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بشسيالتوالرمتًاكجر

الغين باب

الجزري. العقيلي الله عبيد بن غالب-١٤٦٤

 ومكحول عطاء عن: روى ،٥٩٧٨ الميزان« »لسان في حجر ابن قال

 أيوب بن وعمر عبيد، بن ويعلى حمزة، بن يحيى عنه: وروى ومجاهد،

 بثقة، ليس معين: ابن وقال وتركه، وكيع منه وسمع وآخرون، الموصلي،

 ذكرت ما غير ولغالب عدي: ابن وقال متروك، وغيره: الدارقطني وقال

 الحديث متروك هو حاتم: أبو وقال أذكره، لم ما المتن منكرة أحاديث وله

 أيام آخر في ومات حران ينزل غالب كان العقيلي: وقال الحديث، منكر

الحديث. في ضعيفًا وكان المهدي

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

الكوفي. الهذيل أبو األدوي، الهذيل ابن غالب-١٤٦٥

 عنه: روى النخعي، وإبراهيم جبير، بن وسعيد أنس، عن: روى

 به، بأس ال أبيه: عن حاتم أبي ابن قال وشريك، وإسرائيل، الثوري،

 حبان ابن وذكره قليل، عنده عنده؟ شيء وأي قال: بجديثه، يحتج قلت:

النسائي. له روى ثقة، معين: ابن عن مريم أبي ابن وقال »الثقات»، في
-٣-



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 تاريخ عن ٢٨١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه ويروي وقال: البخاري،

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:

 الكوفي، الله عبد أبو المحاربي، أشعث بن جامع بن غيالن -١٤٦٦

قاضيها.

 السبيعي، إسحاق وأبي سلمة، بن شقيق وائل أبي عن: روى

 معين ابن قال الواسطي، عاصم بن وعلي والثوري، شعبة، عنه: وروى

 شيخ حاتم: أبو وقال ثقة، داودن وأبو شيبة بن ويعقوب المديني وابن

 جاوز ما أول المسودة قتله سعدم ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره

 اثنتين سنة ذلك كان قلت: الله. شاء إن ثقة وكان والكوفة، واسط بين ما

ماجه. وابن والنسائي داود وأبو مسلم له روى ومائة، وثالثين

 تاريخ عن ٢٨١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

القرظي. كعب بن محمد عن حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري،

آثاره. في الحسن بن محمد له روى قلت:

البصري. األزدي، المعولي جرير بن غيالن -١٤٦٧

 وروى الشعي، وعامر المسيب، بن وسعيد مالك، بن أنس عن: روى

 بن يحيى قال الحجاج، بن وشعبة زيد، بن وحماد السختياني، أيوب عنه:
-٤-



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، والنسائي: حاتم وأبو معين

 تسع سنة مات ثقة، بصري العجلي: وقال أحاديث، وله ثقة، كان سعد:

الجماعة. له روى ومائة، وعشرين

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

الفاء باب

التميمي. القزاز الرحن عبد أبي بن فرات-١٤٦٨

 عن. روى الكوفة، سكن البصري، الله عبد أبو ويقال. محمد أبو

 وروى واثلة، بن عامر الطفيل وأبي جبير، بن وسعيد البصري، الحسن

 بن يحيى قال الحجاج، بن وشعبة والسفيانان، يونس، بن إسرائيل عنه:
 في حبان ابن وذكره الحديث، صالح حاتم: أبو وقال ثقة، والنسائي: معين

 وقال ثقة، كان سفيان: قال »الثقات«، في شاهين ابن وقال »الثقات«،

الجماعة. له روى ثقة، كوفي العجلي:

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

بصري. الفرات أبي بن فرات-١٤٦٩

 مرة، بن معاوية عن: روى ،٦٠٢٢ الميزان« »لسان في حجر ابن قال

 على بين الضعف عدي: ابن وقال بشيء، ليس معين: ابن قال وعطاء،

 حبان ابن وذكره صدوق، الفرات أبي بن الفرات حاتم: أبو وقال رواياته،
— ه —



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 الساجي: وقال والروايات، االستقامة حسن هو وقال: »الثقات»، في

 في شاهين ابن وذكره المناكير، بعض فيها بأحاديث يحدث ضعيف

»الضعفاء«.

 تاريخ عن ٢٨٢/٣ المسانيد" »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنفية أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري،

آثاره. في يوسف أبو له روى قلت:

 الكوفي، يحيى أبو الخارفي الهمداني يحيى بن فراس -١٤٧٠

المكتب.

 إبراهيم عن: روى أجرا، عليه يأخذ ال احتسابًا يعلم كان إنه قيل:

 سفيان عنه: وروى الشعي، وعامر السمان، صالح أبي وذكوان التيمي،

 معين بن ويحيعى حنبل بن أحمد قال عوانة، وأبو الحجاج، بن وشعبة الثوري،

 في حبان ابن وذكره بأس، بجديثه ما شيخ حاتم: أبو وقال ثقة، والنسائي:

 الشيوخ عداد في الشعي أصحاب من ثقة، كوفي العجلي: وقال »الثقات"،

 عمارة: ابن قال »الثقات«: كتاب في شاهين ابن وقال الحديث، بكثير ليس

 وقال ال، قال: ثبت؟ له قيل صدوق، شيبة: أبي بن عثمان وقال ثقة،

 مات حبان: ابن قال ثقة، وهو لين حديثه وفي مكتبا كان سفيان: بن يعقوب

الجماعة. له روى متقنا، وكان ومائة، وعشرين تسع سنة

 دون ٢٨٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروى وقال: الترجمة، مصدر ذكر

المسانيد.

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

بيان. بن فرج-١٤٧١

 أيضا هو وقال: ،٢٨٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي من

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 فضالة أبو التنوخي، نعيم بن النعمان بن فضالة بن فرج ٣١٤٧٢

الحمصي.

 واثلة، صاحب سعد وأبي األنصاري، سعيد بن يحيى عن: روى

 أحمد: قال معاوية، وأبو وشعبة، محمد، ابنه وعنه: عروة، بن وهشام

 سعيد بن يحيى عن حدث ولكنه بأس، به فليس الشاميين عن حدث إذا

 وقال صالح، رواية: وفي الحديث، ضعيف معين بن يحيى وقال مناكير،

 منكر ومسلمن البخاري وقال بالقوي، ليس وسط هو المدينين ابن

 له روى به، يحتج وال حديثه يكتب صدوق حاتم: أبو وقال الحديث،

ماجه. وابن والترمذي داود أبو

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

عبادة. بن فروخ-١٤٧٣

 عن يروي من هو م٢٨٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

الكوفي. القاسم أبو الكندي معديكرب واسمه المغراء أبي بن فروة - ١٤٧٤

 بن سالم األحوص وأبي القاضي، البجلي عمرو بن أسد عن: روى

 زرعة وأبو حاتم، وأبو البخاري، عنه: وروى مالك، بن والقاسم سليم،

 في حبان ابن وذكره الدارقطني، ووثقه صدوق، حاتم: أبو قال الرازيان،

والترمذي. البخاري له روى ومائتين، وعشرين خس سنة مات »الثقات«،

 وابن محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ مسنديهما في خسرو

الهاشمي. الزبرقان بن الله عبد بن جعفر بن الفضل - ١٤٧ ه

 بن العباس آل مولى األصل، الواسطي البغدادي طالب أبي بن سهل أبو

 هارون، ابن ويزيد غخلد، بن الضحاك عاصم أبي عن: روى المطلب، عبد

 ذكره الدنيا، أبي بن محمد بن الله عبد بكر وأبو الترمذي، عنه: وروى

 وخسين اثنتين سنة مات ثقة، كان الخطيب: وقال »الثقات»، في حبان ابن

الترمذي. له روى ومائتين،
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المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

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

.مسنديهما في محمد

النحوي. المروزي معاذ أبو خالد بن الفضل -١٤٧٦

 التيمي، سليمان عن: روى ٤٢٠/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الحسن بن وعلي الحسن، بن أيوب وعنه: وغيرهما، هند، أبي بن وداود

 بن محمد عنه: روى حاتم: أبي ابن وقال يضعفه، ولم الحاكم وترجمه األفطس،

ومائتين. عشرة إحدى سنة توفي منيب، بن العزيز وعبد شقيق،

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

-الفضلبندكين.١٤٧٧

 مولى التيمي، درهم بن زهير بن حماد بن عمرو واسمه لقب، وهو
 أنس، بن مالك عن: روى األحول، الكوفي المالئي نعيم أبو طلحة آل

 والباقون هو وروى البخاري، عنه: وروى يحيى، بن وهمام والسفيانين،
 بالشيوخ أعلم نعيم أبو أحمد: قال القطان، موسى بن يوسف بواسطة

 ثبت ثقة نعيم أبو شيبة: بن يعقوب وقال أفقه، ووكيع وبالرجال، وأنسابهم

 وقال عيينة، ابن به يزاحم نعيم أبو يقول: حنبل بن أحد سمعت صدوق،

 رجلين: من أثبت رأيت ما يقول: معين ابن سمعت الدمشقي: زرعة أبو

 نعيم أبا أن على نا أصحاب أجمع سفيان: بن يعقوب وقال وعفان، نعيم، أبي
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المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 له روى ومائتين، عشرة ثماني سنة ومات اإلتقان، في غاية كان

الجماعة.

 تاريخ عن ٢٨٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 وهو المسانيد هذه في حنيفة أبي اإلمام عن كثيرا يروي وقالم البخاري،

ومسلم. البخاري شيوخ كبار من

مسنديهما. في المقرئ وابن خسرو ابن له روى قلت:

لعباس. أبو فروة أبي بن محمد بن يونس بن بنالربيع الفضل -١٤٧٨

 الرشيد هارون حاجب وكان ن٣٤٣/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 الرشيد صحبة في وكان خراسان، من عليه الفضل قدم األمين، بن ومحمد

 وعول إليه، األمور أزمة وألقى الفضل، األمين فأكرمه بطوس مات أن إلى

 المؤمنين، أمير والمهدي المنصور عن الحديث أسند وقد عليه، مهماته في

ومائتين. سبع سنة مات

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

األعرج. إبراهيم بن سهل بن الفضل -١٤٧٩

 عاصم وأبي حنبل، بن أحمد عن: روى الرام، البغدادي العباس أبو

 ماجه، ابن سوى الجماعة عنه: وروى المديني، بن وعلي مخلد، بن الضحاك

 أحد كان الصوفي. الحسين بن أحمد قال حنبل، بن أحمد بن الله وعبد
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المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 وقال األحاديث، وجودة والمعرفة الذكاء في يعني الخطيب: قال الدواهي،

 »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال صدوق، حاتم: أبو

ماجه. ابن سوى الجماعة له روى ومائتين، وخمسين خس سنة مات وقال:

الرازي. بفضلك المعروف بكر أبو العباس بن الفضل -١٤٨٠

 وقتيبة خالد، بن هدبة سمع :٣٦٧/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 من عنه حدث نظرائهم، من كثيرًا وخلقًا الزهراني، الربيع وأبا سعيد، ابن

 ثبتًا ثقة وكان مخلد، بن ومحمد الحافظ، مقاتل أبي بن صالح البغداديين

 البيهقي: إبراهيم بن شعيب وقال بها، توفي أن إلى بغداد وسكن حافظا،

 سبعين سنة صفر في مات انتهى الحديث، معرفة في عصره إمام هو

 المحقق الحافظ اإلمام ٦٣٠/١٢ »السير« في الذهي وقال ومائتين،

العقدية. المسائل من به رمى ما عنه دافع ثم التصانيف صاحب

 تاريخ عن ٢٨٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في الحارثي له وروى الخطيب،

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

 القرشي هاشم بن المطلب عبد بن العباس بن الفضل -١٤٨١

الهاشمي.

 أردفه المدني، العباس أبو ويقال: محمد، أبو ويقال: الله، عبد أبو
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المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 غسل وحضر الوداع، حجة في وراءه وسلم عليه الله صلى الله رسول

 وسلم، عليه الله صلى الني عن؟ روى وسلم، عليه الله صلى الله رسول

 بن وسليمان المطلب، عبد بن الحارث بن ربيعة عمه ابن عنه: وروى

 الله رسول مع وغزا العباس، ولد أسن كان سعد: بن محمد قال يسار،

 الله صلى الله رسول مع يومئذ وثبت وحنينا، مكة وسلم عليه الله صلى

 وأصحابه بيته أهل من ثبت من مع منهزمين الناس ولى حين وسلم عليه

 وسلم، عليه الله صلى الله رسول وأردفه الوداع، حجة معه وشهد معه،

 فيمن الفضل وكان وسلم، عليه الله صلى الله رسول رديف له: فيقال

 إلى ذلك بعد خرج ثم دفنه، وولى وسلم عليه الله صلى الله رسول غسل
 ثمان سنة من عمواس طاعون في األردن بناحية فمات مجاهدًا، الشام

الجماعة. له روى عمر، خالفة في وذلك الهجرة، من عشرة

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

الواسطي. عنبسة بن الفضل -١٤٨٢

 سلمة، بن حماد عن: روى الخزاز، الحسين أبو ويقال: الحسن، أبو

 قال سعيد، بن وقتيبة المديني، بن علي عنه: وروى الحجاج، بن وشعبة
 كان سعد: بن محمد وقال الحديث، أصحاب كبار من ثقة حنبل: بن أحمد

 وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال معروفًا، ثقة
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 ومائة، وتسعين سبع سنة مات ضعيف، قانع: ابن وقال ثقة، الدارقطني:

والنسائي البخاري له روى ومائتين، ثالث سنة وقيل:

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

مروزي. الخزاعي علي أبو غانم بن الفضل-١٤٨٣

 بها وحدث بغداد، سكن ٣٥٧/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى مصعب، بن وسوار بالل، بن وسليمان أنس، بن مالك عن:

 هارون، بن وموسى الجنيد، بن الله عبد بن وإبراهيم خيثمة، أبي بن أحمد

 بالقوي، ليس الدارقطني: وقال بشيء، ليس ضعيف معين: بن يحيى قال

ومائتين. وثالثين ست سنة مات

 تاريخ عن ٢٨٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

السيناني. موسى بن الفضل -١٤٨٤

 عن: روى مذحج، من زبيد بني من قطيعة بني مولى المروزي، الله عبد أبو

 راهويه، بن إسحاق عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي الثوري، سفيان

 وقال ثقة، سعد: بن ومحمد معين بن يحيى قال الدوالبي، الصباح بن ومحمد

 كان نعيم: أبو وقال سنة، صاحب ثقة وكيع: وقال صالح، صدوق حاتم: أبو

 البخاري: وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره يذكره، وكذا كذا لبييًا عاقالً والله
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الجماعة. له روى ومائة، وتسعين اثتتين أو إحدى سنة مات ثقة،

 تاريخ عن ٢٨٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم
 وهو المسانيد هذه في كثيرًا حنيفة أبي اإلمام عن يروى وقال: البخاري،

به. أصحا من

مسانيدهم. في الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

السلمي. مودود بن حماد بن محمد بن فضل - ١٤٨٥

 وروى ،١٢٦٢ برقم »معجمه« في المقرئ ابن ذكره عروبة، أبي اخو

مسنده. في المقرئ ابن له

 اليربوعي، التميمي بشر بن مسعود بن عياض بن فضيل -١٤٨٦
الخراساني. الزاهد علي أبو

 الثوري، وعنه: عجالن، بن ومحمد ومنصور، األعمش، عن: روى

 بن فضيل مهدي: ابن وقال ثقة، عيينة: ابن قال المبارك، وابن عيينة، وابن

 رجل متعبد ثقة كوفي العجلي: وقال بحافظ، يكن ولم صالح رجل عياض

 مأمون، ثقة النسائي: وقال صدوق، حاتم: أبو وقال مكة، سكن صالح،

 وقال: »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، الدارقطي: وقال صالح، رجل

 والخوف الدائم، والورع الشديد، الجهد مع مجاورًا الحرام بالبيت أقام

 عليه وما الناس، ورفض بالوحدة، والتخلي الكثير، والبكاء الوافر،
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ماجه. ابن سوى الجماعة له روى بها، مات أن إلى الدنيا أسباب

 تاريخ عن ٢٨٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

حنيفة. أبي عن وأخذ جالسه الجراح: بن وكيع وقال الخطيب،

القطعي. ربيعة أبو عوف بن فهد -١٤٨٧

 :٤٢٥/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال فهد، ولقبه زيد واسمه

 عنه: وروى وطائفة، عوانة، وأبي ووهيب، سلمة، بن حماد عن: روى

 وقال ومسلم، الفالس تركه وآخرون، الجنيد، بن ومحمد الرازي، حاتم أبو

 فما له: قيل ربيعة، أبي من أحلى وال أكيس بالبصرة رأيت ما حاتم: أبو

 توفي حديثين، بسرقة اتهم زرعة: أبو وقال وتنكر، تعرف قال: فيه؟ تقول

 »الثقات« في حبان ابن وذكره ومائتين، عشرة تسع سنة من المحرم في

 من وكان به، بأس ا :٢٠٩/٢ ثقاته ترتيب في العجلي وقال ،١٣/٩

 »الثقات« في قطلوبغا بن قاسم وذكره فضيل، ابن عن الناس أروى

٥٣٤/٧.

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

القاف باب

المخارق. أبي بن قابوس-١٤٨٨

 وعن أبيه، عن: روى الكوفي. الشيباني سليم بن المخارق ابن ويقال:
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 به ليس النسائي قال سماك، عنه: روى عنها، أبيه عن وقيل: الفضل، أم

 وابن والنسائي داود أبو له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره بأس،

ماجه.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الحذاء. أميه بن القاسم -١٤٨٩

 بن حفص عن: روى القاسم، بن أمية فقال: الهمزة في المزي ذكره

 قال زرعة، وأبو شبيب، بن سلمة عنه: روى سليمان، بن ومعتمر غياث،
 وذكره صدوقا، كان زرعة: أبو وقال صدوق، بأس به ليس حاتم: أبو

 باب في الحافظ وذكره الترمذي، له روى »الضعفاء«، في حبان ابن

 بن أمية فقال: الهمزة، في المصنف ذكره قال: ثم الحذاء أمية بن القاسم

 الصواب فقال: »التهذيب« في يصلح الذي الجزء في ذكره ثم القاسم،

 في يصلح الذي الجزء في بخطه رأيت ثم فتحول، أمية، بن قاسم

البصري. محمد أبو العقدي الحذاء أمية بن القاسم »التهذيب":

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

العرني. جندب بن كثير بن الحكم بن القاسم -١٤٩٠

 حنيفة وأبي الثوري، سفيان عن: روى همذان، قاضي الكوفي أحمد أبو

 رجاء بن وعمار البلخي، يحيى بن زكريا عنه: وروى ثابت، بن النعمان
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 إليه نشد أن نريد ونحن العرني مات حنبل: بن أحمد قال الجرجاني،

 بن وخلف خيثمة، وأبو معين، بن ويحيى حنبل، بن أحمد ووثقه الرحال،

 وقال صدوق، زرعة: أبو وقال نمير، بن الرحمن عبد وأبو المخرمي، سام

 ثقة، النسائي: وقال به، يحتج وال حديثه يكتب الصدق، محله حاتم: أبو

 ثمان سنة مات الحديث، مستقيم وقال: »الثقات"، في حبان ابن وذكره

والترمذي. المفرد« »األدب في البخاري له روى ومائتين،

 تاريخ عن ٢٨٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروى وقال: البخاري،

 مسانيدهم في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

-قاسمبنخالد.١٤٩١

 حكاه حنبل، بن أحمد بن الله عبد عن: روى تاريخه: في البخاري قال

المطبوع. في أجده فلم أنا وأما ،٢٩١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:

دينارالقرشي. بن زكريا بن القاسم-١٤٩٢

 بن ووكيع أسامة، بن حاد عن: روى الكوفي، الطحان محمد أبو

 في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: قال والترمذي، مسلم، عنه: وروى الجراح،

ماجه. وابن والنسائي والترمذي مسلم له روى »الثقات«،
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 المقرى، بكر أبو البغدادي، يحيى بن زكريا بن القاسم -١٤٩٣

لمطرز. با المعروف

 سعيد بن وإبراهيم الجرجرائي، الصباح بن محمد عن: روى

 القاسم أبو عنه: وروى السكوني، شجاع بن والوليد الجوهري،

 الخالل. خلف بن ومحمد الحافظ، المظفر بن محمد الحسين وأبو الطبراني،

 وقال ثبتا، ثقة كان الخطيب: وقال نبيل، مقرئ مصنف الدارقطني: قال

 المسند تصنيف في والمكثرين والصدق، الحديث أهل من كان المنادي: ابن

 في توفي فاضال، مشهورًا كان قاسم: بن مسلمة وقال والرجال، واألبواب

للتميز. المزي ذكره وثالثمائة، خس سنة صفر

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

 األديب القاضي الفقيه عبيد أبو البغدادي، سالم بن القاسم -١٤٩٤

المشهور.

 سفيان عن: روى المذكورة، والعلوم المشهورة التصانيف صاحب

 عنه: وروى مهدي، بن الرحمن وعبد المبارك، بن الله وعبد عيينة، ابن

 بن الله وعبد الدوري، محمد بن وعباس أسامة، أبي بن محمد بن الحارث

 وجل عز الله يحبه الحق راهويه: بن إسحاق قال الدارمي، الرحمن عبد

 آخر: موضع في وقال مني، وأعلم مني أفقه سالم بن القاسم عبيد أبو
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 عبيد، أبي إلى نحتاج إنا جمعا، وأجمعنا أدبًا وأكثرنا علمًا أوسعنا عبيد أبو

 من عبيد! أبو عبيد! أبو حنبل: بن أحمد وقال إلينا، يحتاج ال عبيد وأبو

 وقال أستاذ، عبيد أبو آخر: موضع في وقال خيرا، يوم كل عندنا يزداد

 ثقة داودم أبو وقال جبل، ثقة إمام الدارقطني: وقال ثقة، معين: بن يحيى

 ثقة، داود: أبو وقال الكل، عند المقبول اإلمام هو الحاكم: وقال مأمون،

 في حبان ابن وقال الكل، عند المقبول هواإلمام الحاكم: وقال مأمون،

 وورع، ودين وفقه حديث صاحب الدنيا أئمة أحد كان »الثقات«:

 الحديث، عن وذب واختار وصنف جمع الناس، وأيام باألدب ومعرفة

 كان »التهذيب«: كتاب في األزهري وقال خالفه، من وقمع ونصره
 لو عاقال كان ثعلب: وقال سنة، صاحب فقيها عالمًا فاضال دينا عبيد أبو

 أربع سنة بمكة توفي الحتاجوا، وهديه سمته من يتعلمون الناس حضره

داود. وأبو اإلمام« خلف »القرءاة جزء في البخاري له روى ومائتين، وعشرين

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

 المسعودي، مسعود بن الله عبد بن الرحن عبد بن القاسم - ١٤٩٥

القاضي. الكوفي الرحن عبد أبو

 الرحن، عبد عنه: وروى مرسال، جده وعن أبيه عن: روى

 الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن قال الرحن، عبد بن معن وأخوه

كان العجلي: وقال ثقة، معينن ابن عن منصور بن إسحاق وقال
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 رجالًا ثقة وكان أجرًا، القضاء على يأخذ ال وكان الكوفة، قضاء على

 بن القاسم قال: أدركت؟ من أثبت من لمسعر: قلت عينة: ابن وقال صالحًا،

 في حبان ابن وقال ثقة، خراش: ابن وقال دينار، بن وعمرو الرحن عبد
 وقال ومائة، عشرين سنة العراق على خالد والية في مات »الثقات«:

مسلم سوى الجماعة له روى عشرة، ست سنة مات غيره:

 تاريخ عن ٢٨٦/٣ 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

 بكر أبو العصار، عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن القاسم-١٤٩٦

الدمشقي.

 روى آخرين، في الطرسوسي أمية وأبي الجوزجاني، إبراهيم عن: روى

للتميز. المزي ذكره واحد، وغير الحافظ، النيسابوري أحمد أبو الحاكم عنه:

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

بنغصن. القاسم-١٤٩٧

عنه: روى زيد، بن جميل سمع ١٦٤/٣ »التاريخ« في البخاري قال
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 عن: روى :١٢٢١١ »الجرح« في وزاد الرملي، العزيز عبد بن محمد

 قال سعيد، بن سويد عنه: روى الجهني، وموسى إسحاق، بن الرحمن عبد
 وقال بقوي، ليس زرعة: أبو وقال منكرة، بأحاديث يحدث أحمد:

 وقال: ،٣٨٨١ »الثقات« في حبان ابن وذكره الحديث، ضعيف حاتم: أبو

 له عدين ابن قال ،٦١٢٦ »اللسان« وفي التيمي، سليمان عن: يروي

 العزيز عبد بن أحمد روى قال: ثم ومناكير، وغرائب صالحة أحاديث

 العزيز عبد بن محمد عنه: وروى مستقيمة، نسخة مسعر عن عنه الواسطي

مناكير. الرملي

 اإلمام عن ويروي :٢٨٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:

المدني. البياضي األنصاري غنام بن القاسم-١٤٩٨

 فروة أم عن مهاته بعض عن وقيل: فروة، أم عمته عن: روى

 روى الوقت، أول فضل في فروة أم جدته عن له جدة عن وقيل:

 وأخوه العمري، عمر بن الله وعبيد الخزامي، عثمان بن الضحاك عنه:

 داود أبو له روى »الثقات»، في حبان ابن ذكره عمر، بن الله عبد

 داود أبو له روى الحديث، هذا في اضطربوا وقال: والترمذي،

والترمذي.
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 تاريخ عن ٢٨٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

الكوفي. جعفر أبو المزني مالك بن القاسم-١٤٩٩

 عون، وابن األشجعي، مالك وأبي فلفل، بن المختار عن: روى

 وقال صدوقا، كان أحمدب قال معين، بن ويحيى المديني، وابن أحمد، وعنه:

 بالمتين، وليس صالح حاتم: أبو وقال ثقة، داود: أبو وقال ثقة، معين: ابن

 وابن والترمذي ومسلم البخاري له روى »الثقات"، في حبان ابن وذكره

ماجه.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الدالل. الكوفي حماد بن محمد بن القاسم -١٥٠٠

 بالل أبي عن: روى ٠١٠١/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 توفي ضعيف، وهو عقدة وابن والخلدي الطبراني، عنه: وروى األشعري،

 شيوخه ومن ومائتين، وتسعين تسع سنة قيل: و وتسعين، خمس سنة

 وفي ،١٩/٩ »الثقات« في حبان ابن وذكره انتهى. ومخول، العالء بن قطبة

»المستدرك"، في الحاكم له وأخرج ٦١٢٩ »اللسان«

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد
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 بكر أبي الحافظين أخو شيبة، أبي بن محمد بن القاسم-١٥٠١

وعثمان.

 بمرة، الحديث ضعيف :٩٠٢/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وإسماعيل إدريس، بن الله وعبد زائدة، أبي بن زكريا بن يحيى عن: روى

 عنه: وروى حديثه، تركا ثم حاتم، وأبو زرعة، أبو عنه: وروى علية، ابن

 خس سنة توفي خليفة: قال وجماعة، الموصلي، يعلى وأبو جزرة، صالح

ومائتين. وثالثين

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

٠٥ سدن

 المهلب بن حبيب بن عباد بن عباد بن محمد بن القاسم-١٥٠٢
البصري. محمد أبو األزدي،

 عاصم، وأبي الخريي، داود بن الله وعبد أبيه، عن: روى بغداد، نزيل

 في حبان ابن ذكره عاصم، أبي وابن السنن غير في داود وأبو ماجه ابن وعنه:

 صحيحه، في خزيمة ابن عنه وحدث ثقة، كان الخطيب: وقال »الثقات«،

ماجه. ابن له روى

 تاريخ عن ٢٩٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.
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الضي. األسدي نهيك أبو محمد، بن القاسم -١٥٠٣

 بن والقاسم عمر، بن الله عبد بن وسالم حدير، بن زياد عن: روى

 حبان ابن ذكره المعتمر، بن ومنصور خالد، بن قرة وعنه: بكر، أبي بن محمد

للتميز. تهذيبه في المزي وذكره »الثقات»، في

 تاريخ عن ٢٨٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

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

محمد. بن قاسم -١٥٠٤

 هارون، بن يزيد سمع :٢٩٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

 ومحمد عقبة، بن وقبيصة سلمة، وأبا السهمي، بكير بن الله وعبد

 بن الحسين وأبو القالنسي، الفتح بن محمد بن أحمد عنه: روى بكار، ابن

 وسبعين اثنتين سنة مات ثقة، وكان المارداني، إسحاق بن وعلي المنادي،

تعالى. الله رحه ومائتين

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت

الكوفي. عروة أبو الهمداني مخيمرة بن القاسم -١٥٠٥

 سعيد وأبي العاص، بن عمرو بن الله عبد عن: روى دمشق، سكن

 كان سعد: ابن وقال واألوزاعي، مرثد، بن علقمة عنه: وروى الخدري،

أحد من سمع أنه نسمع لم معين: ابن عن الدوري وقال أحاديث، وله ثقة
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 وقال ثقة، معين: ابن عن وغيره منصور بن إسحاق وقال الصحابة، من

 الشام، سكن ثم بالكوفة، معلمًا كان األصل كوفي ثقة، صدوق حاتم: أبو

 من كان »الثقات« في حبان ابن وقال ثقة، خراش: وابن العجلي وقال

 وقال مرابطًا، الشام إلى منها انتقل الكوفة، أهل صالحي ومن الناس خيار

 له روى ومائة، إحدى سنة وقيل: مائة، سنة مات وغيره: علي بن عمرو

واألربعة. ومسلم تعليقًا البخاري

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

مسنديهما، في خسرو وابن والحارثي

الجوهري. المساور بن القاسم -١٥٠٦

 بن سويد عن حدث :٤٢٧/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

أحمد. ابنه عنه: وروى العزيز، عبد

مسنده. في الحارثي له روى قلت

 مسعود بن الله عبد بن الرحن عبد بن معن بن القاسم - ١ ه ٠ ٧

المسعودي. الهذلي

 األنصاري، سعيد بن يحيى عن: روى قاضيها، الكوفي، الله عبد أبو

 حنيفة، أبي ابن حماد بن إسماعيل عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي

مهدي، ابن عنه: روى ثقة، حنبل: بن أحمد قال مهدي، بن الرحمن وعبد
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 رجال وكان أجرا، القضاء على يأخذ ال وكان الكوفة، قضاء على وكان

 نبيال، رجالً كان معين: بن يحيى وقال خيرًا، وذكر ونحو، شعر صاحب يعقل،

 من شيء إلى يذهب ثقة كان داود: أبو وقال ثقة، صدوق حاتم: أبو وقال

 سعد: ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره يقوله، قتيبة سمعت اإلرجاء،

 زمانه، شعي له يقال وكان الناس، وأيام والشعر والفقه بالحديث عالمًا ثقة كان

والنسائي. داود أبو له روى ومائة، وسبعين خس سنة مات

 تاريخ عن ٢٨٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروى وقال: البخاري،

 في الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

هم. نيد مسا

ألصبهاني. محمدا منصورأبو بن القاسمبنهارونبنجمهور -١٥٠٨

 عن: بها وحدث بغداد، نزل ٤٤٥/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

الهمذاني. المغيرة بن ومحمد األصبهاني، الرحيم عبد بن عمران

 الثالج، ابن محمد بن الله وعبد الدوري، مخلد بن محمد عنه: روى

وثالثمائة. عشرة تسع سنة في منه سمع أنه الثالج ابن وذكر

 تاريخ عن ٢٩١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب،
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الموصلي. يزيد أبو الجرمي، يزيد بن القاسم-١٥٠٩

 عنه: وروى الثوري، وسفيان أنس، بن مالك عن: روى

 قال الموصلي، الطائي حرب بن وعلي الرازي، موسى ابن إبراهيم
 وهو صالح حاتم: أبو وقال خيرًا، إال علمت ما حنبل: بن أحمد

 تاريخ في األزدي زكريا أبو وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة،

 حافظا وكان العلم طلب في رحل حسنا، ورعًا فاضالً كان الموصل:

 له روى ومائة، وتسعين أربع أو ثالث سنة مات متفقها، للحديث

النسائي.

 عن ٢٨٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروى وقال: البخاري، تاريخ

المسانيد.

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

البصري. السدوسي الخطاب أبو عزيز بن قتادة بن دعامة بن قتادة -١٥١٠

 سرجس، بن الله وعبد مالك، بن أنس عنم روى أكمه، ولد

 قال واألوزاعي وشعبة، السختياني، أيوب عنه: وروى الطفيل، وأبي

 بن أحمد سمعت حاتم: أبو وقال الناس، أحفظ هو قتادة سيرين: ابن

 ومعرفته وفقهه علمه من ينشر فجعل ذكره، في فأطنب قتادة وذكر حنبل

من تجد ما قل وقال: والفقه، بالحفظ ووصفه والتفسير، باالختالف
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 أحفظ قتادة كان يقول: أحمد سمعت األثرم: وقال فلعل، المثل أما يتقدمه

 مرة جابر صحيفة عليه وقرأ حفظه، إال شيائ يسمع لم البصرة، أهل من

 حفظه إلى يحتاجون وأيوب التيمي سليمان وكان فحفظها، واحدة

 بن إسحاق وقال مات، يوم سنة وخمسون خس له وكان ويسألونه،

 أصحاب أعلم من قتادة زرعة: أبو وقال ثقة، معين: بن يحيى عن منصور
 يقول وكان الحديث، في حجة مأمونًا ثقة كان سعد: ابن وقال الحسن،

 روى ومائة، عشرة سبع سنة مات علي: بن عمرو وقال القدر، من بشيء

الجماعة. له

 تاريخ عن ٢٨٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 روى وقد المسانيد، هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري،

حنيفة. أبي عن حديثًا أيضا قتادة

 المقرئ وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد روى وقد قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن

 رجاء أبو موالهم الثقفي، جميل بن سعيد بن قتيبة-١٥١١

البغالني.

 معين، بن يحيى عنه: روى لهيعة، وابن والليث، مالك، عن: روى

 حاتم وأبو معين ابن وقال أحمد، عليه أثنى زرعة، وأبو حاتم، وأبو

ماجه. ابن سوى الجماعة له روى صدوق، النسائي: زاد ثقة، والنسائي:
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»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

تمام. أبو الوالي األسدي بنمام قران-١٥١٢

 عبيد، بن وسعيد نابل، بن أيمن عن: روى الكوفي، عامر أبو ويقال:

 منيع، بن وأحمد ومسدد، حنبل، بن أحمد وعنه: صالح، أبي بن وسهيل

 وذكره لين، شيخ حاتمن أبو وقال ثقة، والدارقطني: معين وابن أحمد قال

والنسائي. والترمذي داود أبو له روى »الثقات»، في حبان ابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

البصري. محمد أبو الباهلي، بيان بن حجير بن سويد بن قزعة -١٥١٣

 وعنه: أمية، بن وإسماعيل األعرج، قيس بن وحميد أبيه، عن: روي

 ضعيف، معين: ابن عن الدوري وقال ومسدد، عاصم، وأبو النعمان، أبو

 وقال الحديث، مضطرب أحمد: وقال ثقة، معين: ابن عن الدارمي وقال

 النسائي: وقال القوي، بذاك ليس البخاري: وقال الصدق، محله حاتم: أبو

 الترمذي له روى األثرم، ذكره المتروك، شبه هو قال: أحمد: وعن ضعيف،

ماجه. وابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الغادية. أبو األسود ابن ويقال: يحيى بن قزعة-١٥١٤

هو بل ويقال: الملك، عبد مولى ويقال: سفيان، أبي بن زياد مولى
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 عنه: وروى الخدري، سعيد وأبي عمر، ابن عن روى الحريش، بني من

 ثقة، تابعي بصري العجلين قال ومجاهد، وقتادة، عمير، بن الملك عبد

 البزار: وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره صدوق، خراش: ابن وقال

الجماعة. له روى بأس، به ليس

 تاريخ عن ٢٨٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له وروى البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن

الثعلي. مالك بن قطبة — ١ ه ١ ه

 الكوفة، سكن صحبة، له عالقة بن زياد عم الذبياني، ويقال:

 وقد داود، أبي سوى والباقون العباد« »أفعال في البخاري له روى

٠٢٣٨/٣ »اإلصابة« في الحافظ نسبه ذكر

 تاريخ عن ٢٨٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له وروى البخاري،

القشيري. مسلم بن عيسى بن إبراهيم بن قطن-١٥١٦

 بن ويحيى راهويه، بن إسحاق عن: روى النيسابوري، سعيد أبو

 الرازيان، حاتم وأبو زرعة وأبو النسائي، عنه: وروى الحماني، الحميد عبد
أحيانًا يخطئ وقال: »الثقات«، في حبان ابن وذكره نظر، فيه النسائي: قال
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 روى ومائتين، وستين إحدى سنة توفي كتابه، من حدث إذا مجديثه يعتبر

النسائي. له

 ذكر دون ٢٩١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في الحارثي له وروى الترجمة، مصدر

عوف. بن حصين حازم أبي بن قيس-١٥١٧

 بن الحارث بن عوف عبد م ويقال الحارث، عبد بن عوف ويقال؟

 إلى ورحل الجاهلية أدرك الكوفي، الله عبد أبو األحمسي، البجلي، عوف

 له وأبوه الطريق، في وهو فقبض ليبايعه وسلم عليه الله صلى الني

 بكر، وأبي أبيه، عن: روى يثبت، ولم رؤية، لقيس إن ويقال: صحبة،

 بن والحكم خالد، أبي بن إسماعيل عنه: وروى وعلي، وعثمان، وعمر،
 روى حازم، أبي بن قيس إسنادًا الناس أجود داود: أبي عن اآلجري وقال عتيبة،

 خراش: ابن وقال عوف، بن الرحمن عبد عن يرو ولم العشرة، من تسعة عن:

 حازم، أبي بن قيس إال العشرة عن أحدروى التابعين في وليس جليل كوفي

 الذهي: وقال ثقة، مرة وقال: الزهري، من أوثق هو معين: ابن وقال

 أبي ابن وقال نفسه، آذى فقد فيه تكلم ومن به االحتجاج على أجمعوا

الجماعة. له روى وتسعين، ثمان أو سبع سنة مات معين: ابن عن خيثمة

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

مسنده. في خسرو وابن
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الكوفي. محمد ابو األسدي الربيع بن قيس -١٥١٨

 الذي األسدي قيس بن الحارث ويقال: الحارث، بن قيس ولد من

 إسحاق أبي عن: روى نسوة، تسع رواية: وفي نسوة، ثمان وعنده أسلم

 داود أبو قال والثوري، شعبة، عنه: وروى مرة، بن وعمرو السبيعي،

 قال: الربيع بن قيس على يثنى حصين أبا سمعت شعبة: عن الطيالسي

 أبيه. عن معاذ بن الله عبيد وقال يموت، أن قبل قيسًا أدركوا شعبة. لنا وقال

 عفان: قال ونهاه، فزجره شعبة عند قيسًا ينتقص سعيد بن يحيى سمعت

 حسن ثقة قيس كان الوليدم أبي وعن وشعبة، الثوري، يوثقه ثقة، قيس

 المروذي: وقال منه، حديثًا أجود بالكوفة رأيت ما م عيينة ابن وقال الحديث،

 وقال المستعان، الله قال: ذكره إذا وكيع كان وقال: فلينه، عنه أحمد سألت

 عند هو شيبة: أبي بن يعقوب وقال حديثه، يكتب ال ضعيف معين: ابن

 كثير مضطربه، جدًا الحفظ ردئ هو صالح، وكتابه صدوق، نا أصحاب جميع

 والقول مستقيمة، رواياته وعامة عدي: ابن وقال روايته، في ضعيف الخطأ،

 فرأيته حديثه تتبعت حبان: ابن وقال به، بأس ال وأنه شعبة، قال ما فيه

 ابنه عليه يدخل فكان سوء بابن وأمتحن حفظه، ساء كبر لما أنه إال صادقًا

 نعيم: أبو وقال المجانبة، فاستحق روايته في المناكير فوقعت به ثقة منه فيحدث

ثمان. وقيل: سبع، وقيل: ست، سنة وقيل: ومائة، وستين خس سنة مات

تاريخ عن ٢٨٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري،

مسنده. في والحارثي آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

الكوفي. األسدي السكن بن قيس -١٥١٩

 وعنه: قيس، بن واألشعث مسعود، ابن عن: روى سواءة، بني أخو

 ثقة، معين: ابن قال عبيدة، بن وسعد السبيعي، إسحاق وأبو النعمان، ابنه

 البخاري له روى ثقة، كان سعد: ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره

والنسائي. ومسلم

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

اليمامي. الحنفي، المنذر بن علي بن طلق بن قيس-١٥٢٠

 بن أيوب عنه: وروى صحبة، وله علي، بن طلق أبيه عن: روى

 شيوخ معين بن يحيى قال قيس، بن هوذة وابنه بدر، بن الله وعبد عتبة،

 الني أصحاب من طلق وأبوه ثقة، تابعي العجلي: وقال ثقات، يمامية

 لقد معين: ابن وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره وسلم، عليه الله صلى

 من ليس حاتم: أبو وقال بجديثه، يحتج ال وأنه قيس في الناس أكثر

 له روى منه، أثبت غيره أحمد: عن الخالل وقال ووهاه، حجة به تقوم

األربعة.

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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الغفاري. غرزة أبي بن قيس-١٥٢١

 »اإلصابة« في الحافظ قال صحبة، له البجلي، ويقال: الجهني ويقال

 وقال جهني، ويقال: غفاري، حاتمن أبي وابن البخاري قال ٢٥٧/٣

 سكن صحبة، له السكن: ابن وقال صحبة، له كوفي حاتم: أبي ابن

األربعة. له روى قلت: انتهى الكوفة،

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

 قيس من الكوفي عمرو أبو العدواني الجدلي مسلم بن قيس-١٥٢٢

عيالن.

 الثوري، عنه: وروى جبير، بن وسعيد شهاب، بن طارق عن: روى
 مرجائً، كان يحيى: عن علي قال ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو وشعبة،

 الحديث، في ثقة أبيه: عن أحمد بن صالح وقال قيس، أبي من أثبت وهو

 كذا منذ السماء إلى رأسه رفع ما يقولون: كانوا سفيان: عن أحمد وقال
 ثقة، النسائي: وقال ثقة، حاتم: وأبو معين ابن وقال لله، تعظيمًا وكذا

 كان سعد: ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره اإلرجاء، يرى وكان
 بن يعقوب وقال ثقة، كوفي العجلي: وقال ، صالح حديث له ثبتًا ثقة

 سنة مات ومطين: والبخاري نعيم أبو وقال مرجائً، وكان ثقة ثقة سفيان:

الجماعة. له روى ومائة، عشرين

تاريخ عن ٢٨٧/٣ 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:

مسنديهما. في خسرو وابن

سلمة. أم مولى قدامة، أبو قيس-١٥٢٣

 أم عن: يروي وقال: ،٤٤٢/٢ »ثقاته« من التابعين في حبان ابن ذكره

القزاز. فرات عنه: روى سلمة،

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

.سلمة أم مولى قيس-١٥٢٤

 ال الحسيني: قال فرات، عنه: وروى صائمة، وهي احتجمت أنها

 في حبان ابن ذكره :٣٨٤ ص المنفعة« »تعجيل في حجر ابن وقال يعرفان،

 ،٢٩٨/٥ »الطبقات« في سعد ابن له وترجم قدامة، أبا وكناه »الثقات»،

. ٥٣ /٨ »ثقاته« في قطلوبغا بن والقاسم

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

مسنده. في خسرو وابن

الكاف باب

الثوري. سفيان عن الزاهد رحمة بن كادح - ١ ٥٢ ه

 قال رحمة، أبا يكنى كوفي عدي: ابن قال ،٦١٩٧ »اللسان« في
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 وضع أره فلم ليلة، ستين الرازي جرير عند رفيقي كادح كان الخطأبي:
األزدي. وكذبه نهارا، وال ليالً جنبه

 يروي قالوا: ٢٩٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الثوري. وسفيان ومسعر وشعبة حنيفة أبي عن

البصري. يحيى أبو الجحدري طلحة بن كامل-١٥٢٦

 فضالة، بن ومبارك ومالك، سلمة، بن حاد عن: روى بغداد، نزيل

 أحد: قال أحمد، بن الله وعبد الحربي، وإبراهيم خيثمة، أبو عنه: روى

 الدوري وقال عندي، ثقة هو عنه: الميموني رواية وفي الحديث، مقارب

 الدارقطني: وقال به، بأس ال حاتم: أبو وقال بشيء، ليس معين: ابن عن

المسائل. كتاب في داود أبو له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

العالء. أبو السعدي التميمي العالء بن كامل-١٥٢٧

 ثابت، أبي بن وحبيب رباح، أبي بن عطاء عن؟ روى الله، عبد أبو ويقال:

 الكالبي، ربيعة بن ومحمد الحباب، بن زيد وعنه: المعتمر، بن ومنصور

 النسائي: وقال ثقة، معين: ابن عن خيثمة أبي ابن قال والفريابي،

 والترمذي داود أبو له روى ثقة، سفيان: بن يعقوب وقال بالقوي، ليس

ماجه. وابن
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»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

التيمي. إسماعيل أبو النواء نافع ابن ويقال: إسماعيل، بن كثير-١٥٢٨

 فطر وعنه: عمير، بن وجميع العوفي، وعطية جعفر، أبي عن: روى

 الحديث، ضعيف حاتم: أبو قال عيينة، وابن الربيع، بن وقيس خليفة، ابن

 ال العجلي: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ضعيف، النسائي: وقال

الترمذي. له روى به، بأس

الرماح. األصم -كثير١٥٢٩

 أسلم بن الله عبد ابن هو :٤٠٧ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

 عنه: وروى عمر، ابن مولى ونافع ذراع، أبي عن: روى الكوفي،

 الطبقة في حبان ابن ذكره سليمان، أبي بن حاد بن وإسماعيل حنيفة، أبو

 من أدري ال العشرة" »رجال في فقال الحسيني وأما »الثقات»، من الثالثة

أيضا. ٣٩٢ ص المنفعة« »تعجيل في له وترجم هو،

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

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في

السلمي. -كثيربنجمهان١٥٣٠

 عمر، وابن هريرة، أبي عن: روى الكوفي، جعفر أبو األسلمي، ويقال:

 شيخ حاتم: أبو قال سليم، أبي بن وليث السائب، بن عطاء عنه: وروى
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 في واحد حديث عندهم له »الثقات"، في حبان ابن وذكره حديثه، يكتب

األربعة. له روى الحج، في السعي

 تاريخ عن ٢٩٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في الحسن بن محمد له وروى البخاري

لرقي. أبوسهل لكألبي ا هشام بن كثير-١٥٣١

 عن: روى إليها، يجهز كان ألنه دمشق إلى بعضهم ونسبه بغداد نزل

 بن ويحيى حنبل، بن أحمد عنه: وروى الحجاج، بن وشعبة سلمة، بن حاد

 مرتين، عنه كتبت عنه، كتب من أول نحن ثقة، معين: بن يحيى قال معين،

 صدوق، ثقة العجلي: وقال صنف، ما بعد ومرة يصنف، أن قبل مرة

 من كان الدوري: عباس وقال ثقة، عمار: بن الله عبد بن محمد وقال

 وقال حديثه، يكتب حاتم: أبو وقال ثقة، داود: أبو وقال المسلمين، خيار

 سعدن بن محمد وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره به، بأس ال النسائي:

 أو سبع سنة شعبان في توفي صالحًا، كان قانع: ابن وقال صدوقا، ثقة كان

والباقون. المفرد« »األدب في البخاري له روى ومائتين، ثمان

 تاريخ عن ٢٩٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

مسنده. في الحارثي له روى قلت:
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مالك. أبو المصري صاحب كثير بن يحيى بن كثير -١٥٣٢

 عوانة، أبي عن ببغداد حدث ٩٠٤/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 هاشم بن وإبراهيم المسند، زيادات في أحمد بن الله عبد وعنه: وغيره،

صدوق. زرعة: أبو قال وجماعة، البغوي،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

السلمي. الرحمن عبد بن كدام-١٥٣٣

 العمري واقد بن عثمان عنه: روى العبسي، كباش أبي عن: روى

 جهله »التهذيب«: في حجر ابن وقال ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو

الترمذي له روى مجهول، »التقريب«: في وقال حزم، ابن

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

مسنده. في خسرو وابن آثاره،

 وقيل: محمد، أبو المدني األنصاري عجرة بن كعب — ١٥٣٤

إسحاق. أبو وقيل: الله، عبد أبو

 وبالل، الخطاب، بن عمر وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روى

 كان الواقدي: قال الملك، وعبد ومحمد والربيع إسحاق بنوه عنه: روى

 بالحديبية فيه نزلت الذي وهو المشاهد، وشهد أسلم ثم إسالمه استأخر

الجماعة. له روى والفدية، المحرم رأس حلق في الرخصة

-٣٩-



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 بكعب المعروف إسحاق أبو الحميري، ماتع بن كعب - ١ ٥٣ ه

رعين. ذي آل من األحبار

 بكر، أبي أيام في وأسلم الجاهلية، أدرك يقال: الكالع، ذي من وقيل:

 وعن مرسال، وسلم عليه الله صلى الني عن روى عمر، أيام في وقيل:

 الحميري، تبيع امرأته ابن وعنه: عنهم، الله رضي وعائشه وصهيب، عمر،

 أهل تابعي من األولى الطبقة في سعد ابن وذكره هريرة، وأبو ومعاوية،

 الشام، إلى خرج ثم المدينة وقدم فأسلم يهود دين على كان وقال. الشام،

 له روى عثمان، خالفة في وثالثين اثنين سنة بها توفي حتى حمص فسكن

التفسير. في ماجه وابن والنسائي والترمذي داود وأبو البخاري

 تاريخ عن ٢٩٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

البخاري.

كعب. بن أبي بن مالك بن كعب - ١٥٣٦

 الله، عبد أبو السلمي األنصاري كعب بن القين بن عمرو واسمه

 الشاعر، المدني بشير أبو ويقال: محمد، أبو ويقال: الرحمن، عبد أبو ويقال:

 عنه: وروى حضير، بن أسيد وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روى

 بن الله وعبد الرحمن، وعبد ومعبد، ومحمد، الله، وعبيد الله، عبد أوالده

 صح وقد قال، كذا بدرًا شهد الكلي ابن قال الله، عبد بن وجابر عباس،
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 كان سيرين: ابن عن عون ابن وقال بدر، عن تخلفت قال: أنه كعب عن

 حسان وسلم عليه الله صلى الله رسول عن يهاجون األنصار من ثالثة

 فيهم وأنزل عليهم الله تاب الذين الثالثة أحد وهو وكعب، رواحة وابن

 العقبة، شهدوا الذين السبعين أحد وهو <، آلنيبخفوًاروعلىآككثة

 وقيل: الزبير، وبين بينه وسلم عليه الله صلى الني آخى سعد: ابن وقال

 البرقي: ابن وقال وخمسين، إحدى سنة توفي عدي: بن الهيثم وقال طلحة،

الجماعة. له روى خسين. سنة مات الواقدي: وقال األربعين، قبل مات

 تاريخ عن ٢٩٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

آثاره في الحسن بن محمد له وروى البخاري

الكوفي. الجرمي المجنون بن شهاب بن كليب-١٥٣٧

 بن شهاب وأبيه وقاص، أبي بن سعد عن: روى كليب، بن عاصم والد

 قال كليب، بن عاصم وابنه مهاجر، بن إبراهيم عنه: وروى المجنون،

 ورأيتهم قضاعة من ثقة كان سعدم بن محمد وقال ثقة، زرعة: أبو

 وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره به، ويحتجون حديثه يستحسنون

 والبغوي: خيثمة أبي ابن وقال صحبة، له إن يقال »التهذيب"؟ في الحافظ

 البر عبد وابن نعيم وأبو مندة ابن وذكره وسلم، عليه الله صلى الني لحق قد

 له روى ذلك، في وهمهم سبب »اإلصابة« في بينت وقد الصحابة، في

مسلم. سوى والباقون الصالة« في اليدين »رفع في البخاري
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 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

الهروي. بنجبلة -كنانة١٥٣٨

 روى طهمان، بن إبراهيم سمع :٢٣٧/٧ »التاريخ« في البخاري قال

 ابن جبلة بن كنانة أنه بلغني :١٢٥١٠ »الجرح« وفي حميد، بن محمد عنه:

 مرداس بن العباس بن الصلت بن الرحمن عبد بن الله عبيد بن المعلى

 طهمان، بن وإبراهيم عطاء، بن عثمان عن: روى الشاعر، السلمي

 فاطمة، أبي بن عيسى عنه: روى محمد: أبو قال حزم، أبي بن وسهيل

 »اللسان« وفي الحديث، حسن حديثه يكتب الصدق محله حاتم: أبو وقال

 شويخ، كالمه وبقية جدًا ضعيف السعدي: وقال معين، ابن كذبه :٦٢٣٩

محفوظ. غير يرويه ما مقدار عدي: ابن وقال

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

الالم باب

 يعرف عمر أبو الورد أبي بن عمران بن الحسين بن الحق -١٥٣٩

بالمقدسي.

 بأصبهان، وحدث تغرب :٩٩/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 والمجاهيل الغرباء من يحصون ال خلق عن النهر وراء وما وخراسان،

 أربع سنة توفي األصبهاني، نعيم أبو عنه حدثنا وأباطيل، مناكير أحاديث
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 اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال كذابًا، وكان وثالثمائة، وثمانين

والمتون. األسماء يضع كذابًا كان : ٥٦٧/٨

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

الفهمي. الرحمن عبد بن سعد بن ليث ٣١٥٤٠

 بن وقتادة جريج، بن الملك عبد عن: روى المصري، الحارث أبو

 محمد ذكره وهب، بن الله وعبد المبارك، بن الله عبد عنه. وروى دعامة،

 بالفتوى استقل قد وكان قال: مصر أهل من الخامسة الطبقة في سعد ابن
 نبيالً الرجال من سريا وكان صحيحه، الحديث كثير ثقة وكان زمانه، في

 معين بن يحيى وقال ثبت، ثقة حنبل: بن أحمد وقال ضيافة، له سخيًا

 فهمي مصري العجلي: وقال ثبت، المديني: بن علي وقال ثقة، والنسائي:
 شيبة: بن يعقوب وقال الحديث، صحيح صدوق خراش: ابن وقال ثقة،

الجماعة. له روى ومائة، وسبعين أربع أو ثالث أو خس سنة توفي ثقة،

 تاريخ عن ٢٩٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عنه: يروى وقال: البخاري،

مسانيدهم في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى قلت:

القرشي. زنيم بن سليم أبي بن ليث-١٥٤١

 طاوس، عن: روى الكوفي، بكير أبو ويقال: بكر، أبو موالهم
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 الله عبد قال الحجاج، بن وشعبة الثوري، عنه: وروى وعطاء، ومجاهد،

 عن صالح بن معاوية وقال الحديث، مضطرب أبيه: عن أحمد ابن

 الجوهري سعيد بن إبراهيم وقال حديثه، يكتب أنه إال ضعيف معين: ابن

 عن اآلجري وقال عنه، يحدث ال سعيد بن يحيى كان معين: بن يحيى عن

 أهل أعلم ليث كان عياض: بن فضيل عن يونس بن أحمد عن داود أبي

 به، بأس ال فقال: ليث عن يحيى وسألت داود أبو وقال بالمناسك، الكوفة

 وقد صالحة أحاديث له عدي: ابن وقال يعرفون، ال شيوخه وعامة قال:

 وقال حديثه، يكتب فيه الذي الضعف ومع والثوري، شعبة، عنهن روى

 قال: ثم حديثه، يخرج سنة صاحب فقال: عنه الدارقطني سألت البرقاني:

 م سعد ابن وقال حسب، ومجاهد وس وطا عطاء بين الجمع عليه أنكرو إنما
 في الترمذي وقال الحديث، في ضعيفًا وكان عابدا صالحًا رجالً كان

 قال بجديثه، يفرح ال ليث يقول: أحمد كان محمدم قال الكبير« »العلل

 بن عثمان قال م »الثقات« في شاهين ابن وقال يهم، صدوق وليث محمدن

 فيه صدوق الساجي: وقال بججة، ليس ولكن صدوق ليث شيبة: أبي

 لكنه السنن في ثابت وحديثه قال: كذا الغلط... كثير الحفظ سيء كان ضعف،

 سنة األربعين بعد ليث مات األسود: أبي بن الله عبد قال البخاري: قال قليل،

واألربعة. ومسلم تعليقًا البخاري له روى ومائة، اثتتين أو إحدى

 تاريخ عن ٢٩٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري،

-٤٤-
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 خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

مسنده. في

 الكاتب نصر أبو الرحمن عبد بن الليث بن محمد بن ليث -١٥٤٢

المروزي.

 ثالث سنة حاجا، بغداد قدم :ه ٤٣/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 ومحمد موسى، بن أحمد بن جعفر عن: بها وحدث وثالثمائة، وعشرين

 الحبري، علي بن محمد عنه: روى عبيدة، بن ومحمد مراد، بن نصر ابن

الثالج. ابن القاسم وأبو الجريري، زكريا بن والمعافى

 تاريخ عن ٢٩٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم
الخطيب.

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد خسرو ابن له روى قلت:

الميم باب

 األثرم بن العباس أبو حاد، بن احد بن أحد بن محمد - ١ ه ٤٣

المقرى.

 الحسن أبو نسبه هكذا :٢٦٣/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن وحميد عرفة، بن الحسن سمع: التنوخي، علي بن والمحسن الدارقطني،

 إبراهيم بن وأحمد المظفر، بن محمد عنه: وحدث شبة، بن وعمر الربيع،
-٤٥-
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 فاضل، ثقة شيخ الدارقطني وقال الدارقطني، الحسن وأبو شاذان، ابن

وثالثمائة. وثالثين ست سنة مات

 تاريخ عن ٣٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

 بكر أبو دينار بن يزيد بن العوام أبي بن أحمد بن محمد-١٥٤٤

التميمي. الرياحي

 هارون، بن يزيد سمع: :٣٧٢/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 القاضي عنه: روى أنس، بن وقريش عطاء، بن الوهاب وعبد

 محمد بن وإسماعيل الكوفي، عقدة بن العباس وأبو المحاملي، الله عبد أبو

 ما صدوق أحمد: بن الله عبد وقال صدوق، هو الدارقطني: قال الصفار،
ومائتين. وسبعين ست سنة مات خيرا، إال منه علمت

 تاريخ عن ٣١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

 سنان بن حسان بن البهلول بن إسحاق بن أحمد بن محمد -١٥٤٥

التنوخي. طالب أبو

 مسلم أبا سمع األنبار، من أصله :٢٧٨/١ »التاريخ« في الخطيب قال

بن بهلول وعمه األسدي، موسى بن وشر الكجي، الله عبد إبراهيم

-٤٦-
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 بن الله عبيد القاسم وأبو رزق، بن أحمد بن محمد عنه حدثنا إسحاق،

 حسن األمر، جميل رجل وهو ثقة، وكان الخفاف، النقيب بن الله عبد

 توفي بسنين، أبيه بعد وحدث العلم كتب وممن التصون، شديد المذهب،

 ثمان سنة اآلخر ربيع من خلون عشرة لست ضحوة األحد يوم في

 وكان :٨٦٧/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال وثالثمائة، وأربعين

إمامًا ثقة وكان المنصور مدينة قضاء في أبيه عن ينوب

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

 جميلة أبي بن مهران بن الحسن بن جعفر بن أحد بن محمد-١٥٤٦

الكوفي. الوكيعي لعالء ا أبو الذهلي

 وعنه: حنبل، بن وأحمد الجعد، بن وعلي أبيه، عن: روى مصر، نزيل

 قال الطبراني، القاسم وأبو الطحاوي، جعفر وأبو النسائي،

النسائي له روى وفاته، قبل عمى قد وكان ثبتا، ثقة كان يونس: ابن

مسنده. في العوام أبي ابن له روى قلت:

 البيكندي جعفر أبو عبيد، بن حامد بن أحد بن محمد-١٥٤٧

حلب. بقاضي المعروف المتكلم، البخاري

أيام في بغداد ورد :٥١٤/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 يوسف ابن مات فلما دخولها، من فمنعه يوسف، بن محمد بن الملك عبد

 عامر أبي عن: روى إليه، داعية االعتزال، في رأسا وكان وسكنها، دخلها

 ومنصور السليماني، علي بن أحمد الفضل وأبي الضي، محمد بن عدنان

 زهمويه، بن الله هبة بن علي عنه: روى وطائفة، الكاغذي، نصر ابن

 عن: وروى وغيره، البناء بن غالب وأبو الكيلي، منصور بن وثابت

 بالكذب ورماه ذلك في وأتهم الكشاني حاجب بن إسماعيل

 وثمانين اثنتين سنة ببغداد المحرم رابع في ومات األنماطي، الوهاب عبد

وأربعمائة.

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

- مسنده

 الغطريفي أحد أبو القاسم، بن الحسين بن أحد بن محمد -١٥٤٨

لرباطي. ا الجرجاني

 بن عمران سمع: :٤٤٣/١٥ اإلسالم" »تاريخ في الذهي قال

 عنه: روى الجمحى، خليفة وأبا سفيان، بن والحسن مجاشع، بن موسى

 السهمي، وحمزة صحيحه، في اإلسماعيلي إبراهيم بن أحمد بكر أبو
 صنف قواما، صوامًا متقنًا حافظًا كان وقال: األصبهاني، نعيم وأبو

٠المسانيد على الصحيح

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:
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 بشر أبو مسلم بن سعيد بن حاد بن أحد بن محمد -١٥٤٩

لوارق. الرازي الدوابي األنصاري

 سمعه البارع، الحافظ باإلمام :٣٠٩/١٤ »السير« في الذهي وصفه

 محمد سمع ومائتين، وعشرين أربع سنة في ولدت يقول: رشيق بن الحسن

 عنه: حدث الرازي، سريج أبي بن وأحمد المثنى، بن ومحمد بشار، ابن

 الطبراني، القاسم وأبو عدي، بن أحمد وأبو حاتم، أبي بن الرحمن عبد

 فيه يتكلمون الدارقطني: قال حبان، بن حاتم وأبو المقرئ، بن بكر وأبو

 في يقوله فيما متهم هو عدي: ابن وقال خير، إال أمره من يتبين وما

 من بشر أبو كان يونس: ابن وقال الرأي، أهل في لصالبته حاد بن نعيم

 ذي في والمدينة مكة بين بالعرج ومات قال: يضعف، وكان الصنعة أهل

 أصح الدوالبي دال فتح السمعاني: وقال وثالثمائة، عشر سنة القعدة

الري. قرى من ودوالب

مسنده. في المقرئ ابن له ووى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

شماس. بن نعيم بن حميد بن أحمد بن محمد-١٥٥٠

 بن عفان سمع :٢٩٢/١ »التاريخ« في الخطيب قال األصل، مروروذي

 بن أحمد عنه: وروى حسان، بن الصمد وعبد حرب، بن وسليمان مسلم،

 بن العباس بن الفضل بن وأحمد زياد، بن سهل وأبو القاضي، كامل

 بن حميد بن محمد بن أحمد سماه ربما الشافعي وكان ثقة، كان وقال: خزيمة،
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 في الذهي له وترجم انتهى ومائتين، وثمانين اثنتين سنة توفي نعيم،
التاريخ. من ملخصًا ٧٩٥/٦ اإلسالم« »تاريخ

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

القطيعي. بكر أبو السكن بن أحمد بن محمد-١٥٥١

 سمع: :٣٠٥/١ »التاريخ« في الخطيب قال خراسان، بأبي يعرف

 محمد بن والحسين جواب، بن وأحوص مخلد، بن الضحاك عاصم أبا

 صاعد، بن محمد بن ويحيى داود، أبي بن بكر أبو عنه: روى المروزي،

 ثمان سنة مات ثقة، كان وقال: وغيرهم، المحاملي، إسماعيل بن والحسين

 ملخصًا ٣٩١/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم ومائتين، وستين

التاريخ. من

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

جعفر أبو عون ابي بن الله عبد بن احد بن محمد -١ ه٥٢
لنسوي. ا

 بن علي عن بها وحدث بغداد، قدم ٣١١/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 الدورقي، إبراهيم بن وأحمد الجوهري، سعيد بن وإبراهيم المروزي، حجر

 بن الباقي وعبد الدوري، مخلد بن محمد عنه: روى النسائي، زنجويه بن وحميد
 سنة مات ثقة، كان وقال الخطي، علي بن وإسماعيل القاضي، قانع
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 بالحافظ :٤٣٣/١٤ »السير« في الذهي ووصفه وثالثمائة، عشرة ثالث

 حدث ثقة شيخ :٢٦٨/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال الثقة، المحدث

ونيسابور. ببغداد

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

 سليمان بن الحكم بن الوليد بن عثمان بن أحمد بن محمد -١٥٥٣

العدل. السلمي الحديد أبي بن بكر أبو

 الحديث، في رحل :٧٧/٥١ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 محمد وأبي حفص، بن قيس بن العزيز عبد زيد أبي من: بمصر وسمع

 الزبيري بشر بن ومحمد األحمري، شاكر بن الفرج بن أحمد بن العزيز عبد

 الحسين بن علي الحسن وأبو الله، وعبيد أحمد ابنه ابنا عنه. روى العكري،

 بن أحمد بن الوهاب عبد الحسين أبو والقاضي الشرأبي، صدقة ابن

 األمين الثقة الحنائي: علي عن الكتاني العزيز عبد قال الجندي، بن هارون

 الله صلى الني رأيت عمرو. بن الفرج أبو وقال النبيل، الشيخ الرضا

 مات بالحق، قوال الحديد أبي بن بكر أبو لي فقال النوم في وسلم عليه

 سنة من شوال من خلت ليلة وعشرين لثالث الجمعة يوم في

 قال :٨٨/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي عليه وزاد وأربعمائة، خس

األعيان. من وكان جماعة عنه حدثنا ماكوال: ابن

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

- ٥١-
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 بن خالد بن الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بن محمد-١٥٥٤

البزاز. العتكي العباس أبو الله عبيد

 بن محمد عالثة أبا سمع: ؟٣٢٧/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 وإسحاق العكي، موسى بن محمد بن والحسين المصري، خالد بن عمرو

 الجراحي، الحسن أبو القاضي عنه: روى جابر، بن إبراهيم ابن

 ثقة، وكان وغيرهم، شاهين، بن أحمد بن وعمر الدارقطني، الحسن وأبو

وثالثمائة. وثالثين تسع سنة شعبان في مات

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

مسنديهما. في الباقي عبد

الرازي. بكر أبو عبدك بن عيسى بن أحمد بن محمد — ١ ه ه ه

 عن بها وحدث بغداد، سكن :٣١٧/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 إسحاق بن والحسين الروياني، تميم بن وعمرو الرازي، أيوب بن محمد

 بن أحمد بن محمد عنه وحدثنا الدارقطني، الحسن أبو عنه: روى التستري،

 جمادى في توفي ثقة، وكان القطان، الفضل بن الحسين بن ومحمد رزق،

 »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، وأربعين ثمان سنة من األولى

عنه. مختصرًا ٨٦٦/٧ اإلسالم«

 تاريخ عن ٣٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب،

- ٥٢ -
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 الحسين أبو حسنون بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد -١٥٥٦

النرسي. بابن المعروف
 إسماعيل بن محمد سمع ٣٥٦/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه، كتبنا الحربي، عمر بن وعلي السراج، عيسى بن وموسى الوراق،
 ست سنة مات االعتقاد، حسن القرآن، أهل من ثقة صدوقا وكان

 روى : ١٤٣/٥١ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن وقال وأربعمائة، وخسين

 بكر أبو عنه وحدثنا البغداديين، من وجماعة الخطيب، بكر أبو عنه:

 في الذهي ووصفه كادش، بن العز وأبو البنا، بن غالب وأبو األنصاري،

المسند المقرئ العالم بالشيخ ٨٤/١٨ »السير«

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

 بن الله عبد بن رزق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد-١٥٥٧

رزقويه. بابن المعروف البزاز الحسن أبو خالد بن يزيد
 همدان، في نسبا له أن يذكر كان :٣٥١/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 الحسن وأبا الرزاز، عمرو بن ومحمد الصفار، محمد بن إسماعيل وسمع؟

بعدهم. ومن طبقتهم، في ومن المصري،

 جميل االعتقاد، حسن والكتابة، السماع كثير صدوقا، ثقة وكان

 في يملي ومكث البدع، أهل على شديدا القرآن، لتالوة مديما المذهب،

 وهو بمديدة، وفاته قبل إلى وثالثمائة ثمانين سنة بعد من المدينة جامع
- ٥٣ -
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 وأربعمائة، ثالث سنة في منه سمعت ما وأول عنه، كتبت شيخ أول

 ست، سنة أول إلى عنه انقطعت ثم واحدا، مجلسا إمالء عنه وكتبت

 البرقاني: وقال عمره، آخر إلى فالزمته بصره كف قد فوجدته وعدت

 »السير« في الذهي وقال وأربعمائة، عشرة اثنتي سنة وتوفي ثقة،

 بكر أبو عنه حدث بغداد، شيخ المعمر المتقن المحدث اإلمام :٢٥٨/١٧

الزاهد. طاهر بن العزيز وعبد الغريق بن الحسين وأبو الخطيب

 تاريخ عن ٣١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب،

كامل. بن سليمان بن محمد بن أحمد بن محمد - ١ ه ٥٨

 قال بخارى»، »تاريخ مصنف غنجار، الحافظ البخاري الله عبد أبو

 محمد بن خلف عن: روى م٢٠٦/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

 الكرميني، عروة بن أحمد عبيد وأبي السلمي، عثمان بن وسهل الخيام،

 بتلك الحفاظ بقايا من وكان يرحل، ولم النهر، وراء ما أهل من وخلق

 تبلغنا ولم وجماعة، النسفي، إبراهيم بن هناد المظفر أبو عنه: روى الديار،

 عشرة اثنتى سنة توفي من حدود في الذهي ذكره ينبغين كما أخباره

وأربعمائة. وعشرين اثنتين سنة توفي األدباء« »معجم وفي وأربعمائة،

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

-٥٤-
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 بن أحمد بن محمد بن صاعد بن محمد بن أحمد بن محمد -١٥٥٩

الصاعدي. النيسابوري سعيد أبو صاعد

 وأربعين، أربع سنة ولد ٤٦٤/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 ذلك ولعل مسرور، بن حفص وأبي الغافر، عبد الحسين أبي عن: وروى

 وخسمائة، ثالث سنة بغداد وقدم القشيري، القاسم أبي وعن حضور،

 وعالمها، وقاضيها نيسابور رئيس وكان وطائفة، ناصر ابن منه فسمع وحدث

 وأجاز بنيسابور، والقضاء والتقدم الرياسة إليه انتهت السمعاني: ابن قال

وخمسمائة. وعشرين سبع سنة الحجة ذي عشر ثاني في توفي لي،

 تاريخ عن ٣٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى النجار، ابن

 بن الصمد عبد بن الله عبد بن محمد بن أحمد بن محمد -١٥٦٠

الهاشمي. الحسن أبو بالله، المهتدي

 حدث المنصور، جامع خطيب :٣٥٦/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 شهد صدوقًا، وكان بكير، بن الله عبد بن أحد بن الحسين عن يسيرًا شيائ

 عن سألته عنه وكتبت وقباله، شاكر بن الله عبد وأبي القضاة قاضي عند

وثالثمائة. وثمانين أربع سنة فقال: مولده

 وذكره نبيال، عدالً كان :٢٠/١٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

وأربعمائة. وستين أربع سنة توفي فيمن تحت
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الخطيب. تاريخ عن٣١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

مسنده. في الباقي عبد بن محمد له روى قلت

الحطاب. التوثي طاهر أبو قيداس، بن محمد بن أحد بن محمد -١٥٦١

 سمع: ٨٠٨/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال التوثة، محلة من

 بن الحسين أبو له وأجاز الحرفي، القاسم وأبا شاذان، بن علي أبا

شران.

