 بن حميد عنه: وروى الشيباني، عمرو وأبي النخعي، إبراهيم عن: روى

 األعور الملك عبد المغيرة: قال حنيفة، وأبو الشيباني، إسحاق وأبو غنية، أبي

 من وكان جدا، ثبتوه داود. أبو وقال إبراهيم، عن روى فيما حماد من أثبت

داود. أبو له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره إبراهيم، أصحاب كبار
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 تاريخ عن ٢٢٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروى وقال: البخاري

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

 بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبي بن الملك عبد -١١٧٥

المدني. المخزومي المغيرة بن هشام

 الملك عبد عنه: وروى ثابت، بن بنزيد وخارجة أبيه، عن: روى

 ثقة، النسائي: قال الزهري، شهاب بن مسلم بن ومحمد جريج، ابن

 وقد سريا سخيا كان سعد: بن محمد وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره

 وله ثقة وكان الملك، عبد بن هشام خالفة أول في مات عنه، روي

الجماعة. له روى ثقة، مدني العجلي: وقال أحاديث

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في نعيم وأبو آثاره،

الكوفي. الخزاعي غنية ابي بن بنحميد الملك -عبد١١٧٦

 واألعمش، السبيعي، إسحاق وأبي أبيه، عن: روى أصبهاني، أصله

 ثقة، معين: ابن عن منصور بن إسحاق قال ووكيع، والثوري، ابنه، وعنه:

الجماعة. له روى »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، العجلي: وقال

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:
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رزين. بن الملك -عبد١١٧٧

 وفي حجاج، عنه: روى :٤١٣/٥ »التاريخ« في البخاري قال

 بن حجاج عنهم روى المراسيل، يروي رزين بن الملك عبد:٢٧٣٢ »الثقات«

األعور. محمد

 تاريخ عن :٢٤٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

زريق. بن الملك عبد :١٢٧ ص الجمان« »عقود وفي

سليمان. أبي بن الملك عبد -١١٧٨

 الله عبد أبو وقيل. سليمان، أبو ويقال. محمد، أبو ميسرة واسمه

 رباح، أبي بن وعطاء مالك، بن أنس عن: روى األئمة، أحد العرزمي

 قال المبارك، وابن والثوري، شعبة، عنه: وروى جبير، بن وسعيد

 سفيان: عن المبارك ابن وقال حفظه، من يعجب شعبة كان مهدي: ابن

 وذكر سليمان أبي بن الملك وعبد خالد أبي بن إسماعيل الناس حفاظ

 من الملك عبد أحمد: وقال ميزان، الملك عبد المبارك: ابن وقال جماعة،

 وقال عندنا، منه أثبت جريج وابن جريج، ابن يخالف كان أنه إال الحفاظ

 زرعة أبو وقال الكوفيين، أعيان من الملك عبد أحد: عن الميموني

 ثقة، سليمان أبي بن الملك عبد يقوالن: ويحيى أحمد سمعت الدمشقي:

 الحديث، في ثبت ثقة العجلي: وقال حجة، ثقة الموصلي: عمار ابن وقال
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 ثقة كان سعدم ابن وقال به، بأس ال زرعة: أبو وقال ثقة، النسائي: وقال

 وأربعين خس سنة الحجة ذي في مات عدي: بن الهيثم وقال ثبتا، مأمونًا

واألربعة. ومسلم تعليقًا البخاري له روى ومائة،

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 سعد أبو أحمد بن محمد بن الرحن عبد بن الملك عبد-١٧٩

٠ الحنفي السرخسي

 ببغداد ولد أظنه ٩٦/١٥ بغداد« تاريخ »ذيل في النجار ابن قال

 هذا سعد أبو سمع مات، وبها البصرة قضاء وولي بها، مقيما والده وكان

 بن منصور الفتح وأبا الحفار، جعفر بن محمد بن هالل الفتح أبا ببغداد

 محمد بن محمد بن علي الحسن أبا وبنيسابور الكاتب، األصبهاني الحسين

 وشهد سواد، بن طاهر وأبو خيرون، بن الفضل أبو عنه: روى الطرازي،

 وأربعمائة، سبعين سنة توفي ماكوال، بن الله عبد أبي القضاة قاضي عند

 قضاء ولي بغداد علماء من ٢٩٧/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

شوال. في مات وبها البصرة

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

القرشي. جارية بن سويد بن عمير بن الملك عبد-١١٨٠

 المعروف الكوفي، عمر أبو ويقال: عمرو، أبو اللخمي ويقال:
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 بن وجابر قيس، بن األشعث عن: وروى موسى، وأبا عليًا رأى بالقبطي،

 عن البخاري قال وشعبة، والسفيانان، موسى، ابنه عنه: وروى سمرة،

 جدًا الحديث مضطرب أحمد: وقال حديث، مائتي نحو له المديني: بن علي

 وقال منها، كثير في غلط وقد حديث، خسمائة له أرى ما روايته، قلة مع

 ليس حاتم: أبو وقال الحديث، صالح هو العجلي: وقال مخلط، معين: ابن

 ليس النسائي: وقال موته، قبل حفظه تغير الحديث، صالح وهو مجافظ،

 عن البرقي ابن وقال الحديث، في ثبتًا ثقة كان نمير: ابن وقال بأس، به

 وثالثين ست سنة مات حديثين، أو حديث في أخطأ أنه إال ثقة معين: ابن

الجماعة. له روى ومائة،

 تاريخ عن ٢١٨/٣ 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

 الرقاشي قالبة أبو محمد بن الله عبد بن محمد بن الملك عبد-١١٨١

الحافظ. الضرير

 ماجه، ابن وعنه: داود، وأبي العقدي، عامر وأبي أبيه، عن: روى

 كتبت مأمون، أمين صدق رجل داود: أبو قال خزيمة، وابن والصغاني،

 والمتون، األسانيد في الخطأ كثير صدوق الدارقطني: وقال بالبصرة، عنه
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 في حبان ابن وذكره روايته، في األوهام فكثرت حفظه من يحدث كان

ماجه. ابن له روى حديثه، أكثر يحفظ كان وقال: »الثقات«،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الطائفي. المغيرة بن الملك عبد-١١٨٢

 وروى البيلماني، بن الرحمن وعبد عباس، بن الله عبد عن: روى

 »الثقات»، في حبان ابن ذكره زياد، أبي بن ويزيد أرطاة، بن الحجاج عنه:

والترمذي. »المراسيل« في داود أبو له روى

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

 الكوفي، العامري زيد أبو الهاللي ميسرة بن الملك عبد -١١٨٣

الزراد.

 ومنصور شعبة، عنه: وروى الطفيل، وأبي عمر، ابن عن: روى

 حاتم: أبو وقال ثقة، والنسائي: خراش وابن معين ابن قال المعتمر، ابن

 زمن في توفي سعد: ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره صدوق، ثقة

 كوفي نمير: وابن العجلي وقال الحديث، كثير ثقة، وكان الله عبد بن خالد

الجماعة. له روى ثقة،

 آثاره، في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن
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الخجندي. حاد بن الواحد عبد -١١٨٤

 الفقهاء، جملة من ٢٤٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي يقول

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

العبدي. زياد بن الواحد عبد-١١٨٥

 األعمش، عن: روى البصري، عبيدة أبو وقيل: بشر، أبو موالهم

 زرعة أبو قال سعيد، بن وقتيبة مهدي، ابن عنه: وروى ومعمر،

 كان سعدن بن محمد وقال بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، حاتم: وأبو

 يرسلها كان أحاديث إلى عمد ثقة، داود: أبو وقال الحديث، كثير ثقة،

 وقال الحديث، حسن ثقة، بصري العجلي: وقال فوصلها، األعمش

 البر: عبد ابن وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره مأمون، ثقة الدارقطني:

 وقال ثبت، ثقة زياد بن الواحد عبد أن بينهم خالف ال أنه أجمعوا

 وسبعين سبع سنة مات بقادح، عليه يعتل لم ثقة الفاسي: القطان ابن

الجماعة. له روى تسع، سنة وقيل: ومائة،

 تاريخ عن ٢٤٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروى وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:
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زيد. بن الواحد عبد -١١٨٦

 عبيدة أبو العباد شيخ القدوة الزاهد ١٧٨/٧ »السير« في الذهي قال

 راشد، بن الله وعبد رباح، أبي بن وعطاء الحسن، عن: حدث البصري،

 قبيل من وحديثه الدارني، سليمان وأبو ووكيع، السماك، بن محمد وعنه:

 الحديث، متروك النسائي: وقال تركوه، البخاري: قال عندهم، الواهي

 االتقان عن غفل حتى العبادة عليه غلب ممن كان حبان: ابن وقال

 سليمان: أبو لي قال الحواري: أبي ابن قال حديثه، في المناكير فكثرت

 إذا فكان الوضوء، وقت في يطلقه أن الله فسأل الفالج الواحد عبد أصاب

 الله عبد بن محمد وعن فلج، سريره إلى رجع وإذا انطلق، الوضوء أراد

 أربعين العتمة بوضوء الصبح زيد بن الواحد عبد صلى قال: الخزاعي

 والخصوص، المحبة معاني في داخال فنون صاحب الواحد عبد وكان سنة،

 أهل أصول من شيء ذلك وفي االكتساب، رؤية من شيء عليه بقي قد

 على فيحضون السنة أهل فأما بعمل، إال نجاة ال عندهم: فإن القدر،

 بعد ومات الله، رحمة دون وحده النجاة به وليس العمل، في االجتهاد

 بعيد وهذا ومائة، وسبعين سبع سنة إلى بقي ويقال: ومائة، الخمسين

جدا.

 تاريخ عن ٢٥١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري
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البصري. بحر أبو غياث بن الواحد عبد - ١١٨٧

 ميمون، بن ومهدي سلمة، بن حماد سمع :٥/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 المعمري، علي بن والحسن القاضي، يعقوب بن يوسف عنه: روى زيد، بن وحاد

 وقال بها، وحدث بغداد قدم ثقة كان وقال: الحوفي، سهل بن وموسى

ومائيتن أربعين سنة ومات به بأس ال علي: أبو محمد بن صالح

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 بن مهدي بن محمد بن الله عبد بن محمد بن الواحد عبد - ١١٨٨

الفارسي البزاز عمر أبو مخلد، بن النعمان بن خشنام

 سمع األصل، رومي :كان ١٣/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 وكان عنه كتبنا القطان، عياش وابن مخلد، بن ومحمد المحاملي، القاضي

 من ودفن االثنين، يوم في فجأة مات الزعفراني، درب يسكن أمينا ثقة

 مقبرة في مائة وأربع عشر سنة رجب، من للنصف الثالثاء يوم وهو الغد

 بالرواية تفرد : ١٥٣/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال حرب، باب

 الغنائم وأبو البزاز، الحسين بن الله وهبة الخطيب، عنه: روى جماعة، عن

 آخرهم وخلق الحسن، بن وعاصم عثمان، أبي بن علي ابن محمد

النعالي. طلحة بن الله عبد أبو

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

٠مسنديهما في الباقي عبد ابن
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التنوري. موالهم العنبري التميمي ذكوان بن سعيد بن الوارث عبد - ١١٨٩

 عن: روى الوارث، عبد بن الصمد عبد والد البصري، عبيدة أبو

 عروبة، أبي بن وسعيد ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي السختياني، أيوب

 بن ويحيى مخلد، بن الضحاك عاصم وأبو الثوري، سفيان عنه: وروى

 المعلم حسين عن حديثا الناس أصح حنبل: بن أحمد قال القطان، سعيد

 معين بن ليحيى قلت صالح: بن معاوية وقال الحديث، في صالحا وكان

 جماعة مع سعيد بن الوارث عبد قال: البصريين؟ شيوخ أثبت من

 من أفصح فقيها رأيت ما النحوي: الجرمي عمر أبو وقال سماهم،

 وقال ثقة، زرعة: أبو وقال منه، أفصح سلمة بن حاد وكان الوارث، عبد

 كان سعد: بن محمد وقال ثبت، ثقة النسائي: وقال صدوق، ثقة حاتم: أبو

الجماعة. له روى ومائة، ثمانين سنة المحرم في بالبصرة توفي حجة، ثقة

 تاريخ عن ٢٤٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: يروى وقال: البخاري

 في الباقي عبد بن ومحمد خسرو وابن محمد بن طلحة له روى قلت:

نيدهم. مسا

 سعيد، بن الوارث عبد بن الصمد عبد بن الوارث عبد -١١٩٠

البصري. العنبري عبيدة أبو

 مسلم، وعنه: النبيل، عاصم وأبي األحمر، خالد وأبي أبيه، عن: روى
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 النسائي: وقال صدوق، حاتم: أبو قال ماجه، وابن والنسائي، والترمذي،

 والترمذي مسلم له روى »الثقات"، في حبان ابن وذكره به، بأس ال

ماجه. وابن والنسائي

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

سعيد. بن موسى بن الوليد بن الحسن بن الوهاب عبد-١١٩١

 في عساكر ابن قال العدل، تبوك بأخي المعروف الكالبي، الحسين أبو

 ومحمد اإلمام، محمد بن طاهر عن: روى :٣١٤/٣٧ دمشق« »تاريخ

 محمد بن تمام عنه: روى وآخرين، جوصا، بن الحسن وأبي خريم، ابن

 وآخرون، نظيف، بن رشأ الحسن وأبو السميساطي، القاسم وأبو الرازي،

 الشاهد الحسن بن الوهاب عبد أنا قال الحنائي، محمد بن علي عن وأسند

 سنة مات محسن، ثقة الوهاب عبد الوليد: أبو وقال األمين، الثقة الشيخ

 كان :٧٦٥/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال وثالثمائة، وتسعين ست

مأمونا. نبيالً ثقة كان الكتاني: العزيز عبد وقال بدمشق، وقته مسند

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

العرضي. السلمي أبان بن الضحاك بن الوهاب عبد - ١١٩٢

 عيينة، ابن عن: روى حمص، بنواحي سلمية سكن الحمصي، الحارث أبو

 البخاري: قال عاصم، أبي وابن ماجه، ابن عنه: وروى فديك، أبي وابن
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 وقال رأيته، قد الحديث يضع كان داود: أبو وقال عجائب، عنده

 الضحاك بن الوهاب ولعبد عدي: ابن وقال متروك، بثقة ليس النسائي:

 شعيب ابن ومحمد مسلم، بن والوليد عياش، بن إسماعيل عن كثير حديث

 خمس سنة مات عليه، يتابع ماا حديثه وبعض الشام، شيوخ من وغيرهم

ماجه. ابن له روى ومائتين، وأربعين

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

العباس. بن الوهاب -عبد١١٩٣

 بن العباس بن الوهاب عبد هو ن٢٩/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 يحيى بن أحمد عن: حدث الهاشمي، محمد أبو علي بن الوهاب عبد

 الثالج، ابن عنه: روى الصيرفي، إسحاق بن الحسين بن وأحمد الحلواني،

 الجانب ينزل وكان الحافظ، نعيم وأبو بكر، أبي بن محمد نصر وأبو

انتهى. الخيزران، مقبرة عند الشرقي

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

البلخي. ربه عبد بن الوهاب عبد -١١٩٤

 »الثقات« وفي قوله، الثوري سمع :٩٩/٦ »التاريخ« في البخاري قال

 المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال البصريون، عنه روى زاد: ٢٨٦٤

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي :٢٤٦/٣
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 زياد بن عيسى بن الحكم بن عصمة أبي بن الوهاب عبد-١١٩٥

العكبري. صالح أبو الشيباني،

 عن: بها وحدث بغداد، قدم :٢٨/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 طاهر بن والنضر الهمذاني، األسدي الله عبيد بن محمد وعن أبيه،

 ابنه وابن الوهاب، عبد بن الدائم عبد ابنه عنه: روى البصري،

 مات السكري، عمر بن وعلي الوهاب، عبد بن محمد بن السميع عبد

وثالثمائة. ثمان سنة

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت.

 بن أحد أبو الله، بنعبيد بنعلي بنعلي الوهاب عبد -١١٩٦

سكينة. بابن المعروف األمين، منصور أبي

 علو في وقته شيخ ٢٢/١٦ بغداد« تاريخ »ذيل في النجار ابن قال

 وموافقة السمت، وحسن والعبادة، والزهد واإلنفاق والمعرفة، اإلسناد

 من صباه في فأسمعه والده به بكر الصالح، السلف طريق وسلوك السنة،

 بن الله هبة القاسم أبوي من به وقرأ ناصر بن الفضل أبي الحافظ

 صدوقا ثقة كان وقالم الشحامي...، طاهر بن وزاهر الحصين بن محمد

 منه سمع المسلمين. أعالم من وعلما الدين، أركان من ركنا نبيال، حجة

 بن عمر المحاسن أبو والقاضي الزيدي، أحمد بن علي الحسن أبو الشريف

 من وخلق الحازمي، موسى بن محمد بكر أبو والحافظ القرشي، علي
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 التاسع االثنين يوم سحرة توفي حجة، وهو عنه ورووا الكبار، األئمة

وستمائة. سبع سنة من اآلخر ربيع شهر من عشر

. ١٦٣/٢ ه اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 تاريخ عن ٢٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

حنبل. ابن تاريخ في شيوخي شيخ هو وقال: النجار ابن

 حية، أبي بن الوهاب عبد بن عيسى بن الوهاب عبد-١١٩٧

الجاحظ. وراق القاسم، أبو

 إسرائيل، أبي بن إسحاق سمع: :٢٨/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى الدورقي، إبراهيم بن ويعقوب مالج، بن معاوية بن ومحمد

 الكتاني، حفص وأبو شاهين، وابن والدارقطني، حيويه، بن عمر أبو

 الدارقطني: وقال القرآن، في الوقف إلى ويذهب روايته، في صدوقا وكان

 مائة، وثالث عشر تسع سنة من شعبان في مات بالوقف، يرمي ثقة،

عنه. مختصرًا ٣٥٦/٧ اإلسالم يخ تار في الذهي له وترجم

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

المقرى. المكي فليح بن الوهاب عبد -١١٩٨

 »تاريخ في الذهي قال كريز، بن عامر بن الله عبد مولى إسحاق أبو

 بن شبل بن داود على قرأ بالقراءة، الحذاق أحد :١١٧٤/٥ اإلسالم«
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 من وسمع المكيين، من وجماعة بزيع، بن ومحمد سبعون، بن ومحمد عباد،

 عنه روى ميمون، بن الله وعبد طلحة، بن واليسع عيينة، بن سفيان

 الدينوري، عمران بن ومحمد المكي، الخزاعي إسحاق عرضًا: القراءة

 بن الرحن عبد وقال الحديث، منكر البخاري. قال الحداد، محمد بن والحسن

 اثنتين سنة عنه كتبت صدوق فقال: عنه وسئل أبي عنه روى حاتم: أبي

 وفي ٤١/٨ »الثقات« في حبان ابن وذكره انتهى. ومائتين، وأربعين

صدوق. مكي حاتم: أبو قال ،٧٣/٦ »الجرح«

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

 بندار، بن الحسن بن أحمد بن المبارك بن الوهاب عبد -١١٩٩

األنماطي. البركات ابو

 وكتب وقرأ سمع :٣٨٠/١٥ بغداد« تاريخ »ذيل في النجار ابن قال

 آخر إلى الناس ويفيد يسمع يزل ولم والنازل، العالي وحصل الكثير،

 وكان عنه، ورووا الكبار عنه وكتب مروياته، بأكثر وحدث عمره،

 والنزاهة، والعفة والديانة، الطريقة وحسن والمعرفة، بالحفظ موصوفا

واألمانة. والصدق والثقة

 بن أحمد الحسين وأبا الصريفيني، محمد بن الله عبد محمد أبا سمع:

 عنه: لنا وروى الزيني، علي بن محمد بن محمد نصر وأبا النقور، بن محمد

 توفي األخضر، بن محمد وأبو سكينة، بن أحمد وأبو الجوزي، بن الفرج أبو
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وخسمائة. وثالثين ثمان سنة المحرم من والعشرين الثاني الخميس يوم

.٦٨٥/٢٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 تاريخ عن ٢٧٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

النجار. ابن

الجبلي. الشامي محمد أبو الحوطي نجدة بن الوهاب عبد -١٢٠٠

 عياش، بن إسماعيل عن: روى نجدة، بن الوهاب عبد بن أحمد والد

 قال الحمصي، عمرو بن وصفوان داود، أبو عنه: وروى الوليد، بن وبقية

 ثقة، ثقة عاصم: أبي بن بكر أبو وقال ثقة، السدوسي: شيبة بن يعقوب

 اثنتين سنة مات ثقة، كان قانع: ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره

والنسائي. داود أبو له روى ومائتين، وثالثين

 تاريخ عن ٢٤٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له وروى البخاري،

٠ الكشي نصر بن حميد بن عبد -١٢٠١

 عن: روى الحميد، عبد اسمه إن قيل: بالكشى، المعروف محمد أبو

 حبان: ابن قال والترمذي، مسلم، عنه: وروى نعيم، وأبي الرزاق، عبد

 مسلم له روى ومائتين، وأربعين تسع سنة مات وصنف، جمع ممن كان

والترمذي.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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يزيد. بن -عبدخير١٢٠٢

(.١٠٩٣) في ترجته سبقت

الكوفي. محمد أبو الكالبي، سليمان بن عبدة -١٢٠٣

 األنصاري، سعيد بن ويحيى خالد، أبي بن إسماعيل عن: روى

 ثقة أحمد: قال شيبة، أبي وابنا وإسحاق، أحمد، وعنه: األحول، وعاصم

 ثقة العجلين وقال الفقر، شديد وكان بدنه، في صالح مع وزيادة، ثقة

 وقال ثقة، كان سعد: ابن وقال يقرئ، قرآن صاحب صالح رجل

الجماعة. له روى ثقة، الدارقطني:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

األصل. رازي محمد أبو شعيب بن بشر بن عبدوس-١٢٠٤

 زيد، بن حماد عن حدث ١١٦/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 الحسن بن أحمد عنه: روى الحميد، عبد بن وجرير القاضي، يوسف وأبي

 بن أحد بن الله وعبد السوطي، إسماعيل بن محمد بن وأحمد الصباحي،

 ببغداد حدث الري، أهل من به، بأس ال الدارقطني: قال البزاز، ثابت

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم انتهى به يعتبر الستين، قبل

التاريخ. من ملخصًا ١٩/٦

 بن ومحمد الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد

 مولى الكسائي محمد ابو منصور بن احد بن الله عبيد -١٢٠٥

همذان. أهل من هاشم بني

 الحنفي، خليد بن محمد سمع؟ :٣٣٩/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 فروى بها، وحدث بغداد، وقدم ونحوهم، حرب، بن زهير خيثمة وأبا

 النجاد، سلمان بن وأحمد مخلد، بن ومحمد صاعد، بن يحيى عنه:

 كتاب في الحافظ أحمد بن صالح وقال القاضي، قانع بن الباقي وعبد

 محله المقرئ، يعني محمد، بن أحمد عنه حدثنا "، الهمذانيين »طبقات

عنه. مختصرًا ٧٧٦ ا٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم الصدق،

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

٠ ه مسند

 الصيرفي األزهري القاسم ابو عثمان بن أحد بن الله عبيد - ١٢٠٦

السوادي. بابن أيضا المعروف البغدادي

 القطيعي، مالك ابن سمع :٣٨٥/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 سعيد وأبا العسكري، عبيد بن محمد بن والحسين ماسي، بن محمد وأبا

 من المكثرين أحد كان وقال: أمثالهم، من ذكره يطول ومن الحرقي،

 وأمانة صدق مع له، والجامعين به المعنيين من وسماعًا كتابة الحديث

 للقرآن، درس ودوام معتقد، وحسن مذهب، وسالمة واستقامة، وصحة
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 بدرب يسكن وكان الطوال، والكتب الكبار، المصنفات منه وسمعنا

 سنة صفر من عشر التاسع الثالثاء يوم في مات طابق، نهر من اآلجر

 المحدث !٥٧٨/١٧ »السير« في الذهي وقال وأربعمائة، وثالثين خس

الرواية. بحور من وكان المقرئ، الحجة

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

مسنديهما، في الباقي عبد

البزاز. العباس أبو اعين بن محمد بن جعفر بن الله عبيد-١٢٠٧

 الكندي، الوليد بن بشر سمع: :٣٤٥/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى وآخرين، األودي، لله بنعبد وعمرو إسرائيل، بن وإسحاق

 بن الحسين وأبو الخرقي، جعفر بن العزيز وعبد المنادي، ابن الحسين أبو

 في لين أنه الدارقطني الحسن أبو وذكر وغيرهم، المظفر بن ومحمد لؤلؤ،

 تسع سنة رمضان شهر من عشر السادس الجمعة يوم في مات الرواية،

 مختصرًا ١٤٦/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم مائة، وثالث

عنه.

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

الرازي. بابن المعروف علي ابو محمد بن جعفر بن الله عبيد-١٢٠٨

 :٣٥ ٠/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال الثلج، أبي بن بكر أبي جار
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 بن والحسن الكندي، نصر بن وإبراهيم الدوري، محمد بن عباس سمع

 بن الحسين وأبو الصيرفي، محمد بن سعد عنه: روى العامري، عفان بن علي

 قانع: ابن قال ثقة، كان وقال: الشخير، بن الله عبيد بن ومحمد البواب،

وثالثمائة. وعشرين إحدى سنة مات

مسنده. في المقرئ ابن له وروى الخوارزمي يترجم لم قلت:

البصري. الحميري الرحن عبد بن حميد بن الله عبيد - ١٢٠٩

 علقمة، بن وسلمة الحذاء، خالد وعنه: والشعي، أبيه، عن: روى

 في حبان ابن وذكره أعرفه، ال معين: ابن قال زاذان، بن ومنصور

 المسانيد« »جاع في الخوارزمي وقال داود، أبو له روى »الثقات"،

المسانيد. فيهذه اإلمامأبيحنيفة عن ويروي :٢٤٢/٣

داود. بن الله عبيد-١٢١٠

 عند الحديث هذا في كما داود بن الله عبد والصواب مصحف، هو

 »تعجيل في الحافظ وقال الله« »عبد وفيه الطريق، بهذا خسرو ابن

 قال: الله رحمه الصادق يعني جعفر عن داود بن الله عبد : ٥٣٦ المنفعة«

 حنيفة أبو عنه. روى ..، المزارعة. أتكره عمر ابن يعني لسالم قلت.