 وتسعين ثمان سنة المحرم، في وتوفي وأربعمائة، عشر سنة ولد

السلفي. طاهر أبو عنه: روى وأربعمائة،

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

 الطيب أبو الصلت بن هارون بن موسى بن أحمد بن محمد-١٥٦٢

األهوازي.

 عن: بها وحدث بغداد، سكن ٣٥٨/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 القتات، جعفر بن ومحمد البصري، الحباب بن الفضل خليفة أبي

 بن الرحمن وعبد أحمد، ابنه عنه حدثنا الكوفيين، شريك بن وإبراهيم

 اثنتين سنة مات صدوقا، وكان الدارقطني، عنه. وروى الحربي، الله عبيد
 مختصرًا ٤٩/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، وخمسين

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

ه- مسئد

العصفري. بكر أبو موسى بن أحمد بن محمد — ١٥٦٣

 عرفة، بن الحسن سمع: ٣٥٧/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن محمد أحمد أبو عنه: روى الربالي، عمر بن وحفص نصر، بن وسعدان

 سكن بغدادي، أنه وذكر النيسابوري، الحافظ إسحاق بن أحمد بن أحمد

منه. سمع وهناك عرسوس

 تاريخ عن ٣٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

 الشافعي الفقيه جعفر أبو نصر، بن أحد بن محمد-١٥٦٤

الترمذي.

 عن: بها وحدث بغداد، سكن :٣٦٥/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 الحزامي، المنذر بن وإبراهيم عدي، بن ويوسف المصري، بكير بن يحيى

 القاضي، قانع بن الباقي وعبد القاضي، كامل بن أحمد عنه: روى

 والفضل العلم أهل من ثقة كان وقال: المجبر، سيما بن الرحمن وعبد

 الذهي وقال ومائتين، وتسعين خس سنة المحرم في مات الدنيا. في والزهد

 وقته، في بالعراق الشافعية شيخ العالمة اإلمام :٥٤٥/١٣ »السير« في

 أن النووي: الدين محي الشيخ ونقل ناسك، مأمون ثقة الدارقطني: وقال

- ٥٧ -



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 خالف وقد وسلم عليه الله صلى الله رسول شعر بطهارة جزم جعفر أبا

 القطع مسلم كل على يتعين قلت: األصحاب، جمهور المسألة هذه في

 فرق رأسه حلق لما وسلم عليه الله صلى أنه ثبت وقد ذلك بطهارة
 شعرة تقبيل على فوالهفي بذلك لهم إكرامًا أصحابه على المطهر شعره

.منها

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

٠٥ مسند

 بن الله عبد بن صالح بن الهيثم بن احد بن محمد - ١ ه ٦ ه

 زرارة بن حاجب بن عطارد بن نعيم بن بنلبيد علقمة بن الحصين

فروجة. يلقب المصري التميمي الحسن أبو

 عن بها وحدث بغداد، قدم م٣٧٠/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 عمر بن ومحمد سلم، بن جعفر بن أحمد عنه: روى المصريين، من جماعة

 عساكر ابن وقال حافظا، ثقة وكان وغيرهم، المظفر، بن ومحمد الجعابي،

 بن سليمان بن محمد عن: بدمشق حدث :١٦٢/٥١ دمشق« »تاريخ في

المصري. سليمان بن إبراهيم الشريف وأبي هارون،

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن
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 بن الصلت بن شيبة بن يعقوب بن أحمد بن محمد-١٥٦٦

موالهم. السدوسي بكر أبو هميان، بن شداد بن عصفور

 بن يعقوب جده سمعن :٣٧٣/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى جبلة، بن جرير بن الله وعبيد الثلجي، شجاع بن ومحمد شيبة،

 الجراحي، الحسن أبو والقاضي المقرئ، هاشم أبي بن طاهر أبو عنه؟

 دوالب في يسكن ثقة كان وقالم الشاهد، جعفر بن محمد بن وطلحة

 له وترجم وثالثمائة، وثالثين إحدى سنة توفي الشرقي، الجانب في مبارك

٦٤٨/١٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

الخطيب تاريخ عن ٣٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت.

الصياد. بكر أبو وصيف، بن يوسف بن أحمد بن محمد - ١٥٦٧

 الشافعي، بكر أبا سمع :٣٧٨/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 كتبنا خالد، بن يوسف بن وأحد المحرم، بن أحمد بن محمد الله عبد وأبا

 الفوارس، أبي بن محمد عليه انتخب شديدا، خيرا صدوقا ثقة وكان عنه،

 عشرة ثالث سنة األول ربيع شهر من خلون لخمس الجمعة يوم مات

وأربعمائة.

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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القرشي. السلمي زياد بن عمران بن أبان بن محمد-١٥٦٨

 أبيه عن: روى الطحان، الواسطي عمران أبو ويقال: الحسن أبو

 زرعة وأبو الموصلي، يعلى أبو عنه: وروى والحمادين، عمران، بن أبان

 مسلمة: وقال أخطأ، ربما وقال: »الثقات«، في حبان ابن ذكره الرازي،

البخاري. له روى ومائتين، وثالثين ثمان سنة مات ثقة،

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

 ويعرف الحافظ بكر أبو البلخي وزير بن أبان بن محمد -١٥٦٩

جحمدويه.

 الرزاق، وعبد علية وابن عيينة، ابن عن: روى وكيع، مستملي كان
 حاتم: أبو قال البغوي، القاسم وأبو سلمة، بن وأحد حاتم، أبو عنه: روى

 له روى عليه، متفق ثقة الخليلي: وقال ثقة، النسائي: وقال صدوق،

مسلم، سوى الجماعة

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

عمرو. أبو أبان بن محمد - ١ ٥٧ ٠

 عن: يروي لنا، جار هو شعيب: قال تاريخه في البخاري قال

»جامع في الخوارزمي وقال أبيه، عن بريدة ابن عن مرثد بن علقمة
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المسانيد هذه في عنه وروى حنيفة أبي من وسمع ١٤/٣ المسانيد«

 له وروى ،٩١ ص الجمان« عقود و)) التاريخ مطبوع في أجده لم قلت:

حنيفة. أبي عن وكيع عن مسنده في الحارثي

 الحسن أبو دينار بن صالح بن أحمد بن إبراهيم بن محمد - ١٥٧١

حبيش. بابن يعرف المعدل

 يلقب كان جده أحمد ألن :٤١٠/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 وإبراهيم الدوري، وعباس الثلجي، شجاع بن محمد عنن حدث حبيشا،

 الدارقطني، الحسن أبو عنه. روى الكوفي، القصار الله عبد ابن

 الحجاج، بن الفرج بن وأحمد الخالل، حميد بن عمر بن الرحمن وعبد

 شيخنا الدارقطني: قال سوار، بن يعقوب درب يسكن وكان وغيرهم،

 وثالثين ثمان سنة اآلخرة جمادى في مات قانع: ابن قال بالقوي، يكن لم

 مختصرًا ٧٢٠/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة،

عنه.

 تاريخ عن ٢٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن محمد بن طلحة له وروى الخطيب،

التيمي. القرشي خالد بن الحارث بن إبراهيم بن محمد-١٥٧٢

 بن وأنس حارثة، بن بنزيد أسامة عن: روى المدني، الله عبد أبو

 قال األوزاعي، الرحمن وعبد الليثي، زيد بن أسامة عنه: وروى مالك،
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 بن محمد وقال ثقة، خراش: وابن والنسائي حاتم وأبو معين بن يحيى

 شيبة: بن يعقوب وقال الحديث، كثير ثقة كان عمر: بن محمد قال سعد:

الجماعة. له روى ومائة، وعشرين إحدى سنة مات ثقة، كان

 تاريخ عن ١٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في الحارثي له وروى البخاري،

 الطيالسي الله عبد أبو الله عبد بن زياد بن إبراهيم بن محمد - ١٥٧٣

الرازي.

 ببغداد، حدث جواال، كان :٤٠٤/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 عن: يحدث كان طويال، عمرًا وعمر قرميسين، وسكن وطرسوس، وبمصر،

 معين، بن ويحيى الرسغني، سليمان بن والمعافي الفراء، موسى بن إبراهيم

 بن ومكرم شعبة، بن محمد بن والحسن صاعد، بن محمد بن يحيعى عنه: روى
 مسنا، بالحديث فهمًا وكان فيه تكلموا الصفار: جعفر أبو قال القاضي، أحمد

 في الذهي وقال ضعيف، آخر: موضع في وقال متروك، الدارقطني: وقال

ومائتين. عشرة ثالث سنة إلى عاش المعمر... المحدث :٤٥٨/١٢ »السير«

 تاريخ عن ٢٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

مسنده. في الحارثي له وروى الخطيب،

الحلواني. بكر أبو الحميد عبد بن إبراهيم بن محمد - ١٥٧٤

 بغداد، سكن :٣٩٨/١ »التاريخ« في الخطيب قال بلخ، قاضي
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 واقد بن الملك عبد بن وأحمد النفيلي، جعفر أبي عن: بها وحدث

 الصفار، محمد بن إسماعيل عنه: روى القطان، بحر بن وعلي الحراني،

 وقال ثقة، كان وقال: الدهقان، محمد بن وحمزة الرزاز، عمرو بن ومحمد

 في وساق بلخ، قضاء ولى :٢٥/٥١ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن

أحاديث. ترجمته

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

 بكر أبو زاذان، بن عاصم بن علي بن إبراهيم بن محمد -١٥٧٥

األصبهاني. المقرئ بابن المعروف

 الرحالين المكثرين أحد ؟٢٢٠/٥١ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 بن محمد سعيد وأبا خريم، بن بكر أبا بدمشق: سمع المشهورين، والمحدثين

 عصمة، أبي بن صالح بن محمد العباس وأبا فياض، بن عبيد بن أحمد

 وروى أقرانه، من وهو جعفر بن محمد بن الله عبد الشيخ أبو عنه كتب

 بن بكر أبو الحافظ: نعيم أبو قال الماليني، سعد وأبو الحافظ، نعيم أبو عنه:

 بالعراق، سمع وأصول، مسانيد صاحب أمين، ثقة كبير، محدث المقرئ

 شوال من والعشرين الرابع اليوم توفي كثرة، يحصى ال ما ومصر، والشام،
 سنة، وتسعين ست عن توفي المعمرين، من وكان وثمانين، إحدى سنة

 والعراق، ومصر الشام طوف :٥٢٤/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

 وسمع شيوخه، معجم وصنف مدينة خسين من قريب في وسمع
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 وقال حنيفة، أبي مسند وجمع الفوائد وخرج منه للطحاوي اآلثار شرح

 أربع والغرب الشرق طفت يقول: المقرئ ابن سمعت الثقفي: طاهر أبو

 نسخة بسبب مشيت يقول: المقرئ ابن سمعنا رجالن: وقال مرات،

 لم برغيف بقال على عرضت ولو مرحلة سبعين فضالة بن المفضل

 بيت دخلت يقول: المقرئ ابن سمعت سلمة: بن طاهر أبو وقال يأخذها،

 ليلة في الحجر واستلمت حجج، أربع وحججت مرات، عشر المقدس

 في كتبته ما وانظر شهرًا، وعشرين خمسة بمكة وأقمت مرة، وخسين مائة

المقرئ. البن حنيفة أبي مسند أول

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

الدمشقي. الشامي العالء بن إبراهيم بن محمد — ١٥٧٦

 سليمان، بن إبراهيم عن. روى السائح، الزاهد الله عبد أبو

 قال مخلد، بن وبقي ماجه، ابن عنه: وروى األموي، مسلمة بن وسعيد

 الدارقطني ورماه محفوظة، غير أحاديثه وعامة الحديث، منكر عدي: ابن

ماجه. ابن له روى بالكذب،

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

 متوية بن الله عبد أبو الحسن بن محمد بن إبراهيم بن محمد - ١٥٧٧

امامه. وابن الجامع إمام األصبهاني،

سمع فاضال، معدالً كان :٧٤٠/١٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 الحافظ: نعيم أبو قال وحدث، والطبقة النعمان بن محمد بن الله عبد

حلواء. وأعطاني رأسي مسح

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الخزاعي. سالم بن مسلم بن إبراهيم بن محمد — ١٥٧٨

 روى طرسوس، سكن األصل، بغدادي الطرسوسي الثغري أمية أبو

 النسائي، عنه: وروى إبراهيم، بن ومكي الطيالسي، داود أبي عن:
 كان جدًا، القدر رفيع رجل الخالل: وقال ثقة، داود: أبو قال عوانة، وأبو

 وقال الوهم، كثير صدوق الحاكم: وقال زمانه، في مقدمًا الحديث في إمامًا

 حسن وكان بالحديث، فهمًا الرحلة، أهل من كان يونس: بن سعيد أبو

والنسائي الترمذي له روى ومائتين، وسبعين ثالث سنة مات الحديث،

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

 بكر أبو جناد، بن إسحاق بن يحيى بن إبراهيم بن محمد-١٥٧٩

المنقري.

 مروالروذ، من أصله إن يقال: :٣٩٧/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 عمر وأبا الطيالسي، الوليد وأبا الفراهيدي، إبراهيم بن مسلم سمع:

 محمد بن الله وعبد هارون، بن موسى عنه: روى الحوضى،

 عدل خراش؟ ابن قال وغيرهم، الحكيمي، الله عبد وأبو البغوي،
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ومائتين. وسبعين ست سنة مات مأمون، ثقة

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

سكينة. أبي بن يحيى بن إبراهيم بن محمد-١٥٨٠

 روى :١٢٠/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال الحلي، الله عبد أبو

 مسلم، بن والوليد الفقيه، الحسن بن ومحمد ومالك األحوص، أبي عن:

 عاليا، حديثه لي وقع الحلي، الكندي علي بن يحيى سبطه عنه: وروى

 وفي المقرئ، ابن معجم في حديثه يقع ومائتين، وأربعين اثنتين سنة توفي

 في حبان ابن وذكره بالضم، سكينه في ماكوال ابن ذكره وقد الحلي، جزء

 بن عمرو عنه حدثنا يوسف، وأبي هيثم، عن: يروي ،١٠١/٩ »ثقاته«

أخطا. ربما بحلب هاشم بن علي بن يحيعى بنته وابن سنان،

 المقرئ وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن

المصيصي. الجهني سليمان بن آدم بن محمد - ١٥٨١

 غياث، بن وحفص الكوفي، القاضي عمرو بن أسد عن: روى

 حاتم وأبو والنسائي، داود، أبو عنه: وروى البلخي، سالم بن وسلم

 آخر: موضع في وقال ثقة، النسائي: وقال صدوق، حاتم: أبو قال الرازي،

 األبدال، من إنه يقال داود: أبي بن بكر أبو وقال به، بأس ال صدوق
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 داود أبو له روى ومائتين، خسين سنة مات ثقة، الصلة: في مسلمة وقال

والنسائي.

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

لبيد. أبو السرخسي، السامي إياس بن إدريس بن محمد — ١٥٨٢

 الرحال المحدث اإلمام ؟٤٦٤/١٤ »السير« في الذهي قال

 بن وإسحاق الزهري، مصعب وأبا سعيد، بن سويد سمع: الصادق...

 إمام عنه حدث إليه، الناس ورحل دهرًا، وعمر وطبقتهم إسرائيل، أبي

 الهروي محمد بن وإبراهيم الحافظ، سلمة بن وأحمد خزيمة، ابن األئمة

 إليه الناس ورحل ٢٧٠/٧ اإلسالم« »تاريخ في وزاد وآخرون، الوراق،

وثالثمائة. عشرة ثالث سنة مات انتهى. وثقته، لسنده

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

 المطلي القرشي عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد - ١٥٨٣
المكي. الشافعي، الله عبد ابو

 أنس، بن مالك عن: روى دهره، وفريد عصره إمام مصر، نزيل

 بن أحمد عنه: وروى الشيباني، الحسن بن ومحمد عيينة، بن وسفيان

 قال الرازي، سريج أبي بن وأحمد الخالل، خالد بن وأحمد حنبل،

 سنتين، ابن وأنا مكة إلى وحملت ومائة، خسين سنة بغزة ولدت الشافعي:

 الشافعي ذكر عنده جرى إذا الحميدي وكان إمام، الشافعي قتيبة: قال
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 فيه صنف قد جدا، كثيرة ومناقبه الشافعي، الفقهاء سيد حدثنا يقول:

 ومائتين، أربع سنة رجب من يوم آخر في توفي وحديثا، قديمًا العلماء

واألربعة. تعليقًا البخاري له روى

 تاريخ عن ٣٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

 إبراهيم، بن خلد بن إبراهيم بن إسحاق بن محمد-١٥٨٤

راهويه. بابن المعروف المروزي الحسن أبو

 وكتب بنيسابور، وشأ بمرو ولد :٢٤٤/١ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن إسحاق أباه وسمع: ومصر، والشام، والحجاز، والعراق، خراسان، ببالد

 فروى ببغداد وحدث حنبل، بن وأحمد المروزيين، حجر بن وعلي راهويه،

 بن وأحمد الخطي، علي بن وإسماعيل الدوري، مخلد بن محمد أهلهام من عنه
 الحديث، مستقيم الطريقة جميل بالفقه عالمًا كان وقال: خزيمة، بن المفضل

 له وترجم ومائتين، وتسعين أربع سنة الحج من مرجعه القرامطة قتلته
عنه. ملخصًا ١٠١٥/١٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

 تاريخ عن ٣٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي من هو وقال: الخطيب،

الله. عبد بن مهران بن إبراهيم بن إسحاق بن محمد-١٥٨٥

 :٢٤٨/١ »التاريخ« في الخطيب قال ثقيف، مولى السراج، العباس أبو

— ٦٨ —



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 الرازي، حميد بن ومحمد راهويه، بن وإسحاق سعيد، بن قتيبة سمع:
 والحجاز، والبصرة، والكوفة، وبغداد، خراسان، أهل من كثيرًا وخلقًا

 النيسابوري، الحجاج بن ومسلم البخاري، إسماعيل بن محمد عنه: ورى

 دهرًا بها وأقام وحديثا، قديمًا بغداد السراج وورد الرازي، حاتم وأبو

 عند وحديثه وفاته، حين إلى بها واستقر نيسابور إلى رجع ثم طويالً

 عنى األثبات الصادقين الثقات المكثرين من وكان منتشر، الخراسانيين

 بن الرحمن عبد وقال مشهورة، معروفة وهي كثيرة كتبًا وصنف بالحديث،

 الذهي وقال وثالثمائة، عشرة ثالث سنة في مات ثقة، صدوق حاتم: أبي

 محدث اإلسالم شيخ الثقة الحافظ باإلمام م٣٨٨/١٤ »السير« في

ومائتين. عشرة ست سنة في مولده خراسان،

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

 بن إسحاق بن عمحمد ويقال: جعفر بن إسحاق بن عمحمد —١٥٨٦

الصاغاني. بكر أبو محمد

 وأعيان الرحالين الحفاظ الثقات أحد األصل، خراساني بغداد نزيل

 عمار، بن وهشام مخلد، بن الضحاك عاصم أبي عن: روى الجوالين،

 ابن الرحمن عبد قال عوانة، وأبو البخاري، سوى الجماعة عنه: وروى

 بأس ال النسائي: وقال صدوق، ثبت وهو أبي مع منه سمعت حاتم: أبي

 وقال مأمون، ثقة خراش: ابن وقال ثقة، آخر: موضع في وقال به،
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 وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره الثقة، وفوق ثقة الدارقطني

 بالسنة، واشتهار الدين في صالبة مع المتقنين األثبات أحد كان الخطيب:

 والبصرة بغداد أهل عن وكتب العلم طلب في رحل الرواية، في واتساع

 له روى ومائتين، سبعين سنة مات ومصر، والشام ومكة والمدينة والكوفة

البخاري. سوى الجماعة

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

٠ ه مسند

 بكر بن صالح بن المغيرة بن خزيمة بن إسحاق بن محمد-١٥٨٧
الحافظ. بكر أبو األئمة إمام النيسابوري. السلمي

 راهويه، بن إسحاق سمع: ٢٤٣/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 غيالن، بن ومحمود لصغره، عنهما حدث وما الرازي، حيد بن ومحمد

 غير في ومسلم البخاري، عنه وروى كثيرا، وخلقا حجر، بن وعلي
 وهم طالب أبي بن وإبراهيم المبارك، بن أحمد عمرو وأبو »الصحيح«،

 خزيمة ابن فضائل الحديث": »علوم في الحاكم وقال كثير، وخلق منه، أكبر

 كتابا وأربعين مائة على تزيد ومصنفاته كثيرة، أوراق في عندي مجموعة

 بريرة حديث فقه وله جزء، مائة من أكثر المصنفة والمسائل المسائل، سوى

 فقال: خزيمة ابن عن حاتم أبي بن الرحمن عبد سئل و أجزاء، ثالثة في

 وقال به!، يقتدى إمام هو عنه؛ نسأل وال عنا يسأل هو ويحكم،
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 في خزيمة ابن توفي النظير، معدوم ثبتا، إماما خزيمة ابن كان الدارقطني:

وثالثمائة. عشرة إحدى سنة القعدة ذي ثاني

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

التاجر. النيسابوري الصباح بن إسحاق بن محمد -١٥٨٨

 راهويه، ابن عن: روى ن ١٠١٥/١٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 هاني، بن صالح بن ومحمد األخرم، ابن وعنه: زرارة، بن وعمرو

غنام. بن وقاسم

مسنده. في العوام أبي ابن له روى قلت:

عون. بن إسحاق بن محمد - ١٥٨٩
 عن: روى الكوفي، بكر أبو العامري البكائي، خلف ابن ويقال:

 ماجه، ابن عنه: وروى عون، بن وجعفر دكين، بن الفضل نعيم أبي

 ومائتين، وستين أربع سنة مات »الثقات"، في حبان ابن ذكره عوانة، وأبو

ماجه. ابن له روى

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

٠ مسنديهما في محمد

 القطيعي بكر أبو طارق بن عيسى بن إسحاق بن محمد-١٥٩٠
االقد.

 سليمان بن محمد بن محمد سمع :٢٦١/١ »التاريخ« في الخطيب قال
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 البغوي، محمد بن الله وعبد السجستاني، داود أبي بن بكر وأبا الباغندي،

 بن ومحمد واحد، بجديث شاذان، بن علي أبو عنه حدثنا طبقتهم، في ومن

 يدعي كان الفوارس: أبي بن محمد قال األزهري، القاسم وأبو البزاز، الفرج

 سنة توفي :٥٥٣ /٦ »اللسان« في الحافظ وقال التساهل، بعض وفيه الحفظ،

إسناده. في أخطأ حديثًا الخطيب له وساق وثالثمائة، وسبعين ثمان

 تاريخ عن ٣٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

الثمار. بكر أبو عيسى بن محمد بن إسحاق بن عحمد -١٥٩١

 في الخطيب قال خضرون، أبي ابن ويقال: خضرون، بابن يعرف

 بن وعباس الموصلي، حرب بن علي عن: حدث :٢٥٧/١ »التاريخ«

 الحسن بن ومحمد الوراق، إسماعيل بن محمد عنه: روى الترقفي، الله عبد

 وثالثين ثالث سنة من الحجة ذي آخر في توفي البزار، سليم ابن

ثقة. كان وقال: وثالثمائة،

 تاريخ عن ٣٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

منصور. بن إسحاق بن محمد-١٥٩٢

 بن سفيان عن: روى البصرة، سكن الكرماني، يعقوب أبي بن الله عبد أبو
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 يحيى ابن والحسن البخاري، عنه: وروى مهدي، بن الرحمن وعبد عيينة،

 الحاكم وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، معين: بن يحيعى قال الرازي،

البخاري. له روى ومانتين، وأربعين أربع سنة مات ثقة، الدارقطني: عن

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

المروزي. موسى بن إسحاق بن محمد -١٥٩٣

 عن: بها وحدث بغداد، قدم :٢٤٧/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى المروزي، الحسين بن وعلي المبارك، ابن صاحب العباس بن محمود
 الطبراني، أحمد بن وسليمان قانع، بن الباقي وعبد مخلد، بن محمد عنه:

 بن علي بن محمد عن الخطي، عنه روى الذي الشيخ يكون أن وأخشى

أعلم. والله شقيق، بن الحسن

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

٠مسنديهما في الباقي عبد ابن

مندة. بن يحيى بن إسحاق بن محمد-١٥٩٤

 :٢٨/١٧ »السير« في الذهي قال األصبهاني، العبدي الله عبد أبو

 أبيه، من: سمع التصانيف صاحب اإلسالم، محدث الجوال، الحافظ اإلمام

 كوفي بن القاسم بن ومحمد مندة، بن يحيى بن الرحمن عبد أبيه وعم

 بمدائن سواهم خلق من وسمع حفص، بن عمر بن ومحمد الكراني،
 الحفظ مع منه حديثا أكثر وال منه رحلة أوسع كان أحدا، أعلم ولم كثيرة،
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 الحافظ عنه وحدث شيخ، وسبعمائة ألف شيوخه عدة أن فبلغنا والثقة،

 الحاكم، الله عبد وأبو المقرئ، بن بكر وأبو شيوخه، أحد الشيخ أبو

 بن الله عبد أبو حدثنا الباطرقاني: قال سواهم، وخلق الغنجار، الله عبد وأبو

 كتاب تصانيفه ومن رضوانه، الله لقاه الحديث في األئمة إمام مندة

 كبير »التاريخ« كتاب »الصفات«، كتاب »التوحيد«، كتاب »اإليمان«،

 في مات كثيرة، وأشياء »الكنى« كتاب الصحابة«، »معرفة كتاب جدا،

مختصرًا. انتهى وثالثمائة، وتسعين خس سنة القعدة ذي سلخ

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

بكر. أبو المدني خيار بن يسار بن إسحاق بن محمد -١٥٩٥

 بن وسالم مالك، بن أنس رأى المطلي، القرشي الله عبد أبو ويقال

 وأيوب صالح، بن أبان عن: وروى المسيب، بن وسعيد عمر، بن الله عبد

 ابن وشعبة والسفيانان، حمادان، عنه: وروى الحجاج، بن وشعبة السختياني،

 بن محمد على عيال فهو المغازي في يتبحر أن أراد من الشافعي: قال الحجاج،

 ابن به رمى بما عنه دافع وقد الحديث، حسن هو حنبل: بن أحمد وقال إسحاق،

واألربعة. ومسلم تعليقًا البخاري له روى األثر"، »عيون في الناس سيد

 تاريخ عن ١٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 عنه وروى حنيفة أبا اإلمام هذا إسحاق بن محمد سمع وقال: الخطيب،

المسانيد. هذه في
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مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

الجوهري. بكر أبو يعقوب بن إسرائيل بن محمد -١٥٩٦

 ومعاوية سابق، بن محمد سمع :٨٧/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن ويحيى طلحة، ابنه عنه: روى الجبار، عبد بن وعمار عمرو، ابن
 ثقة، وكان الشافعي، بكر وأبو المحاملي، الله عبد أبو والقاضي صاعد،

 في الذهي له وترجم ثمانين، سنة وقيل؟ ومائتين، وسبعين تسع سنة مات
عنه. مختصرًا ٦٠٢/٦ اإلسالم« »تاريخ

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

المصيصي. سعيد أبو التغلي أسعد بن محمد -١٥٩٧

 بن وزهير المبارك، وابن الفزاري، إسحاق أبي عن: روى األصل، كوفي

 سعيد بن وأحمد علي، بن وعمرو العنبري، موسى أبو وعنه: معاوية،

 »الثقات»، في حبان ابن وذكره الحديث، منكر زرعة: أبو قال الدارمي،

العباد. أفعال خلق في البخاري له روى

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

الجعفي. بردزبة بن المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد-١٥٩٨

 بن ومحمد موسى، بن الله عبيد عن: روى البخاري، اله عبد أبو موالهم
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 في الترمذي عنه: وروى النبيل، عاصم وأبي وعفان، األنصاري، الله عبد
 وترجمته كثيرة ومناقبه والنسائي، الجامع، غير في ومسلم كثيرا، الجاع

ومائتين. وخسين ست سنة الفطر ليلة السبت ليلة توفي مشهورة،

 تاريخ عن ٣٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

الحساني. البختري بن إسماعيل بن محمد -١٥٩٩

 سامراء، سكن وقيل. بغداد سكن الضرير، الواسطي، الله عبد أبو

 وابن الترمذي، عنه: وروى الجراح، بن ووكيع أسامة، بن حاد عن: روى

 وقال بأس، به ليس عندنا صدوق سنان: بن أحمد قال يعلى، وأبو ماجه،

 وقال صدوقا، مرضيًا خيرًا كان الباغندي: وقال صدوق، حاتم: أبو

 وخسين ثمان سنة مات »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، الدارقطني:

ماجه. وابن الترمذي له روى ومائتين،

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

 بن مهران بن عمر بن محمد بن العباس بن إسماعيل بن عمحمد-١٦٠٠

الوراق. المستملي بكر أبو سعيد بن فيروز

 الطيب بن والحسن أباه، سمع :٥٣ /٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى بعدهم، ومن الثقفي، غيالن أبي بن وعمر الشجاعي،

 وجماعة األزهري، القاسم وأبو البرقاني، بكر أبو عنه وحدثنا الدارقطني،
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 الفوارس: أبي بن محمد وقال ثقة، ثقة البرقاني: وقال ذكرهم، يطول

 الناس، كتب من واستحدث ضاعت كتبه وكانت المعرفة، حسن متيقظ

 الرواية، في لين أنه إال حافظًا كان األزهري: وقال التساهل، بعض فيه

 ٣٨٨/١٦ »السير« في الذهي وقال وثالثمائة، وسبعين ثمان سنة توفي

أصل بغير التحديث من الخطيب فيه قدح ما على رد وقد المحدث اإلمام

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

الحمصي. العنسي سليم بن عياش بن إسماعيل بن محمد-١٦٠١

 بن سليمان عنه: وروى عياش، بن إسماعيل أبيه عن: روى

 قال الرازي، الكريم عبد بن الله عبيد زرعة وأبو البهراني، الحميد عبد

 حي، وهو مرة غير حمص ودخلت رأيته، قد بذاك يكن لم داود: أبو

 عابوا »التقريب«: في حجر ابن وقال فدفعه، عنه عثمان بن عمرو وسألت

داود. أبو له روى سماع، بغير أبيه عن حدث أنه عليه

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

 موالهم الديلي، فديك أبي بن مسلم بن إسماعيل بن محمد -١٦٠٢

المدني. إسماعيل أبو

 وعنه: سعد، بن وهشام علقمة، بن عمرو بن ومحمد أبيه، عن: روى
- ٧٧ -



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 ابن وذكره بأس، به ليس النسائي قال والحميدي، وأحمد، الشافعي،

 كثير كان سعد: ابن وقال ثقة، معين: ابن وقال »الثقات«، في حبان

الجماعة. له روى بحجة، ليس و الحديث

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

السلمي. يوسف بن إسماعيل بن محمد -١٦٠٣

 الفضل نعيم أبي عن: روى بغداد، نزيل الترمذي، إسماعيل أبو

 قال والنسائي، الترمذي، عنه: وروى مريم، أبي بن وسعيد دكين، ابن

 وقال متفقه، العلم، كثير ثقة، معروف رجل الخالل: وقال ثقة، النسائي:
 بن العباس أبو وقال السنة، بمذهب مشهورًا متقنًا فهمًا كان الخطيب:

 وذكره بالطلب، مشهور صدوق يقول إبراهيم بن عمر سمعت عقدة.

 فيه وتكلم صدوق، ثقة الدارقطني: وقال »الثقات"، في حبان ابن

 في مات ثقة، قاض مسلمة: وقال مأمون، ثقة الحاكم: وقال حاتم، أبو

والنسائي. الترمذي له روى ومائتين، ثمانين سنة رمضان

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

القرشي. مسلم بن آدم بن أمية بن محمد-١٦٠٤

 الجراح، بن وكيع عن: روى معيط، أبي بن عقبة مولى الساوي، أحمد أبو

 »األدب في والبخاري الرازي، حاتم أبو عنه: وروى غنجار، موسى بن وعيسى
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 سنة مات »الثقات"، في حبان ابن وذكره صدوق، الرازي: حاتم أبو قال المفرد"،

ماجه. وابن المفرد« »األدب في البخاري له روى ومائتين، وعشرين ست

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

النيسابوري. الله عبد أبو مشكان بن أيوب بن محمد -١٦٠٥

 وببيت بدمشق، حدث : ١٣٩/٥٢ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 السمح أبي بن عمر بن ومحمد القزويني، الصلت بن المستحر عن: المقدس
 بكر أبو عنه: روى الفرج، بن أحمد عتبة وأبي -، نيسابوريًا أظنه -

 له وترجم جوصا، بن عمير بن وأحمد المقرئ، بن بكر وأبو فطيس، ابن
مختصرًا ٣٩٤/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

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

.مسنديهما في محمد

ضريس. بن يحيى بن أيوب بن محمد-١٦٠٦

 في الذهي قال ومسندها، الري شيخ الرازي، البجلي الله عبد أبو

 بن مسلم وسمع: المائتين، حدود في ولد ١٠١٨/٦ اإلسالم« »تاريخ

 روى و وطبقتهم، العبدي، كثير بن ومحمد والقعني، إبراهيم،

 نجيد، بن وإسماعيل شهريار، بن وعلي ووثقه، حاتم أبي ابن عنه:

 من يحيى وجده قال: محدث، ابن محدث هو وقال: الخليلي، وثقه

سمعناه، أجزاء أربعة في القرآن فضائل وله الثوري، سفيان أصحاب
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بالري. ومائتين وتسعين أربع سنة عاشوراء يوم توفي

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

 العبدي كيسان بن داود بن عثمان بن بشار بن محمد -١٦٠٧

بندار. البصري بكر أبو

 جمع الحافظ، والبندار الحديث، في بندارا كان ألنه بندار، له وقيل

 وروى إبراهيم، بن ومكي غندر، جعفر بن محمد عن روى بلده، حديث
 الحديث كثير ثقة، بصري لعجلي: ا قال مخلد، بن وبقي الجماعة، عنهم

 به، بأس ال صالح النسائي: وقال صدوق، حاتم؟ أبو وقال حائكا، وكان

 سنة رجب في مات حفظه، من ويقرأه حديثه يحفظ كان حبان: ابن وقال

الجماعة. له روى ومائتين، وخمسين اثنتين

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

مسنديهما. في الباقي عبد

العبدي. رديح بن المختار بن الفرافصة بن بشر بن محمد-١٦٠٨

 الحجاج، بن وشعبة الثوري، سفيان عن: روى الكوفي، الله عبد أبو

 معين: بن يحيى قال المديني، بن وعلي راهويه، بن إسحاق عنه: وروى
 الحديث، كثير ثقة كان سعد: بن ومحمد شيبة بن يعقوب وقال ثقة،

عثمان قال »الثقات"، في شاهين ابن وقال ثقة، قانع وابن النسائي وقال
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 ومائتين، ثالث سنة مات كتابه، من حدث إذا ثبت ثقة شيبة: أبي ابن

الجماعة. له روى

 تاريخ عن ١٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في عنه وروى حنيفية أبا سمع وقال: البخاري،

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

مسانيدهم. في خسرو وابن

الفقيه. يوسف أبو بكر بن محمد-١٦٠٩

 روى الرزاق، عبد عن حدث :٩٥/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

العطار. مخلد بن محمد عنه:

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

المقدمي. مقدم بن عطاء بن علي بن بكر أبي بن محمد -١٦١٠

 زيد، بن حماد عن: روى البصري، موالهم الثقفي، الله عبد أبو

 بن يحيى قال ومسلم، البخاري، عنه: وروى مهدي، بن الرحمن وعبد
 محله الحديث، صالح حاتم: أبو وقال ثقة، زرعة: أبو وقال صدوق، معين:

 له روى ومائتين، وثالثين أربع سنة مات ثقة، قانع: ابن وقال الصدق،

والنسائي. ومسلم البخاري

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 القاسم أبو التيمي القرشي الصديق بكر أبي بن محمد -١٦١١

المدني.

 بنت أسماء أمه وعن مرسال، أبيه عن روى الوداع، حجة عام ولد

 قتل محمدًا إن قيل. حبان. ابن قال القاسم، ابنه عنه. روى عميس،

 وقال أسره، أن بعد قتله العاص بن عمرو إن وقيل: المعركة، في

 له كانت ألنه ويفضله عليه يثني علي كان »االستيعاب«: في البر عبد ابن

 وابن مسلم له روى صفين، يوم علي رجالة على وكان واجتهاد، عبادة

ماجه.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 الحسين أبو واصل، بن بكير بن محمد بن بكير بن محمد-١٦١٢

الحضرمي.

 عمار بن الله عبد بن محمد سمع: :٩٦/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 الله عبد بن وعثمان هاشم، بني مولى المحاربي يزيد بن ومحمد الموصلي،

 في مات أنه بخطه قرأت فيما وذكر مخلد، بن محمد عنه: روى القرشي،

ومائتين. وستين اثنتين سنة من شوال

جده. يدرك لم ٣٩٧/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

الخطيب. تاريخ عن ٣٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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البصري. الله عبد أبو العبدي ثابت بن محمد -١٦١٣

 مولى ونافع دينار، بن وعمرو رباح، أبي بن عطاء عن: روى

 مهدي، بن الرحمن وعبد المبارك، بن الله عبد عنه: وروى عمر، ابن

 آخر: موضع في وقال بشيء، ليس معين: بن يحيى قال الجراح، بن ووكيع

 إلي أحب وهو حديثه، يكتب بالمتين ليس حاتم: أبو وقال بأس، به ليس

 النسائي: وقال منكرا، حديثًا روى المري، وصالح يعلى بن أمية أبي من

 سليمان بن محمد وقال بأس، به ليس آخر: موضع في وقال بالقوي، ليس

ماجه. وابن داود أبو له روى ثقة، العجلي: لله بنعبد وأحمد لوين

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

 الحنفي السحيمي طلق بن سيار بن جابر بن عحمد-١٦١٤

اليمامي. الله عبد ابو

 الحنفي، طلق بن قيس عن: روى أعمى، وكان كوفي أصله

 جابر، بن أيوب أخوه وعنه: رفيع، بن العزيز وعبد عمير، بن الملك وعبد

 أبيه. عن أحد بن الله عبد قال عون، بن الله وعبد السختياني، وأيوب

 وقال الحديث، يعني كتابه في يلحق أو ألحق ربما جابر بن محمد كان

 كوفيا وكان حديثه، عليه واختلط أعمى كان معين[ ابن عن الدوري

 بن محمد نظلم نحن الوليد: أبو وقال ضعيف، وهو اليمامة إلى فانتقل

 يقوالن: زرعة وأبا أبي وسمعت قال: عنه، التحديث من بامتناعنا جابر
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 وأما تخاليط، أحاديثه في أن إال صدوق، فهو وبمكة باليمامة عنه كتب من

 وهو به مررت تاريخه: في المبارك ابن وقال صحاح....، فهي أصوله

 إنك الشيخ أيها له: فقلت حديثه، يحفظ ال فرأيته الناس يحدث بمنى

 انظر، لي: فقال كتابه، ومعه رحلي إلى فجاءني قال: وكذا، بكذا حدثتني

 وقال كتابك، من إال تحدث ال فقلت: صحيح، هو فإذا فنظرت

 له روى جماعة، وسرد عون، وابن أيوب، الكبار: من عنه روى عدي: ابن

ماجه. وابن أبوداود

 تاريخ عن : ١٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في عنه وروى حنيفة أبا وسمع وقال: البخاري،

القطان. جعفر أبو دينار بن الجارود بن محمد-١٦١٥

 حاجب، بن نصر بن يحيى سمع :١٦٠/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن يحيى عنه: روى وغيرهم، دكين، بن الفضل نعيم وأبا حسان، بن الصمد وعبد

ثقة. وكان الصفار، محمد بن وإسماعيل خلد، بن ومحمد صاعد، بن محمد

 محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن

العطار. البصري جامع بن محمد-١٦١٦

 زيد، بن حماد عن: روى :٩١/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
-٨٤-



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 الرازي، سعيد بن وعلي وعبدان، يعلي، أبو وعنه: وجماعة، ومعتمر،

الحديث. ضعيف وهو عنه كتبت حاتم: أبو وقال يعلى، أبو ضعفه

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 المطيري الصيرفي بكر أبو يزيد بن أحمد بن جعفر بن محمد-١٦١٧

رأى. من سر مطيرة أهل من

 عن: بها وحدث بغداد، سكن :١٤٥/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 وجماعة القطان، عياش بن ويحيى حرب، بن وعلي عرفة، بن الحسن

 وأبو الدارقطني، الحسن وأبو البواب، بن الحسين أبو عنه: روى نحوهم،

 ثقة هو الدارقطني: وقال المتقدمين، من وغيرهم شاهين، بن حفص

 أبو وقال ثقة، صدوقًا كان الحافظ: أحمد بن عمر بن علي وقال مأمون،

 ال وكان للحديث حافظًا كان الطاهري: علي بن محمد بن جعفر محمد

 وقال وثالثمائة، وثالثين خس سنة في مات والثقة، دينه في به بأس

سامراء. مطيرة أهل من المحدث... اإلمام :٣٠١/١٥ »السير« في الذهي

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

 القتات عمر أبو أزهر بن حبيب بن محمد بن جعفر بن محمد-١٦١٨

الكوفي.

 جعفر، بن الحسين أخو وهو :١٢٩/٢ »التاريخ« في الخطيب قال
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 يونس، بن وأحمد دكين، بن الفضل نعيم أبي عن: بها وحدث بغداد قدم

 بكر وأبو الخطي، علي بن إسماعيل عنهم روى الحارث، بن ومنجاب

 وقال ضعيفا، وكان وغيرهم، الجعاي، عمر بن ومحمد الشافعي،

 األولى جمادى غرة ببغدد مات نعيم، أبي من سماعه في تكلموا الدارقطني:

ثالثمائة. سنة

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

الخرائطي. بكر أبو شاكر بن سهل بن محمد بن جعفر بن محمد -١٦١٩

 سمع: رآى، من سر أهل من :١٣٩/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 الحسن بن وحماد العنبري، الوليد بن وعباد الجنيد، بن الله عبد بن إبراهيم

 الشام سكن التصانيف، مليح األخبار، حسن كان وقال: عنبسة، ابن

 »اعتالل كتاب مصنفاته ومن أهلها، عند حديثه فحصل بها وحدث

 العباس أبي عن يرويانه بشران ابنا الملك وعبد علي كان القلوب»،

 سبع سنة توفي الخرائطي، عن بمكة منه سمعاه الكندي، إبراهيم بن أحمد

 مصنف :٥٣٩/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال وثالثمائة، وعشرين

 من وكان الكثير، صنف ماكوال: ابن قال وغيرها، األخالق مكارم

الثقات. األعيان

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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الديباجي. الطيب أبو المهلب بن محمد بن جعفر بن محمد - ١٦٢٠

 إبراهيم بن يعقوب سمع: ١٣٥/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى العنبري، الوليد بن وعباد المقدام، بن أحمد األشعث وأبا الدورقي،

 الحسن أبو والقاضي اليقطيني، الحسن بن ومحمد الشافعي، بكر أبو عنه:

 ست سنة في مات ثقة، وكان المظفر، بن الحسين وأبو الجراحي،

 مختصرًا ٣١٢/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، عشرة

عنه.

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

ه. مسئد

الله. عبد ابو الكلي، مواتية ابي بن جعفر بن محمد-١٦٢١

 وكيع، عن: روى العالف، البغدادي ويقال: الكوفي، جعفر أبو وقيل:

 الله عبد بن ومحمد شيبة، بن يعقوب وعنه: فضيل، بن ومحمد معاوية، وأبي

البخاري. له روى »الثقات"، في حبان ابن ذكره المرار، أحمد وأبو الحضرمي،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 البصري الله عبد ابو موالهم الهذلي جعفر بن محمد -١٦٢٢

الكرأبيس. صاحب بغندر المعروف

 روى عروبة، أبي بن وسعيد راشد، بن ومعمر شعبة، عن: روى
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 معينم ابن قال معين، بن ويحيى راهويه، بن وإسحاق حنبل، بن أحمد عنه:

 يصوم وكان يقدر فلم يخطئه أن بعضهم وأراد كتابا، الناس أصح من كان

 وكان البدن، فقيه كان يزيد: بن محمد وقال ويوما، يوما سنة خمسين منذ

 حياة في غندر كتب من نستفيد كنا مهدي: ابن وقال زفر، فقه في ينظر

 حبان: وابن داود أبو وقال الكتاب، الصحيح يسميه وكيع وكان شعبة،

الجماعة. له روى ومائة، وتسعين ثالث سنة القعدة ذي في مات

 تاريخ عن ١٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في عنه حنيفة أبو روى كما حنيفة، أبي عن ويروي وقال: البخاري،

المسانيد.

البصري. جعفر ابو الثقفي الله عبد بن جهضم بن محمد -١٦٢٣

 معشر وأبي عيينة، وابن المدني، جعفر بن إسماعيل عن: روى

 السكن، بن محمد بن ويحيى الكوسج، منصور بن إسحاق وعنه: المدني،

 حبان ابن وذكره به، بأس ال صدوق زرعة: أبو قال الكديمي، يونس بن ومحمد

والنسائي داود وأبو ومسلم البخاري له روى »الثقات"، في

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

سليمان. بن الحجاج بن محمد -١٦٢٤

في الذهي قال الجوهري، المصري موالهم، الحضرمي جعفر أبو
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 موسى، بن وأسد التنيسي، بكر بن بشر عن: روى :٣٩٨/٦ اإلسالم« »تاريخ

 ووثقه، حاتم أبي ابن عنه كتب وطائفة، الرصاصي، زياد بن الرحمن وعبد

انتهى. صفر، في ومائتين وستين اثنتين سنة توفي

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

الصنعاني. الله عبد أبو اليماني أتش بن الحسن بن محمد - ١٦٢ ه

 وجعفر الصنعاني، عمرو بن وإبراهيم منبه، بن همام عن: روى

 بن وأحمد موسى، بن وإبراهيم حنبل، بن أحمد وعنه: سليمان، ابن

 في حبان ابن وذكره بثقة، ليس النسائي: وقال ثقة، حاتم: أبو قال صالح،

 ثقة، هو صالح: بن أحمد وقال بالقوي، ليس الدارقطني: وقال »الثقات»،

المراسيل. في داود أبو له روى

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 غالب أبو خداداذ، بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد -١٦٢٦

الفامي الباقالني،

 من بغدادي صالح شيخ :٨٢٩/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 المحاملي، الله عبد بن وأحد شاذان، بن علي أبا سمع: الحديث، بيت

 الفضل، بن وإسماعيل السمعاني، ابن بكر أبو عنه: روى والبرقاني،
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 ناصر: ابن وقال األنماطي، الوهاب عبد عليه أثنى والسلفي، ناصر، وابن

 خسمائة، سنة اآلخر، ربيع شهر في توفي الله، حشية من البكاء كثير كان

المحدث. الصالح الشيخ :٢٣٥/١٩ »السير« في وقال

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

 عمران بن موسى بن محمد بن أحمد بن الحسن بن محمد-١٦٢٧

األهوازي. الحسين أبو

 علي أبي بابن ويعرف :٢١٨/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 له وخرج السورين، بين وسكن األهواز، من علينا قدم األصبهاني،

 البرقاني، بكر أبو شيخنا منه وسمع حديثه، من أجزاء النعيمي الحسن أبو

 بن محمود بن وأحمد دارا، بن إسحاق بن محمد عن: فحدثنا منه، وسمعنا

 يقول: وسمعته األهوازيين، الشاهد إسحاق بن أحمد بن ومحمد خرزاذ،

 إلينا أخرج قد وكان وثالثمائة، وأربعين خس سنة آخر في ولدت

 البغداديين متقدمي عن المتأخرين شيوخه حديث من كتبها قد بمخطه فروعا

 عليه، غلبت الغفلة أن فظننت ونحوه، الدوري عباس طبقة في الذين

 بن أحمد نصر أبو وقال الحديث، صناعة من شيائ يحسن يكن م فإن

 األصبهاني علي أبي ابن نسمي كنا باألهواز: الجصاص عبدوس بن علي

 وأربعمائة، وعشرين ثمان سنة في وفاته وبلغنا الكذب، جراب
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عنه. مختصرًا ٤٥٢/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

الله. عبد أبو النسوي، الخليل بن الحسن بن محمد - ١٦٢٨

 عمار، بن هشام سمع: :١٩٤/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 ابن حاتم وأبو نجيد، ابن وعنه: الجمحى، معاوية بن الله وعبد ودحيما،

الماليني. عيسى بن وعلي حبان،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

زبالة. بن الحسن بن محمد-١٦٢٩

 بن وسليمان مالك، عن: روى مدني، مخزومي الحسن أبو لجده: ويقال

 خيثمة، وأبو العزيز، عبد ابنه عنه: روى إسماعيل، بن وحاتم بالل،

 بن مسلم وقال مناكير، عنده البخاري: قال صالح، بن وأحمد

 ضعيف، وهو مناكير، مالك عن روى الخليلي: وقال ثقة، غير الحجاج:

 له روى منهم، يسمع م مال الثقات عن يروي كان حبان: ابن وقال

داود. أبو

 تاريخ عن ١٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في عنه وروى حنيفة أبا سمع وقال: البخاري،
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البخاري. بكر أبو حامد بن علي بن الحسن بن محمد -١٦٣٠

 بها وحدث حاجًا بغداد قدم : ١٩٢ ا٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 محمد بن عمر بن علي عنه: روى السرخسي، يحيى بن الله عبد عن:

السكري.

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

 يقطين بن عيسى بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد - ١٦٣١

اليقطيني. البزاز أبوجعفر

 بن الفضل خليفة أبا سمع: :٢١/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 يعلى وأبا الكوفي، األحوص أبي بن عمر بن والحسين الجمحي، الحباب

 وغيرهما والشام بالجزيرة وكتب سافر وكان قال: الموصلي، علي بن أحمد

 األصبهاني، نعيم أبو عنه حدثنا فهما، صدوقا وكان فأكثر، البلدان من

 بشران، بن الحسين أبي بن الله وعبد الحذاء، الله عبد بن محمد بن وعلي

 األمر جميل اليقطيني جعفر أبو كان الفرات: بن الحسن أبو وقال وغيرهم،

 مظفر، وابن البصري، عمر الحفاظ من عليه وانتقى ثقة، الحديث، في

 منه أسمع أن أرزق ولم الحديث، حسن كان البرقاني: وقال والدارقطني،

 سنة اآلخر ربيع شهر من عشر الرابع األربعاء يوم في توفي يسيرا، شيائ إال

 ٢٧٦/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، وستين سبع

■ عنه مختصرًا
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 تاريخ عن ٣٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد خسرو ابن له وروى البخاري،

 شامي قاضيها الواسطي المزني عمران بن الحسن بن محمد - ١٦٣٢

األصل.

 شيبة وأبي األعرابي، وعوف خالد، أبي بن إسماعيل عن: روى

 سالم بن ومحمد حنبل، بن أحمد وعنه: الجوهري، إبراهيم بن يوسف

 ليس أبيه. عن أحمد بن الله عبد قال البيكندي، سالم بن ومحمد الجمحي،

 سعد: ابن وقال به، بأس ال حاتم؟ أبو وقال ثقة، معين؟ ابن وقال بأس، به

 ال الدارقطني وقال ثقة، وكان بواسط القضاء ولي الشام أهل من كان

ماجه. وابن والترمذي المسائل في داود وأبو البخاري له روى به، بأس

 تاريخ عن ١٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 له وروى المسانيد هذه في عنه وروى حنيفة أبا سمع وقال: البخاري،

مسنده. في الحارثي

األنباري. المؤذن المقرى بكر ابو الفرج بن الحسن بن محمد-١٦٣٣

 عن: بها وحدث بغداد، سكن :١٩٩/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن ومسلم الهاشمي، الحسن بن الله وعبد النرسي، الله عبيد بن أحمد

 محمد بن وعلي الوراق، إسماعيل بن محمد عنه وروى الصفار، عيسى

الحجاج. بن الفرج بن وأحمد الجوهري، علوية ابن
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 بأخرة البصرة سكن ٩١٤/١٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

وثالثمائة. الخمسين بعد المتوفيين ضمن وذكر الثقفيات في حديثه

مسنده. في الباقي عبد بن محمد له روى قلت.

 الله عبد أبو العراق، فقيه العالمة فرقد بن الحسن بن محمد - ١٦٣٤

حنيفة. أبي صاحب الكوفي، الشيباني

 قرية أهل من دمشقي أصله :١٧٢/٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 وسمع بالكوفة، وشأ بواسط محمد فولد العراق أبوه قدم حرستا، تسمى

 أيضا وكتب الثوري، وسفيان كدام، بن ومسعر حنيفة، أبي من بها العلم

 وسكن القاضي، يوسف وأبي األوزاعي، عمرو وأبي أنس، بن مالك عن

 سليمان وأبو الشافعي، إدريس بن محمد عنه: فروى بها، وحدث بغداد

 واله الرشيد وكان وغيرهم، سالم، بن القاسم عبيد وأبو الجوزجاني،

 وقال بها، ودفن بالري فمات خراسان إلى سفره في معه وخرج القضاء،

 في أبوه وكان الجزيرة، أهل من أصله الحسن بن محمد كان سعد: بن محمد
 ومائة، وثالثين اثنتين سنة في بها محمد فولد واسطًا فقدم الشام أهل جند

 كثيرًا، سماعًا وسمع الحديث، وطلب العلم، وطلب بالكوفة، ونشًا

 ونفذ به وعرف عليه فغلب الرأي في ونظر منه، وسمع حنيفة أبا وجالس

 والرأي، الحديث منه وسمعوا الناس إليه واختلف فنزلها بغداد وقدم فيه،

 عزله ثم الرقة، قضاء فواله بها المؤمنين أمير وهارون الرقة إلى وخرج
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 معه، فخرج أمره األولى الخرجة الري إلى هارون خرج فلما بغداد فقدم

 قال سنة، وخسين ثمان ابن وهو ومائة، وثمانين تسع سنة بالري فمات

 إبراهيم وقال الحسن، بن محمد عن الصغير الجامع كتبت معين: بن يحيى
 لك؟ أين من الدقائق المسائل هذه قلت: حنبل بن أحمد سألت الحربي:

 الحسن بن محمد المديني: بن علي وقال الحسن، بن محمد كتب من قال:
 أخباره سقت قد وقال: ،١٣٤/٩ »السير« في الذهي له وترجم صدوق

 ال الدارقطني: وقال ،٤٠٩ ص »اإليثار« في حجر ابن وقال مفرد، جزء في

 وعظمت الذكاء في الدهر أفراد من وكان والشافعي أحمد وعظمه يترك

 قال: بالري الكسائي وكذلك معه وهو مات ولما جدا، الرشيد عند منزلته

انتهى. بالري، والعربية الفقه دفنت

 بن جعفر بن هارون بن بنزياد محمد بن الحسن بن محمد-١٦٣٥
النقاش. المقرى بكر أبو سند

 شاهين، بن حفص أبو نسبه :٢٠١/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 خرشة بن سماك دجانة أبي مولى إنه ويقال األصل، موصلي وهو

 كتابا فيه صنف للتفسير، حافظا القرآن، مجروف عالما وكان األنصاري،

 العلوم، من وغيرها القراءات في تصانيف وله الصدور، شفاء سماه:

 ومصر، ومكة، والبصرة، بالكوفة، وكتب وغربا، شرقا الكثير سافر وكان

 النهر، وراء وما خراسان، وببالد والجبال، والموصل، والجزيرة، والشام،
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 بن وإبراهيم الكجي، مسلم وأبي الختلي، سفيان بن إسحاق عن: وحدث

 مجاهد، بن بكر أبو عنه: روى ذكرهم، يطول وخلق الحلواني، زهير

 بن حفص وأبو الدارقطني، الحسن وأبو الخلدي، محمد بن وجعفر

 محمد بن طلحة وقال مشهورة، بأسانيد مناكير أحاديثه وفي وقال: شاهين،

 عليه والغالب الحديث، في يكذب كان فقال: النقاش، ذكر أنه جعفرم ابن

 إحدى سنة في توفي منكر، حديثه كل البرقاني،: بكر أبو وقال القصص،

 اعتمد وقد ٣٨/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال وثالثمائة، وخمسين

رواياته. على التيسير صاحب

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

الموصلي. جعفر أبو بدينا، بن هارون بن الحسن بن محمد -١٦٣٦

 عن: بها وحدث بغداد، سكن :١٩١/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن الله عبد بن ومحمد السكوني، همام وأبي الضبي، عبدة بن أحمد

 القديسي، إبراهيم بن وأحمد الخطي، علي بن إسماعيل عنه: روى عمار،

 علمت ما به، بأس ال الدارقطني: قال وغيرهم، القطيعي، مالك بن بكر وأبو

 له وترجم انتهى. وثالثمائة، ثمان سنة توفي المنادي: ابن قال خيرًا، إال

التاريخ. من ملخصًا ١٣٧/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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المعشاري. ثم الهمداني يزيد أبي بن الحسن بن محمد - ١٦٣٧

 الثوري، سفيان عن: روى واسط، نزيل الكوفي، الحسن أبو

 عباد بن وشهاب البغوي، منيع بن أحمد عنه: وروى األعمش، وسليمان

 وقال حبان، وابن سفيان بن ويعقوب داود وأبو أحمد ضعفه العبدي،

 عدي: ابن وقال بثقة، ليس معين؟ بن يحيى وقال بالقوي، ليس حاتم: أبو

 فلم حديثه الترمذي حسن الذهي: وقال حديثه، يكتب ضعفه ومع

الترمذي. له روى يحسن،

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

 طالب أبو بكير بن الله عبد بن أحمد بن الحسين بن محمد - ١٦٣٨

التاجر.

 مالك بن بكر أبا سمع: : ٢٥٣/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 ماسي، بن إبراهيم بن الله وعبد السبيعي، ابن محمد أبا والخير القطيعي،

 يوم في ومات أبيه، بخط كلها وسماعاته صدوقا، وكان عنه كتبنا وقال:

 له وترجم وأربعمائة، وثالثين ست سنة من اآلخرة جمادى ثالث األربعاء

 عنه: روى وقال: عنه، مختصرا :٥٦٠/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

المقرئ. قيداس بن محمد بن وأحمد الخطيب،

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

.مسنديهما في الباقي عبد ابن
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العامري. زعالن بن الحر بن إبراهيم بن الحسين بن محمد - ١٦٣٩

 روى إشكاب، بن علي أخو الحافظ البغدادي، إشكاب بن جعفر أبو

 العامري، إبراهيم بن الحسين وأبيه الرازي، سليمان بن إسحاق عن:

 حاتم: أبي ابن الرحمن عبد قال والنسائي، داود، وأبو البخاري، عنه: وروى

 خراش: ابن وقال صدوق، فقال: عنه أبي سئل ثقة، وهو أبي مع عنه كتبت

 كان وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره واألمانة العلم أهل من كان

 الخطيب: وقال جليل، ثبت ثقة مسلمة: وقال يتعسر، حديث صاحب

 إحدى سنة محرم من خلون لعشر الثالثاء يوم توفي حافظا، ثقة كان

 داود وأبو البخاري له روى سنة، ثمانون وله ومائتين، وستين

والنسائي.

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

.مسنديهما في محمد

 الخثعمي جعفر أبو عمر بن حفص بن الحسين بن محمد-١٦٤٠

الكوفي االشناني

 عن: بها وحدث بغداد، قدم :٢٣٤/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن محمد كريب وأبي العرزمي، أحمد بن وعباد الرواجني، يعقوب بن عباد

 سليمان بن محمد بن محمد عنه: روى وغيرهم، الهمداني، العالء

 السماك بن عمرو وأبو المحاملي، الله عبد أبو والقاضي الباغندي،
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 يوم صفر من خلون لسبع مات مأمون، ثقة الدارقطني: قال وغيرهم،

 ووصفه انتهى. حجة، ثقة وكان وثالثمائة، عشرة خمس سنة الخميس

 »تاريخ في وقال المحدث، الحجة باإلمام ؟٥٢٩/١٤ »السير« في الذهي

 بقي الكوفي، النجار بن جعفر بن محمد أصحابه وآخر :٢٩٧/٧ اإلسالم«

انتهى. وأربعمائة، اثنتين سنة إلى

 تاريخ عن ٣٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في الحارثي له وروى الخطيب،

الهمذاني. جعفر أبو أبان بن سعيد بن الحسين بن محمد-١٦٤١

 عن: بها وحدث بغداد، قدم ٢٣٨/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 الله وعبد األنطاكي، مشكان بن ومحمد المصري، رشدين بن محمد بن أحمد

 الحسين أبو عنه: روى وغيرهم، المكي، مسرة أبي بن أحمد ابن

 بن علي قال والدارقطني، الجراحي، الحسن أبو والقاضي البواب، ابن

 عدي بن بكر وأبو الزهري غالم بن محمد أبو وقال ثقة، الحافظ: عمر

 دمشق« »تاريخ في عساكر ابن وقال بالمرضي، هو ليس الفقري:

له. أصل ال واإلسناد المتن منكرة أحاديث له رأيت :٣٤٣/٥٢

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

٠٥ مند
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اآلجري. بكر أبو الله عبد بن الحسين بن محمد -١٦٤٢

 شعيب وأبا الكجي، مسلم أبا سمع: :٢٤٣/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 الملك وعبد علي عنه: وحدثنا الحلواني، يحيى بن وأحمد الحراني،
 دينا صدوقًا ثقة وكان قال: المقرئ، عمر بن أحد بن وعلي بشران، ابنا

وثالثمائة. ستين سنة المحرم في توفي كثيرة، تصانيف وله

عنه. ملخصًا ١٥٣/١٥ اإلسالم« »تاريخ في هي لذ ا له وترجم

 تاريخ عن ٣٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

 البعقوبي، الحسن أبو حدون بن علي بن الحسين بن محمد-١٦٤٣

بعقوبا. أهل من

 القضاء وولي ببغداد، الحسبة ولى ٢٥٢/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 سمع أنه يذكر وكان الصيدالني، بن القاسم أبي عن: وحدث ببعقوبا،

 وعشرين تسع سنة في ببعقوبا عنه كتبت عيسى، بن علي بن عيسى من
 وأربعمائة، ثالثين سنة من األول ربيع شهر في بحلوان قتل وأربعمائة،

األكراد. أمير الشوك أبو قتله

 تاريخ عن ٣٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوازرمي له ترجم قلتم

الخطيب.
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 يعلى أبو أحمد بن خلف بن محمد بن الحسين بن محمد-١٦٤٤

خازم. أبي أخو وهو الفراء بابن المعروف

 حبابة، بن القاسم أبي عن: حدث :٥٥/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 كان وقال: البزاز، معروف بن وعلي البيع، مالك بن أحمد بن الله وعبد

 درس حنبل، بن أحمد مذهب على تصانيف وله الحنابلة، الفقهاء أحد

وأربعمائة. وخسين ثمان سنة توفي كثيرة، سنين وأفتى

 بكر أبو عنه: روى :١٠١/١٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

الكلوذاني. الخطاب وأبو محمد، الحسين أبو القاضي وابنه الخطيب،

مسنده. في الباقي عبد بن محمد له روى قلت:

 بن محمد بن عمار بن محمد بن أحمد الحسين أبي بن محمد -١٦٤٥

الشهيد. الحافظ الهروي، الفضل أبو الجارود، بن المعلى بن حازم

 بعلل عارف كبير، إمام :٣٢٩/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بين التي األحاديث من حديثا وثالثون بضعة فيه »جزء« له الحديث،

 بن والحسين نجدة، بن أحمد سمع: صحيحه، في مسلم أخرجها قد عللها،

 ورحل وطبقتهم، األنصاري، إبراهيم بن الله عبد بن ومحمد إدريس،

 الحافظ، علي أبو عنه: روى السراج، من فسمع نيسابور ودخل وطوف،

 بن ومحمد النيسابوريون، سعد بن الله وعبد الحجاجي، الحسين وأبو

— ١٠١ —
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 أنظر كأني يقول: بمكة الحداد أحمد بن بكير سمعت الحاكم؟ وقال المظفر،

 وهو السيوف، أخذته وقد الحسين، أبي بن محمد الفضل أبي الحافظ إلى

 سنة الكعبة عتبة على رأسه سقط حتى الباب مجلقتي جميعا بيديه متعلق

 عشرة، سبع سنة ذلك كان وإنما قال كذا وثالثمائة، وعشرين ثالث

الله. لعنهم القرامطة، قتلته واحد، غير وأرخه

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

- مسنده

النشائي. خربان بن حرب بن محمد-١٦٤٦

 ابن ومحمد القطان، سعيد بن يحيى عن: روى الواسطي، الله عبد أبو

 حاتم: أبو قال داود، وأبو ومسلم، البخاري، عنه: وروى الطنافسي، عبيد

 مات »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، كان الطبراني: وقال صدوق،

داود. وأبو ومسلم البخاري له روى ومائتين، وخمسين خس سنة

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

مسندبهما

عائشة. بن حفص بن محمد-١٦٤٧

 بن عمر بن الله عبيد عمه سمع :٦٥/١ »التاريخ« في البخاري قال

 الجرح وفي البصري، التيمي القرشي الله عبيد ابنه: منه سمع موسى،

ذكرنحوه.٣١٧١ والثفات ١٢٨٣٧

-١٠٢-
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 وروى حنيفة أبا سمع : ١٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في عنه

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

المروزي. بكر أبو سنجان بن حمدويه بن محمد-١٦٤٨

 نصر بن سويد عن المبارك ابن كتب روى :٣٨١/٤ ماكوال: ابن قال

 بن ومحمد النقاش الحسن بن محمد عنه: روى والحميدي، حجر بن وعلى
 في الذهي عنه حكاه وثالثمائة، ثالث سنة مات الفقيه، المروزي محمود

.٧٢/٧ اإلسالم« »تاريخ

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

الله عبد ابو التميمي حيان بن حميد بن محمد -١٦٤٩
الرازي.