 فرواية كذلك أنه ظهر فإن الخريي، يكون أن يحتمل قلت: مجهول، وهو

 داود بن الله وعبد انتهى. األصاغر، عن األكابر رواية من عنه حنيفة أبي

 له ترجم حنيفة، أبي اإلمام أصحاب ومن البخاري، رواة من الخريي
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بالبسط. ٣٣٢ »فضائله« في السعدي العوام أبي ابن

 تاريخ عن ٢٤٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

 خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسنده. في

المكي. الحصين ابو القداح زياد ابي بن الله عبيد-١٢١١

 رباح، أبي بن وعطاء جبير، بن وسعيد األفطس، سالم عن: روى

 بن ويحيى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو الثوري، سفيان عنه: وروى

 وقال بذاك، يكن لم وسطا كان القطان: سعيد بن يحيى قال القطان، سعيد

 وفي بأس، به ليس معين: بن يحيى وقال بأس، به ليس حنبل: بن أحمد

 النسائي وقال نسب، القداح سعيد وبين بينه ليس ضعيف عنه. رواية

 ليس آخر: موضع وفي بالقوي، ليس آخر: موضع في وقال بأس، به ليس

 منكرا، شيائً حديثه في أر ولم الثقات عنه حدث قد عدي: ابن وقال بثقة،

 في الحاكم وقال ثقة، العجلي: وقال انفرد، إذا به يحتج ال حاتم: أبو وقال

 داود أبو له روى ومائة، خسين سنة مات الثقات، من كان المستدرك

ماجه. وابن والترمذي

 تاريخ عن ٢٢٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه: يروى وقال: البخاري
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مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

المصري. القاسم ابو عفير، بن كثير بن سعيد بن الله عبيد -١٢١٢

 وجماعة، أبيه، عنن روى :٥٧٣/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 قديد، بن الحسن بن وعلي األصبهاني، إسحاق بن الحسين عنه: روى

 حديثه يشبه ال المقلوبات، الثقات عن يروي حبان: ابن قال وآخرون،

 عن قديد، ابن عنه: روى قلت: به، االحتجاج يجوز وال الثقات، حديث

 يغني، حتى ببغداد يحدث ال حلف أنه سعد، بن إبراهيم حكاية سعيد أبيه

 منكرا حديثا الصحيحين بإسناد مالك عن أبيه عن الحسين عنه: وروى

آخرها. في ومائتين وسبعين ثالث سنة توفي جدا،

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

 الخفاف، القاسم ابو الحسين بن الله عبد بن الله عبيد - ١٢١٣

النقيب. بابن المعروف

 وسمع الشبلي، بكر أبا رأى :٣٨٢/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن إسحاق بن أحمد بن محمد طالب وأبا الصفار، مسلم بن الله عبد بن محمد

 وبلغني السنة، في شديدا وكان صحيحا، سماعه وكان عنه كتبت البهلول،

 أي أبالي ما وقال: الرافضة، شيخ المعلم ابن مات لما للتهنئة جلس أنه

 الرؤساء رئيس وسمعت المعلم، ابن موت شاهدت أن بعد مت وقت

 الرصافة، ناحية جواره في ينزل وكان يذكره الحسن بن علي القاسم أبا
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 الفجر يصلي كثرة عددها حفظ عني ذهب سنة وكذا كذا مكث فقال:

 سلخ الجمعة يوم في مات بالتهجد، الليل ويحيي العشاء، وضوء على

 »تاريخ في الذهي له وترجم مائة، وأربع عشرة خس سنة من شعبان

عنه. مختصرًا ٢٥٦/٩«اإلسالم

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

مسنديهما. في الباقي عبد

المدني. التيمي يحيعى أبو موهب، بن الله عبد بن الله عبيد -١٢١٤

 يسار، بن وعطاء الرحمن، عبد بنت وعمرة هريرة، أبي عن: روى

 بن الله عبد بن الرحمن عبد بن الله عبيد أخيه وابن يحيى، ابنه عنه: وروى

 اإلمام وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره يعرف، ال أحمد: قال موهب،

 له روى الحال، مجهول الفاسي: القطان ابن وقال نعرفه، ال الشافعي:

ماجه. وابن والترمذي داود وأبو المفرد« »األدب في البخاري

 آثاره، في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن

 بن شبيل أبو واقد، بن الرحمن عبد بن الله عبيد-١٢١٥

الواقدي. مسلم أبي

 بن إسحاق و أبيه، عن حدث :٣٤٠/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 األنباري بن بكر أبو عنه: روى األزدي، يحيى بن ومحمد إسرائيل، أبي
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 بن طالب وأبو القاضي، كامل بن وأحمد السماك، بن عمرو وأبو النحوي،

ومائتين وتسعين ثمان سنة مات ثقة، كان وقال: التنوخي، البهلول

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

المخزومي. لقرشي فروخ بن يزيد بن الكريم بنعبد الله عبيد -١٢١٦

 المشهورين األئمة أحد مطرف بن عياش مولى الرازي، زرعة أبو

 عن: روى المتقنين، والحفاظ المكثرين والجوالين المذكورين واألعالم

 والنسائي، والترمذي، مسلم، عنه: وروى نعيم، وأبي حنبل، ابن أحمد

 بكر أبو وقال إمام، حاتم: أبو وقال ثقة، النسائي: قال ماجه، وابن

 مرة غير بغداد قدم صادقا، مكثرًا متقنًا حافظا ربانيًا إمامًا كان الخطيب:

 ال حديث كل راهويه: بن إسحاق وقال وذاكره، حنبل بن أحمد وجالس

 يوم ودفن االثنين، يوم بالري مات أصل، له ليس الرازي زرعة أبو يعرفه

 مسلم له روى ومائتين، وستين أربع سنة الحجة ذي سلخ الثالثاء،

ماجه. وابن والنسائي والترمذي

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

 الخطاب بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر بن الله عبيد-١٢١٧

عثمان. أبو المدني، العمري العدوي

 صحبة، ولها خالد بنت خالد أم عن: روى السبعة، الفقهاء أحد
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 عمر، بن الله عبد بن وسالم الرحمن، عبد بن خبيب وخاله أبيه، وعن

 حاتم أبو قال وشعبة، والسفيانان، والحمادان، الله، عبد أخوه عنه: وروى

 بن الله عبد وقال رواية، وأكثرهم وأحفظهم، أثبتهم، الله عبيد أحمد: عن

 ثقة النسائي: وقال الثقات، من عمر بن الله عبيد معين: ابن عن أحمد

 سادات من كان منجويه؟ ابن وقال ثقة، حاتم: وأبو زرعة أبو وقال ثبت،

 واتقانا، وحفظًا وشرفًا وعبادة وعلمًا فضالً قريش وأشراف المدينة أهل

 نافع حديث في أثبت أحد ليس مأمون ثبت ثقة صالح: بن أحمد وقال

 عليه، متفق حافظ ثقة وقال: عمر، ابن من يسمع لم معين: ابن وقال منه،

الجماعة. له روى ومائة، وأربعين سبع سنة مات عدي: بن الهيثم وقال

 بن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن المقرئ وابن آثاريهما، في الحسن

الجشمي. ميسرة بن عمر بن الله عبيد -١٢١٨

 زيد، بن حماد عن: روى البصري، سعيد أبو القواريري، موالهم

 زرعة، وأبو حاتم، أبو وعنه: عيينة، وابن سعيد، بن الوارث وعبد

 جزرة: صالح وقال ثقة، والنسائين والعجلي معين ابن قال والصغاني،

 صدوق، حاتم: أبو وقال الحديث، كثير ثقة سعد: ابن وقال صدوق، ثقة

 داود وأبو ومسلم البخاري له روى ثقة، قاسم: بن مسلمة وقال

والنسائي.
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»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 موالهم األسدي الوليد أبي بن عمرو بن الله عبيد - ١٢١٩

الرقي. الجزري وهب أبو

 الحسن، ابن مخلد وعنهم وأيوب، واألعمش، عمير، بن الملك عبد عنم روى

 ووثقه ثقة، والنسائي: معين ابن قال حجر، بن وعلي مخلد، بن ومعمر

 له روى صدوق، ثقة الحديث صالح حاتم: أبو وقال نمير، وابن العجلي

الجماعة.

مسنده. في نعيم وأبو »الكشف« في الحارثي له روى قلت:

 القاسم أبو لؤلؤ، بن إبراهيم بن أحد بن محمد بن الله عبيد -١٢٢٠

األمين. السمسار

 القطيعي، مالك ابن سمع: :٣٨٦/١٠ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن وإدريس خزام، أبي بن الخضر بن ومحمد الوراق، إسماعيل بن ومحمد

 من بالقرب الشام باب وراء يسكن ثقة وكان عنه، كتبت المؤدب، علي

 له وترجم مائة، وأربع وأربعين ثالث سنة شوال في مات العتابيين، شارع

عنه. مختصرا ٦٤٧/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

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

.ه مند
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 القرشي موسى بن عمر بن حفص بن محمد بن الله عبيد-١٢٢١

التيمي.

 عاشة وبابن وبالعائشي، بالعيشى المعروف البصري، الرحن عبد أبو

 سلمة، بن حماد عن: روى الله، عبيد بن طلحة بنت عائشة ولد من ألنه

 داود، أبو عنه: وروى الخريي، داود بن الله وعبد عيينة، بن وسفيان

 في صدوق حنبل: بن أحمد قال الرازي، حاتم وأبو حنبل، بن وأحمد

 للحديث طالبًا كان داودم أبو وقال ثقة، صدوق حاتم: أبو وقال الحديث،

 في صدوق مرة: وقال نفسه، أفسد ما لوال الناس وأيام بالعربية، عالمًا

 »الثقات«، في حبان ابن وذكره صدوق، خراش. ابن وقال الحديث،

 وقال صدوق، الساجي. يحيى بن زكريا وقال الحديث، مستقيم وقال:

 مات العرب، بأنساب عالمًا حافظا كان حبان: ابن وقال ثقة، قانع: ابن

والنسائي. والترمذي داود أبو له روى ومائتين، وعشرين ثمان سنة

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

المختار. أبي بن موسى بن اله -عبيد١٢٢٢

 عن: روى الكوفي، محمد أبو موالهم العبسي، باذام واسمه

 بن وإسحاق البخاري، عنه: وروى الحجاج، بن وشعبة السفيانين،

 عنه، كتبنا فقد عنه اكتب مرة: وقال ثقة، معين: بن يحيى قال راهويه،

 وقال منه، أتقن نعيم وأبو الحديث حسن ثقة، صدوق حاتم: أبو وقال
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 محترقا كان داود: أبو وقال فيه، رأسا بالقرآن عالمًا وكان ثقة العجلي:

 صدوقًا ثقة كان سعد: ابن وقال ثقة، عدي: ابن وقال حديثه، جاز شيعيا

 ويروي يتشيع وكان الهيئه، حسن الحديث، كثير تعالى، الله شاء إن

 وكان الناس من كثير عند بذلك وضعف منكرة، التشيع في أحاديث

 ثالث سنة القعدة ذي في مات شيبة، أبي بن عثمان ووثقه قرآن، صاحب

الجماعة. له روى ومائتين، عشرة

 الحارثي العوام أبي ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة

الطائفي. يزيد بن الله -عبيد١٢٢٣

 الطائفي، السائب بن سعيد وعنه: التفسير، في عباس ابن عن: روى

النسائي. له روى »الثقات»، في حبان ابن ذكره أفلح، بن الله عبد بن ومحمد

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

٠-ميدالله١٢٢٤

 روى جميل بن سعيد عن عبيداله :٤٠٣ ص »اإليثار« في الحافظ قال

 زياد أبي بن الله عبيد هو والقداح انتهى. القداح، لعله حنيفة، أبو عنه:

 عنه: وروى جبير، بن سعيد عن: روى المكي، الحصين أبو القداح

 داود أبي رواة من الخامسة، من بالقوي ليس حجر: ابن قال الثوري،

ماجه. وابن والترمذي
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 كما السند هذا في محمد بن وطلحة خسرو: ابن عند وقع وقد

 العمري، حفص بن عمر بن عبيدالله هو عمر، بن عبيدالله سيأتي

الستة. رجال من السفيانان، عنه: وروى وغيره، المقبري سعيد عن: روى

 ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاريهما. في الحسن ابن

 ميسرة بن خالد بن الرحن عبد بن محمد بن أسباط بن عبيد -١٢٢٥

الكوفي. محمد أبو موالهم القرشي،

 السوائي، عقبة بن وسفيان إدريس، بن الله وعبد أبيه، عن: روى

 حاتم وأبو اإلمام« خلف القراءة »جزء في البخاري عنه: روى

 في حبان ابن وذكره شيخ، حاتم: أبو قال الهاشمي، إسحاق وأبو

ماجه. وابن الترمذي له روى ثقة، كان الحضرمي: وقال »الثقات"،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

المدني. موالهم التيمي، جريج بن عبيد-١٢٢٦

 عتاب، أبي بن زيد وعنه: هريرة، وأبي عباس، وابن عمر، ابن عن: روى

 ثقة، والنسائي: زرعة أبو قال حبيب، أبي بن ويزيد موسى، بن وسليمان

 له روى ثقة، تابعي مكي العجلي: وقال »الثقات« في حبان ابن وذكره

الترمذي. سوى الجماعة،
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مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الغطفاني. الجعد -عبيدبنأبي١٢٢٧

 أخيه ابن وعنه: وعائشة، وجابر، الجعد، أبي بن زياد أخيه عن: روى

 وقال »الثقات"، في حبان ابن ذكره ومنصور، واألعمش، زياد، بن يزيد

والليلة«. اليوم »عمل في النسائي له روى الحديث، قليل سعد ابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 ثم الليثي عامر بن سعد بن قتادة بن عمير بن عبيد-١٢٢٨

الجندعي.

 كعب، بن أبي عن: روى مكة، أهل قاص المكي عاصم أبو

 جبر بن ومجاهد رباح، أبي بن عطاء عنه: وروى عباس، بن الله وعبد

 عن خراش بن شهاب وقال ثقة، زرعة: وأبو معين بن يحيى قال المكي،

 أبلغ من وكان عمير، بن عبيد حلقة في عمر ابن رأى حوشب: بن العوام

 ثقة تابعي، مكي العجلي: وقال بدموعه، الحصى بل حتى يبكي الناس،

 ماذا قتادة ابن در لله ويقول: إليه يجلس عمر ابن كان التابعين، كبار من

 فيهم، فذكره بأربعة التابعين على نفخر قال: مجاهد، عن؟ ويروي به، يأتي

الجماعة، له روى ستين، ثماني سنة مات

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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التمار. الكوفي العامري كثير بن عبيد-١٢٢٩

 الحسن بن زياد أخيه عن الفرات، بن الحسن بن يحيى عن سعيد، أبو

 وقال حبان، ابن قاله عليه، أدخلت مقلوبة بنسخة تغلب بن أبان عن

 و»اللسان« ٣٠ /٥ »الميزان« في كما الحديث متروك والدارقطني: األزدي

٠٣٦١ |ه

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

الكوفي. العامري صفية أبي بن نسطاس بن عبيد -١٢٣٠

 مسعود، بن الله عبد بن عبيدة وأبي شعبة، بن المغيرة عن: روى

 بن ومنصور القاضي، عبيد بن الرحمن عبد يعفور أبو ابنه، عنه: وروى

 العجلي: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة معين ابن قال المعتمر،

ماجه. ابن له روى ثقة،

 الحسن ابن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاريهما، في

نضلة. بن -عبيد١٢٣١

 مسعود، بن الله عبد عن؟ روى نضيلة، »التهذيب« نسخ وفي

 وإبراهيم المنتشر، بن محمد بن إبراهيم عنه: وروى شعبة، بن والمغيرة

 بن عبيد . قيل وقد ،نضلة بن عبيد ، »الثقات« في حبان ابن النخعي،قال
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 كان ثقة، تابعي كوفي العجلي: قال الكوفي، معاوية أبو الخزاعي، نضيلة

 النجود: أبي بن عاصم وقال ثقة، النسائي: وقال زمانه، في الكوفة أهل مقرئ

 حبان ابن وذكره آية، آية يوم كل نضيلة بن عبيد على وثاب بن يحيى قرأ

 في نعيم أبو وقال الحديث، قليل ثقة كان سعد: ابن وقال »الثقات»، في

 أهل من األولى الطبقة في سعد ابن وذكره صحبته، في مختلف المعرفة:

واألربعة. مسلم له روى وسبعين، أربع سنة مات الكوفة،

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

العطار. الكوفي محمد ابو المحاملي، يعيش بن عبيد - ١٢٣٢

 البخاري عنه: وروى بكير بن ويونس أسامة بن حماد عن: روى

 وقال صدوق، حاتم: وأبو معين بن يحيى قال ومسلم، الصحيح خارج

 وقال يخطي، كان وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره ثقة، ثقة داودم أبو

 كوفي قاسمن بن مسلمة وقال صالح، قانعن ابن وقال ثقة، كان سعدب ابن

 له روى وعشرين، تسع سنة وقيل: ومائتين، وعشرين سبع سنة مات ثقة،

والنسائي. مسلم

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

الليثي. وقيل التيمي، صهيب بن حميد بن عبيدة-١٢٣٣

عن: روى بالحذاء، المعروف الكوفي، الرحمن عبد أبو الضبي، وقيل
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 عنه: وروى الطويل، وحميد قيس، بن واألسود عمير، بن الملك عبد

 سئل أحمد: بن الله عبد قال شيبة، أبي وابنا حنبل، بن وأحد الثوري،

 حديثًا وأصلح إلي أحب عبيدة فقال: والبكائي حيد بن عبيدة عن أبي

 مريم أبي ابن وقال حديثه، أحسن ما أحمد: عن زياد بن الفضل وقال منه،

 بأس به يكن لم معين: ابن عن الطيالسي جعفر وقال ثقة، معين: ابن عن

 الناس كتب شيبة: بن يعقوب وقال الكتب، أصحاب عند يقعد أنه عابوه

 النسائي: وقال ثقة، عمار: ابن وقال المتقنين، الحفاظ من يكن ولم عنه

 نحو صاحب الحديث، صالح ثقة كان سعد: ابن وقال بأس، به ليس

 يزل فلم محمد، ابنه مع هارون فصيره بغداد قدم للقرآن، وقراءة وعربية

 وقال ثقة، الدارقطني: وقال به، بأس ال العجلي: وقال مات، حتى معه

 ثقة حميد بن عبيدة شيبة: أبي بن عثمان قال »الثقات« في شاهين ابن

 الجماعة له روى ومائة، تسعين سنة مات وغيره: مطين وقال صدوق،

مسلم سوى

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

٠ مسنديهما

الكوفي. الكريم عبد أبو الضي معتب بن عبيدة -١٢٣٤

 بن وعاصم ثابت، أبي بن وحبيب النخعي، إبراهيم عن: روى

بن ووكيع الحجاج، بن وشعبة الثوري، سفيان عنه: وروى بهدلة،
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 وقال بالقوي، ليس زرعة: أبو وقال ضعيف، معين: بن يحيى قال الجراح،

 يكتب ضعفه مع هو عدي: ابن وقال تغير، قد وكان ضعيف النسائي:

 عنه نهى عندهم يضعف الحفظ، سيئ صدوق الساجي: وقال حديثه،

 والترمذي داود أبو له روى قلتم البخاري، به استشهد المبارك، ابن

ماجه. وابن

 ذكر دون ٢٢٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 الني عن ذر أبي عنقزعةعن حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: ترجمته

 يفصل ال ركعات أربع الظهر قبل يصلي كان أنه وسلم عليه الله صلى

المسانيد هذه في مر وقر بسالم بينهن

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

 األموي، أمية بن العيص أبي بن أسيد بن عتاب-١٢٣٥

المكي. محمد أبو ويقال: الرحن عبد أبو

 عقرب، أبي بن عمرو عنه: وروى وسلم، عليه اله صلى الني عن روى

 وسلم عليه الله صلى الني استعمله البر: عبد ابن قال المسيب، بن وسعيد

 وحج ثمان، سنة بالناس فحج حنين، إلى خروجه في الفتح عام مكه على

 الله رسول قبض حتى مكة على يزل ولم عليه كانوا ما على المشركون

 مات، أن إلى واليًا عليها يزل فلم بكر أبو وأقره وسلم عليه الله صلى

 وقال الصديق، بكر أبو مات يوم الواقدي ذكر فيما وفاته فكانت

-٣٠١-



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 دفن يوم مكة إلى بكر أبي نعي جاء وغيره: الجمحي سالم بن محمد

 الزبيري: مصعب قال فاضال، خيرًا صالحًا رجالً عتاب وكان عتاب،

 فاطمة على ذلك فشق جهل أبي بنت جويرية طالب أبي بن علي خطب

 بن الرحمن عبد له فولدت فتزوجها، منها أريحك أنا عتاب إليها فأرسل

األربعة. له روى عتاب،

 تاريخ عن ٢١٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 خسرو وابن المقرئ وابن آثاره، في الحسن بن محمد له وروى البخاري،

.مسنديهما في

الحسن. أبو الجزري. بشير بن عتاب-١٢٣٦

 راشد، بن وإسحاق خصيف، عن: روى الحراني، سهل أبو ويقال:

 بن وعلي راهويه، بن وإسحاق عبادة، بن روح وعنه: عجالن، بن وثابت

 وقال ثقة، معين: ابن وقال بأس، به يكون ال أن أرجو أحمد: قال حجر،

 البخاري له روى بأس، به ليس حاتم: أبي ابن وقال بذاك، ليس النسائي:

والنسائي. والترمذي داود وأبو

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

لبلخي. ا شؤذب بن محمد بن عتاب-١٢٣٧

 عروة، بن هشام عن: روى :٩٢٢/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 موسى بن يحيى عنه: وروى وجماعة، حنيفة، وأبي األحول، وعاصم
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 »الثقات« وفي أعرفه، ما وقال: البلخيان، يوسف بن ويونس خت،

 وكعب خالد، أبي بن إسماعيل عن: يروي :٦٦/٧ قطلوبغا بن لقاسم

 بن وسعيد سعيد، بن قتيبة عنهم روى الحديث، مستقيم الرحمن، عبد ابن

 ومحمد الجبلي، إسماعيل بن موسى عنه: وروى الزاهد، البخاري جناح

البلخي. السهمي زياد ابن

 تاريخ عن ٢٤٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: يروى وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

الرخص. بن حيان بن سعيد بن عتبة-١٢٣٨

 دجين، له. يقال الحمصي، سعيد أبو السلمي، الرخس ابن ويقال.

 في البخاري عنه: وروى علقمة، وأبي عياش، بن إسماعيل عن: روى

 بأس، به ليس النسائي: قال والذهلي، اإلمام"، خلف »القراءة كتاب

 في البخاري له روى ثقة، حاتم: أبو وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره

اإلمام«. خلف »القراءة جزء

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

األزدي. اليحمدي عتبة بن الله عبد بن عتبة - ١٢٣٩

 بن سفيان عن: روى المروزي، الله عبد أبو أيضا، األسدي ويقال:
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 بن إسحاق بن ومحمد النسائي، عنه: وروى أنس، بن ومالك عيينة،

 ابن وذكره به، بأس ال آخر: موضع في وقال ثقة، النسائي: قال خزيمة،

 وأربعين أربع سنة مات ثقة، مروزي مسلمة: وقال »الثقات"، في حبان

النسائي. له روى ومائتين،

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

بهما مسند

 العميس أبو الهذلي، مسعود بن عتبة بن الله عبد بن عتبة -١٢٤٠

الكوفي. المسعودي

 وعنه: شداد، بن وجاع عتبة، بن الله بنعبد وعون أبيه، عن: روى

 حاتم: أبو وقال ثقة، معين: وابن أحمد قال ووكيع، وشعبة، إسحاق، ابن

 ثقة، كان سعد: ابن وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره الحديث، صالح

الجماعة. له روى

 تاريخ عن ن٢٣١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه ويروي وقال: البخاري

الكوفي. الشيباني عرقوب بن عتريس-١٢٤١

 وذكره مسعود، ابن سمع :٤٠٤ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

 التابعين في حبان ابن وذكره قلت: جرحًا. فيه يذكر ولم البخاري

 أهل في عداده مسعود، ابن عن يروي وقال: ٤٢٦/٢ ثقاته من
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 والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن وقال أهلها، عنه: روى الكوفة،

 يقول أبي سمعت النخعي إبراهيم عنه: روى مسعود، ابن سمع :٥٥/٧

ذلك.

 تاريخ عن ٢١٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

آثاره. في الحسن بن محمد له وروى البخاري

 مستملي العجلي الله عبد ابو جعفر بن احد بن عثمان-١٢٤٢

شاهين. بن حفص أبي

 بن الله عبد أبي عن حدث :٣٠٩/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 الخالل، عنه حدثنا داود، أبي بن الله وعبد البغوي، القاسم وأبي عفير،

 له وترجم الفتح، بن بنعلي ومحمد األزجي، العزيز وعبد والعتيقي،

عنه. مختصرا ٦٧٨/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

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

المكي. باذام بن موسى بن األسود بن عثمان-١٢٤٣

 إبراهيم بن ومكي الثوري، وسفيان أبيه، عن: روى جمح، بني مولى

 معين: وابن أحمد وقال ثبتا، ثقة كان القطان: سعيد بن يحيى قال البلخي،

 ونقل ثقة، العجلي: وقال الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن وقال ثقة،

عيسى وأبو علي بن وعمرو الواقدي وقال نمير، ابن عن توثيقه خلفون ابن
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 بمكة مات »الثقات«: في حبان ابن وقال ومائة، خسين سنة مات الترمذي:

الجماعة. له روى ومائة، خسين سنة وقيل: ومائة، وأربعين تسع سنة

آثاره. في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت؟

الحميري. حاضر بن عثمان -١٢٤٤

 بن عثمان الرزاق: عبد وقال القاص، حاضر أبو األزدي ويقال:

 بن عمرو عنه: وروى الزبير، وابن عباس، ابن عن: روى حاضر، أبي

 ظن أحمد: عن الميموني وقال خباب، بن ويونس مهران، بن ميمون

 بن عثمان هو وإنما حاضر، أبي بن عثمان فقال: غلطًا الرزاق عبد

 اليمن أهل من شيخ الحاكم: وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره حاضر،

 مجهول، األزدي حاضر أبو »المحلى": في حزم ابن وقال صدوق، مقبول

ماجه. وابن داود أبو له روى

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

راشد. بن عثمان -١٢٤٥

 بنت عائشة عن: روى :٣ ١٥ ص المنفعة« »تعجيل في حجر ابن قال

 للمغتسل، المضمضة ترك في عنهما الله رضي عباس ابن عن عجرد

 في الحسيني قاله بالمشهور، ليس والثوري، حنيفة، أبو عنه: وروى

انتهى. »الثقات«، في حبان ابن ذكره قلت: »التذكرة«،

تاريخ عن ٢٣٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

الكوفي. محمد أبو المقرع زائدة بن عثمان -١٢٤٦

 ونافع الثوري، سفيان عن: روى المبرزين، العباد أحد الري، نزيل

 الله عبيد بن وهشام الرازي، مسلم بن حكام عنه: وروى عمر، ابن مولى

 بن عثمان من أفضل أحد العراق من جاءنا ما عيينة: ابن قال الرازي،

 زائدة، بن عثمان مثل عيناي رأت ما الطيالسي: الوليد أبو وقال زائدة،

 المسلمين، أفاضل من حاتم: أبو وقال صالح، رجل ثقة العجلي: وقال

 إلى وانتقل الكوفة، من أصله وقال: »الثقات»، في حبان ابن وذكره

 الجهيد، والجهد الدقيق الورع وأهل المتقشفين العباد من وكان الري،

 له روى خيرًا، الوليد أبو عليه أثنى »التاريخ«: في البخاري وقال

٠ مسلم مسلم

 تاريخ عن ٢٤٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: يروى وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

األدمي. ويقال: البزاز، بنغلد سهل بن عثمان - ١٢٤٧

بن معلى بن يحيى عن حدث ٢٩٤/١١ »التاريخ« في الخطيب قال
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 بن وإبراهيم الزعفراني، الصباح بن محمد بن والحسن الرازي، منصور

 موسى بن الله وعبد حيويه، بن عمر أبو عنه: روى األدمي، راشد

 له وترجم مائة، وثالث عشرة ثالث سنة مات ثقة، وكان الهاشمي،

عنه. مختصرًا ٢٦٦/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

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

 عمرو أبو القرشي، دينار بن كثير بن سعيد بن عثمان-١٢٤٨

الحمصي.

 وعنه: والليث، حمزة، أبي بن وشعيب عثمان، بن حريز عن: روى

 أحمد قال الترقفي، وعباس نجدة، بن الوهاب وعبد ويحيى، عمر ابناه

 في الحاكم وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، معين: وابن

ماجه. وابن والنسائي داود أبو له روى ثقة، المستدرك:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الله. عبد ابو المري، القرشي مرة بن سعيد بن عثمان -١٢٤٩

 معاوية، بن وزهير إسرائيل، عن: روى المكفوف، علي أبو وقيل:

 حاتم، وأبو الطرسوسي، أمية وأبو كريب، أبو عنه: وروى صالح، بن والحسن

للتميز. الحافظ ذكره »الثقات«، في حبان ابن وذكره

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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حصين. بن عاصم بن عثمان-١٢٥٠

 الكوفي، األسدي حصين أبو مرة زيدبنكثيربنزيدبن ويقال:

 والسفيانان، شعبة، عنه: وروى الزبير، وابن سمرة، بن جابر عن: روى

 ال الكوفة أهل من أربعة مهدي: بن الرحمن عبد عن سنان بن أحمد قال

 حصين، أبو منهم: مخطئ، فهو عليهم اختلف فمن حديثهم، في يختلف

 الحديث، صحيح كان أحمد: وقال الكوفة، أهل أثبات في مهدي ابن وعده

 معين ابن وقال سنة، صاحب وكان عاليا شيخًا كان العجلي: وقال

 بن يعقوب وقال ثقة، خراش: وابن والنسائي شيبة بن ويعقوب حاتم وأبو

 أنه على أجمعوا البر: عبد ابن وقال كوفي، ثقة ثقة شريف أسدي سفيان:

 وعشرين ثمان سنة مات وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره حافظ، ثقة

الجماعة. له روى وعشرين، سبع سنة وقيل: ومائة،

 تاريخ عن ٢٢٢/٣ 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:

مسانيدهم. في المقرئ وابن خسرو وابن

الله. عبد أبو التيمي، موهب بن الله عبد بن عثمان - ١٢ ه ١

 جده، إلى ينسب وقد طلحة آل مولى األعرج، المدني عمرو أبو ويقال:

عمرو، ابنه عنه: روى سلمة، وأم هريرة، وأبي عمر، ابن عن؟ روى
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 معين ابن قال ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو الثوري، وسفيان وشعبة،

 ثقة، تابعي العجلي: وقال ثقة، شيبة: بن ويعقوب والنسائي داود وأبو

 له روى ومائة، ستين سنة مات وقال: »الثقات»، في حبان ابن وذكر

داود. أبي سوى الجماعة

 تاريخ عن ٢٢١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

فيمسنده.

الحراني. مسلم بن الرحمن عبد بن عثمان -١٢٥٢

 ويقال: محمد، أبو ويقال: الله، عبد أبو ويقالم الرحن، عبد أبو

 أنس، بن مالك عن: روى بالطرائفي، المعروف المكتب هاشم أبو

 محمد بن الحميد وعبد سعيد، بن قتيبة عنه: وروى الرازي، جعفر وأبي

 صدوق حاتم: أبو وقال ضعاف، قوم عن يروي البخاري: قال الحراني،

 عن روايته في بقية يشبه الضعفاء»، »كتاب في إدخاله البخاري على وأنكر

 في يقع وما صدوق، به، بأس ال نفسه في هو عدي: ابن وقال الضعفاء،

 عاصم: أبي ابن وقال عنه، يروي من جهة من يقع فإنما االنكار من حديثه

 سنة وقيل: ومائتين، ثالث سنة مات شاهين، ابن ووثقه اللسان، صدوق

ماجه. وابن والنسائي داود أبو له روى ثنتين،
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 بن شمس عبد بن أمية بن العاص أبي بن عفان بن عثمان -١٢٥٣

القرشي. مناف عبد

 أمير األموي، ليلى أبو ويقال: الله، عبد أبو ويقال: عمرو، أبو

 الله رسول ابنتي وتزوج الهجرتين، وهاجر قديمًا أسلم النورين، ذو المؤمنين

 عنده فماتت كلثوم أم تزوج ثم عنده، فماتت رقية وسلم، عليه الله صلى

 وسلم، عليه الله صلى الني عن روى جدًا، كثيرة وفضائله ومناقبه أيضا،

 بن أبان ابنه عنه: وروى الخطاب، بن وعمر الصديق، بكر أبي وعن

 أربع سنة المحرم غرة السبت يوم بالخالفة له بويع مالك، بن وأنس عثمان،

 عليه، الناس باجتماع أيام، بثالثة الخطاب بن عمر دفن بعد وعشرين،

 ذي من خلت عشرة سبع أو عشرة لثماني الجمعة يوم بالمدينة وقتل

الجماعة. له روى الهجرة، من وثالثين خمس سنة الحجة

 ذكر دون ٢٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له وروى الترجمة، مصدر

 عمرو أبو برية بن صالح بن إبراهيم بن علي بن عثمان-١٢٥٤

القضاة. أبواب على الوكيل

 موسى، بن بشر عن: حدث ؟٣٠٣/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى الغالبي، زكريا بن ومحمد البربري، موسى بن ومحمد
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 توفي خيرًا، إال حاله من علمت وما رزقويه، ابن عنه: وحدث الدارقطني،

وثالثمائة. وأربعين ست سنة

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

العبسي. خواستي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن عثمان — ١ ٢ ه ه

 عيينة، بن سفيان عن: روى الكوفي، شيبة أبي بن الحسن أبو موالهم

 داود، وأبو ومسلم، البخاري، عنه: وروى المبارك، بن الله وعبد

 وقال صدوق، حاتم: أبو وقال ثقة، كوفي العجلي: قال ماجه، وابن

 تسع سنة مات »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة، معين: بن يحيى

الترمذي. سوى الجماعة له روى ومائتين، وثالثين

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

عحمد. بن عثمان -١٢٥٦

 سويد أبي بن محمد بن عثمان :٣١٦ ص »التعجيل« في حجر ابن قال

 ليس المنكدر، بن ومحمد الزهري، عنه: وروى الله، عبيد بن طلحة عن

 في حبان ابن ذكره حجر. ابن وقال »التذكرة"، في الحسيني قاله بالمشهور،

 حجر ابن له وترجم انتهى المراسيل، يروي وقال: الثقات، من التابعين

.٤٠٤في»اإليثار«ص

 الحسن ابن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاريهما. في
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مسلم. بن عثمان-١٢٥٧

 أنس، عن: روى البصري، عمرو أبو البتي، جرموز جده اسم ويقال:

 بن وحماد والثوري، شعبة، وعنه: سلمة، بن الحميد وعبد والشعي،

 أحمد: عن الجوزجاني وقال ثقة، معين: ابن عن الدوري قال سلمة،

 وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، الدارقطني: وقال ثقة، صدوق

 وكان أحاديث، له ثقة، كان سعد: ابن وقال حديثه، يكتب شيخ حاتم: أبو

األربعة. له روى وفقه، رأي صاحب

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

البصري. موالهم سلمة، أبو الكندي، مقسم بن عثمان -١٢٥٨

 كثير، أبي بن يحيى عن: روى ٣٢٥/٧ »السير« في الذهي قال

 الطيالسي، داود وأبو الثوري، سفيان وعنه: ونافع، المقبري، وسعيد

 له روى متروك، النسائي: وقال بشيء، ليس معين: ابن قال عاصم، وأبو

سلمة.. أبي عن الحباب بن زيد طريق من حديثًا الترمذي

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الفزاري. أرطاة بن عدي-١٢٥٩

 على العزيز عبد بن عمر استعمله دمشق، أهل من أرطاة بن زيد أخو

 عجالن، بن صدى أمامة وأبي الفزاري، أرطاة أبيه عن: روى البصرة،
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 وذكره الناجي، منصور بن وعباد المزني، الله عبد بن بكر عنه: وروى

 أرطاة بن فعدي قطني: للدار قلت البرقاني: وقال »الثقات»، في حبان ابن

 وقال ضعفائه، في العقيلي وذكره به، يحتج قال: عبسة بن عمرو عن

 بن يزيد بن معاوية قتل ومائة اثنتين سنة صفر وفي خياط: بن خليفة

المفرد. األدب في البخاري له روى أرطاة، بن عدي المهلب

 ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاريهما. في الحسن ابن

الكوفي. األنصاري ثابت بن عدي-١٢٦٠

 بن والبراء الخطمي، يزيد بن الله عبد ألمه وجده أبيه، عن: روى

 قال واألعمش، وشعبة، السبيعي، إسحاق أبو عنه: وروى عازب،

 مسجد إمام وكان صدوق، حاتم: أبو وقال ثقة، أبيه: عن أحمد بن الله عبد

 شيعي معين: ابن وقال ثقة، والنسائي: العجلي وقال وقاصهم، الشيعة

 جده عن أبيه عن ثابت بن عدي حديث داود: أبي ابن وقال مفرط،

 أنه إال ثقة قال: ثابت بن فعدي قطني: للدار قلت السلمي: وقال معلول،

 أنه إال ثقة أحمدم قال »الثقات": في شاهين ابن وقال التشيع، في يعني غاليًا كان

الجماعة. له روى ومائة، عشرة ست سنة مات قانع: ابن وقال يتشيع، كان

 تاريخ عن ٢٢٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري
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 في خسرو وابن والحارثي آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

.مسنديهما

طريف. ابو الطائي، سعد بن الله عبد بن حاتم بن عدي-١٢٦١

 شعبان في وسلم عليه الله صلى الني على قدم وهب، أبو ويقال:

 عنه: وروى عمر، وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روى سبع، سنة

 خليفة بن محل قال جبير، بن وسعيد الشعي، وعامر حريث، بن عمرو

 وضوء، على وأنا إال أسلمت منذ الصالة أقيمت ما حاتم: بن عدي عن

 بن عدي ثبت وسلم عليه الله صلى الله رسول قبض لما الخطيب. وقال

 فتح وحضر بكر، أبي إلى بصدقاتهم وجاء اإلسالم، على وقومه حاتم

 بالكوفة، ذلك بعد وما والنهروان وصفين الجمل علي مع وشهد المدائن،

 الخطاب بن عمر أتيت حاتم: بن عدي عن الشعي وقال بقرقيسيا، وقتل

 عني ويعرض ألفين، في طيء من للرجل يفرض فجعل قومي من أناس في

 استلقى حتى فضحك قال: أتعرفني؟ المؤمنين أمير يا فقلت: فاستقبلته

 إذ وعرفت كفروا، إذ آمنت ألعرفك إني واله نعم، وقال: لقفاه،

 بيضت صدقة أول وإن أدبروا، إذ وأقبلت غدروا، إذ ووفيت أنكروا،

 جئت طيء صدقة أصحابه ووجوه وسلم عليه الله صلى الله رسول وجه

 بن محمد وقال يعتذر. أخذ ثم وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى بها

 سنة، ومائة عشرين ابن وهو وستين ثمان سنة المختار زمن مات سعد:

الجماعة. له روى
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 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في المقرئ وابن خسرو وابن والحارثي آثاره،

المدني. الكناني الغفاري مالك بن عراك-١٢٦٢

 خثيم ابناه عنه: روى وعائشة، هريرة، وأبي عمر، ابن عن: روى

 خيار من ثقة تابعي شامي العجلي: قال يسار، بن وسليمان الله، وعبد

 يصوم فرأيته الغصن: أبو وقال ثقة، حاتم: وأبو زرعة أبو وقال التابعين،

 -، القبلة استقبال في يعني - الرخصة في روى ما أحسن أحمد: قال الدهر،

 في حبان ابن وذكره حسن، مخرجه فإن مرسالً كان وإن عراك وحديث

 عائشة، من سماعًا لعراك نعلم ال هارون: بن موسى وقال »الثقات«،

 في مات واحدم وغير الغالبي غسان بن والمفضل سعد بن محمد وقال

 كان غيره: وقال بالمدينة، سعد: بن محمد زاد الملك، عبد بن يزيد خالفة

 بن عمر موت بعد ومائة إحدى سنة في الملك عبد بن يزيد استخالف

الجماعة. له روى وشيائ، سنين أربع الخالفة في ومكث العزيز، عبد

 تاريخ عن ٢٣١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

شريح. بن -عرفجة١٢٦٣

شراحيل ابن ويقال: شريك، ابن ويقال: صريح، ابن ويقال:
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 الكوفة نزل :٤٧٤/٢ »اإلصابة« في الحافظ قال صحبة، له األشجعي،

 عليه الله صلى الني سمعت والنسائي، داود وأبي مسلم عند وحديثه

 عصاكم يشق أن يريد رجل على جميع وهم أمتي من خرج »من وسلم:

 عالقة، بن زياد وعنه: الصديق، بكر أبي عن: وروى جماعتكم"، ويفرق

وغيرهم. العبدي، يعقوب وأبو األشجعي، حازم وأبو

 تاريخ عن ٢١٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى البخاري،

الكوفي. الهمداني فروة أبو الحارث بن عروة -١٢٦٤

 عنه: وروى والشعي، ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن: روى األكبر، وهو

 حبان ابن وذكره ثقة، معين: ابن عن الدارمي عثمان قال والسفيانان، األعمش،

والنسائي. داود وأبو ومسلم بغيره مقرونًا البخاري له روى »الثقات"، في

مسنده. في المقرئ ابن له روى و الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 األسدي، أسد بن خويلد بن العوام بن الزبير بن عروة-١٢٦٥

المدني. الله عبد ابو

 أوالده عنه: وروى عائشة، وخالته الله، عبد وأخيه أبيه، عن: روى

 الطبقة في سعد ابن ذكره ويحيى، ومحمد، وهشام، وعثمان، الله، عبد

مأمونًا، ثبتًا عالمًا فقيهًا الحديث، كثير ثقة كان وقال: المدينة أهل من الثانية
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 من شيء في يدخل لم صالحًا رجالً وكان ثقة، تابعي مدني العجلي: وقال

 أو حجج بأربع عائشة موت قبل رأيتني لقد أبيه: عن هشام وقال الفتن،

 إال عندها حديث على قدمت ما اليوم ماتت لو أقول: وأنا حجج خس

 سواهم مشيخه مع السبعة المدينة فقهاء في الزناد أبو وعده وعيته، وقد

 عائشة بجديث الناس أعلم كان عيينة: ابن وقال وفضل، فقه أهل من

 اثنتين أو إحدى سنة عروة مات المديني: ابن قال والقاسم، وعمرة عروة

الجماعة. له روى خس، وقيل: أربع سنة وقيل: تسعين و

 تاريخ عن ٢٥٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له وروى البخاري

هم. نيد مسا في خسرو وابن المقرئ وابن

الكوفي. يعفور أبو الثقفي شعبة بن المغيرة بن عروة-١٢٦٦

 الشعي، عنه: وروى عنها، الله رضي وعائشة أبيه، عن؟ روى

 وقال بيته، أهل خير كان الشعي: قال البخاري: قال البصري، والحسن

 من كان وقال: »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، تابعي كوفي العجلي

 خس سنة الحجاج اله و خياط: بن خليفة وقال بيته، أهل أفاضل

الجماعة. له روى وسبعين،

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في والحارثي آثاره،
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 األصبهاني. جبر سعيد ابو عجالن، بن يزيد بن عصام -١٢٦٧

الثوري. سفيان خادم

 وشعبة، سفيان، عنم روى ١٢٣/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن عمر بن الرحمن وعبد وروح، محمد ابناه وعنهم الزيات، وحمزة

رستة.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 موالهم القرشي، أسلم واسمه رباح أبي بن عطاء - ١٢٦٨
المكي. محمد أبو

 عنه: وروى الزبير، وابن عمر، وابن عباس، ابن عن: روى

 قال ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو دينار، بن وعمرو جريج، ابن

 أو فهر لبني مولى وهو بمكة، ونشًا الجند، مولدي من كان سعدم ابن

 ذلك وأكثر زمانهما، في مجاهد وإلى مكة أهل فتوى إليه وانتهت الجمح،

 أفطس أعور أسود عطاء كان يقول: العلم أهل بعض سمعت عطاء. إلى

 وقال الحديث، كثير عالما فقيها ثقة وكان ذلك، بعد عمي ثم أعرج أشل

 أدركت عطاء: عن نوف أبي بن خالد وقال كتاب، معلم معين: ابن

 بمناسك أعلم أحد بقي ما قال: جعفر أبي وعن الصحابة، من مائتين

 وقال الفتوى، في مكة أهل عطاء فاق ربيعة: وقال عطاء، من الحج

 من أفضل لقيت فيمن رأيت ما حنيفة: أبي عن الحماني الحميد عبد
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 األوزاعي: وقال الجعفي، جابر من أكذب لقيت فيمن لقيت وال عطاء،

 وذكره الناس، عند األرض أهل أرضى وهو مات يوم عطاء مات

 وورعًا وعلمًا فقهًا التابعين سادات من كان وقال: »الثقات« في حبان ابن

الجماعة. له روى عشرة، خس وقيل: ومائة، عشرة أربع سنة مات وفضال،

 تاريخ عن ٢١٦/٣ 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:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن

مالك. بن السائب بن عطاء-١٢٦٩

 زيد، أبو ويقال: السائب، أبو الثقفي، يزيد ويقال: زيد، ويقال:

 بن وأنس أبيه، عن: روى الكوفي، محمد أبو ويقال: يزيد، أبو ويقال:

 قال وشعبة، والسفيانان، الحمادان، عنه: وروى النخعي، وإبراهيم مالك،

 أتينا زيد: بن حماد وقال صالح، رجل ثقة، ثقة أبيه: عن أحد بن الله عبد

 وقال ثقة، وهو الكوفة من قدم السائب، بن عطاء إلى اذهبوا فقال: أيوب

 وقال النكرة، بعض أحاديثه في االختالط بعد منه سمع من عدي: ابن

 بآخرة ثم الحديث، مستقيم صالح يختلط، أن قبل الصدق محله كان حاتم: أبو

 سفيان عطاء من السماع وقديم كثيرة، تخاليط حفظه في حفظه، تغير

آخر في عليهم قدم ألنه كثيرة تخاليط عنه البصريين حديث وفي وشعبة،
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 كان أشياء رفع واضطراب، غلط ففيه فضيل ابن عنه روى وما عمره،

 أو ومائة وثالثين ست سنة مات الصحابة، إلى ورفعها التابعين عن يرويها

مسلم. سوى والباقون متابعة واحدًا حديثًا البخاري له روى نحوها،

 تاريخ عن ٢٠/٣ 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:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن

 مسلم ابي بن عطاء هو الخراساني، الله عبد بن عطاء-١٢٧٠

أبوأيوب.

 مسلم أبي واسم الشام، نزيل محمد، أبو ويقال: عثمان، أبو ويقال:

 جبير، بن وسعيد البصري، الحسن عن. روى ميسرة، ويقال. الله، عبد

 وشعبة الثوري، وسفيان سلمة، بن حاد عنه: وروى المسيب، بن وسعيد

 وقال صدوق، ثقة حاتم: أبو وقال ثقة، معين: بن يحيى قال الحجاج، ابن

 ابن يلق لم أنه إال نفسه، في ثقة الدارقطني: وقال بأس، به ليس النسائي:

 لم الطبراني وقال مالك، عنه روى ثقة، كان سعد: ابن وقال عباس،

 ومائة، وثالثين خس سنة مات أنس، من إال الصحابة من أحد من يسمع

الجماعة. له روى

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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العطار. البصري محمد أبو الحنفي عجالن بن عطاء-١٢٧١

 بن هشام عنه: وروى سيرين، وابن والحسن، أنس، عن: روى

 عن الدوري عباس قال عياش، بن وإسماعيل نمير، بن الله وعبد حسان،

 زيد بن أسيد وقال كذاب، آخر: موضع في وقال بثقة، ليس معين: ابن

 وقال آخر، وذكر عجالن، بن عطاء إال اتهمت ما معاوية: بن زهير عن

 وقال ضعيف، واسطي زرعة: أبو وقال كذابًا، لكان علي: بن عمرو

 روايته، في ضعيف الطبراني: وقال حديثه، يكتب وال بثقة ليس النسائي:

الترمذي. له روى بأشياء، تفرد

 تاريخ عن ٢٢٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

المسانيد. هذا في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

آثاره. في يوسف أبو له روى قلت:

المدني. مصعب أبو األسلمي. مروان أبي بن عطاء-١٢٧٢

 كيسان، بن وصالح سعيد، ابنه وعنه: أبيه، عن: روى الكوفة، نزيل

 قال: وكذا ثقة، أبيه: عن أحمد بن الله عبد قال عمير، بن الملك وعبد

 في حبان ابن وذكره معروف، داود: أبو وقال والنسائي، معين ابن

النسائي. له روى »الثقات»،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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القاص. المدني محمد أبو الهاللي يسار بن عطاء -١٢٧٣

 سليمان أخو وهو وسلم عليه الله صلى الني زوج ميمونة مولى

 منه سماعه وفي جبل، بن معاذ عن: روى يسار، بن الله وعبد الملك وعبد

 الرحمن، عبد بن سلمة أبو عنه: وروى الدرداء، وأبي ذر، أبي وعن نظر،

 من سمع سعد: وابن البخاري قال أسلم، بن وزيد دينار، بن وعمرو

 زرعة وأبو معين ابن وقال منه، يسمع لم حاتم: أبو وقال مسعود، ابن

 أنه الواقدي روى الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن وقال ثقة، والنسائي:

 وقال وتسعين، أربع سنة غيره: وقال ومائة، أربع أو ثالث سنة مات

الجماعة. له روى أشبه، هو سعد: ابن

 تاريخ عن ٢١٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قد قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 في خسرو وابن والحارثي آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

.مسنديهما

الحمصي. الوليد بن بقية بن عطية-١٢٧٤

 له علمت وما والده، عن مكثر :٥٢/١٢ »السير« في الذهي قال

 وتفرد، عمره طال بل بالماهر، ليس محدثًا شيخًا وكان غيره، عن شيائً

 الصفار أحمد بن وعبيد األصبهاني، عمران بن العزيز عبد عنه: حدث

 الصدق، ومحله غفلة فيه كانت حاتم: أبي ابن قال عوانة، وأبو الحمصي،
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 فإذا نقية، وأحاديثي بقية بن عطية أنا يقول: سمعته أحمد: بن الله عبد قال

 انتهى. ومائتين، وستين خس سنة توفي بقية، حديث ذهب عطية مات

 حديثه يعتبر ويغرب، يخطئ وقال: ٥٢٧/٨ »الثقات« في حبان ابن وذكره

٠٥٢٣٧ »اللسان« في كذا المدلسة، األشياء غير أبيه عن: روى إذا

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

٠ يهما مسند

الكوفي. الهمذاني روق أبو الحارث بن عطية-١٢٧٥

 يحيى ابناه عنه: وروى والشعي، وعكرمة، مالك، بن أنس عن: روى

 معين: ابن وقال بأس، به ليس والنسائي: أحمد قال والثوري، وعمارة،

 وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره صدوق، حاتم: أبو وقال صالح،

 وقال: الخامسة الطبقة في سعد ابن وذكره به، بأس ال سفيان: بن يعقوب

ماجه. وابن والنسائي داود أبو له روى التفسير، صاحب هو

 تاريخ عن ٢٢٥/٣ 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 القيسي الجدلي العوفي جنادة بن سعد بن عطية-١٢٧٦

الحسن. أبو

 ابناه عنه: روى عباس، وابن هريرة، وأبي سعيد، أبي عن: روى
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 وقال صالح، معين: ابن عن الدوري قال واألعمش، وعمر، الحسن

 النسائي: وقال حديثه، يكتب ضعيف حاتم: أبو وقال لين، زرعة: أبو

 ومن صالحة، أحاديث وله الله، شاء إن ثقة كان سعد: ابن وقال ضعيف،

 عنه روى التشيع، في يغلو كان البزار. بكر أبو قال به، يحتج ال من الناس

 سنة مات وقيل: ومائة، عشرة إحدى سنة مات الناس، جلة

 والترمذي داود أبو له روى والقراب، قانع ابن ذكره وعشرين، سبع

ماجه. وابن

 تاريخ عن ٢١٩/٣ 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:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن

القرظي. -عطية١٢٧٧

 أنبت فمن ينظرون وكانوا قريظة سي من كنت قال: صحبة، له

 له يعرف ال فتركت، ينبت لم فيمن فكنت ترك، ينبت لم ومن قتل، الشعر

 جبر بن ومجاهد عمير، بن الملك عبد عنه: روى الحديث، هذا غير

 الكوفة، سكن حبان: وابن والطبراني البغوي القاسم أبو وقال المكي،

األربعة. له روى أبيه، اسم على أقف ال البر: عبد ابن وقال

 عن ٢٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت
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مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له وروى البخاري، تاريخ

لباهلي. سيار بن -عفان١٢٧٨

 ومسعر عيينة، بن سفيان عن: روى قاضيها، الجرجاني، سعيد أبو

 طيبة أبي بن أحمد عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي كدام، ابن

 حاتم: أبو قال يعقوب، بن وعباد الجرجاني، يحيى بن وأحمد الجرجاني،

 بكثير يعرف ال البخاري: وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره شيخ،

النسائي. له روى حديثه، رفع على يتابع ال العقيلي: وقال حديث،

 تاريخ عن ٢٤١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: يروى وقال: البخاري

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

 تاريخ عن ٢٥٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في الحارثي له وروى البخاري،

البلخي. عثمان أبو مخلد بن عفان -١٢٧٩

 عن: بها وحدث بغداد قدم ٢٧٧/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن بكر أبو عنه: روى الجراح، بن ووكيع يمان، بن ويحيى هارون، بن عمر

 األنصاري، إسحاق بن وموسى حنبل، بن أحمد بن الله وعبد الدنيا، أبي

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

الموصلي. سالم بن عفيف-١٢٨٠

 عن: روى العلم، طلب في رحاالً متفقها وكان بجيلة، مولى عمرو أبو

 الهروي، الله عبد بن إبراهيم عنه: وروى أنس، بن ومالك الثوري، سفيان

 قال وكذا ثقة، معين: بن يحيى قال المروزي، السعدي حجر بن وعلي

 خيار من صدوق خراش: ابن وقال به، بأس ال وزاد: حاتم وأبو داود أبو

 عنه، الرواية تترك ال يعني: يترك، ال أخطأ، ربما الدارقطني: وقال الناس،

 ثالث سنة مات العباد، من كان وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره

علي مسند في النسائي له روى ومائة، وثمانين

 تاريخ عن ٢٥٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: يروى وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

زياد. بن عقبة-١٢٨١

 وال سماه من أر لم الزيلعي: قال :٤٢٥ ص »اإليثار« في الحافظ قال

 األشبه :١٨٨/٢ المنيفة« الجواهر »عقود في الزبيدي وقال هو، من أعرف

 »الرجل حديث هريرة أبي عن روى شعبة، شيوخ أحد زياد بن محمد أنه

 سيرين، ابن أقران من وهو السنن»، »ختصر في المنذري ذكره جبار"،

انتهى.
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آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

األنصاري. أسيرة بن ثعلبة بن عمرو بن عقبة-١٢٨٢

 سلمى وأمه وسلم، عليه الله صلى الني صاحب البدري، مسعود أبو

 وكان السبعين، مع العقبة شهد الله، عبد بن عوف بن عامر بنت

 بن موسى وقال بدريا، مسعود أبو كان الحاكم: عن شعبة قال أصغرهم،

 إنه وقيل: إسحاق، بن محمد قول وهو بدرًا يشهد لم شهاب: ابن عن عقبة

 وما أحدًا شهد سعد: بن محمد وقال إليه، فنسب ببدر ماء يسكن كان

 اختالف، ذلك في أصحابنا بين وليس بدرًا يشهد ولم المشاهد، من بعدها

 خالد ومواله بشير، ابنه عنه؟ وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن روى

 أو إحدى سنة وقيل: األربعين، قبل وقيل: أربعين، سنة مات سعد، ابن

الجماعة. له روى بالمدينة، وقيل: بالكوفة، مات وقيل: اثنتين،

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

 الهاللي الضي مكرم بن عقبة بن مكرم بن عقبة -١٢٨٣
الكوفي. مكرم أبو

 بن الله عبد عنه: وروى شريك، بن والمسيب عيينة، بن سفيان عن: روى

 ثقة، الكوفي: عمر بن الله عبد قال الرازي، زرعة وأبو حنبل، بن أحمد

 يوم مات الحضرمي: وقال عنه، أكتب ولم بأس به ليس داود: أبو وقال
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 وكان ومائتين، وثالثين أربع سنة القعدة ذي من بقيا ليومين الثالثاء

للتميز. المزي ذكره يخضب، ال صدوقًا

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

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد

المدني. الله عبد ابو الهاشمي القرشي عكرمة-١٢٨٤

 كان المغرب، أهل من البربر من أصله عباس، بن الله عبد مولى

 واليًا جاء حين عباس بن الله لعبد فوهبه العنبري الحر أبي بن لحصين

 ومواله الله، عبد بن جابر عن: روى طالب، أبي بن لعلي البصرة على

 شهاب بن ومحمد السختياني، أيوب عنه: وروى عباس، بن الله عبد

 قال: منك؟ أعلم أحدًا تعلم جبير: بن سعيد قيل مغيرة: قال الزهري،

 قال عكرمة، من الله بكتاب أعلم أحد بقي ما الشعي: قال عكرمة، نعم،

 وقال الحرورية، من الناس به يرميه مما بريء ثقة، تابعي مكي العجلي:

 بالمدينة مات بعكرمة، يحتج وهو إال أصحابنا من أحد ليس البخاري:

الجماعة. له روى ومائة، أربع سنة

 تاريخ عن ٢٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه ويروي وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:
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لمدني. لعتواري الليثي بنكلدة محصن بن بنوقاص علقمة -١٢٨٥