 عنه: وروى المقرئ، يزيد بن الله وعبد المبارك، بن الله عبد عن: روى

 بأس، به ليس ثقة معين: بن يحيى قال ماجه، وابن والترمذي، داود، أبو

 ليس النسائي: وقال نظر، فيه حديثه البخاري: وقال كيس، رازي

 ويحيى، أحمد رضيه الشأن، بهذا عالمًا حافظًا كان الخليلي: وقال بثقة،

 والترمذي داود أبو له روى ومائتين، وأربعين ثمان سنة مات

ماجه. وابن

مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 القصي حنيفة أبو ماهان بن محمد بن حنيفة بن محمد -١٦٥٠

الواسطي.

 عن: بها وحدث بغداد، سكن ٢٩٦/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 وخالد المقدمي، يحيى بن محمد بن والمقدم ماهان، بن محمد بن أحمد عمه

 ومحمد الشافعي، بكر وأبو مخلد، بن محمد عنه: روى السمتي، يوسف ابن

 عن وأسند بالقوي ليس الدارقطني: وقال وغيرهم، مقسم بن الحسن ابن

 بن حنيفة بن محمد حنيفة أبو نبانا قال: الرزاز، سعيد بن محمد بن علي

 انتهى الديزج، درب في ببغداد ومائتين وتسعين سبع سنة في إمالء ماهان

التاريخ من ملخصًا ١٠٢٢/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

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

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد محمد

.البغوي األحوص أبو حيان بن محمد -١٦٥١

 الجراح، بن ووكيع علية، بن إسماعيل عن: روى بغداد، نزيل

 يحيى بن ومحمد حنبل، بن وأحمد مسلم، عنه: روى يمان، بن ويحيى

 وقال ثبتا، كان شيبة: بن يعقوب وقال ثقة، معين بن يحيى قال الذهلي،

 وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره صدوق، األسدي: محمد بن صالح

 ومائتين، وعشرين سبع سنة مات ثقة، وكان كيثرًا سماعًا سمع سعد: ابن

مسلم له روى

-١٠٤-
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 في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠ مسنده

السعدي. التميمي خازم بن محمد -١٦٥٢

 وسهيل األعمش، سليمان عن: روى الكوفي، الضرير معاوية أبو

 وإسحاق حنبل، بن أحمد عنه: وروى الحجاج، بن وشعبة صالح، أبي ابن

 يرى وكان ثقة، كوفي العجلي: قال معين، بن ويحيى راهويه، ابن
 خراش ابن وقال ثقة، النسائي: وقال فيه، القول لين وكان اإلرجاء،

 حبان ابن وذكره اضطراب، فيه غيره وفي ثقة، األعمش في وهو صدوق،
 ابن وقال خبيثا، مرجائً كان ولكنه متقنا، حافظًا كان وقال: »الثقات"، في

 خس سنة مات مرجائ، وكان يدلس، الحديث كثير ثقة كان سعد:

الجماعة. له روى ومائة، وتسعين

 تاريخ عن ١٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 شيخ وهو المسانيد، هذه في عنه وروى حنيفة أبا سمع وقال: البخاري،

ومسلم. البخاري شيوخ

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

الكالعي. بنخلي -محمدبنخالد١٦٥٣

 بن وبشر الوهي، خالد بن وأحمد أبيه، عن: روى الحسين، أبو

 قال عوانة، وأبو الدوالبي، بشر وأبو النسائي، عنه: روى شعيب،
-١٠٥ —
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 به ليس الدارقطني: وقال صدوق، حاتم: أبي ابن وقال ثقة، النسائي:

النسائي. له روى بأس،

 حنيفة أبا وسمع :١٥/٣ المسانيد« »جامع في لخوارزمي له وترجم

 بن محمد بن أحمد عنه يروي الذي وهو المسانيد، هذه في عنه وروى الكثير

 حنيفة أبي اإلمام عن جده عن أبيه عن مسنده في الكالعي خلي بن خالد

الله. رحه

مسنده. في الباقي عبد بن محمد له روى قلت:

خالد. أبو الضي خالد بن محمد-١٦٥٤

 روى األسد، سؤر ولقبه الكوفي، حي أبو ويقال: يحيى، أبو ويقال:

 الحميد عبد بن جرير عنه: وروى مالك، بن وأنس النخعي، إبراهيم عن:

 في حبان ابن وذكره بأس، بجديثه ليس حاتمن أبو قال الثوري، وسفيان الضي،

 األسد أكله األسد، سؤر له: يقال أحمد: أبو الحاكم وقال »الثقات«،

الترمذي. له روى الحديث، منكر األزدي: وقال بعد، وعاش

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

مسانيدهم في خسرو وابن محمد

البصري. عمرو أبو راشد بن خزيمة بن محمد-١٦٥٥

 المصرية بالديار حدث ٦٠٧/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 وروى وجماعة، منهال، بن وحجاج األنصاري، الله عبد بن محمد عن:

 الموت وأدركه والطحاوي، جوصا، ابن عنه: روى سلمة، بن حماد كتب

ومائتين. وسبعين ست سنة اآلخرة، جمادى في باالسكندرية

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

الكوفي. التيمي صالح بن خلف بن محمد ٣١٦٥٦

 السلولي، إسحاق عن: روى :٤٠٢/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
 منه سمعت صدوق حاتم: أبي ابن قال مخلد، بن وخالد غنام، بن وطلق

انتهى. وماتين، وستين أربع سنة مات عقدة: ابن وقال بالكوفة،

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

الله. عبد أبو خلف بن عحمد — ١٦٥٧

 شيوخ من مزدة بابن يعرف ن ١٢٣/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 وخسين تسع سنة توفي أنه تاريخه في خلد ابن ذكر الدوري. مخلد بن محمد

ومائتين.

 بن خلف ابن وهو التيمي، خلف بن محمد : ١٢٨٩٢ »الجرح« وفي

 بن وإسحاق غنام، بن طلق عن: روى الكوفي، األعلى عبد بن صالح

 وهو بالكوفة منه سمعت القطواني، مخلد بن وخالد السلولي، منصور

 تاريخ إلى ٣٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ونسبه صدوق،

انتهى. الناس، عليه نزل المعروفين من البخاري: وقال البخاري،
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مسنده. في الحارثي له وروى منه، المطبوع في أجده لم قلت:

الكرماني. الحنفي عمرو بن خليد بن محمد-١٦٥٨

 زياد، بن الواحد وعبد األحوص، وأبي المبارك، ابن عن: روى

 ذكره ضعف، فيه مناكير، روى مندة: ابن قال إبراهيم، ابنه عنه: وروى

 ٥٣٨/٣ »الميزان« في كذا ضعيف، قطني: الدرار وقال ووهاه، حبان ابن

.٦٧٥٩واللسان

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

٠ مسنديهما في محمد

 الفقيه بيان بن سيار بن سليمان بن داود بن عمحمد-١٦٥٩

بكر. أبو

 عن: بها وحدث مصر، نزل :٢٦٥/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 الفتح أبو عنه: روى الطائي، نصر بن وعثمان الطبري، جعفر أبي

 يوم توفي ثقة، كان وقال: البلخي، مسرور بن محمد بن الواحد عبد

وثالثمائة. وثالثين ست سنة الخميس

الخطيب. تاريخ عن ٣٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

النيسابوري. الله عبد أبو السندي، ابن رجاء بن محمد -١٦٦٠

»التاريخ« في الخطيب قال االسفرائيني، رجاء بن محمد بن محمد والد
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إبراهيم. بن ومكي شميل، بن النضر سمع: : ١٨٩/٣

 بن إسحاق بن ومحمد الذهلي، علي بن وإبراهيم محمد، ابنه عنه: روى
 بن بكر أبو أهلها: من عنه فروى بها، وحدث حاجا، بغداد وقدم خزيمة،

 بن محمد الله عبد أبو قال المرثدي، شر بن وأحمد القرشي، الدنيا أبي

 بكر أبو وابنه الله عبد أبو وابنه السندي ابن رجاء الحافظ: يعقوب

. ١٢٢٦/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم أثبات، ثقات ثالثتهم

٠٣٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

يوسف. أبي صاحب الفقيه الخراساني رجاء أبي بن محمد-١٦٦١

 المأمون، أيام ببغداد القضاء ولي : ١٨٨/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 بغداد المأمون قدم لما وقال: القاضي، يوسف أبي أصحاب من وهو

 من رجل وهذا الخراساني، رجاء أبي بن محمد الشرقية على استقضى

 حسن يوسف، أبي أصحاب من وهو حنيفة، أبي مذهب في المقدمين

 سنة ومات غلقة، مسائل له وكانت والمقايسة، والدور بالحساب العلم

 مدينة على قاض وهو سماعة، بن محمد إلى عمله فضم ومائتين؛ سبع

. ١٧٧/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم المنصور

٣٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الرؤاسي. الكألبي ربيعة بن محمد-١٦٦٢

سفيان عن: روى الجراح، بن وكيع عم ابن الكوفي الله عبد أبو
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 معين، بن ويحيى حنبل، بن أحمد عنه: وروى األعمش، وسليمان الثوري،

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

 فرنة بن إبراهيم بن محمد وقال الحديث، صالح حاتم: أبو وقال

 لين، فيه الساجي: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، والدارقطني:

واألربعة. المفرد« »األدب في البخاري له روى األزدي، وتبعه

 تاريخ عن ١٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في عنه وروى حنيفة أبا سمع وقال: البخاري،

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

الصيرفي. الكوفي هشام أبو التميمي زائدة بن محمد - ١٦٦٣

 وروى المدني، إسحاق وأبي سليم، أبي بن وليث أبيه، عن: روى

 سعيد وأبو األنصاري، موسى بن وإسحاق الحارث، بن منجاب عنه:

 القدر، يرى كان معين: ابن وقال بمعروف، ليس حاتم: أبو قال األشج،

»الكشف« في الحارثي له روى قلت: مسلم. له روى

األهوازي. همام أبو الزبرقان، بن محمد -١٦٦٤

 عنه: وروى الثوري، وسفيان المكي، مسلم بن إسماعيل عن! روى

 أبو وقال ثقة، المديني: بن علي قال بندار، بشار بن ومحمد المديني، بن علي

وقال وسط، صالح زرعة: أبو وقال صدوق، الحديث صالح حاتم:
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 ابن وذكره بأس، به ليس النسائي: وقال الحديث، معروف البخاري:

 ثقة، الدارقطني: عن البرقاني وقال أخطأ، ربما وقال: »الثقات« في حبان

 حديث صاحب يكن لم معين: ابن قال »الثقات» في شاهين ابن وقال

الترمذي. سوى الجماعة له روى به، بأس ال ولكن

 تاريخ عن ١٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في عنه وروى حنيفة أبا سمع وقال: البخاري،

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

البصري. الحنظلي التميمي الزبير بن محمد -١٦٦٥

 عنه: روى العزيز، عبد بن وعمر البصري، والحسن أبيه، عن: روى

 بن إسحاق قال الثوري، وسفيان ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو زيد، بن حماد

 في بالقوي ليس حاتم: أبو وقال شيء، ال ضعيف معين: ابن عن منصور

 والذي الحديث، قليل األصل كوفي بصري عدي: ابن وقال إنكار، حديثه

والنسائي. »المراسيل« في داود أبو له روى وأفراد، غرائب يرويه

 تاريخ عن ٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

مسنده. في حنيفة أبو عنه روى قد وقال: البخاري،

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

مسانيدهم. في خسرو
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البلخي. الله عبد ابو شداد بن زرعة بن محمد -١٦٦٦

 عن: بها وحدث بغداد، قدم :٢٩٠/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 الخطي، علي بن وإسماعيل مخلد، بن محمد عنه: روى سعيد، بن قتيبة

ومائتين وثمانين ثمان سنة حاجًا بغداد قدم قانع: ابن قال

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

مسنده.

الكوفي. الثعلي عالقة بن زياد بن محمد-١٦٦٧

 البخاري قال وجماعة، أباه سمع : ١٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال
 وسمع شعبة، بن والمغيرة وجريرًا، شريك، بن أسامة سمع زيادم أبيه ترجة في

مالك. أبو كنيته معين: ابن قال البخاري قال وشعبة، الثوري، منه:

 وروى الله رحمه حنيفة أبا محمد ابنه وسمع الله: عباد أضعف يقول

المسانيد. هذه في عنه

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

األصبهاني. مخلد بن زياد بن محمد-١٦٦٨

 بن النعمان عن مكثر م ٦٧١/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الزجاج، عيسى بن ومحمد سمويه، بن إسماعيل عنهم روى السالم، عبد

٠١٨٢/٢ أصبهان« »أخبار تاريخه في وذكره الحافظ، نعيم أبو وثقه
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مسنده. في نعيم أبو له روى قلت.

المالكي. البجاني خالد أبي بن بنزيد محمد-١٦٦٩

 :٣٥٨/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال باألندلس، إلبيرة نزيل

 الرحلة وفي سحنون، بن محمد عن أخذ وقد واألحكام، الفتيا عليه دارت

انتهى. عنه، وحملوا عمره وطال الحكم عبد ابن من

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

الهاشمي. الله عبد ابو حسين بن علي بن زيد بن محمد - ١٦٧٠

 من زيد بن محمد كان ن٢٠٩/٣ بغداد« »تاريخ في الخطيب قال

وبيانا لسانًا هاشم بني رجاات

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت

 ويقال: جعفر أبو موالهم التميمي، سابق بن محمد - ١٦٧١

الكوفي. البزاز سعيد أبو

 فضالة، بن ومبارك قدامة، بن وزائدة طهمان، بن إبراهيم عن: روى

 الفراء، الوهاب عبد بن ومحمد البزار، الصباح بن الحسن عنهم روى

 وقال بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، كوفي العجلي؟ قال خيثمة، وأبو

ماجه. ابن سوى الجماعة له روى ضعيف، معين: ابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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 بن الحارث عبد بن عمرو بن بشر بن السائب بن محمد - ١٦٧٢

الكوفي. النضر أبو الكلي العزي عبد

 هانئ، أم مولى باذام صالح وأبي وسلمة، سفيان أخويه عن: روى

 قال المبارك، وابن سلمة، بن وحماد والسفيانان، هشام، ابنه عنه: روى

 يحيى تركه البخاري: وقال بشيء، ليس معين بن يحيى عن الدوري

 النسيان، عليه وغلب الكلي كبر هارون: بن يزيد وقال مهدي، وابن
 صالح، أبي عن وخاصة صالحة، أحاديث ذكرت ما غير له عدي: ابن وقال

 ثقات عنه وحدث تفسيره، من أطول ألحد وليس بالتفسير، معروف وهو

 فيما ولشهرته مناكير ففيه الحديث في وأما التفسير، في ورضوه الناس من

 روى ومائة، وأربعين ست سنة بالكوفة مات حديثه، يكتب الضعفاء بين

التفسير. في ماجه وابن الترمذي له

 حنيفة أبو عنه رواه ٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

المسانيد. هذه في

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 بن سعد بن عطية بن الحسن بن محمد بن سعد بن محمد - ١٦٧٣

العوفي. جعفر أبو جنادة

 هارون، بن يزيد عن: حدث :٣٢٢/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 يحيى عنه: روى وغيرهم، السهمي، بكر بن الله وعبد عبادة، بن وروح
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 وغيرهم، الحكيمي، الله عبد وأبو مخلد، بن ومحمد صاعد، بن محمد ابن

 ربيع سلخ وتوفي به، بأس ال الدارقطني: وقال الحديث، في لينًا كان وقال:

 »تاريخ في الذهي له وترجم انتهى. ومائتين، وسبعين ست سنة اآلخر

التاريخ. من ملخصًا ٦٠٨/٦ اإلسالم«

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

٠ يهما مسند

البخاري. الحافظ بكر أبو حم، بن سعيد بن محمد — ١٦٧٤

 ثم ،٢٦٣ ص جرجان« »تاريخ في السهمي يوسف بن حمزة ذكره
 بن الله عبد ترجة ضمن ببغداد، به حدث أنه وذكر حديثًا عنه روى

-م٤٣٢عيسيىالجرجاني-

 تاريخ عن ٣٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

النجار. ابن

األنصاري. سعد بن حاد بن سعيد بن محمد — ١٦٧ ه

 بن وخلد بشير، بن عتاب عن: روى البزاز، الحراني، إسحاق أبو

 بكر وأبو عروبة، وأبو النسائي، عنه: وروى بكير، بن ومسكين يزيد،

 وأربعين خس أو أربع سنة مات هو، ما أدري ال النسائي: قال الباغندي،

النسائي. له روى ومائتين،

-١١٥-



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

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

سعيد. أبو سابق بن سعيد بن محمد ١٦٧٦

 بن الله عبد عن: روى قزوين، نزيل الرازي، الله عبد أبو ويقال:

 إدريس بن محمد حاتم أبو عنه: وروى الرازي، جعفر وأبي المبارك،

 بن يعقوب قال الرازي، الكريم بنعبد الله عبيد زرعة وأبو الرازي،

 في حبان ابن وذكره المحل، كبير ثقة الخليلي: وقال صدوق، ثقة شيبة:

 داود أبو له روى ومائتين، عشرة ست سنة بقزوين توفي »الثقات«،

والنسائي.

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

 جعفر، أبو الكوفي، الله عبد بن سليمان بن سعيد بن محمد -١٦٧٧

حدان. ولقبه األصبهاني. ابن

 المبارك، بن الله وعبد األصبهاني، سليمان بن محمد عمه عن: روى

 الذهلي، يحيى بن ومحمد الرازي، زرعة أبو وعنه: سليمان، بن وزافر

 ثقة، النسائي: وقال متقن، شيبة: بن يعقوب قال سفيان، بن ويعقوب

 له روى ثقة، كوفي عدي: ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره

والنسائي. والترمذي البخاري

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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 بن عيسى بن إبراهيم بن الرحمن عبد بن سعيد بن محمد - ١٦٧٨

القشيري. مرزوق

 في الذهي قال ومؤرخها، الرقة نزيل الحافظ الحراني علي أبو

 بن وعلي الحراني، سيف بن سليمان سمع: :٦٨٣/٧ اإلسالم« »تاريخ

 بن محمد أحمد أبو عنه: وروى وجماعة، العالء، بن وهالل النفيلي، عثمان

 الحسين وأبو غندر، البغدادي جعفر بن ومحمد الدهان، جامع بن الله عبد

وثالثمائة. وثالثين أربع سنة إلى عاش جميع، ابن

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

- ه مسند

البغدادي. غالب بن سعيد بن محمد - ١٦٧٩

 الشافعي، إدريس بن محمد عن: روى الضرير، العطار يحيى أبو

 التفسير، في ماجه ابن عنه: وروى خلد، بن الضحاك عاصم وأبي

 بن الرحمن عبد قال الشافعي، سريج بن عمر بن أحمد العباس وأبو

 ثقة، كان الخطيب: وقال ثقة، صدوق وهو أبي مع عنه كتبت حاتم: أبي

 سنة مات ثقة، قاسم: بن مسلمة وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره

التفسير. في ماجه ابن له روى ومائتين، وستين إحدى

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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الباهلي. الله عبد بن سلمة بن محمد -١٦٨٠

 ابن ويحيى عجالن، بن محمد عن: روى الحراني، الله عبد أبو موالهم

 الجرجرائي، الصباح بن ومحمد حنبل، بن أحمد عنه: وروى أنيسة، أبي
 فضل له عالمًا فاضالً ثقة كان سعدن بن محمد وقال ثقة، النسائي: قال

 أدركنا عروبة: أبو وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره وفتوى ورواية

 عتاب من أرفع ثقة العجلي: وقال وحفظه، فضله في يختلفون ال الناس

 له روى ومائة، وتسعين ثالث أو اثنتين أو إحدى سنة مات بشير، ابن

واألربعة. ومسلم »األدب« وفي اإلمام« خلف »القراءة في البخاري

 تاريخ عن ١٦/٣«المسانيد »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في عنه وروى حنيفة أبا سمع وقال: البخاري،

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 المعروف الواسطي بكر أبو الحارث بن سليمان بن محمد - ١٦٨١

بالباغندي.

 أحمد بن علي الحسن أبو لي ذكر : ٢٩٨/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 فأنكرت الثوري، سفيان صاحب منصور بن الحارث جده أن النعيمي

 العلم أهل بعض رأيت ثم ولدا، منصور بن للحارث أعلم ال ألني ذلك؛

 الرحمن عبد بن الحارث بن سليمان بن محمد فقال: الباغندي، نسب قد

 األنصاري، الله عبد بن محمد عن: بها وحدث بغداد، سكن األزدي،
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 ابنه عنه. روى الزاهد، محمد بن وثابت العبسي، موسى بن الله وعبيد

 جعفر أبو قال الصفار، محمد بن وإسماعيل المحاملي، والقاضي محمد،

 سليمان بن محمد يدي بين جاثيا السجستاني داود أبا رأيت األرزناني:

 وال بالضعف، مذكور والباغندي قلت: الحديث، عن يسأله الباغندي

 حديثه في أعلم وال مستقيمة، كلها رواياته فإن ضعف، علة ألية أعلم

 باس ال الدارقطني: وقال الحديث، ضعيف الخالل: محمد أبو وقال منكرا،

 »تاريخ في الذهي له وترجم ومائتين، وثمانين ثالث سنة مات به،

عنه. مختصرًا ٨٠٤/٦ اإلسالم«

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

٠٥ مسند

 جعفر أبو األسدي جبير بن حبيب بن سليمان بن محمد - ١٦٨٢

العالف. المصيصي

 الزناد، أبي وابن مالك، عن: روى األصل، كوفي بلوين، المعروف

 وقال حاتم، وأبو والنسائي، داود، أبو عنه: روى بالل، بن وسليمان

 في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال صدوق، صالح حاتم: أبو

 روى ومائتين، وأربعين خس سنة مات ثقة، كان مسلمة: وقال »الثقات«،

والنسائي. داود أبو له

 حنيفة أبي عن يروي :١٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال
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 أنه والظاهر سليمان بن محمد أسماءهم القرن ذلك في المشائخ من جماعة

البغدادي. أبو حبيب بن سليمان بن محمد

مسنديهما. في محمد بن وطلحة المظفر بن محمد له روى قلت:

 الحصين بن عمرو بن سليمان بن محمد بن سليمان بن محمد - ١٦٨٣

لنعماني. ا لباهلي ا جعفر أبو

 عن: بها وحدث بغداد، قدم :٣٠٢/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 الرحمن عبد بن والحسين خداش، أبي بن الصمد عبد بن الله عبد

 شاهين، بن حفص وأبو الدارقطني، الحسن أبو عنه: وروى الجرجرائي،

 سنة مات الثقات، من كان الدارقطي: وقال القواس، عمر بن ويوسف

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، وعشرين اثنتين

ملخصًاعئه. ٤٦٥/١٣

.مسنده في نعيم أبو له روى :قلت

 اليشكري سليمان بن هشام بن سليمان بن محمد -١٦٨٤

أبوجعفر.

 روى الوراق، مطر بنت سعيدة بنت ابن الشطوي علي أبو ويقال:

 وأبو خزيمة، ابن وعنه: حميد، بن وعبيدة نمير، بن الله وعبد علية، ابن عن:

 ال حبان: ابن وقال نظر، أمره في عقدة: ابن قال جوصا، وابن عوانة،
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 منكر ضعيف النيسابوري: علي أبو وقال بجال، به االحتجاج يجوز

ماجه. ابن له روى الحديث،

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

 التميمي، وكيع بن هالل بن الله عبيد بن سماعة بن محمد - ١٦٨٥

الكوفي. الله عبد أبو

 يوسف وأبي الشيباني، الحسن بن ومحمد سعد، بن الليث عن: روى

 عمران بن ومحمد الوشاء، عنبر بن محمد بن الحسن عنه: روى القاضي،

 وهو يوسف أبو القاضي توفي الخطي: علي بن إسماعيل قال الضبي،

 فولى توفي، حتى يوسف ابنه بعده المنصور مدينة قضاء فتولى القضاء، على

 علي بن الحسين الله عبد أبو القاضي وقال سماعة، بن محمد مكانه

 وهو سماعة بن محمد جميعا: ومحمد يوسف أبي أصحاب ومن الصيمري:

 القضاء وولي واألمالي الكتب وروى النوادر، كتب الثقات، الحفاظ من

 بن يحيى قال المعتصم، أيام في بصره ضعف حتى يزل فلم للمأمون ببغداد

 في سماعة بن محمد يصدق كما يصدقون الحديث أصحاب كان لو معين!

 سماعة بن محمد عن باسناده الخطيب وروى نهاية، على لكانوا الرأي
 فيه ماتت واحدًا يوما إال األولى التكبيرة تفتني لم سنة أربعين مكثت قال:

 صالة وعشرين خسًا فصليت فقمت جماعة في واحدة صالة ففاتتني أمي،

 صليت قد محمد يا فقال: آت فاتاني عيناي فغلبتني التضعيف، بذلك أريد
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 بن طلحة وقال المالئكة، بتأمين لك كيف ولكن صالة وعشرين خسما

للتميز. المزي ذكره ومائتين، وثالثين ست سنة سماعة ابن توفي محمد:

 تاريخ عن ٣٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن الحارثي له وروى الخطيب

دويد. بن عمارة بن عسكر بن سهل بن محمد - ١٦٨٦

 البخاري، بكر أبو موالهم التميمي، مستور بن عسكر ابن ويقال

 بن الحكم اليمان وأبي همام، بن الرزاق عبد عن: روى بغداد، سكن

 بن أحمد وأبو النسائي قال والنسائي، والترمذي، مسلم، عنه: وروى نافع،

 وخمسين إحدى سنة مات صدوقا، ثقة كان مسلمة: وقال ثقة، عدي:

والنسائي. والترمذي مسلم له روى ومائتين،

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

العابد. الكوفي، بكر أبو الغنوي سوقة بن محمد - ١٦٨٧

 السفيانان، عنه: وروى النخعي، وإبراهيم مالك، بن أنس عن: روى
 أبو وقال خزازا، وكان ثبت، كوفي العجلي: قال ، المبارك، بن الله وعبد

 في حبان ابن وذكره مرضى، ثقة، النسائي: وقال الحديث، صالح حاتمم

 سفيان: بن يعقوب وقال ثقة، فاضل كوفي الدارقطني: وقال »الثقات"،

الجماعة. له روى وثقاتهم، الكوفة أهل خيار من
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 تاريخ عن ١٢/٣«المسانيد »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له وروى البخاري،

مسانيدهم في خسرو وابن محمد بن وطلحة

السلمي. الفرج بن سالم بن محمد - ١٦٨٨

 بن الله عبد عن: روى البيكندي، البخاري الله عبد أبو موالهم

 بن محمد بن إبراهيم وابنه البخاري، عنه: وروى أنس، بن ومالك المبارك،

 ثقة حاتم: أبو وقال »الثقات"، في حبان ابن ذكره المؤدب، البيكندي سالم

 ومائتين، وعشرين سبع سنة مات ثقة، كان ماكوال: ابن وقال صدوق،

البخاري. له روى

 تاريخ عن ٣٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
 عنه ويروي كثيرًا الشيباني الحسن بن محمد عن: يروي وقال: البخاري،

المسانيد. هذه في رضوان بن محمد

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

القاضي. علي بن جعفر بن سالمة بن محمد — ١٦٨٩

 ومصنف مصر قاضي الشافعي، الفقيه القضاعي الله عبد أبو

 :٥٣/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال ومسندا، مجردًا الشهاب، كتاب

بن الحسن وأبا ثرثال، بن وأحمد الكاتب، أحمد بن محمد مسلم أبا سمع
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 الجليل عبد سعد وأبو الحميدي، عنه: روى بعدهم، وخلقا جهضم،

 قال المغاربة، من كثيرة وجماعة السعيدي، بركات بن ومحمد الساوي،

 مجراه، يجري من بمصر أر ولم علوم، عدة في متفننا كان ماكوال: ابن األمير

 واالعتقاد، المذهب شافعي األثبات، الثقات من كان السلفي: وقال

 وله بمصر، الحكم في ينوب كان ألرمنازي: ا غيث وقال الجملة. مرضي

 إلى الخلق مبتدأ من كراريس، خس في مختصر« »تاريخ منها تصانيف،

 الحجة ذي في توفي الحبال: وقال الشافعي»، »أخبار كتاب وله زمانه.

 الفقيه ٩٢/١٨ »السير« في وقال وأربعمائة، وخمسين أربع سنة بمصر،

العالمة.

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

البصري. عمرة أبي بن بكر أبو األنصاري سيرين بن محمد-١٦٩٠

 عنه: وروى الله، عبد بن وجندب مالك، بن أنس مواله عن: روى

 حدثني حسان: بن هشام قال األوزاعي، الرحمن وعبد السختياني، أيوب

 من حنبل: بن أحمد وقال سيرين، بن محمد البشر من أدركت من أصدق

 ثقة، تابعي، بصري العجلي وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال الثقات،

 ثقة كان سعد: بن محمد وقال وعبيدة، شريح عن الناس أروى من وهو
 سنة مات صمم، به وكان ورعا، العلم كثير إمامًا فقيهًا رفيعًا عاليًا مأمونًا

الجماعة. له روى ومائة، عشر
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 تاريخ عن ١٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن محمد يوسف أبو له وروى البخاري

مسنديهما. في خسرو وابن

الحنبلي. بكر أبو الفتح بن سيما بن محمد -١٦٩١

 إسحاق بن الله عبد سمع؟ :٣٣١/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 حدثنا صاعد، بن محمد بن ويحيى البغوي، محمد بن الله وعبد المدائني،

صدوقا. كان وقال: الحافظ، نعيم أبو عنه

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

البغدادي. شجاع بن محمد-١٦٩٢

 من وهو وقته، في الرأي أهل فقيه وكان الثلجي، بن الله عبد أبو

 بأئمة لعالقته المجسمة فيه قدح وقد اللؤلؤي، زياد بن الحسن أصحاب

 وروى الجراح، بن ووكيع أسامة، بن حماد عن: روى والرأي، األحناف

 السدوسي، شيبة بن ويعقوب البغوي، حبيش بن إبراهيم بن محمد عنه:
 صالح بن علي وقال القرآن، الناس ويقرئ يتفقه كان المنادي: ابن قال

 يقول: شجاع بن محمد الله عبد أبا سمع أنه جدي لي حكى البغوي:

 وعن القرآن، عليه ختمت إال طابق فيه يبق لم فإنه البيت هذا في أدفنوني

 رمضان في ولدت قال: شجاع بن محمد سمعت قال: الهروي الله عبد أبي
 ساجدًا العصر صالة في وهو ومات قال ومائة، وثمانين إحدى سنة
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للتميز. المزي ذكره ومائتين، وستين ست سنة الحجة ذي من خلون ألربع

 تاريخ عن ١٢/٣«المسانيد »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 وابن محمد بن وطلحة والحارثي العوام أبي ابن له وروى البخاري،

مسانيدهم. في خسرو

المروزي. النبهاني نبهان بن شجاع بن محمد-١٦٩٣

 العزيز وعبد عقيل، بن محمد بن الله عبد عن: روى قريش، مولى

 آدم بن وحامد الحباب، بن زيد عنه: روى المعلم، وحسين رفيع، ابن

 وذكره عنه، سكتوا حاتم: وأبو البخاري قال حماد، بن ونعيم المروزي،

 الحديث، يعرف وال بشيء ليس المبارك: ابن وقال »الضعفاء«، في العقيلي

للتميز. حجر ابن ذكره

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

بزرقان. يعرف المسمعي يعلى أبو عيسى بن شداد بن محمد -١٦٩٤

 مذاهب على المتكلمين أحد كان :٣٥٣/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن وعباد المديني، زكير وأبي القطان، سعيد بن يحيى عن: وحدث المعتزلة،

 أحمد بن ومكرم البرذعي، صفوان بن الحسين عنه: روى صهيب،

 مرة لي وقال جدا، ضعيف البرقاني: قال الشافعي، بكر وأبو القاضي،

 ال يقول: الدارقطني الحسن أبو كان أخرى مرة وقال به، يحتج ال أخرى:
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 في الذهي وقال ومائتين، وسبعين تسع أو ثمان سنة مات حديثه، يكتب

المعتزلي المتكلم المسند المعمر الشيخ :١٤٨/١٣ »السير«

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

٠٥ سحن

شداد. بن رافع بن شوكر بن محمد-١٦٩٥

 سمع :٣٥٢/٥ »التاريخ« في الخطيب قال األصل، طوسي جعفر أبو

 بن حماد أسامة وأبا سعد بن إبراهيم بن ويعقوب جعفر بن إسماعيل

 البزاز إبراهيم بن يعقوب عنه: روى العرني، الحكم بن والقاسم أسامة

 في حبان ابن وذكره انتهى، ثقة، وكان وغيره بالجراب المعروف

 ٣٩/٣المسانيد" »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت: ،٧٦/٩ »الثقات«

 في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له وروى الخطيب، تاريخ عن
نيدهم.. مسا

الترمذي. الله عبد ابو سهل بن صالح بن محمد - ١٦٩٦

 وبغيرها بدمشق سمع ٢٦٦/٥٣ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 بن الهيثم عنه: روى شيبة، أبي بن وعثمان خالد، بن ومحمود عمار، بن هشام

انتهى. المروزي، المحبوبي العباس وأبو الشاشي، كليب

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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السروي. الحسين أبو الطبري الله عبد بن صالح بن محمد -١٦٩٧

 الجبار عبد عن: روى :١٩٤/٧اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن أحمد عنه: وروى وبندار، الدورقي ويعقوب كريب، وأبي العالء، ابن

 محمد بن وجبريل الفقيه، الربيع بن الحسن بن وعلي المعداني، سعيد

انتهى. لين، فيه وقال. الهمذانيون،

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

 األنماطي بكر أبو البغدادي الرحمن عبد بن صالح بن محمد — ١٦٩٨

الحافظ. الصوفي

 بن ثابت عن: روى صالح، بن أحمد اسمه ويقال: بكيلجة، المعروف

 محمد بن أحمد العباس أبو عنه: وروى مسلم، بن وعفان الزاهد، محمد

 وقال صدوق، داود: أبو قال الدوري، مخلد بن ومحمد عقدة، ابن

 مات حافظ، ثقة م »الصلة« كتاب في قاسم بن مسلمة وقال ثقة، النسائي:

النسائي له روى ومائتين، وسبعين إحدى سنة

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

األشج. صالح بن محمد -١٦٩٩

 سمع: صدوق، شيخ ،٨٠٦/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

روى الهمذاني، بجمدان ويعرف سعيد بن وقتيبة حسان، بن الصمد عبد
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 الصيدناني علي بن ومحمد القطان، إبراهيم بن وعلي الرفاء، حامد عنه:

ومائتين. وثمانين أربع سنة توفي وجماعة،

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

مسئدة-

البزاز. البغدادي جعفر أبو الدوالبي الصباح بن محمد -١٧٠٠

 عيينة، بن سفيان عن: روى السنن، كتاب صاحب وهو مزينة، مولى

 قال داود، وأبو ومسلم، البخاري، عنه: وروى المبارك، بن الله وعبد

 وقال مأمون، ثقة معين: بن يحيى وقال ثقة، شيخنا حنبل: بن أحمد

 في وقال حديث، صاحب ثقة شيبة: بن يعقوب وقال ثقة، العجلي:

 مجديثه يحتج ممن ثقة حاتم: أبو وقال بهشيم، عالمًا ثقة كان آخر: موضع

 حبان ابن وذكره يعظمه، أحمد وكان معين، بن ويحيى حنبل بن أحمد عنه حدث

الجماعة له روى ومائتين، وعشرين سبع سنة مات »الثقات»، في

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

 ويعرف عجل بني مولى المذكر العباس أبو صبيح بن محمد-١٧٠١

السماك. بابن

 عروة، بن هشام سمع: م٣٦٨/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 علي بن الحسين عنه: روى األعمش، وسليمان خالد، أبي بن وإسماعيل
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 وأحمد النيسابوري، يحيى بن ويحيى غياث، بن حفص بن وعمر الجعفي،

 ثم مدة، بها فمكث الرشيد هارون زمن بغداد قدم كوفي وهو حنبل، ابن

 ربما علمته، ما صدوقا كان نمير: ابن قال بها، فمات الكوفة إلى رجع

 في الذهي وقال ومائة، وثمانين ثالث سنة مات الضعفى، عن حدث

الوعاظ. سيد القدوة الزاهد :٣٢٨/٨ »السير«

 تاريخ عن ١٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في عنه وروى حنيفة أبا سمع وقال: البخاري،

مسنديهما. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

.مسروق بن محمد بن صدقة بن محمد -١٧٠٢

 وأربعمائة وثمانين تسع سنة ببغداد سمع تاريخه: في النجار ابن قال

 أحكام بكتاب بها وحدث الصيرفي، الجبار عبد بن المبارك الحسين أبي من

 أيضا، باالسكندرية وحدث القشيري، القاسم ألبي وشروطه السماع،

.٣٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي حكاه

الجبالني. -محمدبنصدقة١٧٠٣

 بن إسماعيل بن محمد عن: روى المكتب، الحمصي الله عبد أبو

 محمد حاتم وأبو النسائي، عنه: وروى الوهي، خالد بن ومحمد فديك، أبي

 به، بأس ال النسائي: وقال صدوق، حاتم: أبو قال الرازي، إدريس ابن
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النسائي. له روى به، بأس ال حمصي قاسم: بن مسلمة وقال

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

االسدي. الحجاج بن الصلت بن محمد -١٧٠٤

 المبارك، بن الله عبد عن: روى األصم، الكوفي جعفر أبو موالهم

 الرازي، حاتم وأبو البخاري، عنه: وروى الجعفي، معاوية بن وزهير

 وذكره ثقة، حاتم: وأبو زرعة وأبو نمير، بن الله عبد بن محمد قال

 ومائتين، عشرة تسع أو ثمان سنة مات »الثقات«، في حبان ابن

ماجه. وابن والنسائي والترمذي البخاري له روى

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

 الشيباني النبيل عاصم أبي بن عمرو بن الضحاك بن محمد-١٧٠٥

علي. أبو محمد وكنية

 بها وكتب بأصبهان، نشأ :٣٧٦/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 عمرو بن أحمد عمه عن: بها وروى فسكنها، بغداد إلى انتقل ثم الحديث،

 الخالدي جعفر عنه به حدث والمثاني"، »اآلحاد كتاب عاصم أبي ابن

 الرحيم عبد بن وعمران عاصم بن أسيد عن أيضا علي أبو وحدث

 بن الله وعبد القاضي، حيان بن ناجية الصيدا أبو عنه: روى األصبهانيين،

 ربيع شهر في مات الحافظ، المظفر بن ومحمد الهاشمي، العباس أبو موسى
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 »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، عشرة ثالث سنة من األول

عنه. مختصرًا ٢٧٣/٧ اإلسالم«

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

مسنديهما. في الباقي عبد

بجنب. الملقب الكرميني الله عبد أبو المنذر بن الضوء بن محمد - ١٧٠٦

 بالحديث وعني رحل ،٨٠٦/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 عبيد وأبا مسرهد، بن ومسدد الوليد، وأبا مرزوق، بن عمرو وسمع؟

 بن وعمر الليث، بن أحمد عنه: وروى وطبقتهم، سالم، بن القاسم

 في توفي خنب، لهم: يقال جماعة بخارى أهل وفي والبخاريون، حفص،
 وهو إسنادًا بخارى أهل أعلى من ومائتين، وثمانين اثنتين سنة صفر

انتهى. ومائة، وتسعين تسع سنة مولده الله، شاء إن صدوق

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

الكوفي. جعفر أبو البجلي، خليفة بن طريف بن محمد-١٧٠٧

 روى عياش، بن بكر وأبي إدريس، بن الله وعبد أبيه، عن: روى

 زرعة: أبو قال سفيان، بن والحسن هارون، بن وموسى حاتم، أبو عنه:

 روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة، كان الخطيب: قال الصدق، محله

ماجه. وابن والترمذي داود وأبو مسلم له
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»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

النخعي. مالك بن الطفيل بن محمد-١٧٠٨

 عن: روى فيد، سكن الله عبد بن شريك عم ابن الكوفي، جعفر أبو

 عنه: وروى الضرير، معاوية وأبي عياض، بن وفضيل زيد، بن حماد

 بن الله وعبد الدوري، محمد بن وعباس »األدب«، في البخاري

الترمذي. له روى »الثقات"، في حبان ابن ذكره الدارمي، الرحمن عبد

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

المكي. الزبرقان بن عباد بن محمد-١٧٠٩

 والدراواردي، إسماعيل، بن وحاتم عيينة، ابن عنن روى بغداد سكن

 بواسطة عنه داود أبي سوى الباقون وروى ومسلم، البخاري، عنه: روى

 حديث حديثه أبيه: عن أحد بن الله عبد قال الدارمي، سعيد بن أحد

 أنه قلي في يقع مرة: وقال بأس، به يكون ال أنه وأرجو الصدق، أهل

 في حبان ابن وذكره به، بأس ال معين بن عن زرعة: أبو وقال صدوق،

 وقال ثقة، كان قانع: ابن وقال به، بأس ال جزرة: صالح وقال »الثقات"،

 الجماعة له روى ومائتين، وثالثين أربع سنة آخر توفي وغيره: البخاري

داود. أبي سوى
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 تاريخ عن ٤٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

 جعفر أبو العكلي، راشد بن موسى بن عباد بن محمد -١٧١٠

البغدادي.

 بن السالم وعبد موسى، بن خليفة وعمه أبيه، عنه: روى سندوال، لقبه

 الليث بن ومحمد الدنيا، أبي وابن الحربي، إبراهيم عنه: وروى حرب،

 »الثقات»، في حبان ابن وذكره نظر، أمره في عقدة: ابن قال الجوهري،

للتميز، تهذيبه في المزي وذكره أحيانا، يخطي وقال:

 تاريخ عن ٤٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

البصري. عباد أبو الهنائي عباد بن محمد-١٧١١

 بن حاتم عنه: وروى الهنائي، المبارك بن وعلي شعبة، عن: روى
 صدوق، حاتم: أبو قال الصفار، الله عبد بن وعبدة الضبي، غيالن بن بكر

ماجه. وابن والنسائي الترمذي له روى

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

البزاز. بكر أبو الفضيل بن العباس بن محمد-١٧١٢

 عن: بها وحدث حلب، نزل : ١٩٧/٤ »التاريخ« في الخطيب قال
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 بن ومحمد شيبة، أبي بن عثمان بن ومحمد القاضي، إسحاق بن إسماعيل

 الحسن أبو عنه: حدث مستقيمة، أحاديثه وقال: وغيرهم، أعين، بن جعفر

 أربعين سنة بعد توفي الغرباء، من واحد وغير القاضي، يزيد ابن

وثالثمائة.

عنه. مختصرا ٩١٤/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 تاريخ عن ٤٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

السامرائي. خالد بن أحد بن الله عبد بن محمد - ١٧١٣

 عن وحدث: الشام، بالد سكن :٤٦٠/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن تمام عنه: روى داود، أبي بن بكر وأبي البغوي، محمد بن الله عبد
حافظًا كان أنه وذكر الداري، محمد

 تاريخ عن ٤٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

 احد ابو جامع بن القاسم بن أحد بن الله عبد بن محمد-١٧١٤

الدهان.

 حمدويه بن محمد سمع: :٣٧١/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 المحاملي، والقاضي الجوزجاني، العالء بن علي بن وأحمد المروزي،
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 األزهري، القاسم وأبو البرقاني، بكر أبو عنه: حدثني وغيرهم،

 - سر كما - شيخا كان البرقاني: قال الهاشمي، دودان بن الفضل وأبو

 أن إلى الحديث معنا يسمع يزل ولم ونحوه، المحاملي من: سمع صالحا،

 في مات مأمون، ثقة العتيقي، وقال ثقة، ثقة فقال: ثقة؟ أكان قلت: مات،

 »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، وتسعين تسع سنة رجب

.٨٧/٨اإلسالم«

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

الخراساني. بن إبراهيم بن إسحاق بن الله عبد بن محمد - ١٧١ ه

 المفضل بن الحسين بن محمد الحسن أبا سمع: تاريخه: في النجار ابن قال

 المحدثين، شيوخ ومن المعدلين من كان والده محمد، الله عبد أبو هو

 بن إبراهيم بن إسحاق بن الله عبد بعنوان: تاريخه في الخطيب وذكره

الخراساني. بابن يعرف المعدل محمد أبو المرزبان، بن العزيز عبد

 بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن الله عبد بن محمد-١٧١٦

المدني. النوفلي الهاشمي المطلب عبد

 وعنه: ومعاوية، زيد، بن وأسامة وقاص، أبي بن سعد عن: روى

 وجزم »الثقات"، في حبان ابن ذكره والزهري، العزيز، عبد بن عمر

 االبرواية يعرف وال قال: عنه بالرواية تفرد الزهري بأن البر عبد ابن

والنسائي. الترمذي له روى عنه، الزهري
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مسنده. في نعيم أبو له روى قلت.

 من الزاهد المعدل الله عبد أبو دينار بن الله عبد بن محمد - ١٧١٧
نيسابور. أهل

 الفضل بن الحسين سمع: م٤٧٤/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 من عنه: روى أنس، بن أحمد بن ومحمد خزيمة، بن والسري البجلي،

 بمذهب عارفا فقيها وكان ثقة، كان وقال: شاهين، بن حفص أبو أهلها

 وقته في ير لم إنه ويقال: بالعبادة، الشتغاله الفتوى عن ورغب حنيفة، أبي

 مع منه، الليل وقيام النهار، لصيام أدوم وال اجتهادا، أشد الرأي ألهل

 يحج وكان يده، عمل من وأكله الحالل، للكسب وطلبه الفقر، على صبره

 وثالثين ثمان سنة توفي سنين، ثالث كل في ويغزو سنين، عشر كل في

وثالثمائة.

عنه. ٧٢١/١٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

 تاريخ عن ٤٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

األسدي. عمر بن الزبير بن الله عبد بن محمد -١٧١٨

 ويحيى نابل، بن أيمن عن: روى الكوفي، الزبيري أحمد أبو موالهم

 طاهر، ابنه وعنه: طهمان، بن وعيسى العطار، الهيثم أبي ابن
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 في الخطأ كثير كان حنبل: بن أحمد قال خيثمة، وأبو حنبل، بن وأحمد

 ثقة كوفي العجلي: وقال ثقة، معين: ابن وقال سفيان، حديث

 مجتهد عابد حاتم: أبو وقال صدوق، خراش: وابن زرعة أبو وقال يتشيع،

 له روى بأس، به ليس النسائي: وقال أوهام، له للحديث، حافظ

الجماعة.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 القاضي الحسن أبو حيويه، بن زكريا بن الله عبد بن محمد-١٧١٩

المصري. ثم النيسابوري

 أو صغره، في مصر قدم ن٢٦٠/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وأحمد البزار، عمرو بن وأحمد الدمياطي، سهل بن بكر وسمع: بها، ولد

 المصري، الغني عبد الحافظ عنه: روى وغيرهم. النسائي، شعيب ابن

 وجماعة الطحان، يحيى بن وهارون القياس، الخراساني محمد بن وعلي
 رأسا شافعيا وكان الطفال المصري النيسابوري الحسين بن محمد آخرهم

 كان الدارقطني: قال نبيال، ثقة كان وقال: ماكوال، ابن وثقه الفرائض. في

 عنده شيخ إلى جئت وقال: مجلسه، في يتحدث أحدا يترك ال الله رحمه

 نقرأ الشيخ، أيها قلت. فرغ فلما يتحدث، وهو عليه يقرأ فكان »الموطأ«

 في توفي إليه، أعد فلم أسمع، كنت فقال: تتحدث؟ وأنت الحديث عليك

وثالثمائة. وستين ست سنة رجب
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مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الحضرمي جعفر أبو الحافظ سليمان بن الله عبد بن محمد-١٧٢٠

مطين. الكوفي

 :دخلعليأبينعيم١٠٣٢/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن ويحيى يونس، بن أحمد من: وسمع بالكوفة جارهم وكان صي، وهو

 أحد وكان كثير، وخلق الحريري، بشر بن ويحيى الحماني، الحميد عبد

 بكر وأبو والطبراني، النجاد، بكر أبو عنه: وروى العلم، أوعية
 ثقة الدارقطني: قال وطائفة، البكائي، الرحمن عبد بن وعلي اإلسماعيلي،

 وتسعين سبع سنة اآلخر ربيع في توفي ثقة، حافظ الخليلي: وقال جبل،
 ووصفه ملخصًا انتهى ذلك، وغير والتاريخ المسند صنف وقد ومائتين،

الكوفة. محدث الصادق الحافظ بالشيخ :٤١/١٤ »السير« في

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

٠ يهما مسند

المصري. ليث بن اعين بن الحكم عبد بن الله عبد بن محمد - ١٧٢١

 بن ومحمد الشافعي، إدريس محمد عن: روى الفقيه، الله عبد أبو

 حاتم أبي بن الرحمن وعبد النسائي، عنه: وروى فديك، أبي بن إسماعيل

 به، بأس ال صدوق آخر: موضع في وقال ثقة، النسائي: قال الرازي،
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 فقهاء أحد ثقة، صدوق وهو عنه كتبت حاتم: أبي بن الرحمن عبد وقال

 العلم في مقدمًا كان قاسم: بن مسلمة وقال مالك، أصحاب من مصر

 بن سعيد عن الصدفي وقال والشافعي، بمالك تفقه إمامًا، ثقة والديانة،

 القعدة ذي في مات متواضعًا، وكان بمصر، رأيته فاضل عالم ثقة عثمان:

النسائي له روى ومائتين، وستين ثمان سنة

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

المسروقي. الله عبد أبو الرحن، عبد بن الله عبد بن محمد - ١٧٢٢

 بن الله عبد بن محمد (:٩٦٤) ٤٣٨/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى جده كتاب في وجوده عن حدث المسروقي، الله عبد أبو الرحمن عبد

حنيفة. أبي مسند في مخلد بن محمد عنه:

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

 يعرف األنماطي بكر أبو عتاب بن الله عبد بن محمد-١٧٢٣

المربع. بابن

 وأحمد علي، بن عاصم سمع: : ٤٣٢/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 خلد، بن محمد عنه: روى معين، بن ويحيى داود، بن وسنيد يونس، ابن
 وثمانين أربع سنة مات ثقة، وكان الشافعي، بكر وأبو كامل، بن وأحمد

عنه. مختصرًا ٨٠٩/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم ومائتين،
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 ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

الغامدي. األزدي سوادة بن عمار بن الله عبد بن محمد-١٧٢٤

 عيينة، بن سفيان عن: روى المخرمي، البغدادي جعفر أبو

 قال الموصلي، ليلى وأبو النسائي، عنه: وروى مهدي، بن الرحمن وعبد

 صالح: زاد ثقة، والنسائي: األسدي محمد بن وصالح سفيان بن يعقوب

 وذكره به، بأس ال حاتم: أبو وقال حديث، صاحب النسائي: وزاد كيس،

 المتحققين الفضل أهل أحد كان الخطيب: وقال »الثقات«، في حبان ابن

 مرة، غير بغداد قدم تاجرا، وكان الحديث، كثير الحفظ حسن بالعلم،

 ومائتين، وأربعين اثنتين سنة توفي وحدثهم، وذاكرهم الحفاظ بها وجالس

النسائي. له روى

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

 الطائي بكر أبو أعين بن محمد بن الله عبد بن محمد -١٧٢٥

الحمصي.

 وسمع دمشق، قدم :٣ /٥٤ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 الصمد، عبد بن محمد بن ويزيد العبسي، مصر بن عمر من بها:

 بن بكر أبو عنه: روى بالل، بن بكار بن محمد بن أحمد ابن والحسن
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 الخير وأبو الحافظ، الهروي الصفار أحمد بن الحسين الله عبد وأبو المقرئ،

 الجليل، الشيخ المقرئ. بن بكر أبو قال الحمصي، سعيد بن علي بن أحمد

صالح. شيخ عساكر: ابن وقال

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

مسنديهما. في الباقي عبد

 الحكم بن نعيم بن حدويه بن محمد بن الله عبد بن محمد-١٧٢٦

نيسابور. أهل من البيع بابن يعرف الضي

 والعلم الفضل أهل من :كان٤٧٣/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 في بغداد ورد عدة، مصنفات الحديث علوم في وله والحفظ، والمعرفة

 النجاد، سلمان بن وأحمد السماك، بن عمرو أبي عن. بها فكتب شبيبته

 سنه، علت وقد وردها ثم الشيوخ، من ونحوهم زياد، بن سهل وأبي

 ومحمد األخرم، بن الله عبد وأبي األصم، العباس أبي عن: بها فحدث

 الدارقطني، عنه: روى خراسان، شيوخ من وغيرهم هانئ، بن صالح ابن
 الواسطي، العالء أبو والقاضي الفوارس، أبي بن محمد عنه: وحدثنا

 جمع األرموي: محمد بن إبراهيم إسحاق أبو وقال ثقة، وكان وغيرهما،

 البخاري شرط على صحاح أنها زعم أحاديث الله عبد أبو الحاكم

 »من و الطائر، حديث منها صحيحيهما، في إخراجها يلزمهما ومسلم،

 يلتفتوا ولم ذلك الحديث أصحاب عليه فأنكر مواله"، فعلى مواله كنت

-١٤٢-



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 له وترجم وأربعمائة، خس سنة مات فعله، في صوبوه وال قوله، إلى فيه

مطوالً. ٨٩ ا٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

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

األبهري. المالكي الفقيه بكر أبو صالح بن محمد بن الله عبد بن محمد-١٧٢٧

 عن: بها وحدث بغداد، سكن !٤٦٢/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 الحسين بن ومحمد الباغندي، محمد بن ومحمد الحراني، عروبة أبي

 بكر وأبو إبراهيم، بن إسحاق وابنه مخلد، بن إبراهيم عنه: وروى األشناني،

 له، واالحتجاج أنس، بن مالك مذهب شرح في تصانيف له وقال: البرقاني،

 الفوارس: أبي بن محمد وقال وقته، في أصحابه إمام وكان خالفه، من على والرد

 بن العزيز عبد وقال مالك، مذهب في الرياسة إليه وانتهت مستورا، أمينا ثقة كان

 يوم في األبهري بكر أبو مات العتيقي: محمد بن وأحمد الوراق علي

 ووصفه وثالثمائة، وسبعين خس سنة شوال، من خلون لسبع السبت

المحدث... القاضي العالمة باإلمام :٣٣٢/١٦ »السير« في الذهي

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

مسنده. في خسرو وابن رواته، من وهو

 السعدي الله عبد أبو موسى بن محمد بن الله عبد بن محمد - ١٧٢٨

البخاري.

 حفص أبي عن: يروي ٦١/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 تسع سنة توفي وجماعة، موسى، بن وحبان البخاري، حفص بن أحمد

انتهى. ومائتين، وسبعين

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

 الشيباني إسماعيل أبو منصور بن الله عبد بن محمد - ١٧٢٩

بالبطيخي. يعرف الرأي صاحب الفقيه العسكري

 بن سليمان عن: حدث :٤٣١/٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 بشر بن وسفيان العسقالني، السري أبي بن ومحمد الدمشقي، الرحمن عبد

 بن إسحاق بن الله وعبد المحاملي، الله عبد أبو القاضي عنه: روى الكوفي،

 سنة مات ثقة، الدارقطني: قال القاضي، قانع بن الباقي وعبد الخراساني،

 من ٣٩/٥٤ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن وقال ومائتين، وثمانين ثالث

 أئمة أحد ٨٠٨/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال حنيفة، أبي أصحاب

ثقة. فقيها وكان الحنفية

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

.مسنديهما في الباقي عبد

الخارفي. الهمداني نمير بن الله عبد بن محمد -١٧٣٠

 وأبيه عيينة، بن سفيان عن: روى الحافظ، الكوفي، الرحمن عبد أبو

 ماجه، وابن داود، وأبو ومسلم، البخاري، عنه: وروى نمير، بن الله عبد
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 من ويعد ثقة، كوفي، العجلي: وقال العراق، درة حنبل: بن أحمد قال

 ثقة النسائي: وقال مجديثه، يحتج ثقة حاتم: أبو وقال الحديث، أصحاب

 كثير ثقة وضاح: ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره مأمون،

 أربع سنة مات ثبت، ثقة قانع: ابن وقال له، حافظ به عالم الحديث،

الجماعة. له روى ومائتين، وثالثين

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

العدوي. القرشي يزيد بن الله عبد بن محمد-١٧٣١

 الخطاب، بن عمر آل مولى المكي، المقرئ الرحمن عبد أبي بن يحيى أبو

 يزيد بن الله عبد الرحمن عبد أبي وأبيه عيينة، بن سفيان عن: روى

 وقال صدوق، حاتم: أبو قال ماجه، وابن النسائي، عنه: وروى المقرئ،

 في حبان ابن وذكره عليه، متفق ثقة الخليلي: وقال ثقة، النسائي:

 ست سنة مات حجة، سبعين حج ثقة، قاسم: بن مسلمة وقال »الثقات«،

ماجه. وابن النسائي له روى ومائتين، وخمسين

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

 المعروف الشافعي الفقيه بكر أبو الله بنعبد محمد - ١٧٣٢

بالصيرفي.

 الفقه، أصول في تصانيف له :٤٤٩/٥ »التاريخ« في الخطيب قال
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 ومن الرمادي، منصور بن أحمد من: الحديث وسمع عالمًا، فهمًا وكان

 ثالثين سنة من اآلخر ربيع شهر في مات شيء، كثير يرو لم لكنه بعده،

وثالثمائة.

الخطيب. تاريخ عن ٤٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 الفتح أبو الحاجب سلمان، بن أحمد بن الباقي عبد بن محمد -١٧٣٣

البغدادي. البطي، ابن

 دار من الصاغة ساكني من ١٩/١٨ »المستفاد« في الدمياطي ابن قال

 فعاد صالحين أبواه وكان اإلسناد، ختم به وقته في بغداد محدث الخالفة،

 من اإلجازات له وأخذ الخاضبة، ابن بكر أبي بإفادة سمع بركتهما، عليه

 محبًا محبًا، األخالق مليح الطريقة حسن صالحًا شيخًا وكان الشيوخ،

 علي بن أحمد بن مالك الله عبد أبا سمع: أمينا، صدوقًا للتحديث

 بن الحسين الله عبد وأبا البطر، بن أحد بن نصر الخطاب وأبا البانياسي،

 يوم في مولده األكابر، الحفاظ من جماعة عنه: روى النعالي، محمد بن أحمد

 وتوفي وأربعمائة، وسبعين سبع سنة األولى جمادى من عشر رابع السبت

 أربع سنة األولى جمادى من عشر ثامن الجمعة يوم ودفن الجمعة، ليلة في

أبرز. بباب وخسمائة وستين

 وهو الزيني نصر أبو له أجاز :٣٢٧/١٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 بركتهما، عليه عادت صالحين أبواه وكان باإلجازة، عنه روى من آخر
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 البانياسي، أحمد بن مالك من فسمعه الخاضبة ابن بكر أبو الحافظ به وعني

 بن علي بن الله عبد الفضل وأبي األنباري، محمد بن محمد بن وعلي

 أمير يمن باألمير شبيبته في اتصل ثم سواهم، وطائفة الدقاق، زكري

 يقصدونه الناس وكان أموره، جميع وعلى عليه وغلب الجيوش،

 نزها، عفيفا وكان ومروءة، خير منه وظهر مخدومه، إلى به ويتشفعون

 صالحا، شيخا فكان الجيوش، أمير موت بعد بيته في قعد للفقراء، متفقدا

 وصار ذكره واشتهر عمره، وطال مسموعاته، أكثر حصل للرواية، محبا

 الفرج وأبو السمعاني، سعد أبو عنه: روى زمانه. في ببغداد شيخ أسند

 البطي ابن حدث نقطة ابن قال قدامة، بن الدين وموفق الجوزي، ابن

 األئمة منه وسمع نعيم، أبي عن الحداد، حمد عن األولياء« »حلية ب

 الخميس يوم توفي مشق؟ ابن وقال السماع، صحيح ثقة وهو والحفاظ،

أبرز. بباب الجمعة يوم ودفن األولى، جمادى عشري سابع

 وقته، في بغداد أهل وشيخ شيخنا البطي ابن الموفق: الشيخ وقال

 وال التميمي الله رزق عن لنا روى وما خيرون، ابن على سماعه وأكثر

السماع. في سهال ثقة وكان قال: غيره، الحداد، حمد عن وال الحميدي عن

 نشر على حريصا األخالق، مليح صالحا، كان النجار: ابن وقال

 منه سمع ووقفها، ونسخا، شراء مسموعاته أكثر حصل صدوقا، العلم.

والكبار. الخير، وسعد ناصر، ابن
عنه. ملخصًا ٣٢٦/٢٣ إلسالم« »تاريخ في الذهي وترجمله
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 تاريخ عن ٤١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

نجار. ابن

 بن محمد بن الله عبد بن محمد بن الباقي عبد بن محمد -١٧٣٤

 بن الحارث بن مشجعة بن وهب بن ثابت بن الربيع بن الرحمن عبد

 طاهر ابي بن بكر أبو األنصاري، مالك بن كعب بن الله عبد

البزاز.

 أهل من م٢٠/١٨ بغداد« تاريخ ذيل في »المستفاد في الدمياطي قال

 والقاضي البرمكي، إبراهيم إسحاق أبي من فأسمعه أبوه به بكر النصرية،

 بن أحمد بن محمد الحسن وأبي الطبري، الله عبد بن طاهر الطيب أبي

 األرض، وجه على بقي شيخ أسند السمعاني: ابن قال اآلبنوسي،

 حسن متدين، بالقوم، عارف األرض، أقطار من الرحلة إليه وكانت

 وكان منه، للفنون أجع رأيت ما المحاورة، مليح المنطق، حلو الكالم،

 أني أعرف ما يقول: سمعته للحديث، القراءة حسن النسخ، سريع

لعب. أو لهو في عمري من ساعة ضيعت

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال وخسمائة، وثالثين خمس سنة توفي

 بن القاسم أبو عنه: روى اآلفاق، مسند بل العراق مسند :٦٣٩/٢٢

 الجوزي: ابن وقال: المديني، موسى وأبو السمعاني، سعد وأبو عساكر،

الفرائض علم في منفردًا كثيرة علوم في متفننا حجة ثبتا فهما ثقة، كان
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 تاريخ عن ٢٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
 طريق ذكرت وقد الله رحمه حنيفة ألبي مسندًا جمع وهو النجار ابن

المسانيد. هذه من الخامس وهو جمعه الذي المسند من إسنادي

اليوسفي. أحمد بن الخالق عبد بن محمد -١٧٣ ه

 قال وأدبرهم، األخوة أصغر وهو الرحيم، وعبد الحق عبد أخو

 بن إسماعيل بيزد سمع م٣٩٧/٢٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

 واستوطن القزاز منصور وأبا المرستان قاضي وببغداد المؤذن، صالح أبي

 واختلط شيوخ أحوال بها أفسد السماعات تزوير في ذكر وله الموصل

 وستين ثمان سنة توفي حديثهم، الناس فترك بتزويره، سماعهم

وخسمائة.

 ابن تاريخ عن٤٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

النجار.

النحوي. الكوفي البيلماني بن الرحمن عبد بن محمد - ١٧٣٦

 يسمه، ولم أبيه خال وعن أبيه، عن روى الخطاب، بن عمر مولى

 الحراني، المختار وأبو العبدي، كثير بن ومحمد الثوري، سفيان عنه: وروى

 والنسائي: والبخاري حاتم أبو وقال بشيء، ليس معين: بن يحيى قال

 وزاد يضعفه، فيه يتكلم الحميدي كان البخاري زاد الحديث، منكر

ماجه. وابن داود أبو له روى الحديث، مضطرب حاتم: أبو
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مسنده في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

القرشي. ميسرة بن خالد بن الرحمن عبد بن محمد -١٧٣٧

 روى يزيد، بن السائب مولى المالء، بياع المالئي، الكوفي عمرو أبو

 وسليمان محمد، بن أسباط ابنه وعنه: عباس، ابن مولى وعكرمة أبيه، عن:

 بن محمد وسماه. »الثقات« في حبان ابن وذكره الثوري، وسفيان التيمي،

 النسائي، له روى الرازي، حاتم أبو قال وكذا الرحن، عبد بن ميسرة

 عن يروي قدره جاللة ومع ١٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة أبي

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:

البيع. الحسن أبو خشنام بن الرحن عبد بن محمد -١٧٣٨

 بن الله عبد بن محمد سمع :٣٢٢/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 المحاملي، بن عبيد وأبا المروزي، حمدويه بن ومحمد الخراز، غيالن

 لنا وقال األزهري، القاسم وأبو البرقاني، بكر أبو عنه: حدثنا

 وتسعين اثنتين سنة توفي ثقة، العتيقين وقال ثقة، كان البرقاني:

وثالثمائة.