 عنهم وروى الخطاب بن وعمر وأبيه، عمر، بن الله عبد عن: روى

 الزهري، شهاب بن ومحمد علقمة، بن وعمرو علقمة بن الله عبد ابناه

 وذكره الحديث، قليل ثقة كان سعدن بن محمد وقال ثقة، النسائي: قال

 حجر ابن وقال التابعين، ثقات في حبان ابن وذكره الصحابة، في منده ابن

 في بالمدينة وتوفي صحبة، له أن زعم من أخطأ ثبت، ثقة »التقريب«: في

الجماعة. له روى مروان، بن الملك عبد خالفة

ربيعة. بن سليمان بن أحمد بن علي-١٢٨٦

 في الذهي قال بعالن، المعروف المصري، الصيقل بن الحسن أبو

 سواد، بن وعمرو رمح، بن محمد سمع: ٣٢٧/٧ اإلسالم« »تاريخ

 وعنه: وخلقا، شبيب، بن وسلمة خيرة، أبي بن هشام بن ومحمد

 غالب أبي بن محمد بن الله وعبيد المقرئ، ابن بكر وأبو يونس، بن سعيد أبو

 فيما ولد الحديث، كثير ثقة كان يونس ابن وقال سواهم، وطائفة البزاز،

 أحد وكان ومائتين، أربعين سنة وكتب ومائتين، وعشرين سبع سنة حدثنا

 عشرة سبع سنة شوال شهر في توفي زعارة، خلقه وفي البلد، عدول كبراء

العدل. المحدث اإلمام :٤٩٦/١٤ »السير« في وقال وثالثمائة،

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

منده.
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 البندار القاسم أبو علي بن محمد بن أحد بن جعلي - ١٢٨٧
البسري. بابن المعروف

 المخلص، طاهر أبا سمع :٣٣٥/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 بدرب يسكن صدوقا، وكان عنه كتبت خشام، بن الرحمن عبد بن ومحمد

 وثالث وثمانين ست سنة ولد الخالفة، دار حريم إلى انتقل ثم الزعفراني،

 سعد أبو قال ٣٧٠/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال مائة،

 وحدث عمر عالما، فهما ثقة صالحا شيخا كان السمعاني:

 المرجي الخليل بن أحمد بن نصر له وأجاز الرواية، عنه وانتشرت بالكثير،

 حسن وكان التميمي، جعفر بن محمد الحسن وأبو بطة، بن الله عبد وأبو

 بن إسماعيل وسألت سعد أبو وقال ورواء، هيبة ذا متواضعًا األخالق،

 عنه: روى ثقة، شيخ وقال: عليه، فاثني عنه الحافظ الفضل بن محمد

 بن وإسماعيل الزيني، طراد بن وعلي بالله، المهتدي بن محمد الفضل أبو

 مائة، وأربع وسبعين أربع سنة رمضان سادس في توفي السمرقندي، أحد

العراق مسند الصدوق العالم الجليل الشيخ :٤٠٢/١٨ »السير« في وقال

 تاريخ عن ٢٦٢/٣المسانيد" »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

البصري المادرائي الحسن أبو البختري بن إسحاق عليبن -١٢٨٨

سمع ثقة، مشهور محدث :٦٨٠/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 وعنه: وطائفة، صاعد بن ويوسف الرقاشي، قالبة وأبا حرب، بن علي

 وجماعة، الهاشمي، جعفر بن القاسم عمر وأبو جميع، بن الحسين أبو

 يدخل ولم الطريق من فرد وفاته فبلغته منده بن الله أبوعبد إليه ورحل

الحجة. المحدث اإلمام :٣٣٤/١٥ »السير« في وقال البصرة،

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

 الوادعي، الهمداني الحارث بن عمرو بن األقمر بن علي -١٢٨٩

الكوفي. الوازع أبو

 عنه: وروى شريك، بن وأسامة جحيفة، وأبي عمر، ابن عن: روى

 بن ويعقوب والعجلي معين ابن قال ومنصور، وشعبة، الثوري،

 عن مريم أبي ابن وقال ثقة، والدارقطني: خراش وابن والنسائي سفيان

 في حبان ابن وذكره صدوق، ثقة حاتم: أبو وقال حجة، ثقة معين: ابن

الجماعة. له روى »الثقات«،

 تاريخ عن ٢١٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 في والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

ه. مسئد

الجزري. -عليبنبذيمة١٢٩٠

 عن: روى األصل، كوفي السوائي، سمرة بن جابر مولى الله عبد أبو
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 األعمش، عنه: وروى والشعي، مسعود، بن الله عبد بن عبيدة أبي

 ولكن الحديث، صالح أبيه: عن أحمد بن الله عبد قال والثوري، وشعبة،

 ثقة، والعجلي: والنسائي زرعة وأبو معين ابن وقال التشيع، في رأسًا كان

 الثقات، من عمار: ابن وقال بأس، به ليس آخر: موضع في النسائي وقال

 وقال خصيف، من إلي أحب وهو الحديث صالح حاتم: أبو وقال

 حنبل! بن أحمد قال »الثقات«: في شاهين ابن وقال ثقة، كان سعدم ابن

 ومائة، وثالثين ست سنة بحران مات سعد: ابن وقال شيء، وفيه ثقة

 وثالثين ثالث سنة مات يقال البخاري: وقال واحد، غير أرخه وفيها

األربعة. له روى ومائة،

 آثاره، في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن

الكندي. لله عبد بن نفيع بن سليمان بن بكر أبي بن علي -١٢٩١

 وفتح المهملة السين بسكون - األسفذني الرازي الحسن أبو موالهم

 وشعبة الثوري، سفيان عن: روى -، المعجمة الذال وسكون الفاء

 الرازي، بشر بن إسحاق عنه: وروى الرازي، جعفر وأبي الحجاج، ابن

 صدوق حاتم: أبو قال المروزي، الله عبد وأبو الرازي، حميد بن ومحمد

 مالك: بن مخلد وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره الصالحين، من ثقة

عن وحكى مستقيمة، كثيرة أحاديث له عدي: ابن وقال المأمون الثقة
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ماجه. وابن الترمذي له روى األبدال، من هو قال: أنه زرعة أبي

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

٠٥ مسند

الجوهري عبيد بن الجعد بن علي-١٢٩٢

 وشعبة، الحمادين، عن؟ روى هاشم، بني مولى البغدادي، الحسن أبو

 صدوق، ثقة معين! بن يحيى قال داود، وأبو البخاري، عنه: وروى

 بن صالح وقال الحديث، في صدوقًا كان زرعة: أبو وقال صدوق، ثقة

 كان زرعة: أبو وقال صدوق، النسائي: وقال ثقة، األسدي: محمد

 قانع: ابن وقال مأمون، ثقة الدارقطني: وقال الحديث، في صدوقًا

 البخاري له روى ومائتين، ثالثين سنة مات ثقة مطين: وقال ثبت، ثقة

داود. وأبو

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

٠ مسندبهما

علوية. البلخي الحسن أبو حبيب بن علي-١٢٩٣

 حماد عن: معمر، شيخ ٨٨٦/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 إسماعيل بن وعلي نوح، بن حام وعنه: مريم، أبي بن ونوح سلمة، ابن

ومائتين. وثالثين اثنتين سنة توفي الجوهري،
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»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

السعدي. مقاتل بن إياس بن حجر بن علي-١٢٩٤

 بن سفيان عن روى: صحبة، مشمرج ولجده المروزي الحسن أبو

 البخاري، عنه: وروى هارون، بن ويزيد المبارك، بن الله وعبد عيينة،

 الخطيب: وقال مأمون، ثقة النسائي: قال والنسائي، والترمذي، ومسلم،

 وكان بها، حديثه واشتهر فنزلها مرو إلى انتقل ثم قديمًا بغداد سكن كان

 جمادى في مات ثقة، فاضال شيخا كان الحاكم: وقال حافظا، متقنا صادقا

 والترمذي ومسلم البخاري له روى ومائتين، وأربعين أربع سنة األولى

والنسائي.

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

السكري. يسأبوري الجند الرحمن عبد بن حرب بن علي -١٢٩٥

 الوليد وأبي نعيم، وأبي الرازي، سليمان بن إسحاق عن: روى

 بن أحمد منصور وأبو الفرج، بن محمد بن أحمد عنه: وروى الطيالسي،

 في حبان ابن ذكره هارون، بن والضحاك يسابوريان، الجند مصعب

للتميز. المزي ذكره نبيالً، ثقة كان الخطيب: وقال »الثقات«،

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

ه. مسئد
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 الموصلي الطائي محمد بن حرب بن علي-١٢٩٦
الحسن. أبو

 وعنه: الجرمي، يزيد بن والقاسم عيينة، وابن أبيه، عن: روى

 وقال صالح، النسائي: قال الدنيا، أبي وابن حاتم، أبي وابن النسائي،

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

النسائي. له روى صدوقا، ثقة كان السمعاني: ابن وقال

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

كوفي. الرباب تيم من التيمي، حرملة بن علي -١٢٩٧

 ببغداد القضاة قضاء ولي :٤١٥/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 أصحاب من وكان الحسن، بن محمد موت بعد الرشيد هارون أيام في

 عنه: روى يوسف، أبي عن حدث وقد يوسف، وأبي حنيفة، أبي

 العلم، في مقدم حرملة بن علي طلحة: قال الكوفي، مكنف بن علي

 وأخبار، صالح حديث وله كثير، علم عنه حمل وقد المعرفة، حسن

 الحسن، بن محمد بعد الرشيد هارون مع وكان القضاة، قضاء وتقلد

 أصحاب جلة من كان :١١٦٩/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

حنيفة. أبي

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن
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 الله، عبيد بن فروخ بن خالد بن احمد بن الحسن بن علي -١٢٩٨

الكالس. بابن المعروف الحراني الحسين أبو

 عن: بها وحدث بغداد، قدم ٣٨٣/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 سيف، بن وسليمان الرقيين، سنجه عمر بن وحفص العالء، بن هالل

 حفص وأبو شاهين، وابن والدارقطني، القاضي، كامل بن أحمد عنه: روى

 خمس سنة في منه سمعا أنهما الحجاج وابن الثالج ابن وذكر الكتاني،

 بن الفتح أبو ذكر قويا، يكن لم الدارقطني، وقال مائة، وثالث وعشرين

 سنة آخر في بلده إلى خرج ثم مدة، ببغداد أقام الشيخ هذا أن مسرور

 في الذهي له وترجم مائة، وثالث وثالثين ثالث سنة أول أو اثنتين،

عنه. مختصرًا ٦٧٠/٧ اإلسالم« »تاريخ

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

ببخارى. قرية وشرغ: الشرغي، سالم بن الحسن بن علي -١٢٩٩

 الصمد عبد من: سمع :٤٧٩/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 البخاري، المتوكل بن وسهل خلف، بن وسهل البلخي، الفضل ابن

 عنه: وروى وغيرها، مصر إلى ورحل البغوي، العزيز عبد بن وعلي

وثالثمائة. وعشرين ثالث سنة حدود في مات وغيره، خلف بن نصر ابن محمد

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

ه. مند
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 العبدي مشعب بن دينار بن شقيق بن الحسن بن علي-١٣٠٠

الرحمن. عبد أبو

 عن: روى العبدي، الجارود آل مولى إنه ويقال: القيس، عبد مولى

 بن وأحمد البخاري، عنه: وروى المبارك، بن الله وعبد زيد، بن حماد

 وقد اإلرجاء، في فيه تكلموا أنهم إال بأس به يكن لم أحمد: قال حنبل،

 كان مصعب: بن العباس وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره عنه، رجع

 وتوفي رجاله، من كثير في المبارك ابن لكتب أحفظهم من وكان جامعًا

الجماعة. له روى ومائتين، عشرة خمس سنة

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

النجاد. البخاري الحسن أبو عبدة، بن الحسن بن علي-١٣٠١

 بن نصر عن: روى :٧٨٠/١٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن محمد بن محمد وعنه: المهلب، بن ومحمد داود، بن وحفص المغيرة،

 تسعين سنة توفي بخارى، وأهل حمدويه، بن سهل بن وأحمد محمود،

ومائتين.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الهاللي. ميسرة بن موسى بن الحسن بن علي-١٣٠٢

 محلة بجرد ودرا بجردي، الدرا النيسابوري، عيسى أبي بن الحسن أبو
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 البلخي، إبراهيم بن مكي عن: روى نيسابور، أعلى في بالصحراء متصلة

 إسحاق بن وإبراهيم داود، أبو عنه: وروى الطنافسي، عبيد بن ويعلى

 الوهاب: عبد بن محمد وقال »الثقات"، في حبان ابن ذكره األنماطي،

 الطيب، ابن الطيب ذاك الحجاج: بن مسلم وقال صدوق، ثقة عندي

 الحافظ: أحمد أبو وقال عالمهم، وابن نيسابور علماء من كان الحاكم: وقال

 شهر في أرغيان برستاق قرية في الذئب أكله أنه يذكرون مشائخنا سمعت

 روى موته، سبب في ذلك غير وقيل: ومائتين، وستين سبع سنة رمضان

داود. أبو له

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

 الحسين بن الله عبد بن الله هبة بن الحسن بن علي -١٣٠٣

دمشق. أهل من عساكر بابن عرف القاسم، أبو

 ومن وقته، في المحدثين إمام : ١٨٦ ص »المستفاد« في الدمياطي قال

 من سمع الشأن، هذا ختم وبه واالتقان، الحفظ في الرائسة إليه انتهت

 بن سبيع الوحش وأبي النسيب، القاسم وأبي الموازبي، بن الحسن أبي

 من بها وسمع بغداد ورد نبيال، ثقة حجة إمامًا وكان قال قيراط،

 عشر ثاني االثنين ليلة توفي والجوهري، والتنوخي، البرمكي، أصحاب

وخسمائة. وسبعين إحدى سنة رجب

 الحافظ العالمة اإلمام وقال: ٥٥٤/٢٠ »السير« في الذهي له وترجم

دمشق«. »تاريخ صاحب الدين، ثقة الشام، محدث المجود، الكبير
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 تاريخ عن ٢٧٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 سلمة بن الفرج بن أحمد الدين رشيد الشيخ عنه حدثني وقال: النجار ابن

عساكر. ابن عن الدمشقي

 النيسابوري الحسن ابو األفطس، الذهلي الحسن بن علي-١٣٠٤

المسند. صاحب الحافظ،

 خالد أبا وسمع رحل :١٢٤/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 محمد بن وإبراهيم البزاز، يحيى أبو وعنه: والمحاربي، عيينة، وابن األحمر،

 هو الشرقي: ابن حامد أبو قال فارس، بن سليمان بن ومحمد سفيان، ابن

ومائتين. وخسين إحدى سنة توفي بنيسابور، عصره شيخ الحاكمن وقال متروك،

»الكشف« في الحارثي له روى قلت

الالني. الكوفي الحسن بن -علي١ ٣٠٥

 بن الرحيم عبد عن: روى العجم، بالد من وبلد فزارة من والن

 بن الله وعبد النسائي، عنه: وروى الموصلي، عمران بن والمعافى سليمان،

 سالم بن الحسن بن علي »الثقات في حبان ابن قال ناجية، بن محمد

 الله عبد بن محمد عنه: روى سليمان، بن الرحيم عبد عن: روى األزدي،

 وقال: مشيخته في النسائي وذكره غيره، أو هذا هو أدري فال الحضرمي،

 الالئي إليه والنسبة يهمز، وقد بتحتانيه، الئي عن محرف والن به، بأس ال

النسائي له روى الخفيفة، بالهمزة
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

العامري. زعالن بن الحر بن إبراهيم بن الحسين بن علي-١٣٠٦

 عن: روى الحسين، لقب وإشكاب البغدادي، إشكاب بن الحسن أبو

 وروى الضرير، خازم محمد معاوية وأبي األزرق، يوسف بن إسحاق

 صدوق، حاتم: أبو وقال ثقة، النسائي: قال ماجه، وابن داود، أبو عنه:

 مات ثقة، كان قاسم: بن مسلمة وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره

 له روى ومائتين، وستين إحدى سنة شوال من بقين ألربع األربعاء يوم

ماجه. وابن داود أبو

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

 الحسن أبو واقد، بن عمار بن حيان بن الحسين بن علي -١٣٠٧

األصل. مروزي

 بن بكار بن محمد سمع :٣٩٥/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 مخلد، بن محمد عنه. روى السباك، بن ويزداد غيالن، بن ومحمود الريان،

 مات ثقة، وكان قال: المخرمي، حميد بن ومحمد القاضي، أحمد بن ومكرم

 ٩٠/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، خس سنة

منه. ملخصًا

 تاريخ عن ٢٥٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.
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 الربعي، القاسم ابو عريبة، بن الله بنعبد الحسين بن علي -١٣٠٨

البغدادي.

 القضاة، أقضى على تفقه م٣٨/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 ثم المذهب، في يبرع ولم الطبري، الطيب وأبي الماوردي، الحسن أبي

 وقد عنهم، وأخذ المعتزلة، شيوخ من وغيره الوليد بن علي أبا صحب

 عنه: روى البزاز، مخلد بن الحسن وأبا بشران، بن القاسم أبا سمع:

 اليوسفي، أحمد بن الخالق وعبد السمعاني، منصور بن محمد بكر أبو

 إلى يذهب كان الذهلي: شجاع قال وشهدة، السنجي، طاهر وأبو

 شاء إن األنصاري المعمر أبا سمعت السمعاني: سعد أبو وقال االعتزال،

 على وغيره الساجي المؤتمن وأشهد ذلك، عن رجع أنه يذكر غيره أو الله،

 أحمد بن علي وسمعت قال: أعلم، واله رأيهم، عن بالرجوع نفسه

 عشرة أربع سنة في ولدت الربعي: القاسم أبو لي قال يقول: اليزدي

 وقال وخسمائة، اثنتين سنة رجب وعشرين ثالث في توفي وأربعمائة،

 وقال .الشافعي، المسند. العالم الفقيه الشيخ ١٩٤/١٩ »السير« في

 القاضي على والمذهب برهان بن القاسم أبي على األدب قرأ النجار: ابن

الطيب. أبي

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

منده,
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 البغدادي الحسن أبو أيوب بن علي بن الحسين بن علي-١٣٠٩

البزاز.

 م٧٢٥/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال المراتب، باب يسكن كان

 الصون، بيت ومن ومتميزيهم، البغداديين خيار من كان السمعاني: قال

 شاذان، بن علي أبا سمع: والديانة، والثقة، والنزاهة، والعفاف،

 سأله وغيرهم، المؤدب، محمد بن الغفار وعبد الحرفي، القاسم وأبا

 روى وأربعمائة، عشر سنة فقال: مولده، عن السمرقندي بن محمد أبو

 األنماطي، الوهاب وعبد ناصر، بن الفضل وأبو الحافظ، محمد بن إسماعيل عنه:

 قال وأربعمائة، وتسعين اثنتين سنة ليومه ودفن الخميس، يوم عرفة يوم توفي

عدل ثقة العريي: ابن وقال ثقة، السماع، صحيح الذهلي: شجاع

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

 بن عثمان بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي-١٣١٠

قريش.

 في الذهي قال البناء، النصرية، محلة من النصري، الحربي الحسن أبو

 صدوقا، ثقة صالحا كان السمعاني: قال :٥٣٥/١٠ اإلسالم« »تاريخ

 الحمامي، الحسن وأبا األهوازي، الصلت بن محمد بن أحمد سمع:

 الوهاب وعبد السمرقندي، بن إسماعيل عنه: روى الحرفي، القاسم وأبا

 أربع سنة الحجة ذي في توفي وآخرون، ناصر، بن ومحمد األنماطي،
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 الفرضي ابن الله هبة بن أحمد أصحابه آخر ومن وأربعمائة، وثمانين

يوسف. بن الخالق وعبد المقرئ،

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

٠٥ مسئد

 الهاشمي، طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي-١٣١١

الحسين. أبو

 زين المدني الله عبد أبو ويقال: محمد، أبو ويقال: الحسن، أبو ويقال:

 بن علي جده عن وأرسل الحسن، وعمه أبيه، عن: روى العابدين،

 أوالده عنه: وروى هريرة، وأبي عباس، ابن عن: وروى طالب، أبي

 عيينة ابن قال الرحمن، عبد بن سلمة وأبو وعمرو، الله وعبد وزيد محمد

 أبيه مع وكان الحسين، بن علي من أفضل قرشيًا رأيت ما الزهري: عن

 أهل في يكن لم مالك: عن وهب ابن وقال فسلم، مريض وهو قتل يوم

 الحاكم: وقال الحسين، بن علي مثل وسلم عليه الله صلى الله رسول بيت

 قال: شيبة أبي بن بكر عنأبي شيوخه بعض عن دارم بن أبابكر سمعت

 علي، عن أبيه عن الحسين بن علي عن الزهري كلها: األسانيد أصح

 وكان الحسين بن علي سمعت سعيد: بن يحيى عن زيد بن حماد وقال

 أورع رأيت ما قال: المسيب بن سعيد أن ويروى أدركته، هاشمي أفضل

 أكل ما أسماء: بن جويرية وقال ثقة، تابعي مدني العجلي: وقال منه،
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 قط، درهمًا وسلم عليه الله صلى الله رسول من بقرابته الحسين بن علي

 المحرز: بن وقعنب المديني بن وعلي شيبة أبي بن بكر وأبو نعيم أبو وقال

 له روى أربع، سنة وقيل: ثالث، سنة وقيل: وتسعين، اثنتين سنة مات

الجماعة.

 آثاره، في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن

المروزي. واقد بن الحسين بن علي-١٣١٢

 مريم، أبي بن نوح عصمة وأبي سعد، بن وهشام أبيه، عن: روى

 الدارمي، سعيد بن وأحمد غيالن، بن ومحمود راهويه، بن إسحاق وعنه:

 وذكره بأس، به ليس النسائي: وقال الحديث، ضعيف حاتم: أبو قال

 في ومسلم المفرد« »األدب في البخاري له روى »الثقات"، في حبان ابن

واألربعة. مقدمته

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

السمرقندي. الحسن أبو الخراساني زاهر بن حكيم بن علي — ١٣١٣

 جعفر عنه: وروى الجراح، بن ووكيع عيينة، بن سفيان عن: روى

 في حبان ابن قال الفرغاني، الحسن أبي بن وجيهان الفريابي، محمد ابن

 عنه، كلها وكيع أصناف كتب وقد وفضل، سنة صاحب كان »الثقات»
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 بكاءه، كثرة من البكاء بعلي ويعرف زاهدا، فقيهًا كان الخطيب: وقال

 وثالثين خس سنة في مات ثقة، وكان سنة، عشرين من نحوا بمكة جاور

للتميز. المزي ذكره ومائتين،

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

مسنديهما. في الباقي عبد

 بن هالل بن عطاء بن الرحمن عبد بن خشرم بن علي-١٣١٤

المروزي. الله عبد بن ماهان

 حفص عن: روى اخته، ابن وقيل: الحافي، بشر ابنعم الحسن أبو

 والنسائي، والترمذي، مسلم، عنه: وروى عيينة، بن وسفيان غياث، ابن

 قاسم: بن مسلمة وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: قال

 مسلم له روى ومائتين، وخمسين سبع سنة رمضان في مات ثقة، مروزي

والنسائي. والترمذي

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

 بن الحسن أبو القنطري التميمي يزيد بن داود بن علي -١٣١٥

األدمي. البغدادي سليمان أبي

 بن ونعيم مريم، أبي بن وسعيد إياس، أبي بن آدم عن: روى

 كان الخطيب: قال والبغوي، والحربي، ماجه، ابن عنه: روى حماد،
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ماجه. ابن له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الفزاري. عميلة بن الربيع بن الركين بن الربيع بن علي-١٣١٦

 ترجة في وقال مالك، عن: يروي :٥٤٠/٥ »اللسان« في الحافظ قال

 غرائب في الدارقطني أخرج :٧٥٨٥ سوقة بن محمد بن يوسف بن محمد

 إسماعيل بن الله عبد رواية من األفراد في شاهين وابن األفراد وفي مالك

 مالك عن الفرازي الربيع بن الركين بن الربيع بن علي عن عنه القرشي

 حدث الركين بن الربيع بن علي »اإلكمال«: وفي غرائب، أحاديث عدة

 من نقلتهما التوخي، عبس بن إبراهيم عنه: روى أرقم، بن يونس عن

الساجي. مؤتمن خط من مردويه بن بكر ألبي المحدثين« »أوالد كتاب

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

البزاز. المصري، التميمي الحسن أبو علي بن ربيعة بن علي-١٣١٧

 عن المكثرين أحد :٥٩١/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الرازي، الله عبد وأبو الطبري، معشر أبو عنه: روى رشيق، بن الحسن

 في وقال وأربعمائة، أربعين سنة صفر في توفي السداسيات، صاحب

المعمر. الشيخ :٦٢٦/١٧»السير«

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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األسدي. الوالي نضلة بن ربيعة بن علي -١٣١٨

 طالب، أبي بن علي عن: روى الكوفي، المغيرة أبو البجلي ويقال:

 إسحاق وأبو عتيبة، بن الحكم عنه: وروى وسلمان، شعبة، بن والمغيرة

 وقال ثقة، والنسائي معين ابن قال الطائي، عبيد بن وسعيد السبيعي،

 وقال معروفا، ثقة كان سعد: ابن وقال الحديث، صالح حاتم: أبو

 قلت: الجماعة، له روى وغيره، نمير ابن ووثقه ثقة، تابعي كوفي العجلي:

آثاره. في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم

اليمن. أهل من اللحجي زياد بن علي-١٣١٩

 راويًا وكان عيينة، ابن سمع :٨٠٠٦ »الثقات« في حبان ابن قال

 مات الحديث، مستقيم الجندي، محمد بن المفضل عنه: حدثنا قرة، ألبي

 ألنساب« ا » في السمعاني وقال ومائتين، وأربعين ثمان سنة عرفة يوم

 صالح بن ومحمد القافالني، الحسن بن علي عنه يروي :٢٠٩/١١

وغيرهم. الطبري

.مسنده في نعيم أبو له روى :قلت

 بن الله عبد بن زهير مليكة أبي بن الله بنعبد بنزيد علي-١٣٢٠

البصري. الحسن أبو التيمي، جدعان

 المسيب، بن وسعيد مالك، بن أنس عن: روى مكة، من أصله
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 وهو ولد سعدم ابن قال والحمادان، قتادة، وعنه؟ النهدي، عثمان وأبي

 ضعيف أحمد: وقال به، يحتج وال ضعف وفيه الحديث كثير وكان أعمى،

 الترمذي: وقال بقوي، ليس زرعة: أبو وقال ضعيف، يحيى: وقال الحديث،

واألربعة. مسلم له روى غيره، يوقفه الذي الشي رفع ربما أنه إال صدوق

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الفرانضي. ابوالحسن عبدالله بن زيد بن علي -١٣٢١

 داود بن موسى عن: بها حدث :٤٢٧/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى الحنيني، إبراهيم بن وإسحاق المصيصي، كثير بن محمد و الضي،

 الكاتب، الفضيل بن سهل بن ومحمد الباغندي، محمد بن محمد عنه:

 فيه، تكلموا يونس: بن سعيد أبو قال الكاتب، الجهم بن محمد بن وعلي

ومائتين. وستين ثالث سنة مات

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الحافظ. العسكري، لله عبد بن سعيد بن علي -١٣٢٢

 في رحل بالري، توفي ٩٠/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 ومحمد بكار، بن الزبير سمع الحسن، أبو كنيته ومائتين، الخمسين حدود

 القباب، بكر وأبو الشيخ، أبو وعنه: الفالس، حفص وأبا المثنى، ابن

 عنه حدث من وآخر ونيسابور، أصبهان وأهل حمدان، بن عمرو وأبو
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 ألصبهان« ا »أخبار في الشيخ أبو له وترجم بالري، الرازي مأمون

والمسند. الشيوخ صنف الحفاظ، من كان وقال: ٤٣٦/١

٠ مسنده في نعيم أبو له روى ٠ قلت

الكوفي. الحسن أبو الكندي مسروق بن سعيد بن علي-١٣٢٣

 روى زائدة، أبي بن ويحيى المبارك، وابن غياث، بن حفص عن: روى

 وقال صدوق، حاتم: أبو قال حاتم، وأبو والنسائي، الترمذي، عنه:

والنسائي. الترمذي له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي:

.مسنده في نعيم أبو له روى :قلت

النيسابوري. الحسن أبو اللبقي القرشي، عقبة بن سلمة بن علي -١٣٢٤

 يحيى بن ويحيى الجراح، بن ووكيع الطيالسي، داود أبي عن: روى

 ومحمد خزيمة، بن إسحاق بن ومحمد ماجه، ابن عنه: وروى النيسابوري،

 بن محمد وقال »الثقات»، في حبان ابن ذكره النضر، بن ياسين ابن

 سؤاالت في الحاكم وقال الحجاج، بن مسلم ووثقه ثقة، إسماعيل:

ماجه. ابن له روى ثقة، مسعود:

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

الواعظ. السمرقندي الحسن أبو شاكر بن علي-١٣٢٥

 من قافالً دمشق قدم :٥٢٦/٤١ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال
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 روى الله، عبد بن محمد بن إسماعيل إبراهيم أبي عن: بها وحدث الحج،

 بدمشق عنه سمع الحنائي، إبراهيم بن محمد بن علي الحسن أبو عنه:

انتهى. بدارهم،

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

٠٥ مسند

 السمسار الحسن أبو همام، بن عدي بن شعيب بن علي -١٣٢٦

األصل. طوسي

 بن وسفيان شير، بن هشيم سمع ٤٣٥/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن الله وعبد المطرز، زكريا بن قاسم عنه: روى نمير، بن الله وعبد عيينة،

 مات ثقة، النسائي: وقال ثقة، كان وقال: صاعد، بن ويحيى البغوي، محمد

ومائتين. وخمسين ثالث سنة

عنه. ملخصًا ١٢٧/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 تاريخ عن ٢٦٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتن

الخطيب.

محمد. أبو الهمداني، حيي بن صالح بن صالح بن علي -١٣٢٧

 توأمان، وهما صالح بن الحسن أخو الكوفي، الحسن أبو ويقال:

 أخوه، وعنه: كهيل، بن وسلمة السبيعي، إسحاق وأبي أبيه، عن: روى
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 حبان ابن وذكره ثقة، والنسائي: معين وابن أحمد قال ووكيع، عيينة، وابن

 عن الدارمي عثمان وقال ثقة، كوفي العجلي: وقال »الثقات«، في

 إن ثقة وكان قرآن، صاحب كان سعد: ابن وقال مأمون، ثقة معين: ابن

واألربعة. مسلم له روى الحديث، قليل الله، شاء

 تاريخ عن ٢٣٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري

 مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي-١٣٢٨

الحسن. أبو الهاشمي، القرشي

 كثير قول في إسالمًا الناس أول :٥٠٧/٢ »اإلصابة« في الحافظ قال

 حجر في فربى الصحيح، على سنين بعشر البعثة قبل ولد العلم، أهل من

 غزوة إال المشاهد معه وشهد يفارقه، ولم وسلم عليه الله صلى الني

 مني تكون أن ترضى »أا بالمدينة: له تأخيره بسبب له فقال تبوك،

 أكثر في بيده اللواء وكان فاطمة، بنته وزوجه موسى« من هارون بمنزلة

 أنت له: قال أصحابه بين وسلم عليه الله صلى الني آخى ولما المشاهد،

 ما الصحابة من ألحد ينقل لم أحمد: اإلمام قال حتى كثيرة ومناقبه أخي،

 كل فكان له، أمية بني بغض ذلك سبب وكان غيره، وقال لعلي نقل

 وكلما يثبته، الصحابة من مناقبه من شيء من علم عنده كان من

في وقتل انتشارًا، إال يزداد ال بمناقبه حدث من وهددوا إخماده أرادوا
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الهجرة. من أربعين سنة رمضان شهر من عشر السابع ليلة

 المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم الجماعة. له روى قلت:

 في خسرو وابن الحارثي له وروى الترجمة، مصدر ذكر دون ٢٠/٣

٠ بهما مسند

العبسي. -عليبنظبيان١٣٢٩

 بن إسماعيل عن: روى بغداد، قاضي الكوفي، الحسن أبو الجني، وقيل:

 شيبة، أبي ابن عثمان عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي خالد، أبي

 وقال بشيء، ليس داود: وأبو معين بن يحيى قال المديني، بن وعلي

 حبان: ابن وقال الحديث، متروك النسائي: وقال الحديث، منكر البخاري:

 علي أبو وقال ضعيف، الدارقطني: وقال بأخباره، االحتجاج سقط

 ظبيان بن علي جعفر: بن محمد بن طلحة وقال به، بأس ال النيسابوري:

 حنيفة، أبي أصحاب من بالفقه العلم حسن متواضع دين جليل رجل

 فتوفي معه، يخرجه وكان الرشيد هارون واله الحكم، باب في خشنا وكان

ماجه. ابن له روى ومائة، وتسعين اثنتين سنة بقرميسين

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

الواسطي. صهيب بن عاصم بن علي-١٣٣٠

بكر أبي بن محمد بنت قريبة مولى التيمي، القرشي الحسن أبو
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 عنهم وروى حكيم، بن وبهز جريج، بن الملك عبد عن: روى الصديق،

 الصدق، أهل من كان الساجي: قال المديني، بن وعلي حنبل، بن أحمد

 ساق ثم سوقة، بن محمد حديث في عليه عتبوا الحديث، في بالقوي ليس

 المذكور الحديث أن سماهم أقوام رآها منامات عدة بأسانيده الخطيب

 أهل من الله شاء إن وكان ضعف، فيه علي: بن عمرو وقال صحيح،

 في يظلمونه والناس بالحديث معروفًا ثقة كان العجلي: وقال الصدق،

 له روى ومائتين، إحدى سنة مات يفعل، فلم يدعها أن يسألون أحاديث

ماجه. وابن والترمذي داود أبو

 تاريخ عن ٢٤١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: يروى وهو وقال: البخاري

 في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى قلت:

هم. نيد مسا

بنعامر. علي -١٣٣١

 عنه يروي تابعي، ٢٢٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

 عن أسيد بن عتاب ابن الواحد عبد بن الله عبيد عن حنيفة أبو اإلمام

 إلى »انطلق أسيد: بن لعتاب قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول

 هذه في مر وقد الحديث« - خصال أربع عن فانههم الله أهل

المسانيد.
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السعدي. نجيح بن جعفر بن الله عبد بن علي-١٣٣٢

 اإلمام السعدي عطية بن عروة مولى البصري، المديني بن الحسن أبو

 روى الباهرة، والمعرفة الواسعة التصانيف صاحب الشأن، هذا في المبرز

 داود، وأبو البخاري، عنه: وروى عيينة، بن وسفيان زيد، بن حماد عن:

 والعلل، الحديث معرفة في الناس في علمًا علي كان الرازي: حاتم أبو قال

 قال قط، سماه أحد سمعت وما له، تبجيالً يكنيه إنما يسميه ال أحمد وكان

 مات المديني، بن علي عند إال أحد عند نفسي استصغرت ما البخاري:

 والترمذي داود وأبو البخاري له روى ومائتين، وثالثين خس سنة

التفسير. في ماجه وابن والنسائي

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

 بن العباس بن الله عبد بن العباس عليبنعبداللهبن-١٣٣٣

الجوهري. محمد أبو المغيرة

 الفريابي، جعفر عن حدث :٦/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 محمد عنه. حدثنا ناجية، بن الله وعبد السراج، أبان بن إبراهيم بن ومحمد

 بن جعفر بن ومحمد الطاهري، العزيز عبد بن وعلي الفوارس، أبي ابن

 سنة شوال من خلون ألربع الثالثاء يوم توفي الفوارس: ابن قال عالن،

 »تاريخ في الذهي له وترجم شديد، تساهل وفيه وثالثمائة، وستين خس

ختصرًاعنه.٢٤٤/٨اإلسالم«
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 تاريخ عن ٢٦٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب،

مسعود. بن عتبة بن الله عبد بن علي-١٣٣٤

 بن الله عبد أخ ابن :٢٢٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

 في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي التابعين، جملة من عنه، الله رضي مسعود

المانيد. هذه

 الحسين ابو محمد بن العباس بن الفضل بن الله عبد بن علي —١٣٣٥

البغدادي.

 عن: بها وحدث مصر نزل :٦/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 الكوفيين، األحوص أبي بن عمر بن والحسين سوار، بن محمد بن اله عبد

 منه، وسمع الدارقطني عليه انتقى المكاري، برطق بن هارون بن وموسى

 شعبان من الخامس الخميس ليلة في مات أنه بلغني ثقة، وكان عنه، وروى

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، وستين ثالث سنة

عنه. مختصرًا ٢١٦/٨

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

الواسطي. الحسن ابو مبشر بن الله عبد بن علي -١٣٣٦

 بن الحميد عبد سمع: :٤٩٨/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 وجماعة، النشاستجي، حرب بن ومحمد القطان، سنان بن وأحمد بيان،

 وآخرون، الحاكم، أحمد وأبو والدارقطني، المقرئ، بن بكر أبو عنه: وروى

 الثقة اإلمام :٢٥/١٥ »السير« في وقال ثقة، الكبار، الشيوخ أحد وهو

وثالثمائة. وعشرين أربع سنة في مات المحدث...

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

األزدي. يزيد بن مصعب بن الحميد عبد بن علي —١٣٣٧

 الكوفي، الحسين أبو ويقال. الحسن، أبو المعنى، الشيباني ويقال.

 البخاري عنه: وروى معاوية، بن وزهير سلمة، بن حاد عن: روى
 وقال ثقة، زرعة: وأبو حاتم أبو قال زرعة، وأبو حاتم، وأبو تعليقا،

 وقال الفاضلين، من كان وارة: ابن وقال ضريرًا، وكان ثقة العجلي:

 سنة مات »الثقات«، في حبان ابن وذكره خيرًا فاضالً كان سعدم ابن

 والترمذي تعليقًا البخاري له روى ومائتين، وعشرين اثنتين أو إحدى

والنسائي.

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

 القرشي نشيط بن المغيرة بن محمد بن الرحمن عبد بن علي-١٣٣٨

المخزومي.

 بن حرملة عن: روى بعالن، المعروف المصري، ثم الكوفي الحسن أبو
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 جعفر أبو عنه: وروى دكين، بن الفضل نعيم وأبي التجيي، يحيى

 بمصر عنه كتبت حاتم: أبي بن الرحمن عبد قال عوانة، وأبو الطحاوي،

 »تاريخ في يونس ابن وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره صدوق، وهو

 من خلون لعشر الخميس يوم بمصر توفي الحديث، حسن ثقة كان مصر"،

والليلة«. »اليوم في النسائي له روى ومائتين، وسبعين اثنتين سنة شعبان

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

الطيالسي. الحسن أبو الصمد، عبد بن علي - ١٣٣٩

 المرزبان، بن مسروق عن حدث ٢٨/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 الملك، عبد بن محمد عنه. روى القواريري، الله وعبيد الهذلي، معمر وأبي

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

ومائتين. وثمانين تسع سنة مات المروءة، قليل الحديث كثير كان كامل:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الطائي. الحسن أبو ربه، عبد بن الملك عبد بن علي-١٣٤٠

 الوليد بن وبشر أبيه، عن: حدث :٢٧/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 الشافعي، بكر وأبو الحافظ، نصر بن أحمد طالب أبو عنه: روى القاضي،

 ١٨٦/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم الجعابي، بن بكر وأبو

عنه. ملخصًا

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:
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عشر السابع المجلد الحديثية الموسوعة

 طالب ابي بن علي بن عمر بن محمد بن الله عبيد بن علي -١٣٤١

الطبيب. المدني العلوي الهاشمي

 الرازي: حاتم أبو قال :٩٣٠/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن الله عبيد بن علي لي قال يقول: الجعفري الله عبد بن داود سمعت

الطب. في الناس أبصر وكان محمد

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

٠ بهما مسند

 بن مسعود بن مهدى بن أحمد بن عمر بن علي -١٣٤٢
الدارقطني. الحافظ الحسن ابو الله عبد بن دينار بن النعمان

 البغوي، القاسم أبا سمع :٣٤/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 نصر بن أحمد طالب وأبا صاعد، بن ويحيى داود، أبي بن بكر وأبا

 نعيم أبو عنه حدثنا بعدهم، ومن الطبقة، هذه من كثيرا وخلقا الحافظ،

 وجاعة والخالل، بشران، بن القاسم وأبو البرقاني، بكر وأبو األصبهاني،

 وقته، وإمام وحده، ونسيج دهره، وقريع عصره، فريد كان وقال: غيرهم،

 وأحوال الرجال، وأسماء الحديث، بعلل والمعرفة األثر، علم إليه انتهى

 وصحة الشهادة، وقبول والعدالة، والفقه واألمانة، الصدق مع الرواة،

 وقال الحديث، علم سوى بعلوم واالضطالع المذهب، وسالمة االعتقاد،

 الدارقطني، الحسن أبا سألت المعدل: األنصاري محمد بن رجاء محمد أبو
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 فالثزكوا٨. تعالى: الله قال لي: فقال نفسه؟ مثل الشيخ رأى له: فقلت

 رأيت ألقول أعلمه أن أردت وإبما هذا، أرد لم له: فقلت أنفسك

 أفضل هو من رأيت فقد واحد، فن في كان إن لي: فقال مثله، ير لم شيخا

 الطيب أبو القاضي وقال فال، في، اجتمع ما فيه اجتمع من وأما مني،

 وما الحديث، في المؤمنين أمير الدارقطني كان الطبري: الله عبد بن طاهر

 التقدمة له سلم يعني: له، وسلم إليه، مضى إال بغداد ورد حافظا رأيت

 األربعاء يوم ودفن األربعاء ليلة توفي العلم، في المنزلة وعلو الحفظ، في

 في الذهي وقال وثالثمائة، وثمانين خس سنة الحجة ذي من الثامن

 الجهابذة... علم اإلسالم، شيخ المجود، الحافظ اإلمام :٤٤٩/١٦ »السير«

ببغداد. القطن دار محلة أهل من المحدث المقرئ البغدادي

 تاريخ عن ٢٦٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب

 بن إبراهيم بن شاذان بن الحسن بن محمد بن عمر بن علي -١٣٤٣

الحميري. الحسن أبو إسحاق بن علي بن إسحاق

 إلى حضرموت من ناقلة أصله :٤٠/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 أحمد سمع وبالحربي، وبالكيال، وبالصيرفي، بالسكري، ويعرف ختل،

 وجعفر حبان، بن الحسين بن وعلي الصوفي، الجبار عبد بن الحسن ابن

الطيب أبو القاضي عنه حدثنا الجرجرائي، الصباح بن محمد بن أحمد ابن
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 يطول وخلق والخالل، واألزهري، مخلد، بن علي بن ومحمد الطبري،

 وتسعين ست سنة في ولد يقول: السكري عمر بن علي سمعت ذكرهم،

 صدوق، األزهري: وقال شيائ، يساوى ال كان البرقاني: قال ومائتين،

 شيائ عليه قرأ الحديث أصحاب بعض لكن أخيه، كتب في سماعه كان

 فحكوا آخرون، وجاء السماع، فيه وألحق سماعه، فيه يكن لم منها

 العزيز عبد وقال ثقة، نفسه في فكان الشيخ وأما وأنكروه، اإللحاق،

 الحديث طلبة بعض عليه قرأ أضر ولما السماع، صحيح كان األزجي:

 وثمانين ست سنة مات ذلك، في له ذنب وال سماعه، فيه يكن لم شيائ

 حدث بخطه، أخيه كتب في سماعه أكثر كان العتيقي: وقال مائة، وثالث

 ثقة وكان عمره، آخر في بصره وذهب المنصور، جامع في وأملى قديما،

 مسند المعمر العالم الشيخ ٥٣٨/١٦ »السير« في الذهي وقال مأمونا،

العراق.

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

الجراح. بن داود بن عيسى بن علي-١٣٤٤

 :٤٥٩/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال باله، المقتدر وزير الحسن أبو

 بن وحميد الزعفراني، محمد بن والحسن الكوفي، بديل بن أحمد سمع

والقاضي الطبراني، أحمد بن وسليمان عيسى، ابنه عنه: روى الربيع،
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 صدوقا كان وقال: الذهلي، بجير بن الله عبد بن أحد بن محمد طاهر أبو

 والمعروف، البر كثير كان وزارته، في محمودا واليته، في عفيفا فاضال دينا

 مجالستهم ويكثر العلم، أهل يحب والصيام، والصالة القرآن، وقراءة

 توفي والديانة، والصالح والصيانة، بالستر معروفا يزل ولم ومذاكرتهم،

وثالثمائة. وثالثين أربع سنة

٦٨٠/١٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 تاريخ عن ٢٦٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

البخاري.

 الوزير بن أبان بن عيسى بن علي بن عيسى بن علي-١٣٤٥

الحسين. أبو

 مات المثنى، عن: يروي م ٢٦٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

تاريخه. في البخاري ذكره وثالثمائة، وثمانين سبع سنة

 فكيف ٢٥٦ سنة توفي البخاري فإن الخوارزمي أوهام من هذا قلت:

٠٣٩١ منة توني من يذكر

الفزاري. -عليبنغراب١٣٤٦

 بن علي هو ويقال: القاضي، الكوفي الوليد أبو ويقال: الحسن، أبو

بن وهشام الثوري، سفيان عن: روى الوليد، أبي بن وعلي العزيز، عبد
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 بن أحمد قال المقابري، أيوب بن ويحيى حنبل، بن أحد عنه: وروى عروة،

 إال أراه ما يدلس كان واحدا، مجلسًا منه سمعت خبرة، به لي ليس حنبل:

 صدوق، المسكين هو مرة: وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال صدوقًا، كان

 الناس ترك ضعيف داود: أبو وقال عندي، صدوق هو زرعة: أبو وقال

 بن أحمد أبو وقال يدلس، وكان بأس به ليس النسائي. وقال حديثه،

 كان سعد: ابن وقال حديثه، يكتب ممن وهو وأفراد، غرائب له عدي:

 ثقة، شيبة: أبي بن عثمان وقال ثقة، شيعي كوفي قانع: ابن وقال صدوقا،

ماجه. وابن النسائي له روى بالكوفة، ومائة وثمانين أربع سنة مات

 تاريخ عن ٢٤٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: ويروى وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت

لله. بنعبد الفتح بن -علي١٣٤٧

 »التاريخ« في الخطيب قال بالعسكري، يعرف الرومي، الحسن أبو

 الجصاص، يزيد بن والحسن العمي، علي بن أحد عن؟ حدث :٤٩/١٢

 بن الله وعبيد شاهين، وابن الدارقطني، عنه: وروى عرفة، بن والحسن

 سنة ببغداد حدثنا ألبهري ا الله عبد بن محمد قال: البغوي، سمرة أبي

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم انتهى. مائة، وثالث عشرة ست

التاريخ. من ملخصًا ٣٩٠/٧
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكوفي. الحسن أبو الخزاعي قادم بن علي-١٣٤٨

 وعنه: خليفة، بن وفطر عروبة، أبي بن وسعيد األعمش، عن: روى

 قال صالح، بن وسهل الجبار، عبد بن وسليمان زكريا، بن القاسم

 في حبان ابن وذكره الصدق، محله حاتم: أبو وقال ضعيف، معين: ابن

والترمذي. داود أبو له روى »الثقات«،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

النجاد. الحسن أبو البصري الحسن بن القاسم بن علي-١٣٤٩

 عن روى من خاتمة هو :٢٣٩/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
 الخطيب، عنه: حدث بالبصرة، عدالً محدثا كان الهزاني، روق أبي

 بن الحسن بن عمر بن والحسن المستملي، إبراهيم بن محمد بكر وأبو

 سنة حيا كان أنه إال بوفاته أظفر لم سواهم، وطاثفة األصبهانيان، يونس

 كتاب الصفار عبيد بن أحمد عن أيضا ويروي وأربعمائة، عشرة ثالث

 مسند العالم، الثقة الشيخ م ٢٤٠/١١ »السير« في وقال له، السنن

العدول. كبار من كان الهاشمي، عمر أبي مع البصريين

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

٠ ه مند
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الكابلي. رفيع بن مسلم بن مجاهد بن علي-١٣٥٠

 من وكان الري، قاضي الرازي، العبدي ويقال الكندي، مجاهد أبو

 وروى الثوري، وسفيان الحميد، عبد بن جرير عن: روى كابل، سبي

 كتبت :حنبل بن أحمد الحميد،قال عبد بن وجرير ،حنبل بن أحمد :عنه

 عنه أكتب ولم بأسًا به أرى ما معين: بن يحيى وقال بأسا، به أرى ما عنه

 ثقة، عندي هو الترمذي: وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره شيائ،

 له روى ومائة، وثمانين بضع سنة مات الضريس، بن يحيى وكذبه

الترمذي.

 تاريخ عن ٢٤٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروى أحمد شيخ هو وقال: البخاري

المانيد.

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

 القاسم أبو الفهم أبي بن محمد بن علي بن المحسن بن علي-١٣٥١

التنوخي.

 الله عبد القاسم أبا سمع :١٥/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن الحسن وأبا الرزاز، سعيد بن محمد بن وعلي الزيني، إبراهيم ابن

 وسمعته عنه، كتبت بعدهم، وبمن طبقتهم، من كثيرا وخلقا كيسان،

 وثالث وستين خس سنة شعبان من النصف في بالبصرة ولدت يقول:
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 قد وكان مائة، وثالث سبعين سنة من شعبان في سماعي وأول مائة،

 آخر إلى مقبوال ذلك على يزل ولم حداثته، في الحكام عند شهادته قبلت

 قضاء وتقلد الحديث، في صدوقا محتاطا، الشهادة في متحفظا وكان عمره،

 ومات وقرميسين، والبردان، ودرزنجان، وأعمالها، المدائن منها: عدة نواح

 ٦٤٩/١٧ »السير« في الذهي وقال مائة، وأربع وأربعين سبع سنة في

 بن الفضل أبو قال أعوام، خسة كمل لما وسمع المعمر، العالم القاضي

 كان الذهلي: شجاع وقال واالعتزال، الرفض رأيه كان قيل خيرون:

 وأرجاءها البويهية الدولة في نشأ قلت: االعتزال، إلى ويذهب يتشيع

البدعتين. بهاتين طافحة

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

 الواعظ الحسن أبو الحسن بن أحد بن محمد بن علي-١٣٥٢

بغدادي. وهو بالمصري المعروف

 رجع ثم طويلة، مدة بمصر أقام :٧٥/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 الله وعبد ناصح، بن عبيد بن أحمد سمع بالمصري فعرف بغداد، إلى

 بن محمد عنه: روى الرياحي، العوام أبي بن ومحمد الهاشمي، الحسن ابن

 وقال: شاهين، وابن والدارقطني، المظفر، بن ومحمد الوراق، إسماعيل

 وصنف لهيعة، وابن سعد، بن الليث حديث جمع عارفا، أمينا ثقة كان
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 فحدثني الوعظ؛ بلسان فيه يتكلم مجلس له وكان الزهد، في كثيرة كتبا

 ونساء، رجال وعظه مجلس يحضر كان المصري الحسن أبا أن األزهري

 وجهه. حسن من النساء به يفتتن أن تخوفا برقعا وجهه على يجعل فكان

 »السير« في الذهي وقال مائة، وثالث وثالثين ثمان سنة في مات

 مدة إلقامته بالمصري المشهور الواعظ، الرحال المحدث اإلمام :٣٨١/١٥

؟صر.

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

٠٥ مسئد

 بن سعيد بن عمر بن محمد بن الحسن بن محمد بن علي -١٣٥٣

 القاضي النخعي القاسم أبو الحارث بن يحيى بن عمرو بن يحيعى بن مالك

كأس. بابن المعروف

 ووافقه الدارقطني، نسبه :٧٠/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن زياد بن كميل بن كامل ابن قال: ثم مالك، إلى نسبه على الثالج ابن

 بغداد، سكن كوفي، وهو النخع، بن مالك بن سعد بن هيثم بن نهيك

 زياد بن يوسف بن ويعقوب زكريا، بن يحيى بن أحمد عن: بها وحدث

 على بالفقه عارفا فاضال ثقة وكان أسامة، أبي بن والحارث الضبي،

 شاهين، وابن الدارقطني، عنه: روى القرآن، يقرئ حنيفة، أبي مذهب

وعشرين أربع سنة مات الحافظ: سفيان بن الحسن أبو وقال الثالج، وابن
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 وقدم الثقات، الكوفيين من الفقه في المقدمين من وكان مائة وثالث

 في مقدما وكان فمات، حيا، وأخرج فغرق، سمارية في وركب بغداد،

 »تاريخ في الذهي وقال الفرائض، علم في ومقدما حنيفة، أبي علم

 غرق األشتر، ولد من القدر، كبير الفقه، في إمامًا كان : ٤٩٨/٧ اإلسالم«

 فيه يغض كتاب وله مات ثم حياة، وفيه الماء من فأخرج عاشوراء، يوم

المقدسي. نصر عليه ورد الشافعي، من

 تاريخ عن ٢٦٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب

 يعرف السمسار الحربي الحسن أبو الحسن بن محمد بن علي -١٣٥٤

قشيش. بابن

 القطيعي، مالك ابن سمع ن ١٠/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 كتبت الخرقي، جعفر بن أحمد بن وإبراهيم الوراق، إسماعيل بن ومحمد

 بالقرآن، الصوت حسن وكان مالك، بمذهب يتفقه صدوقا وكان عنه،

 وثالثين سبع سنة شعبان من والعشرين الثالث األربعاء يوم في مات

 مختصرًا ٥٦٧/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم مائة، وأربع

عنه.