٧١٩/١٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى قلت:
— ١٥٠ —
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المدني. األنصاري زرارة بن سعد بن الرحمن عبد بن محمد —١٧٣٩

 األعرج، هرمز بن الرحمن وعبد عمر، بن الله عبد بن سالم عن: روى

 وسفيان الليثي، زيد بن أسامة عنه: وروى شرحبيل، بن وعمرو

 في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: قال الحجاج، بن وشعبة عيينة، ابن

الجماعة. له روى »الثقات«،

 تاريخ عن ٩ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

نيد لمسا ا هذه في حنيفة أبو عنه روى قد م وقال البخاري،

مسنده. في خسرو ابن آثاره، في يوسف أبو له روى قلت.

 الله عبد أبو العنبري، الصمد عبد بن الرحمن عبد بن محمد -١٧٤٠

البصري.

 روى خالد، بن وأمية مهدي، وابن الوزير، أبي بن إبراهيم عن: روى

 كان الجنيد: بن علي قال خلد، بن وبقي البزار، بكر وأبو زرعة، أبو عنه:

داود أبو له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 الدغولي العباس أبو محمد بن الرحمن عبد بن محمد -١٧٤١

الحافظ. الفقيه السرخسي

 مخراسان، وقته إمام ه: ١٣/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 األحمسي، إسماعيل بن ومحمد شر، بن الرحمن وعبد الذهلي، سمع:

 بن أحمد أبي عن وجماعة، الجوزقي، بكر وأبو الحافظ، علي أبو وعنه:

 أربع الدغولي: وقال الدغولي، العباس أبي مثل رأيت ما قال: عدي

 العين« و»كتاب المزني« »كتاب والحضر السفر في تفارقني ال مجلدات

ودمنة«. و»كليلة للبخاري التاريخ« و»

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

النخعي. قيس بن يزيد بن الرحمن عبد بن محمد-١٧٤٢

 بن الرحمن عبد وأبيه يزيد بن األسود عمه عن: روى الكوفي، جعفر أبو

 بن ومنصور األعمش سليمان عنه: وروى قيس بن علقمة أبيه وعن يزيد

 وقال ثقة، معين: بن يحيى قال السبيعي، إسحاق وأبو المعتمر

 وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره الجلة من القدر رفيع كان زرعة: أبو

 المفرد« »األدب في البخاري له روى الحديث، قليل ثقة كان سعد: ابن

واألربعة.

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

سمنده.

الكوفي. القشيري الرحن عبد بن محمد-١٧٤٣

 ضمرة أبو عنه: وروى األعمش، وسليمان الطويل، حميد عن: روى
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 منكر حديثه العقيلي: قال الوليد، بن شجاع بدر وأبو عياض، بن أنس

 هو عدي: ابن وقال بالنقل، مجهول وهو عليه، يتابع وال أصل، له ليس

ماجه. ابن له روى الحديث، منكر المجهولين بقية مشائخ من

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

رزمة. أبي بن العزيز عبد بن محمد-١٧٤٤

 بن الله وعبد غياث، بن حفص عن: روى المروزي، عمرو أبو موالهم

 قال حنبل، بن أحمد بن الله وعبد األربعة عنه: وروى المبارك،

 حبان ابن وذكره ثقة، والدارقطني: النسائي وقال صدوق، حاتم: أبو

 البخاري له روى ثقة، قاسم: بن مسلمة وقال »الثقات«، في

واألربعة.

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

 إبراهيم، بن خيرون بن الحسن بن الملك عبد بن محمد-١٧٤٥

الدباس. المقرئ، البغدادي، منصور أبو الشيخ

 إمام ثقة، معمر، شيخ :٧١٧/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وتصدر وغيره، »المفتاح« كتاب فيها صنف القراءات، في بارع صالح،

 بكر وأبي المسلمة، بن جعفر أبي من: سمع عمره. وطال لإلقراء،

 عنهم روى الخطيب"، »تاريخ أكثر وسمع والصريفيني، الخطيب،
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 الجوزي، وابن السمعاني، وابن المديني، موسى وأبو عساكر، بن القاسم أبو

 شغل له ما يعنيه، بما مشتغل صالح، ثقة فقال السمعاني ابن ذكره وقد

 تسع سنة رجب من والعشرين السادس في توفي اإلقراء، أو التالوة غير

 كان الخشاب: ابن وقال سنة، وثمانون خمس وله وخمسمائة، وثالثين

السنة. أهل من شافعيا

 تاريخ عن ٤٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى النجار، ابن

 سعد أبو اسد، بن القاهر عبد بن الملك عبد بن محمد-١٧٤٦

المؤدب. البغدادي األسدي

 بشران وابن شاذان بن علي أبا سمع ٢٨/١١ »التاريخ« في الخطيب قال

 وجماعة، الموصل، وخطيب الحق، وعبد السلفي، عنهم روى وغيرهما،

 بينا االلحاق وكان أبيه، مع سماعاته يلحق كان ألنه ناصر ابن ضعفه

 بيسير، الثمانين جاوز وقد وخسمائة، إحدى سنة رمضان في توفي طريا،

أجزاء. في سماعه الحق السمعاني: قال

 تاريخ عن ٤٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

النجار. ابن

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:
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 بن بشران بن الله عبد بن محمد بن الملك عبد بن محمد -١٧٤٧

 ثم القرشي بكر ابو الله عبد بن مهران بن بشر بن محمد

األموي.

 الحافظ، المظفر بن محمد سمع: :٣٤٩/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 شاهين، بن حفص وأبا الدارقطني، الحسن وأبا شاذان، بن بكر وأبا

 وأربعين ثمان سنة مات صدوقا، وكان عنه كتبنا الطبقة، هذه من وخلقا

 الثقات أحد وكان :٧١٦/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال وأربعمائة،

 جيد شيخًا كان فقال: الذهلي شجاعًا عنه سألت السلفي: قال كأبيه،

منه. سمعت قد الحديث من يروي فيما صدوق األصول حسن السماع

 تاريخ عن ٤٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب،

 رزمة بن إبراهيم بن علي بن الواحد عبد بن محمد-١٧٤٨
البزاز. البغدادي الحسين أبو

 الشرقي بالجانب ينزل كان :٦٢٧/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن بكر وأبي خالد، ابن يوسف بن أحمد عن: وحدث الرصافة، بناحية

 صدوقا وكان عنه، كتبت وقال: يوسف، بن محمد بن وعمر الختلي، سلم

 في الذهي له وترجم وأربعمائة، وثالثين خس سنة توفي السماع، كثير

عنه. ملخصًا ٥٥٠/١٨ اإلسالم« »تاريخ
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مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

العبدي. مهران بن حبيب بن الوهاب عبد بن محمد-١٧٤٩

 بن ويحيى حنبل، بن أحمد عن: روى النيسابوري، الفراء أحمد أبو

 ابن وذكره ثقة، النسائي: قال عوانة، وأبو النسائي، عنه: وروى معين،

 سنة مات صدوق، ثقة، الحجاج: بن مسلم وقال »الثقات"، في حبان

النسائي. له روى ومائتين، وسبعين اثنتين

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

المروزي. عمر أبو الوهاب عبد بن محمد-١٧٥٠

 بن إسماعيل بقزوين سمع :١٠٩/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن أحمد بن علي عنه: وروى مقاتل، بن محمد وبالري توبة،

صالح.

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

الكشي. جعفر أبو نصر بن حيد بن عبد بن محمد -١٧٥١

 المؤمن عبد عنه: روى :٨١٣/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

ومائتين. وثمانين ست سنة توفي وغيره، النسفي، خلف ابن

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 السراج السلمي أحد أبو كامل بن عبدوس بن محمد -١٧٥٢
الحافظ. البغدادي

 الجبار، عبد أبيه اسم إن يقال: :٣٨١/٢ »التاريخ« في الخطيب قال

 بكر وأبا الضي، عمرو بن وداود الجعد، بن علي سمع: عبدوس، ولقبه

 سلمان بن وأحمد البغوي، أحمد بن الله عبد عنه: وروى شيبة، أبي ابن

 والفضل، والمعرفة العلم أهل من كان وقال: الخلدي، وجعفر النجاد،

 بالحديث، المعرفة وحسن الحفظ في المعدودين من كان المنادي: ابن وقال

 حنبل، بن أحد بن الله لعبد كاألخ وكان وضبطه، لثقته عنه الناس أكثر

 غير أعلمه ال ثبتًا كثيره الحديث حسن كان القاضي: كامل بن أحمد وقال

 في الذهي له وترجم انتهى ومائتين، وتسعين ثالث سنة توفي شيبه،
التاريخ. من ملخصًا ١٠٣٥/٦ اإلسالم« »تاريخ

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

األعور. الكوفي الثقفي عون أبو سعيد بن الله عبيد بن محمد - ١٧٥٣

 سفيان عنه: وروى جبير، بن وسعيد سمرة، بن جابر عن: روى

 زرعة وأبو معين بن يحيى قال ثابت، بن النعمان حنيفة وأبو الثوري،

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

 بن الملك عبد من أوثق هو »الثقات«: في شاهين ابن وقال أحاديث، وله

ماجه. ابن سوى الجماعة له روى ومائة، عشرة ست سنة مات عمير،
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الفزاري العرزمي سليمان ابي بن الله عبيد بن محمد-١٧٥٤
الكوفي. الرحمن عبد أبو

 عنه: روى وقتادة، المكي، الزبير وأبي رباح، أبي بن عطاء عن: روى

 حنبل: بن أحمد قال هارون، بن ويزيد الحجاج، بن وشعبة الثوري، سفيان

 حديثه، يكتب ال بشيء ليس معين: بن يحيى وقال حديثه، الناس ترك

 وقال بثقة، ليس النسائي: وقال ويحيى، المبارك ابن تركه البخاري: وقال

 عنده حديثه، ترك على النقل أهل أجمع الحديث، منكر صدوق الساجي:

 ذلك بعد كان فلما كتبه، ودفن كثيرا سماعًا سمع سعدي ابن وقال مناكير،

 خس سنة مات لهذا، حديثه الناس يضعف كتبه، ذهبت وقد حدث

ماجه. وابن الترمذي له روى ومائة، وخسين

 تاريخ عن ١٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

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

الله. بنعبيد -محمد١٧٥٥

 الجهني، سبرة عن: روى :٤٠٩ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

 رجال في الحسيني قال الزهري، عنه: وروى عبيد، ابن ويقال:

في أجد م : ٤١٨ ص المنفعة« »تعجيل في وقال مجهول، العشرة:
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انتهى ذكرا، هذا لمحمد أحمد مسند في الجهني معبد بن سبرة مسند

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

آثاره.

الرحمن. عبد واسمه أمية أبي بن عبيد بن محمد-١٧٥٦

 إياد مولى الحدب، الكوفي الله عبد أبو الطنافسي، إسماعيل ويقال

 روى عمر، بن الله وعبيد واألعمش، خالد، أبي بن إسماعيل عن: روى

 وقال معين، بن ويحيى أحمد وثقه معين، بن ويحيى وإسحاق، أحمد عنه:
 كان سعد: ابن وقال ثقة، النسائي: وقال عثمانيا، وكان ثقة، كوفي العجلي:

الجماعة. له روى ومائتين، خس سنة مات سنة، صاحب الحديث كثير ثقة

 تاريخ عن ١٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في عنه وروى حنيفة أبا سمع وقال: البخاري،

 الفلتان بن كثير بن الرحن عبد بن عتبة بن عبيد بن محمد -١٧٥٧

الكندي.

 ووضاح دكين، بن الفضل نعيم أبي عن: روى الكوفي، جعفر أبو

 قال االسفراييني، عوانة وأبو ماجه، ابن عنه: وروى النهشلي، يحيى ابن

 في حبان ابن وذكره حديثه، ببعض إلي كتب حاتم: أبي بن الرحمن عبد

 صدوق، ثقة الدارقطني: وقال ثقة، قاسمن بن مسلمة وقال »الثقات»،

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

األسدي. الملك عبد بن عبيد بن محمد -١٧٥٨

 علية، ابن إسماعيل عن: روى األصل، كوفي الجالب الهمذاني الله عبد أبو

 زرعة: أبو قال الدوالبي، بشر وأبو الترمذي، عنه: وروى عيينة، بن وسفيان

 آخر مات »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، مرة: وقال إمام، عندنا هو

الترمذي له روى ومائتين، وأربعين أربع سنة أول أو ثالث سنة

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

الكوفي. العامري حميد بن ثعلبة بن محمد بن عبيد بن محمد —١٧٥٩

 الحماني، الرحمن عبد بن الحميد عبد عن: روى بالحماني، المعروف

 بن ويحيى ماجه ابن عنه: وروى العامري، ثعلبة بن محمد بن عبيد وأبيه
ماجه. ابن له روى »الثقات«، في حبان ابن ذكره صاعد، بن محمد

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

 النحاس جعفر ابو المحاربي واقد بن محمد بن عبيد بن محمد-١٧٦٠
الكوفي.

الجراح، بن ووكيع المبارك، بن الله وعبد غياث، بن حفص عن: روى

— ١٦٠ —



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 به، بأس ال النسائي: قال والنسائي، والترمذي، داود، أبو عنه: وروى

 عنه: روى به، بأس ال كوفي مسلمة: وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره

 وخسين، إحدى وقيل: ومائتين، أربعين و خس سنة مات خلد، بن بقي

والنسائي. والترمذي داود أبو له روى

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

 الثقفي، زرعة أبو زرعة بن إبراهيم بن عثمان بن محمد-١٧٦١

موالهم.

 ومصر دمشق قاضي :١٩٠/٥٤ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 بن والحسين يوسف، بن محمد الله عبد أبو عنه: روى المذهب، حسن وكان

 يرمى وكان أمية، بني موالي من وهو للحديث، حافظًا وكان حبيب،

وثالثمائة. اثنتين سنة مات بالنصب،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

العجلي. كرامة بن عثمان بن محمد-١٧٦٢

 أسامة أبي عن: روى الكوفي، الله عبد أبو وقيل: جعفر أبو موالهم

 داود، وأبو البخاري، عنه: وروى نمير، بن الله وعبد أسامة، بن حماد

 عقدة ابن وقال صدوق، حاتم: أبو قال ماجه، وابن والترمذي،

 كان يقوالن: يحيى بن وداود سليمان بن الله عبد بن محمد سمعت
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 القول فأحسن يحيى بن لمحمد ذكرته الجارود: بن محمد أبو وقال صدوقا،

 وخسين أربع أو ست سنة مات »الثقات«، في حبان ابن وذكره فيه،

ماجه. وابن والترمذي داود وأبو البخاري له روى ومائتين،

 تاريخ عن ٤٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له وروى الخطيب،
نيدهم. مسا

 الجوزجاني السعدي المطلع أبو حمزة بن عصمة بن محمد -١٧٦٣

الخراساني.

 وغيرها بدمشق سمع . ٢٧/٥٤ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 الحميد عبد بن ويحيى السعدي، ميمون بن وموسى الجرشي، عمرو
 بن محمد سعيد وأبو طرخان، بن محمد بن الله عبد وعنه: الحماني،

أحمد. بن زكريا يحيى وأبو فياض، بن أحمد

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

البلخي. الله عبد ابو عقيل بن االزهر بن عقيل بن محمد-١٧٦٤

 محدث األوحد الثقة اإلمام الحافظ :٤١٥/١٤ »السير« في الذهي قال

 خشرم، بن علي سمع: واألبواب، والتاريخ الكبير المسند وصاحب بلخ،

 عنه حدث والعراق، مخراسان وطبقتهم الوليد، بن وعباد نوح، بن وحم
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 أهل من وجاعة شريح، أبي بن الرحن وعبد الهندواني، الله عبد بن محمد

 عشرة ست سنة شوال في توفي الحديث، أوعية من وكان الديار، تلك

انتهى. الله، رحمه الثمانين أبناء من وثالثمائة

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

 العالء أبو مروان بن يعقوب بن أحد بن علي بن محمد -١٧٦٥
الواسطي.
 ونشأ الصلح، فم من أصله :٩٥/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

وقته. في شيوخها على وقرأ القرآن، بها وحفظ بواسط،

 قدم ثم وغيره، السقاء ابن محمد أبي من الحديث أيضا بها وكتب

 بن ومخلد ماسي، بن محمد وأبي القطيعي، مالك ابن من فسمع بغداد

 جمع قد وكان الحكام، عند شهادته وقبلت وطبقتهم، الباقرحي، جعفر

 منتخبا، عنه كتبت وشيوخا، وتراجم أبوابا وخرج الحديث، من الكثير

 سماعه عتيقة أصوالً العالء البن ورأيت القراءات علم أهل من وكان

 إما مفسود فيها سماعه أشياء له ورأيت مضطربة، وأصوال صحيح فيها

 أئمة رواته اليد بأخذ مسلسالً حديثًا روى بالقلم، مصلح أو مكشوط،

 يحدث أن انكاري بعد وسأل عليه فأنكرت الخطيب: قال بوضعه، واتهم

 »تاريخ في الذهي وقال ضعفه، توجب أشياء الخطيب وذكر فامتنع، به

 بيان، بن القاسم وأبو الخطيب، بكر أبو عنه: روى :٥١٠/٩ اإلسالم«

وأربعمائة. وثالثين إحدى سنة مات
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 تاريخ عن ٤٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب،

 بكر أبو مشعلة بن علي بن بطحا بن علي بن محمد-١٧٦٦
التميمي.

 خليفة، بن هوذة عن حدث ٦٢/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 محمد بن وأحمد الخطي، علي بن إسماعيل عنه: روى مسلم، بن وعفان

 وثمانين ست سنة القعدة ذي في مات ثقة، وكان الكسي، الصباح ابن

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

.مسنديهما في الباقي عبد ابن

بشر. بن الحسن بن علي بن محمد-١٧٦٧
 صاحب المؤذن، الترمذي الحكيم الله عبد أبو المحدث الزاهد

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال والطريق، التصوف في التصانيف

 أبيه، عن: وحدث والعراق، بخراسان الكثير الحديث سمع :٨١٤/٦

 محمد بن وصالح الترمذي، الله عبد بن وصالح سعيد، بن وقتيبة

 بن والحسن القاضي، منصور بن يحيى عنه: وروى وطبقتهم، الترمذي،
 وثمانين خس سنة في بها حدث فإنه نيسابور، علماء من وغيرهما علي،

 بن وأحمد الجالء، بن يحيى الطريق مشائخ من صحب وقد ومائتين،

 اإلمام :٤٣٩/١٣ »السير« في وزاد النخشي، تراب أبا ولقي خضرويه،
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 وفضائل، مصنفات وله ومعرفة رحلة ذا وكان الزاهد، العارف الحافظ

مختصرًا. انتهى

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

دينار. بن شقيق بن الحسن بن علي بن محمد-١٧٦٨

 الله عبد أبو موالهم، العبدي شعيب بن دينار بن محمد ابن وقيل.

 عن: روى بغداد، قدم المطوعي، الشقيقي المروزي الرحمن عبد أبي ابن

 عنه: وروى القرشي، محمد بن وأسباط دكين، بن الفضل نعيم أبي

 سليمان بن الله عبد بن محمد عن عقدة ابن قال والنسائي، الترمذي،

 كان الحاكم: وقال النسائي، قال وكذا ثقة، يحيى بن وداود الحضرمي،

 الترمذي له روى ومائتين، خسين سنة مات محدثها، وابن مرو محدث

والنسائي.

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

 تمام أبو عثمان أبي بن محمد بن الحسن بن علي بن محمد-١٧٦٩

سعد. أبي أخو الدقاق،

 عمر أبي عن: روى ٣٠/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الحميدي، الله عبد وأبو أحمد، ولده: منه سمع رزقويه، وابن مهدي، ابن

وأربعمائة. سبعين سنة توفي لذهلي: ا شجاع قال
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مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 البغدادي الله عبد أبو سكينة، بن الحسين بن علي بن محمد -١٧٧٠

األنماطي.

 ولد ثقة، ورع صالح ٢٨٣/١٠ الإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 النهب؛ في أصوله أكثر ذهبت ولكن الكثير، سمع وثالثمائة، تسعين سنة

 فارس بن ومحمد الصيدالني، أحمد بن الله عبيد سمع: البساسيري، نهب

 السمرقندي، ابن القاسم وأبو ألنصاري، ا بكر أبو عنه. روى الغوري،

 قال المشيري، القاسم أبي بن المنعم وعبد يوسف، بن أحمد بن الله وعبد

 :٣٤٦/١٨ »السير« في وقال به، بأس ال وكان عنه، كتبت الخطيب:

 ثمانون وله وأربعمائة، وستين تسع سنة القعدة ذي في توفي الثقة، الشيخ

سنة.

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

 القرشي طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد -١٧٧١

الباقر. جعفر أبو الهاشمي

 عن: روى طالب، أبي بن علي بن الحسن بنت الله أمعبد وأمه

 محمد بن جعفر ابنه عنه: وروى الله، عبد بن وجابر مالك، بن أنس

 من الثالثة الطبقة في سعد بن محمد ذكره رباح، أبي بن وعطاء الصادق،
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 به، يحتج من عنه يروي وليس الحديث، كثير ثقة كان وقال: المدينة، أهل

 قد فاضالً فقيهًا كان البرقي: ابن وقال ثقة، تابعي مدني العجلي: وقال

 سنة مات المدينة، أهل من التابعين فقهاء في النسائي وذكره عنه روى

الجماعة. له روى ومائة، عشرة ثماني

 تاريخ عن ٧ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له وروى البخاري،

مسنديهما. في خسرو وابن

 المدني القاسم أبو الهاشمي طالب أبي بن علي بن محمد-١٧٧٢

الحنفية. بابن المعروف

 مواليهم من ويقال: حنيفة، بني من قيس بن جعفر بنت خولة وهي

 عنه: وروى وعمار، وعثمان، أبيه، عن: روى اليمامة، من الردة في سبيت

 تابعي العجلي: قال وعون، وعمر، الله، وعبد والحسن، إبراهيم، أوالده
 نعلم ال الجنيد: بن إبراهيم قال القاسم، أبا يكنى صالحًا رجالً كان ثقة،

 من كان حبان: ابن وقال محمد، أسند مما أصح وال علي عن أسند أحدًا

 قال. المهدي، الشيعة. وتسميه بكار. بن الزبير وقال بيته، أهل أفاضل

 بن موسى حدثنا تاريخه: في البخاري قال يمت، لم أنه تزعم وكانت

 قتل حين نسكنا قضينا قال: حمزة أبي عن عوانة، أبو حدثنا إسماعيل،

 وقد توفي ثم أيام ثالثة فمكث محمد، مع المدينة إلى رجعنا ثم الزبير، ابن
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 سنة وقيل: وسبعين ثالث سنة مات انتهى غالم، وهو عمر على دخل

 وقيل: اثنتين، وقيل: وثمانين، اثنتين وقيل: إحدى، سنة وقيل: ثمانين،
الجماعة. له روى ذلك، غير وقيل: وتسعين، ثالث

 تاريخ عن ١١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في الحسن بن محمد له وروى البخاري،

جباش. بن طرخان بن بنعلي محمد-١٧٧٣

 الحافظ البلخي بكر أبو أو الله عبد أبو - ماكوال ابن ضبطه كذا -

 قتيبة، سمع: م١٠٣٩/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال البيكندي، ثم
 ماكوال ابن قال الترحال، وأكثر وطبقتهم، عمار، بن وهشام ولوينا،

 وتسعين ثمان سنة رجب في توفي التصنيف، حسن حافظا كان :٣٤٨/٢

 حرب وأبو الطوسي، علي بن والحسن بكر، أبو ابنه عنه: روى ومائتين،

انتهى. وجماعة، الحافظ أحمد بن محمد

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

 الوراق جعفر ابو مهران بن الله عبد بن علي بن محمد-١٧٧٤

بجمدان. يعرف

 غسان وأبا موسى، بن الله عبيد سمع. :٦١/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 البغوي، محمد بن الله عبد عنه: روى نعيم، وأبا إسماعيل، بن مالك

 حافظًا فاضالً كان وقال: مخلد، بن ومحمد صاعد، بن محمد بن ويحيى
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 والفضل، بالصالح له مشهود المنادى: بن الحسن أبو وقال ثقة، عارفًا

ومائتين. وسبعين اثنتين سنة مات ثقة، ن رقطني لدا ا وقال

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 الحربي طالب أبو علي بن محمد بن الفتح بن علي بن محمد -١٧٧٥

العشاري. بابن المعروف

 السكري، عمر بن علي سمع :١٠٧/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 الطبقة، هذه من وخلقا الدارقطني، الحسن وأبا شاهين، بن حفص وأبا

 وأربعمائة، وخسين إحدى سنة مات صالحا، دينا ثقة وكان عنه، كتبت

 طالب أبو كان وقال: األمين، الجليل الشيخ :٤٨/١٨ »السير« في الذهي وقال

 ابن الحسين أبو عنه حدث ألحد، وتفقه مكثرًا خيرًا زاهدًا عالمًا فقيها

 قال الطيوري: ابن قال الذهلي، وشجاع البراداني، علي وأبو الطيوري،
فنسقى. العشاري بابن استسقينا قحطنا إذا نحن البادية: أهل بعض لي

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

مسنديهما. في الباقي عبد

 النيسابوري، بكر أبو إسحاق بن محمد بن علي بن محمد-١٧٧٦

المعدل.

 ورعا، خائفًا عابدًا كان :٢١/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 الشحامي زاهر عنه: روى المهلي، يعلى وأبا العلوي، الحسن أبا سمع:

وغيره.

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

 الهاشمي باله المهدي ابن يحيى بن محمد بن علي بن محمد -١٧٧٧

البغدادي. العباسي

 :٣٣٧/١٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال الحندقوقي، بابن يعرف

 من بالبصرة وسمع القطان، الحسين وأبا رزقويه، بن الحسن أبا سمع:

 في توفي السمرقندي، بن إسماعيل عنه: روى الهاشمي، عمر أبي القاضي

وأربعمائة. وسبعين إحدى سنة الحجة ذي

نجار. ابن تاريخ عن٤٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد محمد بن طلحة له روى قلت:

 الكوفي النرسي بن الغنائم أبو ميمون بن علي بن محمد -١٧٧٨

بأبي. المعروف الحافظ

 بالكوفة سمع :٣٩٥/٥٤ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 طاهر وأبا العلوي، الله عبد بن الرحمن عبد بن علي بن محمد الحسن أبا

 الخازن، عالن بن أحمد بن محمد الفرج وأبا العطار، بن أحمد ابن محمد
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 من وهو المقدسي إبراهيم بن نصر الفتح أبو الفقيه عنه: روى وغيرهم،

 أجاز وقال: األنصاري، المعمر وأبو الحافظ الفضل أبو عنه حدثنا شيوخه،

 حافظا وكان المقدس، البيت زائرا دمشق قدم وكان حديثه، جميع لي

 كان ناصر: بن الفضل أبي بخط قرأت وقال: عاصم، بحرف قرأ للقرآن،

 القرآن تالوة كثير يحدث، بما عارفا للحديث فهما مأمونا ثقة شيخا أبي

 شيائ الحديث من وكتب لنفسه، كبير وهو الكوفة مشائخ من سمع بالليل،
 الذهي وقال الكوفة، إلى وحمل بالحلة وخسمائة، عشر سنة وتوفي كثيرا،

 الكوفة محدث المسند المفيد الحافظ اإلمام الشيخ :٢٧٤/١٩ »السير« في

 معرفة له كانت األنماطي: الوهاب عبد وقال قراءته، لجودة بأبي الملقب

 ما متقنا حافظًا ثقة كان ناصر: ابن وقال واالتقان، بالحفظ ووصفه ثاقبة

الليل. ويقوم يتهجد كان مثله، رأينا

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

مسنديهما. في الباقي عبد

الموصلي. خداش أبي بن هاشم أبو األسدي علي بن محمد - ١٧٧٩

 روى عيينة، وابن يونس، بن وعيسى عمران، بن المعافي عن: روى

 بن وداود الموصلي، عمار بن الله بنعبد ومحمد حرب، بن علي عنه:

 من أراه المعافي: وقال صالح، رجل ثقة العجلي: قال العسكري، سليمان

ماجه. وابن النسائي له روى األبدال، يعني القوم
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»الكشف« في الحارثي له روى قلت

 حبيب بن الريان بن الخطاب بن الحسين بن عمر بن محمد-١٧٨٠

الزندوردي. العباس أبو الحنفي، الفقيه

 اثنتين سنة بمصر توفي ثقة، كان :٣٣/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

وثالثمائة. وستين

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

مسنديهما. في الباقي عبد

السدوسي. حفص بن عمر بن محمد -١٧٨١

 هشام، بن ومحمد أبيه، عن: حدث ٢٤/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

الجريري. زكريا بن المعافى عنه: روى

 تاريخ عن ٤ ٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

الخطيب.

 بكر أبو الله عبيد بن إسماعيل بن محمد بن عمر بن محمد - ١٧٨٢

األخضر. بابن يعرف الداودي القاضي

 لؤلؤ، بن محمد بن علي سمع: ؟٣٨/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 يسكن ثقة وكان عنه، كتبت الدارقطني، الحسن وأبا المظفر، بن ومحمد
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 شوال من السابع الخميس ليلة في مات الحطابين، ناحية الشرقي بالجانب

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال وأربعمائة، وعشرين تسع سنة

إمام. ثقة في بغداد :٤٦٥/٩

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

 سيار بن سبرة بن البراء بن بنسالم محمد بن عمر بن محمد-١٧٨٣

الجعابي. بابن يعرف الموصل قاضي التميمي، بكر أبو

 محمد بن الله عبد عن: حدث :٢٦/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن ومحمد الحضرمي، سماعة بن الحسن بن ومحمد الحنائي، البختري ابن

 الحافظ، نعيم وأبو شاهين، وابن الدارقطني، عنه: وروى المروزي، يحيى

 وروى عقدة بن العباس أبا صحب الموجودين، الحفاظ أحد كان وقال:

 ومعرفة والشيوخ، األبواب في كثيرة تصانيف وله الحفظ أخذ عنه،

 في ومذهبه الغرائب، كثير وكان األمصار، وتواريخ واألخوات، األخوة

 وقال البصرة، باب سكك بعض يسكن وكان معروف، التشع

 خلط فقال: الجعابي ابن عن الدارقطني سألت السلمي. الرحمن عبد أبو

 قال: الدارقطني عن الحاكم الله عبد أبو نقل وكذا التشيع، في مذهبه وذكر

 فكنت قال: رجله، على وكتب نائمًا الجعابي ابن خلى أنه ثقة وحدثني

 كان يقول: رزقويه ابن سمعت الخطيب: قال الماء، يمسه لم أيام ثالثة أراه
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 ويحضر والطريق، فيها يملي التي السكة وتمتلئ مجلسه يمتلئ الجعابي ابن
 الله عبيد بن محمد وكان حفظه، من ويملي المظفر وابن الدارقطني

 فسقط المتكلمين من قومًا صحب قد المحدث الجعابي ابن كان المسبحي:

 وخسين خس سنة رجب في مات الحديث، أصحاب من كثير عند

 العالمة البارع بالحافظ :٨٨/١٦ »السير« في الذهي ووصفه وثالثمائة،

الموصل. قاضي

مسنده. في المقرئ ابن له روى و الخوارزمي له يترجم لم قلت:

األسلمي. الواقدي واقد بن عمر بن محمد -١٧٨٤

 مالك، عن: روى األعالم أحد القاضي المدني الله عبد أبو موالهم

 سالم، بن القاسم عبيد وأبو الشافعي، وعنه: ذئب، أبي وابن والثوري،

 سعد: ابن وقال ضعيف، معين: بن يحيى قال أسامة، أبي بن والحارث

 الحديث في الناس واختالف والفتوح، والسيرة بالمغازي عالمًا كان

 وهو الشرقي الجانب قضاء ولي الخطيب: وقال واجتماعهم، واألحكام

 وقال بالسخاء، مشهورا كريما جوادا وكان ذكره، األرض طبق بمن

 الرازي زرعة أبو وقال الحديث، في المؤمنين أمير الواقدي الدراوردي:

ماجه. ابن له روى الحديث، متروك والعقيلي: الدوالبي بشر وأبو

 تاريخ عن : ١٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في عنه وروى الله رحمه حنيفة أبا وسمع وقال: البخاري،
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الكوفي. جعفر أبو الكندي الوليد بن عمر بن محمد -١٧٨٥

 روى حميد، بن وعبيدة آدم بن ويحيى نمير، بن الله عبد عن: روى

 ال النسائي: قال العباس، بن وعلي زيدان، بن الله وعبد حاتم، أبو عنه:

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

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

النديم. األخباري البغدادي الرومي عمر بن محمد —١٧٨٦

 والواثق، المعتصم جالس : ٩٢ ٥/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الكندي، محمد بن وعون المهلي، محمد بن ويزيد العيناء، أبو عنه: حكى

انتهى. ومائتين، أربعين سنة شعبان في بسامراء توفي وآخرون،

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

٠ مسنديهما في

سام. بن بكر بن عمرو بن محمد - ١٧٨٧

 الرازي غسان أبو العدوي التميمي الحباب بن مالك بن بكر وقيل:

 عنه: وروى سلم، بن وحكام الحميد، عبد بن جرير عن: روى الطالس،
 حبان ابن وذكره ثقة، كان حاتم: ابو قال ماجه، وابن داود، وأبو مسلم،

 أربعين، سنة آخر مات صدوقا، كان الزاهدم سعد أبو وقال »الثقات«، في

 وابن داود وأبو مسلم له روى ومائتين، وأربعين إحدى سنة أول أو

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

ضرار. أبي بن الحارث بن عمرو بن محمد -١٧٨٨

 مسعود، ابن عن: روى :٤١٠ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

 ٧/٣ »ثقاته« من التابعين في حبان ابن وذكره النخعي...، عنه: وروى

 جماعة عن يروي الخزاعي ضرار أبي بن عمرو بن محمد وقال: (،٣٥٨١)

 »تاريخه« في البخاري وذكره الكوفة أهل عنه: روى الصحابة، من

١٩٠/١.

 تاريخ عن ١١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

آثاره. في الحسن بن محمد له وروى البخاري،

 ثم الكوفي، الجعفي جعفر أبو عثمان بن عمرو بن محمد —١٧٨٩

المصري.

 بن ضمام عن حدث :٦٨٢/ه اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

ومائتين. ثالثين سنة أول في توفي وغيره، إسماعيل

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

 اللغوي المروزي الفزاري الموجه أبو عمرو بن محمد-١٧٩٠

الحافظ.

 وعلي عثمان، بن عبدان سمع: :٣٤٧/١٣ »السير« في الذهي قال
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 حليم، بن محمد بن الحسن وعنه: الواسطي، وسعدويه الجعد، ابن

 كبير محدث وهو قال: الحبيي، محمد بن وعلي حاتم، أبي بن الرحمن وعبد

 وثمانين اثنتين سنة توفي واألحكام، السنن صنف الحديث، كثير أديب،

ومائتين.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 مسجد إمام القرشي القاسم بن حبيب بن عمران بن محمد -١٧٩١

همدان. جامع

 بن القاسم عن: روى ٦١٦/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وطائفة، موسى، بن الله وعبيد حسان، بن الصمد وعبد العرني، الحكم

 عمر بن وحفص الجالب، حمدان بن الرحمن عبد عنه: وروى

 في حاتم أبي ابن وقال ومائتين، وسبعين تسع سنة توفي األردبيلي،

لي. أجاز صدوق :٤٢ -٤١/٨ »الجرح«

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

٠ يهما مسند

 ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد بن عمران بن محمد-١٧٩٢
األنصاري.

 عمران وأبيه الجراح، بن وكيع عن: روى الكوفي، الرحمن عبد أبو
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 ومحمد »األدب« كتاب في البخاري عنه: وروى الرحمن، عبد بن محمد ابن

 في حبان ابن وذكره صدوق، كوفي حاتم: أبو قال الذهلي، يحيى ابن

 »األدب« في البخاري له روى ثقة، قاسم: بن مسلمة وقال »الثقات»،

والترمذي.

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

 بن الله عبد بن إسماعيل بن موسى بن عمران بن محمد -١٧٩٣

الكوفة. ساكن الخزاز الهمداني بكر أبو مرداس،

 عن بها وحدث بغداد، قدم ١٣٣/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: روى الطيالسي، عثمان أبي بن وجعفر الواسطي، إبراهيم بن علي

 كان وقال: وغيرهما، المظفر بن ومحمد األبندوني، إبراهيم بن الله عبد

 بن العباس أبا يعني سعيد، ابن عنه كتب ثقة، الهيئة حسن نبيال شيخا

 في الحفاظ صحب قد وكان شديدا، إكراما يكرمه وكان عنه، وأفاد عقدة،

 وعشرين إحدى سنة ومات الوقوف، من شيائ يتولى وكان للحديث، طلبه
عنه. مختصرًا ٤٥٠/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة،

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

جعفر. أبو الطائي، سفيان بن عوف بن محمد-١٧٩٤

 مريم، أبي بن سعيد عن: روى الحافظ، الحمصي الله عبد أبو ويقال:
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 عنه: وروى موسى، بن الله وعبيد مخلد، بن الضحاك عاصم وأبي

 حاتم. أبو قال الدوالبي، بشر وأبو علي، مسند في والنسائي داود، أبو

 كان وقال: »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال صدوق،

 صحيحا الشام بحديث عالم هو عدي: ابن وقال يحفظ، حديث صاحب

 في حافظ إمام هو الخالل. وقال ثقة، »الصلة«: في مسلمة وقال وضعيفا،

 ويقبل ذلك له يعرف أحمد وكان والمعرفة، العلم في بالتقدم معروف زمانه

دؤاد. أبو له روى وماتين، وسبعين اثنتين سنة مات منه،

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

الهمداني. كريب بن العالء بن محمد-١٧٩٥

 بن الله وعبد عيينة، بن سفيان عن: روى الكوفي، كريب أبو

 بن الله عبد بن محمد قال يعلى، وأبو الجماعة، عنه: وروى المبارك،

 مجديث أعرف وال الهمداني، كريب أبي من حديثًا أكثر بالعراق ما نمير:

 به، بأس ال النسائي: وقال صدوق، حاتم: أبو وقال منه، بلدنا

 وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، آخر: موضع في وقال

 له روى ومائتين، وأربعين ثمان سنة مات ثقة، كوفي قاسم: بن مسلمة

الجماعة.

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

مسانيدهم في خسرو وابن محمد
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الدامغاني. زياد بن عيسى بن محمد-١٧٩٦

 بن وجرير عيينة، وابن المبارك، ابن عن: روى الري، نزيل الحسين أبو

 بن ومحمد خزيمة، بن إسحاق بن ومحمد النسائي، عنه: وروى الحميد، عبد

 مسلم له روى حديثه، يكتب الرازي: حاتم أبو قال الطبري، جبرير

ماجه. وابن داود وأبو

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

 الطرسوسي التميمي بكر أبو يزيد بن عيسى بن محمد -١٧٩٧

السعدي.

 من رحال ٧٠/٥٥ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال بلخ، نزيل

 صالح، بن وصفوان الرحمن، عبد بن سليمان بدمشق: سمع المعرفة، أهل

 الفرات بن أحمد مسعود أبو عنه: روى حماد، بن نعيم وغيرها وبجمص

 ال يرويه ما عامة عدي: ابن وقال والجارود، خزيمة، بن بكر وأبو الرازي،

 الحاكم الله عبد أبو وقال الحديث، يسرق من عداد في وهو عليه، يتابعونه

 والتثبت، والفهم والكثرة والرحلة بالطلب المشهورين من كان الحافظ:

 »السير« في الذهي ووصفه ومائتين. وسبعين ست سنة ببلخ توفي

الجوال. العالم :بالحافظ١٦٤/١٣

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 المعروف التمار الضبي جعفر أبو حرب بن غالب بن محمد — ١٧٩٨

بالتمتام.

 سنة في ولد البصرة أهل من : ١٤٣/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 مسلم، بن عفان عن: بها وحدث بغداد، وسكن ومائة، وتسعين ثالث

 البغداديين من وغيرهم إبراهيم، بن ومسلم القعني، مسلمة بن الله وعبد

 محمد بن ومحمد هارون، بن موسى عنه؟ روى والكوفيين، والبصريين
 كثير كان وقال: سواهم، وخلق صاعد، بن محمد بن ويحيى الباغندي،

 يخطي، كان أنه إال مأمون ثقة الدارقطني: وقال حافظا، صدوقًا الحديث

 سنة مات ثقة، وقال: مجود، مكثر مرة: وقال أحاديث، في وهم وكان

 »تاريخ في الذهي له وترجم ملخصا، انتهى ومائتين، وثمانين ثالث

 ،٣٩٠/١٣ »السير« في ووصفه التاريخ، من ملخصًا ٨١٩/٦ اإلسالم«

المتقن. الحافظ المحدث باإلمام

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

مسانيدهم، في خسرو وابن محمد

القرشي. الوارث عبد بن الفرج بن محمد-١٧٩٩

 بني مولى العابد، الفراء البغدادي الله عبد أبو ويقال؟ جعفر، أبو

 عنه: وروى عيينة، بن وسفيان علية، بن إسماعيل عن: روى هاشم،

 زرعة: أبو وقال بأس، به ليس معين: بن يحيى قال داود، وأبو مسلم،
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 محمد وقال الثقات، من وكان الحضرمي: الله عبد بن محمد وقال صدوق،

 مات »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة، بغدادي السراج: إسحاق ابن

داود. وأبو مسلم له روى ومائتين، وثالثين ست سنة

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
السقطي. جعفر أبو شاذان بن جابر بن الفضل بن محمد-١٨٠٠

 سليمان بن سعيد سمع : ١٥٣/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى الوهاب، عبد بن وفضيل النرسي، حماد بن األعلى وعبد الواسطي،

 كان وقال: القطان، زياد بن سهل وأبو مخلد، بن ومحمد إسحاق، ابنه عنه:

 وثمانين ثمان سنة رمضان شهر في مات صدوق، الدارقطني: وقال ثقة،
عنه. مختصرًا ٨٢١/٦ اإلسالم« »تاريخ في هي لذ ا له وترجم ومائتين،

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

العبسي. خالد بن عمر بن عطية بن الفضل بن محمد -١٨٠١

 روى بخارى، سكن المروزي، ويقال: الكوفي، الله عبد أبو موالهم

 عنه: روى جريج، بن الملك وعبد بهدلة، بن وعاصم أسلم، بن زيد عن:

 أحمد قال النيسابوري، يحيى بن ويحيى أسامة، بن وحماد موسى، بن أسد

 معين: بن يحيى وقال الكذب، أهل حديث حديثه بشيء، ليس حنبل: ابن

 بشيء، ليس داود: أبو وقال الحديث، ضعيف زرعة: أبو وقال ضعيف،

 الترمذي له روى ومائة، ثمانين سنة مات ضعيف، الدارقطني: وقال

ماجه. وابن
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 تاريخ عن ١٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في عنه وروى حنيفة أبا سمع وقال: البخاري،

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

الضي. جرير بن غزوان بن فضيل بن محمد-١٨٠٢

 بن وإسماعيل أبيه، عن: روى الكوفي، الرحمن عبد أبو موالهم

 حنبل بن وأحمد الثوري، عنه: وروى األحول، وعاصم خالد، أبي

 من صدوق زرعة: أبو وقال ثقة، معين: ابن وقال راهويه، بن وإسحاق

 وقال بأس، به ليس النسائي: وقال شيخ، حاتم: أبو وقال العلم، أهل

 به، يحتج ال وبعضهم متشيعا، الحديث كثير صدوقا ثقة كان سعدن ابن

الجماعة. له روى ومائة، وتسعين خمس سنة مات

 تاريخ عن ١٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في عنه وروى حنيفة أبا سمع وقال: البخاري،

 الصلت، بن إسماعيل بن إسحاق بن القاسم بن محمد-١٨٠٣
البلخي. السمسار سعيد أبو

 عن: بها وحدث بغداد، قدم :١٧٩/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 الكوفي، حاتم بن وهارون الفريابي، تميم بن ومحمد المهتدي، بن محمود

الدوري. مخلد بن محمد عنه: روى

الخطيب. تاريخ عن ٤٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم
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مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 الكوفي المحاربي الله عبد أبو زكريا، بن القاسم بن محمد-١٨٠٤

السوداني.

 كريب أبي عن: يروي :٥٢٦/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 روى مزاحم، بن نصر بن وحسين يونس، بن وهشام العالء، بن محمد
 بن الحسن أبو قال الدارقطني، الحسن وأبو الجعفي، الله عبد بن محمد عنه:

 له روى ما وثالثمائة، وعشرين ست سنة صفر في توفي الحافظ: حاد

 عن النهر كتاب عليه يقرأ سعيد ابن وكان مجلسه وحضرت قط، أصل

 في وقال انتهى. بالرجعة، يؤمن وكان قال: مزاحم بن نصر بن حسين

المعمر. المحدث الشيخ :٧٣/١٥ »السير«

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

 بن مخلد بن الكريم عبد بن سليمان بن القاسم بن محمد -١٨٠٥

سوس. أخي بابن يعرف المؤدب بكر أبو خالد بن محمد

 إبراهيم بن أحمد عن: حدث : ١٨٧/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن إسماعيل بن ويحيى األبزاري، الله عبد بن والحسين ملحان، ابن

 الفرج بن وأحمد القواس، عمر بن يوسف عنه: روى الجريري، إبراهيم

 كان ما الدارقطني: وقال القاضي، إبراهيم بن الله وعبد الحجاج، ابن

وثالثمائة. أربعين و ست سنة توفي بشيء،
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مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكوفي. إبراهيم أبو األسدي القاسم بن محمد - ١٨٠٦

 الثوري، سفيان عن: روى كأو، لقبه إن قيل: األصل، شامي

 موسى بن وإبراهيم معين، بن يحيى عنه: وروى األوزاعي، الرحمن وعبد

 وقال وضعفه، حنبل بن أحمد فيه تكلم قد الترمذي: قال الرازي،

 ثقة، معين: بن يحيى وقال حنبل، بن أحمد كذبه بثقة، ليس النسائي:

 وقال حديثه، يعجبني وال بقوي ليس حاتمن أبو وقال عنه، كتبت وقد
 صدوقًا شيخًا كان العجلي: وقال عليه، يتابع ال حديثه عامة عدي: ابن

الترمذي له روى ومائتين، سبع سنة مات عثمانيًا،

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

الزاهد. البلخي سيار بن قدامة بن محمد-١٨٠٧

 وروى العالء، محمد كريب وأبي سجادة، حاد بن الحسن عن: روى

 البخاري، الحارثي الحارث بن يعقوب بن محمد بن الله عبد محمد أبو عنه:

للتميز. المزي ذكره

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

٠ مسنديهما

الكوفي. المرهي ثم الهمداني قيس بن محمد -١٨٠٨

 وروى الخطاب، بن عمر بن الله وعبد النخعي، إبراهيم عن: روى
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 صالح حنبل: بن أحمد قال عوانة، وأبو حنيفة، وأبو الثوري، سفيان عنه:

 به، بأس ال حاتم: أبو وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال ثقة، يكون أن أرجو

 الحديث، لين سفيان: بن يعقوب وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره

علي. مسند في النسائي له روى بالمشهور، ليس حزمن ابن وقال

 تاريخ عن ١ ٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

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

٠ يهما مسند

المروزي. كامل بن محمد-١٨٠٩

 بن ووكيع البجلي، عمرو بن أسد عن: روى بغدادي، أصله يقال

 وذكره ثقة، النسائي: قال والنسائي، الترمذي، عنه: وروى الجراح،

والنسائي. الترمذي له روى »الثقات"، في حبان ابن

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

سليم. بن كعب بن محمد-١٨١٠

 أسد بن سليم بن حبان بن كعب بن محمد سعدح بن محمد :وقال

 عباس، بن الله عبد عن: روى الله، عبد أبو وقيل: حمزة، أبو القرظي،

 بن ومحمد عتيبة، بن الحكم عنه: روى أرقم، بن وزيد عجرة، بن وكعب
 الحديث كثير عالمًا ثقة كان سعد: ابن قال أسلم، بن وزيد عجالن،

— ١٨٦-



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 وقال بالقرآن، عالم صالح رجل ثقة، تابعي مدني العجلي: وقال ورعا،

 أعلم أحدًا رأيت ما الله: عبد بن عون وقال ثقة، زرعة: وأبو المديني ابن

 علمًا المدينة أهل أفاضل من كان حبان: ابن وقال منه، القرآن بتأويل

 فمات سقف أصحابه وعلى عليه فسقط المسجد في يقص وكان وفقها،

 الجماعة، له روى ومائة، عشرة ثماني سنة الهدم تحت معه وجماعة هو

 بن وهب بن محمد :١/٣ آباد بالحيدر المسانيد« »جامع مطبوعة وفي

»التقريب«. أصول من والتصويب محرف وهو الفرطي مالك

آثاره. في الحسن بن ومحمد مسنده، في خسرو ابن له روى قلت.

 األشهلي األنصاري األوسي رافع بن عقبة بن لبيد بن محمد-١٨١١

المدني. أبونعيم

 وال رؤية له تصح ولم أحاديث وسلم عليه الله صلى الني عن روى

 عمر بن وعاصم الزهري، عنهم روى وعثمان، عمر، وعن منه، سماع

 التابعين من األولى الطبقة في سعد ابن ذكره األشج، بن وبكير قتادة، ابن

 الطبقة في مسلم وذكره وسلم، عليه الله صلى الني عهد على ولد فيمن

 في البخاري له روى ثقة، سفيان: بن يعقوب وقال التابعين، من الثانية

واألربعة. ومسلم المفرد« »األدب

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الشعيري. بكر أبو داود بن مالك بن محمد-١٨١٢

 مزاحم، أبي بن منصور سمع: ٣٠٧/٣ »التاريخ« في الخطيب قال
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 ابن الباقي عبد عنه: روى المقابري، أيوب بن ويحيى الوليد، بن وبشر

 وترجم وغيرهما، الجرجاني اإلسماعيلي إبراهيم بن أحمد بكر وأبو قانع،
عنه. مختصرًا ١٠٤٤/٦ اإلسالم« »تاريخ في لذهي ا له

 وابن محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

.مسنديهما في خسرو

الخيواني. الهمداني زبيد بن مالك بن محمد-١٨١٣

 حنيفة، أبو عنه: وروى أبيه، عن: روى :٤١٠ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

 وقال: ،٢٢٨/١ »تاريخه« في البخاري ذكره الثقفي، عثمان بن الله وعبد

 »الحياء وسلم؟ عليه الله صلى الني عن مسعود ابن عن أبيه عن: روى

 عثمان بن الله عبد سمع أبان، بن إسماعيل قاله اإلسالم»، شرائع من

 »الثقات« من التابعين أتباع في حبان ابن وذكره محمدًا، سمع الثقفي

 روى مسعود، وابن علي عن أبيه عن يروي وقال: ،٤٠٨٥ رتم ٢٤٠/٤

 قال حجر: ابن وقال انتهى. والكوفيون الثقفي، عثمان بن الله عبد عنه:

 »الجرح في حاتم أبي ابن وقال بأسا، به رأى ما »التذكرة«: في الحسيني

 الني عن مسعود بن عنأبيهعن روى (:١٣٦٨٦)١٠٣/٨ والتعديل«

 ابنه عنه: روى اإلسالم"، شرائع من »الحياء قال: وسلم عليه الله صلى

 يقول أبي سمعت إسحاق، بن هارون جد مالك بن محمد بن إبراهيم

.٤٢٣ص المنفعة« »تعجيل في حجر ابن له وترجم ذلك.
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 تاريخ عن ١ ٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

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

العنزي. دينار بن قيس بن عبيد بن المثنى بن محمد-١٨١٤

 بن حفص عن: روى بالزمن، المعروف الحافظ البصري موسى أبو

 بن يحيى قال يعلى، وأبو الجماعة، عنه: وروى عيينة، بن وسفيان غياث،

 محمد بن صالح وقال حجة، النيسابوري: يحيى بن محمد وقال ثقة، معين:

 وقال بندار، على أقدمه وكنت شيء، عقله في وكان اللهجة، صدوق الحافظ:

 وذكره األثبات، من كان خراش: ابن وقال صدوق، الحديث صالح حاتم: أبو

 وقال كتابه، من إال يقرأ ال كتاب صاحب كان وقال: »الثقات«، في حبان ابن
 ثبتًا، ثقة كان آخر: موضع في وقال عاقال، فاضالً ورعًا صدوقًا كان الخطيب:

 البصرة، إلى رجع ثم بها، وحدث مرة بغداد وقدم بجحديثه، األئمة سائر احتج

الجماعة. له روى ومائتين، وخمسين اثنتين سنة مات بها، فمات

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

.مسنديهما في محمد

 النيسابوري أحمد أبو إسحاق بن أحمد بن محمد بن محمد -١٨١٥

الكبير. الحاكم وهو التصانيف، صاحب الحافظ الكرابيسي الحاكم

بها. سمع دمشق، قدم ١٥٤ /٥٥ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال
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 عنه: روى العزيز، عبد بن وسعيد طالب، بن الجهم وأبا خريم، بن محمد

 يعلى وأبو المعداني، سعيد بن أحمد العباس وأبو العدل، حشاد بن علي

 الصنعة، في عصره إمام كان الحافظ: الحاكم الله عبد أبو قال العلوي،

 المصطفى بسنن المعتصمين السلف، سنن على الثابتين الصالحين من وكان

 في يعتقده فيما والمنصفين حريمهم، عن المذابين وسلم، عليه الله صلى

 في ومسلم البخاري كتاب على الله رحمه وصنف وصحابته، بيته أهل

 »األسامي كتاب وصنف الترمذي، عيسى أبي كتاب وعلى الصحيح،

 وكان الشروط، وكتاب المزني، كتاب على والمخرج و»العلل« والكنى«
 من بقين أربع من الخميس يوم مات واألبواب، الشيوخ وصنف به عارفا

 في الذهي له وترجم وثالثمائة، وسبعين ثمان سنة األول ربيع شهر

. ٤٦٠/٨ اإلسالم« »تاريخ

 محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن

اإلسكافي. بكر أبو مالك بن أحد بن محمد بن محمد-١٨١٦

 سهل بن موسى سمع: ن٢١٩/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 وقال: أسامة، أبي بن والحارث الصائغ، محمد بن وجعفر الوشاء،

 عنه وأنبأنا وطبقته، الدارقطني عنه فكتب ببغداد، حدث ثقة، كان

 بن الله عبد بن وأحمد شاذان، بن علي وأبو رزقويه، بن الحسن أبو
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 ثقة كان الفوارس: أبي بن محمد قال وغيرهم، المحاملي، الحسين

 مات حديثه، بكتب وأمرنا البرقاني عليه وأثنى شيائ، منه أسمع ولم

 بن الحسن أبو وقال وثالثمائة، وخسين اثنتين سنة القعدة ذي في

 جزء له ن٥ ٠ /٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال ثقة، وكان الفرات:

به. معروف

 محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن

 بن بردة أبي بن سعيد بن زهير بن األزهر بن محمد بن محمد-١٨١٧
األشعري. موسى أبي

 جوزجان، سكن األنبار، أهل من :٢٦/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 الباغندي، سليمان بن ومحمد أسامة، أبي بن الحارث عن ببخارى: وحدث

وثالثمائة. وأربعين إحدى سنة توفي التمتام، غالب بن ومحمد

 يروي وقال: ،٥ ٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه من األول المسند صاحب الحارثي البخاري محمد أبو عنه

الرحمن عبد بن الحارث بن سليمان بن محمد بن محمد -١٨١٨
الباغندي. بابن المعروف الواسطي األزدي بكر أبو

 نمير، بن الله عبد بن محمد سمع: :٢٠٩/٣ »التاريخ« في الخطيب قال
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 األيلي، فروخ بن وشيبان الكوفيين، شيبة أبي ابني وعثمان بكر وأبا

 كثير وكان والبصرة، وبغداد، والكوفة، ومصر، الشام، أهل من وغيرهم

 وأخذ العظيمة العناية به وعنى البعيدة، األمصار إلى فيه رحل الحديث،

 بن الحسين عنه: فروى بها، وحدث بغداد وسكن واألئمة الحفاظ عن

 ودعلج الشافعي، بكر وأبو الدوري، مخلد بن ومحمد المحاملي، إسماعيل
 عامة أن وبلغني عارفا، حافظًا فهمًا وكان ذكرهم، يطول وخلق أحمد، ابن

 معروفًا يزل لم األهوازي: عبدان وقال حفظه، من يرويه كان به حدث ما

 بالموصل كان لو الحديث كثير ثقة خيثمة: أبي بن محمد وقال بالطلب،

 يثبت لم الخطيب: وقال تريدونه، وال إليكم منطرح ولكنه إليه، لخرجتم

 شيوخنا كافة ورأيت التدليس سوى به يعاب ما الباغندي ابن أمر من

 وثالثمائة، عشرة اثنتي سنة مات الصحيح، في ويخرجونه بجديثه يحتجون

 الكبير، الحافظ باإلمام ٣٨٣/١٤ »السير« في الذهي ووصفه انتهى.

وتفرد. وعمر وصنف وجمع ببغداد الشان هذا أئمة أحد العراق، محدث

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

. مسنديهما

الرحن. عبد بن الحارث بن سليمان بن محمد بن محمد-١٨١٩

 الخطيب قال الباغندي، بن بكر أبي أخو وهو األزدي، الله عبد أبو

روى الصريفيني، أيوب بن شعيب عن: حدث :٢١٣/٣ »التاريخ« في
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 ذكره بالموصل، منه سمع أنه وذكر يسيرا، شيائ المظفر بن محمد عنه:

 في منه وثالث عشرين سنة تحت ٣٩٨/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

الطبقة. هذه رجال من وفاته يعرف لم من طبقة

 تاريخ عن ٤٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم و
الخطيب.

مسنديهما. في محمد بن وطلحة المظفر بن محمد له روى قلت:

 بن نصر بن سهل بن عمران بن عثمان بن محمد بن محمد - ١٨٢٠
السواق. بابن يعرف البندار منصور أبو حامد بن أحمد

 القطيعي، مالك بن بكر أبا سمع :٢٣ه /٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه، كتبت البروجردي، صالح بن محمد بن وأحمد ماسي، بن محمد وأبا

 أربعين سنة من الحجة ذي سلخ األحد يوم عشيه مات ثقة، وكان

 عنه: روى :٥٩٥/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال وأربعمائة،

وجماعة. ياسر أبو وأخوه بندار بن ثابت

 تاريخ عن ٤٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب،

 الدوري الله عبد أبو حفص بن مخلد بن محمد -١٨٢١

العطار.

 بن سلم السائب أبا سمع :٣١٠/٣ »التاريخ« في الخطيب قال
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 الرخامي، يعقوب بن والفضل الدورقي، إبراهيم بن ويعقوب جنادة،

 الحسين بن ومحمد عقدة، بن العباس أبو عنه: روى نحوهم، كثيرا وخلقا

 الحسن وأبو المظفر، بن ومحمد الجعابي، ابن بكر وأبو اآلجري،

 كان وقال: وبعدهم، طبقتهم في ومن شاهين، بن حفص وأبو الدارقطني،

 بالديانة، مشهورا الرواية، متسع العلم، في به موثوقا الفهم أهل أحد

بالعبادة. مذكورا باألمانة موصوفا

 وثالثمائة، وثالثين إحدى سنة مات مأمون، ثقة الدارقطني: وقال

 ما وكتب القدوة، الثقة الحافظ اإلمام :٢٥٦/١٥ »السير« في الذهي وقال

التصانيف. وحسن والمعرفة الفهم مع كثرة، يوصف ال

 محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن

 األصغر السدي إسماعيل بن الله عبد بن مروان بن محمد -١٨٢٢

كوفي.

 ميمون، بن وعمرو األنصاري، سعيد بن ويحيى األعمش، عن: روى

 أحمد قال الرازي، الله عبيد بن وهشام واألصمعي، علي، ابنه عنه: روى

 وقال بشيء، ليس نمير: ابن وقال بثقة، ليس معين: ابن عن الدوري
 حجر ابن ذكره فتركته، كبر وقد أدركته أحمد: وقال عنه، سكتوا البخاري:

للتميز.
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»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 أخو عامر بني مولى المروزي، وهب أبو مزاحم بن محمد-١٨٢٣

مزاحم. بن سهل

 عيينة، بن وسفيان الهذيل، بن وزفر معروف، بن بكير عن: روى

 بن يعلى حمزة وأبو زمعة، بن ووهب راهويه، بن إسحاق عنه: وروى
 فاضال، خيرا كان سعد: ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن ذكره حمزة،

الترمذي. له روى ومائتين، تسع سنة مات نظر، فيه السليماني: وقال

 محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن

الكوفي. الكندي معدان بن مسروق بن محمد - ١٨٢٤

 من :٩٦٦/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال الرحمن، عبد أبو الفقيه

 الثوري، وسفيان ومسعر، عمرو، بن محمد عن: روى الرأي، أصحاب

 وآخرون، عمار، بن وهشام مريم، أبي بن وسعيد وهب، ابن عنه: وروى

 خمس سنة وصرف الرشيد، دولة في أعوام ثمانية مصر قضاء وولي

 التيه في عجبًا وكان فضالة، بن مفضل بعد ولي قد وكان ومائة، وثمانين

 من كان لكنه بأس بأحكامه كان ما بكير: بن يحيى قال والتكبر، والصلف
انتهى تكبرًا، الناس أعظم
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 في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
٠ بهما مسند

 الزبير أبو موالهم األسدي، تدرس بن مسلم بن محمد -١٨٢ ه

المكي.

 عطاء، عنه: وروى وجابر، عائشة، وعن األربعة، العبادلة عن: روى

 وقال ثقة، معين: ابن عن خيثمة أبي ابن قال والسفيانان، والزهري،

 حاتم: أبي ابن وقال هو، ما الضعف وإلى صدوق، ثقة شيبة: بن يعقوب

 أحب وهو به، يحتج وال حديثه يكتب فقال: الزبير أبي عن أبي سألت

 عنه روى فقال: الزبير؟ أبي عن زرعة أبا وسألت قال: سفيان، من إلي

 النسائي: وقال الثقات، بجديث يحتج إنما قال: بجديثه؟ يحتج قلت: الناس،

 بأبي وكفى أحاديث، الزبير أبي عن مالك روى عدي: ابن وقال ثقة،
 وقال: ثقة، عن إال يروي ال مالكا فإن مالك، عنه يحدث أن صدقًا الزبير

 في وهو عنه كتب وقد إال الزبير أبي عن تخلف الثقات من أحدًا أعلم ال

 الضعيف، جهة من ذلك فيكون الضعفاء بعض عنه روى أن إال ثقة نفسه

 إلي فدفع الزبير أبا فجئت مكة قدمت الليث: عن مريم أبي ابن وقال

 سمع هل فسألته لوعاودته نفسي: في قلت ثم بهما، فانقلبت كتابين

 له: فقلت عنه، حدثت ما ومنه سمعت ما منه فقال: جابر؟ من كله هذا

بن عمرو قال عندي، الذي هذا على لي فاعلم سمعت ما على لي أعلم
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الجماعة. له روى ومائة، وعشرين ست سنة مات والترمذي علي

 تاريخ عن ٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

 في خسرو وابن والحارثي آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:
٠ بهما مسند

الزهري. القرشي شهاب بن الله عبيد بن مسلم بن محمد -١٨٢٦

 وخارجة مالك، بن أنس عن: روى الشام، سكن المدني، بكر أبو

 قال عيينة، بن وسفيان السختياني، أيوب عنه: وروى ثابت، بن ابنزيد

 وسلم، عليه الله صلى الني أصحاب من عشرة رأى :منجويه بن بكر أبو

 فقيهًا وكان األخبار، لمتون سياقًا وأحسنهم زمانه أهل احفظ من وكان

 والعلم الحديث كثير ثقة الزهري وكان قالوا: سعد بن محمد وقال فاضال،

 أو ثالث سنة مات جدًا، كثيرة وفضائله ومناقبه جامعًا، فقيهًا والرواية،

الجماعة. له روى ومائة، وعشرين أربع

 تاريخ عن ٧ /٣المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو عنه روى قد وقال: البخاري،

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

مسنديهما. في خسرو وابن
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 جعفر أبو الملك عبد بن الوليد بن مسلمة بن عمحمد-١٨٢٧

الواسطي. لسي الطيا

 عن: بها وحدث بغداد، قدم ٣٠٥/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 وأبي مسمع، بن الملك عبد بن محمد جابر وأبي هارون، بن يزيد

 مخلد بن ومحمد المحاملي، القاضي عنه: روى وغيرهم، المقرئ، الرحن عبد

 مناكير حديثه في وقال: وغيرهم، األدمي، ابن عثمان بن وأحمد الدوري،

 سمع أنه ذكر البيع بن الله عبد أبا الحاكم أن إال واضحة، بأسانيد

 جدًا، ضعيف الخالل: محمد بن الحسن وقال به، بأس ال يقول: الدارقطني

 في الذهي وقال ومائتين، وثمانين اثتنتين سنة األولى جمادى في توفي

المعمر. المحدث :٣٩٥/١٣ »المر«

 محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن

 الله عبد ابو القرشي بهلول بن مصفى بن محمد -١٨٢٨

الحمصي.

 عنه: وروى عيينة، بن وسفيان الوهي، خالد بن أحمد عن: روى

 وقال صدوق، حاتم: أبو قال ماجه، وابن والنسائي، داود، أبو

 وأرجو مغلطًا كان البغدادي: محمد بن صالح وقال صالح، النسائي:

في حبان ابن وذكره مناكير، بأحاديث حدث وقد صادقًا، يكون أن
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 مشهور، ثقة قاسم: بن مسلمة وقال يخطي، كان وقال »الثقات»،

 بن الله عبيد بن محمد وقال صدوق، شيوخه: اسماء في النسائي وقال

 وأربعين ست سنة مكة إلى حمص من عادلته الكالعي: الفضل

 والنسائي داود أبو له روى بمنى، ومات بالجحفة فاعتل ومائتين،

ماجه. وابن

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

 بن عحمد بن عيسى بن موسى بن المظفر بن عمحمد - ١٨٢٩

البزاز. الحسين أبو إياس بن سلمة بن الله عبد

 الدقاق، أحمد بن بنان سمع: :٢٦٢/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 وأشباههم الحلي، نصر بن الحسن بن وعمر المطرز، زكريا بن والقاسم

 روى مكثرا، صادقا، فهما، حافظا وكان الكثير، وسافر البغداديين، من

 وقال بعدهما، ومن شاهين، بن حفص وأبو الدارقطني، الحسن أبو عنه:

 يعظم الدارقطني الحسن أبا رأيت القاضي: إسماعيل بن عمر بن محمد

 جموعه في عنه: روى وقد بجضرته يستند وال ويجله، المظفر بن الحسين أبا

 الحفظ، حسن أمينا، ثقة كان الفوارس: أبي بن محمد وقال كثيرة، أشياء
 وكان الشيوخ على ينتقي قديمًا وكان وعلمه، وحفظه الحديث إليه وانتهى

 في توفي الحفظ، حسن مأمونًا ثقة كان العتيقي: وقال عندهم، مقدما
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 »تاريخ في الذهي وقال وثالثمائة، وسبعين تسع سنة األولى جمادى

 عن الدارقطني سألت السلمي: الرحمن عبد أبو قال ٤٧٢/٨ اإلسالم«

 فقال: التشيع، إلى يميل إنه يقال فقلت: مأمون، ثقة فقال: المظفر ابن
الله. شاء إن يضر، ال ما مقدار قليال،

 تاريخ عن ٢٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 المسند وهو حنيفة، أبي لإلمام جمعه الذي المسند هذا وقال: الخطيب،

 وحفظه الحديث علم في نهايته على يدل الكتاب، هذا مسانيد من الثالث

خيرًا. االسالم عن الله جزاه والطرق، بالمتون وعلمه وإتقانه

 في الباقي عبد بن ومحمد خسرو وابن محمد بن طلحة له روى قلت:
نيدهم. مسا

األنماطي. صالح بن معاوية بن محمد -١٨٣٠

 بن معاوية بن محمد وقال: ،١١٦/٩ »الثقات« في حبان ابن ذكره

 العوام، بن عباد عن: يروي واسط، أهل من األنماطي صالح

 ربما وغيره يوسف بن عمر بن محمد عنه حدثنا هارون، بن ويزيد

وهم.