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

- ه مند
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 بن بشر بن محمد بن بشران بن الله عبد بن محمد بن علي ١٣٥٥

المعدل. األموي الحسين أبو الله عبد بن مهران

 سمع الملك، عبد أخو وهو :٩٨/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 عمرو بن ومحمد الصفار، محمد بن وإسماعيل المصري، محمد بن علي

 صدوقا وكان عنه، كتبنا وقال. وغيرهم، األشناني بن الحسين وأبا الرزاز،

 درب يسكن الديانة، ظاهر المروءة، تام األخالق، حسن ثبتا، ثقة

 شعبان من والعشرين الخامس األحد يوم من السحر وقت توفي الكيراني،

 :٢٥٨/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال مائة، وأربع عشرة خس سنة

 والزيني، محمد، بن وطراد البناء، بن أحمد بن والحسن البيهقي، عنه: روى

سواهم. وخلق

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

 الحسن ابو سيف، ابي بن الله عبد بن محمد بن علي -١٣٥٦

القرشي. سمرة بن الرحمن عبد مولى بالمدائني، المعروف

 :٥٤/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال المصنفة، الكتب صاحب وهو

 الحارث بن أحمد بن خيثمة أبي بن وأحمد بكار، بن الزبير عنه: روى

 مات ثقة، ثقة ثقة معين: بن يحيى قال أسامة، أبي بن والحارث الخزاز،

ومائتين. وعشرين خس أو أربع سنة

 بن قرة من: سمع :٦٣٨/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم
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 مصنفات أسماء الحموي ياقوت وذكر الحكم، بن وعوانة وشعبة، خالد،

ورقات. خس في المدائني

 تاريخ عن ٢٦٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

المصيصي. المضاء أبي بن علي بن محمد بن علي -١٣٥٧

 وروى المصري، النون وذي حنبل، بن أحمد عن: روى قاضيها،

 وذكره ثقة، النسائي. قال عقبة، بن سليمان بن وأيوب النسائي، عنه:

 بن مسلمة وقال بها، فحدثهم واسط قدم وقال: »الثقات« في حبان ابن

 له روى كان، الشيخ نعم مشيخته. في النسائي وقال ثقة، كان قاسمن

النسائي

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

 بن جعفر بن يحيى بن المحسن بن محمد بن محمد بن علي-١٣٥٨

 بن محمد بن الصادق جعفر بن موسى بن الرضا علي بن محمد بن علي

بالعراق. علي مشهد نقيب الموسوي، طالب أبو السيد الحسين بن علي

 له معمرًا شيخًا كان :٨٢٨/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 عن شيائ السلفي عنه. روى وأربعمائة، ثالث سنة ولد النسب، في قعدد

خسمائة. سنة في وفاته وذكر بالله، المهتدي بن الحسين أبي
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مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 بن شعيب بن يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن علي-١٣٥٩

األنبار. خطيب األخضر، ابن األنباري، الحسن أبو الشيباني، حسن

 مذهب على ببغداد تفقه :٥٦٦/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 عمر مسندا، معمرا، صدوقا، نبيال، ثقة كان السمعاني. قال حنيفة، أبي

 اآلفاق، في الرواية عنه وانتشرت األنبار، إلى إليه ويرحل يقصد صار حتى

 سمع أحيانا؛ بغداد يقدم وكان البساسيري، فتنة في يده قطعت وقد

 حدثنا بشران، بن الحسين وأبا مهدي، بن عمر وأبا الفرضي، أحمد أبا

 وجماعة بأصبهان، سعد وأبو الغازي، نصر وأبو محمد، بن إسماعيل عنه:

 سكرة ابن وقال ثقة، فقال: عنه الحافظ إسماعيل وسألت ذكرهم، يطول

 لي: قال المذهب، حنفي اليد، أقطع الحسن أبو شيخنا كان مشيخته: في

 الوضوء عن اإلسفراييني حامد أبي الشيخ مجلس في صي وهو سأل إنه

 وقال جد، جد اليوم وأنا جدي، جد يحيى رأيت لي: وقال الذكر، مس عن

 من وهوآخر وأربعمائة، وثمانين ست سنة باألنبار، شوال في مات ناصر: ابن

انتهى. البطي، ابن الفتح أبو عنه حدث من وآخر قلت: الفرضي. عن حدث

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

لبلخي. ا المنجوري محمد بن علي-١٣٦٠

والثوري، شعبة، سمع م٤٠٧/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

-٣٧١-



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

البلخي. الفضل بن الصمد عبد وعنه: الرازي، جعفر وأبا

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الطوسي. سعيد بن مسلم بن علي-١٣٦١

 بن الله وعبد عيينة، بن سفيان عن: روى بغداد، نزيل الحسن أبو

 داود، وأبو البخاري، عنه: وروى الطيالسي، داود وأبي المبارك،

 حبان ابن وذكره بأس، به ليس النسائي: قال معين، بن ويحيى والنسائي،

 اآلخرة جمادى في توفي السراج: وقال ثقة، الدارقطني: وقال »الثقات"، في

والنسائي. داود وأبو البخاري له روى ومائتين، وخمسين ثالث سنة

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

لقرشي. مسهر بن -علي١٣٦٢

 زائدة، أبي بن زكريا عن: روى الموصل، قاضي الكوفي، الحسن أبو

 حجر بن وعلي عدي، بن زكريا عنه: وروى عروبة، أبي بن وسعيد

 معاوية أبي من أثبت الحديث، صالح حنبل؟ بن أحمد قال السعدي،

 ثقة، والفقه الحديث جمع ممن كان العجلي: وقال الحديث، في الضرير

 في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال ثقة، صدوق زرعة: أبو وقال

 فيه ثبت الحديث في ثقة سنة صاحب أيضًا العجلي: وقال »الثقات«،

كثير ثقة كان سعد. ابن وقال الكوفيين، عن الرواية كثير الكتاب، صالح
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الجماعة. له روى ومائة، وثمانين تسع سنة مات الحديث،

 البخاري تاريخ عن ٢٣٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 في حنيفة أبي اإلمام عن يروى عندهم العلم في محله جاللة مع هو وقال:

٠المسانيد هذه

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى قلت:

العبدي. شداد بن معبد بن علي - ١٣٦٣

 إسماعيل عن: روى مصر، نزيل الرقي محمد أبو ويقال: الحسن أبو

 بن محمد حاتم أبو عنه: وروى الشافعي، إدريس بن ومحمد علية، ابن

 في حبان ابن وذكره ثقة، حاتم: أبو قال معين، بن ويحيى الرازي، إدريس

 جلة من شيخ هو الحاكمن وقال الحديث، مستقيم وقال: »الثقات«

 أبيه، مع مصر قدم األصل، مروزي يونس: بن سعيد أبو وقال المحدثين،

 الحسن بن محمد عن روى حنيفة، أبي مذهب الفقه في يذهب وكان

 شهر من بقين لعشر بها وتوفي بمصر وحدث و»الصغير«، الكبير« »الجامع

والنسائي. الترمذي له روى ومائتين، عشرة ثماني سنة رمضان

 تاريخ عن ٢٦٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في كثيرًا الحسن بن محمد اإلمام عن: يروي وقال: البخاري

هم. نيد مسا في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:
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الحنفي. الفقيه القمي الحسن أبو يزداد بن موسى بن علي-١٣٦٤

 الحنفية شيخ العالمة اإلمام ٢٣٦/١٤ »السير« في الذهي قال

 التصانيف، وصاحب مدافعة، بال عصره في الرأي أهل عالم كان بخراسان

 وتخرج لالفادة بنيسابور تصدر نفيس، كتاب القرآن، أحكام كتاب منها:

 رحلة صاحب وكان الحديث، وأملى عمره وطال صيته وبعد الكبار به

 مالج، بن معاوية بن ومحمد الرازي، حميد بن محمد من: سمع ومعرفة،

 بن سعد بن أحمد بكر أبو عنه: حدث الثلجي، شجاع بن بمحمد وتفقه

 وفخمه، فعظمه الحاكم ذكره وآخرون، الكاغذي، أحيد بن وأحمد نصر،

 عالمي كانا المذكور سعيد وأبو فهذا مائة، وثالث خمس سنة توفي وقال:

 معهما وكان الكبار، من جماعة بهما تخرج حنيفة، أبي مذهب في خراسان

 فكان وعدة، السراج العباس وأبي خزيمة، ابن مثل األثر أئمة من البلد في

 بصراء الرأي أهل وكان أيضا، بالفقه عالمين أئمة ذاك إذ المحدثون

 قد فالمحدث اليوم وأما معرفته، في وتقدموا طلبه، في رحلوا قد بالحديث،

 ال بفقه تشبث قد الفقيه أن كما يحفظ، وال يفقه فال والخطبة، بالسكة قنع

 سواء عنده والثابت الموضوع بل الحديث هو ما يدري وال معرفته، يجيد

 أصح بأنها ويكابر ساقطة بأحاديث الصحيح في ما يعارض قد بل

 ٩١/٧ اإلسالم« »تاريخ في له وترجم انتهى. العافية، الله نسأل وأقوى،

مختصرًا.

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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الرقي. ميمون بن -علي١٣٦٥

 عن: روى ميمون، بن علي بن محمد والد العطار، الحسن أبو

 ماجه، وابن النسائي، عنه: وروى عيينة، بن وسفيان غياث، بن حفص

 في حبان ابن وذكره به، بأس ال النسائي: وقال ثقة، حاتم: أبو قال

 ست، سنة وقيل: ومائتين، وأربعين خس سنة مات وقال: الثقات»، »

ماجه. وابن النسائي له روى

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

 الحسن أبو الجهضمي نصر بن علي بن نصر بن علي-١٣٦٦

الحافظ. الصغير البصري

 الطيالسي، داود وأبي حازم، بن جرير بن وهب عن: روى

 بن والحسن حاتم، وأبو زرعة، أبو وعنه: الوارث، عبد بن الصمد وعبد

 كان ن الترمذي وقال صدوق، ثقة محمدن بن صالح قال سفيان،

 والترمذي داود وأبو مسلم له روى حديث، صاحب حافظًا

والنسائي.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

العائذي. البريدي البريد بن هاشم بن علي-١٣٦٧

 عروة، بن هشام عن: روى الخزاز. الكوفي الحسن أبو موالهم
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 معين، بن ويحيى حنبل، بن أحمد عنه: وروى خليفة، بن وفطر واألعمش،

 ثقة، معين: ابن وقال بأس، به ليس أحمد: عن حنبل قال منيع، بن وأحمد

 النسائي: وقال صدوق، زرعة: أبو وقال صدوقا، كان المديني: ابن وقال

 الحديث صالح كان سعد: ابن وقال العجلي، ووثقه بأس، به ليس

واألربعة. مسلم له روى صدوقا،

 تاريخ عن ٢٣٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

األكفاني. الكوفي الصدائي سليم بن يزيد بن علي-١٣٦٨

 زائدة، أبي بن زكريا عن: روى الصدائي، يزيد بن علي بن الحسين والد

 بن وإسحاق الرازي، سريج أبي بن أحمد عنه: وروى األعمش، وسليمان

 ليس حاتم: أبو وقال بأس، به كان ما حنبل: بن أحد قال التنوخي، بهلول

 تشبه ال أحاديثه عدي: ابن وقال الثقات، عن الحديث منكر بقوي،

 في حبان ابن وذكره عليه، يتابع ال يرويه ما وعامة الثقات، أحاديث

علي مسند في النسائي له روى »الثقات"،

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

٠ مسنديهما في محمد

األلهاني. هالل أبي بن يزيد بن علي-١٣٦٩

 الدمشقي، الشامي الحسن أبو ويقال: الملك، عبد أبو الهاللي ويقال
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 عنه: وروى الشامي، مكحول وعن الرحمن، عبد أبي القاسم عن روى

 قال العاتكة، أبي بن وعثمان زحر، بن الله وعبيد المعافري، عمرو بن بكر

 بن يحيى وقال ضعفه، كأنه دمشقي هو يزيد؟ بن علي حنبل: بن أحمد

 عدي: ابن وقال بالقوي، ليس الرازي: زرعة أبو وقال ضعيف، معين:

 ذلك قبل من فتوتى ضعيف، عنه يروي أن إال صالح نفسه في هو

ماجه. وابن الترمذي له روى الضعيف،

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

العابد. البلخي يونس بن علي-١٣٧٠

 الثوري، سفيان عن: روى : ١٣١/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 عبيد، بن يعقوب وعنه: رواد، أبي بن العزيز وعبد الغاز، بن وهشام

 أحدًا رأيت ما حاتم: أبي ابن وقال البلخي، هارون بن وإبراهيم

ضعفه.

»الكشف« في الحارثي له روى قلت

علي.-١٣٧١

 عمر، ابن عن: روى اآلثار«: رواة بمعرفة »اإليثار في الحافظ قال

 عطاء هو يكون أن ويجوز عرفته ما مرثد، بن علقمة عنه: وروى وحمران،

 بن علي أنه روايته في الحارثي به صرح قلت: فصحف، الخراساني
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 بعضهم: فقال حنيفة، أبي عن الخبر هذا جماعة روت عقبه: وقال األقمر،

 حمران عن حمران بن علي عن بعضهم: وقال أباه، يذكر ولم علي، عن

 الرواية هذه ٧٠٩ »مسنده« في خسرو ابن الحافظ وذكره انتهى. هذا،

 بن علقمة عن حنيفة أبو أخبرنا وقال: الراوي، هذا يذكر ولم مختصرا،

..مرثدعنحمران

 وأما »اآلثار«، رواية في كما اسمه يصرح لم لكنه مطوال، ٧١٥ وذكره

 مشائخ في ٦٦٨/٢ »مسنده« في خسرو ابن الحافظ فذكره الخراساني عطاء

 بن عطاء مات أعلم، واله الخراساني أراه عطاء: يقول حنيفة، أبي اإلمام

ومائة. وثالثين أربع سنة الخراساني الله عبد

 متعمدًا رمضان في امرأته جامع فيمن رقبة إعتاق حديث تحته وذكر

 رباح، أبي بن عطاء باب في الحديث هذا نفس وذكر ،٨٣٤ رقمه انظر نهارًا،

 اإلمام مشائخ في ٧٩ الجمان« »عقود في الصالحي وذكره ،٥٩٨ رقمه انظر

 قال سعيد، أبي عن منسوب غير عطاء فقال: عليه الله رحمة حنيفة أبي

 مسلم أبي بن عطاء والخراساني قلت: الخراساني، أراه خسرو: ابن

انتهى. الله، عبد وقيل. ميسرة، أبيه واسم الخراساني، عثمان أبو

 األقمر بن علي :٤٩٧/٢ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ويقول

المسانيد. هذه في الله رحمه حنيفة أبو اإلمام عنه يروي ... الكوفي الوادعي

 الحارث أبو الحضرمي مرثد بن وعلقمة الستة، رجال من هو قلت:
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. ٤٩٧/٢ المسانيد« »جامع في الخوارزمي يقول الستة، رجال من الكوفي

 هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه ويروي الله: عباد أضعف يقول

 مشائخ في ٧٩ الجمان« »عقود في الصالحي ذكره وقد انتهى، المسانيد،

أبيحنيفة. اإلمام

 مرثد بن وعلقمة األقمر بن علي أن كله هذا من الحاصل قلت:

 في وقع الخراساني وعطاء حنيفة، أبي اإلمام مشائخ من الخراساني وعطاء

 إلى الحافظ مال وقد التخريج، في ستراه كما أحد عند الحديث هذا سند

 كبير إمام الحارثي فإن نظر، محل وهو »علي« إلى »عطاء« كلمة تصحيف

 حنيفة أبي اإلمام أحاديث طرق في والخبير والفقه، الحديث أئمة من

 بأنه: والقول غيره، على حجة األقمر« بن »علي فقوله: ورواتها،

 أقرب، التصحيف إلى فهو الناس بعض رواه كان وإن حمران« بن »علي

بالصواب. أعلم والله

 ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاريهما.. في الحسن ابن

الرازي. الحسن أبو الهمداني بشير بن الحسن بن عمار-١٣٧٢

 الحميد عبد بن وجرير المبارك، بن الله عبد عن: روى نسا، نزيل

 بن ومحمد النسائي، عنه: وروى الروأسي، الرحمن عبد بن وحميد الرازي،

 في وقال ثقة، النسائي: قال الفارسي، سفيان بن ويعقوب النسائي، جعفر
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 اثنتين سنة مات »الثقات"، في حبان ابن وذكره به، بأس ال آخر: موضع

النسائي. له روى ومائتين، وأربعين

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

الواسطي. دينار بن يزيد بن خالد بن عمار-١٣٧٣

 بن سفيان عن: روى التمار، إسماعيل أبو ويقال: الفضل أبو

 قال ماجه، وابن النسائي، عنه: وروى القطان، سعيد بن ويحيى عيينة،

 صدوقا، ثقة وكان بواسط أبي مع عنه كتبت حاتم: أبي بن الرحمن عبد

 مات وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره صدوق، فقال: عنه أبي سئل

ماجه. وابن النسائي له روى ومائتين، ستين سنة

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

مسانيدهم في خسرو وابن محمد

األستراباذي. التغلي ياسر أبو رجاء بن عمار -١٣٧٤

 صاحب اإلمام... الثقه الحافظ :٣٥/١٣ »السير« في الذهي قال

 ومحمد هارون، بن يزيد عن حدث وصنف، وجمع رحل الكبير، المسند

 بن الملك عبد نعيم أبو عنه: حدث الحباب، بن وزيد العبدي، شر ابن

 الحسين بن ومحمد االستراباذي، مطرف بن محمد بن وأحمد عدي، بن محمد

كثير دينًا فاضالً شيخًا كان وقال: اإلدريسي سعد أبو ترجمه األديب،
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الصحيح. على وماتين وستين سبع سنة مات الحديث، في ثقة والزهد، العبادة

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

الكوفي. الرحمن عبد أبو الضي، سيف بن عمار-١٣٧٥

 ابنه وعنه: واألعمش، ليلى أبي وابن البصري معان أبي عن: روى

 معين: ابن عن خيثمة أبي ابن قال المبارك، وابن إدريس، وابن محمد،

 ثبت ثقة العجلي: وقال ضعيف، زرعة: أبو وقال بشيء، حديثه ليس

 البزار: وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال سنة، صاحب وكان متبعد،

ماجه. وابن الترمذي له روى ضعيف،

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

ضرير. بن عمارة-١٣٧٦

 ،٢١٦/٣ المسانيد« »جامع في كما حديد بن عمارة عن محرف هو

 بن يعلى وعنه: الغامدي، صخر عن: روى البجلي، حديد بن وعمارة

 حبان ابن وذكره مجهول، حاتم: أبو وقال يعرف، ال زرعة: أبو قال عطاء،

 أحدا، أعلم ال المديني: ابن وقال مجهول، السكن: ابن وقال »الثقات«، في

عطاء. بن يعلى غير عنه: روى

 الباقي عبد بن ومحمد المظفر بن ومحمد محمد بن طلحة له روى قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن
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الكوفي. البجلي معاوية أبو الدهني. معاوية بن عمار -١٣٧٧

 بن الله وعبد الرحمن، عبد بن سلمة وأبي الطفيل، أبي عن: روى

 معين وابن أحمد قال وإسرائيل، والسفيانان، شعبة، وعنه: الهاد، بن شداد

 مسلم له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، والنسائي: حاتم وأبو

واألربعة.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

اليقظان. أبو العنسي عامر بن ياسر بن عمار - ١٣٧٨

 وأمه وسلم، عليه الله صلى الله رسول صاحب مخزوم، بني مولى

 من قدم ياسر أبوه وكان لخم، من سلم بنت ويقال: خياط، بنت سمية

 سمية، موالته وزوجه المغيرة بن حذيفة أبا فحالف مكة، إلى اليمن

 وأمه، وأبوه هو قديمًا بمكة أسلم حذيفة أبو فأعتقه عمارًا له فولدت

 وهم وسلم عليه الله صلى الني بهم فمر الله، في يعذب ممن وكانوا

 سمية جهل أبو وقتل الجنة، موعدكم فإن ياسر صبرًاآل فقال: يعذبون

 لم مسدد: وقال اإلسالم، في شهيد أول فكانت قبلها في بجربة طعنها

 بدرًا شهد ياسر، بن عمار غير مسلمان أبواه أحد المهاجرين في يكن

 أرض إلى وهاجر وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كلها والمشاهد

 أترةوقبه. من إال٤. وجل: عز الله أنزل وفيه المدينة، إلى ثم الحبشة

 من كان :٥١٢/٢ »اإلصابة« في الحافظ وقال <،مطمإن"يآإليمن
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 إلى وهاجر الحبشة، إلى هجرته في واختلف وأبوه، هو األولين السابقين

 استعمله ثم بها، أذنه فقطعت اليمامة شهد ثم كلها، المشاهد وشهد المدينة

 محمد أصحاب من النجباء من أنه إليهم وكتب الكوفة على عمر

 وثمانين، سبع سنة بصفين علي مع قتل أنه على وأجمعوا وسلم عليه الله صلى

 الصحابة من عنه: وروى أحاديث، عدة وسلم عليه الله صلى الني عن روى

 الخزاعي، الس وأبو جعفر، بن الله وعبد عباس، وابن موسى، أبو

الجماعة. له روى قلت: انتهى. التابعين، من وجماعة الطفيل، وأبو

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

البجلي. حديد بن عمارة-١٣٧٩

 زرعة: أبو قال عطاء، بن يعلى عنه: وروى الغامدي، صخر عن: روى

 يريم، بن وهبيرة عدي، بن حجية مثل مجهول حاتم: أبو وقال يعرف، ال

 المديني: ابن وقال مجهول، السكن: ابن وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره

األربعة. له روى عطاء، بن يعلى غير عنه: روى أحدًا أعلم ال

 تاريخ عن ٢٥٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

مسنده. في خسرو ابن له وروى البخاري،

عمارة. أبو عمار أو عمارة-١٣٨٠

 الخلع، في علي عن أبيه عن: روى :٤٠٥ ص »اإليثار« في حجر ابن قال
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 خسرو ابن وأخرج الحسن، بن محمد من الشك حنيفة، أبو عنه: وروى

 عن الجهني يسار بن له ل بنعبد عمار عن حنيفة أبي عن آخر وجه من

 له وذكر أبيه، عن عمارة أبو المجردة الكنى في الحاكم أحمد أبو وقال أبيه،

 العشرة«: رجال )) في الحسيني وقال جرحا، فيه يذكر ولم هذا، على أثر

 حنيفة أبو عنه: وروى علي، عن أبيه عن: روى الجهني، الله بنعبد عمار

 وقال: قلت: ،١٧٥/٤ حبان ابن »ثقات« في مذكور هو قلت: له، وبيض

 الشعي، عن: يروي الكوفة، أهل من الجهني يسار بن الله عبد بن عمار

 الفزاري، معاوية بن ومروان عيينة، بن سفيان عنه: روى ليلى، أبي وابن

 بن مروان أيضا: عنه روى أنه البخاري وذكر الحافظ: وقال انتهى

انتهى. عيينة، بن وسفيان معاوية،

 بن عمار :٥١٦/٦ والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن وقال قلت:

 ليلى، أبي وابن والشعي، أبيه، عن: روى جهني، كوفي يسار بن الله عبد

 وقال ذلك. يقول أبي سمعت معاوية، بن ومروان عيينة، ابن عنه: روى

 اآلثار في الحسن بن محمد روى :٣٢٦ص المنفعة« »تعجيل في حجر ابن

 وكان عمارة، أبي أو عمارة أو عمار عن فقال: حنيفة أبي عن حديثه

 وكالم عمارة، أبو وكنيته عمار، فاسمه الراوي وأما محمد، من الشك

 وذكر أبيه عن عمارة أبو قال: فإنه بذلك يشعر الكنى في الحاكم أحمد أبي

وغيره. داود أبو له أخرج وأبوه األثر هذا

تاريخ عن ٢٢٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

 يعرف حفص أبو الرحمن عبد بن خالد بن إبراهيم بن عمر-١٣٨١

هاشم. بفي مولى بالكردي،

 بن الملك عبد عن: حدث :٢٠٢/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى ذئب، أبي وابن عمير، بن الملك عبد بن وموسى عمير،

 بن وإبراهيم العالء، بن محمد بن وأحمد المخرمي، أيوب بن الله عبد

 األثبات، عن المناكير يروي ثقة، غير وكان وغيرهم، الجشاش، الوليد

 »تاريخ في الذهي له وترجم ضعيف، سعيدم بن محمد بن أحمد وقال

 الخطيب وقال يضعفه، ولم حاتم: أبي ابن ذكره وقال: ٦٤١/٥ اإلسالم«

 وقال ومائتين، العشرين بعد توفي أنه بلغنا والالحق«: »السابق كتاب في

الدارقطني:كذاب.

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

 بن أيوب بن محمد بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن عمر -١٣٨٢

 المعروف الواعظ حفص أبو الرحمن عبد بن سراج بن أزداذ

شاهين. بابن

 الذراع، محمد بن شعيب سمع م ٢٦٥/١١ »التاريخ« في الخطيب قال
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 ابنه عنه أخبرنا الدقاق، الهيثم بن محمد بن وأحمد البرتي، خبيب وأبا

 كثير وخلق والبرقاني، الحفار، وهالل الفوارس، أبي بن ومحمد الله، عبيد

 المعترض، ناحية في الشرقي الجانب يسكن أمينا، ثقة كان وقال: غيرهم،

 مائة ثمان أو مائة سبع البغوي عن عنده وكان ثقة، كان األزهري: وقال

 ثقة، وهو الخطأ، على يلح الدارقطني،: وقال األزهري، من الشك جزء،

 وثالث وثمانين خمس سنة الحجة ذي من عشر الحادي األحد يوم توفي

 الذهي وقال مأمونا، ثقة حديث صاحب كان العتيقي: وقال مائة،

 العراق، شيخ العالم، الحافظ الصدوق الشيخ :٤٣١/١٦ »السير« في

 نيف في وتفسيره الكثير، وصنف وجمع الكبير، التفسير وصاحب

 اليوم، واسط بمدينة موجود وتفسيره بأسانيد، كله مجلدًا وعشرين

 يصنفه لم ما صنف مأمون، ثقة الفوارس: أبي بن الفتح أبو وقال

أحد.

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

 حفص أبو مسرور، بن محمد بن عمر بن أحمد بن عمر-١٣٨٣

الزاهد. النيسابوري

 نجيد، بن إسماعيل سمع ٧١٢/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 روى الصعلوكي، سليمان بن محمد سهل وأبا اإلسفراييني، أحمد بن وبشر
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 سلمويه بن علي بن وأحمد القشري، القاسم أبي بن الله عبيد عنه.

 مع بنيسابور بقي من أسند وكان المسجدي، إبراهيم بن وسهل الصوفي،

 الماوردي الفامي حفص أبو فقال، الغافر عبد ذكره وتصوف، وخير زهد

 يتبركون المشائخ وكان والمجاهدة، العبادة كثير كان الفقيه، الزاهد الشيخ

 اإلمام الشيخ ١٠/١٨ »السير« في وقال سنة، تسعين وعاش بدعائه،

 ثمان سنة القعدة ذي في توفي خراسان، مسند الزاهد القدوة الصالح

وأربعمائة. وأربعين

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

الموصلي. حفص أبو العبدي أيوب بن عمر-١٣٨٤

 حنبل، بن أحمد عنه: وروى الثوري، وسفيان عوانة، أبي عن: روى

 من علينا قدم بأس، به ليس حنبل: بن أحمد قال معين، بن ويحيى

 كان ثقة داود: أبو وقال مأمون، ثقة معين: بن يحيى وقال الموصل،

 ذوي من كان الخطيب: وقال صالح حاتم: أبو وقال يمدحه، أحمد

 إلى فيه رحل الحديث، بطلب العناية حسن الكتاب كثير الهيائت

 بالرقة مات وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره والعراق، الشام

 والنسائي داود وأبو مسلم له روى ومائة، وثمانين ثمان سنة

ماجه. وابن
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 تاريخ عن ٢٤٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتن

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروى وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

البصري. القاضي العدوي حبيب بن عمر-١٣٨٥

 وروى والسفيانين، الطويل، وحميد سلمة، بن حماد عن: روى

 بن وسهل الضبي، واقد بن وأحمد الجرجرائي، الصباح بن محمد عنهم

 وقال يكذب، كان ضعيف، معين: بن يحيى قال العتكي، عمار

 ليس العجلي: وقال حديثه، يكتب ال ضعيف، سفيان: بن يعقوب

 يتكلمون البخاري: وقال بالقوي، ليس زرعة: أبو وقال بشيء،

 عن يهم الساجي: يحيى بن زكريا وقال ضعيف، النسائي: وقال فيه،

 وأظنهم أخذ، عنه الحسن بن الله عبيد أصحاب من وكان الثقات،

 الحديث، فرسان من يكن ولم صدوقا، وكان الرأي، لموضع تركوه

 ضعفه، مع حديثه يكتب الحديث، حسن هو عدي: ابن وقال

 قانع: ابن وقال حديثه، احتمل وقد حافظًا يكن لم البزار: بكر أبو وقال

ماجه. ابن له روى ومائتين، سبع أو ست سنة مات صالح، بصري

 تاريخ عن ٢٤٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروى وقال: البخاري

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:
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 بن الله عبد بن اشرس بن مالك بن علي بن الحسن بن عمر-١٣٨٦

األشناني. بابن المعروف الشيباني الحسين أبو منجاب،

 والحارث أبيه، عن حدث :٢٣٦/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 البغداديين، من ونحوهم الدنيا، أبي بن بكر وأبي أسامة، أبي ابن

 المظفر، بن ومحمد عقدة، بن العباس أبو عنه: روى والكوفيين،

 حضرت المالكي،. الجهم بن محمد بكر أبو قال شاهين، وابن والدارقطني،

 فقال نعم، فقال: اليوم؟ حضرت لرجل: يقول فسمعته الحربي، إبراهيم

 أقبل ثم األشناني، بن الحسين أبي عند فقال: أين؟ جابر: بن إسحاق أبو

 هيثم له: فقال حضر؟ فمن له: فقال الرجل، على الحربي إبراهيم

 القربي، وابن سفيان، وابن سراج، بن وعبيدة والباغندي، الدوري،

 مسلمة بن محمد عن فقال حدث؟ فعمن له: فقال المستملي، ومخول

 الحداد، إدريس وعن إسحاق، بن إسماعيل وعن ابنه، وعن الواسطي،

 في األشناني ابن تحديث قلت الحربي. إبراهيم فسكت عنك، حدث وقد

الشرف. وأكبر الفخر، أعظم فيه له الحربي إبراهيم حياة

 عندهم كان ومحله عظيما، الناس أعين في كان أنه على دليل وفيه

 الحديث أصحاب ومن الناس، جلة من رجل وهذا وقال: جليال،

 حديثًا حدث وقد باألخبار، المذاكرة وحسن له، الحفاظ وأحد المجودين،

 صدوق، الهروي: علي أبو وقال وحديثا، قديمًا عنه الناس وحل كثيرًا

 تسع سنة مات ضعيف، الدارقطني: وقال ثقة، الحافظ: علي أبو وقال
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 مجلس له :٤٠٦/١٥ »السير« في الذهي وقال وثالثمائة، وثالثين

سمعناه.