 محمد بن طلحة له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن
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 البغدادي جعفر أبو األنماطي يزيد بن معاوية بن محمد -١٨٣١

مالج. بابن المعروف

 العوام، بن وعباد عيينة، بن سفيان عن: روى واسط، من أصله يقال:

 بأس ال النسائي: قال صاعد، بن محمد بن ويحيى النسائي، عنه: وروى

 في البزار وقال وهم، ربما وقال: »الثقات"، في حبان ابن وذكره به،

 روى واقفيا، كان مطين: وقال به، بأس ال مسلمة: وقال ثقة، كان مسنده:

النسائي. له

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

الحنفي. السكري الهمذاني الضي سنان بن المغيرة بن محمد -١٨٣٢

 قال الرأي، وأهل بهمذان، المحدثين شيخ مجمدان ويلقب الفقيه

 العرني، الحكم بن القاسم عن: حدث م٣٨٣/١٣ »السير« في الذهي

 عنه: وروى وطائفة، موسى بن الله وعبيد الرازي، الله عبيد بن وهشام

 بن أحمد جعفر وأبو محمد، بن السالم وعبد القطان، سلمة بن الحسن أبو

 نظر، فيه السليماني: وقال صدوق، أحمد: بن صالح قال وآخرون، عبيد،

 في وزاد ومائتين، وثمانين أربع سنة توفي رأي، صاحب أنه إلى يشير قلت:

 فقهاءها وشيخ ومسندها همذان محدث :٨٢٤/٦ اإلسالم« »تاريخ

الحنفية.
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 بن ومحمد الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد

ذريح. أبو الشاعر البصري مناذر بن محمد -١٨٣٣

 وغيره، شعبة، عنن روى ن ١٩٠/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 مسعود، بن الصلت عنه: روى النظم، وإجادة والمجون اللهو عليه وغلب

 شعر، صاحب أعرفه معين: ابن قال جميل، بن ومزداد ميمون، بن ومحمد

 الثقفي، الوهاب عبد ولد يتعشق وكان الحديث، أصحاب من يكن ولم

مكة. إلى فخرج البصرة، من فطردوه ثقيف، بنساء ويشبب

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 ثم الهمداني مالك بن األجدع بن المنتشر بن محمد —١٨٣٤
الوداعي.

 بن إبراهيم ابنه عنه: روى عمر، بن الله وعبد سالم، بن حبيب عن: روى

 قال »الثقات«، في حبان ابن وذكره عمير، بن الملك وعبد المنتشر، بن محمد

 سعد: ابن وقال خيرًا، وقال فوثقه، المنتشر؟ بن محمد ألحمد: قلت الميموني:

الجماعة. له روى قليلة، أحاديث وله ثقة، كان

 الحسن بن ومحمد يوسف أبو روى وقد الخوارزمي له ترجم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي
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الهروي. السلمي عثمان بن سعيد بن المنذر بن محمد - ١٨٣ ه

 »تاريخ في الذهي قال بشكر، المعروف الحافظ الرحمن عبد أبو

 بن وعمر خشرم، بن وعلي رافع، بن محمد سمع: :٧٢/٧ اإلسالم«
 الوليد أبو عنه: روى وصنف، الترحال، وأكثر وطبقتهم، والرمادي، شبه،

 وحدث الشرقي، بن حامد وأبو مطر، بن عمرو وأبو محمد، بن حسان

 اثنتين سنة مات وقيل: بهراة، الربيعين أحد في وتوفي خراسان، بنواحي

 المتقن، الحافظ العالم اإلمام :٢٢/١٤ »السير« في وزاد انتهى. وثالثمائة،

 بمرو، شكر حدث الحاكم: وقال التصنيف، جيد الرواية واسع كان

 سنة في بها حدث ونيسابور، ومخارى، الروذ، ومرو وسرخس، وطوس،

انتهى. أيضا، التجارة في يسافر وأظنه ومائتين وتسعين سبع

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

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد محمد

الطوسي. إبراهيم بن داود بن منصور بن محمد -١٨٣٦

 ابن وسفيان حنبل، بن أحمد عن: روى بغداد، نزيل العابد جعفر أبو
 موضع في وقال ثقة، النسائي: قال والنسائي، داود، أبو عنه: وروى عيينة،

 ابن وذكره األخيار، من كان داود: أبي بن الله عبد وقال به، بأس ال آخر:

 بمعروف صالحه في يشبه كان الخالل: بكر أبو وقال »الثقات»، في حبان

 ومائتين، وخمسين ست أو أربع سنة مات ثقة، مسلمة: وقال الكرخي،

والنسائي داود أبو له روى
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 في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
بهما مسند

 السلمي الله عبد أبو الرحن عبد بن منصور بن محمد - ١٨٣٧

٠ لنيسابوري ا

 وسمع: يرحل، لم : ١٩٦/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن ومحمد الشاماتي، أحمد بن جعفر وعنه: إبراهيم، بن ومكي الحفصين،

خزيمة. بن إسحاق

»الكشف«، في الحارثي له روى قلت:

 التيمي، الهدير بن الله عبد بن المنكدر بن محمد - ١٨٣٨

الله. عبد أبو

 ربيعة وعمه أبيه، عن: روى األعالم، االئمة أحد بكر، أبو ويقال:

 والمنكدر، يوسف، ابناه عنه: روى وعائشه، هريرة، وأبي صحبة، وله

 معادن من كان عيينة: ابن عن راهويه بن إسحاق قال والسفيانان،
 الناس يقبل أن أجدر أحدًا ندرك ولم الصالحون، إليه ويجتمع الصدق،

 الحميدي: وقال منه، وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال: إذا منه

 في حبان ابن وذكره ثقة، حاتم: وأبو معين ابن وقال حافظ، المنكدر ابن
 ورعًا ثقة كان الواقدي: وقال القراء، سادات من كان وقال: »الثقات"،

 تابعي مدني العجلي: وقال جابر، عن اإلسناد يكثر الحديث، قليل عابدًا

-٢٠٤-



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 بن إبراهيم وقال جدا، الحديث صحيح شيبة: بن يعقوب وقال ثقة،

 بن هارون عن البخاري قال حجة، والزهد، واالتقان الحفظ في غاية المنذر:

الجماعة. له روى ومائة، وثالثين إحدى سنة مات لفروي: ا محمد

 تاريخ عن ٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في عنه روى حنيفة، أبي شيوخ من هو وقال: البخاري،

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

مسنديهما. في المقرئ وابن

 بن حيان بن داود بن عيسيى بن علي بن موسى بن محمد - ١٨٣٩
بالدوالبي. يعرف الخالل، العباس أبو شبيب

 إبراهيم، بن إسحاق سمع ٢٤٥/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 المظفر، بن محمد عنه: روى شبة، بن وعمر الملك، عبد بن ومحمد

 القواس: عمر بن يوسف وقال الدارقطني، الحسن وأبو الجراحي، والقاضي

وثالئمائة. وعشرين ثالث سنة توفي الثقات، من الدوالبي كان

٠ مسنده في نعيم أبو له روى ٠٠ قلت

الحرشي. نفيع بن موسى بن محمد-١٨٤٠

 الطيالسي، داود وأبي زيد، بن حاد عن: روى البصري، الله عبد أبو

 النسائي: وقال شيخ، حاتم: أبو قال والنسائي، الترمذي، عنه: وروى
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 عنه داود أبا سألت اآلجري: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره صالح،

 ثمان سنة مات صالح، بصري قاسم: بن مسلمة وقال وضعفه، فوهاه

والنسائي. الترمذي له روى ومائتين، وأربعين

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

 البلخي الصاغاني سعد أبو الجعفي، ميسر بن محمد-١٨٤١

الضرير.
 حنيفة وأبي أنس، بن ومالك الثوري، سفيان عن: روى بغداد، نزيل

 قال المديني، بن وعلي حنبل، بن أحمد عنه: وروى ثابت، بن النعمان

 الدارقطني: وقال متروك، النسائي: وقال اضطراب، فيه البخاري:
 كتبت قلت: مرجثا، كان ولكن صدوق أحد: عن داود أبو وقال ضعيف،

الترمذي. له روى نعم، قال: عنه!

 تاريخ عن ٢ ٠ /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
المسانيد. هذه في حنيفة أبي عن كثيرًا يروى الذي هو وقال: الخطيب،

 في الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

هم. نيد مسا

 الفضل أبو عمر بن علي بن محمد بن ناصر بن محمد-١٨٤٢
السالمي.
 والده كان :٣٨/١٨ بغداد« تاريخ ذيل من »المستفاد في الدمياطي قال
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 طاهر وأبا البسري، بن أحمد بن علي القاسم أبا سمع: الترك، أوالد من

 كان وقال: البانياسي، مالك الله عبد وأبا األنباري، الصقر أبي بن محمد
 إليهم، ومال الحنابلة خالط إنه ثم والضبط، النقل صحيح حافظًا إمامًا

 خسين سنة توفي حنبل، ابن مذهب إلى الشافعي مذهب عن وانتقل

وخمسمائة.

 الرزاق عبد عنه: روى ٩٩٥/٢٢ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

ترجمته. طول ثم سلطان بن الواحد وعبد األخضر، بن محمد وأبو الجيلي،

 ابن تاريخ عن٤٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

النجار.

 المعدل العباس أبو مكرم بن محمد بن أحمد بن نصر بن محمد -١٨٤٣

القاضي. أحمد بن مكرم أخي ابن وهو

 البغوي، محمد بن الله عبد سمع :٣٢٠/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه: حدثنا وطبقتهم، صاعد، بن محمد بن ويحيى داود، أبي بن بكر وأبا

 األزهري، القاسم وأبو الخالل، محمد بن والحسن البرقاني، بكر أبو

 الطريقة، جميل العقل، موفور موصوفا الفضل أهل من وكان وغيرهم،

 وقال الناس، رجاات من كان الدارقطني: وقال الرواية، في صدوقا

 بن محمد وقال والثبت، الثقة في يعني الجبال من جبل البرقاني: بكر أبو

 الشهادة، في مثله رأينا وما الحديث، في ثبتا ثقة كان الفوارس: أبي
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 وسبعين خس سنة توفي الشهادة، في متقدمًا ثقة كان العتيقي: وقال

وثالثمائة.

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

مسنديهما. في الباقي عبد

صهيب. بن نصر بن محمد -١٨٤٤

 قال اآلدمي، شجاع أبي بابن ويعرف بكر، أبا يكنى المهدي مولى

 بن العزيز عبد بن الرحمن عبد سمع :٣١٥/٣ »التاريخ« في الخطيب

 الضريس بن يحيى بن ومحمد القومسي، حبيب بن ونوح المدائني، صادر
 القطان، زياد بن سهل وأبو القاضي، كامل بن أحمد عنه: وروى الفيدي،

 عنه الناس كتب الخرسي مربعة في بجانبنا ينزل الشهود أحد وكان

 وثمانين ست سنة شوال في مات المنادي: ابن وقال كثير، غير

 من ملخصًا ٨٢٥/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم ومائتين،

التاريخ.

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

الحافظ. الله عبد أبو الفقيه المروزي نصر بن محمد-١٨٤٥

 كامل وأبي عثمان، بن وعبدان النيسابوري، يحيى بن يحيى عن: روى

 بن وعثمان الرشادي، إسحاق بن ومحمد إسماعيل، ابنه وعنه: الجحدري،
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 نصر بن محمد رأيت الدبوسي: إسحاق بن محمد قال اللبان، جعفر

 الحكم: عبد بن الله عبد بن محمد وقال الحديث، في مجرًا وكان بسمرقند

 أحد كان »الثقات": في حبان ابن وقال بخراسان، فكيف إمام عندنا هو

 باالختالف زمانه أهل أعلم من وكان وصنف، جمع ممن الدنيا في األئمة

للتميز. حجر ابن ذكره العلم، في صيانة وأكثرهم

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 بن حيد بن فتوح ن الله بنعبد فتوح نصر ابي بن محمد-١٨٤٦

الميورقي. األندلسي الحميدي األزدي الله عبد أبو الحافظ يصل،

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال األندلس، من قريبة جزيرة وميورقة:

 وبغداد والحجاز، والشام، ومصر، باألندلس، سمع :٦١٧/١٠

 سمع الفقيه، حزم بن محمد أبي أصحاب كبار من وكان واستوطنها،

 العذري، عمر بن أحمد العباس وأبا كتبه، أكثر عنه وأخذ حزم، ابن

 بن نصر وأبو مصنفاته، في الخطيب شيخه عنه: روى البر، عبد بن عمر وأبا

 كبار من وكان وتعب، ورحل الكثير سمع سكرة، بن علي وأبو ماكوال،

 بالرجال، خبيرا بفنونه، عارفا بالحديث، بصيرا متدينا، ثقة، وكان الحفاظ،

 ذلك ويسر المذهب، ظاهري وكان وأخبارها، األندلس بأهل السيما

 وثمانين ثمان سنة الحجة ذي عشر سابع في توفي الشيء، بعض

 المتقن األثري القدوة اإلمام :١٢٠/١٩ »السير« في وقال وأربعمائة،
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وتلميذه. حزم ابن صاحب الظاهري الفقيه المحدثين... شيخ الحافظ

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

مسنده.

الجنديسابوري. الحسن ابو الله عبد بن نوح بن محمد -١٨٤٧

 عن: بها وحدث بغداد سكن :٣٢٤/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن والحسن الصريفيني، أيوب بن وشعيب الهمذاني، إسحاق بن هارون

 الحسن وأبو مكرم، بن العباس وأبو شاذان، بن بكر أبو عنه: روى عرفة،
 وعشرين إحدى سنة مات مأمونا، ثقة وكان الدارقطني: وقال الدارقطني،

وثالثمائة.

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الشامي. القرشي سعيد بن هاشم بن محمد -١٨٤٨

 بن ومحمد العزيز، عبد بن سويد عن: روى البعلبكي، الله عبد أبو

 النسائي. قال الرازي، حاتم وأبو النسائي، عنه. وروى شابور، بن شعيب

 بن مسلمة وقال يغرب، وقال: »الثقات"، في حبان ابن وذكره به، بأس ال

 له روى ومائتين، وخسين أربع سنة ببعلبك مات مشهور، صدوق قاسم:

النسائي.

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد
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 الرحمن عبد بن سليمان بن عيسى بن هشام بن محمد -١٨٤٩
الطالقاني.

 حنبل، بن أحمد جوار في بغداد سكن القصير، المروذي الله عبد أبو

 البخاري، عنه: وروى الضرير، معاوية وأبي عيينة، بن سفيان عن: روى

 في حبان ابن وذكره ثقة، كان الخطيب: قال والنسائي، داود، وأبو

 ومائتين، وخسين اثنتين سنة توفي الحديث، مستقيم وقال: »الثقات»،

والنسائي. داود، وأبو البخاري، له روى

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

٠ مسنديهما في محمد

 موالهم الثقفي، وافد بن حماد بن الهيثم بن محمد-١٨٥٠
 قاضي األحوص بأبي المعروف القنطري البغدادي الله عبد أبو

عكبرا.

 روى نعيم، وأبي حذيفة، وأبي الضي، داود بن موسى عن: روى

 كان خراش: ابن قال النجاد، بكر وأبو والمحاملي، عوانة، أبو عنه:

 وذكره الحفاظ الثقات من كان الدارقطني: وقال المتقنين، األثبات من

ماجه. ابن له روى الحديث، مستقيم وقال: »الثقات«، في حبان ابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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٠بع بن وضاح بن محمد-١٨٥١

 المرواني األموي الله عبد أبو الداخل، معاوية بن الرحمن عبد مولى

 بن يحيى سمع: :٨٢٨/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال الحافظ القرطي

 حسان بن وسعيد القاسم، ابن صاحب خالد بن ومحمد يحيى،

 بن ومحمد أصبغ، بن وقاسم الجباب، بن أحد عنه: روى أشهب، صاحب
 بالحديث عالمًا محمد كان الفرضي: ابن قال وخلق، أيمن بن الملك عبد

 زاهدا، ورعًا العباد، عن الحكاية كثير علله على متكلمًا بطرقه بصيرًا

 الناس منه سمع علمه، شر في محتسبا اإلسماع، على صبورا متعففا فقيرا

 يقدم ال الجباب بن خالد بن أحمد وكان األندلس، أهل به الله ونفع كثيرا

 غير وورعه وفضله عقله ويصف جدا، يعظمه وكان أدرك، من أحدًا عليه

 بكر بن الوليد وقال األحاديث، من كثير في رده كثرة عليه ينكر أنه

 شيبة، أبي بن بكر وأبا عدي، بن يوسف سمع: وضاح ابن إن األندلسي:

 بقين ألربع السبت ليلة توفي تزهد، ثم العرب، ومشيخة بسحنون، وتفقه

 اإلمام ٤٥/١٣ »السير« في وقال ومائتين، وثمانين سبع سنة المحرم من

الله. عبد أبي بقي مع األندلس محدث الحافظ

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

حيان. بن أبان بن الوليد بن محمد-١٨٥٢

 ن٣٣٢/٣ »التاريخ« في الخطيب قال المصري: العقيلي الحسن أبو
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 بن وهشام المتوكل، بن وهاني حماد، بن نعيم عن: بها وحدث بغداد، قدم
 الربيع بن حميد بن الحسين بن محمد عنه: روى خالد، بن وهشام عمار،

 علي بن وإسماعيل الكاتب، خزيمة بن الفضل بن وأحمد اللخمي،

 في الذهي له وترجم انتهى. ومائتين، وثمانين سبع سنة توفي الخطي،
التاريخ. من ملخصًا ٨٣٠/٦ اإلسالم« »تاريخ

 تاريخ عن ٢٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له وروى الخطيب،

 الفقيه الباهلي بكر أبو النضر بن ياسين بن محمد - ١٨٥٣

النيسابوري.

 ابن إسحاق عن: يروي :١٠٥١/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 هاني بن صالح بن محمد عنه: وروى شيبة، أبي بن وعثمان راهويه،

ومائتين. وتسعين ثالث سنة توفي وغيره،

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

العدني. عمر أبي بن يحيعى بن محمد-١٨٥٤

 بن ووكيع عيينة، بن سفيان عن: روى مكة، نزيل الله عبد أبو

 كان حاتم: أبو قال ماجه، وابن والترمذي، مسلم، عنه: وروى الجراح،
 عن به حدث موضوعًا حديثًا عنده ورأيت غفلة، به وكان صالحًا، رجال

 ال مسلمة: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره صدوقًا، وكان عيينة، ابن
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 والترمذي مسلم له روى ومائتين، وأربعين ثالث سنة مات به، بأس

ماجه. وابن والنسائي

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

 الله عبد أبو العبدي، الوليد بن مندة بن يحيى بن محمد -١٨٥٥

األصبهاني.

 كريب أبا وسمع رحل ٤٤/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 أحمد أبو عنه: وروى السري، بن وهناد الجمحي، معاوية بن الله وعبد

 وقال العلم، أوعية من وكان والطبراني، حمزة، بن إسحاق وأبو العسال،

وإمامهم. شيوخنا استاذ كان الشيخ: أبو

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 الجزري، التميمي، يزيد بن سنان بن يزيد بن محمد-١٨٥٦

الرهاوي. فروة ابي بن الله عبد ابو

 بن ومحمد الرهاوي، سنان بن ويزيد الثوري، سفيان عن: روى

 الحراني، الملك عبد بن وأحمد الرازي، حاتم أبو عنه: وروى الرقي، أيوب

 أبيه من غفلة أشد هو بالمتين ليس حاتم: أبو وقال الطرسوسي، أمية وأبو

 وكان صدوق الحديث، أحالس من يكن لم صالحا رجالً كان أنه مع

 مقارب البخاري: وقال يرضاه، النفيلي وكان وصالح، ستر إلى يرجع
 بشيء، ليس داود: أبو وقال مناكير، عنه يروي محمدًا ابنه أن إال الحديث
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 في حبان ابن وذكره بالقوي، ليس النسائين وقال بشيء، ليس وابنه
 مسعود، عنه رواه فيما وثقه الحاكم وكذا ثقة، مسلمة: وقال »الثقات»،

 في ماجه وابن علي، مسند في النسائي روى ومائتين، عشرين سنة مات

التفسير.

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

محمش. الفقيه النيسابوري السلمي الله عبد بن يزيد بن محمد -١٨٥٧

 في الحنفية شيخ كان : ٢١١/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 حفص سمع: الحديث، ألهل هلي لذ ا يحيى بن محمد بإزاء بنيسابور عصره

 وروى كبيرة، وطائفة عاصم، بن وعلى سوار، بن وشبابة الله، عبد ابن

 البزاز، يحيى بن وزكريا أحمد، وأبو بكر، أبو وابناه النضر، بن قيس عنه:

 وخسين تسع سنة صفر في توفي وآخرون، سفيان، بن محمد بن وإبراهيم

ومائتين.

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

 سماعة بن رفاعة بن كثير بن محمد بن يزيد بن محمد-١٨٥٨

العجلي.

 بن وكيع عن: روى بغداد، قاضي الكوفي، الرفاعي هشام أبو
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 يحيى قال والترمذي، مسلم، عنه؟ وروى الضرير، معاوية وأبي الجراح،
 صاحب به، بأس ال كوفي العجلي: وقال بأسا، به أرى ما معين: ابن

 ضعيف، النسائي: وقال المدائن، قضاء وولي سليم، على قرأ قرآن

 بن طلحة وقال ويخالف، يخطي كان وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره

 وله والحديث، والفقه والعلم القرآن أهل من رجل هو جعفر: بن محمد

 كثير، بجديث وحدث أكثره، صاعد ابن علينا قرأ القراءات، في كتاب

 ومائتين، وأربعين ثمان سنة مات به، بأس ال قاسم: ابن مسلمة وقال

ماجه. وابن والترمذي مسلم له روى

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

٠ ه مسند

الكوفي. مذحج بن يزيد بن محمد-١٨٥٩

 مسلم، بن الوليد عن: روى البزاز، الحزامي »تهذيبه«: في المزي زاد

 بن الله وعبد البخاري، عنه: روى المبارك، بن الله وعبد ربيعة، بن وحزة

 في حبان ابن ذكره الفارسي، سفيان بن ويعقوب الدارمي، الرحمن عبد

البخاري. له روى »الثقات«،

 تاريخ عن ١ ه /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد هذه في عنه وروى حنيفة أبا سمع وقال: البخاري،

أجده؟ لم مذجح زيادة قلت:
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الحارثي. العطار يزيد بن محمد - ١٨٦٠

 عن شيخ عن: روى :٢٦٢/١ الكبير« »التاريخ في البخاري قال

 زاد :١٣٨٨٣ »الجرح« وفي الكوفيين، في يعد وكيع منه: سمع أبيه...،

 بن ومحبوب وكيع، عنه: روى واألعمش، عتاب، بن مجمع عن عليه:

 يروي الكوفة، أهل من :٣٠٩١ »الثقات« وفي الحباب، بن وزيد محرز،

 الكوفي الحنفي يزيد بن محمد »التهذيب": وفي أبيه...، عن شيخ عن:

 قرأت وقال: الله، عبد ابنه وعنه؟ عياش، بن بكر أبي عن: روى العطار،

 ومات ووثقه، تاريخه، في قاسم بن مسلمة وذكره جهالة، فيه الذهي بخط

للتميز، المزي ذكره عطارًا، وكان ومائتين، وتسعين ثمان سنة

 حنيفة أبو عنه روى ١٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال قلت:

المسانيد. هذه في

الكالعي. يزيد بن محمد - ١٨٦١

 مولى الواسطي، إسحاق أبو ويقال: يزيد، أبو ويقال: سعيد أبو

 بن ومحمد خالد، أبي بن إسماعيل عن: روى األصل، شامي خوالن

 أحمد قال معين، بن ويحيى حنبل، بن أحمد عنه: وروى يسار، بن إسحاق
 والنسائي: داود وأبو معين بن يحيى وقال الحديث، في ثبتًا كان حنبل: ابن

 األبدال من أحد كان إن وكيع: وقال الحديث، صالح حاتم: أبو وقال ثقة،

 ابن وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره الواسطي، يزيد بن محمد فهو
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 مستجاب إنه يقال: كان واسط«: »تاريخ في أسلم وقال ثقة، كان سعد:

 تسع سنة وقيل: ومائة، وتسعين إحدى أو اثنتين سنة مات الدعوة،

والنسائي. والترمذي داود أبو له روى تسعين، وقيل: وثمانين،

 تاريخ عن ١٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في عنه وروى حنيفة أبا سمع وقال: البخاري،

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

 العباس أبو سنان، بن معقل بن يوسف بن يعقوب بن محمد-١٨٦٢

األصم. النيسابوري أمية، بني مولى األموي،

 يزيد بدمشق سمع ٢٨٧/٥٦ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 زرعة وأبا مالس، بن هشام بن ومحمد الصمد، عبد بن محمد ابن

 حمدان، بن عمرو أبو وابنه حمدان، بن جعفر أبو عنه: وروى الدمشقي،

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال الفقيه، محمد بن حسان الوليد وأبو

 الرحلة، من انصرافه بعد الصمم به ظهر إنما الحاكم: قال :٨٤٢/٧

 بال عصره محدث وكان الحمار، نهيق يسمع ال بقي حتى فيه فاستحكم

 وصحة صدقه، في يختلف ولم سنة وسبعين ستا اإلسالم في حدث مدافعة،

 في بلغني فيما سنة سبعين أذن لها، الوراق يعقوب والده وضبط سماعاته،

 فيورق يحتاج كان وربما النفس، سخي الخلق، حسن وكان مسجده،

 وابنه وراقه وكان التحديث، على األخذ يكره وكان أجرته، من ويأكل
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 مخالفتهما، على يقدر وال ذلك فيكره هو ويعلم الناس يطالبان سعيد أبو

 الوقت، رحلة العصر، مسند المحدث، اإلمام :٤٥٢/١٥ »السير« في وقال

 سمعت الحاكم: أحد أبو وقال الوراق، الفضل أبي الحافظ المحدث ولد

 العباس أبي غير راوي المبسوط لكتاب بقي ما يقول: حاتم أبي ابن

 من والعشرين الثالث في العباس أبو توفي صدوق، ثقة أنه وبلغنا الوراق،

وثالثمائة. وأربعين ست سنة اآلخر ربيع

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

الكوفي. علي أبو السلمي يعلى بن محمد-١٨٦٣
 شيبان، بن األسود عن: روى بها، وحدث بغداد قدم زنبور، ولقبه

 كريب وأبو راهويه، بن إسحاق عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي

 الحديث، ذاهب وهو فيه يتكلم البخاري: قال الهمداني، العالء بن محمد

 بن يحيى ابن محمد حدثنا الشيخ: أبو وقال الحديث، متروك حاتم: أبو وقال

 سنة مات ثقة، زنبور وهو يعلى بن محمد ثنا كريب، أبو حدثنا مندة،

ماجه. وابن الترمذي له روى ومائتين، خس

 تاريخ عن ١٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد هذه في عنه وروى حنيفة أبا سمع وقال: البخاري،

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:
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 بن إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف بن محمد-١٨٦٤

بكر. أبو عاصم بن طريف بن نبهان

 :٣٩٧/٣ »التاريخ« في الخطيب قال الرازي، الله عبد أبو ويقال:

 سعيد بن وأحمد الرازي، حميد بن محمد عن: بها وحدث بغداد، سكن

 مخلد بن محمد عنه: روى وغيرهم، البعلبكي، هاشم بن ومحمد الهمذاني،

 الدارقطني: قال جعفر، بن الله وهبة نجيح، بن العباس بن ومحمد الدوري،

 من نحوا وضع والنسخ، والقراءات الحديث يضع كذاب، دجال شيخ

 المسندة األحاديث من ووضع أصل، منها لشيء ليس قراءات نسخة ستين

 في الذهي له وترجم انتهى الثالثمائة، قبل بغداد قدم يضبط، ماال
التاريخ. من ملخصًا ١٠٥٤/٦ اإلسالم« »تاريخ

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

الزبيدي. يوسف بن محمد-١٨٦٥

 بن موسى قرة أبي عن: روى اليمن، من زبيد أهل من حمة، أبو كنيته
 العباس وأبو الجدي، فرقد بن سعيد بن أحمد عنه! وروى الزبيدي، طارق

 حاتم أبي بن الرحمن عبد ذكره األزهري، األزهر بن محمد بن أحمد

 كنيته وأغرب، أخطأ ربما وقال: »الثقات»، في حبان ابن وذكره كتابه، في

 اليمن محدث كان »التهذيب«: في الحافظ وقال لقب، حمة وأبو يوسف، أبو
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 المزي ذكره قرة، ألبي صاحبًا وكان السنن لسماع إليه ارتحلوا وقته، في

داود. ألبي »التهذيب« في الحافظ ورمز للتميز،

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

الحميري. األصبحي عامر ابي بن مالك بن أنس بن مالك-١٨٦٦

 روى الهجرة، دار إمام اإلسالم، أعالم أحد الفقيه، المدني الله عبد أبو

 مولى ونافع أسلم، بن وزيد العوام، بن الزبير بن الله بنعبد عامر عن:

 إسحاق بن محمد قال وشعبة، والثوري، الزهري، عنه: وروى عمر، ابن
 فقال: األسانيد أصح عن البخاري إسماعيل بن محمد سألت الثقفي:

 كان ما عيينة: ابن عن المديني بن علي وقال عمر، ابن عن نافع عن مالك
 معين: ابن عن الدوري وقال بشأنهم، وأعلمه للرجال مالك انتقاد أشد

 ما سعيد: بن يحيى وقال الكريم، عبد إال ثقة فهو مالك عنه روى من كل
 أحب ومالك قال: ومالكا، ين السفيان يعني مالك من حديثًا أصح القوم في

 على تعالى الله حجة مالك الشافعي: عن حرملة وقال معمر، من إلي
 مصعب عن سعد: ابن وقال جدا، كثيرة ومناقبه التابعين، بعد خلقه

 وسبعين تسع سنة صفر في مات مالك، بموت الناس أحفظ إني الزبيري:

الجماعة. له روى ومائة،

 تاريخ عن ٣٠٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري،
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مسنده. في خسرو وابن آثاره، في الحسن بن محمد له روى قلت:

الكوفي. الهمداني زبيد بن مالك -١٨٦٧

 السبيعي، إسحاق أبو عنه: روى الحج، فضل في ذر أبي عن؟ روى
 وقال محمد، ابنه عنه ،روى عليًا جالس وقد »الثقات«، في حبان ابن ذكره

 محمد، ابنه عنه روى مسعود، بن الله عبد عن روى تاريخه: في البخاري

المفرد". »األدب في البخاري له روى

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

مسنده. خسروفي وابن آثاريهما، في الحسن

الهروي. سليمان بن مالك-١٨٦٨

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال المفسر، السعدي الرحمن عبد أبو

 بن ومعمر الحجاج، بن وشعبة طهان، بن إبراهيم عن: روى :٤٥٧/٥
ومائتين. عشرة أربع سنة توفي وجماعة، الحسن،

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

فديك. بن مالكع-١٨٦٩

 األعمش، من سمع كوفي، :٤٥٧/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وال حاتم أبي ابن كتاب في أره لم الصالة، في البيهقي له خرج مطين، لقيه
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 مستقيم وقال: ،١٦٥/٩ »ثقاته« في حبان ابن له ترجم قلت: غيره،

الكوفيون. عنه: روى الحديث،

 بن ماعز وحديث القنوت حديث في حنيفة أبي اإلمام عن روى قلت:

(٢٠٦ - ٥٦) مسنده في نعيم أبي عند مالك

البجلي، حرثة بن غربة بن عاصم بن مغول بن مالك -١٨٧٠
الكوفي. الله عبد أبو

 عنه: روى جحيفة، أبي بن وعون السبيعي، إسحاق أبي عن: روى

 في ثبت ثقة أحمد: عن طالب أبو قال المبارك، وابن والثوري، شعبة،

 نعيم؟ أبو وقال ثقة، والنسائي: حاتم وأبو معين بن يحيى وقال الحديث،

 في مبرز صالح رجل العجلي: وقال ثقة، وكان مغول بن مالك حدثنا

 ثقة كان سعد: ابن وقال المسلمين، خيار من الطبراني: وقال الفضل،

 من كان »الثقات«: في حبان ابن وقال خيرا، فاضالً كثيرالحديث مأمونا،

 أبيه: عن حنبل بن أحمد بن الله عبد وقال ومتقنيهم، الكوفة أهل عباد

 خده فوضع الله، إتق مغول: بن لمالك رجل قال يقول: عيينة ابن سمعت

 وفيها ومائة، وخسين تسع سنة مات وغيره: نعيم أبو وقال باألرض،

الجماعة. له روى الحجة، ذي في وزاد: مطين، أرخه

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

آثاره.
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الكوفي. الرحن عبد أبو الثوري مسروق بن سعيد بن مبارك -١٨٧١

 عنه: روى واألعمش، وعمر، سفيان وأخويه أبيه، عن: روى

 قال رشيد، بن وداود سالم، بن القاسم عبيد وأبو معين، ابن يحيى

 النسائي: وقال بأس، به ما حاتم: أبو وقال ثقة، والعجلي: معين ابن

 حبان ابن وذكره صدوق، األسدي. محمد بن صالح وقال بأس، به ليس

 اليوم »عمل في والنسائي والترمذي داود أبو له روى »الثقات"، في

والليلة«.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن الجبار عبد بن المبارك -١٨٧٢

الطيوري. بابن المعروف القاسم ابي بن الحسين ابو الصيرفي، بن الله عبد

 من ن٢٢٣/١٨ بغداد« تاريخ ذيل في »المستفاد في الدمياطي ابن قال

 أكثر وكان والنازل، العالي سمع ومسندها، بغداد محدث الكرخ، أهل

 تحت يدخل ال ما بخطه وكتب إسنادًا، وأعالهم سماعا، وقته مشائخ

 الله عبيد بن الرحمن عبد القاسم وأبا شاذان، بن علي أبا سمع. حصر،

 فسمع البصرة إلى وسافر الصيرفي، علي بن الحسين الله عبد وأبا الحرفي،

 محمد جعفر أبا القاضي وبواسط الشاموخي، علي بن الحسن علي أبا بها

 عنه: وروى مروياته، بجميع وحدث آخرين، في العلوي إسماعيل ابن
العبدري، عامر أبو الحافظان عنه: روى وغربًا، شرقًا والحفاظ األئمة
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 وقد شيوخه، معجم في اليونارتي نصر أبو قال الحميدي، الله عبد وأبو

 أبو وقال وأهله، العلم يحب األصول كثير ثبت ثقة الطيوري: ابن ذكر

 ليلة في وتوفي بجديثه، يستسقي ممن الطيوري ابن الخاضة: ابن بكر
 في الذهي وقال حرب، بباب ودفن خسمائة، سنة القعدة ذي منتصف

 المكثرين، النقلة بقية المفيد العالم المحدث اإلمام الشيخ :٢١٣/١٩ »السير«
 صحيح صدوقا، أمينا صالحا مكثرا محدثًا كان السمعاني: سعد أبو وقال

 الكثير، كتب الخير، كثير السمت حسن وقورا، ورعًا صينا األصول

 ويصرح بالكذب يرميه الساجي المؤتمن وكان بإفادته، الناس وسمع

 سألت فإني المؤتمن، يوافق الثقات مشايخنا من أحدا رأيت وما بذلك،

 بالطلب له وشهدوا حسنا، ثناء عليه فأثنوا ناصر وابن الوهاب عبد مثل

السماع. وكثرة واألمانة والصدق

 تاريخ عن ٣٠٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد بن ومحمد خسرو ابن له وروى النجار، ابن

 مولى البصري، فضالة أبو أمية أبي بن فضالة بن مبارك -١٨٧٣

الخطاب. بن زيد

 وكيع، عنه؟ وروى المزني، الله عبد بن وبكر البصري، الحسن عن؟ روى

 يقول: عفان سمعت علي: بن عمرو قال الطيالسيان، الوليد وأبو داود، وأبو

 سعيد بن يحيى وسمعت قال: وكان، وكان النساك، من كان ثقة، مبارك كان
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 ثقة، معين: ابن وقال يطريه، عفان كان حاتم: أبو وقال عليه، الثناء يحسن

 ال العجلي: وقال وسط، صالح هو المديني: ابن وقال ضعيف، مرة: وقال

 الدارقطني: وقال ثقة، فهو حدثنا قال: فإذا كثيرًا، يدلس زرعة: أبو وقال به، بأس

 توفي سعد: ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره به، يعتبر الخطأ، كثير لين

 له روى ويوثقه، يرفعه عفان وكان ضعف، فيه وكان ومائة، وستين خس سنة
ماجه. وابن والترمذي داود وأبو تعليقًا البخاري

 تاريخ عن ٢٩٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

آثاره. في الحسن بن محمد له روى قلت:

الفقيه. األزدي الهيثم أبو محمد بن المثنى بن محمد بن المثنى - ١٨٧٤

 محمد بن أحمد عن: حدث :١٧٤/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 يزيد، أبي بن ومحمد سعدان، بن أحمد بن ومحمد المنكدري، عمر ابن

 توفي محمد، بن طلحة بن وعلي الواسطي، العالء أبو القاضي عنه: حدثنا

وثالثمائة. وثمانين ست سنة

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

عمرو. أبو الهمداني، بسطام بن عمير بن سعيد بن مجالد - ١٨٧ ه

 وروى حازم، أبي بن وقيس الشعي، عنن روى الكوفي، سعيد أبو ويقال:
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 بن ليحيى قلت المديني ابن قال المبارك، وابن والسفيانان، شعبة، عنه.

 ال معين: ابن عن الدوري وقال شيء، منه نفسي في قال: مجالد؟ سعيد:

 له عدي: ابن وقال مرة، ووثقه بالقوي ليس النسائي: وقال بحديثه، يحتج

 غير يرويه ما وعامة جابر غير وعن صالحة، أحاديث جابر عن الشعي عن

 وقال صدوق، وهو فيه الناس تكلم سفيان: بن يعقوب وقال محفوظ،

 البخاري: وقال لصدقه، حديثه يحتمل المثنى؟ بن محمد قال الساجين

 في ومائة وأربعين أربع سنة مات وغيره: علي بن عمرو وقال صدوق،

واألربعة. مسلم له روى الحجة، ذي

 تاريخ عن ٣٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

 له وروى المسانيد، هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري،

مسنده. في خسرو وابن آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو

 مولى المقرئ، المخزومي الحجاج أبو المكي جبر بن مجاهد -١٨٧٦

السائب. أبي بن السائب

 عنه: وروى األربعة، والعبادلة وقاص، أبي بن وسعد علي، عن: روى

 وقال ثقة، زرعة: وأبو معين ابن قال وعكرمة، وعطاء، السختياني، أيوب

 إال تعالى الله وجه العلم بهذا أراد أحدًا رأيت ما كهيل: بن سلمة عن الثوري

 الحديث، كثير عالمًا فقيهًا ثقة كان سعد: ابن وقال ومجاهدا، وطاووسا عطاء

 تابعي، مكي العجلي: وقال متقنا، عابدًا ورعًا فقيهًا كان حبان: ابن وقال
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 به، واالحتجاج مجاهد إمامة على األمة أجمعت ترجمته: آخر في الذهي وقال

 سنة، وثمانين ثالث ابن وهو ومائة إحدى سنة مات بكير: بن يحيى وقال

 وقال ساجد، وهو ومائة، ثالث أو اثنتين سنة بمكة مات حبان: ابن وقال

الجماعة. له روى ومائة، أربع سنة مات القطان: يحيى

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

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاريهما، في الحسن ابن

الختلي. علي أبو الخوارزمي، فروخ بن موسى بن مجاهد-١٨٧٧

 وعنه: عيينة، وابن معاوية، بن ومروان هشيم، عن: روى بغداد، نزيل
 ال ثقة، معين: ابن قال زرعة، وأبو حاتم، وأبو البخاري، سوى الجماعة

 صدوق، محمد: بن صالح وقال الصدق، محله حاتم: أبو وقال به، بأس

 في حبان ابن وذكره خراساني، وأصله ثقة، بغدادي النسائي: وقال

 وأربعين أربع سنة مات ثقة، كان قاسم: بن مسلمة وقال »الثقات"،

البخاري. سوى الجماعة له روى ومائتين،

 تاريخ عن ٣١٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

»الكشف«. في الحارثي له وروى البخاري،

دثار. أبو السدوسي قرواش بن كردوس بن دثار بن محارب-١٨٧٨

 الكوفي النضر أبو ويقال: كردوس، أبو ويقال: مطرف، أبو ويقال:
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 ابني وسليمان الله وعبد عمر، ابن عن؟ روى ذهلي، إنه وقيل: القاضي،

 زرعة وأبو معين وابن أحمد قال وشعبة، السفيانان، عنه: وروى بريدة،

 وزاد صدوق، حاتم: أبو زاد ثقة، والنسائي: سفيان بن ويعقوب حاتم وأبو

 كوفي العجلي: وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره مأمون، زرعة: أبو

 قانع: ابن وقال ثقة، والدارقطني: سفيان بن يعقوب وقال ثقة، تابعي

الجماعة. له روى ومائة، عشرة ست سنة مات

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

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي

اليامئي. الهمداني المورع بن محاضر - ١٨٧٩

 عاصم عن: روى الكوفي، السكوني ويقال: السلولي، ويقال:
 وعثمان بكر وأبو حنبل، بن أحمد وعنه: ومجاهد، واألعمش، األحول،

 يكتب بالمتين ليس حاتم: أبو وقال صدوق، زرعة: أبو قال شيبة، أبي ابنا

 »الثقات"، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس النسائي: وقال حديثه،

 بعد، حدث ثم التحديث عن ممتنعًا صدوقًا، ثقة كان سعد: ابن وقال

 تعليقًا البخاري له روى مشهور، ثقة مسلمة: وقال ثقة، قانع: ابن وقال

والنسائي. داود وأبو ومسلم

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

مروان. بن محمد بن عحرز -١٨٨٠
 عساكر ابن قال البعلبكي، مروان أبو الملك عبد بن محمد ابن ويقال:
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 محمد، بن ومروان الوليد، عن: روى :٨٥ /٥٧ دمشق« »تاريخ في

 والحسن الباغندي، بكر وأبو زرعة، أبو عنه: روى العزيز، عبد بن وسويد

بسنده. حديثا ترجمته في وساق المعمري، شبيب بن علي ابن

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

 التنوخي علي ابو فهم، ابي بن محمد بن علي بن المحسن م- ١٨٨٠

القاضي.

 من بها وسمع بالبصرة، ولد ١٥٥/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 الصولي، يحيى بن ومحمد األثرم، العباس وأبي المازني، يحيى بن واهب

 صحيحا، سماعه وكان وفاته، حين إلى وحدث بها، وأقام بغداد، ونزل

 ببغداد توفي علي، القاسم أبو ابنه عنه أخبرنا أخباريا، شاعرًا أديبا وكان

 وقال وثالثمائة، وثمانين أربع سنة المحرم، من بقين لخمس االثنين ليلة في

 التصانيف صاحب العالمة...، القاضي ٥٢٤/١٦ »السير« في الذهي

ذلك. وغير »النشوار« وكتاب الشدة« بعد »الفرج كتاب وله

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

آدم. بن محمود -١٨٨١

 بن سفيان عنم روى المروزي، الرحمن عبد أبو ويقال: أحد، أبو

 مكي بن والحسين البخاري، عنه: وروى الضرير، معاوية وأبي عيينة،
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 سنة رمضان غرة في مات وقال: »الثقات«، في حبان ابن ذكره السرخسي،

البخاري. له روى ومائتين، وخسين ثمان

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

الطالقاني. خداش بن محمود -١٨٨٢

 عيينة، بن وسفيان حنبل، بن أحمد عن: روى بغداد، نزيل محمد، أبو

 ثقة، معين: بن يحيى قال ماجه، وابن والنسائي، الترمذي، عنه: وروى

 وذكره والثقة، الصدق أهل من هو األزدي: الفتح أبو وقال به، بأس ال

 ومائتين، خسين سنة مات ثقة، مسلمة. وقال »الثقات«، في حبان ابن

ماجه. وابن علي مسند في والنسائي الترمذي له روى

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

٠ مسنديهما في محمد

الواسطي. الله عبد ابو منويه، بن محمد بن محمود -١٨٨٣

 والقاسم أبان، بن محمد سمع: !٩٤/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 الحافظ، نصر بن أحمد طالب أبو عنه: روى يحيى، بن وزكريا عيسى، ابن

 سبع سنة مات الطستي، علي بن الصمد وعبد الحكيمي، أحمد بن محمد و

وثالثمائة.

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:
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 األوسي القيس إمرئ بن رافع بن عقبة بن لبيد بن محمود-١٨٨٤

المدني. نعيم أبو األشهلي، األنصاري

 رؤية له تصح ولم أحاديث، وسلم عليه الله صلى الني عن روى

 بن وعاصم الزهري، عنه: وروى وعثمان، عمر، وعن منه، سماع وال

 من األولى الطبقة في سعد ابن ذكره األشج، بن وبكير قتادة، بن عمر

 حبان ابن وذكره وسلم، عليه الله صلى الني عهد على ولد فيمن التابعين

 غالم وهو وسلم عليه الله صلى الني رأى الترمذي! وقال الصحابة، في

 قليل ثقة وكان وتسعين ست سنة بالمدينة توفي سعد: ابن وقال صغير،

واألربعة. مسلم له روى الحديث،

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 الخراساني العدوي حامد أبو موسى بن واالن بن محمود-١٨٨٥

األديب.

 عاش الحديث، كثير ثقة م١٠٥٦/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 أربع سنة ومات وجماعة، نصر، بن سويد و قتيبة، سمع: سنة، تسعين و نيفا

انتهى. ومائتين، وتسعين

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

. ه مند
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 علي أبو حران، بن سهيل بن مخلد بن جعفر بن غخلد-١٨٨٦

بالباقرحى. المعروف الفارسي، الدقاق

 بن محمد بن يحيى سمع: :١٧٦/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 الطوسي، مسروق بن وأحمد القاضي، يعقوب بن ويوسف البختري،

 الطاهري، العزيز عبد بن وعلي الفوارس، أبي بن محمد عنه: حدثنا
 لما ثم مستقيمًا أمره كان منه سمعنا لما نعيم: أبو وقال الحافظ، نعيم وأبو

 جعفر بن خلد البادا: علي بن أحمد وقال خلط، أنه بلغنا بغداد من خرجنا

 توفي الحديث، من شيائ يعرف يكن لم أنه غير السماع، صحيح ثقة كان

وثالثمائة. سبعين سنة

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

البصري. محمد أبو المهلي األزدي الحسين بن مخلد -١٨٨٧

 عنه: روى حسان، بن وهشام جريج، وابن األوزاعي، عن: روى

 قال المبارك، وابن الفزاري، إسحاق وأبو العتكي، معاذ بن داود بنته ابن

 كان داود: أبو وقال الرجال، عقالء من كان صالح، رجل ثقة، العجلي:

 ثقة كان سعد: ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره زمانه، أهل أعقل

والنسائي، مقدمته في مسلم له روى فاضال،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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يحيعى. أبو الحراني القرشي يزيد بن خلد-١٨٨٨

 عنه: روى جريج، وابن واألوزاعي، األنصاري، سعيد بن يحيى عن: روى

 ال أحمد: قال النفيلي، جعفر وأبو راهويه، بن وإسحاق حنبل، بن أحمد

 بن ويعقوب داود أبو قال وكذا ثقة، معين؟ ابن وقال يهم، وكان به، بأس

 له روى »الثقات"، في حبان ابن وذكره صدوق، حاتم: أبو وقال سفيان،

الترمذي. سوى الجماعة

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت

النهدي. راشد بن مخول -١٨٨٩

 راشد، بن مجاهد أخو الحناط، الكوفي المجالد أبي بن راشد أبو موالهم

 عنه: وروى البطين، مسلم الحسين بن علي بن محمد جعفر أبي عن: روى

 إال علمت ما حنبل: بن أحمد قال الحجاج، بن وشعبة الثوري، سفيان
 حاتم: أبو وقال ثقة، النسائي: الرحمن عبد وأبو معين بن يحيى وقال خيرًا،

 بكثير وليس الكوفيين، علية من ثقة العجلي: وقال حديثه، يكتب

 الله، شاء إن ثقة سعد: ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره الحديث،

 عمار: بن محمد قال »الثقات"، في شاهين ابن وقال ثقة، الدارقطني: وقال

 روى جعفر، أبي خالفة في توفي ثقة، سفيان: بن يعقوب وقال ثقة، كوفي

الجماعة. له

تاريخ عن ٢٩٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عن: يروي وقال: البخاري،

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

 األموي العطار مهران بن العزيز عبد بن مرحوم - ١٨٩٠

محمد. أبو

 عبيس، ابنه وعنه: البناني، وثابت الحميد، عبد وعمه أبيه، عن: روى

 حبان ابن وذكره ثقة، والنسائي: معين وابن أحمد قال وعفان، والثوري،

 بن يعقوب وقال العباد، أحد كان ثقة، مشهور البزار: وقال »الثقات»، في

الجماعة. له روى ثقة، سفيان:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 بن بردة ابي بن الله بنعبد الحارث بن محمد بن مرداس-١٨٩١

األشعري. موسى أبي

 اإلمام ن ٥٨٢/١٠ »السير« في الذهي قال محمد، بن محمد ويقال

 بكر وأبي أنس، بن مالك عن: حدث الكوفة، علماء أحد المحدث

 عنه: حدث وطبقتهم، القاضي، وشريك معن، بن والقاسم النهشلي،

 التغلي، يوسف بن وأحمد موسى، بن وبشر غرزة، أبي بن أحمد حازم أبو

 هو فقال: اسمه عن سألته حاتم: أبو وقال الدارقطني، لينه كثير، وخلق

 بن محمد بن مرداس اسمه بالل أبو الحاكمن أحمد أبو وقال كنيتي،
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 عليه الله صلى الله رسول صاحب بن بردة أبي بن الله عبد بن الحارث

 اسمه وقيل: محمد بن محمد اسمه ويقال: األشعري، موسى أبي وسلم

 أبناء من وكان ومائتين الثالثين قبل مات وأظنه أصح، هو وقوله الله عبد

 شيوخ كبار من وهو :٧٣٧/٥ اإلسالم« »تاريخ في وقال انتهى. التسعين،

ومائتين. وعشرين اثنتين سنة توفي مندة. بن الرحن عبد وقال الكوفة،

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

التيم. مؤذن الكوفي، التيمي بكر أبو مرزوق -١٨٩٢

 الثوري، عنه: وروى ومجاهد، وعكرمة، جبير، بن سعيد عن: روى

 »الثقات«، في حبان ابن ذكره العمري، زيد بن محمد بن وعمر وإسرائيل،

للتميز. المزي ذكره الري، وسكن الكوفة من أصله وقال.

 تاريخ عن ٢٩٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

حنيفة. أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري،

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

فيمسنده.

 األموي، أمية بن العاص أبي بن الحكم بن مروان-١٨٩٣

الملك. عبد أبو

 بن علقمة بنت آمنة أمه الحكم، أبو ويقال: القاسم، أبو ويقال:

 وقيل: بسنتين، الهجرة بعد ولد المدني، عثمان أم وتكنى الكناني، صفوان
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 سماع، منه له يصح وال وسلم عليه الله صلى الني عن روى بأربع،

 عنه: وروى ثابت، بن وزيد وعلي، عثمان، عن: أيضا وروى

 وقال المسيب، بن وسعيد الساعدي، سعد بن وسهل الملك، عبد ابنه

 يوم ولد أنه مالك وعن الخندق، يوم ولد »االستيعاب«: في البر عبد ابن

 بعد بالخالفة له وبويع معاوية، أيام المدينة إمرة وولي لعثمان، كتب أحد

 غلب قيس بن الضحاك وكان بالجابية، معاوية بن يزيد بن معاوية موت
 راهط، بمرج مروان فواقعه لنفسه، دعا ثم الزبير البن ودعا دمشق على

 في ومات مصر، على ثم دمشق على مروان وغلب الضحاك فقتل

 وعاب أشهر، تسعة واليته وكانت وستين، خس سنة رمضان

 رمى أنه موبقاته من وعد حديثه، تخريج البخاري على اإلسماعيلي

 وثب ثم فقتل، عائشة مع جميعا وهما الجمل يوم - العشرة أحد - طلحة

 له روى البخاري، شرح مقدمة في عنه واعتذرت بالسيف الخالفة على

مسلم. سوى الجماعة

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

الشامي. الله عبد ابو الغفاري سالم بن مروان-١٨٩٤

 من أصله إن وقيل: الجزيرة، من قرقيسيا سكن أمية، بني مولى

 النعمان حنيفة وأبي األوزاعي، عمرو بن الرحمن عبد عن: روى دمشق،

 مسلم، بن والوليد الكعي، يحيى أبي بن إسحاق عنه: وروى ثابت، ابن
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 وقال بثقة، ليس والنسائي: العقيلي جعفر وأبو حنبل بن أحمد قال

 يتابعه ال حديثه عامة عدي: ابن وقال الحديث، منكر ومسلم: البخاري

ماجه. ابن له روى عليه، الثقات

 تاريخ عن ٣٠٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

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

مسانيدهم. في خسرو وابن

الفزاري. الحارث بن معاوية بن مروان-١٨٩٥

 الطويل، وحميد األعمش، سليمان عن. روى الكوفي، الله عبد أبو

 ما ثقة، حنبل: بن أحمد قال معين، بن ويحيى حنبل، بن أحمد عنه: وروى

 قال وكذلك ثقة، معين: بن يحيى وقال حديثه، يحفظ كان أحفظه، كان

 عن روى فيما ثقة المديني: بن علي وقال والنسائي، شيبة بن يعقوب

 ما ثبت ثقة العجلي: وقال المجهولين، عن: روى فيما وضعفه المعروفين

 فيه، ما ففيه المجهولين عن حدث وما فصحيح، المعروفين عن حدث

 روايته وتكثر صدق عن يدفع ال صدوق حاتم: أبو وقال بشيء، وليس

 وقال ثقة، ثقة معين: ابن عن الدارمي عثمان وقال المجهولين، الشيوخ عن

 ثالث سنة فجأة مات »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة، سعد: ابن

الجماعة. له روى بيوم، التروية قبل ومائة وتسعين
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 تاريخ عن ٣٠٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

الضي. الحارث بن زفر بن مزاحم-١٨٩٦
 وهو الكوفي، العامري الجعفري الكالبي ويقال: الثوري، ويقال:

 والشعي، ومجاهد، العزيز، عبد بن عمر عن: روى مزاحم، أبي بن مزاحم

 أخبرني شعبة: عن داود أبو قال ومسعر، وشعبة، الثوري، عنه؟ وروى

 عن منصور بن إسحاق وقال الرجال، كخير وكان الضبي زفر بن مزاحم

 في حبان ابن وذكره الحديث، صالح حاتم: أبو وقال ثقة، معين: ابن

والنسائي، ومسلم تعليقًا البخاري له روى »الثقات«،

 وقال ترجمته، دون ٢٩٨/٣ المسانيد« »جامع في البخاري ذكره قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي

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

فيمسنده.

الكوفي. أحنف بن المستورد-١٨٩٧

 كهيل، بن سلمة عنه: وروى مسعود، وابن حذيفة، عن: روى
 »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، المديني: ابن قال مرثد، بن وعلقمة

أحاديث، وله ثقة كان الكوفة أهل من األولى الطبقة في سعد: ابن وقال
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البخاري. سوى الجماعة له روى ثقة، تابعي كوفي العجلي: وقال

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

مسنده. في خسرو وابن

شهاب. أبو الرحن، عبد بن مسروح -١٨٩٨

 سفيان عن: وروى حدث مدينة، ساكني من :١٥٢٣٧ »الجرح« في

 ال فقال: حديثه بعض عليه وعرضت عنه أبي سألت قال: الثوري...،

 رواه باطل، حديث من وجل عز الله إلى يتوب أن يحتاج وقال: أعرفه،

 عليه يتابع ال العقيلي: قال فيه.. تكلم ٧٦٧٦ »اللسان« وفي الثوري عن

عدي. ابن وجهله

 عن يروي وقال: ،٣٠٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 الوداعي الهمداني أمية بن مالك بن األجدع بن مسروق —١٨٩٩

الفقيه. عائشة أبو العابد الكوفي

 محمد أخيه ابن عنه: وروى وعثمان، وعمر، بكر، أبي عن: روى

 الشعي: قال النخعي، وإبراهيم والشعي، األجدع، بن المنتشر ابن

 أصحاب في إبراهيم عن منصور وذكره منه، للعلم أطلب رأيت ما

 مسروق كان الشعي: وقال السنة، الناس يعلمون كان الذي مسعود ابن
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 عن شعبة وقال بالقضاء، أعلم شريح وكان شريح، من بالفتوى أعلم

 العجلي: وقال ساجدًا، إال ينم فلم مسروق حج إسحاق: أبي

 ويفتون، يقرأون الذين الله عبد أصحاب أحد وكان ثقة، تابعي كوفي

 ومائتين، ثالث سنة مات صالحة، أحاديث وله ثقة، كان سعد: ابن وقال

الجماعة. له روى كثيرة، ومناقبه

 تاريخ عن ٢٩٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له وروى البخاري،

مسانيدهم. في خسرو ابن المقرئ وابن

الكندي. معدان بن مسروق بن المرزبان بن مسروق-١٩٠٠

 غياث، بن حفص عن: روى الكوفي، النعمان أبي بن سعيد أبو

 زرعة وأبو حاتم، وأبو ماجه، ابن عنه: وروى المبارك، بن الله وعبد

 في حبان ابن وذكره حديثه، يكتب بقوي ليس حاتم. أبو قال الرازيان،

 أو ومائتين أربعين سنة مات صدوق، محمد: بن صالح وقال »الثقات"،

ماجه. ابن له روى بقليل، بعدها أو بقليل قبلها

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

مسندهما

البصري. الباهلي اليسع بن مسعدة -١٩٠١

 عنن روى الضعفاء، أحد :١٢٠٥/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 حفص، ابن عمر وعنه: حميد، أبي بن ومحمد محمد، بن وجعفر حكيم، بن بهز

 خرقنا حنبل: بن أحمد قال الحواري، أبي بن وأحمد عرفة بن والحسن

محمد. بن جعفر على يكذب حاتم: أبو وقال دهر، منذ حديثه

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الكوفي. محمد أبو الهمداني سلع بن الملك عبد بن مسعر-١٩٠٢

 بن إسحاق وعنه: القاري، عمر بن وعيسى واألعمش، أبيه، عن: روى

 قال الحلواني، علي بن والحسن الوراق، حماد بن والحسن راهويه،
 حبان ابن وذكره بالقوي، ليس ن النسائي وقال النظر، بعض فيه البخاري

مسلم له روى بالكثير، حديثه ليس عدي: ابن وقال »الثقات"، في

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 العامري الهاللي عبيدة بن ظهير بن كدام بن مسعر-١٩٠٣

األعالم. احد الكوفي سلمة أبو الروأسي،

 شعبة: قال وشعبة، السفيانان، عنه: وروى وعطاء، قتادة، عن: روى

 يقول: نعيم أبا سمعت الرازي زرعة أبو وقال مصحفا، مسعرًا نسمى كنا

 غيره، كيقين مسعر شك وكيع: وقال شعبة، ثم سفيان ثم أثبت مسعر

 معادن من كان عيينة: ابن وقال الحديث، في ثقة كوفي العجلي: وقال

 أهل حديث حديثه خيارًا ثقة كان أحمد عن طالب أبو وقال الصدق،
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 عمار: ابن وقال ثقة، معينم ابن عن منصور بن إسحاق وقال الصدق،

 مسعر عن أبي سألت حاتم: أبي ابن وقال مثله، بالكوفة ومن حجة مسعر

 نعيم: أبو وقال المصحف، فإنه لمسعر الحكم فقال: الثوري، خالفه إذا

الجماعة. له روى ومائة، وخمسين ثالث سنة مات

 تاريخ عن ٣٠٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 أحمد اإلمام شيوخ أكبر شيخ وهو محله وجاللة تقدمه مع وقال: البخاري،

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي ومسلم والبخاري

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

المخزومي. القرشي، داود بن جويرية بن مسعود-١٩٠٤

 يوسف وأبي عيينة، بن سفيان عن: روى الموصلي، سعيد أبو

 قال الموصلي، العزيز عبد بن وإبراهيم النسائي، عنه: وروى القاضي،
 زكريا أبو وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره به، بأس ال النسائي:

 حبان: ابن وقال الرجال، من نبيالً كان الموصل: تاريخ صاحب األزدي

 ثمان سنة توفي به، بأس ال قاسم: بن مسلمة وقال الحديث، مستقيم

النسائي. له روى ومائتين، وأربعين

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

مسانيدهم. في خسرو وابن
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 مولى خزيمة، أسد األسدي رزين أبو مالك بن مسعود-١٩٠٥

الكوفي. األسدي وائل أبي

 وروى طالب، أبي بن وعلي مسعود، وابن جبل، بن معاذ عن: روى

 سئل حاتم: أبي ابن قال واألعمش، مرثد، بن وعلقمة الله، عبد ابنه عنه:

 حاتم: أبو وقال ثقة، كوفي مسعود اسمه فقال: رزين أبي عن زرعة أبو

 عالمًا وكان وائل، أبي من أكبر كان يحيى: وقال علي، مع صفين شهد

 رزين أبو مسعود العجلي: وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره فهما،

 له روى وثمانين، خمس سنة وفاته قانع ابن أرخ وقد ثقة، كوفي األسدي

واألربعة. ومسلم المفرد« »األدب في البخاري

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

آثاره.

الفضل. أبو الحسين بن أحد بن المسلم-١٩٠٦

 قال الدمشقي، الحالوي الكعكي األنصاري، الغنائم أبو ويقال:

 نصر، أبي بن محمد أبا سمع .٧١/٥٨ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن

 السمرقندي، بن الله وعبد الدهستاني، وعمر الخطيب، بكر أبو عنه. روى

 وأما قال: ماكوال بن نصر أبي عن السلمي محمد أبي على قرأت
 القاسم، أبو الحسين بن أحمد بن مسلم المشددة والالم السين بفتح مسلم

وترجم وأربعمائة، وستين ست سنة من رمضان شهر في توفي
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منه. ملخصًا ٢٤٠/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

الفراهيدي. األزدي إبراهيم بن مسلم -١٩٠٧

 حماد عن: روى األزد، من وفراهيد البصري، عمرو أبو موالهم

 عنه: وروى المبارك، بن الله وعبد الحجاج، بن وشعبة سلمة، ابن

 مأمون، ثقة معين: بن يحيى قال معين، بن ويحيى داود، وأبو البخاري،

 وقال صدوق، ثقة حاتم؟ أبو وقال بأخرة، عمي ثقة كان العجلي: وقال

 من كان »الثقات«: في حبان ابن وقال الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن

 وعشرين اثنتين سنة مات صالح، بصري قانع: ابن وقال المتقنين،

الجماعة. له روى ومائتين،

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

الكوفي. األصغر فروة أبو النهدي سام بن مسلم -١٩٠٨

 الجهني، عكيم بن الله عن:عبد روى فيهم، لنزوله بالجهني ويعرف

 عنه: وروى الجشمي، األحوص وأبي ليلى، أبي بن الرحمن وعبد

 معين: ابن عن حيثمة أبي ابن قال والسفيانان، وشعبة، عمر، ابنه

في حبان ابن وذكره بأس، به ليس الحديث صالح حاتم: أبو وقال ثقة،
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 سوى الجماعة له روى به، بأس ال سفيان: بن يعقوب وقال »الثقات«،

الترمذي.

 بن مسلم قال: حيث ٤١١ ص »اإليثار« في الحافظ وهم وقد قلت:

 جمع وقد »التهذيب«، في بكنيته مشهورًا إسحاق أبو صبيح بن سالم

 صبيح بن مسلم والثاني سبق كما سالم بن مسلم األول راويين فيه

-. خطأ إسحاق وأبو - الله شاء إن سيأتي كما الضحى أبو

 تاريخ عن ٢٩٦/٣ 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:

مسندبهما

 الكوفي الضحى أبو موالهم الهمداني. صبيح بن مسلم -١٩٠٩

العطار.

 بشير، بن النعمان عن: روى العاص، بن سعيد آل مولى وقيل:

 المعتمر بن ومنصور األعمش، عنهم وروى عمر، وابن عباس، وابن

 في حبان ابن وذكره ثقة، زرعة: وأبو معين ابن قال مسروق، بن وسعيد

 ثقة، النسائي: وقال الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن وقال »الثقات«،

 له روى مائة، سنة مات زبر: ابن وقال ثقة، تابعي العجلي: وقال

الجماعة.
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 ابن ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن آثاريهما، في الحسن

الشامي. النضر ابو الله عبد بن مسلم -١٩١٠

 الرحمن، بنعبد عنحملة روى :٤١١ ص »اإليثار« في حجر ابن قال
 في حديثه خزيمة ابن وأخرج الكنى، في الحاكم أحمد أبو ذكره شعبة، وعن

 البخاري وقال الكنى، في أحد أبو توثيقه في توقف لكن صحيحه

 بن حملة عن النضر أبو الله عبد بن مسلم :٢٦٥/٧ الكبير »التاريخ« في

 النضر، عن محمد بن يحيى نسبه شامي هو شعبة، منه سمع الرحمن، عبد

 »ثقاته« من التابعين أتباع عن روى من في حبان ابن وذكره

 عن يروي الشامي النضر أبو الله عبد بن مسلم وقال: (٣٧٢٩)٥٠٤/٥

 بن شعبة منه سمع وقد العراقيون، عنه: روى الرحمن، عبد بن حملة

.٢٥/٨ والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن وذكره الحجاج،

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

آثاره.

عمران. بن مسلم -١٩١١

 الله عبد أبو البطين، الله عبد أبي ابن ويقال: عمران، أبي ابن ويقال:

 عنه: وروى الجدلي، الله عبد وأبي جبير، بن سعيد عن: روى الكوفي،

 بن أحمد قال المسعودي، الله عبد بن الرحمن وعبد األعمش، سليمان
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 في حبان ابن وذكره ثقة، والنسائي: حاتم وأبو معين بن ويحيى حنبل

الجماعة. له روى »الثقات«،

 ذكر دون ٢٩٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: الترجمة، مصدر

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

العبدي. هيصم بن مسلم -١٩١٢

 المزني، مقرن بن والنعمان الكندي، قيس بن األشعث عن: روى

 في حبان ابن ذكره حيان، بن ومقاتل بريدة، بن سليمان عنه: وروى
ماجه. وابن والنسائي داود وأبو مسلم له روى »الثقات»،

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

الرحن. عبد أبو الزهري، أهيب بن نوفل بن مخرمة بن مسور -١٩١٣

 الني عن: روى عوف، بن الرحمن عبد أخت عوف بنت الشفاء أمه

 عوف، بن الرحمن عبد وخاله أبيه، وعن وسلم عليه الله صلى

 عمرو قال دينار، بن وعمرو الحكم، بن ومروان بكر، أم ابنته عنه: وروى

 ذي عقب في المدينة به فقدم بسنتين، الهجرة بعد بمكة ولد علي: ابن

 في يصلي وهو المنجنيق أصابه وستين، أربع سنة ومات ثمان سنة الحجة،

 الواقدي، أرخه وفيها وستين، ثالث ابن وهو أيام خسة فمكث الحجر،
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 الزبيري: وقال أصح، واألول وسبعين ثالث سنة الزبير ابن قتلمع وقيل

 له روى والدين، الفضل أهل من وكان الخطاب بن عمر يلزم من كان

الجماعة.