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

النخعي. معاوية بن طلق بن غياث بن حفص بن عمر -١٣٨٧

 بن الله وعبد غياث، بن حفص أبيه عن: روى الكوفي، حفص أبو

 ابن وذكره ثقة، حاتم: أبو قال ومسلم، البخاري، عنه: وروى إدريس،

 ثقة، زرعة: وأبو العجلي وقال أخطأ، ربما وقال: »الثقات»، في حبان

 البخاري وقال صدوق، أحمد: قال »الثقات«: في شاهين ابن وقال

 سوى الجماعة له روى ومائتين، وعشرين اثنتين سنة مات سعد: وابن

ماجه. ابن

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

 بن رباح بن العزى عبد بن نفيل بن الخطاب بن عمر-١٣٨٨

 بنت حنتمة امه المؤمنين أمير حفص أبو العدوي، القرشي الله عبد

المغيرة. بن هاشم

 بن وأبي بكر، أبي وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روى

 وعلي، وعثمان، وحفصة، وعاصم، الله، عبد أوالده عنه: روى كعب،

 بن الزبير قال غيرهم، كثير وخلق الصحابة، من وغيرهم مسعود، وابن

 الجاهلية، في السفارة كانت وإليه قريش، أشراف من عمر كان بكار.
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 نافرهم وإن سفيرًا، بعثوه حرب بينهم وقعت إذا كانت قريشًا أن وذلك

 حصين وقال به، ورضوا ومفاخرًا منافرًا بعثوه مفاخر فاخرهم أو منافر

 رجالً أربعين بعد عمر أسلم يساف: بن هالل عن الرحمن عبد ابن

 به ظهر عزا إسالمه كان البر: عبد ابن وقال إمرأة، عشرة وإحدى

 والمشاهد بدرًا شهد وقد وسلم، عليه الله صلى الني بدعوة اإلسالم

 أحسن فسار بكر أبو مات يوم له بويع بكر، أبي بعد الخالفة وولي كلها،

 الدواوين، ودون ومصر، والعراق، بالشام، الفتوح له الله وفتح سيرة،

 أعسر أصلع وكان واعظا، بالموت كفى خاتمه: نقش وكان التاريخ، وأرخ

 في بموافقته القرآن ونزل جماعة، وصفه هكذا األدمة، شديد آدم طواالً يسر

 في كان »قد وسلم. عليه الله صلى الله رسول قال عاشة. وقالت أشياء،

 الخطاب"، بن فعمر أحد األمة هذه في يكن فإن محدثون، قبلكم األمم

 عليه الله صلى الله رسول بعد الناس خير طالب: أبي بن علي وقال

 عمر، أسلم منذ أعزة زلنا ما مسعود. ابن وقال عمر، ثم بكر أبو وسلم

 وخسة سنين عشر الخالفة ولي مشهورة، جدًا كثيرة وفضائله ومناقبه

 ذي من بقين ألربع األربعاء يوم وقتل أشهر، ستة وقيل: أشهر،

 سنة، وستين ثالث ابن وهو وعشرين ثالث سنة لثالث، وقيل: الحجة،

 له روى عائشه، بيت في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع ودفن

الجماعة.

 له وروى ٢٠٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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 في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد

هم. نيد مسا

 لمرهي، الهمداني زرارة بن الله بنعبد عمربنذر -١٣٨٩

الكوفي. أبوذر

 وعطاء جبير بن وسعيد الهمداني، الله عبد بن ذر أبيه عن: روى

 المبارك، بن الله وعبد عيينة، بن سفيان عنه: وروى رباح، أبي ابن

 ليس الحديث، في ثقة سعيدم بن يحيى قال ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو

 وكذلك ثقة، معين: بن يحيى وقال فيه، أخطأ لرأي حديثه يترك أن ينبغي

 يرى وكان بليغا، ثقة كان العجلي: وقال والدارقطني النسائي قال

 الله شاء إن ثقة كان سعد: بن محمد وقال فيه، القول لين وكان اإلرجاء،

 في حبان ابن وقال مرجئ، ثقة سفيان: بن يعقوب وقال الحديث، كثير

 خيار من صدوق خراش: ابن وقال ثقة، وهو مرجائً كان »الثقات«:

 ومائة، وخسين سبع أو ست أو خس سنة مات مرجائ، وكان الناس،

»التفسير". في ماجه وابن والنسائي والترمذي داود وأبو البخاري له روى

 تاريخ عن ٢٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

 هذه في عنه يروي حنيفة أبي أصحاب من إنه وقال: البخاري

المسانيد.

مسنده. في خسرو وابن آثاره في الحسن بن محمد له روى قلت:
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الكوفي. الحفري داود أبو عبيد بن سعد بن عمر -١٣٩٠

 حنبل، بن أحمد وعنهم مغول، بن ومالك ومسعر، الثوري، عن: روى

 وقال ثقة، معين: ابن قال المديفي، بن وعلي راهويه، بن وإسحاق
 جدا، جليالً كان داود: أبو وقال صالحا، رجالً كان صدوق، حاتم: أبو

 فقيرًا وكان ثبتا، لحديثه حافظًا متعبدًا صالحًا رجالً كان العجلي: وقال

 له روى الكوفة، أهل أزهد ثقة داود أبو كان وضاح: ابن وقال متعففا،

واألربعة. مسلم

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

لثوري. بنمسروق عمربنسعيد -١٣٩١

 أخوه وعنه: الدهني، وعمار واألعمش، أبيه، عن: روى سفيان، أخو

 ثقة، النسائي. قال عيينة، وابن عمر، بن حفص وابنه سعيد، بن مبارك

والنسائي. وأبوداود مسلم له روى الدارقطني، ووثقه به، بأس ال أبوحاتمن وقال

 اإلمام عن ويروي :٢٤٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي

النميري. رائطة بن زيد بن عبيدة بن شبه بن عمر -١٣٩٢

 بغداد، نزيل األخباري النحوي البصري معاذ أبي بن زيد أبو

 عنه: وروى القطان، سعيد بن ويحيى مهدي، بن الرحن عبد عن: روى
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 حاتم: أبي بن الرحمن عبد قال الرازي، حاتم أبي بن الرحمن وعبد ماجه، ابن

 الدارقطني: وقال وأدب، عربية صاحب صدوق وهو أبي مع عنه كتبت

 صاحب وكان الحديث، مستقيم وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره ثقة،

 عالمًا ثقة كان الخطيب: وقال الناس، بأيام ومعرفة وأخبار وشعر أدب

 يوم مات ثقة، مسلمة: وقال كثيرة، تصانيف وله الناس، وأيام بالسير

 له روى ومائتين، وستين اثنتين سنة اآلخرة جمادى من بقين لخمس االثنين

ماجه. ابن

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

البصري. الجرمي أسماء بن شقيق بن عمر - ١٣٩٣

 عن: روى الري، إلى يتجر كان شقيق، بن عمر بن الحسن والد

 بن أزهر عنه: وروى الرازي، جعفر وأبي المكي، مسلم بن إسماعيل

 قليل هو عدي: بن أحمد أبو قال شقيق، بن عمر بن الحسن وابنه جميل،

 أحدًا رأيت ما الذهي: وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره الحديث،

داود. أبو له روى ضعفه،

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

اإليادي. الحنفي الطنافسي أمية أبي بن عبيد بن عمر-١٣٩٤

 السبيعي، إسحاق وأبي أبيه، عن: روى الكوفي، حفص أبو موالهم
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 بن أحمد قال حنبل، بن وأحمد وإبراهيم، يعلى أخواه وعنه: عمير، بن الملك وعبد

 حاتم: أبو وقال صالح، معين: ابن وقال منه، أكبر أحدًا بالكوفة ندرك لم حنبل:

الجماعة. له روى ثقة، قديمًا شيخًا كان سعد: ابن وقال الصدق، محله

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

عثمان. أبي بن عمر - ١٣٩ ه

 منه سمع قوله، طاوسًا سمع :١٧٩/٦ »التاريخ« في البخاري قال

 عن ويروي ن٢٤٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال القطان، يحيى

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

الرازي. اإلسفذني الكندي بكر أبي بن بنعلي عمر-١٣٩٦

 العزيز وعبد أباه، سمع ٦٤٣/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 زرعة، أبو عنه: وروى وطبقتهم، عياش، بن بكر وأبا الدراوردي،

.٣٠٧/٧ »ثقاته« في قطلوبغا بن قاسم وذكره صدوق، وقاال: حاتم، وأبو

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

٠ يهما مسند

المقدمي. مقدم بن عطاء بن علي بن عمر-١٣٩٧

 بن ويحيى الثوري، سفيان عن: روى ثقيف، مولى البصري، حفص أبو
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 قال بندار، بشار بن ومحمد حنبل، بن أحمد عنه: وروى األنصاري، سعيد

 حسن بأس، به كان وما يدلس، وكان شيائً، عنه أكتب لم معين: بن يحيى

 يقول. شديدا، تدليسًا يدلس وكان ثقة، كان سعد. بن محمد وقال الهيئه،

 وقال واألعمش، عروة بن هشام يقول: ثم يسكت ثم وحدثنا سمعت

 التدليس، غير عليه ينقمون يكونوا ولم صالحا، رجالً كان مسلم: بن عفان

 حاتم: أبو وقال حدثنا، يقول: حتى منه أقبل أكن ولم فال، ذلك غير وأما

 أن نخاف أنا غير بزيادة، جاء إذا له لحكمنا تدليسه ولوال الصدق، محله

 وذكره به، بأس ال أنه أرجو عدي: ابن وقال ثقة، غير عن أخذه يكون

 ونقل يدلس، كان ثقة صدوق الساجين وقال »الثقات"، في حبان ابن

 اثنتين سنة وقيل ومائة، تسعين سنة مات العجلي، عن توثيقه خلفون ابن

الجماعة. له روى وتسعين،

 تاريخ عن ٢٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروى وقال: البخاري

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

التمار. حبيب بن القاسم بن عمر - ١٣٩٨

 اإلمام عن يروي :٢٤٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي

مسنديهما. في خسرو وابن محمد بن طلحة له رروى قلت:
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 العطار القاسم أبو هارون بن أحد بن محمد بن عمر - ١٣٩٩

العسكري.

 داود بن علي عن: حدث :٢٣٣/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 الهاشمي، الحسن بن الله وعبد الغاضري، هبيرة بن ومحمد القنطري،

 طالب بن أحمد بن الله وعبد شاهين، وابن الدارقطني، عنه؟ روى

بغداد وسكن رأى من بسر ولد ثقة، وكان البغدادي،

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

الهمداني. راشد بن حازم بن يجير بن محمد بن عمر-١٤٠٠

والتفسير. الصحيح مصنف الحافظ السمرقندي حفص أبو

 معاوية، بن محمد سمع :٢٤١/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بكر ابن ومحمد صابر، بن محمد وعنه: حميد، بن وعبد زغبة، بن وعيسى

 الرحلة وله صدوق، هو وقال: عمران، بن أحمد بن ومحمد الدهقان،

المحدثين. أبناء من وهو التامة، والمعرفة الواسعة،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 خداش بن بيان بن الليث بن الصمد عبد بن محمد بن عمر -١٤٠١

الصالحين. الله عباد أحد كان المقرى عحمد أبو

 بن والحسين البغوي، سمع: ٢٦٠/١١ »التاريخ« في الخطيب قال
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 بشرى عنه: حدثنا الباغندي، بن ذر وأبا القاضي، حماد بن وإبراهيم عفير،

 يوم في توفي األزجي، العزيز وعبد بكير، بن عمر بن ومحمد الله، عبد ابن

 له وترجم مائة، وثالث وسبعين أربع سنة من رجب من التاسع السبت

عنه. مختصرًا ٤٠٤/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

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

 بن يونس بن موسى بن بنيحيى بنعلي محمد بن عمر-١٤٠٢

الزيات. بابن المعروف الناقد حفص أبو أنانوش

 الفريابي، جعفر سمع: :٢٦٠/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 بعدهم، ومن المطرز، زكريا بن وقاسم األسدي، شريك بن وإبراهيم

 يطول وخلق والجوهري، والخالل، واألزهري، البرقاني، عنه حدثنا

 عن البرقاني سألت مكثرا، صدوقا كان الدارقطني: قال ذكرهم،

 السماع، قديم ثقة، كان والله إي قال: ثقة؟ أكان قلت: الزيات، ابن

 جمع وقد أمينا، متقنا ثقة، شيخا كان الفوارس: أبي بن محمد وقال مصنفا،

 مات يحفظ، حديث صاحب أمينا ثقة كان العتيقي: وقال وشيوخا، أبوابا،

 م٣٢٣/١٦ »السير« في الذهي وقال ومائتين، وثمانين ست أو خمس سنة

الثقة. الحافظ الشيخ

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن
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الرازي. القاص حفص أبو مدرك بن عمر-١٤٠٣

 بلخيا وأراه :٢١/١١ »التاريخ« في الخطيب قال البلخي، ويقال

 بن وعصام إبراهيم، بن مكي عن بها وحدث بغداد، وقدم الري، سكن

 بن موسى عنه: وروى القعني، مسلمة بن الله وعبد البلخيين، يوسف

 الخالل، موسى بن وحبشون الباغندي، محمد بن ومحمد الحافظ، هارون

 معين ابن رماه ضعيفا، كان ٣٧٧/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

ومائتين. سبعين سنة مات بالكذب،

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

مسنديهما. في الباقي عبد

 البلخي، الرماح ابن سعد بن مجر بن ميمون بن عمر-١٤٠٤

بلخ- ناضي علي ابو

 عن: روى بالرماح، المعروف هو سعد المستملي: عمرو أبو قال

 بن وخالد صالح، أبي بن وسهيل العتكي، زياد بن كثير سهل أبي

 سليمان بن سلم وكاتبه نيسابور، قاضي الله عبد ابنه عنه: روى ميمون،

 الخطيب: وقال ثقة، داود: وأبو معين ابن قال سوار، بن وشبابة البلخي،

 واليته، في محمودًا وكان سنة، عشرين من أكثر بلخ قضاء تولى يقال:

 في مات عمره، آخر في وعمى والفهم، والصالح والعلم بالحلم مذكورًا

الترمذي. له روى ومائة، أوتسعين وسبعين إحدى سنة رمضان
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 اإلمام عن ويروي :٢٤٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

جبر. عمروبن-١٤ ٠٥

 في النخعي إبراهيم عن: روى ،٤٠٦ص »اإليثار« في حجر ابن قال

يعرف. ال حنيفة أبو عنه: وروى الزكاة، مصرف

 ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاريهما. في الحسن ابن

المصطلقي. الخزاعي عائذ بن حيب بن ضرار أبي بن الحارث بن -عمرو ١٤٠٦

 الني عن روى وسلم، عليه الله صلى الني زوج جويرية أخو

 مواله عنه: روى صحبة، وله الحارث، أبيه وعن وسلم، عليه الله صلى

 ضرار أبي بن الحارث كان داود: أبي ابن قال السبيعي، إسحاق وأبو دينار،

الجماعة. له روى مسعود، بن الله عبد صهر

آثاره. في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 القرشي الله عبد بن عثمان بن عمرو بن حريث بن عمرو-١٤٠٧

الكوفي. سعيد أبو المخزومي،

قال صحبة، وألبيه له :٥٣١/٢ »اإلصابة« في الحافظ قال صحبة، له
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 أبي ابن وعند بسنتين، الهجرة قبل غيره: وقال بدر، أيام في ولد حبان: ابن

 وهذا بالمدينة، دارا وسلم عليه الله صلى الله رسول لي خط عنه داود

 سنة مات واحد: وغير البخاري قال زمانه، في كبيرًا كان أنه على يدل

 زياد بن الله عبيد والبنه لزياد نيابة إمرتها ولي قد وكان وثمانين، خس

الجماعة. له روى قلت: يثبت، ولم وتسعين ثمان سنة مات ويقال:

 تاريخ عن ٢١٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له وروى البخاري

 موالهم الجمحي، األثرم محمد أبو المكي، دينار بن عمرو-١٤٠٨

األعالم. احد

 قتادة، عنه: وروى عمر، وابن الزبير، وابن عباس، ابن عن: روى

 أحمد عن الجوزجاني علي بن محمد قال والسفيانان، والحمادان، وأيوب،

 وال الحكم ال أحدًا دينار بن عمرو على يقدم ال شعبة كان حنبل: ابن

 مثل شعبة عن مهدي ابن عن المديني ابن وقال التثبت، في يعني غيره،

 قال: نجيح أبي ابن عن يذكر عيينة ابن سمعت حماد: بن نعيم وقال ذلك،

 عطاء ال غيره: زاد دينار، بن عمرو من أعلم وال أفقه أحد عندنا كان ما

 حدثنا عيينة: ابن عن الحكم بن الرحمن عبد وقال طاوس، وال مجاهد وال

 إلي أحب عمرو من أسمعه وحديث ثقة، ثقة ثقة وكان دينار، بن عمرو

 زرعة أبو وقال ثبت، ثقة النسائي: وقال غيره، من حديثًا عشرين من
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 كثير ثبتًا ثقة كان جرير: بن وعمرو عيينة ابن وقال ثقة، حاتم: وأبو

 في حبان ابن وذكره زمانه، في مكة أهل مفتي وكان عالمًا، صدوقًا الحديث

 البشيع من عنه قيل ما الذهي. قال السبعين، جاوز وقال: »الثقات«

 ومائة، وعشرين ست أو خمس سنة مات حنبل: بن أحمد وقال باطل،

الجماعة. له روى

 تاريخ عن ٢١٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

 الكندي ويقال: الهمداني الحارث بن سلمة بن عمرو-١٤٠٩

الكوفي.

 عنه: وروى األشعري، موسى وأبي طالب، أبي بن علي عن: روى

 الطبقة في سعد ابن ذكره الشعي، وعامر زياد، أبي بن ويزيد يحيى، ابنه

 بعثه الذي وهو الحديث، قليل ثقة كان وقال: الكوفة أهل من األولى

 في حبان ابن وذكره معاوية، وبين بينه الصلح في علي بن الحسن

 »األدب في البخاري له روى وثمانين، خس سنة مات وقال: »الثقات«

المفرد«.

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاره.
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الكوفي. ميسرة أبو الهمداني، شرحبيل بن عمرو -١٤١٠

 وائل، أبو عنه: وروى مسعود، وابن وعلي، عمر، عن: روى

 ما وائل: أبي عن بهدلة بن عاصم قال ومسروق، السبيعي، إسحاق وأبو

 وال فقال. مسروق؟، وال له. قيل ميسرة، أبي مثل على همدانية أشتملت

 من وكان ميسرة أبو قال وائل: أبي بنمرةعن عمرو وقال مسروق،

 وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره قصة، فذكر الله عبد أصحاب أفاضل

 في مات الصالة، كثرة من البعير كركبة ركبته وكانت العباد، من كان

 ميسرة أبو معين: ابن وقال وستين، ثالث سنة جحيفة أبي قبل الطاعون

ماجه. ابن سوى الجماعة له روى ثقة،

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الطائفي. الوليد أبو الثقفي، سويد بن الشريد بن عمرو-١٤١١

 عنه: وروى عباس، بن الله وعبد وقاص، أبي بن سعبد عن: روى

 تابعي حجازي العجلي: قال دينار، بن وصالح الطائفي، ميسرة بن إبراهيم

الترمذي. سوى الخمسة له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة،

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

 العاص بن عمرو بن الله بنعبد عحمد بن شعيب بن عمرو-١٤١٢

السهمي. القرشي

 أهل في بعضهم وعده المدني، الله عبد أبو ويقال: إبراهيم، أبو
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 الزهري، شهاب بن ومحمد محمد، بن شعيب أبيه عنم روى الطائف،

 مكة، سكن حاتم: أبو قال واألوزاعي، السختياني، أيوب عنه: وروى

 إذا القطان سعيد بن يحيى وقال له، ضيعة إلى الطائف إلى يخرج وكان

 حنبل بن أحمد رأيت البخاري: وقال به، يحتج فهوثقة الثقات عنه روى

 يحتجون نا أصحاب وعامة عبيد وأبا راهويه بن وإسحاق المديني بن وعلي

 المسلمين، من أحد تركه ما جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو بجديث

 أن إال الضعفاء من وجملة وثقاتهم، الناس أئمة عنه روى عدي؟ ابن وقال

 صحاح في يدخلوها لم إياه احتمالهم مع جده عن أبيه عن أحاديثه

 عشرة ثماني سنة مات وغيره: خليفة قال صحيفة، هي وقالوام ماخرجوا،

 له روى تهذيبه، في الحافظ عنه الدفاع في الكالم أشيع وقد ومائة،

األربعة.

 تاريخ عن ٢٢٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه: يروى وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

الكوفي. األنصاري عامر بن عمرو-١٤١٣

 قال والثوري، وشعبة، الزناد، أبو وعنه: مالك، بن أنس عن: روى

 في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال الحديث، صالح ثقة حاتم: أبو

الجماعة. له روى »الثقات«،
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»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

عبيد. بن الله عمروبنعبد-١٤١٤

 بن الله عبد بن عمرو ويقال: علي، بن الله عبد بن عمرو ويقال:

 مالك، بن أنس عن: روى الكوفي، السبيعي إسحاق أبو شعيرة، أبي

 أحمد وثقه الحجاج، بن وشعبة السفيانان، عنه: وروى عازب، بن والبراء

 وعشرين ست سنة مات حاتم، وأبو والعجلي والنسائي معين بن ويحيى

الجماعة. له روى ثمان، سنة وقيل؟ سبع، سنة وقيل: ومائة،

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

. يهما مسند

الكوفي. الفقيمي عمرو بن الغفار عبد بن عمرو-١٤١٥

 عن: بها وحدث بغداد قدم :٢٠١/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى األعمش، وسليمان عروة، بن وهشام الفقيمي، عمرو بن الحسن

 العجلي: قال مكرم، بن والحسن الفرات، بن وأحمد سعيد، بن قتيبة عنه:

 عليه، يثني داود ابن وكان رافضيًا، كان المديني: بن علي وقال متروك،

ومائتين. اثنتين سنة مات

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

القرشي. دينار بن كثير بن سعيد بن عثمان بن عمرو-١٤١٦

 عن: روى عثمان، بن يحيى أخو أمية، بني مولى الحمصي، حفص أبو
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 والنسائي، داود، أبو عنه: وروى مسلم، بن والوليد عيينة، بن سفيان

 ووثقه »الثقات»، في حبان ابن وذكره صدوق، حاتم: أبو قال ماجه، وابن

 خمسين سنة مات وثقاه، ومسلمة داود وكذا شيوخه، أسماء في النسائي

ماجه. وابن والنسائي داود أبو له روى ومائتين،

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

السلمي. الجعد بن أوس بن عون بن عمرو-١٤١٧

 سكن السلمي، العجفاء أبي مولى البزاز، الواسطي عثمان أبو

 البخاري، عنه: وروى عيينة، بن وسفيان الحمادين، عن: روى البصرة،

 ثقة، العجلي: وقال عليه، الثناء في معين بن يحيى أطنب قد داود، وأبو

 قال حديثه، يحفظ وكان حجة ثقة حاتم: أبو وقال صالحا، رجالً وكان

 وذكره خيرًا، يوم كل يزداد ممن عون بن عمرو كان هارون: ابن يزيد

 سنة مات ثقة، الصلة: في قاسم بن مسلمة وقال »الثقات«، في حبان ابن

الجماعة. له روى ومائتين، وعشرين خمس

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

باب. بن عبيد بن عمرو-١٤١٨

البصري. عثمان أبو موالهم التميمي، كيسان، ابن ويقال:

 عنه: وروى قالبة، وأبي العالية، وأبي البصري، الحسن عن: روى
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 متروك حاتم: أبو قال والحمادان، واألعمش، النحوي، موسى بن هارون

 حبانن ابن وقال حديثه، يكتب وال بثقة ليس النسائي: وقال الحديث،

 مجلس فاعتزل أحدث، ما أحدث أن إلى والعبادة الورع أهل من كان

 ماجه وابن القدر، في داود أبو له روى المعتزلة، فسموا معه وجماعة الحسن

التفسير. في

 تاريخ عن ٢٢٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

الكوفي. السلمي فرقد بن عتبة بن عمرو -١٤١٩

 بن الله عبد عنه: روى األسلمية، وسبيعة مسعود، ابن عنم روى

 بالزهد المذكورين أحد وكان والشعي، العبدي، رافع بن وحوط ربيعة،

ماجه. وابن النسائي له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره والعبادة،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 الكالبي واقد بن زرارة بن عمرو هو عمرو أبي بن عمرو -١٤٢٠

النيسابوري. عمرو أبي بن محمد أبو

 بن وإسماعيل الحميد، عبد بن وجرير عيينة، بن سفيان عن: روى

 بكر وأبو النسائي قال والنسائي، ومسلم، البخاري، عنه: وروى علية،

 ثقة عندنا الوهاب: عبد بن محمد وقال ثقة، الجارودي: النضر بن محمد

 بن محمد عن تاريخه في الحاكم وروى »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة،
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 وقال زرارة، بن عمرو يسترجع عتام بن علي كان قال الوهاب عبد

 كان ويقال: زهادة، فيه رجل زرارة بن عمرو حدثنا السراج: العباس أبو

 ومسلم البخاري له روى ومائتين، وثالثين ثمان سنة مات الدعوة، مجاب

والنسائي.

 خسرو وابن المقرئ ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد

 العدوي نعامة أبو هبيرة، بن سويد بن عيسى بن عمرو-١٤٢١

البصري.

 هالل، بن وحميد الرقاد، أبي وشويس عمير، بن خالد عن: روى

 والنسائي معين ابن قال ووكيع، القطان، ويحيى زريع، بن يزيد وعنه:

 ووثقه »الثقات»، في حبان ابن وذكره به، بأس ال حاتم: أبو وقال ثقة،

 له روى موته، قبل اختلط أنه إال ثقة أحمد: عن األثرم وقال العجلي،

 المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال ماجه، وابن والترمذي مسلم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي :٢٤٣/٣

مسانيدهم. في نعيم وأبو خسرو وابن المظفر بن محمد له روى قلت:

الكوفي. التمار علي أبو حبيب بن قاسم بن عمرو -١٤٢٢

بن ويزيد منصور، عن: روى :٩٣٦/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 قال مروان، بن ومحمد الفزاري، موسى بن إسماعيل وعنه: زياد، أبي

عدي. ابن وضعفه الحديث، منكر الذهي:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

-عمروبنقسط.١٤٢٣

 روى الرقي، علي أبو موالهم السلمي جرير بن قسيط ابن ويقال:

 وعنه: مسلم، بن والوليد أيوب، بن وعمر عمرو، بن الله عبيد عن:

داود. أبو له روى خرزاذ، بن وعثمان زرعة، وأبو داود، أبو

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الكوفي. الله عبد ابو المالئي، قيس بن عمرو -١٤٢٤

 وروى عتيبة، بن والحكم وعكرمة، السبيعي، إسحاق أبي عن: روى

 أحمد قال زكريا، بن وإسماعيل والثوري، خالد، أبي بن إسماعيل عنه:

 وقال مأمون، ثقة زرعة: أبو وقال ثقة، والنسائي: حاتم وأبو معين وابن

 له روى به، يتبرك الثوري وكان متعبد، الكوفيين، كبار من ثقة العجلي:

واألربعة. مسلم

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت.