 مصدر ذكر دون ٢٩٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت

 في خسرو وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له وروى الترجمة،

٠ بهما مسند

الكوفي. الشقري التميمي سعيد أبو شريك بن المسيب -١٩١٤

 البقال، سعد أبي عن: حدث :١٣٧/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 سعد، بن الليث عنه: روى األعمش، وسليمان عروة، بن وهشام

 وغيرهم، منيع بن وأحمد معين بن ويحيى العطار، عيسى بن وإسماعيل

 وقال شريك، بن المسيب الحديث عنه كتبت من أول حنبل: بن أحمد قال

 سكت الجوزجاني: وقال بشيء، ليس معين: بن يحيى وقال ثقة، مرة:
 الحديث، متروك والدارقطني: الحجاج بن مسلم وقال حديثه، عن الناس

 له وترجم انتهى. وثمانين، خمس سنة وقيل ومائة، وثمانين ست سنة توفي
التاريخ. من ملخصًا ٩٧٤/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

 تاريخ عن ٣٠٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت
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الحمصي. السلمي محمد أبو سرحان بن واضح بن المسيب -١٩١٥

 عن: حدث :٢٠٠/٥٨ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال

 روى المبارك، بن الله وعبد أسباط، بن ويوسف الفزاري، إسحاق أبي

 قال الباغندي، بكر وأبو حمزة، بن والعباس إبراهيم، بن النون ذو عنه:
 وقال ضعيف، الدارقطني: وقال كثيرًا، يخطي كان صدوق حاتم: أبو

 ما هو الناس فيه خالف ما وعامة شيوخه عن كثير حديث له عدي: ابن

حديثه. يكتب من وهو صالح مستقيم حديثه باقي أن وأرجو ذكرته

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الكوفي. الله عبد أبو القيسي، الطائي، ملحان بن المشمعل -١٩١٦

 حيان، بن وصالح مسلم، بن إسماعيل عن: روى بغداد، نزيل

 بن ومهدي إسرائيل، أبي بن إسحاق عنه: وروى عجالن، بن وعطاء

 بأس، به كان أرى ما معين: بن يحيى قال الترجماني، إبراهيم وأبو حفص،

 المزي ذكره »الثقات"، في حبان ابن وذكره ضعيف، الدارقطني: وقال

للتميز.

 تاريخ عن ٣٠٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروى وقال: البخاري،

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

-٢٥٠-



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

المدني. زرارة أبو الزهري، وقاص أبي بن سعد بن مصعب -١٩١٧

 إسحاق وأبو مجاهد، عنه: وروى وطلحة، وعلي، أبيه، عن: روى

 أهل من الثانية الطبقة في سعد ابن ذكره عمير، بن الملك وعبد السبيعي،

 وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره الحديث كثير ثقة، كان وقال: المدينة،

 ثالث سنة مات واحدم وغير علي بن عمرو وقال ثقة، تابعي العجلي:

ومائة،

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

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاره،

الكوفي. التميمي سالم بن مصعب -١٩١٨

 شبرمة، بن الله وعبد البقال، سعد أبي عن: روى بغداد نزيل

 بن والوليد حنبل، بن أحمد عنه: روى الكندي، المالئي قيس بن وعمرو

 معين: ابن عن الجنيد بن إبراهيم قال الطحان، نعيم وأبو شجاع،
 عمارة، بن للحسن كتابًا فاعطوه - ببغداد يعني - ههنا كان صدوق،

 نعم، قال: شيائ؟ عنه كتبت له: قيل عنه، رجع ثم شعبة، عن به فحدث

 الصدق، محله شيخ حاتم: أبو وقال ثقة، العجلي: وقال باس، به ليس

 انقلبت وما به بأس ال أنه وأرجو غرائب أحاديث له عدي: ابن وقال

الترمذي. له روى تعمد. ال منه غلط فإنه عليه
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 تاريخ عن ٣٠٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم
المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري،

.مسنده في محمد بن طلحة له روى :قلت

الفزاري. الواسطي مصعب بن الله عبد بن مصعب-١٩١٩
 عاصم، أبي عن: يروي(٣٨٣١) ٥١٩/٥»الثقات« في حبان ابن قال

 حدثنا هارون، بن يزيد عن: روى شيخ، أبو كنيته هارون، بن ويزيد

 يقول. الله عبد بن جابر سمعت قال. ميناء بن سعيد ثنا حيان بن سليم

 والمخابرة، والمحاقلة المزابنة عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى

 بن يزيد ثنا الفزاري، الله عبد بن مصعب ثنا بدمشق معاذ بن سلم حدثناه

انتهى. هارون

مسنده. في المقرئ ابن له وروى الخوارزمي له يترجم لم قلت

الخثعمي. المقدام بن مصعب-١٩٢٠

 الثوري، سفيان عن: روى الخثعميين، مولى الكوفي، الله عبد أبو

 نمير، بن الله بنعبد ومحمد راهويه، بن إسحاق عنه: وروى حنيفة، وأبي

 به أرى ما مرة: وقال ثقة، الدارقطني: الحسن وأبو معين بن يحيى قال

 بن علي وقال صالح، حاتم: أبو وقال به، بأس ال داود: أبو وقال بأسا،

 كوفي العجلي: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ضعيف المديني:

 وقال صالح، معين بن يحيى قال »الثقات"، في شاهين ابن وقال متعبد،
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 كتابًا له رأيت صالحًا، رجالً كان حنبل: بن أحمد وقال صالح، كوفي قانع: ابن

 مات الثوري، عن متقاربة حديثه فإذا حديثه في نظرت ثم الخطأ، كثير هو فإذا

ماجه. وابن والنسائي والترمذي مسلم له روى وماتين، ثالث سنة

 تاريخ عن ٣٠٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 الكثير عنه ويروي حنيفة أبي أصحاب خواص من هو وقال: البخاري،

المسانيد. هذه في

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

مسانيدهم في خسرو وابن

الحارثي. طريف بن مطرف -١٩٢١

 عن: روى الكوفي، الرحمن عبد أبو ويقال: بكر، أبو الخارفي ويقال:

 بن أسد عنه. وروى عتيبة، بن والحكم الشعي، وعامر األعمش، سليمان

 بن أحمد قال يوسف، أبو والقاضي والسفيانان، الهذيل، بن وزفر عمرو،

 مطرف حدثنا سفيان حدثنا المديني: بن علي قال ثقة، حاتم: وأبو حنبل

 يذكر ما الحديث في ثبت ثقة، الكتب صالح العجلي: وقال ثقة، وكان

 بن عثمان قال »الثقات«: في شاهين ابن وقال المذهب، في الخير إال عنه

 ثبت، ثقة شيبة: بن يعقوب وقال بثبت، وليس صدوق ثقة هو شيبة: أبي

 وأربعين ثالث سنة مات الترمذي: عيسى وأبو علي بن عمرو وقال

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

صنعاء. قاضي مازن بن مطرف-١٩٢٢

 جريج، ابن عن: روى :١٢٠٨/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الصلحاء األخيار من وكان رشيد، بن وداود الشافعي، وعنه: ومعمر،

بثقة. ليس النسائي: وقال واه، لكنه

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

لثقفي. زهير أبي بن بنزياد المطلب-١٩٢٣

 عالقة، بن زياد عنن روى الكوفي، موالهم القرشي ويقال:

 الوليد وأبو المبارك، ابن وعنه: عمير، بن إبراهيم بن وإسحاق والسدي،

 يكتب حاتم: أبو وقال ثقة، معين: وابن أحمد قال وأحمد، الطيالسي،

 عدي: ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره به، يحتج وال حديثه

 بأس ال أنه وأرجو منكرا، حديثًا له أر ولم وغرائب، حسان أحاديث وله

 روى ومائة، وثمانين خمس سنة مات ثقة، كوفي العجلي: وقال به،

ماجه. وابن المفرد« »األدب في البخاري له

 تاريخ عن ٣٠٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم
المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري،

.مسنده في محمد بن طلحة له روى :قلت
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الشط. بعابد المعروف سهل بن مظفر - ١٩٢٤

 وقال ،٤٥١/٦ »الميزان« في الذهي قاله مجهول، الدارقطني: قال

 طريق من وأورد مالك، غرائب في ذلك ذكر :٩٢/٨ »اللسان« في الحافظ

 عن مالك، عن الفروي، عن العطار، علي بن محمد عن هذا المظفر

 على الصالة في أبيه عن ربيعة، بن عامر بن الله عبد عن الزهري،

 مجهول، فيه الفروى دون ومن مالك، عن محفوظ غير هذا وقال: الراحلة،

انتهى.

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

 الخزرجي، األنصاري أوس بن عمرو بن جبل بن معاذ - ١٩٢ ه

المدني. الرحمن عبد أبو

 والمشاهد، والعقبة بدرًا وشهد سنة، عشرة ثماني ابن وهو أسلم

 عباس، ابن عنه؟ وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن روى

 القرآن جمع أنس: عن قتادة قال عمرو، وابن األشعري، موسى وأبو

 األنصار: من كلهم أربعة وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على

 عمرو: بن لله عنعبد مسروق وقال زيد، وأبو ثابت بن وزيد ومعاذ أبي

 عليه الله صلى الله رسول سمعت ما بعد أحبهم أزال ال رهط أربعة

 مولى وسالم مسعود ابن من أربعة من القرآن »اقرأوا يقول: وسلم

 أنس عن قالبة أبي وعن جبل"، بن ومعاذ كعب بن وأبي حذيفة أبي
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 جدًا، كثيرة ومناقبه جبل، بن معاذ والحرام بالحالل وأعلمهم مرفوعًا

الجماعة. له روى عشرة، ثماني أو عشرة سبع سنة مات

 تاريخ عن ٢٩٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في الحسن بن محمد له وروى البخاري،

الزهراني. فضالة بن -معاذ١٩٢٦

 روى البصري، زيد أبو موالهم، القرشي ويقال: الطفاوي، ويقال:

 بن ومحمد البخاري، عنه: وروى الدستوائي، وهشام الثوري، سفيان عن:
 »الثقات«، في حبان ابن وذكره صدوق، ثقة، حاتم: أبو قال الذهلي، يحيى

البخاري. له روى ومائتين، عشرة بضع سنة مات

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

مسانيدهم في خسرو وابن محمد

 المثنى أبو العنبري الحر بن حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ-١٩٢٧

البصري. الحافظ التميمي

 ابناه وعنه: عون، وابن الطويل، وحميد التيمي، سليمان عن: روى
 عين قرة هو أحد. قال الزناد، أبي بن الرحن وعبد والمثنى، الله عبيد

 وقال بالبصرة، التثبت في المنتهى إليه آخر: موضع في وقال الحديث، في

الجماعة. له روى ثقة، النسائي: وقال ثقة، حاتم: وأبو معين ابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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 داود بن حاد بن حيد بن يحيى بن زكريا بن المعافي-١٩٢٨

طراز. بابن المعروف القاضي النهرواني الفرج أبو

 البغوي، القاسم أبي عن حدث :٢٣٠/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 القاسم أبو عنه: حدثنا صاعد، بن ويحيى داود، أبي بن بكر وأبي

 التوزي، بن علي بن وأحمد الطبري، الطيب أبو والقاضي األزهري،

 أعلم من وكان الطبري، جرير بن محمد مذهب إلى يذهب كان وقال:

 البرقاني: وقال األدب، وأصناف واللغة، والنحو، بالفقه، وقته في الناس

 تسعين سنة مات ثقة، كان العتيقي: وقال شيائ، منه أسمع ولم ثقة

عنه. ٦٧٠/١٦اإلسالم«/ »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة،

الخطيب. تاريخ عن ٣٠٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الجزري. سليمان بن المعافي-١٩٢٩

 معن بن والقاسم معاوية، بن زهير عن: روى الرسعني، محمد أبو

 قال النفيلي، عثمان بن وعلي الرازي، زرعة أبو عنه: وروى المسعودي،

النسائي. له روى ومائتين، وثالثين أربع سنة مات ثقة، سليمان: بن الحسن

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

الموصلي. مسعود أبو الفهمي األزدي عمران بن المعافي -١٩٣٠

 الحافي، بشر عنه: وروى الثوري، وسفيان سلمة، بن حماد عن: روى
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 صدوق كان حنبل: بن أحمد قال الجراح، بن ووكيع المبارك، بن الله وعبد

 وقال ثقة، خراش: وابن والعجلي حاتم وأبو معين بن يحيى وقال اللهجة،
 فاضالً خيرًا ثقة كان سعد: بن محمد وقال صالحا، عبدًا كان زرعة: أبو

 مات جدا، كثيرة وفضائله ومناقبه ثقة، وكان وكيع: قال سنة، صاحب

 داود وأبو البخاري له روى ومائة، وثمانين ست أو خس أو أربع سنة

والنسائي

 تاريخ عن ٣٠٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

 في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى قلتم
نيدهم. مسا

 التيمي، الله عبيد بن طلحة بن إسحاق بن معاوية - ١٩٣١
الكوفي. األزهر أبو

 ابنا عنه: وروى عائشة، وعمته وموسى، عمران وعميه أبيه، عن: روى

 أحمد قال وشعبة، والثوري، طلحة، بن يحيى ابنا وطلحة إسحاق، عمه

 وذكره واه، شيخ زرعة: أبو وقال به، بأس ال حاتم: أبو وقال ثقة، والنسائي:

 ال سفيان: بن يعقوب وقال والعجلي، سعد ابن ووثقه »الثقات« في حبان ابن

ماجه. وابن والنسائي القدر في داود وأبو البخاري له روى به، بأس

 البخاري تاريخ عن ٢٩٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت
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المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: ترجمته، مصدر ذكر دون

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

مسنديهما. في خسرو وابن

قشير. بن معاوية بن حيدة بن معاوية - ١٩٣٢

 بن محمد قال الصحابة، من البصرة نزل فيمن عداده، حكيم بن بهز جد

 أشياء، عن وسأله وصحبه وسلم عليه الله صلى الني على وفد سعد:

 البغوي: قال :٤٣٢/٣ »اإلصابة« في الحافظ وقال أحاديث، عنه وروى

 بها، ومات مخراسان، أدرك أنه أبي أخبرني الكلي: ابن وقال البصرة، نزل

 به استشهد انتهى وسلم، عليه الله صلى الني سمع البخاري! وقال

الصحيح. في البخاري

مسلم سوى الباقون له روى قلت

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

الكوفي. سعيد أبو المزني مقرن بن سويد بن معاوية -١٩٣٣

 الشعثاء، أبي بن أشعث وعنه: عازب، بن والبراء أبيه، عن: روى

 كوفي العجلي: وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره السفر، وأبو والشعي،

الجماعة. له روى ثقة، تابعي

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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الكوفي. البجلي الدهني معاوية أبي بن عمار بن معاوية -١٩٣٤

 بن يوسف وعنه: محمد، بن وجعفر الزبير، وأبي أبيه، عن: روى

 معين ابن قال راشد، بن ومعبد النيسابوري، يحيى بن ويحيى عدي،
 به، يحتج وال حديثه يكتب حاتم: أبو وقال بأس، به ليس والنسائي؟

والنسائي مسلم له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

 األزدي شبيب بن عمرو بن المهلب بن عمرو بن معاوية-١٩٣٥

المعني.

 إبراهيم إسحاق أبي عن: روى األصل، كوفي البغدادي عمرو أبو

 بن ومحمد البخاري، عنه: وروى معاوية، بن وزهير الفزاري، محمد ابن
 ثقة، حاتم: أبو وقال ثقة، صدوق حنبل: بن أحمد قال الذهلي، يحيى

 له روى ومائتين، عشرة أربع سنة مات »الثقات»، في حبان ابن وذكره

الجماعة.

 تاريخ عن ٣١٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في الحارثي له وروى الخطيب،

الكوفي. الحسن أبو األزدي القصار هشام بن معاوية - ١٩٣٦

النحوي، وشيبان صالح، بن وعلي الثوري، سفيان عن: روى
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 ثقة، داود: أبي عن اآلجري قال كريب، وأبو وإسحاق، أحمد، وعنه:

 بن أحد وقال يهم، صدوق الساجي: وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره

 روى الحديث، كثير صدوقًا كان سعد: ابن وقال الخطأ، كثير هو حنبل:

واألربعة. مسلم له

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

صبح. بن معبد - ١٩٣٧

 صبيحة ابن ويقال: صبيح، ابن ويقال: ٤١ ص »اإليثار« حجرفي ابن قال
 روى وعليًا، عثمان رأى الله، عبيد بن طلحة رهط من التيمي، القرشي

 الكبير« »التاريخ في البخاري وذكره قلت: عمير، بن الملك عبد عنهم

 بن طلحة رهط من التيمي، القرشي صبيحة بن معبد وقال: ،٣٩٩/٧

 بن الملك عبد عنه: روى وعثمان، عليا رأى صبيح، ابن ويقال: الله، عبيد

 في حبان ابن وذكره صبيح، ابن جرير: وقال عوانة، أبو قاله عمير،

 القرشي صبيحة بن معبد وقال: (٣٩٧٤)٦٠/٣ »ثقاته« من التابعين

 عليا رأى صبيح، ابن ويقال: الله، عبيد بن طلحة رهط من التيمي،

 صحبة، له وليست والحسن، عمير، بن الملك عبد عنه: روى وعثمان،

 حديث عنه الحسن عن زاذان بن منصور عن حنيفة أبو روى الذي وهو

 ٣١٩/٨ والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن وذكره الصالة، في الضحك

 بن طلحة رهط من التيمي، القرشي صبيحة بن معبد وقال: (، ١٤٥٨٧)
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 عنهما، الله رضي وعلي عثمان، عن: روى صبيح، ابن ويقال: الله، عبيد

 ابن قال ثم ذلك، يقول أبي سمعت عمير، بن الملك عبد عنه: روى

 الجهني، معبد له: يقال الضحك حديث روى الذي أن والمحفوظ حجر:

أعلم. واله الدارقطني عند وقع كذا

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

مسنده. في خسرو وابن آثاريهما، في الحسن

البصري. محمد أبو التيمي طرخان بن سليمان بن معتمر - ١٩٣٨

 وعنه: خالد، أبي بن وإسماعيل الطويل، وحميد أبيه، عن: روى

 حاتم: أبو وقال ثقة، معين: ابن قال الرزاق، وعبد المبارك، وابن الثوري،

 يخطئ صدوق خراش: ابن وقال ثقة، كان سعد: ابن وقال صدوق، ثقة

الجماعة. له روى ثقة، فهو كتابه من حدث وإذا حفظه، من

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

محمد. أبو األشجعي، عركي بن مظهر بن سنان بن معقل - ١٩٣٩

 ويقال: عيسى، أبو ويقال: يزيد، أبو ويقال: الرحمن، عبد أبو ويقال:

 الله صلى الني عن روى قومه، لواء حامل وكان الفتح، شهد سنان، أبو

 وعلقمة، مسروق، عنه: وروى واشق، بنت بروع تزويج قصة وسلم عليه

 يؤمئذ، وقتل الحرة أهل مع وكان المدينة، ثم الكوفة سكن واألسود،
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 بن نوفل هو قتله الذي أن سعد ابن وذكر وستين ثالث سنة في وذلك

 بين الجيش، أمير المري عتبة بن مسلم بأمر له نوفل قتل وكان مساحق،

األربعة. له روى سعد، ابن ذلك

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

آثاره.

المزني. مقرن بن معقل-١٩٤٠

 صحابة، أخوه وله صحابي، :٤١٢ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

 والمرسل أخبار، مسعود ابن مع وله الكوفة، سكن عمرة، أبا يكنى وهذا

 قصة في آخر أثر عنه جاء عنه النخعي إبراهيم عن اآلثار في وقع الذي

 أخرجه عنه، الحارث بن همام رواية من مسعود ابن مع له أخرى،

 مقرن بن معقل :٤٥٥ ص المنفعة« »تعجيل في وقال الصحابة، في البغوي

 هاجر وكلهم ثمانية، ويقال: سبعة وكانو وإخوته المهاجر أخو المزني،

 ابنه عنه: وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن معقل روى وصحب،

 (:١٤٦١٥)٣٢٧/٨ »الجرح« في حاتم أبي ابن وذكره معقل، بن الله عبد

 عليه الله صلى الني عن روى مقرن، بن النعمان أخو مقرن، بن معقل
 له وترجم ذلك يقول أبي سمعت عنه... وروى مرسال، وسلم

 عمرة... أبو المزني مقرن بن معقل وقال: ،٤٤٧/٣ »اإلصابة« في حجر ابن

 الني عن وروى الكوفة، سكن البغوي: وقال صحبة، له حبان: ابن قال
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 مقرن بنو كان نمير: وابن الواقدي وقال أحاديث، وسلم عليه الله صلى

 ليس عمر: أبو وقال وسلم، عليه الله صلى الني صحب كلهم سبعة،

 بن هند ترجمة في هو ذكر وقد قال، كذا غيرهم العرب من ألحد ذلك

 البختري طريق من الطبري وأخرج ذلك، ينتقض ما األسلمي حارثة

 كانوا مقرن ولد أن مقرن بن معقل بن الرحمن عبد بن المختار عن

 ، يالوواليقو إمنيؤمث األعراب: ومن فيهم نزلت عشرة

انتهى.

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

آثاره.

علي. أبو المزني، يسار بن معقل-١٩٤١

 قال صحبة، له البصري، الله عبد أبو ويقال: يسار، أبو ويقال:

 الرضوان، بيعة وشهد الحديبية، قبل أسلم : ٤٤٧/٣ »اإلصابة« في الحافظ

 إليه، فنسب عمر بأمر بالبصرة معقل نهر حفر الذي هو البغوي: قال

 في مات معاوية، خالفة في بها ومات دارًا، بها وبنى البصرة ونزل

 في البخاري وذكره يزيد، امرة إلى عاش وقيل: معاوية، خالفة آخر

 له روى انتهى. السبعين، إلى الستين بين ما مات من فصل في »األوسط«

الجماعة.

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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الرازي. منصور بن معلى-١٩٤٢

 روى منصور، بن معلى بن يحيى والد ،بغداد نزيل يعلى أبو

 والقاضي المبارك، بن الله وعبد عيينة، بن وسفيان زيد، بن حماد عن:

 البخاري إسماعيل بن ومحمد المديني، بن علي عنه: وروى يوسف، أبي

 الله رحم الرازي: زرعة أبو قال الذهلي، يحيى بن ومحمد الصحيح، غير في

 عن ظهرت أحاديث من غصص قلبه في كان أنه بلغني حنبل بن أحمد

 وعامة خيثمة وأبو المديني بن علي وأما إليها، يحتاج كان منصور بن المعلى

 وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال صدوق، المعلى منه: فسمعوا نا أصحاب

 فأبى، مرة غير القضاء على طلبوه نبيالً وكان سنة، صاحب ثقة العجلي:

 فقيه صدوق متقن فيه وشورك به تفرد فيما ثقة شيبة: بن يعقوب وقال

 صاحب وكان الحديث، في صدوقًا كان الرازي: حاتم أبو وقال مأمون،

 منكرًا، حديثا له أجد لم ألني به، بأس ال أنه أرجو عدي: ابن وقال رأي،

الجماعة. له روى ومائتين، عشرة إحدى سنة مات

 تاريخ عن ٣٠٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي عن: يروى وقال: البخاري،

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

الحداني. األزدي راشد بن سمر -١٩٤٣

 الحسن جنازة شهد اليمن سكن البصري، عروة أبو موالهم
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 يحيى شيخه وعنه: والزهري، وقتادة، البناني، ثابت عن: وروى البصري،

وأيوب. السبيعي، إسحاق وأبو كثير، أبي ابن

 وقال عليهم، اإلسناد دار فيمن حاتم وأبو المديني بن علي عده
 في يتقدمه معمرًا وجدت إال معمر إلى أحدا نضم ما أحمد: عن الميموني

 مأمون، ثقة النسائي: وقال للعلم، زمانه أهل أطلب من كان الطلب،

 أصدق من كان علي: بن عمرو وقال الشافعي، عليه أثنى الخليلي: وقال

الجماعة. له روى ومائة، وخسين ثالث أو اثنتين سنة مات الناس،

 تاريخ عن ٣٠٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروي وقال: البخاري،

البيع. األنماطي نصر أبو الحسين، بن محمد بن المعمر -١٩٤٤

 كثير مكثر، صالح، بغدادي :٢٢٨/١١ إسالم تاريخ في الذهي قال

 محمد أبا وسمع: عنه، الخطيب بتاريخ حدث فاضل، مقرئ التالوة

 عنه: روى وجماعة. األبنوسي، ابن الحسين وأبا المسلمة، وابن الجوهري،

 وزعم عساكر، بن الله وهبة هالة، بن العباس وأبو األنصاري، المعمر أبو

 تاريخ من جزأين في سماعه ألحق ضعيفا، كان أنه ناصر ابن الحافظ

 قلت: كله، الكتاب سمعت ألني قال: هذا؟ فعلت لم له: فقلت الخطيب،

 أن من يمنع وما نباهة، فيه كان الرجل فإن فيه، ناصر ابن قدح يؤثر ال

 من الضعيف بل اسمه، ألحق ثم الطبقة، كتابة بعد له فأعيد فوت، له كان
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 عشرة أربع سنة شعبان، في توفي عليها، يتكلم وال الموضوعات، يروي

سنة. سبعين عن وخسمائة،

 تاريخ عن ٣٠٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى النجار، ابن

 الهذلي مسعود بن الله عبد بن الرحن عبد بن معن-١٩٤٥

القاضي القاسم والد الكوفي. المسعودي

 بن عتبة بن الله عبد بن وعون القاسم، وأخيه أبيه، عن: روى

 بن طلحة بن ومحمد كدام، بن ومسعر الثوري، عنه: وروى مسعود،

 حاتم: أبو وقال ثقة، معين: بن يحيى عن منصور بن إسحاق قال مصرف،
 مسلمًا عفيفًا صارمًا وكان الكوفة قضاء على كان العجلي: وقال صالح،

 بن يعقوب وقال الحديث، قليل ثقة سعد: ابن وقال للعلم، جامعًا

ومسلم. البخاري له روى ثقة، الكوفة على قاضيًا كان سفيان:

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

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاريهما، في

عيسى. أبو مسعود بن عامر أبي بن شعبة بن المغيرة-١٩٤٦

 الني عن روى بعدها، وما الحديبية شهد الثقفي، محمد أبو ويقال:

 سعد: إبن قال وعقار، وحمزة، عروة، أوالده عنه: وروى وسلم، عليه الله صلى

 والقادسية، الشام، وفتوح اليمامة، وشهد الرأي، مغيرة له: يقال كان
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 وقال المغيرة، فيهم فذكر أربعة، الناس دهاة كان الشعي: عن مجالد وقال

 واله ثم عزله، عمر عند عليه شهد فلما البصرة، عمر واله البر: عبد ابن

 الحكمين، حضر ثم الفتنة اعتزل ثم عزله ثم عليها، عثمان وأقره الكوفة

 تسع سنة توفي سالم: بن القاسم عبيد أبو وقال الكوفة، معاوية واله ثم

 واحد: وغير الزيادي حسان وأبو سعد ابن وقال أميرها، وهو وأربعين

الجماعة. له روى خسين، سنة مات

 تاريخ عن ٢٩٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 في خسرو وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له وروى البخاري

٠ مسنديهما

الكوفي. اليشكري عقيل أبي بن الله بنعبد المغيرة -١٩٤٧

 وعنه: الحارث، بن وبالل شعبة، بن والمغيرة أبيه، عن: روى

 السبيعي، إسحاق وأبو مرثد، بن وعلقمة شداد، بن جامع صخرة أبو

 مسلم له روى ثقة، كوفي العجلي: وقال »الثقات«، في حبان ابن ذكره

والنسائي. داود وأبو

 البخاري، تاريخ عن٣٠٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروي وقال:

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:
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السراج. سلمة أبو القسملي مسلم بن المغيرة -١٩٤٨

 المدائن، وسكن بمرو، ولد األكبر، وكان مسلم بن العزيز عبد أخو

 السبيعي، إسحاق وأبي دينار، بن وعمرو بريدة، بن الله عبد عن: روى

 الطيالسي، داود وأبو المبارك، بن الله وعبد الثوري، سفيان عنه: وروى

 حاتم: أبو وقال ثقة، آخر: موضع في وقال صالح، معين؟ بن يحيى قال

 في حبان ابن وذكره به، بأس ال الدارقطني: وقال صدوق، الحديث صالح

 المفرد« »األدب في البخاري له روى ثقة، العجلي: وقال »الثقات"،

ماجه. وابن والنسائي والترمذي

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

ه. مسند

 الكوفي هشام أبو موالهم الضي، مقسم بن المغيرة - ١٩٤٩

الفقيه.

 رزين وأبي وائل، وأبي أبيه، عن: روى أعمى، ولد إنه قيل:

 كان فضيل: ابن قال عوانة، وأبو والثوري، شعبة، عنه: وروى األسدي،

 بن بكر أبو وقال إبراهيم، حدثنا قال ما إال عنه نكتب ال وكنا يدلس،

 ثقة، مغيرة النسائي: قال فلزمته، مغيرة من أفقه أحدًا رأيت ما عياش:

 عن الحديث يرسل كان أنه إال الحديث فقيه ثقة مغيرة العجلي: وقال

 إبراهيم أصحاب فقهاء من وكان سمعه، من أخبرهم وقف فإذا إبراهيم،
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 وقال مأمون، ثقة معين: ابن عن مريم: أبي ابن وقال عثمانيا، وكان

الجماعة. له روى ومائة، وثالثين ست سنة توفي العجلي:

 تاريخ عن ٣٠١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 يروي سنة عشرة بسبع حنيفة أبي قبل وموته تقدمه ومع وقال: البخاري،

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن

آثاره. في الحسن بن محمد له روى قلت:

 الشعي سعيد بن مفضل بن إبراهيم بن محمد بن المفضل-١٩٥٠
سعيد. أبو الجندي،

 عن: بمكة حدث ١٣٩/١٣ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 محمد بن وإبراهيم العدني، عمر أبي بن ومحمد الجندي، معاذ بن الصامت

 المقرئ، بن بكر وأبو حبان، بن حاتم وأبو الطبراني، وعنه: الشافعي،

ثقة. هو النيسابوري: علي أبو وقال

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت.

الخراز. البلخي بسطام أبو النبطي حيان بن مقاتل - ١٩ ه ١

 إن وقيل: الخزاز، ومعناه: دوز، دوال ابن وهو وائل، بن بكر مولى
 المسيب، بن وسعيد عمرة، عمته عن: روى سليمان، بن مقاتل لقب ذلك

 بن وعلقمة حيان، بن مصعب أخوه عنه: وروى العزيز، عبد بن وعمر
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 معين: ابن يحيى عن منصور بن إسحاق قال المبارك، بن الله وعبد مرثد،

 مرتفع، مرتفع الحكم: بن الرحمن عبد وقال ثقة، داود: أبو قال وكذا ثقة،

 حبان ابن وذكره صالح، الدارقطني وقال بأس، به ليس النسائي. وقال

 أن األزدي: الفتح أبو وقال به، أحتج ال خزيمة: ابن وقال »الثقات"، في

البخاري. سوى الجماعة له روى ضعفه، معين ابن

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

الخراساني. األزدي بشير بن سليمان بن مقاتل-١٩٥٢

 البناني، ثابت عن: روى التفسير، صاحب البلخي الحسن أبو

 المبارك، بن الله وعبد عيينة، بن سفيان عنه. وروى المكي، جبر بن ومجاهد

 معين، بن يحيى وقال شيائ، عنه أروي أن يعجبني ما حنبل: بن أحمد قال

 أبو وقال عنه، سكتوا الحديث منكر البخاري: وقال شيء، حديثه ليس

 على عليه يتابع ال ما حديثه عامة عدين ابن وقال حديثه، تركوا داود:

 حديثه، يكتب ضعفه ومع عنه، حدث قد والمعروفين الثقات من كثيرا أن

 الحفاظ لكن واسع وهو كبير، محل التفسير أهل عند محله الخليلي: وقال

 مناكير الضعفاء عنه روى وقد معمر، قديم وهو الرواية في ضعفوه

 عن يسأل وهو شعبة أسمع كثيرًا كنت بقية: وقال عليهم، فيها والحمل

 له روى ومائة، خسين سنة مات مخير، إال قط ذكره سمعته فما مقاتل

المسائل. كتاب في داود أبو
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مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 الرعيني عمرو أبو تليد. بن عيسى بن داود بن مقدام-١٩٥٣
المصري.

 موسى بن أسد عن روى: :٨٣٨/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وطائفة، األيلي، نزار بن وخالد المغيرة، بن محمد بن الله وعبد السنة،

 الرازي، عتبة بن الحسن بن وأحمد البغدادي، أحد بن علي عنه: وروى

 وقال بثقة، ليس الكنى: في النسائي قال األصبغ، أبي بن أحمد بن ومحمد

 وقال المالكية، الفقهاء جلة من كان غيره: وقال فيه، تكلموا يونس: ابن

 الدارقطني: وقال الرواية، في بالمحمود يكن لم مفتيا فقيها كان الكندي:

ومائتين. وثمانين ثالث سنة رمضان في وتوفي ضعيف،

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

يجرة. بن مقسم -١٩٥٤

 بن الله عبد مولى العباس أبو ويقال: القاسم، أبو نجدة ابن ويقال:

 عباس، ابن عن: روى له، للزومه عباس ابن مولى له: ويقال نوفل، بن الحارث
 بن والحكم مهران، بن ميمون، عنه: وروى ومعاوية، عائشة، والسيدة

 به، بأس ال الحديث صالح حاتم؟ أبو قال الجزري، الكريم وعبد عتيبة،

في شاهين ابن وقال رواياته، بعض في الناس تكلم الساجي: وقال
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 وقال فيه، شك ال ثبت ثقة المصري: صالح بن أحمد قال »الثقات«

 ثقة، والدارقطني: سفيان بن يعقوب وقال ثقة، تابعي مكي العجلي:

 سعد: ابن وقال جرحا، فيه يذكر ولم »الضعفاء« في البخاري وذكره

مسلم. سوى الجماعة له روى ومائة، إحدى سنة توفي أنه على أجمعوا

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

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي

ايوب. ابو ويقال: الله. عبد ابو الشامي مكحول — ١ ٩٥ ه

 عليه الله صلى الني عن روى الدمشقي، الفقيه مسلم أبو ويقال:

 األوزاعي، عنه: وروى وثوبان، كعب، بن أبي وعن مرسال، وسلم

 الثالثة الطبقة في سعد ابن ذكره أرطأة، بن والحجاج عمار، بن وعكرمة

 الشام، أهل إمام مكحول كان عمار: ابن وقال الشام، أهل تابعي من

 يرى وكان صدوق، شامي خراش: ابن وقال ثقة، تابعي العجلي: وقال
 الجوزجاني: وقال رجع، ثم قدريًا كان معين: بن يحيى وقال القدر،

 اثنتي سنة مات نعيم: أبو وقال عنه، ينتقي وهو القدر، عليه يتوهم

 سوى الجماعة له روى واحد، وغير دحيم أرخه وفيها ومائة، عشرة

البخاري.

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

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره،
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البزاز. القاضي بكر أبو مكرم، بن محمد بن أحمد بن مكرم-١٩٥٦

 طالب، أبي بن يحيى سمع: :٢٢١/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 من وغيرهم الحنيني، الحسين بن ومحمد النرسي، الله عبيد بن وأحمد

 الفضل بن الحسين وأبو رزقويه، بن الحسن أبو عنه: حدثنا طبقتهم،

 وأربعين خمس سنة توفي ثقة، وكان شاذان، بن علي وأبو القطان،

مختصرًا ٨٢٨/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة،

عنه.

 تاريخ عن ٣٠٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

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

فرقد. بن بشير بن إبراهيم بن مكي-١٩٥٧

 الحنظلي التميمي بشير بن فرقد بن إبراهيم بن مكي ويقال:

 حنيفة وأبي أدهم، بن إبراهيم عن: روى البلخي، السكن أبو البرجمي،

 قال الذهلي، يحيى بن ومحمد البخاري، عنهم وروى ثابت، بن النعمان

 ثقة، العجلي: وقال صالح، معين: بن يحيى وقال ثقة، حنبل: بن أحمد

 وقال بأس، به ليس النسائي: وقال الصدق، محله حاتم: أبو وقال
 الحديث، في ثبتًا ثقة كان سعدم بن محمد وقال مأمون، ثقة الدارقطني:

 الخليلي: وقال ثقة، الصلة: في مسلمة وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره

الجماعة. له روى ومائتين، عشرة خس أو أربع سنة مات عليه، متفق ثقة
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 تاريخ عن ٣٠٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

 عنه ويروي حنيفة أبي اإلمام أصحاب من هو وقال: والخطيب، البخاري

المسانيد. هذه في الكثير

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

هم مسانيد في خسرو وابن

العنزي. علي بن مندل-١٩٥٨

 الطويل، حميد عن: روى علي، بن حبان أخو الكوفي، الله عبد أبو

 بن ويحيى دكين، بن الفضل نعيم أبو عنه: وروى جريج، بن الملك وعبد

 حديثه، يكتب بأس، به ليس معين: بن يحيى قال الحماني، الحميد عبد

 النسائي: وقال شيخ، حاتم: أبو وقال الحديث، لين زرعة: أبو وقال

 ولم الموت، قديم وهو يتشيع، وكان الحديث جائز العجلي: وقال ضعيف،

 يكتب ممن وهو وأفراد، غرائب له عدي: ابن وقال الشيوخ، إال يدركه

ماجه. وابن داود أبو له روى ومائة، وستين سبع سنة مات حديثه،

 تاريخ عن ٣٠٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

حمصة. بن المنذر -١٩٥٩

 وروى مسعود، ابن عن: روى :٤١٢ ص »اإليثار« في حجر ابن قال
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 الوادعي، حمصة أبي بن المنذر والمعروف فيه، كذا داود بن الله عبد عنه:

 ذلك ذكر الشعي، عنه: روى عمر، عهد في الجيوش أمراء من كان

 بن علي طريق من منصور بن وسعيد الشافعي عنه ذكر الذي وهو البخاري،

 الخيل فأدركت الشام، على أغارت ما الخيل كانعلى المنذر أن األقمر

 البراذين، على الخيل المنذر ففضل ضحى، البراذين وأدركت يومها، من

 ما وأمضى به أذكرت لقد أمه، الوداعي فضلت فقال: عمر ذلك فبلغ

 المنذر أدرك األقمر بن علي كان إن إال منقطع لكنه ثقات ورجاله فعله،

 حميصة أبي بن المنذر :٥ ٠٣ /٣ »اإلصابة« في وقال متصال.، فيكون عنه فحمل

 سهم دون البراذين سهم جعل من أول وهو إدراك، له الهمداني، الوداعي

 وقد وقال: أمه..، الوداعي فضلت وقال: فأعجبه، عمر فبلغ الحراب،

 يدخل أن يحتمل وهذا الصحابة إال الفتوح في اليؤمرون كانوا أنهم تقدم

انتهى. ذلك، في

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

آثاريهما. في الحسن ابن

 القرشي العوام بن الزبير بن المنذر بن الله عبيد بن منذر-١٩٦٠

األسدي.

 بن هشام عن: روى :٣٥٨/٧ الكبير« »التاريخ في البخاري قال

 عنه: روى :١٤٤٠٨ »الجرح« في وزاد قتيبة، عنه: روى عروة،
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نحوه. ٤٥٨١ »الثقات« وفي الزبيري، يعقوب بن عتيق

 تاريخ عن ٣٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه ويروي وقال: البخاري،

البصري. العوفي ثم العبدي نضرة أبو قطعة بن مالك بن المنذر - ١٩٦١

 األشعري، موسى وأبي طالب، بن علي عن: روى طلحة، أدرك

 وسعيد الطويل، وحميد التيمي، سليمان عنه: وروى الغفاري، ذر وأبي
 وقال خيرًا، إال علمت ما أبيه: عن أحد بن صالح قال عروبة، أبي ابن

 والنسائي، زرعة أبو قال وكذا ثقة، معين: ابن عن منصور بن إسحاق

 »الثقات»، في حبان ابن وذكره الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن وقال
 أو ثمان سنة مات عمره، آخر في فلج الناس، فصحاء من كان وقال:

 له روى يخطئ، من وكان الحسن، عليه يصلي أن وأوصى ومائة، تسع
واألربعة. ومسلم تعليقًا البخاري

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

مسنديهما. في خسرو وابن المقرئ وابن آثاره،

المنذر. بن محمد بن المنذر-١٩٦٢

 ١٤٠/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال الهروي، السلمي سعيد أبو

 عنه: وروى السامي الرحمن عبد بن محمد بن أحمد جعفر أبي عن: روى

انتهى. الجارودي، الفضل أبو
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 بن وطلحة الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

الكوفي. يعلى أبو الثوري، يعلي بن المنذر -١٩٦٣

 علي بن ومحمد ضمرة، بن وعاصم جبير، بن سعيد عن: روى
 بن ومحمد خليفة، بن وفطر األعمش، سليمان عنه: وروى الحنفي، ابن

 معين: بن يحيى وقال الحديث، قليل ثقة، كان سعد: بن محمد قال سوقة،

 »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، خراشن وابن العجلي وقال ثقة،

الجماعة. له روى

 تاريخ عن ٢٩٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى البخاري،

التميمي. دينار بن منصور -١٩٦٤

 عن: روى :٤٥٨ص »التعجيل« في حجر ابن قال القيسي، ويقال:

 الفزاري، ومروان وكيع، وعنه: وغيرهم، ونافع، والزهري، عطاء،
 نظر، حديثه في البخاري: وقال معين، ابن ضعفه النبيل، عاصم وأبو

 صالح، كوفي زرعة: أبو وقال بأس، به ليس الرازي: حاتم أبو وقال

 أحاديث له عدي: ابن وقال ضبيا، ونسبه »الثقات«، في حبان ابن وذكره

ثقات. قوم عنه روى وقد حديثه، يكتب ضعفه مع وهو قليلة،

 تاريخ عن ٣٠١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم
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المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه ويروي وقال: البخاري،

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

موالهم. الثقفي، المغيرة أبو الواسطي زاذان بن منصور -١٩٦٥

 بن ومحمد رباح، أبي بن وعطاء -، مرسل يقال: - أنس عن: روى

 بن الله قالعبد وشعبة، حازم، بن وجرير عوانة، أبو عنه: وروى سيرين،

 وقال ثقة، والنسائي: حاتم وأبو معين ابن وقال ثقة، شيخ أبيه: عن أحمد
 سريع وكان ثبتا، ثقة كان سعدم ابن وقال متعبد، صالح رجل العجلي:

 »الثقات"، في حبان ابن وذكره يستطيع، فال يترسل أن يحب وكان القراءة،

 المتجردين، المتمشفين من وكان والعصر األولى بين القرآن يختم كان وقال:

الجماعة. له روى ومائة، وعشرين تسع سنة مات

 تاريخ عن ٢٩٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

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

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

فيمسنده.

 الخالدي علي ابو احد بن خالد بن الله عبد بن منصور-١٩٦٦
الذهلي.
 جماعة عن حدث هراة، أهل من :٨٤/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 عنه فروى بها، وحدث بغداد وقدم والمناكير، بالغرائب الخراسانيين من
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 القاسم أبي مخط وقرأت الحافظ، القطيعي إسحاق بن محمد أهلها: من

 أحاديث عنه فكتبنا حاجا، هراة من علينا قدم أنه الثالج: ابن

 الهمذاني، ي شاذ بن إبراهيم بن أحمد بن محمد عنه. حدثنا قلت: غرائب،

 سعد أبو وقال الشيرازي، عثمان بن والحسين العبدوي، حازم وأبو

 روايته، على يعتمد ال كذاب اإلدريسي محمد بن الرحمن عبد

 عن حدث الرحال، العالم الحافظ ١٤/١٧ »السير« في الذهي وقال

 بن الله وعبد المروزي، حمدويه بن محمد نصر وأبي األعرابي، بن سعيد أبي

 يعلى أبو عنه: روى وتعب، الكثير وكتب وطبقتهم، الدبوسي، أحوص

 في مات ثقة، غير أنه إال كثير وعدد العبدوني، حازم وأبو الصابوني، ابن

وأربعمائة. إحدى وقيل: وأربعمائة، اثنتين سنة المحرم

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

 بن الفضل بن محمد بن الله عبد بن المنعم عبد بن منصور - ١٩٦٧

الفراوي. الصاعدي المعالي أبي بن القاسم أبو أحمد

 من نيسابور أهل من :٢٣٣/١٨ »المستفاد« في الدمياطي ابن قال

 طاهر بن زاهر القاسم وأبا أبيه، وجد وجده، أباه، سمع المحدثين، أوالد

 وحدث بغداد، وقدم الخواري، محمد بن الجبار عبد محمد وأبا الشحامي،
 ثمان سنة توفي متوددا، األخالق حسن صدوقًا ثقة نبيالً شيخا وكان بها،

بالكثير. وحدث وستمائة
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 نقطة ابن عنه: روى ٢٠٢/٢٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

الصالح. بن عمرو أبو واإلمام البرزالي الله عبد أبو والحافظ

 تاريخ عن ٣٠٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

النجار. ابن

ربيعة. بن الله عبد بن المعتمر بن منصور - ١٩٦٨

 روى الكوفي، عتاب أبو السلمي فرقد بن عتاب بن المعتمر وقيل:

 أيوب، عنه: وروى النخعي، وإبراهيم وهب، بن وزيد وائل، أبي عن:

 إال يروي ال منصور كان داود: أبي عن اآلجري قال وشعبة، والسفيانان،

 بن بشر وقال الناس، أثبت من المعتمر بن منصور يحيى: وقال ثقة، عن

 من الحديث على آمن بالكوفة ما فقال: بمكة الثوري لقيت المفضل:

 بالكوفة أربعة مهدي: ابن عن القطان سنان بن أحمد وقال منصور،

 منهم هو ليس مخطئ، فهو عليهم اختلف فمن حديثهم في يختلف ال
 بن إسماعيل من أثبت منصور أحمد: عن األثرم قال المعتمر، ابن

 أهل أثبت كان الحديث، في ثبت ثقة كوفي العجلي: وقال خالد، أبي

 أكره صالح، رجل متعبد أحد، فيه يختلف ال القدح حديثه وكان الكوفة،

 عمش قد وكان بغال، يكن ولم قليل شيع فيه وكان شهرين، القضاء على

 آخرين: في وخليفة سعد ابن وقال وقامها، سنة ستين وصام البكاء من

الجماعة. له روى ومائة، وثالثين اثنتين سنة مات
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 تاريخ عن ٢٩٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

الله. رحمه 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. قدامة أبو العجلي خليفة بن المنهال-١٩٦٩

 وكيع، عنه: وروى حرب، بن وسماك رباح، أبي بن عطاء عن: روى

 ضعيف، معين: ابن عن وغيره الدوري قال معاوية، وأبو المبارك، وابن

 ليس الدوالبي. البشر أبو وقال حديثه، يكتب صالح حاتم. أبو وقال

 منكر، حديثه آخر: موضع في وقال نظر، فيه البخاري: وقال بالقوي،

 مرة: وقال ضعيف، النسائي: وقال الحديث، جائز داود: أبو وقال

 له روى ثقة، البزار: وقال صحيحه، في خزيمة ابن له وأخرج بالقوي ليس

ماجه. وابن والترمذي داود أبو

 تاريخ عن ٣٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

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

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

المدني. الحارثي األنصاري ثعلبة بن أمامة أبي بن الله عبد بن المنيب — ١٩٧٠

 ذكره الله، عبد ابنه وعنه. لبيد، بن ومحمود وأنس، أبيه، عن. روى

النسائي. له روى »الثقات»، في حبان ابن
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 تاريخ عن ٣٠٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

 بن موسى بن الله عبد بن موسى بن إسحاق بن موسى -١٩٧١

الخطمي. األنصاري بكر ابو يزيد بن الله عبد

 يونس بن وأحمد أباه، سمع: :٥٢/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن محمد بن يحيى عنه: روى الجوهري، الجعد بن وعلي اليربوعي،
 وقال الشافعي، بكر وأبو مخلد، بن ومحمد األنباري، ابن بكر وأبو صاعد،

 كان قلت: صدوق، ثقة وهو عنه، كتبت الرازي: حاتم أبي بن الرحمن عبد

 كثير الحديث، في ثبتا فصيحا كان كامل: بن أحد وقال فاضال، دينا عفيفا

 انتحال يظهر وكان األهواز، بكور القضاء إليه وكان محمودا، السماع

 »تاريخ في الذهي وقال ومائتين، وتسعين سبع سنة مات الشافعي، مذهب

 من أحد وكان أمرد، وهو القرآن الناس أقرأ قد :١٠٥٨/٦ اإلسالم«

عليه. الله رحمة الحكم، في وصيانته ورعه في المثل به يضرب

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

المنقري. إسماعيل بن موسى -١٩٧٢

 المبارك، بن الله عبد عن. روى البصري، التبوذكي سلمة أبو موالهم

 ثقة معين: بن يحيى قال داود، وأبو البخاري، عنه: وروى عوانة، وأبي

 كان سعد: بن محمد وقال صدوق، ثقة الطيالسي: الوليد أبو وقال مأمون،

- ٢٨٣ -



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة حاتم: أبو وقال الحديث، كثير ثقة

 صدوق، وهو فيه الناس تكلم خراش: ابن وقال ثقة، بصري العجلي:

الجماعة. له روى ومائتين، وعشرين ثالث سنة مات

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

.يهما مسند

البيفاريني. البخاري، أفلح بن موسى -١٩٧٣

 الراوية، عالي معمر شيخ ١٠٥٨/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الدينا في روى من آخر وهو »المبتدأ"، صاحب حذيفة، أبي عن: يروي

 بن أحمد عنه: وروى المسندي، محمد بن الله وعبد حفص، بن أحمد وعن عنه،

 ومائتين وتسعين إحدى سنة األولى جمادى في توفي الخيام، وخلف سهل،

انتهى. النهر، وراء بما

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

المروزي. مجر بن موسى -١٩٧٤

 العوام، بن عباد عن: روى عمران، أبا يكنى مرو، سكن عراقي،

 الله عبيد عنه: روى الحميد، عبد بن وجرير البريد، بن هاشم بن وعلي

 له روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره سفيان، بن والحسن واصل، ابن

المفرد". »األدب في البخاري

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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الفقيه. عمران أبو الترمذي حزام بن موسى - ١٩٧ ه

 أحمد عنه: روى نعيم، وأبي أسامة وأبي الحباب بن زيد عن: روى

 الرجل الترمذي: قال داود، أبي بن بكر وأبو الدرداء، وأبو يسار، ابن

 من إنه يقال: كان الدنيا: أبي ابن وقال ثقة، النسائي: وقال الصالح،

والنسائي. والترمذي البخاري له روى األبدال،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

العباس. آل مولى جهضم أبو سالم بن موسى - ١٩٧٦

 عباس، بن الله عبيد بن الله عبد عن: وروى عباس، ابن عن أرسل

 والثوري، السائب، بن عطاء وعنه: كهيل، بن وسلمة حنين، بن الله وعبد

 ثقة؟ له قلت: بأس. به ليس أبي: قال أحمد: بن الله عبد قال والحمادان،

 صالح حاتم: أبو وقال ثقة، زرعة: وأبو معين ابن وقال نعم، قال:

 لم البر: عبد ابن وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره صدوق، الحديث

األربعة. له روى ثقة، أنه في يختلفوا

 تاريخ عن ٢٩٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه ويروي وقال: البخاري،

الدمشقي. عمرو ابو األموي، موسى بن سليمان بن موسى - ١٩٧٧

 األوزاعي، وعنه: مخيمرة، بن القاسم عن: روى بيروت، سكن
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 لألوزاعي، شيخ حاتم؟ وأبو زرعة أبو قال الحضرمي، صالح بن ومعاوية

 داود أبو له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره غيره، عنه روى نعلم ال

المسائل. في

 تاريخ عن ٣٠٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم قلت:

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

الجوزجاني. سليمان أبو سليمان بن موسى - ١٩٧٨

 المبارك، بن الله عبد سمع: :٣٦/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 حنيفة، أبي صاحي الحسن بن محمد و يوسف، وأبا جميع، بن وعمرو

 وسكن القرآن، في السنة أهل مذهب يذهب بالرأي، بصيرا فقيها وكان

 بن وأحد الهاشمي، الحسن بن الله عبد عنه: فروى بها، وحدث بغداد،

 كان حاتم: أبو قال األسدي، موسى بن وبشر البرتي، عيسى بن محمد

 حاتمن أبي ابن وقال ٤٦٨/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال صدوقا،

القرآن. بخلق القائلين يكفر كان

 تاريخ عن ٣٠٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في خسرو ابن له وروى الخطيب،

اليماني. طارق بن موسى -١٩٧٩

 الثوري، وسفيان المكي، نابل بن أيمن عن: روى الزبيدي، قرة أبو
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 بن أحمد خيرًا عليه أثنى راهويه، بن وإسحاق حنبل، بن أحمد عنه: وروى

 وقال: »الثقات»، في حبان ابن وذكره الصدق، محله حاتم: أبو وقال حنبل،

 مأمون، ثقة الحاكم: وقال يغرب، وذاكر، وتفقه، وصنف جمع من كان

النسائي له روى قديم، ثقة الخليلي: وقال

 ترجمته، ذكر دون ٣٠٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال:

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

عيسى. ابو التيمي القرشي الله عبيد بن طلحة بن موسى-١٩٨٠

 بن القعقاع بنت خولة وأمه الكوفة نزل المدني، محمد أبو ويقال:

 طالب، أبي بن وعلي عفان، بن وعثمان أبيه، عن: روى زرارة، بن سعيد

 كثير ثقة كان سعد: ابن قال جبير. بن وحكيم عمران، ابنه عنه: وروى

 المروذي وقال طلحة، آل وجوه من كان بكار: بن الزبير وقال الحديث،

 وقال خيارا، وكان ثقة، تابعي العجلي: وقال بأس، به ليس أحدم عن

 المسلمين، أجالء من كان خراش: ابن وقال صالح، رجل ثقة، كوفي مرة:

 له روى ومائة، ثالث سنة مات واحد: وغير سعد وابن الهيثم وقال

الجماعة.

 تاريخ عن ٣٠١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه: روى وقال: البخاري،
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 خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاره، في يوسف أبو له روى قلت:

هم. نيد فيمسا

 الحسن أبو الهمداني، المخزومي عائشة أبي بن موسى-١٩٨١

هبيرة. بن جعدة آل مولى الكوفي،

 بن وعمرو جبير، بن وسعيد الهاد، بن شداد بن الله عبد عن: روى

 المديني: بن علي قال عوانة، وأبو والسفيانان، شعبة، عنه: وروى الحارث،

 وقال عليه، الثناء يحسن الثوري سفيان كان يقول: سعيد بن يحيى سمعت

 الثقات، من وكان عائشه أبي بن موسى حدثنا عيينة ابن عن الحميدي

 في حبان ابن وذكره ثقة، معين: ابن عن منصور بن إسحاق وقال

 حبان: وابن البخاري وقال ثقة، كوفي سفيان: بن يعقوب وقال »الثقات«،

الجماعة. له روى حريث، بن عمرو رأى

 تاريخ عن ٢٩٨/٣ 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

المطرفي. االسدي، القرشي، عياش أبي بن عقبة بن موسى - ١٩٨٢

الرحمن عبد عن: روى العوام، بن الزبير آل مولى المدني، محمد أبو
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 عنه: وروى عمر، ابن مولى ونافع عباس، ابن مولى وعكرمة األعرج،

 في سعد بن محمد ذكره أنس، بن ومالك الحجاج، بن وشعبة السفيانان،

 رواية: وفي الحديث، قليل ثقة كان وقال: الخامسة، الطبقة في »الكبير«

 عقبة بن موسى كتاب معين: بن يحيى وقال الحديث، كثير ثبتا ثقة كان

 معين بن ويحيى حنبل بن أحمد وقال الكتب، هذه أصح من الزهري عن

 سنة مات صالح، حاتم: أبو زاد ثقة، والنسائي: والعجلي حاتم وأبو

الجماعة. له روى ومائة، وأربعين اثنتين أو إحدى

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

٠ مسنده

السلمي. عمرو أبو الحمصي المنذر بن عيسى بن موسى - ١٩٨٣

 وأحمد أبيه، عن: روى :٨٣٩/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وروى شريح، بن وحيوة الصوري، المبارك بن ومحمد الوهي، خالد ابن
 وثمانين سبع سنة توفي بثقة، ليس النسائي: وقال وغيره، الطبراني، عنه:

الجويني. العباس بن موسى عنه: روى ومائتين،

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

األنصاري. كثير أبي بن موسى-١٩٨٤

 الواسطي، ويقال: الكوفي، الصباح، أبو الهمداني ويقال: موالهم
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 بن سعيد عن: روى الصباح، كثير أبي واسم الكبير، بموسى المعروف

 وشعبة، ومسعر، الثوري، عنه: وروى ومجاهد، وهب، بن وزيد المسيب،

 بن عمر على وفد ممن وكان اإلرجاء، في المتكلمين من كان سعد: ابن قال

 عن الدوري وقال الحديث، في ثقة وكان ذلك، في فكلمه العزيز عبد

 محله حاتم: أبو وقال سفيان، بن يعقوب قال وكذا مرجئ، ثقة معين: ابن

 سفيان أبو وقال واإلرجاء، بالقدر قذف الساجي: وقال الصدق،

 والبخاري النسائي له روى نفسه، على يقدمه ذر بن عمر كان الحميري:

المفرد". »األدب في

 تاريخ عن ٣٠١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

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

 بن يعقوب بن موسى بن هارون بن محمد بن موسى-١٩٨٥
الزرقي. ثم األنصاري هارون أبو الحكم بن مسعود بن إبراهيم

 بن الله عبيد بن محمد سمع: :٦١/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 أحمد عنه؟ وروى مالعب، بن وأحمد الوراق، جعفر بن وعيسى المنادي،

 الموصل في منه سمع من عنه وحدثنا المجبر، الصلت بن محمد ابن

 ثالث سنة ومات ثقة، وكان الموصلي عتر بن محمد بن القاهر عبد

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

البصري. النهدي حذيفة ابو مسعود بن موسى - ١٩٨٦

 وروى طهمان، بن وإبراهيم عمار، بن وعكرمة الثوري، عن: روى
 بواسطة ماجه وابن والترمذي، داود، أبو له: وروى البخاري، عنه:

 الترمذي: وقال صدوق، ثقة العجلين قال الخالل، علي بن الحسن

 وقال يخطئ، وقال: »الثقات»، في حبان ابن وذكره الحديث، في يضعف

 له روى فيه، تكلموا الوهم كثير وهو البخاري، له أخرج قد الدارقطني:

ماجه. وابن والترمذي داود وأبو البخاري

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

 عيسى أبو الشيباني ويقال: الخزاعي مسلم بن موسى -١٩٨٧

الصغير. بموسى المعروف الطحان الكوفي

 كهيل، بن وسلمة النخعي، وإبراهيم التيمي، إبراهيم عن: روى
 بن الله عبد قال أسامة. وأبو الضرير، معاوية وأبو الثوري، عنه: وروى

 وذكره ثقة، معين: ابن عن الدوري وقال بأسا، به أرى ما أبيهم عن أحمد

 وهو المقام خلف مات إنه يقال: حاتم: أبو وقال »الثقات"، في حبان ابن

ماجه. وابن الخصائص في والنسائي داود أبو له روى ساجد،

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

آثاره.
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دينار. بن نصر بن موسى - ١٩٨٨

 سمع :٤٤٠/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال الرازي، سهل أبو

 عنه وروي وجماعة، مغراء، بن الرحمن وعبد الحميد، عبد بن جرير

 والنار الجنة يقول: إبليس من أكفر هو زرعة: أبو قال لكن الري، أهل

 سنة توفي له، السنة كتابه في الخالل نقله فسيفنيان، خلقتا وإن تخلقا لم

 له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: ومائتين. وستين إحدى

مسنده. في الحارثي

 الرحمن عبد أبو الخطاب آل مولى العدوي، إسماعيل بن مؤمل — ١٩٨٩

البصري.

 الراسي، هالل وأبي عمار، بن عكرمة عن: روى مكة، نزيل

 راهويه، بن وإسحاق حنبل، بن أحمد وعنه: الجمحى، عمر بن ونافع

 حاتم: أبو وقال ثقة، معين: ابن عن خيثمة أبي ابن قال المديني، بن وعلي

 وقال الحديث، منكر البخاري: وقال الخطأ، كثير السنة في شديد صدوق

 وقال يخطي، صالح قانع: ابن وقال الغلط، كثير ثقة، سعدن ابن

 والنسائي والترمذي تعليقًا البخاري له روى الخطأ، كثير ثقة الدارقطني:

ماجه. وابن

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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 هشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن عكرمة بن مهاجر-١٩٩٠

المخزومي. القرشي

 الله، عبد بن جابر عن: روى حجازي، عكرمة بن محمد أخو

 بن سويد قزعة أبو عنه: وروى الزهري، شهاب بن مسلم بن ومحمد

 له روى »الثقات»، في حبان ابن ذكره كثير، أبي بن ويحيى الباهلي، حجر

والنسائي. والترمذي داود أبو

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

لرملي. بنجعفر -مهدي١٩٩١

 محمد، أبو كنيته بهرام، بن جيهان بن جعفر بن مهدي هو: الزاهد

 المبارك، بن الله وعبد عيينة، بن سفيان عن: روى الرحمن، عبد أبو ويقال:

 سعيد بن وعثمان الرازي، الكريم عبد بن الله عبيد زرعة أبو عنه: وروى

 محمد بن صالح وقال به، بأس ال ثقة، معين: بن يحيى قال الدارمي،

 يتابعه ال أشياء الثقات عن يروي عدي: ابن وقال به، بأس ال الحافظ:

للتميز. ذكره ومائتين، وعشرين سبع سنة توفي أحد، عليها

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

أحد. أبو البغدادي حفص بن مهدي - ١٩٩٢

 عياش، بن وإسماعيل يونس، بن وعيسى زيد، بن حماد عن: روى
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 قال داود، أبي بن بكر وأبو الفضل، بن والحسن الحربي، إبراهيم وعنهم

 قاسم: بن مسلمة وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، كان الخطيب:

داود. أبو له روى ثقة،

»الكشف« في الحارثي له روى قلت

العطار. عمر أبي بن مهران -١٩٩٣

 وسفيان عروبة، أبي بن سعيد عن؟ روى الرازي، الله عبد أبو

 معين، بن ويحيى الرازي، موسى بن إبراهيم عنه: وروى الثوري،
 وذكره الحديث، صالح ثقة، حاتم: أبو وقال بالقوي، ليس النسائي: قال

 ال الدارقطني: وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال »الثقات"، في حبان ابن

ماجه. وابن المراسيل في داود أبو له روى به، بأس

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

يحيى. بن -مهنا١٩٩٤

 في الذهي قال أحمد، اإلمام صاحب الفقيه الشامي الله عبد أبو

 بن بقية عن: وحدث بغداد، نزل دمشقي ن٢١٧/٦ اإلسالم« »تاريخ

 عنه: وروى الحافي، وبشر هارون، بن ويزيد ربيعة، بن وضمرة الوليد،

 أحمد بن الله وعبد الوراق، علي بن وحمدان النيسابوري، هانئ بن إبراهيم

 على يستجرئ وكان أحمد، أصحاب كبار من مهنأ الخالل: قال وجماعة،
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 وقال تحد، أن من أكثر ومسائله المسائل، كبار عن ويسأله الله عبد أبي

 رفيقه كان ألنه ويجله مهنا يحترم أحمد اإلمام وكان نبيل، ثقة الدارقطني:

انتهى. الرزاق، عبد إلى

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

بجر. أبو كنيته البصري سياه بن ميمون -١٩٩٥

 والحسن مالك، بن وأنس البجلي، لله بنعبد جندب عن: روى

 موسى، بن وميمون اللؤلؤي، سعد بن منصور عنه: وروى البصري،

 حاتم: أبو وقال ضعيف، معين: بن يحيى عن الدوري قال الطويل، وحميد

 سيد إنه يقال: سفيان: بن الحسن وقال بذلك، ليس داود: أبو وقال ثقة،

 حمزة وقال ويخالف، يخطي وقال: »الثقات"، في حبان ابن ذكره القراء،

والنسائي. البخاري له روى به، يحتج الدارقطني: عن

 البخاري، تاريخ عن ٣٠٥/٣ المسانيد" »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في أيضا عنه يروي وهو حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال:

آثاره. في الحسن بن محمد له روى قلت:

الفقيه. الرقي أيوب أبو الجزري مهران بن ميمون-١٩٩٦

 وعن مرسال، والزبير عمر، عن: روى الرقة، نزل ثم بالكوفة شأ

 ذكره عتيبة، بن والحكم وأيوب، الطويل، حميد عنه: وروى هريرة، أبي

 سمعت أحمد: بن الله عبد وقال التابعين، من األولى الطبقة في عروبة أبو
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 وقال بخير، وذكره عكرمة، من أوثق ثقة، مهران بن ميمون يقول: أبي

 زرعة أبو وقال علي، على يحمل وكان ثقة، تابعي جزري العجلي:

 حبان ابن وذكره الحديث، قليل ثقة كان سعد: ابن وقال ثقة، والنسائي:

 عشرة ست سنة مات خليفة: قال جليل، خراش: ابن وقال »الثقات«، في

الجماعة. له روى بالجزيرة، ومائة

 تاريخ عن ٣٠/٣ 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:

الراعي. الكوفي، القصاب األعور حمزة أبو ميمون -١٩٩٧

 الشعي، وعامر المسيب، بن وسعيد النخعي، إبراهيم عن: روى

 بن أحمد قال عياض، بن وفضيل الثوري، وسفيان حمادان، عنه: وروى

 يكتب ال بشيء، ليس معين: بن يحيى وقال الحديث، ضعيف حنبل:

 قد الترمذي: وقال حديثه، يكتب بقوي، ليس حاتم: أبو وقال حديثه،

 الحديث، بمتروك ليس سفيان: بن يعقوب وقال حفظه، قبل من فيه تكلم

ماجه. وابن الترمذي له روى حجة، هو وال

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

- ه مند
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النون باب

 المحلمي، التميمي الرمن عبد ابن ويقال: الله عبد بن ناصح - ١٩٩٨

الكوفي. الحائك أبوعبدالله

 إسحاق وأبي السائب، بن وعطاء حرب، بن سماك عن: روى

 صالح بن الله وعبد أقرانه، من وهو حنيفة أبو اإلمام عنه: روى السبيعي،

 حي: بن صالح بن الحسن قال البجلي، عمرو بن وإسماعيل العجلي،
 صالحًا شيخا كان حبان: ابن قال الرجل، نعم المحلمي الله عبد بن ناصح

 منه ذلك فحش فلما التوهم، على بالشي يأتي فكان الصالح عليه غلب

 غير جابر عن سماك عن أحاديث عدي ابن له: روى الترك، استحق

 وهو الكوفة، أهل متشيعي جملة في وهو ذكرت، ما غير ولناصح محفوظة،

ماجه. وابن الترمذي له روى حديثه، يكتب ممن

 تاريخ عن ٣١٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

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

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن الحارثي له روى قلت:

هاشم. بني مولى البصري العالء أبو العالء بن ناصح -١٩٩٩

 إبراهيم، بن مسلم عنه: وروى عمار، أبي بن عمار عن: روى

 ضعيف، معين: ابن عن الدوري قال منصور، بن وسعيد والقواريري،
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 الحديث، هذا إال عنده يكن لم البخاري: وقال بثقة، ليس مرة: وقال

 وحرك - بصري شيخ فقال: عنه أبي سئل حاتم: أبي ابن وقال ثقة، وهو

 وقال ثقة، داود: أبي عن اآلجري وقال الحديث، منكر وهو - راسه

 قال »الثقات« في شاهين ابن وقال به، االحتجاج يجوز ال حبان: ابن

 وقال بالقوي، ليس الدارقطني: وقال ثقة، العالء بن ناصح المديني ابن

للتميز. المزي ذكره الله عبد أبو الحاكم قال وكذا ثقة، مرة:

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

آثاره.

 المستضيء ابن احد العباس ابو الخليفة الله لدين الناصر -٢٠٠٠

 المقتفي ابن يوسف باله المستنجد بن الحسن محمد أبي الله بأمر

 العباسي الهاشمي المقتدى ابن احد باله المستظهر ابن محمد

البغدادي.

 ثالث سنة رجب، عاشر في ولد ١٦٤/١٦ »السير« في الذهي قال

 وأجاز وسبعين، خس سنة القعدة ذي أول في وبويع وخمسمائة، وخمسين

 الكاتبة، وشهدة البطائحي، عساكر بن وعلي اليوسفي، الحسين أبو له

 في عنه يحدثون فكانوا والكبراء، األئمة من لجماعة أجاز وقد وطائفة،

 الناصر عن يروي وممن بالوهم، ويتفاخرون ذلك، في ويتنافسون أيامه،

 القضاة وقاضي األخضر، وابن سكينة، بن الوهاب عبد باإلجازة:
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 بالحرمين عنه ورويت باإلجازة، الناصر شرفني النجار: ابن وقال الدامغاني، ابن

وستمائة. وعشرين اثنتين سنة توفي وبغداد...، وحلب والقدس ودمشق

 النجار، ابن تاريخ عن ٧٢/٣ المسانيد" »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه من الثاني المسند عنه شيوخي لي روى وقد وقال:

النوفلي. القرشي، عدي بن مطعم بن جبير بن نافع -٢٠٠١

 مطعم، بن جبير أبيه عن: روى المدني، الله عبد أبو ويقال: محمد أبو

 سعيد أبي ابن سعيد عنه: وروى خديج، بن ورافع البجلي، لله بنعبد وجرير

 تابعي، مدني العجلي: قال الزبير، بن وعروة بريدة، بن الله وعبد المقبري،

 موضع في وقال مشهور، ثقة خراش: ابن وقال ثقة، زرعة: أبو وقال ثقة،

 خيار من كان وقال: »الثقات"، في حبان ابن وذكره األئمة، أحد آخر:

 خالفة آخر في وتسعين تسع سنة مات تقاد، وناقته ماشيًا يحج كان الناس،

الجماعة. له روى الملك، عبد بن سليمان

 تاريخ عن ٣١١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

مسنده. في خسرو ابن له وروى البخاري.

 المدني، القارئ نعيم أبي بن الرحمن عبد بن نافع -٢٠٠٢
الرحن. عبد أبو

أسلم، بن وزيد طالب، أبي بن علي بنت فاطمة عن: روى
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 قال مخلد، بن وخالد واألصمعي، جعفر، بن إسماعيل وعنه: الزناد، وأبي

 بشيء، الحديث في وليس القرآن عنه يؤخذ كان أحمد: عن طالب أبو

 وذكره بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، معين: ابن عن الدوري وقال

 صدوق حاتم: أبو وقال ثبتا، كان سعد: ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن

 المدينة أهل أدركت سعدم بن الليث عن وهب ابن وقال الحديث، صالح

 له روى ومائة، وستين تسع سنة مات سنة، نافع قراءة يقولون: وهم

التفسير. في ماجه ابن

 وقال: ،٣١٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي

الله. عبد ابو عمر بن مولى الفقيه نافع -٢ ٠٠٣

 هريرة، وأبي مواله، عن: روى مغازيه، بعض في عمر ابن أصابه

 قال الله، وعبد وعمر، عمر، أبو أوالده عنه: وروى الخدري، سعيد وأبي

 مالك األسانيد أصح البخاري: وقال الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن

 علينا تعالى الله من لقد عمر. بن الله عبيد وقال عمر، ابن عن نافع عن

 السنن، ليعلمهم مصر إلى العزيز عبد بن عمر بعثه أيضا: وقال بنافع،

 النسائي: وقال نبيل، ثقة خراش: ابن وقال ثقة، مدني العجلي: وقال

 متفق العلم، في إمام بالمدينة التابعين أئمة من نافع الخليلي: وقال ثقة،

وال به يقارنه من ومنهم سالم على يقدمه من منهم الرواية، صحيح عليه
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 مات حنبل: بن وأحمد عيينة ابن وقال رواه، ما جميع في خطأ له يعرف

 سبع سنة مات وآخرون: بكير بن يحيى وقال ومائة، عشرة تسع سنة

الجماعة. له روى ومائة، عشرة

 تاريخ عن ٣١٢/٣ 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 المقرئ وابن

الوالي. نباتة-٢٠٠٤

 وعنه: غفلة، بن وسويد الخطاب، بن عمر عن: روى الجعفي، ويقال
 »الثقات"، في حبان ابن وذكره كليب، بن وعاصم يزيد، بن األسود

النسائي. له روى عمر، عهد على المعلمين من كان وقال:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الفقيه. الكوفي إبراهيم بن نجيح -٢٠٠٥

 عمرو ابن سعيد عن بمصر حدث ن ٦٣٤/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

ومالتين. الحجة ذي في أيضا ثمان سنة توفي وغيره، األشعثي

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

٠ يهما مسند
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الكوفي. الهاللي سبرة بن النزال -٢٠٠٦

 وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روى صحبته، في مختلف

 ميسرة أبي بن الملك عبد وعنه: وعلي، وعثمان، -، مرسل يقال: - بكر أبي

 من ثقة تابعي كوفي العجلي: قال رجاء، بن وإسماعيل والشعي، الزراد،
 تابعي الدارقطني: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره التابعين، كبار

 وابن والنسائي »الشمائل« في والترمذي داود وأبو البخاري له روى كبير،

ماجه.

 تاريخ عن ٣١٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

البخاري.

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:

 بن محمد بن الرحن عبد منصور ابي بن الله نصر -٢ ٠٠٧

 مسند الحريمي القزاز الشيباني زريق بن السعادات أبو الواحد عبد

وقته. في بغداد

 من صالحا شيخا كان :٧٦٧/٢٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 القاسم وأبا حشيش، بن سعد وأبا غالب، أبا جده سمع: الرواية، بيت

 األخضر، وابن عثمان، وابنه السمعاني، بن سعد أبو عنه: حدث الربعي،

وخسمائة. وثمانين ثالث سنة اآلخر ربيع عشر تاسع في توفي
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 تاريخ عن ٣١٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوازرمي له ترجم قلتم

نجار. ابن

الكندي. محمد أبو العزيز عبد بن نصر بن أحمد بن نصر -٢٠٠٨

 أحد كان :٢٩٣/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال بنصرك، المعروف الحافظ

 بن بكار ابن ومحمد القواريري، عمر بن الله عبيد وسمع: الحديث، أهل أئمة
 عنه: وروى طبقتهم، من ذكرهم يتسع وخلقًا حاد، بن األعلى وعبد الريان،

 بن العباس أبو العراق أهل من عنه: وروى وغيره، الخيام، محمد بن خلف

 وتسعين ثالث سنة مات بالكوفة، أم ببغداد منه أسمع أدري فال الحافظ، عقدة

 الماهر المجود الحافظ :٥٣٨/١٣ »السير« في الذهي وزاد انتهى. وماتين،

 الفضل أبو قال الشأن، هذا في وبرع المسند، وصنف وخرج جمع الرحال،

 يتهم كان أنه إال جزرة محمد بن صالح من أحفظ كان إنه يقال: السليماني:

انتهى. الرجل، هذا علم من يوجد قلما قلت. المسكر، شرب

 تاريخ عن ٣١٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

البخاري. محمد أبو الله عبد األستاذ عنه يروي وقال: الخطيب،

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

المروزي. الليث أبو سورة أبي بن أحمد بن نصر -٢٠٠٩

 عن: بها وحدث بغداد، سكن :٢٩٠/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال

الدوري. مخلد بن محمد عنه: روى المقرئ، الرحمن عبد أبي
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 تاريخ عن ٣١٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم
الخطيب.

مسنديهما، في الباقي عبد بن ومحمد محمد بن طلحة له روى قلت

الخراساني. سهل أبو باب بن نصر -٢٠١٠

 إسحاق أبا سمع: ١٢٢٢/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن علي وعنه: هند، أبي بن وداود خالد، أبي بن وإسماعيل السبيعي،

 معين: ابن وقال أحمد، وثقه رافع، بن ومحمد حنبل، بن وأحمد المديني،

به. يحتج ال حبان: ابن وقال بشيء، ليس

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الصامت. القاسم أبو حريش بن نصر -٢٠١١

 بن المشمعل عن: حدث :٢٨٥/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 سنين، بن إسحاق عنه: روى الخراساني، سهل أبي بن ومسلم ملحان،

 أربعين حججت قال: مطر، بن شر بن ومحمد الخياط، شار بن والحسين
 في الدارقطني: قال لذلك، الصامت فسمي أحدا، فيها كلمت ما حجة

 »اللسان« في والحافظ ،٢٥٠/٤ »الميزان« في الذهي نقله ضعف، إسناده

٢٥٩/٨.

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 الليث أبو غزوان بن صالح بن الحسين بن نصر -٢٠١٢

البخاري.

 عيسى عن: روى :١٢٦٤/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بن سهل وعنهم الطائفي، سليم بن ويحيى عيينة، بن وسفيان غنجار،
خلف. بن أحمد بن وإسحاق شاذويه،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

طوق. بن منصور بن داود بن نصر -٢٠١٣

 »التاريخ« في الخطيب قال بالخلنجي، ويعرف الصاغاني، منصور أبو

 األسدي، الصلت بن محمد عن: بها وحدث بغداد، سكن :٢٩٢/١٣

 بن موسى عنه: روى مسلم، بن وعفان الهاشمي، داود بن وسليمان

 الجوهري، محمد بن وعمر األنباري، محمد بن وقاسم القاضي، إسحاق

 وسبعين إحدى سنة مات الصدق، ومحله منه سمعت حاتم: أبي ابن قال

 ملخصًا ٦٣٤/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم انتهى. وماثتين،

التاريخ. من

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

الباهلي. القصاب جزء أبو طريف بن نصر -٢٠١٤

بن مؤمل عنه: وروى سليمان، أبي بن وحماد قتادة، عن: روى
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 وقال حديثه، يكتب ال أحمد: قال الحراني، الغفار وعبد إسماعيل،

 حاتم؟ أبو وقال عنه، سكتوا البخاري: وقال متروك، وغيره: النسائي

 وقال حديثه، يكتب ال الحديث، ضعيف العجلي: وقال الحديث، متروك

.٨١١٦ »اللسان« في الحافظ له ترجم ضعفوه، اإلرشاد: في الخليلي

 تاريخ عن ٣١١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

حنيفة. أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري،

آثاره. في يوسف أبو له روى قلت:

سليمان. أبو الناجي بكار بن الرحمن عبد بن نصر -٢٠١٥

 إدريس، بن الله عبد عن: روى الوشاء، الكوفي، سعيد أبو ويقال:

 حاتم، أبو وعنه: الرازي، سلم بن وحكام المحاربي، محمد بن الرحن وعبد

 كوفي شيخ حاتم: أبو قال الطبري، جرير بن ومحمد الحراني، عروبة وأبو

 له روى »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال يحفظ، رأيته

ماجه. وابن الترمذي

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الكريم. عبد بن نصر -٢٠١٦

 »التاريخ« في الخطيب قال بالصيقل، المعروف البلخي، سهل أبو

 من وسماعه بخطه الوراق قاج بن أحد كتاب في قرأت :٢٧٨/١٣

 راوية فقيهًا وكان سهل، أبا يكنى قال: البلخي طاهر بن الفضل بن علي
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 عن: روى فأكثر، حنيفة أبا صحب مجلس، صاحب قياسًا لألحاديث،

 بن وموسى مرة، بن وعثمان سمر، بن وعمرو علقمة، بن عمرو بن محمد

 العابد، يوسف بن وعلي الرازي، سليمان بن إسحاق عنه: وروى عبيدة،

 تسع سنة يوسف، أبي عند ببغداد مات وغيرهم، سلم، بن وسليمان

انتهى. ومائة، وستين

 تاريخ عن ٣١٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

المسانيد. هذه في حنيفة أبي عن: روى وقال: الخطيب،

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 عمرو أبو الجهضمي، علي بن نصر بن علي بن نصر -٢٠١٧
الصغير. البصري

 حاتم، وأبو زرعة، أبو وعنه: ووكيع، زريع، بن ويزيد أبيه، عن: روى

 خراش: وابن النسائي وقال ورضيه، بأس به ما حنبل: بن أحمد قال والذهلي،

الجماعة. له روى جميعهم، عند ثقة هو قاسم: بن مسلمة وقال ثقة،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

المنقري. الفضل أبو مزاحم بن نصر -٢٠١٨

 وحدث بغداد، سكن كوفي ٢٨٢/١٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 ابنه عنه: روى حسان، بن وحبيب وشعبة، الثوري، سفيان عن: بها
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 الهروي، الصلت وأبو القومسي، حبيب بن ونوح نصر، بن الحسين
 مائالً، الحق عن زائغًا كان الجوزجاني: قال الكوفيين، من وجماعة

 محمد: بن صالح وقال الرفض، في غلوه بذلك أراد الخطيب: قال

 ومائتين، عشرة اثنتي سنة مات مناكير، أحاديث الضعفاء عن روى

 من ملخصًا ٤٧٠/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم انتهى.

التاريخ.

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

٠ مسندهما

البخاري. الفتح أبو المغيرة بن نصر -٢٠١٩

 عن: بها وحدث بغداد، سكن :٣٨٤/١٥ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن محمد عنه: روى وردان، بن وحاتم حازم، بن وجرير خالد، بن مسلم

 سعيد بن وأحمد خيثمة، أبي بن بكر وأبو المخرمي، المبارك بن الله عبد

 كتبت قد مأمون ثقة معين: بن يحيى وقال صدوق، حاتم: أبو قال الجمال،

 ٧١٠/٩ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم جلدين، من نحوا عنه

ومائتين. ثالثين سنة توفي فيمن وأدخله

 تاريخ عن ٣١٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم
الخطيب.

مسنده. في الحارثي له روى قلت
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 القاص المغيرة أبو البجلي حازم بن إسماعيل بن النضر -٢٠٢٠

مسجدها. إمام الكوفي

 بن أحمد وعنه: ومسعر، واالعمش، خالد، أبي بن إسماعيل عن: روى

 حنبل: بن أحمد قال عدي، بن وزكريا النفيلي، محمد بن الله وعبد حنبل،

 وقال بشيء، ليس أحمد: عن وغيره الدوري وقال اإلسناد، يحفظ يكن لم

 أنه أرجو عدي: ابن وقال صالح، الدارقطني: وقال ثقة، كوفي العجلي:

الترمذي. له روى بالقوي، ليس والنسائي: زرعة أبو وقال به، بأس ال

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

البصري. النحوي الحسن أبو المازني شميل بن النضر -٢٠٢١

 يحيى وعنه عروة، بن وهشام عون، وابن الطويل، حميد عنم روى

 المديني: ابن قال المديني، بن وعلي معين، بن ويحيى النيسابوري، يحيى ابن
 صاحب ثقة حاتم: أبو وقال ثقة، والنسائي: معين ابن وقال الثقات، من

الجماعة. له روى سنة،

»الكشف« في الحارثي له روى قلت

غالب. أبو األزدي، الله عبد بن النضر -٢٠٢٢

 لم أصبهان، قدم كوفي :٣٠٤/٢ أصبهان« »أخبار في نعيم أبو قال

 وحفص حنيفة، وأبي مالك، عن: روى إبراهيم، بن عامر إال عنه يحدث

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت: سليمان. ابن
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العامري. القرشي محمد بن النضر -٢٠٢٣

 سليمان عن: روى المروزي، محمد أبو وقيل: الله، عبد أبو موالهم

 راهويه، بن إسحاق عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي األعمش،
 مقدمًا كان سعد: بن محمد قال المروزي، مزاحم بن محمد وهب وأبو

 بن الله لعبد صديقًا وكان والفضل، والعقل والفقه العلم في عندهم

 ثقة، والدارقطني: النسائي وقال حنيفة، أبي أصحاب من وكان المبارك،

 ومائة، وثمانين ثالث سنة النحر يوم مات »الثقات»، في حبان ابن وذكره

والنسائي. »المسائل« كتاب في داود أبو له روى

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

 األنصاري الجالس بن ثعلبة بن سعد بن بشير بن النعمان —٢٠٢٤

الخزرجي.

 وسلم عليه الله صلى الله رسول صاحب المدني، الله عبد أبو

 قال رواحة، بن الله عبد أخت رواحة بنت عمرة وأمه صاحبه، وابن

 عليه الله صلى الني من يسمع لم يقولون: المدينة أهل معين: بن يحيى

 الله صلى الني عن روى منه، سماعه يصححون العراق وأهل وسلم،

 البصري، الحسن عنه: وروى رواحة، بن الله عبد خاله وعن وسلم، عليه

 صحبة، وألبيه له نعيم: أبو الحافظ قال الجعفي، الرحمن عبد بن وخيثمة

 أميرًا كان أشهر، وسبعة سنين ثماني وله وسلم عليه الله صلى الني توفي
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 أهل قتله الزبير، أيام وستين ست سنة قتل معاوية، عهد في للكوفة

الجماعة. له روى حمص،

 تاريخ عن ٣١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له وروى البخاري،

التيمي. حبيب بن السالم عبد بن النعمان -٢٠٢٥

 وروى أنس، بن ومالك سلمة، بن حماد عن: روى األصبهاني، المنذر أبو

 الصدق، محله حاتم: أبو قال مسلم، بن وعفان مهدي، بن الرحمن عبد عنه:

 العباد أحد كان األصبهاني: نعيم أبو وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره

 ثالث سنة توفي مأمون، ثقة »المستدرك": في الحاكم وقال الفقهاء، الزهاد

والنسائي. داود أبو له روى ومائة، وسبعين ثالث وقيل: وثمانين،

 ذكر دون ٣١٤/٣"المسانيد »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي عن يروي وقال: الترجمة، مصدر

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 الجرجاني نصر أبو النعمان بن محمود بن محمد بن النعمان -٢٠٢٦

نيسابور. نزيل التاجر،

 بن محمد طاهر أبا سمع :٧٧٨/٨ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 البحري إبراهيم بن إسحاق يعقوب وأبا واألصم، آباذي، المحمد الحسن
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 من بآمل وسمع اإلسماعيلي بكر أبي على وتفقه الرازي، الجرجاني

 الله عبد أبو عنه: روى عدي، ابن عن وأكثر الرازي، حاتم أبي أصحاب

الحاكم.

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

مسنده.

الخزاعي. معاوية بن حماد بن نعيم -٢٠٢٧

 بن الرزاق عبد عن: روى األعور، الفارض المروزي الله عبد أبو

 بن ويحيى بغيره، مقرونًا البخاري عنه: وروى الجراح، بن ووكيع همام،

 حماد، بن نعيم المسند بكتب عرفناه من أول حنبل: بن أحد قال معين،

 وقال حماد، بن نعيم وصنفه المسند جمع من أول إن يقال: الخطيب: وقال

 ووهم، أخطأ ربما وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره ضعيف، النسائي:

 معين: ابن وقال الرأي، أهل في لصالبته يقوله فيما متهم عدي: ابن وقال

 أبي ابن وقال ثقة، العجلي: وقال ثقة، صدوق زكريا: أبو وقال ثقة،

 بالعراق كثيرًا الحديث طلب سعدي بن محمد وقال الصدق، محله حاتم:

 خالفة في منها أشخص حتى بها يزل فلم مصر، نزل ثم والحجاز،
 مات حتى بها محبوسًا يزل فلم يجيب، أن فأبى القرآن عن فسئل المعتصم،

 في ومسلم البخاري له روى ومائتين، وعشرين ثمان سنة السجن في

ماجه. وابن والترمذي داود وأبو المقدمة
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 تاريخ عن ٣١٤/٣ المسانيد" »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

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

المروزي. المدني عمرو بن نعيم -٢٠٢٨

 بن عبيد عن: روى ١٠٠/٨ الكبير »التاريخ« في البخاري قال

عمير.

 اإلمامأبيحنيفة :يرويعن٣١٣/٣المسانيد" الخوارزميفي»جامع وقال

المسانيد. هذه في

مسنديهما. في المظفر بن ومحمد الحارثي له روى قلت:

الثقفي. بكرة أبو عمرو بن كلدة بن الحارث بن نفيع -٢٠٢٩

 أصحاب خيار من كان وسلم عليه الله صلى الله رسول صاحب

 قيل :٥٧٢/٣ »اإلصابة« في الحافظ قال وسلم، عليه الله صلى الني

 فضالء من وكان بكنيته، مشهور إسحاق، ابن جزم وبه مسروح، اسمه:

 الني إلى تدلى وكان شهرة، لهم أوالدا وأنجب البصرة، وسكن الصحابة،

 وروى بكرة، بأبي فاشتهر ببكرة الطائف حصن من وسلم عليه الله صلى

 سنة مات انتهى أوالده، عنه: وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن

بالبصرة. وخسين اثنتين سنة وقيل. وخسين، احد سنة وقيل. خسين،

 له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم ولم الجماعة، له روى قلت:

مسنده. في الحارثي
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الرازي. محمد أبو أنس بن نوح -٢٠٣٠

 بن جرير عن روى م٧١٦/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
 وقال حاتم، أبو عنه: وروى وطبقتهما، معاوية، وأبي الحميد، عبد

 محدثا، مقرائ وكان مهران أبي بن والحسن شاذان بن والفضل صدوق،

انتهى.

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

النخعي. دراج بن نوح -٢٠٣١

 حنيفة وأبي الهذيل، بن زفر عن: روى القاضي، الكوفي محمد أبو موالهم

 بن وإسماعيل الجرجرائي، الصباح بن محمد عنه: وروى ثابت، بن النعمان

 وقال فقه، له وكان الحديث ضعيف العجلين قال الفزاري، موسى

 به يكون ال أن أرجو زرعة: أبو وقال ثقة، نمير: بن الله عبد بن محمد

التفسير. في ماجه ابن له روى ومائة، وثمانين اثنتين سنة مات بأس،

 تاريخ عن ٣١٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

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

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

الحداني. األزدي، رباح بن قيس بن نوح -٢٠٣٢

 السختياني، أيوب عن: روى البصري، روح أبو الطاحي، ويقال:
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 هارون، بن ويزيد منصور، بن سعيد عنه: وروى قيس، بن خالد وأخيه

 وقال يتشيع، كان داود: أبو وقال ثقة، معين: بن ويحيى حنبل بن أحمد قال

 »الثقات"، في شاهين ابن وقال بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، مرة:

 مات ثقة، بصري العجلين وقال الحديث، صالح شيخ هو معين: ابن قال

البخاري سوى الجماعة له روى ومائة، وثمانين أربع أو ثالث سنة

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

القرشي. عصمة أبو مريم أبي بن نوح -٢٠٣٣

 األعمش، سليمان عن: روى الجامع، بنوح ويعرف مرو قاضي

 بن ونعيم الحجاج، بن شعبة عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي

 يكتب ضعفه مع وهو عليه، يتابع ال حديثه عامة عدي: ابن قال حماد،

 أجمعوا الخليلي: وقال المبارك، بن الله وعبد شعبة، عنه: وروى حديثه،

 سنة مات عنه، الدفاع في مفرد جزء في كتبت وقد ضعفه على

 في ماجه وابن العلل في الترمذي له روى ومائة، وسبعين ثالث

التفسير.

 عن٣١٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري، تاريخ

المسانيد.

مسنده. في الحارثي له روى قلت:
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الهاء باب

الدهكي. حميد بن هارون -٢٠٣٤

 بن ومحمد مهدي، بن الرحمن عبد عن: روى الواسطي، أحمد أبو

 بن محمد حاتم أبو عنه: وروى القطان، سعيد بن ويحيى غندر، جعفر

 أبو قال »التاريخ«، في البخاري إسماعيل بن ومحمد الرازي، إدريس

 في حبان ابن وذكره الصدق، محله الرحمن: عبد ابنه وقال شيخ، حاتم:

النسائي. له روى »الثقات«،

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

ه. مسند

البغدادي. مروان بن الله عبد بن هارون -٢ ٠٣٥

 بن سفيان عن: روى بالحمال، المعروف الحافظ البزاز موسى أبو

 وأبو البخاري، سوى الجماعة عنه: وروى إبراهيم، بن ومكي عيينة،

 زاد صدوق، حاتم: وأبو الحربي إبراهيم قال الرازيان، زرعة وأبو حاتم،
 ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال تنزها، تركه حالا الكذب كان لو الحربي:

 الجماعة له روى ومائتين، وأربعين ثالث سنة مات »الثقات«: في حبان

البخاري. سوى

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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البجلي. حكيم بن المغيرة بن هارون -٢٠٣٦

 الرازي، جعفر وأبي الثوري، سفيان عن: روى الرازي، حمزة أبو

 عنه كتب النسائي: قال معين، بن ويحيى المبارك، بن الله عبد عنه: وروى

 ليس داود: أبو وقال صدوق، ثقة وقال: أحاديث، خسة معين بن يحيى

 ربما وقال: »الثقات«، في حبان ابن وذكره الشيعة، من وهو بأس، به

 بن يحيى وقال منه، حديثًا أصح البلدة لهذه أعلم ال جرير: وقال أخطأ،

والترمذي. داود أبو له روى ثقة، صدوق شيخ آخر: موضع في معين

 تاريخ عن ٣٢٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

ألشناني. موسى بن -هارون٢٠٣٧

 بن مكي عن: روى :٦٣٥/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

الهمذاني. بلبل بن ومحمد حاتم، أبي ابن وعنهم نعيم، وأبي إبراهيم،

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

البغدادي. الليثي النضر أبو القاسم بن هاشم -٢٠٣٨

 الرازي، جعفر وأبي الحجاج، بن شعبة عن: روى األصل، خراساني

 من هو حنبل: بن أحمد قال معين، بن ويحيى حنبل، بن أحمد عنه: وروى

 المديني بن علي قال وكذلك ثقة، معين: بن يحيى وقال بغداد، متثبتي
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 أهل وكان سنة، صاحب ثقة، العجلي: وقال حاتم، وأبو سعد بن ومحمد

 على اتفقوا البر: عبد ابن وقال ثقة، قانع: ابن وقال به، يفخرون بغداد

 في ثبت حافظ الحاكم: وقال به، بأس ال النسائي: وقال صدوق، أنه

الجماعة. له روى ومائتين، سبع أو خمس سنة مات الحديث،

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

المدني. الزهري وقاص أبي بن عتبة بن هاشم بن هاشم -٢٠٣٩

 قتل عتبة بن هاشم ألن أصح، وهو هاشم بن هاشم بن هاشم ويقال

 بين ما لبعد ابنه الترجمة صاحب يكون أن فيبعد وثالثين سبع سنة بصفين

 نسطاس، بن الله وعبد وعامر، المسيب، بن سعيد عن: روى وفاتيهما،

 بأس، به ليس أحمد: قال زائدة، أبي بن ويحيى والدراوردي، مالك، وعنه:

 البزار: وقال ثقة، مدني العجلي: وقال ثقة، والنسائي: معين ابن وقال

 أربع سنة مات وقال: »الثقات»، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس

الجماعة. له روى ومائة، وأربعين

 تاريخ عن ٣٢٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

 هاشم عن المسانيد هذه في حنيفة أبو اإلمام ويروي وقال: البخاري،

 أن عائشه عن عروة عن الزهري عن أحدهما: حديثين، منتسب غير

 وضوء، يجدد وال نساءه يقبل كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

 وسلم عليه الله صلى الني أن عنهما الله رضي عباس ابن عن والثاني:
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 بن عتبة بن هاشم بن هاشم إنه وقيل: الصيد، كلب ثمن في رخص

أعلم. والله غيره، وقيل: وقاص، أبي

األديب. الشيرازي سعد أبو الفضل، بن علي بن الله هبة -٢ ٠٤٠

 محمد طالب أبا سمع: :٧٢/٢١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 المفيد زفرة علي بن أحمد بن محمد عنه: روى غيالن، بن محمد ابن

 وسبعين أربع عن وخسمائة خمس سنة صفر في مات وغيره، األصبهاني،

٠ سنة

 تاريخ عن ٣٢٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

النجار. ابن

 خالد بن غنم بن علي بن موسى بن المبارك بن الله هبة -٢٠٤١

البركات. أبو السقطي،

 وسمع بنفسه، الحديث طلب ٢٤٩ »المستفاد« في الدمياطي قال

 به، موثوقا يكن ولم حافظا، وكان بخطه، وكتب المشائخ، على وقرأ الكثير،

 بن محمد يعلى أبا القاضي سمع: ضعيفا، اإلتقان، قليل متهافتا، كان

 بن ومحمد المهتدي، بن علي بن محمد الحسين وأبا الفراء، بن الحسين

 بن القادر وعبد السلفي، طاهر أبو الحافظ عنه: روى النرسي، بن أحمد

 وترجم وخسمائة، تسع سنة عشر رابع توفي آخرين، في الجيلي صالح أبي

.٢٨٢/١٩ ))الر« ني الذهبي له
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النجار. ابن تاريخ عن٣٢٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

مسنده. في الباقي عبد بن محمد له روى قلت

الشيباني. يريم بن هبيرة -٢٠٤٢

 وطلحة، علي، عن: روى الكوفي، الحارث أبو الخارفي، ويقال:

 بأس ال أحد: قال فاختة، وأبو السبيعي، إسحاق أبو وعنه: مسعود، وابن

 وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره بالقوي، ليس النسائي: وقال بجديثه،

 »الجرح في النسائي وقال مجهول، معين: بن يحيى قال الساجي:

األربعة. له روى بأس، به يكون ال أن أرجو والتعديل«:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الكوفي. محمد أبو البجلي، سفيان بن هريم -٢٠٤٣

 وعنه: واألعمش، بشر، بن وبيان خالد، أبي بن إسماعيل عن: روى

 الحفري، داود وأبو النهدي، غسان وأبو السلولي، منصور بن إسحاق

 وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، حاتم: وأبو معين ابن قال

الجماعة. له روى الدارقطني:

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

القردوسي. األزدي حسان بن هشام —٢٠٤٤

سيرين، بن ومحمد سيرين، بن أنس عن: روى البصري، الله عبد أبو
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 صالح، حنبل: بن أحمد قال عيينة، بن وسفيان الحمادان، عنهم وروى

 وقال به، بأس ال معين: بن يحيى وقال أشعث، من إلي أحب وهشام
 وذكره صدوقًا، كان حاتم: أبو وقال الحديث، حسن ثقة بصري العجلي:

 كثير تعالى الله شاء إن ثقة كان سعد: ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن

 كان شيبة: أبي بن عثمان قال »الثقات«: في شاهين ابن وقال الحديث،

 وهو منكرا، حديثه في أر ولم مستقيمة، أحاديثه عدي: ابن وقال ثقة،

 له روى ومائة، وأربعين سبع أو ست أو ثمان سنة مات صدوق،

الجماعة.

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

األسدي. نصيب بن عائذ بن هشام -٢ ٠٤٥

 والقطان، الثوري، وعنه: والشعي، عمر، وابن أبيه، عن: روى

 وقال ثقة، والعجلي: داود وأبو وأحمد معين ابن قال المبارك، وابن

النسائي. له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره شيخ، حاتم: أبو

 تاريخ عن ٣٢٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه ويروي وقال: البخاري،

البصري. بكر ابو الدستوائي، الله عبد ابي بن هشام -٢٠٤٦

 شعبة عنه: وروى دعامة، بن وقتادة السختياني، أيوب عن: روى
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 العجلي: وقال ثبت، المديني: بن علي قال المبارك، بن الله وعبد الحجاج، ابن

 أنه إال حجة الحديث في ثبتا ثقة كان سعد: بن محمد وقال الحديث، في ثبت ثقة

 في حبان ابن وذكره الحديث، في المؤمين أمير كان داود: أبو وقال القدر، يرى

الجماعة. له روى ومائة، وخمسين أربع أو ثالث سنة مات »الثقات"،

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

 إلى نسبة بالكسر السني الفقيه، الرازي الله عبيد بن هشام -٢٠٤٧

السن.

 ذئب، أبي ابن عن: روى م٧١٩/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 وطبقتهم زيد، بن وحماد المختار، بن العزيز وعبد أنس، بن ومالك

 بن ومحمد منه، أكبر وهو الوليد بن بقية عنه: وروى والعراق، بالحجاز،

 قال وآخرون، المغيرة، بن وحمدان عرفة، بن والحسن العطار، سعيد

 هم أصغر شيخ وسبعمائة ألفا لقيت يقول: سمعته نصر: بن موسى

 وقال درهم، ألف سبعمائة العلم طلب في مني وخرج الرزاق، عبد
 قدرًا أعظم الكور من كورة في أحدًا رأيت ما وقال: صدوق، حاتم: أبو

 مسهر وأبي بالري، الرازي هشام من أعظم أهلها عند قدرًا أجل وال

 في لين هو فقالم مختصرا، الحنفية« »طبقات في إسحاق أبو وذكره بدمشق،

 السنة، أئمة كبار من كان قلت. الحسن، بن محمد مات داره وفي الرواية،

مختصرًا. انتهى ومائتين، وعشرين إحدى سنة توفي
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 بن ومحمد الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في الباقي عبد

المنذر. أبو األسدي، العوام بن الزبير بن عروة بن هشام —٢٠٤٨

 سعد، ابن وسهل له، ودعا رأسه ومسح عمر ابن رأى الله، عبد أبو وقيل:
 عنه: وروى الزبير، بن الله عبد وعمه أبيه، عن: روى وأنسا، وجابرًا،

 كان والعجلي: سعد ابن وقال وشعبة، والسفيانان، السختياني، أيوب

 في إمام ثقة حاتم: أبو وقال حجة، الحديث كثير ثبتا سعد: ابن وزاد ثقة،

 فاضالً ورعا متقنًا كان وقال: »الثقات«، في حبان ابن وذكره الحديث،

الجماعة. له روى ومائة، وأربعين ست سنة مات الحربي: قال حافظا،

 تاريخ عن ٣٢٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

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

فيمسنده.

السلمي. ميسرة بن ئصير بن عمار بن هشام -٢٠٤٩

 عيينة، بن سفيان عن: روى الدمشقي، الوليد أبو الظفري، ويقال:

 والنسائي، داود، وأبو البخاري، عنه: وروى أنس، بن ومالك

 معين: بن يحيى عن حاتم أبو وقال ثقة، معين: بن يحيى قال ماجه، وابن

 وقال صدوق، آخر: موضع في وقال ثقة، العجلي: وقال كيس، كيس
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 عبدان: وقال المحل، كبير صدوق الدارقطني: وقال به، بأس ال النسائي:

 مسلمة: وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره مثله، الدنيا في كان ما

 ومائتين، وأربعين خس سنة مات صدوق، الحديث جائز وهو فيه تكلم

 سوى الجماعة له روى ست، سنة وقيل: أربع، سنة مات وقيل:

٠ مسلم

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

الليثي. فضالة بن هبيرة بن هشام -٢ ٠٥٠

 كان :١٠ /٧ الكبرى« »الطبقات في سعد ابن قال البصرة، قاضي

 بن موسى أخبرنا وقال: الحديث، قليل معروفًا وكان بالبصرة، قاضيًا

 كتاب قرأت قال: عامر عن داود عن وهيب، حدثنا قال: إسماعيل،

 سني حداثة على القضاء على استعملت إني شريح: إلى هبيرة بن هشام

 وتوفي قال: مثلك، مشاورة عن بي غناء ال وإنه منه، بكثير علمي وقلة

 خالفة واليافي العراق يوسف بن الحجاج قدم ما أول في هبيرة بن هشام

 ٥٠٢/٥ »الثقات« في حبان ابن وذكره انتهى. مروان، بن الملك عبد

 اثنتين سنة مات البصرة، أهل عنه روى هريرة، أبي عن يروي وقال:

 عنه روى :٦٩/٩ والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن وقال وسبعين،

 إمام آثار في ذكر وقد الخوارزمي له يترجم لم قلت: األعرابي. عوف

رواية. له ليس محمد،
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 - األبناوي الرحن عبد أبو الصنعاني يوسف بن هشام -٢ ٠٥١

صنعاء. قاضي

 عنه: وروى فياض، بن والقاسم جريج، وابن معمر، عن: روى

 قال معين، بن ويحيى المديفي، بن وعلي الشافعي، إدريس بن محمد
 وقال مأمون، ثقة الحاكم: وقال ثقة، العجلي: وقال متقن، ثقة حاتم: أبو

 عن حاتم أبي ابن وقال كلهم، األئمة عنه روى عليه، متفق ثقة الخليلي:

 يكن لم معين: بن يحيى وقال كتابًا، اليمانيين أصح هشام كان زرعة: أبي

مسلم. سوى الجماعة له روى بأس، به

 تاريخ عن ٣٢٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

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

»الكشف«. في والحارثي مسنده في محمد بن طلحة له روى قلت:

الواسطي. معاوية أبو السلمي، دينار بن القاسم بن بشير بن هشيم -٢ ٠ ٥٢

 روى عمير، بن الملك وعبد مهران، بن القاسم وخاله أبيه، عن: روى

 يدلس، وكان ثقة، العجلي: قال والثوري، وشعبة، أنس، بن مالك عنه:
 في قال فما كثيرا، يدلس ثبتا، الحديث كثير ثقة، كان سعد: ابن وقال

 ما زيد: بن حماد وقال بشيء، فليس يقل لم وما حجة، فهو أخبرنا، حديثه:

 وقال: »الثقات»، في حبان ابن وذكره هشيم، من أنبل المحدثين في رأيت

الجماعة. له روى مدلسًا، كان
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 عن ٣٢٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وهو وقال: البخاري، تاريخ

المسانيد.

 عطية أبي بن هالل بن عمر بن هالل بن العالء بن هالل -٢ ٠ ٥٣

الرقي. عمر أبو الباهلي

 بن وعفان الطيالسي، الوليد وأبي منهال، بن حجاج عن: روى

 الرازي، حاتم وأبو الطبراني، القاسم وأبو النسائي، عنه: وروى مسلم،

 موضع في وقال صالح، النسائي: وقال صدوق، الرازي: حاتم أبو قال

 أو منه الريب أدري فال أبيه عن منكرة أحاديث روى بأس، به ليس آخر:

 روى ومائتين، ثمانين سنة مات »الثقات«، في حبان ابن وذكره أبيه، من

النسائي. له

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

٠٥ مسند

الحنفي. الفقيه البصري يحيى بن هالل -٢ ٠٥٤

 »تاريخ في الذهي قال الرأي، بهالل ويعرف يوسف، أبي صاحب

بشر. بن محمد بن أحد عنه: روى كبير، مشهور :٧٢١/٩ اإلسالم«

»الكشف"، في الحارثي له روى قلت:
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الكوفي. النخعي الحارث بن همام —٢ ٠٥٥

 عنه: وروى اليمان، بن وحذيفة البجلي، الله بنعبد جرير عن: روى

 وذكره ثقة، معين: بن يحيى قال يسار، بن وسليمان النخعي، إبراهيم

 في حبان ابن وذكره الكوفة، أهل من العباد في المدائي الحسن أبو

 له روى وستين، خس سنة في توفي ثقة، تابعي العجلي: وقال »الثقات"،

الجماعة.

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

 السرى أبو بكر أبي بن مصعب بن السري بن هناد -٢ ٠٥٦
الكوفي.

 الجراح، بن ووكيع المبارك، بن الله وعبد عيينة، بن سفيان عن: روى

 زرعة وأبو حاتم، وأبو والباقون، العباد"، »أفعال في البخاري عنه: وروى

 في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال صدوق، حاتم: أبو قال الرازيان،

 ما سعيد. بن قتيبة وقال بهناد، عليكم حنبل. بن أحمد وقال »، »الثقات

 مات األهل، عن يسأله ثم لهناد تعظيمه أحدًا يعظم وكيعًا رأيت

 ومسلم العباد« »أفعال في البخاري له روى ومائتين، وأربعين ثالث سنة

داود. وأبو

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

مسنديهما. في الباقي عبد
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 بكرة ابي بن الرحن عبد بن اله بنعبد خليفة بن هوذة -٢ ٠ ٥٧
البكراوي الثقفي

 وأبي عمير، بن الملك عبد عن: روى األصم، البصري األشهب أبو

 بن محمد حاتم، وأبو حنبل، بن أحد عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة

 حاتم: أبو وقال حديثه، أصلح كان ما حنبل: بن أحمد قال الرازي، إدريس

 »الثقات«، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس النسائي: وقال صدوق،

ماجه. ابن له روى ومائتين، عشرة ست أو خس سنة مات

 تاريخ عن ٣٢٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

الحنظلي. البرجمي التميمي بسطام بن هياج -٢ ٠ ٥٨

 وسفيان الطويل، حميد عن: روى الهروي، الخراساني خالد أبو

 إبراهيم، بن مكي عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي الثوري،

 حاتم: أبو وقال بشيء، ليس معين: بن يحيى قال الرازي، منصور بن ومعلى

 ثقة إال الهياج علمنا ما إبراهيم: بن مكي وقال به، يحتج وال حديثه يكتب

 بن يحيى وقال ثقة، عندنا الهياج الذهلي: يحيى بن محمد وقال عالمًا، صادقًا

 خالد، ابنه جهة من فهو الهياج على أنكر ما كل الهروي: زياد بن أحمد

ماجه. ابن له روى ومائة، وسبعين سبع سنة مات ثقة، نفسه في الهياج فإن
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 تاريخ عن ٣٢٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

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

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

الضي. بدر بن الهيثم -٢ ٠٥٩

 شريح، عن بدر بن الهيثم :٢١٣/٨ »التاريخ« في البخاري قال

 علي: قال مقسم، بن مغيرة عنه: روى التوأم، بن وشعبة وحرقوص،
 ضرب قد فأراه الري خراج على كان الضي فقال: عنه جريرًا سألت

 :١٠١/٩ والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن وقال كثير، شيء على

 روى التوأم، بن وشعبة وحرقوص شريح عن: روى كوفي، بدر بن الهيثم

 أبي سمعت ليلى أبي وابن شبرمة وابن مقسم بن ومغيرة األعمش عنه:

 ٣٦٧/٤ »ثقاته« من التابعين أتباع في حبان ابن وذكره ذلك. يقول

 روى الري، خراج على كان شريح، عن يروي بدر بن الهيثم (٥ ٠٧٨)

 ولم فيه تكلم وقال: ٣١٩/٤ »الميزان« في الذهي له وترجم مقسم، بن مغيرة عنه
المصادر. هذه من ملخصًا ٤١٣ ص »اإليثار« في حجر ابن له وترجم يترك،

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

آثاره.

البغدادي. جميل بن الهيثم -٢ ٠٦٠

 المبارك، بن الله عبد عن: روى انطاكية، نزيل الحافظ، سهل أبو
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 الذهلي، يحيى بن ومحمد حنبل، بن أحمد عنه: وروى أنس، بن ومالك

 العجلي: وقال ثقة، حنبل: بن أحد وقال ثقة، كان سعد: بن محمد قال

 حافظ ثقة، الدارقطني: وقال انطاكية، سكن بغدادي، سنة صاحب ثقة،

 يدفع فال الصدق أما الحربي، إبراهيم وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره

 في البخاري له روى ومائتين، عشرة ثالث سنة مات ثقة، وهو عنه،

ماجه. وابن علي مسند في والنسائي القدر في داود وأبو األدب،

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

 الكوفي. الصيرفي الهيثم أبي بن الهيثم هو حبيب. بن الهيثم -٢٠٦١

 جحيفة، أبي بن وعون عكرمة، عن: روى حبيب، بن الخالق عبد أخو

 أنيسة، أبي بن وزيد حنيفة، أبو عنه: وروى سليمان، أبي بن وحماد

 أثنى األثرم: وقال الصيرفي، الهيثم الزم شعبة: لي قال وقال عوانة، وأبو

 عنه يروي كما ليس استقامتها، وأشد أحاديثه أحسن ما وقال: أحمد، عليه

 حبيب بن الهيثم معين: ابن عن منصور بن إسحاق وقال الرأي، أصحاب

 وذكره صدوق، الحديث في ثقة حاتم: وأبو زرعة أبو وقال ثقة، الصراف

تهذيبه. في المزي ذكره »الثقات»، في حبان ابن

 تاريخ عن ٣٢١/٣ 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
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نعيم. أبي وراق صالح أبو يزيد بن خالد بن الهيثم -٢٠٦٢

 صالح، أبا وكناه الدوالبي بشر أبو عنه: وروى كثيرًا، عنه روى
 البزاز حاتم بن أحمد بن علي بن وأحمد الخالل، هارون بن محمد بن وأحد

 ثمان سنة شعبان في توفي عقدة: ابن وقال الدارقطني، وثقه الكوفي،

للتميز. المزي ذكره ومائتين، وسبعين

مسنده. في المقرئ ابن له روى و الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الطائي. -هيثمبنعدي٢٠٦٣

 أبا أراه عنه، سكتوا :٢٨/٨ »التاريخ« في البخاري قال

 ١٠٦/٩ والتعديل« »الجرح في حاتم أبي ابن وقال الرحمن، عبد

 زيد بن الرحمن عبد بن عدي ابن وهو عدي بن الهيثم (:١٦٠٠٥)
 ومجالد، ليلى، أبي وابن األعمش، عن: روى الطائي، الرحمن عبد أبو

 بن إسماعيل عنه: روى موسى، بن وصديق ومسعر، عروة، ابن وهشام
 بن العباس على قرئ قالم الرحمن عبد نا الخشابي، حمزة بن وحجاج توبة،

 كوفي فقال: عدي بن الهيثم عن معين بن يحيى سئل قال: الدوري محمد
 محل محله الحديث، متروك فقال: عنه أبي سألت كذاب، بثقة ليس

قدي. الوا

 تاريخ عن ٣٢٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: البخاري،
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منسده. في المقرئ ابن له روى قلت:

الواو باب

هنيدة. أبو الحضرمي حجر بن وائل -٢٠٦٤

 وسلم عليه الله صلى الني على قدم الكندي، هنيد أبو ويقال:

 حجر بن وائل »هذا وقال: عليه، وأثنى المنبر على معه وأطلعه فأسلم،

 بن حجر عنه: وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن روى األقيال"، بقية

 من الكوفة نزل فيمن سعد بن محمد ذكره هشام، بن وكليب عنبس،

 على قدم نعيم: أبو الحافظ وقال وسلم، عليه الله صلى الني أصحاب

 وأقطعه المنبر، على معه وأصعده فأنزله وسلم عليه الله صلى الني

 األقيال، سيد حجر بن وائل »هذا وقال: عهدًا، به له وكتب القطائع،

 في البخاري له روى بها، وعقبه الكوفة سكن ولرسوله«، لله حبًا جاءكم

واألربعة. ومسلم الصالة« في اليدين »رفع وفي اإلمام»، خلف »القراءة

 تاريخ عن ٣١٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد بن وطلحة الحارثي له وروى البخاري،

عامر. بن كعب بن األسقع بن واثله -٢ ٠٦٥

 خيثمة أبي ابن وصحح ليل، يا بنعبد الله بنعبد األسقع ابن ويقال:

 ويقال: جده، إلى ينسب كان األسقع، بن الله عبد بن واثلة أنه

 قال :٦٢٦/٣ »اإلصابة« في الحافظ قال الله، عبد واسمه لقب األسقع
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 ويقال: األسقع، أبا يكنى غيره: وقال قرصافة، أبا يكنى الواقدي:

 في وهم شداد، أبو ويقال: الخطاب، أبو ويقال: محمد، أبو

 من كان سعد: ابن وقال وشهدها، تبوك قبل أسلم البخاري، ذلك

 وحمص دمشق فتح شهد حاتم: أبو قال الشام نزل ثم الصفة أهل

 بن إسماعيل وأرخه الملك، عبد خالفة في مات سميع ابن قال وغيرهما،

 له روى انتهى. وثمانين، ثالث سنة خالد بن سيعد عن عياش
الجماعة.

 تاريخ عن ه /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
مسنده. في خسرو ابن له وروى البخاري،

السالماني. بكر أبو الشامي جميل أبي بن واصل -٢٠٦٦

 دمشق، ساحل من وبيروت، صيدا أعمال من الجليل جبل أهل من

 رباح، أبي بن وعطاء كيسان، بن وطاوس البصري، الحسن عن: روى

 وجيه بن موسى بن وعمر األوزاعي، عمرو بن الرحمن عبد عنه: وروى

 شيء، ال رواية: في وقال الحديث، مستقيم معين: بن يحيى قال الوجيهي،

 أحمد عن االعرأبي ابن معجم وفي »الثقات»، في حبان ابن وذكره

 في داود أبو له روى األوزاعي، غير عنه: روى ما مجهول، حنبل: ابن

»المراسيل«.

مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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 بياع الكوفي، األسدي األحدب حيان بن واصل -٢٠٦٧

السابوري.

 سلمة، بن وشقيق بريدة، بن الله وعبد النخعي، إبراهيم عن: روى

 قال الحجاج، بن وشعبة الثوري، وسفيان حازم، بن جرير عنه: وروى

 في معين بن يحيى وقال ثقة، والنسائي: داود وأبو معين بن يحيى

 وذكره الحديث، صالح صدوق، حاتم أبو وقال ثبت، الصابوني: رواية

 بكر وأبو سفيان بن ويعقوب العجلي وقال »الثقات"، في حبان ابن

الجماعة. رواه ومائة، وعشرين تسع سنة مات ثقة، البزار:

 تاريخ عن ٣١٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنهم يروى وقال: البخاري،

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

الله. عبد بن واقد -٢٠٦٨

 كفارًا"، بعدي ترجعوا »ال حديث: عمر ابن عن أبيه عن: روى

 له روى عنه، الوليد أبي عن داود أبو قال شعبة، عنه: وروى

داود. أبو

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

آثاره.
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 الخطاب بن عمر بن الله عبد بن زيد بن عحمد بن واقد -٢٠٦٩

المدني. العدوي

 وروى عمر، ابن مولى ونافع مرجانة، بن وسعيد أبيه، عن: روى

 داود وأبو أحد قال وشعبة، واقد، بن عثمان وابنه عاصم، أخوه عنه:

 وقال الحديث، صالح أخرى: مرة معين ابن وقال ثقة، معين: وابن

»الثقات». في حبان ابن وذكره بجديثه، يحتج ثقة به بأس ال حاتم: أبو

 حاتم أبي وابن البخاري فرق وقد واحدا، المزي جعلهما قلت:

والنسائي. داود وأبو ومسلم البخاري له روى بينهما،

اليشكري. كليب بن عمر بن ورقاء -٢ ٠٧٠

 إسحاق أبي عن: روى المدائن، نزيل الكوفي، بشر أبو الشيباني، ويقال:

 نعيم، وأبو المبارك، وابن شعبة، وعنه: أسلم، بن وزيد طوالة، وأبي السبيعي،

 شعبة كان حاتم: أبو وقال ثقة، معين: ابن وقال سنة، صاحب ثقة أحد: قال

 في حبان ابن وذكره ثقة، وكيع: وقال الحديث، صالح وكان عليه، يثني

الجماعة. له روى »الثقات«،

»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

 مولى محمد، أبو الله عبد بن طريف بن جميل بن وسيم -٢٠٧١

لبلخي. ا يوسف بن الحجاج مولى ثقيف،

 ست سنة وسيم مات قتيبة: قال : ١٨١/٨ »التاريخ« في البخاري قال
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 روى سعيد، بن قتيبة عم : ١٥٨٥٣ »الجرح« وفي ومائة، وثمانين

 خالد عنه: روى موسى، بن الجبار وعبد زياد، بن وكثير الضحاك، عن:
 وفي الحديث، صالح حاتم: أبو وقال سعيد، بن وقتيبة خداش، ابن

 رواد، أبي بن العزيز عبد صحب وقد المقاطيع، يروي :٤١٣٥ »الثقات«

 وكان للخلوة، والمتجردين العباد، من الوسيم وكان السختياني، وأيوب

فضله. من يذكر لما لقيه يتمنى المبارك ابن

 تاريخ عن ٣١٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

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

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 الواسطي عوانة ابو اليشكري، الله عبد بن الوضاح —٢٠٧٢

البزار.

 روى وقتادة، قيس، بن واالسود الشعثاء، أبي بن أشعث عن: روى
 وقال صدوقًا، ثقة كان سعد: ابن قال داود، وأبو علية، وابن شعبة، عنه:

 ثقة أنه على أجمعوا البر: عبد ابن وقال ثقة، بصري عوانة أبو العجلي:

 غلط، ربما حفظه من حدث إذا وقال: كتابه، من حدث فيما حجة ثبت

الجماعة. له روى

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:
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األنباري. النهشلي يحيى بن وضاح -٢٠٧٣

 كتب العراقيين، عن الكوفة سكن ٣٣٤/٤ »الميزان« في الذهي قال

 االحتجاج يجوز ال حبان: ابن وقال بالمرضى، ليس وقال: حاتم، أبو عنه

 وقفت التي النسخة وفي :٨٣٤٨ للحافظ »اللسان« وفي حفظه، لسوء به

صدوق. شيخ أبيه: عن حاتم أبي ابن كتاب من عليها

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

الكوفي. التميمي يزيد بن وضاح -٢٠٧٤

 عن يروي وقال: ،٣١٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم

 بديل بن وضاح : ١ ٥٣ الجمان« »عقود وفي المسانيد، هذه في حنيفة أبي

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت: الكوفي. التميمي

الكبير. الكوفي العبدي يعفور أبو وقدان -٢ ٠٧٥

 عمر ابن عن: وروى شعبة، بن المغيرة أدرك واقد، اسمه ويقال:

 وشعبة، والثوري، وإسرائيل، يونس، ابنه عنه: وروى وأنس، أوفى، أبي وابن

 كوفي واقد، ويقال: وقدان، اسمه الكبير يعفور أبو أحمد: عن طالب أبو وقال

 وذكره به، بأس ال حاتمن أبو وقال ثقة، المديني: بن وعلي معين ابن وقال ثقة،

الجماعة. له روى ومائة، عشرين سنة مات »الثقات»، في حبان ابن

تاريخ عن ٣١٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت
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المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: البخاري،

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

٠ مسندبهما

الرؤاسي. مليح بن الجراح بن وكيع -٢٠٧٦

 جريج، ابن عن: روى عيالن، قيس من الكوفي سفيان أبو

 الرحمن وعبد الثوري، وسفيان أبناءه، عنه: وروى ومالك، واألوزاعي،

 في المسلمين إمام الجراح بن وكيع كان حنبل: بن أحمد قال مهدي، ابن

 يحيى وقال وكيع، بمصنفات عليكم موضع: في حنبل بن أحمد وقال وقته،

 زمان في بالكوفة كان ما عمار: ابن وقال ثبت، عندنا وكيع معين: ابن

 بن محمد وقال جهبذا، وكيع كان منه، بالحديث أعلم وال أفقه وكيع
 كوفي العجلي: وقال حجة، الحديث كثير رفيعًا عاليًا مأمونًا ثقة كان سعد:

 أو ثمان سنة مات يفتي، وكان الحديث، حفاظ من أديب صالح عابد ثقة،

الجماعة. له روى مكة، طريق في بفيد ومائة وتسعين ست أو سبع

 تاريخ عن ٣١٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 شيوخ وشيخ حنبل، بن أحمد شيوخ من هو وقال: والخطيب، البخاري

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن ويروي ومسلم، البخاري

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

- ٣٣٨ -



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

المدني. بنعلي -والدبنداود٢٠٧٧

 عنه يروي ن٣١٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم

 هدرد بن والد :٨٥ الجمان« »عقود وفي المسانيد، هذه في حنيفة أبو اإلمام

عليه. أقف ولم قلت: المدني. علي ابن

.مسنده في محمد بن طلحة له روى :قلت

حريث. بن عمرو آل مولى الكوفي، سريع بن الوليد -٢٠٧٨

 عنه: وروى أوفى، أبي بن الله وعبد حريث، بن عمرو عن: روى

 في حبان ابن ذكره خالد، أبي بن وإسماعيل ومسعر، حنيفة، أبو اإلمام

والنسائي. مسلم له روى »الثقات«،

 ذكر دون ٣١٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: ترجمته، مصدر

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

مسنده. في

 الكندي، السكوني قيس بن الوليد بن شجاع بن الوليد -٢٠٧٩

بغداد. نزيل الكوفي. بدر أبي بن همام أبو

 عنه: روى مسلم، بن والوليد زائدة، أبي وابن عيينة، ابن عن: روى

 وقال عنه، اكتبوا أحمد: قال ماجه، وابن والترمذي، داود، وأبو مسلم،
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 صدوق شيخ حاتم: أبو وقال يكذب، من هو ليس به، بأس ال معين: ابن

 وذكره الرفاعي، هشام أبي من إلي أحب وهو به يحتج وال حديثه يكتب

 قال به، بأس ال قاسم: بن ومسلمة العجلي وقال »الثقات»، في حبان ابن

 مسلم له روى ومائتين، وأربعين ثالث سنة األول ربيع في مات البخاري:

ماجه. وابن والترمذي داود وأبو

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

مسنديهم. في المقرئ وابن

عثمان. بن الوليد -٢ ٠٨٠

 في حجر ابن قال مسعر، عنه: وروى مزاحم بن الضحاك عن

حاله. أعرف ا :٤١٤ »اإليثار«ص

آثاره. في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي يذكره لم قلت:

 أمية بن عمرو أبي بن معيط أبي بن عقبة بن الوليد -٢٠٨١
القرشي.

 وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن روى ألمه، عثمان أخو وهو

 يكنى سعد: ابن قال الشعي، وعامر الهمداني، الله عبد موسى أبو عنه:

 على وسلم عليه الله صلى الله رسول وبعثه الفتح يوم أسلم وهب، أبا

 عثمان وواله تغلب بني صدقات عمر واله المصطلق، بني صدقات
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 عليًا واعتزل فنزلها، الرقة إلى تحول عثمان قتل فلما عزله، ثم الكوفة،

 قريش رجال من كان الزبيري: مصعب وقال بها، مات حتى ومعاوية
 وقد صبرا، ببدر وسلم عليه الله صلى الني قتله عقبة وأبوه وشعرائهم،

 خطأ وفيها البر، عبد ابن كتاب من فيها طائل وال ترجمته الشيخ طول

 والصواب الله، إلى أمرها ذنوب وله صحبته ثبتت فقد والرجل وشناعة

دواد. أبو له روى السكوت،

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

آثاره.

 الخبذعي ثم الهمذاني، الوليد بن القاسم بن الوليد -٢٠٨٢

الكوفي.

 عنه: وروى رواد، أبي بن العزيز وعبد األعمش، سليمان عن: روى

 ضعيف معين: بن يحيى قال القطان، موسى بن ويوسف حنبل، بن أحمد

 بأس فال ثقة عنه وروى ثقة عن روى إذا عدي: ابن وقال الحديث،

 سنة مات صالح، قانع: ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره به،

 والليلة« »اليوم في والنسائي الترمذي له روى ومائة، وثمانين ثالث

ماجه. وابن

 تاريخ عن ٣١٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري،
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مسنده. في الحارثي له روى قلت.

 بن يزيد مولى البلقاوي، بشر أبو الموقري، محمد بن الوليد -٢٠٨٣

الملك. بجد

 بن الوليد وعنه: يزيد، بن وثور والزهري، الخراساني، عطاء عن: روى
 قال عقبة، بن ووساج الخراساني، عثمان بن الله وعبد مسلم،

 حديثه، يكتب ال ضعيف المديي: بن علي وقال بشيء، ليس معين: ابن

 الحديث، لين الرازي: زرعة أبو وقال ثقة، غير كان الجوزجاني: وقال

ماجه. وابن الترمذي له روى
مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

الدمشقي. العباس أبو القرشي مسلم بن الوليد -٢٠٨٤

 وروى أنس، بن ومالك الثوري، سفيان عن: روى أمية، بني مولى

 من رأيت ما حنبل: بن أحمد قال المديني، بن وعلى حنبل، بن أحمد عنه:

 شيبة: بن ويعقوب العجلي وقال مسلم، بن الوليد من أعقل الشاميين

 أو خس سنة مات الحديث، صالح حاتم: أبو وقال ثقة، مسلم بن الوليد

الجماعة. له روى ومائة، وتسعين ست

 تاريخ عن ٣١٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

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

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

-٣٤٢-



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 محمد أبو الواسطي سابور بن عثمان بن بقية بن وهب -٢٠٨٥

هبان. بو المعروف

 وهشيم، الضبعي، سليمان بن وجعفر زيد، بن حماد عن: روى
 وقال عنه، السجزي زكريا عن النسائي وروى داود، وأبو مسلم، وعنه:

 وذكره ثقة، كان الخطيب: وقال صغير، وهو سمع أنه إال ثقة معين: ابن

والنسائي. داود وأبو مسلم له روى »الثقات»، في حبان ابن

٠ مسنده في نعيم وأبو مسنده في نعيم أبو له روى ٠ قلت

الواسطي. حيان بن بيان بن وهب -٢٠٨٦

 سعيد بن ويحيى عيينة، بن سفيان عن: روى مصر، نزيل الله، عبد أبو

 صدوق الرازي: حاتم أبو قال والنسائي، داود، أبو عنه: وروى القطان،

 مسلمة: وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال بأس، ال

 من بدل إنه يقولون مصر وأهل داود: أبو وقال صالح، رجل ثقة

والنسائي. داود أبو له روى ومائتين، وأربعين ست سنة مات األبدال،

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

 شجاع بن الله عبد بن زيد بن حازم بن جرير بن وهب -٢٠٨٧

البصري. العباس أبو األزدي

 بن أحمد عنه: وروى الحجاج، بن وشعبة زيد، بن حماد عن: روى

 به ليس النسائين قال المديني، بن وعلي معين، بن ويحيى حنبل،
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 وقال ثقة، بصري العجلي: وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره بأس،

الجماعة. له روى ومائتين، ست سنة مات ثقة، كان سعد: ابن

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

٠ مسندبهما

التميمي. زمعة بن وهب —٢٠٨٨

 بن الله وعبد عيينة، بن سفيان عن: روى المروزي، الله عبد أبو

 الليث وأبو اإلمام»، خلف »القراءة في البخاري عنه: وروى المبارك،

 حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: قال الحافظ، البخاري سريج بن الله عبيد

والنسائي. والترمذي كتابه مقدمة في مسلم له روى »الثقات«، كتاب في

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

الله. عبد بن وهب -٢٠٨٩

 وهب له: يقال السوائي، جحيفة أبو وهب، بن وهب ويقال:

 مات قيل: وسلم، عليه الله صلى الني أصحاب صغار من وكان الخير،

 بها وأبتنى الكوفة، نزل الحلم، يبلغ ولم وسلم عليه الله صلى الله رسول

 عليه لله قدمعلىالنيصلى :٦٤٢/٣ »اإلصابة« في الحافظ وقال دارًا،

 شرطة وواله بعده عليًا صحب ثم عنه، وحفظ عمره أواخر في وسلم

 العراق، على بشر والية في مات الواقدي: قال الخالفة، ولي لما الكوفة
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الجماعة. له روى وستين، أربع سنة حبان: ابن وقال

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

 المدني نعيم ابو الزبير، آل مولى القرشي، كيسان بن وهب —٢ ٠٩٠

المكي. المعلم

 وروى عمر، وابن عباس، وابن بكر، أبي بنت أسماء عن: روى
 وذكره ثقة، النسائي: قال عجالن، وابن وأيوب، عروة، بن هشام عنه:
 له يكن لم عمر: بن محمد قال سعد: ابن وقال »الثقات"، في حبان ابن

 معين: ابن وقال ثقة، تابعي مدني العجلي: وقال ثقة، محدثا وكان فتوى،
 ومائة، وعشرين سبع سنة ومات أبيه، عن أحمد بن الله عبد قال وكذا ثقة،

 أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت: الجماعة. له روى
مسنده. في خسرو وان آثاريهما، في الحسن ابن ومحمد يوسف

الباهلي. عجالن بن خالد بن وهيب —٢٠٩١

 أيوب عن: روى الكرابيس، صاحب البصري، بكر أبو موالهم

 بن ويحيى المبارك، بن الله عبد عنه: وروى الطويل، وحيد السختياني،

 من كان مهدي: بن الرحمن عبد عن المديني بن علي قال القطان، سعيد

 بن وأحمد سعيد بن يحيى عليه وأثنى والرجال، بالحديث أصحابه أبصر

 وقال ثبت، ثقة العجلي: وقال ثقة، كان الطيالسي: داود أبو وقال حنبل،

 الرابع وهو الضعفاء، عن يحدث تجده تكاد ال حديثه، أنقى ما حاتم: أبو

 سجن قد كان سعد: بن محمد وقال ثقة، وهو البصرة أهل حفاظ من
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 وكان حفظه، من يملي وكان حجة، الحديث كثير ثقة وكان بصرة، فذهب

الجماعة. له روى ومائة، وستين خس سنة مات عوانة، أبي من أحفظ

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

عثمان. أبو القرشي، الورد أبي بن الورد بن وهيب -٢٠٩٢

 واسمه: مخزوم بني مولى الورد، بن الجبار عبد أخو أمية، أبو ويقال:
 مرسال، يقال: رباح أبي بن عطاء عن: روى لقب، ووهيب الوهاب، عبد

 المبارك، ابن وعنه: األعرج، قيس بن وحميد المنكدر، بن محمد بن وعمر

 وقال ثقة، والنسائي: معين ابن قال الرزاق، وعبد عياض، بن وفضيل

 أحاديث وله العباد من كان حاتم: أبو وقال بأس، به ليس النسائي:

 العباد من كان وقال: »الثقات«، في حبان ابن وذكره وزهد، ومواعظ

 بن محمد وقال ومائة، وخسين ثالث سنة مات الدنيا، لترك المتجردين

 الطبيب إلى قوموا قال: الحديث من فرغ إذا الثوري كان خنيس: بن يزيد

 ثقة، مكي سفيان. بن ويعقوب العجلي وقال -، الورد بن وهيب يعني -

والنسائي. والترمذي داود وأبو مسلم له روى

 تاريخ عن ٣١٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

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

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:
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الياء باب

خلف. أبو الكوفي الزيات معاذ بن ياسين -٢٠٩٣

 الزهري، عن: روى ن٥٣٨/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 ومروان غراب، بن علي عنه: وروى سليمان، أبي بن وحماد الزبير، وأبي

 الفقهاء، جلة من وكان الجماعة، ضعفه وآخرون، الرزاق، وعبد معاوية، ابن

 منكر البخاري: وقال حنيفة، أبي برأي يفتي كان معين: بن يحيى وقال

 النسائي: وقال بشيء، ليس معين: ابن عن الدارمي عثمان وروى الحديث،

 كبار من كان ن١٥٤/٧ »ميزانه« في الذهي وزاد انتهى. الحديث، متروك

خلف. أبا يكنى يمامي وأصله ومفتيها الكوفة فقهاء

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

. يهما مسند

النيسابوري. سعيد أبو القاضي، النضر بن ياسين -٢٠٩٤

 بن النضر عن: روى ٢٢٧/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 ومحمد وأحمد، بكر، أبو ابناه عنه: وروى عطاء، بن الوهاب وعبد شميل،

انتهى. زحوية،

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

. ه مند
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الكوفي. زكريا أبو األموي، سليمان بن آدم بن يحيى -٢٠٩٥

 وعنه: وإسرائيل، خليفة، بن فطر و طهمان، بن عيسى عن: روى

 وكذا ثقة، معين: ابن عن الدارمي قال المديني، بن وعلي وإسحاق، أحمد،

 في حبان ابن وذكره ثقة، وهو يتفقه كان حاتم: أبو وقال النسائي، قال
الجماعة. له روى يتفقه، متقنًا كان وقال: »الثقات«،

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 القاسم أبو بوش، بن محمد بن يحيى بن أسعد بن يحيعى -٢٠٩٦

الخباز. األزجي، البغدادي

 سمع الرحالة، المعمر، الشيخ هو :٢٤٣/٢١ »السير« في الذهي قال

 محمد، بن محمد الغنائم وأبي يوسف، بن طالب أبي من: خاله بإفادة

 والبهاء الدين، موفق الشيخ عنه: حدث الباقرحي، محمد بن والحسن

 صحيحا، سماعه كان الدبيثي: ابن قال باسويه، بن والتقي الرحمان، عبد

 علم، عنده يكن ولم سنة، أربعين وحدث إليه، واحتيج عمره، في وبورك

 ذي ثالث في مات الوقت، بعض في لفقره الرواية على يعطى وكان

 بضع وله وخمسمائة، وتسعين ثالث سنة بلقمة، غص فجاءة، القعدة

سنة. وثمانون

 تاريخ عن ٣٣٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

النجار. ابن
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البغدادي. زكريا أبو إسماعيل بن يحيى -٢٠٩٧

 بن إسماعيل عن: حدث :٢٢٢/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 روى حرب، بن زهير خيثمة وأبي شيبة، أبي بن بكر وأبي أويس، أبي

بطبرية. منه سمع أنه وذكر الفقيه، الطحاوي جعفر أبو عنه:

 تاريخ عن ٣٤٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم
الخطيب.