الكندي. السكوتي المنذر أبو سليمان بن مجمع بن عمرو -١٤٢٥

بغداد سكن الكوفة أهل من :١٩٤/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال
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 خباب، بن ويونس خالد، أبي بن وإسماعيل عروة، بن هشام عن: بها وحدث

 قال المروزي، هشام بن ومحمد حنبل، بن وأحمد عدي، بن زكريا عنه: وروى

 حاتم: أبو قال :١٠٧١١ لجرح(( ا)) وفي بشيء، حديثه ليس معين: بن يحيى

 يتابع ال يرويه ما عامة عدي: ابن قال :٥٨٣٦ »اللسان« وفي الحديث، ضعيف

صحيحه. في خزيمة ابن له وأخرج قلت: ضعيف، الدارقطني: وقال عليه،

 تاريخ عن ٢٤٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري

القرشي. العنقزي محمد بن عمرو -١٤٢٦

 سفيان عن: روى المرزنجوش، هو والعنقز: الكوفي، سعيد أبو موالهم

 بن وعلي راهويه، بن إسحاق عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي الثوري،

 وقال بأس، به ليس معينن بن يحيى وقال ثقة، حنبل: بن أحمد قال المديني،

 جائزالحديث، ثقة العجلي: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي:

واألربعة. ومسلم تعليقًا البخاري له روى ومائة، وتسعين تسع سنة مات

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

 المرادي الجملي طارق بن الله عبد بن مرة بن عمرو-١٤٢٧

األعمى. الكوفي الله عبد أبو

 ابنه عنه: وروى وائل، وأبي أوفى، أبي بن الله عبد عن: روى

-٤١٠-



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 حنبل، بن أحمد زكاه األراطي: سعيد قال ومنصور، واألوزاعي، الله، عبد

 اإلرجاء، يرى كان ثقة، صدوق حاتم: أبو وقال ثقة، معين: ابن وقال

 أنه ظننت إال قط صالة في مرة بن عمرو رأيت ما شعبة: عن قراد وقال

 وال إلي أحب بالكوفة يكن لم مسعر: وقال له، يستجاب حتى ينفتل ال

 يختلف ال بالكوفة أربعة مهدي: بن الرحمن عبد وقال منه، أفضل

 ووثقه مرة بن عمرو منهمن يخطي، فهو عليهم اختلف فمن حديثهم في

 سنة مات حنبل: بن وأحمد نعيم أبو وقال سفيان بن ويعقوب نمير ابن

الجماعة. له روى ومائة، عشرة ثماني سنة مات وقيل ومائة، عشرة ست

 تاريخ عن ٢٢٥/٣ 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:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن

الله. عبد أبو األودي، ميمون بن عمرو-١٤٢٨

 عليه الله صلى الني يلق ولم الجاهلية أدرك الكوفي، يحيى أبو ويقال:

 عنه: وروى جبل، بن ومعاذ مسعود، وابن عمر، عن: وروى وسلم،

 تابعي كوفي العجلي: قال مرة، بن وعمرو الشعي، وعامر جبير، بن سعيد

 التابعين، ثقات في حبان ابن وذكره ثقة، والنسائي: معين ابن وقال ثقة،

 خمس سنة ويقال: وسبعين، أربع سنة مات واحد: وغير نعيم أبو وقال
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 المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت الجماعة، له روى وسبعين،

 في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له وروى البخاري، تاريخ عن ٢٥٤/٣

مسانيدهم في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاريهما،

الجزري. بزين بن هشام بن عمرو-١٤٢٩

 بن سفيان عن: روى بشير، بن عتاب بنت ابن الحراني، أمية أبو

 مخلد بن وبقي النسائي، عنهم وروى غزوان، بن فضيل بن ومحمد عيينة،

 مات وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: قال األندلسي،

 له روى ومائتين، وأربعين خس سنة الحج إلى ذاهب وهو الكوفة بسواد

النسائي.

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

 القطعي الزبيدي كعب بن قطن بن الهيثم بن عمرو-١٤٣٠

البصري. قطن أبو

 ابن أحمد عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي شعبة، عن: روى

 حنبل: بن أحمد وقال ثقة، الشافعي: قال معين، بن ويحيى حنبل، بن محمد

 أصحاب من الرابعة الطبقة من ثقة المديني: بن علي وقال بأس، به كان ما

 حاتم: أبو وقال بجميل، زرعة أبو وذكره ثقة، معين: بن يحيى وقال شعبة،

 ثمان سنة مات ثقة، البغدادي: محمد بن صالح وقال صالح، صدوق

واألربعة. مسلم له روى ومائة، وتسعين
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 تاريخ عن ٢٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 شيخ وهو المسانيد هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: يروى وقال: البخاري

أيضًا أحمد شيخ وهو مسنده في عنه روى الشافعي، اإلمام

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

إبراهيم بن -عمران١٤٣١

 عن يروي وقال: ٢٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام

الكالعي. راشد بن بكار بن عمران - ١٤٣٢

 العالء بن إبراهيم عن: روى المؤذن، الحمصي البراد موسى أبو

 بشر وأبو النسائي، عنه: وروى الوهي، خالد بن وأحمد الزبيدي،

 مات به، بأس ال قاسم! بن مسلمة وقال ثقة، النسائي: قال الدوالبي،

النسائي. له روى ومائتين، وسبعين إحدى سنة بجمص

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

نجيد. أبو الخزاعي خلف بن عبيد بن حصين بن عمران - ١٤٣٣

 عليه الله صلى الني عن روى خيبر، عام هريرة وأبو هو أسلم

 بريدة، بن الله وعبد نجيد، ابنه عنه: وروى يسار، بن معقل وعن وسلم،

 الفتح، يوم خزاعة راية صاحب كان البرقي: ابن وقال سيرين، بن ومحمد

-٤١٣-



المجلدالسابععشر الحديثية الموسوعة

 قبل تصافحه المالئكة وكانت استعفاه ثم زياد استقضاه سعدم ابن وقال

 وكان استعفاه، ثم البصرة على عامر بن الله عبد استقضاه يكتوي، أن

 حصين، بن عمران من خير راكب قدمها ما بالله: يحلف البصري الحسن

 ثالث سنة مات أنه مندة ابن وحكى وخسين، اثنتين سنة بها ومات

الجماعة. له روى وخسين،

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاره،

األصبهاني. الباهلي سعيد أبو الرحيم عبد بن عمران - ١٤٣٤

 بكار، بن بكر عن؟ روى م٧٨٥/١٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 المؤذن، محمد بن يوسف وعنه؟ إبراهيم، بن ومسلم رجاء، بن الله وعبد

 حدث الشيخ: أبو قال إبراهيم، بن وأحمد الجارود، بن علي بن وأحمد

 توفي حديثا، وضع إنه يقال السليماني: وقال بالرفض، ورمي بعجائب

ومائتين. وثمانين إحدى سنة

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

لمكي. -عمرانبنعبيد١٤٣٥

 موالة ليلى أمه عن: روى :٤٢٥/٦ »التاريخ« في البخاري قال

 ذكر عاصم، أبو عنه. روى قولها، أسماء عن كيسان بن الله وعبد أسماء،
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.٣٤٢٤ »الثقات« في حبان وابن ،١٠٩٢٩ »الجرح« في حاتم أبي ابن نخوه

 حنيفة أبي اإلمام عن يروي ن٢٤٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

الكوفي. المسعودي عمير بن عمران - ١٤٣٦

 عن أبيه عن روى :٣٤٩ ص المنفعة« »تعجيل في حجر ابن قال

 أرطاة، بن وحجاج حنيفة، أبو عنه: روى مملوكا...، أعتق أنه مسعود ابن

 أحمد له أخرج قلت: أعرفه، ال شيخنا: ابن وقال جهالة، فيه الحسيني: قال

 مسعود بن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد من عنه المسعودي طريق من

 بن األعلى عبد أيضًا عنه: روى الهيثمي، شيخنا عليه نبه حديثا

 بن القاسم أخو أنه مسعر عن عيينة ابن عن البخاري وذكر المساور، أبي

انتهى. ألمه، مسعود بن الله عبد بن الرحمن عبد

 تاريخ عن ٢٢٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري

 خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

٠ مسنده في

األعمى. الكوفي الجعفي مسلم بن عمران -١٤٣٧

 غفلة، بن وسويد الكندي، وزاذان الرحمن، عبد بن خيثمه عن: روى
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 في حبان ابن ذكره مغول، بن ومالك وشعبة، مصرف، بن طلحة وعنه:

 وقال ثقة، معين: ابن وقال ثقة، أحمد وقال ثقة، حاتم: أبو وقال »الثقات»،

 فيه، يختلفون ال مستقيمة صحاح مسلم بن عمران أحاديث مهدي: ابن

للتميز. تهذيبه في المزي ذكره ثقة، كوفي العجلي: وقال

البخاري. تاريخ عن ٢٥٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

الكوفي. يحيى أبو الصهباني النخعي سعيد بن عمير-١٤٣٨

 الله وعبد األشعري موسى وأبي طالب، أبي بن علي عن: روى

 بن إسحاق قال السبيعي، إسحاق وأبو الشعي، م عنه وروى مسعود، ابن

 سنة مات وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره ثقة، معين: ابن عن منصور

 أحاديث، وله ثقة كان سعد: ابن وقال هبيرة، ابن والية في ومائة سبع

 »الملل في فقال حزم ابن وأفرط الله عبد من سمع ثقة، العجلي: وقال

 له روى الله، سامحه حزم البن وقع ما أشنع من فإنه مجهول والنحل":

ماجه. وابن علي مسند في والنسائي داود وأبو ومسلم البخاري

 الحسن ابن ومحمد أبويوسف له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن آثاريهما، في

الصائدي. عمار بن عمير - ١٤٣٩

٣٦٧/ه »الثقات« في التابعين أتباع عن روى فيمن حبان ابن ذكره
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الكوفيون عنهم وروى سعد، بن إبراهيم عن؟ يروي وقال: (٢٧٠٧)

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

مسعود. بن الله عبد مولى عمير-١٤٤٠

 بن إسحاق ابنه وابن عمران، ابنه عنه: وروى مواله، عن: روى

ماجه. ابن له روى »الثقات"، في حبان ابن ذكره عمير، بن إبراهيم

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن آثاره،

 من الكوفي. األحوص أبو الجشمي نضلة بن مالك بن عوف-١٤٤١

هوازن. بن بكر بن معاوية بن جشم بني

 أخيه ابن عنه: روى مسعود، وابن صحبة، وله أبيه، عن: روى

 عن منصور بن إسحاق قال السبيعي، إسحاق وأبو الجشمي، الزعراء أبو

 له ثقة كان سعد: ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة، معين: ابن

 أنه تاريخه في الخطيب وذكر ثقة، كوفي الكنى: في النسائي وقال أحاديث،

 سماعه يدفع فال ذلك ثبت فإن بالنهروان، الخوارج قتال علي مع شهد

 »األدب في البخاري له روى يوسف، بن الحجاج أيام الخوارج قتلته منه،

واألربعة. ومسلم المفرد«

آثاره. في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 السوائي الله عبد بن وهب واسمه جحيفة، ابي بن عون-١٤٤٢

الكوفي

 بن ومالك البجلي، جرير بن والمنذر السوائي، جحيفة أبي أبيه عن: روى

 الحجاج، بن وشعبة الثوري، وسفيان سوار، بن أشعث عنه: وروى صحار،

 »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، والنسائي: حاتم وأبو معين بن يحيى قال

الجماعة. له روى ومائة، عشرة ست سنة مات قانعن ابن وقال

 تاريخ عن ٢٣٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 الذي وقيل: المسانيد، هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه: يروى وقال: البخاري

المسانيد هذه من الحدود باب في ذلك مر وقد عون أبو حنيفة أبو عنه يروي

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت.

المعلم. -عونبنجعفر١٤٤٣

 عن يروي وقال: ٢٤٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام

مسانيدهم في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت

 الله عبد ابو الهذلي مسعود بن عتبة بن الله عبد بن عون -١٤٤٤

الزاهد. الكوفي

 وأخيه مرسال، مسعود بن الله عبد أبيه وعم أبيه، عن: روى
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 أحمد قال العميس، وأبو والمسعودي، حمزة، أخوه عنه: وروى الله، عبيد

 ثقات في حبان ابن وقال ثقة، والنسائي: والعجلي معين بن ويحيى

 إن هريرة أبي عن: يروي وقراءهم، الكوفة أهل عباد من كان التابعين:

 عشر بين مات فيمن البخاري وذكره جحيفة، أبا أدرك وقد منه سمع كان

مسلم. له روى ومائة، عشرين إلى ومائة،

 آثاره في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في والحارثي

مالك. بن -عويمر١٤٤٥

 ابن وقيل: الله، عبد ابن وقيل: ثعلبة، ابن وقيل: عامر، ابن وقيل:

 عن الكديمي وقال الخزرجي، الدرداء أبو األنصاري أمية بن قيس بن زيد

 بن عمرو قال وكذا عويمر، له: يقولون وكانوا عامر، اسمه األصمعي:

 عائشة، وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روى ولده، بعض عن علي

 مسهر أبو قال الدرداء، أم وزوجته بالل، ابنه عنه؟ روى ثابت، بن وزيد

 وقال فيها، وأبلى أحدًا وشهد بدر يوم أسلم العزيز: عبد بن سعيد عن

 ذلك بعد فزاولت البعثة قبل تاجرًا كنت قال: عنه خيثمة عن األعمش

 وقال التجارة، وتركت العبادة فأخذت يجتمعا، فلم والعبادة التجارة

 عليه الله صلى الله رسول قال عبيد: بن شريح عن عمرو بن صفوان

 ومناقبه أمتي"، »حكيم وقال: عويمر« الفارس »نعم أحد: يوم وسلم
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 مات العزيز: عبد بن سعيد عن مسهر أبو قال جدًا، كثيرة وفضائله

 من بقيتا لسنتين عثمان خالفة في األحبار وكعب الدرداء أبو

 وثالثين اثنتين سنة مات واحد: وغير الواقدي وقال خالفته،

 له روى زيد، بن عويمر إنه البخاري: قول الحذاء ابن وصحح

الجماعة.

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ ابن و والحارثي آثاره،

 موالهم األموي، النجاد أبي بن يزيد بن خالد بن عنبسة-١٤٤٦

األيلي.

 عنه: روى المبارك، وابن جريج، وابن يزيد، بن يونس عمه عن: روى

 وقال الربعي، محمد بن وهاشم مهدي، بن ومحمد وهب، بن الله عبد

 صالح: بن أحمد قال سعد، بن الليث من إلينا أحب عنبسة م ود دا أبو

 البخاري له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره صدوق، عنبسة

داود. وأبو

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الكوفي. الحصين بن -العالء١٤٤٧

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال الري، قاضي الفقيه، الحصين أبو

 وطائفة، والليث، والثوري، شريح، بن عائذ عن: روى :١١٧٨/٤
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 بن الحسن بن ومحمد واقد، بن ويوسف الجهم، بن الله عنه:عبد وروى

 صالح كوفي حاتم: أبو قال االزادان، بجصن يقضي وكان المختار،

. ٤٢٥/٧ »ثقاته« في قطلوبغا بن قاسم له وترجم الحديث،

 تاريخ عن ٢٤٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: يروى وقال: البخاري

مسنده في الحارثي له روى قلت:

 األزدي سليمي بن زهير بن الله بنعبد زهير بن العالء-١٤٤٨

الصقعب. أخو الكوفي،

 الرحمن عبد بن وبرة و يزيد، بن األسود بن الرحمن عبد عن: روى

 إسحاق قال نعيم، وأبو الحكم، بن والقاسم وكيع، عنه: روى السلمي،

 ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة، معين: ابن عن منصور ابن

 مشهور، ثقة هو بل وقال: الحق عبد عليه ذلك ورد مجهول، حزم:

 يشبه ال ما الثقات عن يروي »الضعفاء«: في فقال حبان ابن فيه وتناقض

 بأن الذهي ورده الثقات، يوافق لم فيما االحتجاج فبطل األثبات حديث

النسائي. له روى يحيى، بتوثيق العبرة

آثاره. في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت

محمد. أبو الكوفي، الحنفي عمرو بن العالء -١٤٤٩

الحديث، واهي شيخ ن٦٤٩/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 وذكره حديثه، يكتب ال األزدي: قال :٤٦٦/٥ »اللسان« في الحافظ وقال

 وقال خالف، ربما إدريس، ابن عن يروي فقال: »الثقات« في حبان ابن

 »تاريخ في الحاكم ونقل تأليفه، في العرب أبو عنه نقله ضعيف، النسائي:

 حاتم: أبو وقال به، بأس ال فقال: عنه سئل أنه جزرة صالح عن نيسابور«

ومائتين. وعشرين سبع سنة توفي خيرا، إال رأيت وما عنه كتبت

 »الكشف« في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن

الطائي. حسان بن محمد بن عالء-١٤٥٠

 ولم البخاري تاريخ إلى ٢٥٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي نسبه

المسانيد هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: المطبوع في أجده

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

هارون. بن يزيد أخو الواسطي، يعلى أبو هارون، بن العالء -١٤٥١

 إلى وانتقل األنبار، قضاء ولي :٢٤٠/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن وحسين عون، بن الله عبد عن بها، وحدث الرملة، فنزل الشام،

 ربيع، بن ضمرة عنه؟ روى العمري، عمر بن الله وعبيد المعلم، ذكوان

 بن لعلي رأيت أني غير رواية، عنه العراق ألهل وليس عمارة، بن وسوار

لنزوله الرمليون عنه روى وإنما حنيفة، أبي عن حكاية، عنه الجعد
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 وقال وفاته، حين إلى وسكنها بالرملة القضاء تولى قد وكان عندهم،

 حاتم أبي ابن ذكره الموت، قديم :٤٦٣/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

حسان. بن حسان عنه يروي وممن توثيقه إلى وأشار

 تاريخ عن ٢٤٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروى وقال: البخاري

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

األشعري. -عياضبنعمرو١٤٥٢

 :٤٩/٣ »اإلصابة« في الحافظ قال الكوفة، سكن صحبته، في مختلف

 حاتم أبي ابن وقال صحبته، في يشك البغوي: وقال صحبة، له حبان: ابن قال

 عبيدة، أبا ورأى مرسال، وسلم عليه الله صلى الني عن روى أبيه: عن

ماجه. وابن مسلم له روى قلت:

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

موسى. أبو صدقة بن أبان بن عيسى -١٤٥٣

 الحسن بن محمد صحب : ١٥٧/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 المهدي، بعسكر القضاء على أكثم بن يحيى واستخلفه به، وتفقه الشيباني

 أن إلى عمله على يزل فلم الصلح، فم إلى المأمون مع يحيى خروج وقت

 مات، حتى عليه يزل فلم بالبصرة القضاء عيسى تولى ثم يحيى، رجع
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 بن زكريا بن ويحيى وهشيم، جعفر، بن إسماعيل عن الحديث أسند وقد

 عن الصيمري وأسند السواق، سالم بن الحسن عنه: روى زائدة، أبي

 يصلي وكان الوجه، حسن أبان بن عيسى كان قال: سماعة، ابن محمد

 يخالفون قوم هؤالء فيقول: الحسن، بن محمد يأتي أن أدعوه وكنت معنا،

 الصبح، يوما معنا فصلى للحديث، الحفظ حسن عيسى وكان الحديث،

 محمد فرغ فلما المجلس، في جلس حتى أفارقه فلم محمد، مجلس يوم وكان

 ذكاء ومعه الكاتب، صدقة بن أبان أخيك ابن هذا وقلت: إليه، أدنيته

 الحديث، نخالف إنا ويقول: فيأبى، إليك أدعوه وأنا بالحديث، ومعرفة

 تشهد ال الحديث؟ من نخالفه رأيتنا الذي ما بني له:يا وقال عليه، فأقبل

 الحديث، من بابا وعشرين خسة عن يومئذ فسأله منا، تسمع حتى علينا

 ويأتي المنسوخ، من فيها بما ويخبره عنها، يجيبه الحسن بن محمد فجعل

 وبين بيني كان فقال: خرجنا، ما بعد إلي فالتفت والدالئل، بالشواهد

 يظهره الرجل هذا مثل الله ملك في أن ظننت ما عني، فارتفع ستر، النور

 بن طلحة وقال به، تفقه حتى شديدا لزوما الحسن بن محمد ولزم للناس.

 بوران، بسبب الصلح فم إلى المأمون خرج ولما قال: جعفر، بن محمد

 بن عيسى الشرقي الجانب على فاستخلف أكثم، بن يحيى معه أخرج

 لمذهب واحتجاج كثيرة، كتب وله العراق، أهل من الفقهاء أحد أبان

 ألهل رأيت ما القاضي: خازم أبو وقال فاضال، خيرا وكان حنيفة، أبي

 خازم: أبو وقال الوليد، بن وبشر أبان، بن عيسى من أذكى حدثا بغداد

 وقال ومائتين، وعشرين إحدى سنة مات جدا، سخيا رجال عيسى كان
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 وقاضي الحسن بن محمد تلميذ العراق فقيه م ٤ ٠ /١ ٠ »السير« في الذهي

زائد. وجود سخاء وفيه مفرط وذكاء تصانيف وله البصرة

 تاريخ عن ٢٥٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 في الباقي عبد بن ومحمد خسرو وابن محمد بن طلحة له وروى الخطيب،

نيدهم. مسا

العسقالن. وردان بن عيسى بن أحمد بن عيسى -١٤٥٤

 عن: روى بغداد، من أصله إن ويقال: بلخ عسقالن نزل البلخي، يحيى أبو

 والنسائي، الترمذي، عنه: وروى الطنافسي، عبيد بن ويعلى أسامة، بن حاد

 وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره صدوق، حاتم: أبو وقال ثقة، النسائي: قال

 بها، يتفرد أحاديث وله البغدادي، بابن يعرف العلماء في كبيرًا ثقة كان الخليلي:

والنسائي. الترمذي له روى وماتين، وستين ثمان سنة مات

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

الدمشقي. هاشم ابو األزدي القيني ايوب بن عيسى-١٤٥٥

 الوليد عنه: روى لوط، بن والربيع وقتادة، مكحول، عن: روى

 له كان دحيم: وقال شيخ، حاتم: أبو قال مسهر، وأبو وبقية، مسلم، ابن

 وفضل، زهد أهل نفر في الدمشقي زرعة أبو وذكره وإسالم، وورع فضل

داود. أبو له روى
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»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 الحسين أبو أشعث بن عيسى بن بشر بن حامد بن عيسى-١٤٥٦

القنبيطي. بنت بابن ويعرف األصل، رخجي القاضي

 الحسين بن محمد جده سمع: : ١٧٨/١١ »التاريخ« في الخطيب وقال

 وكان األسدي، شريك بن وإبراهيم القتات، جعفر بن ومحمد القنبيطي،

 الطاهري، العزيز عبد بن علي عنه حدثنا جرير، ابن أصحاب أحد

 عثمان بن محمد بن ومحمد الفقيه، سعيد بن إبراهيم بن عمر طالب وأبو

 ذي في توفي الفرات: بن العباس بن محمد الحسن أبو وقال السواق،

 قال وهكذا األمر، جميل ثقة وكان مائة، وثالث وستين ثمان سنة الحجة

 ٢٩٢/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم الفوارس، أبي بن محمد

. عنه مختصرًا

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

الله. عبد بن عيسى - ١٤٥٧

 الحافظ صوبه كما الله، عبد بن عثمان والصواب هكذا، األصول في

 »مشائخ في خسرو ابن الحافظ ذكره وقد ،٤٠٧،٤٠٤ ص »اإليثار« في

 التيمي موهب بن الله عبد بن عثمان وهو ،٩٠٢ حنيفة« أبي اإلمام

 بن ويعقوب والنسائي داود وأبو معين بن يحيى وثقه الله، عبد أبو

شيبة.

-٤٢٦-



عشر السابع المجلد الحديثية الموسوعة

المروزي. المنيب أبو الكندي، مالك بن عبيد بن عيسى ١٤٥٨

 بن والربيع بريدة بن الله وعبد مالك، ابني وعمر معبد عميه عن: روى

 السيناني، موسى بن والفضل رزمة، أبي بن العزيز عبد وعنه: أنس،

 في حبان ابن وذكره به، بأس ال زرعة: أبو قال غنجار، موسى بن وعيسى

والنسائي. والترمذي داود أبو له روى »الثقات"،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

ماهان. عيسى أبي بن عيسى -١٤٥٩

 الرازي جعفر أبو ماهان، بن الله عبد عيسى أبي بن عيسى وقيل:

 النجود، أبي بن وعاصم الطويل، حميد عن: روى األصل، مروزي التميمي،

 أحمد بن الله عبد قال عوانة، وأبو وشعبة، الله، عبد ابنه وعنهم واألعمش،

 الحديث، صالح أحمد: عن حنبل وقال الحديث، في بقوي ليس أبيه: عن

 عمار ابن وقال ثقة، كان معين: ابن عن منصور بن إسحاق وقال

 الصدق، أهل من وهو ضعف، فيه علي: بن عمرو وقال ثقة، الموصلي:

 النسائي: وقال الحديث، صالح صدوق ثقة حاتم: أبو وقال الحفظ، سيئ

 الناس، عنه روى وقد صالحة، أحاديث له عدي: ابن وقال بالقوي، ليس

 ثقة، كان سعد: ابن وقال به، باس ال أنه وأرجو مستقيمة عامتها وأحاديثه

 المفرد األدب في البخاري له روى منه، فيسمعون بغداد يقدم وكان

واألربعة.
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 تاريخ عن ٢٢٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه ويروي وقال: البخاري

الحمصي. موسى أبو السلمي، المنذر بن عيسى-١٤٦٠

 بن إسماعيل عن: روى المنذر، بن عيسى بن موسى والد

 ابنه عنه: وروى الكندي، حماد بن ومحمد السلمي، المنذر وأبيه عياش،

 بن وأحمد وارة، بن مسلم بن ومحمد المنذر، بن عيسى بن موسى

 له روى يغرب، وقال: وكناه »الثقات»، في حبان ابن ذكره الخزاز، علي

مسلم.

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

التيمي. عيسىبنموسى ١٤٦١

 المعروف األزرق، البخاري أحمد أبو موالهم التميمي، ويقال:

 وسفيان المبارك، بن الله عبد عن: روى لونه، لحمرة بذلك لقب بغنجار،

 أمية بن ومحمد األزدي، فروخ بن حمزة بن إسحاق عنه: وروى الثوري،

 عصره إمام هو الحافظ: النيسابوري الله عبد أبو الحاكم قال الساوي،

 طلبه وأما مسجده، في صليت وقد مشهور، ببخارى ومسكنه ومسجده

 في وهو وخراسان، والعراق والشام بالحجاز السن كبر على أكثره للعلم

 المجهولين عن روى إذا أنه إال الصحيح الجامع في به يحتج صدوق نفسه
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 عن رواياته تتبعت فإني عليه، فيها الحمل وليس حديثه، في المناكير كثرت

 أنه غير القول مقبول ثقة آخر: موضع في وقال مستقيمة، فوجدتها الثقات

 مناكير، أحاديث يعرفون ال المجهولين من شيخ مائة من أكثر عن يروي

 الخليلي: وقال كذلك، وليس فيه، جرح أنه العلم هذا طالب توهم وربما

 ال شيوخه على فالحمل الضعفاء، عن روى ربما الموت، قديم ثقة، زاهد

 يقع وإنما يضعفه، وال أحاديث في به احتج قد والبخاري عليه،

 قاسم بن مسلمة وقال منه، ال شيوخه وضعف تالمذته من االضطراب

 في حبان ابن وذكره مخراسان، مشهورًا جليالً ثقة كان الصلة: في

 تعليقًا البخاري له روى ومائة، وثمانين ست سنة مات وقال »الثقات«،

ماجه. وابن

 تاريخ عن ٢٥٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن: يروى وقال: البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

الطباع. بن بنعيسى عيسىبنيوسف -١٤٦٢

 حدث :١٦٢/١١ »التاريخ« في الخطيب قال محمد، أخو يحيى أبو

 روى فديك، أبي وابن عياش، بن بكر وأبي الكلي، محمد بن حلبس عن:

 ناجية، بن محمد بن الله وعبد الدنيا، أبي بن بكر وأبو محمد، أخوه عنه:

اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم ومائتين، وأربعين أربع سنة مات
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 أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: التاريخ. من ملخصًا ١٢٠٢/٥

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى

السبيعي. إسحاق أبي بن يونس بن عيسى - ١٤٦٣

 بن وشعبة الثوري، سفيان عن! روى الكوفي، محمد أبو ويقال: عمرو أبو

 حنبل بن أحمد قال سلمة، بن وحماد راهويه، بن إسحاق عنه: وروى الحجاج،

 بن علي وقال ثقة، خراش: وابن والنسائي شيبة بن ويعقوب حاتم وأبو

 في ثبتا وكان ثقة، كوفي العجلي: وقال مأمون، ثقة بخ بخ المديني:

 وذكره ثبتا، ثقة كان سعد ابن وقال حافظا، كان زرعة: أبو وقال الحديث،

الجماعة. له روى ومائة، وثمانين سبع سنة توفي »الثقات"، في حبان ابن

 تاريخ عن ٢٣٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 حنيفة أبي اإلمام عن يروي المحدثين عند محله جاللة مع وقال: البخاري

المسانيد. هذه في

مسنده. في الحارثي له روى قلت:
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