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

 محمد ابو األسيدي التميمي قطن بن محمد بن اكثم بن يحيى -٢٠٩٨

المروزي.

 الجراح، بن ووكيع المبارك، بن الله عبد عن: روى بغداد، نزيل

 قال الجامع، غير في البخاري إسماعيل بن ومحمد الترمذي، عنه: وروى
 أئمة من كان الحافظ: الحاكم وقال الفقهاء، أحد أكثم بن يحيى النسائي:

 وذكره العلوم، في تقدمه عرف التنبيه، كتاب في له نظر ومن العلم، أهل

 يصح ال أكثرها ألن عنه يحكى بما يشتغل ال وقال: »الثقات« في حبان ابن

 سنة الحجة ذي من خلت عشرة لخمس الحج من منصرفًا مات عنده،

الترمذي. له روى ومائتين، وأربعين اثنتين

 تاريخ عن ٣٣٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنده. في الحارثي له وروى الخطيب،
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المصري. العباس أبو الغافقي أيوب بن يحيعى -٢٠٩٩

 عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي أنس، بن مالك عن: روى

 الحفظ، سيء حنبل: بن أحمد قال وهب، بن الله وعبد المبارك، بن الله عبد

 حاتم: أبو وقال ثقة، مرة: وقال صالح، معين: بن يحيى وقال

 وذكره صالح، داود: أبو وقال به، يحتح وال حديثه يكتب الصدق، محله

 سفيان: بن يعقوب وقال ثقة، البخاري: وقال »الثقات«، في حبان ابن

 ومائة، وستين ثمان سنة توفي ثقة، الحربي: إبراهيم وقال حافظا، ثقة كان

الجماعة. له روى

 تاريخ عن ٣٣٠/٣ 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:

العابد. البغدادي زكريا أبو المقابري أيوب بن يحيى -٢ ١٠٠

 مسلم، عنه: وروى الجراح، بن ووكيع المبارك، بن الله عبد عن: روى

 سكون صاحب به يعرف صالح، رجل حنبل: بن أحمد قال داود، وأبو

 في حبان ابن وذكره صدوق، حاتمم وأبو المديني بن علي وقال ودعة،

 عسكر ينزل فهم: بن الحسين وقال مأمون، ثقة قانع: ابن وقال »الثقات"،

 بقول يقول من على ويعيب بالسنة، يقول مسلمًا ورعًا ثقة وكان المهدي

 له روى ومائتين، وثالثين أربع سنة األول ربيع شهر في توفي جهم،
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داود. وأبو ومسلم علي مسند في والنسائي العباد« »أفعال في البخاري

 تاريخ عن ٣٤١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 البخاري زكريا ابو البارقي األزدي اعين بن جعفر بن يحيى -٢١٠١

البيكندي.

 البخاري، عنه: وروى الجراح، بن ووكيع عيينة، بن سفيان عن: روى

 في حبان ابن ذكره البخاري، وراق النحوي حاتم أبي بن محمد جعفر وأبو
 فعليكم صحيحًا نظيفًا علمًا أراد من ألصحابه: كعبان وقال »الثقات"،

 ومائتين، وأربعين ثالث سنة شوال في ومات عنه، اكتبوا جعفر بن بيحيى

البخاري. له روى

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

٠ يهما مسند

األسدي. الله عبد بن إسماعيل بن حبيب بن يحيى -٢١٠٢

 بن حماد عن: روى رآي، من سر سكن الكوفي، الجمال عقيل أبو

 عنه: وروى الكوفي، آدم بن ويحيى الطنافسي، عبيد بن ومحمد أسامة،

 ومحمد البغوي، محمد بن الله عبد القاسم وأبو حنبل، بن أحد بن الله عبد

 وهو أبي منه سمع حاتم: أبي بن الرحمن عبد قال الدوري، مخلد ابن
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 روى وأغرب، اخطأ ربما وقال: »الثقات«، في حبان ابن وذكره صدوق،

المفرد". »األدب في البخاري له

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

الشيباني. -يحيىبنحمادبنأبيزياد٢١٠٣

 وعكرمة عوانة، أبي عن: روى عوانة، أبي ختن بكر، أبو موالهم

 قال والذهلي، والدارمي، الحراني، داود أبو وعنه: وشعبة، عمار، ابن

 حبان ابن وذكره ثقة، حاتم: أبو وقال الحديث، كثير ثقة، كان سعد: ابن

داود. أبي سوى الجماعة له روى »الثقات»، في

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

زائدة. أبي بن زكريا بن يحيعى -٢١٠٤

 موالهم، الوادعي الهمداني فيروز بن ميمون بن خالد واسمه:
 بن يحيى وعنه: عون، وابن واألعمش، أبيه، عن: روى الكوف، سعيد أبو

 كان موسى: بن إبراهيم قال حنبل، بن وأحد الحفري، داود وأبو آدم،

 بن ويحيى المبارك، بن مثل علينا قدم ما عيينة: ابن وقال األخذ، جيد

 الحديث مستقيم حاتم: أبو وقال ثقة، معين: وابن أحمد وقال زائدة، أبي

 ممن وهو ثقة، العجلي: وقال ثبت، ثقة النسائي: وقال صدوق، ثقة

بن يحيى حنيفة: أبي بن بنحماد إسماعيل وقال والحديث، الفقه له جمع
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 إن ثقة كان سعد: ابن وقال المعطرة، العروس مثل الحديث في زائدة أبي

الجماعة. له روى ومائة، وثمانين اثنتين سنة مات الله، شاء

 تاريخ عن ٣٢٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم قلت:

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

الضرير. محمد أبو يحيى بن السري بن يحيى -٢١٠٥

 بشير، بن هشيم عن: حدث :٢١٣/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 نصر بن أحمد عنه: وروى عيينة، بن وسفيان الحميد، عبد بن وجرير

 جعفر بن الله وعبد الصابوني، شعيب بن محمد بن وعمر الضبعي،
 ملخصًا ٢٢٩/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم انتهى التغلي،

التاريخ. من

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

مسانيدهم. في الباقي عبد بن ومحمد محمد

 األموي العاص بن سعيد بن أبان بن سعيد بن يحيى -٢٠٦

الحافظ. الكوفي أيوب أبو

 سعيد، ابنه وعنه: عروة، بن وهشام سعيد، بن ويحيى أبيه، عن: روى

 داود: أبو وقال الحديث، في حركة له تكن لم أحمد: قال وإسحاق، وأحمد،

 بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، معين: ابن وقال ثقة، بأس، به ليس

الجماعة. له روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره
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»الكشف« في الحارثي له روى قلت:

 النجاري، األنصاري عمرو بن قيس بن سعيد بن يحيى -٢١٠٧

المدني. سعيد أبو

 بن سهل بن أمامة وأبي مالك، بن أنس عن: روى المدينة، قاضي

 ثقة كان سعد: بن محمد قال أنس، بن ومالك حمادان، عنه: وروى حنيف،

 المحدثين من أر لم المجيدم عبد بن جرير وقال ثبتا، حجة الحديث، كثير

 حنبل بن أحمد وقال األنصاري، سيعد بن يحيى من عندي أنبل كان إنسانًا

 العجلي: وقال ثقة، حاتم: وأبو زرعة: وأبو معين بن ويحيى خيثمة وأبو
 ثقة، النسائي: وقال صالحا، رجالً وكان فقه له وكان ثقة تابعي مدني

الجماعة. له روى ومائة، وأربعين أربع أو ثالث سنة مات ثبت،

 تاريخ عن ٣٢٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

حنيفة. أبو اإلمام عنه يروي ممن هو وقال: البخاري،

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

 الشامي زكريا ابو األنصاري العطار سعيد بن يحيى -٢١٠٨

الحمصي.

 ميسرة، بن وسعيد عثمان، بن حريز عن: روى الدمشقي، ويقال:

 الطالقاني، إسحاق بن وإبراهيم خارجة، بن الهيثم وعنهم والمسعودي،
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 يضعفه، معين بن يحيى سمعت عون: بن محمد قال راهويه، بن وإسحاق

 عن الدارمي عثمان وقال منكرة، أحاديث روى وأنه كتبه أخرج أنه وذكر

 ثنا مصفى، بن محمد ثنا عاصم: أبي ابن وقال بشيء، ليس معين: ابن

 داود: أبي عن اآلجري وقال حديثا، فذكر ثقة، العطار: سعيد بن يحيى

للتميز. المزي وذكره الحديث، جائز

 تاريخ عن ٣٢٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

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

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

التميمي. المدني سعيد بن يحيى -٢١٠٩

 الزبير، أبي عن: يروي :٢٧٧/٨ »التاريخ« في البخاري قال

 الحديث، منكر أسد، بن معلى عنه: روى عروة، بن وهشام والزهري،

 وقال أعرفه، ال مجهول أبيه: عن حاتم أبي ابن قال :٨٤٦٣ »اللسان« وفي

 والعقيلي الساجي وذكره حديثه، يكتب وال بثقة ليس التميز: في النسائي

»الضعفاء«. في الجارود وابن

 تاريخ عن ٣٢٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

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

مسنده. في الحارثي له روى قلت:
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الطائفي. القرشي سليم بن يحيى -٢١١٠

 سعد: ابن قال الخراز. الحذاء المكي زكريا أبو ويقال: محمد، أبو

 بن وموسى العمري، عمر بن الله عبيد عن: روى مكة، سكن طائفي

 المبارك، وابن والشافعي، وكيع، عنه: روى هند، أبي بن وداود عقبة،

 محله صالح، شيخ حاتم: أبو وقال ثقة، معين: ابن عن الدوري وقال

 كان سعدن ابن وقال به، يحتج وال حديثه يكتب بالحافظ، يكن ولم الصدق

 وقال األبدال، من نعده كنا فاضل الشافعي: وقال الحديث، كثير ثقة

الجماعة. له روى ثقة، العجلي:

 تاريخ عن ٣٣٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

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

مسنده. في العوام أبي ابن له روى قلت:

زكريا. أبو الوحاظي، صالح بن يحيى -٢١١١

 ابن وسليمان سالم، بن معاوية عن: روى الشامي، صالح أبو ويقال:

 سوى والباقون البخاري، عنه: روى عياش، بن وإسماعيل بالل،
 زرعة أبو وقال صدوق، حاتم: أبو وقال ثقة، معين: بن يحيى قال النسائي،

 روى »الثقات»، في حبان ابن وذكره خيرا، إال فيه أحمد يقل لم الدمشقي:

النسائي. سوى الجماعة له

»الكشف«. في والحارثي مسنده في نعيم أبو له روى قلت:
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البجلي. يسار بن الضريس بن يحيى -٢١١٢

 طهمان، بن إبراهيم عن: روى القاضي، الرازي زكريا أبو موالهم

 بن ويحيى الحميد، عبد بن جرير وعنه: عمار، بن وعكرمة إسحاق، وابن
 وقال ثقة، كيسًا كان معين: بن يحيى قال راهويه، بن وإسحاق معين،

 أخطأ، ربما وقال: »الثقات"، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس النسائي:

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

 بكر أبو الزبرقان بن الله بنعبد جعفر طالب ابي بن يحيعى -٢١١٣

البغدادي.

 عاصم، بن علي عن: حدث :٢٢٠/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 عثمان، أبي بن جعفر وعنه: عطاء، بن الوهاب وعبد هارون، بن ويزيد

 الصدق، محله حاتم: أبو قال المنادى، بن الحسين وأبو صاعد، بن ويحيى

 أن الدارقطني أمرني البرقاني: وقال بالمتين، ليس الحاكم: أحمد أبو وقال

ومائتين. وستين ثمان سنة مات الصحيح، في له أخرج

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

اليربوعي. كثير أبي بن طلحة بن يحيى-٢١١٤

 عيينة، بن وسفيان غياث، بن حفص عن: روى الكوفي، زكريا أبو
 قال األصبهاني، مندة بن يحيى بن ومحمد الترمذي، عنه: وروى

 يغرب كان وقال: »الثقات"، في حبان ابن وذكره بشيء، ليس النسائي:

الترمذي. له روى وغيره، نعيم أبي عن
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مسنده في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

البجلي. عابس بن يحيى ,٢١١٥

 عن هشيم نسبه :٢٩٣/٨ الكبير« »التاريخ في البخاري قال

 بن عمار عن: روى :١٦٣٩١ »الجرح« وفي خالد، أبي بن إسماعيل

خالد. أبي بن إسماعيل عنه: روى ياسر،

 تاريخ عن ٣٢٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

الجابر. الحارث بن الله بنعبد يحيى -٢١١٦

 تيم بني مسجد إمام الكوفي، الحارث أبو البكري التيمي المجبر ويقال:

 بن الله وعبيد الجعد، أبي بن سام عن: روى األعضاء، يجبر كان الله،

 بن أحمد قال الحجاج، بن وشعبة السفيانان، عنه: وروى الحضرمي، مسلم

 علي وقال الحديث، ضعيف معين: بن يحيى وقال بأس، به ليس حنبل:

 على يتابع وال به، يعتبر كوفي الدارقطني: وقال معروف، المديني: ابن
 حديثه يكتب العجلي: وقال غيره، شيوخه عن يروي يكاد وال أحاديثه،

 داود أبو له روى به، بأس ال أنه أرجو عدي: ابن وقال بالقوي، وليس

ماجه. وابن والترمذي

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

مسنده. في والحارثي آثاريهما، في الحسن ابن
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سهل. ابو السلمي، شداد بن زياد بن الله عبد بن يحيى -٢١٧

 المبارك، ابن عن: روى البلخي، ويقال: المروزي، الليث أبو ويقال:

 إسماعيل، بن وحاشد الليث، أبو وعنه: عصمة، وأبي غياث، بن وحفص

 أصحاب من معروف عثمان: بن الله عبد قال السراج، إسحاق بن ومحمد

البخاري. له روى الله، عبد

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 زكريا أبو الحماني الرحمن عبد بن الحميد عبد بن يحيى -٢١١٨
الكوفي.

 حاتم أبو عنه: وروى زيد، بن وحماد الحميد، عبد بن جرير عن: روى

 هو الرمادي. قال الدنيا، أبي بن محمد بن الله عبد بكر وأبو الرازي،

 الحسد، من إال فيه يتكلمون وما شيبة، أبي بن بكر أبي من أوثق عندي

 معه، يحفظ رجل أيامه في بالكوفة كان وما ثقة، معين: بن يحيى وقال

 وكان ثقة، أخرى: مرة وقال ثقة، صدوق مرة: وقال يحسدونه، وهؤالء

 أول إنه ويقال صالح، مسند الحماني وليحيى عدي: ابن وقال ثقة، أبوه

 بن ويحيى المديني، بن وعلي أحمد، فيه وتكلم بالكوفة، المسند صنف من

 ولم حسد من فيه تكلم الذي أن وذكر أبيه، وعلى عليه الثناء حسن معين

 وقال به، بأس ال أنه وأرجو مناكير، أحاديث وأحاديثه مسنده في أر

 في مخرج وهو غيره، وضعفه معين، بن يحيى رضيه حافظ الخليلي:

 ثقة، نمير: ابن وقال ثقة، البوشنجي: إبراهيم بن محمد وقال الصحيح،
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مسلم. له روى ومائتين، وعشرين ثمان سنة رمضان في مات

 تاريخ عن ٣٣٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له وروى الخطيب،

القرشي. وهب بن المجيد عبد بن يحيى -٢١١٩

 اإلمام عنه يروي م٣٢٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي وقال

المسانيد. هذه في حنيفة أبو

 زكريا أبو الخزاعي، غنية أبي بن حيد بن الملك عبد بن يحيى -٢١٢٠

الكوفي.

 وسليمان الثوري، وسفيان خالد، أبي بن إسماعيل عن: روى

 بن ويحيى راهويه، بن وإسحاق حنبل، بن أحمد عنه: وروى األعمش،
 وقال صالحًا، رجالً هيبة له شيخًا ثقة، كان حنبل: بن أحمد قال معين،

 وقال بأس، به ليس النسائي: وقال ثقة، داود: وأبو معين بن يحيى

 »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، وأبوه صالح، رجل ثقة، العجلي:

 يتابع ال حديثه بعض عدي: ابن وقال ثقة، وأبوه ثقة الدارقطني: وقال

 وثمانين ثمان أو سبع أو ست سنة مات حديثه، يكتب من وهو عليه،

والباقون. »المراسيل« في داود أبو له روى ومائة،

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

٠٥ مند
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 التيمي موهب بن الله عبد بن الله عبيد بن يحيى -٢١٢١

المدني.

 بن وفضيل حنيفة، وأبو المبارك، بن الله عبد وعنه: أبيه، عن: روى

 وقال يضعفه، عيينة ابن وكان القطان، يحيى تركه البخاري: قال عياض،

 أحاديثه يعرف، ال أبوه الجوزجاني: وقال بثقة، ليس الحديث منكر أحمد:

ماجه. وابن الترمذي له روى الصدق، أهل حديث من متقاربة

 مسنده في محمد بن وطلحة مسنده في نعيم أبو له روى قلت:

»الكشف«. في والحارثي

 السهمي القرشي صفوان بن صالح بن عثمان بن يحيى -٢١٢٢

المصري. زكريا أبو

 سعيد بن شعيب بن وأحمد الحضرمي، الصباح بن أبان عن: روى

 الطبراني، أحمد بن سليمان القاسم وأبو ماجه، ابن عنه: وروى المرادي،

 فيه، وتكلموا أبي، عنه وكتب عنه، كتبت حاتم: أبي بن الرحمن عبد قال

 وكان العلماء، وبموت البلد، بأخبار عالمًا كان يونس: بن سعد أبو وقال

 القعدة ذي في توفي غيره، عند يوجد يكن لم بما وحدث للحديث، حافظًا

ماجه. ابن له روى ومائتين، وثمانين اثنتين سنة

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

)الكشف«.
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البغدادي. الحربي زكريا -يحيعىبنعثمانأبو٢١٢٣

 به ليس معين: ابن وقال ثقة، زرعة: أبو قال سجستان، من أصله

 العباد، من وكان صدوق، السمسار هو جزرة: بن صالح وقال بأس،

 وهو للتميز، »التهذيب« في الحافظ ذكره ومائتين، وثالثين ثمان سنة مات

١٩١/١٤للخطيب التاريخ في

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

 بن مرداس بن النعمان بن هاشم بن محمد بن علي بن يحيى -٢١٢٤
الله. عبد

 بن إبراهيم بن محمد ابنة ابن الخفاف، الحلي الكندي العباس أبو

 دمشق قدم :٣٤٣/٦٤ دمشق« »تاريخ في عساكر ابن قال سكينة، أبي

 بن الملك وعبد هاشم، بن عبيد نعيم أبي عن: وبجلب بها وحدث حاجا،

 عنه: روى المروزي، الرحيم عبد بن وعبدة حلب، مسجد إمام دليل

 الصوفي، الحبال علي بن أحمد بكر وأبو البندار، الربعي يوسف ابن محمد

 قرئ عوف: بن محمد وقال الثقفي، داود بن محمد بن الحسن محمد وأبو

 المصلي ونزل دمشق علينا قدم العباس... أبو نا البندار بكر أبي على

 »تاريخ في الذهي له وترجم وثالثمائة، أربع سنة شوال في حاجا
خصرًاعنه. ٢٠ ٠/٧ اإلسالم«

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

٠مسنديهما في الباقي عبد
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المكي. -يحيىبنأبيعمرلعدني٢١٢٥

 روى عمر، أبو يحيى كنية ويقال: عمر، أبي بن يحيى بن محمد والد

 محمد، ابنه وعنه: جريح، بن الملك عبد بن ومحمد أنس، بن مالك عن:

مسلم له روى

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

القرشي. -يحيىبنعنبسة٢١٢٦

 عن حدث :١٦١/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال األصل، بصري

 بن النعمان حنيفة وأبي الثوري، وسفيان أنس، بن ومالك الطويل، حميد

 بن سعيد بن ويوسف العصفري، إسحاق بن علي عنه: روى ثابت،

 له وترجم الدارقطني، وكذبه المقرئ، بيان بن الحسن بن وعلي مسلم،
التاريخ. من ملخصًا ٢٤،٤٨٠/٥ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

 تاريخ عن ٣٣١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت

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

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

مسانيدهم. في خسرو وابن

 الفاخوري الكوفي زكريا أبو الرحن، عبد بن عيسى بن يحيى -٢١٢٧

الجرار.

المساور، بن األعلى وعبد األعمش، عن: روى الرملة، سكن
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 بن وآدم عيسى، بن عثمان بن عيسى أخيه ابن وعنه: كدام، بن ومسعر

 أحمد: عن بلغني داود: أبو قال الفاخوري، يونس بن وعيسى آياس، أبي

 وقال بشيء، ليس معين: ابن عن الدوري وقال عليه، الثناء أحسن أنه

 بالقوي، ليس النسائي وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، العجلي:

ماجه. وابن والترمذي داود وأبو مسلم له روى

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

التستري. الراسي عوام بن غيالن بن يحيى -٢١٢٨

 عاصم أبي عن: روى مكرم، عسكر من العسكري ويقال:

 عنه: وروى القاضي، األنصاري بريع بن الله وعبد مخلد، بن الضحاك

 الصواف داود بن وإسحاق التستري، الفقيه الحارث بن معاذ بن يحيى

 ذكره الحديث، مستقيم وقال. "، »الثقات في حبان ابن ذكره التستري،

للتميز. المزي

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

هم نيد مسا في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد محمد

 البصري، موالهم العنبري، درهم بن كثير بن يحيى -٢١٢٩
غسان. أبو

 المبارك بن وعلي شعبة، عن: روى األصل، خراساني
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 علي، بن وعمرو الحسن، ابنه وعنه: الكاتب، سعد بن وعثمان الهنائي،

 صالح حاتم: أبو وقال ثقة، كان العنبري: عباس قال موسى، وأبو

 »الثقات«، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس النسائي: وقال الحديث،

الجماعة. له روى

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الهاشمي. المنصور جعفر أبي مولى كاتب بن صاعد بن محمد بن يحيى -٢١٣٠

 :٢٣١/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال الحافظ، البغدادي، محمد أبو

 وسوار ماسرجس، بن عيسى بن والحسن لوينا، سليمان بن محمد سمع:
 والعراق، بالحجاز، سواهم وخلقًا منيع، بن وأحمد العنبري، الله عبد ابن

 بن ومحمد تقدمه، مع البغوي القاسم أبو عنه: وروى ومصر، والشام،

 وقال كثير، وخلق والدارقطني، المظفر، بن ومحمد الجعابي، عمر

 أكثر هو الشيرازي. عبدان بن أحمد وقال حافظ، ثبت ثقة الدارقطني.

 علي أبو وقال الدراية، في أحد يتقدمه وال الباغندي ابن من حديثًا

 والفهم فهمه، في أحد صاعد ابن أقران في بالعراق يكن لم النيسابوري:

 انتهى والحفظ، الفهم في داود أبي ابن فوق وهو الحفظ، من أجل عندنا
 العراق محدث المجود الحافظ اإلمام :٥٠١/١٤ »السير« في وزاد مختصرًا

 توفي وغيره: شاهين ابن وقال والرجال، بالعلل عالم جوال، رحال

 سنة تسعين عن وثالثمائة، عشرة ثمان سنة القعدة ذي في بالكوفة

ملخصًا. انتهى وأشهر،
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 تاريخ عن ٣٤٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم

الخطيب.

في لبافي ا عبد بن وعمد عما بن رطلحة لحارني لم روك قلت

لسي ابنداده زكريا أبو لقسي مخلد بن يحى -٢١٣١٠

 الكالبي، عاصم بن عمرو عن: روى القطان، موسى بن يوسف جار

 بن إسحاق بن ومحمد النسائي، عنه: وروى الموصلي، عمران بن والمعافى
 قاسم. بن مسلمة وقال ثقة، بغدادي مخلد بن يحيى النسائي. قال خزيمة،

النسائي. له روى ثقة،

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

الغطفاني. المري بسطام بن زياد بن عون بن معين بن يحيى -٢٣٢

 زمانه في الحديث أهل إمام غطفان، مولى الحافظ البغدادي زكريا أبو

 ابن الله وعبد عيينة، بن سفيان عن: روى أقرانه، بين من إليه والمشار

 كان الخطيب: قال داود، وأبو ومسلم، البخاري، عنه: وروى المبارك،

 أهل من معين بن يحيى العجلي: وقال متقنا، ثبتًا حافظًا عالمًا ربانيًا إماما

 أعلم ما المديني: بن علي وقال مالك، بن الله لعبد كاتبًا أبوه كان األنبار،

 آدم لدن من أحدًا نعلم ال أيضا: وقال معين، بن يحيى كتب ما كتب أحدًا

 إذا الرازي: حاتم أبو وقال معين، بن يحيى كتب ما الحديث من كتب
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 رأيته وإذا سنة، صاحب أنه فاعلم حنبل بن أحمد يحب البغدادي رأيت

 حاتم أبي بن الرحمن عبد وقال كذاب، أنه فاعلم معين بن يحيى يبغض

 معين بن يحيى يسأل حنبل بن أحمد رأيت الدوري: محمد بن عباس عن

 ههنا حنبل: بن أحمد قال فالن؟ اسم ما فالن؟ من عبادة بن روح عند

 معين، بن يحيى الكذابين، كذب يظهر الشأن، لهذا تعالى الله خلقه رجل

 بن أحمد الرجلين: هذين مثل علينا قدم ما القطان: سعيد بن يحيى وقال

 ثالث سنة يحج أن قبل الحج أيام في بالمدينة مات معين، بن ويحيى حنبل

 الوالي الحزامي وكلم المدينة، والي عليه وصلى ومائتين، وثالثين
 عليه وصلى عليه فحمل وسلم عليه الله صلى الني سرير له فأخرجوا

 سنة وسبعون سبع وله ومات ذلك بعد مرارًا عليه صلى ثم لوالي، ا

 الني أعواد على فحمل بالمدينة مات الدوري: عباس وقال أيام، إال

 عن الكذب ينفي كان الذي هذا يديه: بين ونودى وسلم، عليه الله صلى

الجماعة. له روى وسلم، عليه الله صلى الله رسول

 تاريخ عن ٣٣٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

 القرشي المخزومي ايوب بن إسماعيل بن المغيرة بن يحيى -٢١٣٣

المدني. سلمة أبو

 حاتم، أبو وعنه: نافع، بن الله وعبد ضمرة، وأبي أبيه، عن: روى
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 ثقة، صدوق حاتم: أبو قال الدنيا، أبي بن بكر وأبو الساجي، وزكريا

الترمذي. له روى يغرب، وقال: »الثقات«، في حبان ابن وذكره

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الحداني. سالم بن ربه بنعبد موسى بن يحيى -٢١٣٤

 األصل، كوفي بخت، المعروف السختياني، البلخي زكريا أبو

 البخاري عنه: وروى عيينة، بن وسفيان منصور، بن سعيد عن: روى

 وقال ثقة، والنسائي: زرعة أبو قال والنسائي، والترمذي داود وأبو

 من كان هارون: بن موسى وقال مأمون، ثقة الثقفي: إسحاق بن محمد

 في حبان ابن وذكره الثقات، من كان الدارقطني: وقال المسلمين، خيار

 ومائتين، وثالثين تسع أو وأربعين إحدى أو أربعين سنة مات »الثقات»،

والنسائي. والترمذي داود وأبو البخاري له روى

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

٠ مسنديهما

مهاجر. بن -يحيعى٢١٣٥

 اإلمام عنه يروي م٣٢٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

المسانيد. هذه في حنيفة أبو

 س وفي محققه: وقال مهاجر، بن يحيى :٨٦ ص الجمان« »عقود وفي
الرجال كتب في منهما واحدًا نجد ولم مهاجر، بن يزيد
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مسنديهما. في خسرو وابن محمد بن طلحة له روى قلت:

القرشي. سلمة بن عمرو بن حاجب بن نصر بن يحيى -٢١٣٦

 وحدث بغداد، نزل مرو، أهل من :١٥٩/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 حنيفة وأبي شريح، بن وحيوة خباب، بن وهالل األحول، عاصم عن: بها

 بن ومحمد الجارود، بن ورجاء الجوهري، سعيد بن إبراهيم عنه: روى الفقيه،
 رأيته قد يسار: ابن أحمد قال راشد، بن منصور بن وأحمد القطان، الجارود

 طويلها، اللحية خفيف البدن، بمشوق طواال، شيخًا كان عنه، وكتبت

 عن أحدثكم حتى تعالو لنا: يقول وكان عنه، وكتبنا ولسان عربية صاحب

 عليه كان حدث ما أول وكان المبارك، بن الله عبد يعني استاذكم استاذي

 أمره برد سويد، بن وإسحاق خباب، بن هالل عن حدث فلما عظيمة، جماعة

 بالعراق، ومات ههنا، من خرج ثم شرذمة في وبقي عنه، الناس وفتر قليال،

 بشيء، ليس الرازي: زرعة أبو وقال جهم، قول يقول جهميًا كان أحمد: وقال

 في الذهي له وترجم مختصرًا انتهى ببغداد، وماتين عشرة خس سنة مات

التاريخ من ملخصًا عنه ٤٨١/٥ اإلسالم« »تاريخ

 تاريخ عن ٣٣٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

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

مسانيدهم. في خسرو وابن
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-يحيىبننوح.٢١٣٧

 عن يروي من وهو م٣٣١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال
المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام

 وفي العسقالني، نوح بن يحيى :١٥٦ ص الجمان« »عقود وفي

 شباك، بن وهب في تقدم العسقالني نوح بن يحيى :٨٥٣٤ »اللسان«

العسقالني. نوح بن يحيى عنهم يروي

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

 زكريا أبو الغساني قيس بن كثير بن هاشم بن يحيعى -٢١٣٨

السمسار.

 عروة، بن هشام عن: حدث : ١٦٣/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن الحارث عنه: روى األعمش، وسليمان خالد، أبي بن وإسماعيل

 بشار بن والحسين المروزي، السالم عبد بن خلف بن ومحمد أسامة، أبي

 وقال خبيث، كذاب بالثقة، هو ليس معين: بن يحيى قال الخياط،

 وقال الحديث، متروك النسائي: شعيب بن أحمد وقال ضعيف، الدارقطني:

 كذبه واتهموه، الحفاظ تحايده المعمر، المحدث :١٦٠/١ »السير« في الذهي

ومائتين. وعشرين خس سنة في مات جزرة، وصالح معين بن يحيى

 تاريخ عن ٣٣١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي هو وقال: الخطيب،
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 في الباقي عبد بن ومحمد خسرو وابن محمد بن طلحة له روى قلت:

هم. نيد مسا

 زكريا أبو الحنظلي، التميمي بكير بن يحيى بن يحيى -٢١٣٩
النيسابوري.

 ابن إسحاق وعنه: والحمادين، بالل، بن وسليمان مالك، عن: روى

 وأثنى وزيادة، ثقة كان أحمد: قال سفيان، بن ويعقوب والذهلي، راهويه،
 نفسه، مثل رأى وال مثله، رأيت ما راهويه! بن إسحاق وقال خيرا، عليه

 أوصى وقال: »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثبت، ثقة النسائي: وقال

 ودينًا علمًا زمانه أهل سادات من وكان حنبل، بن ألحمد بدنه بثياب

والنسائي والترمذي ومسلم البخاري له روى واتقانا، ونسكًا وفضالً

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

البصري. يعمر بن يحيى -٢٤٠
 بن جابر عن: روى مسلم، بن قتيبة أيام مرو قاضي سليمان، أبو

 وسليمان بريدة، بن الله عبد عنه: وروى عباس، بن الله وعبد الله، عبد

 في حبان ابن وذكره ثقة، والنسائي: حاتم وأبو زرعة أبو قال بريدة، ابن

 مع باللغة علما وأكثرهم زمانه، أهل فصحاء من كان وقال: »الثقات«

 سنة مات ثقة، كان سعد: ابن وقال مرو، قضاء على وكان الشديد، الورع

الجماعة. له روى ومائة، وعشرين تسع
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 تاريخ عن ٣٢٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 المقرئ وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له وروى الخطيب،

مسانيدهم. في خسرو وابن

الكوفي. زكريا أبو أنفسهم من العجلي يمان بن يحيعى -٢٤١

 ابنه عنه: وروى عجالن، بن ومحمد الثوري، سفيان عن: روى

 محجة، ليس حنبل: بن أحمد قال معين، بن ويحيى الحافظ، يحيى بن داود
 بأس، به ليس مرة: وقال صدوقا، يكون أن أرجو معين: بن يحيى وقال

 وكيع: وقال حفظه، فتغير فلج قد وكان صدوق، المديني: بن علي وقال

 المجلس في يحفظ كان منه، للحديث أحفظ أصحابنا من أحد كان ما
 ابنه، داود من أحفظ أحدًا بالكوفة أعلم فال نسي، ثم حديث خسمائة

 عليه أنكر وإنما الحديث، كثير صدوقًا كان شيبة: بن يعقوب وقال

 أخطأ، ربما وقال: »الثقات« في حبان ابن وذكره الغلط، كثرة أصحابنا

 ثقة، وكان الثوري، أصحاب كبار من كان العجلي: وقال متقشفا، وكان

 فتغير بآخره فلج أنه إال صدوقًا، بالحديث معروفًا ومتعبدًا الحديث، جائز

 روى ومائة، وثمانين تسع أو ثمان سنة مات صبورًا، فقيرًا وكان حفظه،

واألربعة. ومسلم »األدب« في البخاري له

 تاريخ عن ٣٢٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

المسانيد. هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي وقال: البخاري،
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مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

الرقاشي. بنأبان يزيد-٢١٤٢

 أبيه عن: روى البصرة، أهل زهاد من القاص، البصري عمرو أبو

 وسليمان سلمة، بن حماد عنه: وروى مالك، بن وأنس القرشي، أبان

 وقال بشيء، حديثه وليس صالح رجل معين: بن يحيى قال األعمش،

 انس عن صالحة أحاديث له عدي: ابن وقال صالح، رجل داود: أبو

 لصدقه حديثه ويحمل يحفظ، وال به، بأس ال أنه وأرجو وغيره،

 ومائة عشر في مات من فصل في »األوسط« في البخاري ذكره وصالحه،

ماجه. وابن والترمذي األدب في البخاري له روى ومائة، عشرين إلى

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

العدني. الله عبد ابو الكناني، حكيم ابي بن يزيد -٢١٤٣

 بن الله وعبد العدني، أبان بن والحكم الثوري، سفيان عن: روى

 البصري، سنان بن ويزيد راهويه، بن إسحاق عنه: وروى العمري، عمر
 حبان ابن وذكره به، بأس ال داود: أبو قال النيسابوري، شبيب بن وسلمة

 الحديث، صالح حاتم: أبو وقال الحديث، مستقيم وقال: »الثقات»، في

 ولم السفينة وركب رفيقي، فخالفني إليه الخروج على عزمت وكنت

 البخاري له روى مصر، إلى وخرجت صنعاء إلى الخروج فتركت ينتظرني

ماجه. وابن والنسائي والترمذي
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مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكوفي. التميمي الحوتكية بن يزيد —٢١٤٤

 ابن موسى عنه: وروى الخطاب، بن وعمر كعب، بن أبي عن: روى

 من الحوتكية وابن السدوسي: شيبة بن يعقوب قال الله، عبيد بن طلحة

 حاتم أبو وقال الله، عبيد بن طلحة بن موسى أخوال أحد تميم بني

 موهب بن عثمان عن أرطاة بن حجاج غير سماه أحدًا أعلم ال الرازي:

النسائي. له روى »الثقات"، في حبان ابن وذكره طلحة، بن موسى عن

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

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي

الدمشقي. الرحي ربيعة بن يزيد -٢٤٥

 النضر أبو وعنه: كامل أبا يكنى الصنعاني، األشعث أبي عن

 قال ٨٥٥٤ »اللسان« في حجر ابن قال الحلي، توبة وأبو الفراديسي،

 النسائي: وقال ضعيف، وغيره: حاتم أبو وقال مناكير، أحاديثه البخاري:

به. بأس ال أنه أرجو عدي: ابن وقال متروك،

 تاريخ عن ٣٢٨/٣ المسانيد« »جامع في لخوارزمي له ترجم قلت:

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

العيشي. زريع بن يزيد -٢١٤٦

 بن وشعبة السختياني، أيوب عن: روى البصري، معاوية أبو
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 قال مهدي، بن الرحمن وعبد المبارك، بن الله عبد عنه: وروى الحجاج،

 وما أتقنه ما مرة: وقال بالبصرة، التثبت في المنتهى إليه حنبل؟ بن أحمد

 معين: بن يحيى وقال متقن، صدوق حديث صحة من لك يا أحفظه،

 أعلم ما حافظا، متقنًا كان الحارث: بن بشر وقال المأمون، الثقة الصدوق

 محمد وقال إمام، ثقة حاتم: أبو وقال حديثه، صحة ومثل مثله رأيت أني

 اثنتين سنة بالبصرة وتولى الحديث، كثير حجة ثقة، كان سعد: ابن

الجماعة. له روى ومائة، وثمانين

 تاريخ عن ٣٣٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

 موالهم الله عبد ابو الهاشمي، القرشي زياد ابي بن يزيد -٢٤٧

الكوفي

 النخعي، وإبراهيم الحارث، بن الله عبد مواله عن: روى أنسا، رأى

 وقال رفاعا، كان شعبة: قال معاوية، بن وزهير وشعبة، زائدة، وعنه: ومجاهد،

 لين زرعة: أبو وقال بالقوي، ليس معين: ابن وقال بذاك، حديثه ليس أحمد:

 كان سعد: ابن وقال بالقوي، ليس حاتم: أبو وقال به، يحتج وال حديثه يكتب

 البخاري له روى بالعجائب، فجاء عمره آخر في اختلط أنه إال نفسه في ثقة
واألربعة. ومسلم تعليقًا
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»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

سليمان. بن يزيد -٢١٤٨

 حنيفة أبي اإلمام عن يروي ؟٣٣٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال

سليمان. بن يزيد :١٥٦ ص الجمان« »عقود وفي المسانيد. هذه في

األموي. القرشي الذيال بن يزيد بن سنان بن يزيد -٢٤٩

 بن الرحن عبد عن: روى مصر، نزيل البصري، القزاز، خالد أبو

 الطحاوي، جعفر وأبو النسائي، عنه: وروى إبراهيم، بن ومكي مهدي،

 صدوق وهو عنه كتبت حاتم أبي بن الرحمن عبد وقال ثقة، النسائي. قال

 ثقة، كان يونس: بن سعيد أبو وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة،

 من يوم أول بمصر توفي الفائدة، كثير وكان حديثه، مسند وخرج نبيالً

النسائي. له روى ومائتين، وستين أربع سنة األولى جمادى

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

٠ يهما مسند

اليشكري. صالح بن يزيد -٢١٥٠

 ن٤٧٩/١٠ »السير« في الذهي قال النيسابوري، الفراء خالد أبو

 النهشل، وأبابكر طهمان، بن إبراهيم سمع: الصدوق... المحدث اإلمام

 حفص بن أحمد عنه: حدث وعدة، أنس، بن ومالك الربيع، بن وقيس

 قال وعدة، قتيبة، بن وإسماعيل الفراء، الوهاب عبد بن ومحمد السلمي،
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 الحسن وقال اجتهادا، وأكثرهم مشايخنا أورع من كان قتيبة: بن إسماعيل

 إليه أخرج تدعني لم بالوالدة، التميمي يحيى بن يحيى فاتني سفيان: ابن

 سنة توفي يحيى، بن يحيى من أسند وكان الفراء، خالد بأبي الله فعوضني

انتهى. ومائتين، وعشرين تسع

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

الكوفي. عثمان أبو الفقير، صهيب بن يزيد -٢١٥١

 مسعر، عنه: وروى عمر، وابن سعيد، وأبي جابر، عن: روى

 فنزل الكوفة من تحول سعد: ابن قال واألعمش، حنيفة، أبو واإلمام

 وابن حاتم أبو وقال ثقة، والنسائي: زرعة وأبو معين ابن وقال مكة،

 زرعة: أبو وقال الحديث، عزيز جليل خراش: ابن زاد صدوق، خراش:

 في حبان ابن وذكره ظهره، فقار يشكو كان غيره: وقال حديثه، يكتب

الترمذي. سوى الجماعة له روى »الثقات»،

 تاريخ عن ٣٢٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

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

مسانيدهم. في خسرو

الله. عبد بن يزيد -٢١٥٢

 صلى »أنه منسوب: غير »يزيد« :٤١٦ ص »اإليثار« في الحافظ قال
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 كذا الله، عبد ابنه عنه: وروى الحديث، بالبسملة...« فجهر إمام خلف

 عن للحارثي حنيفة« أبي »مسند في وقع ما والصواب مقلوب، وهو وقع،

 من الحديث الترمذي أخرج وقد أبيه، عن مغفل بن الله عبد بن يزيد

 ورد غيره، أخرجه وكذا يسمه، ولم أبيه، عن مغفل بن الله عبد ابن رواية

.انتهى ، الحارثي« محمد أبي »مسند في مسمى

 المزني مغفل بن الله عبد بن يزيد :١١٨٤ المنفعة« »تعجيل في وقال

 عند حديثه قلت: السعدي، طريف سفيان أبو عنه: وروى أبيه، عن

 ذكره مغفل»، بن الله عبد »ابن قال؟ بل روايته، في يسم لم لكن الترمذي

انتهى. الله، عبد بن يزيد اسمه فيمن يذكره ولم األبناء، في »التقريب« في

 مغفل بن الله لعبد ابن :٨٣٧٦ الكمال« »تهذيب من األبناء في المزي وقال

 عنه: وروى محدث، بني أي قال: الرحيم، الرحمن الله ببسم الجهر في أبيه عن

 والترمذي اإلمام« خلف »القراءة في البخاري له روى الحنفي، نعامة أبو

 عنيزيدبنعبدللهبن سفيان، أبي عن حنيفة أبو رواه ماجه، وابن والنسائي

»يزيد". اسمه »التقريب«: من األبناء في الحافظ وقال انتهى. أبيه، عن مغفل،

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

آثاريهما. في الحسن

األودي. داود أبو الزعافري، األسود بن الرحن عبد بن يزيد -٢١٥٣

 إدريس، عنه: وروى حاتم، بن وعدي هريرة، وأبي علي، عن: روى
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 البخاري له روى العجلي، ووثقه »الثقات« في حبان ابن وذكره وداود،

ماجه. وابن والترمذي المفرد« »األدب في

 تاريخ عن ٣٢٦/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

آثاريهما. في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له روى قلت:

سالمة. أبي بن الرحمن عبد بن يزيد -٢١٥٤

 سابط ويقال: واسط، ويقال: هند، ويقال عاصم، جده اسم ويقال:

 السبيعي، إسحاق أبي عن: روى الكوفي، األسدي الداالني خالد أبو

 غياث، ابن وحفص والثوري، شعبة، عنه: وروى مرة، بن وعمرو وقتادة،

 النسائي، قال وكذا بأس، به ليس معين: ابن عن الدارمي عثمان قال

 بعض في يتابع ال أحمد: أبو الحاكم وقال ثقة، صدوق حاتم: أبو وقال

 مع أنه إال لين حديثه وفي صالحة، أحاديث له عدي: ابن وقال حديثه،

 إن الحاكم: وقال به، بأس ال حنبل: بن أحمد وقال حديثه، يكتب لينه

 ليس البر: عبد ابن وقال واإلتقان، بالصدق له شهدوا المتقدمين األئمة

األربعة. له روى بحجة،

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

 بن يزيد به المراد :٤١٥ص »اإليثار« في حجر ابن وقال آثاريهما، في الحسن

التصريح وقع لكن ماجه، وابن الترمذي رجال من وهو األودي، الرحمن عبد
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األرجح. فهو الداالني، وهو خالد أبو أنه آثاره: في يوسف أبي عند

الدمشقي. الهمداني، مالك أبي بن الرحن عبد بن يزيد -٢ ١٥٥

 األسقع، بن وواثلة مالك، بن أنس عن: روى دمشق. قاضي الفقيه،

 األوزاعي، عمرو بن الرحمن وعبد عروبة، أبي بن سعيد عنه: وروى

 زرعة، أبو خيرًا عليه وأثنى ثقة، وهو الشام فقهاء من حاتم: أبو قال

 حبان ابن وذكره الثقات، من البرقاني: بكر وأبو الدارقطني وقال

 والنسائي داود أبو له روى ومائة، ثالثين سنة مات »الثقات»، في

ماجه. وابن

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

 الله عبد ابو الحماني، األسدي سياه بن العزيز عبد بن يزيد -٢١٥٦

الكوفي.

 وأبيه األعمش، وسليمان خالد، أبي بن إسماعيل عن: روى

 بن ويحيى دكين، بن الفضل نعيم أبو عنه: وروى سياه، بن العزيز عبد

 مثل الثبت في وهو ثقة، حنبل: بن أحمد قال الضرير، معاوية وأبو آدم،

 ثقة، داود: أبو وقال ثقة، معين: بن يحيى وقال العزيز، عبد بن قطبة

 والدارقطي، سفيان بن يعقوب ووثقه »الثقات"، في حبان ابن وذكره

والنسائي. داود وأبو ومسلم البخاري له روى
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 بن ومحمد خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

٠مسنديهما في الباقي عبد

 أهل من الدمشقي الشامي السكسكي كبشة أبي بن يزيد-٢١٥٧

حي. بن يسار بن جبريل كبشة أبي أبيه واسم بها عقبه وكان لهيا، بيت

 بن قرط بن حي بن يسار بن جبرئيل كبشة أبي أبيه عن: روى

 وعلي عتيبة، بن والحكم بشر، أبو عنه: وروى الحكم، بن ومروان سبيل،

 سميع. ابن وقال السرايا، ولي فيمن الدمشقي زرعة أبو ذكره األقمر، ابن

 وذكره السكاسك، عريف كان البخاري: وقال الصوايف، يلي كان

 بن سليمان خالفة في توفي عساكر: ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن

البخاري. له روى الملك، عبد

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

مسنده. في خسرو وابن آثاره،

الجعد أبي بن لبيب بن يزيد-٢١٥٨

 اإلمام عن يروي :٣٣٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال
المسانيد. هذه في حنيفة أبي

الرهاوي. فروة أبو سنان، بن يزيد بن محمد بن يزيد -٢١٥٩

 بن والمغيرة أباه، سمع: !٤٥٠ /٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 عنه: روى وجماعة، األشبيب، موسى بن والحسين حران، قاضي سقالب

 وقال وآخرون، بدينا بن هارون بن ومحمد الحراني، عروبة أبو

 في حاتم أبي ابن وقال حديثه، ببعض وأبي إلي كتب حاتم: أبي بن الرحمن عبد

 عليه والغالب الصدق، محله فقال: عنه أبي سألت :٢٦٦/٩ »الجرح«

 وقال بشيء، ليس معين: بن يحيى وقال به، يحتج وال حديثه يكتب الغفلة

 :٥٥٥/١٢ »السير« في الذهي وقال الحديث، ضعيف المديني: بن علي

بالرها. رمضان في ومائتين وستين تسع سنة توفي المحدث،

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

المكفف. بن -يزيد٢١٦٠

 ومات علي أصحاب من كان :٤١٦ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

رواية. له وليست ذكر وله عليه فصلى خالفته، في

آثاره. في الحسن بن محمد وذكره الخوارزمي له يترجم لم قلت:

العامري. كلب بن عمير بن عوف بن مغفل بن يزيد -٢٦١

 ذكر بالقادسية، واستشهد إدراك له :٥٤٤/٦ »اإلصابة« في حجر ابن قال

 مغفل ابن يزيد الشعراء« »معجم في المرزباني وذكر الكلي، ابن ذلك
 حينئذ: وقتل علي، بن الحسين مع يقاتل وهو قوله، له وأنشد الكوفي،

]الرجز[
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 أعزل غير الهيجاء لدى شاك المغفل ابن فأنا تنكروني إن

القسطل وسط الفارس به أعلو معصل سيف نصف يميني وفي

خطأ قتله مكان في القولين أحد أو اثنين يكونا أن فإما

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

الكوفي. الخباز خالد أبو األسدي، مهران بن يزيد -٢١٦٢

 يمان، بن ويحيى محمد، بن وأسباط عياش، بن بكر أبي عن: روى

 حاتم: أبو قال والصغاني، حاتم، وأبو النسائي، منصور بن عمرو وعنه:

 له روى يغرب، وقال: »الثقات«، في حبان ابن وذكره صدوق،

النسائي.

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 السلمي ثابت بن زاذان ويقال: زاذي بن هارون بن يزيد -٢١٦٣

المشاهير. الحفاظ األعالم احد الواسطي، خالد ابو موالهم

 بن وإبراهيم والثوري شعبة عن: روى بخارى، من أصله قيل:

 قال المديني، بن وعلي معين بن ويحيى حنبل بن أحمد عنه: وروى سعد،
 بن حجاج عن الحديث صحيح للحديث حافظًا كان أحد: عن طالب أبو

 وقال ثقة، معين: ابن وقال الثقات، من هو المديني: ابن وقال أرطأة،

 وكان جدًا، الصالة حسن متعبدًا وكان الحديث، في ثبت ثقة العجلي:
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 قد وكان قليل، غير الجودة من بها ركعة عشرة ست الضحى يصلي

 من حفظًا أتقن رأيت ما شيبة: أبي بن بكر عنأبي زرعة أبو وقال عمى،

 ثقة حاتم: أبو وقال السرد، حفظ من أكثر واإلتقان زرعة: أبو وقال يزيد،

 ست سنة مات المثنى: بن محمد وقال مثله، عن يسأل ال صدوق إمام

الجماعة. له روى ومائتين،

 تاريخ عن ٣٣٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

مسنديهما. في المقرئ وابن الحارثي له روى قلت:

الضبعي. يزيد أبي بن يزيد -٢١٦٤

 عن: روى بالرشك، المعروف الذارع، البصري األزهر أبو موالهم

 عنه: وروى األنصاري، زيد وأبي أنس، بن الله وعبد األشج، بن خالد

 الحديث، صالح أحمد: عن طالب أبو قال ومعمر، زيد، بن وحماد شعبة،

 بأس، به ليس معين: ابن عن خيثمة أبي ابن وقال شعبة، عنه: روى

 معين: ابن عن الدوري وقال البصرة، أهل بلغة القسام هو والرشك

 به ليس النسائي: وقال ثقة، والترمذي: حاتم وأبو زرعة أبو وقال صالح،

 فسمى غيورًا كان حاتم: أبو وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره بأس،

 قبل مكة مسح ألنه القسام، ويقال: الرشك، فقيل: أرشك، بالفارسية

وقال وكذا، كذا فزاد الموسم أيام ومسح وكذا، كذا فبلغ الموسم أيام
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 مات منجويه: ابن وقال اللحية، الكبير بالفارسية: الرشك الجوزي: ابن

 ثقة، كان وقال: سعد، وابن خليفة أرخه وفيها بالبصرة، ومائة ثالثين سنة

 ٣٢٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت: الجماعة. له روى

المسانيد هذه في حنيفة أبو اإلمام عنه يروي وقال: المصدر، ذكر دون

آثاره. في يوسف أبو له روى قلت:

لثقفي. يسارأبونجيح-٢١٦٥

 هريرة، وأبي معاوية، عن: روى المكي، شريق بن األخنس مولى

 بن وميمون دينار، بن وعمرو الله، عبد ابنه عنه: وروى سعيد، وأبي

 وكان ثقة، نجيح أبي ابن أحمد: عن الميموني وقال ثقة، وكيع: قال مغلس،

 ثقة، معين: ابن عن الدارمي عثمان وقال تعالى، الله عباد خيار من أبوه

 فقال: الله عبد والد نجيح أبي عن زرعة أبو سئل حاتم: أبي ابن وقال

 بن عمرو وقال الحديث، قليل ثقة كان سعدن ابن وقال ثقة، مكي يسار

 والترمذي داود وأبو مسلم له روى ومائة، تسع سنة مات وغيره: علي

والنسائي

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

مسنده. في خسرو وابن

المكي. أبزوذ بن طلحة بن اليسع -٢١٦٦

 طاوس، عن: روى ١٠٠٩/٤ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال
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 الرقي، وفيض فليح، بن الوهاب عبد سبطه عنهم وروى وعطاء، ومجالد،

 بقوي ليس حاتم: أبو قال األغر، بن عطاء بن والوليد حماد، بن ونعيم

انتهى. محفوظة، غير أحاديثه عدي: ابن وقال الحديث، منكر

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

 بكر أبو البختري بن عيسى بن أحد بن إبراهيم بن يعقوب -٢١٦٧

بالجراب. يعرف البزاز

 موسى، بن الله رزق سمع: :٢٩٣/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 الدارقطني، عنه: روى عرفة، بن والحسن الطوسي، مسلم بن وعلي
 يوسف أن الخالل لي وذكر القواس، عمر بن ويوسف شاهين، وابن

 لقبه الحافظ: عمر بن علي وقال الثقات، شيوخه جملة في ذكره القواس

 سعيد بن الغني عبد وقال مكثرا، مأمونا ثقة وكان عنه، كتبنا جراب،

 وثالثمائة، وعشرين اثنتين سنة اآلخر ربيع شهر في مات ثقة، الحافظ:

 الجراب :٤٦٩/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال ساجد، وهو مات

الراء. وتخفيف الجيم بفتح

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

الكوفي. األسباط أبو إبراهيم بن يعقوب —٢١٦٨

 وغيره، آدم بن يحيعى عن؟ روى :٢٣٤/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

انتهى. منه، السماع لنا يقض ولم فوائده كتبنا صدوق، حاتم: أبي ابن قال
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 في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
٠ بهما مسند

 ثم المروزي إسراثيل أبي بن إسحاق بن يعقوب -٢١٦٩

البغدادي.

 وداود أبيه، عن: روى :٨٥٤/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 الدارقطني. قال والطبراني، الطستي، الصمد عبد عنه: وروى رشيد، ابن

به. بأس ال

 العوام أبي ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسنديهما. في والحارثي

 سنان، بن حسان بن البهلول بن إسحاق بن يعقوب -٢١٧٠

ألنباري. ا التنوخي، يوسف أبو

 العالمين القرآن حفاظ من كان:٢٧٦/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال
 جاعة عن كثيرا حديثًا وحدث متنسكا، حجاجا وكان وقراءاته، بعدده

 إحدى سنة ومات حديثه، ينتشر ولم وغيرهم، إسحاق أبيه مشائخ من

. ومائتين وخسين

 كان األئمة، القراء أحد :٢٣٤/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

ذلك. وغير والحروف بالعدد عالمًا لله، قانتًا زاهدًا صالحًا
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 تاريخ عن ٣٤٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم
الخطيب.

 في خسرو وابن محمد بن وطلحة نعيم وأبو العوام أبي ابن له روى قلت:

مسانيدهم.

المدني. كاسب بن حميد بن يعقوب -٢١٧١

 عيينة، بن سفيان عن: روى جده، إلى ينسب وقد مكة سكن

 العباد"، »أفعال في البخاري عنه: وروى همام، بن الرزاق وعبد

 حاتم: أبو وقال بشيء، ليس مرة: وقال ثقة، معين: بن يحيى قال ماجه، وابن
 صدوق، األصل في هو خيرًا، إال نر لم البخاري: وقال الحديث، ضعيف

 ربما وصنف، جمع ممن يحفظ كان وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره

 وقال مكة، سكن ثقة قاسم: بن مسلمة وقال الشيء، بعد الشيء في أخطأ

 إحدى أو أربعين سنة مات بججة، أحد فيه يتكلم لم الله؟ عبد أبو الحاكم

ماجه. وابن العباد أفعال في البخاري له روى ومائتين، وأربعين

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

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد محمد

عصفور. بن الصلت بن شيبة بن يعقوب -٢١٧٢

 من :٢٨١/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال السدوسي، يوسف أبو

 عبادة، بن وروح هارون، بن ويزيد عاصم، بن علي سمع: البصرة أهل
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 يعقوب، بن أحمد بن محمد ابنه ابن عنه: روى أمثالهم، من كثيرا وخلقًا

 سكن ثقة، كان وقال: البهلول، بن إسحاق بن يعقوب بن ويوسف
 يتممه، لم أنه إال معلال، مسندًا وصنف رأى من وسر بها، وحدث بغداد

 أعدها لحافًا أربعون منزله في كان يعقوب أن بلغني قال: األزهري حدثني

 ما على ولزمه ونقله، المسند لتبييض الوراقين من عنده كان لمن

 بمسند نسخه إن وقيل قال: ثم دينار، اآلف عشرة المسند من خرج

 الدارقطني: وقال جزء، مائتي في فكانت بمصر شوهدت منه هريرة أبي

 توفي يكتب، أن لوجب حام على مسطورًا شيبة بن يعقوب كتاب كان لو

 :٤٧٦/١٢ »السير« في الذهي وقال انتهى، ومائتين، وستين اثنتين سنة

 النظير، العديم الكبير المسند صاحب الثقة... العالمة الكبير الحافظ

 مائة في لجاء كمل ولو مجلدًا، ثالثين من نحو مسانيده من تم الذي المعلل

مجلد.

 تاريخ عن ٣٤٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في محمد بن وطلحة الحارثي له وروى الخطيب،

 الحسن ابو األزدي األعلم بن القعقاع بن يعقوب -٢١٧٣

الخراساني.

 الحسن عن: روى الحداني، الفضل بن القاسم عمة ابن مرو قاضي

 معين ابن قال المبارك، وابن الثوري، عنه: وروى وعطاء، البصري،
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 داود أبو له روى »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، والنسائي:

والنسائي.

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

آثاره.

 بن يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق بن يوسف بن يعقوب -٢١٧٤

القزويني. عمرو أبو الضحاك

 عن: بها وحدث بغداد، قدم :٢٨٦/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن محمد عنهم روى سابق، بن سعيد بن ومحمد العرني، الحكم بن القاسم
 : وقال ،الطستي علي بن الصمد وعبد ،نجيح بن العبامى بن محمد و ،مخلد

ثقة. كان

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 يوسف أبو الله عبد بن يعقوب بن يوسف بن يعقوب -٢١٧٥

األخرم.

 اإلمام :٤٧٠/١٥ »السير« في الذهي قال األخرم، ابن والد وكان

 تفقه وقال ومال، حشمة ذا باألخرم، الملقب الشافعي، يوسف أبو الفقيه

 سعيد، بن وسويد عمار، بن وهشام قتيبة، من: رحالته في وسمع بمصر،

 العنبري، ويحيى الشرقي، وابن ابنه، عنه: وحدث مسلم، عنه وكتب

ومائتين وثمانين سبع سنة توفي وجماعة،
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

يوسف. بن يعقوب -٢١٧٦

 حنيفة أبي اإلمام عن يروي :٣٣٣/٣ المسانيد« »جاع في الخوارزمي قال

١٥٦ ص الجمان« »عقود في الصالحي وذكره المسانيد، هذه في

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:

القرشي. العامري عطاء بن يعلى -٢١٧٧

 العامري، عطاء أبيه عن: روى واسط، نزيل الطائفي، الليثي ويقال:

 وسفيان سلمة، بن حماد عنه: وروى طلق، بن ويزيد عدس، بن ووكيع
 بن يحيى وقال خيرًا، حنبل بن أحمد عليه أثنى الحجاج، بن وشعبة الثوري،

 وذكره الحديث، صالح حاتم: أبو وقال النسائي، قال وكذلك ثقة، معين:

 عشرين سنة مات ثقة، كان سعد: ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن

والباقون. اإلمام« خلف »القراءة في البخاري له روى ومائة،

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

أسباط. بن يوسف -٢١٧٨

 له المشائخ، سادات من الزاهد :١٦٩/٩ »السير« في الذهي قال

 قدامة، بن وزائدة والثوري، خليفة، بن محل عن: روى وحكم، مواعظ
الثغور نزل وغيرهما، خبيق، بن الله وعبد واضح، بن المسيب وعنه:
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 دفن البخاري: وقال به، يحتج ال حاتم: أبو وقال معين، ابن وثقه مرابطًا،

يجي. ال حديثه فكان كتبه

»الكشف« في الحارثي له روى قلت

السبيعي. إسحاق أبي بن إسحاق بن يوسف -٢١٧٩

 ابنه وعنه: والشعي، وجده، أبيه، عن: روى جده، إلى ينسب وقد

 قال إسحاق، أبي بن يونس ابنا وعيسى إسرائيل، عمه وابنا إبراهيم،

 يكتب حاتم: أبو وقال منه، أحفظ إسحاق أبي ولد في يكن لم عيينة: ابن

 قلته، على الحديث مستقيم حبان: ابن وقال ثقة، الدارقطني: وقال حديثه،

الجماعة. له روى

 تاريخ عن ٣٣١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

بندار. بن يوسف -٢١٨٠

 عن يروي ممن هو :٣٣٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال
 مندار، بن يوسف الجمان": »عقود وفي المسانيد، هذه في حنيفة أبي اإلمام

عندي. اللتي الرجال كتب في أجده لم محققهم وقال

األنباري. يعقوب أبو التميمي بهلول بن يوسف -٢١٨١

 المبارك، بن الله وعبد عيينة، بن سفيان عن: روى الكوفة، نزيل

-٣٩٢-



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 الله عبد بن محمد قال الرازي، زرعة وأبو البخاري، عنه: وروى

 ثماني سنة مات »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، كان الحضرمي:

البخاري. له روى ومائتين، عشرة

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

البصري خالد أبو السمتي عمير بن خالد بن يوسف -٢١٨٢

 المكي، مسلم بن وإسماعيل خالد، أبي بن إسماعيل عن: روى

 قال الجهضمي، علي بن ونصر الضبي، موسى بن أحمد عنه: وروى

 في يكن ولم الفقهاء أحد السمتي خالد بن يوسف شيبة: بن يعقوب

 والفتوى بالرأي بصر له كان سعد: بن محمد وقال بذاك، الحديث

ماجه. ابن له روى لرأيه، حديثه يتقون الناس وكان والشروط،

 تاريخ عن ٣٣٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له وروى البخاري.

المصيصي. مسلم بن سعيد بن يوسف -٢١٨٣

 المقرئ، يزيد بن الله عبد عن: روى انطاكية، نزيل يعقوب أبو

 قال عوانة، وأبو النسائي، عنه: وروى الحماني، الحميد عبد بن ويحيى

 وذكره ثقة، صدوق حاتم: أبي بن الرحمن عبد وقال حافظ، ثقة، النسائي:

 ثقة، وأبوه حافظ، ثقة قاسم: بن مسلمة وقال »الثقات»، في حبان ابن

النسائي. له روى ومائتين، وسبعين إحدى سنة مات
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 بن ومحمد الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد

 الجوزي ابن الفرج أبي الدين جمال الشيخ بن يوسف -٢١٨٤

الحنبلي. البكري، القرشي،

 بوش، بن ويحيى أبيه، من: سمع :٣٧٢/٢٣ »السير« في الذهي قال

 القاسم، أبي بن والرشيد الدمياطي، عنه: روى وعدة، كامل، بن وذاكر

 صدرا وكان ووعظ، للفقه، وتصدر وناظر، وأفتى، ودرس وجماعة،

 مدرسة بدمشق أنشأ فصيحة، وعبارة وهيبة سمت ذا الجاللة، وافر كبيرا،

 عند صبرا عنقه ضربت بأماكن، وحدث مرة، غير رسوال وقدم كبيرة،

 صدرا سبعين من نحو في وستمائة، وخسين ست سنة صفر، في هالكو،

بغداد. أعيان من

 تاريخ عن ٣٤٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

النجار. ابن

الزهري. دينار بن عيسى بن يوسف -٢١٨٥

 الجراح، بن ووكيع عيينة، بن سفيان عن: روى المروزي، يعقوب أبو

 ثقة، النسائي: قال والنسائي، والترمذي، ومسلم، البخاري، عنه: وروى

 له روى ومائتين، وأربعين تسع سنة مات »الثقات"، في حبان ابن وذكره

والنسائي. والترمذي ومسلم البخاري
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مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الطباع. عيسى بن يوسف -٢١٨٦

 وكان ومحمد، إسحاق أخو :٣٠٥/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 العباس أبو عنه: روى األنصاري، الله عبد بن محمد عن: حدث األصغر،

الدقاق. سابور ابن

 تاريخ عن ٣٤٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له وترجم
الخطيب.

مسنده. في الحارثي له روى قلت:

المكي. الفارسي بهزاد بن ماهك بن يوسف -٢١٨٧

 أبيه، عن: روى مهران، بن يوسف غير أنه والصحيح قريش، مولى

 وأيوب، رباح، أبي بن عطاء عنه: وروى هريرة، وأبي مسيكة، وأمه

 عدل، ثقة خراش: ابن وقال ثقة، والنسائي: معين ابن قال الطويل، وحميد

 الحديث، قليل ثقة كان سعد: ابن وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره

 وقيل: عشر، سنة وقيل: ومائة، ثالث سنة مات عاصم: أبي ابن وقال

الجماعة. له روى عشرة، ثالث سنة

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

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاريهما، في
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كاتب. بن صاعد بن محمد بن يوسف -٢١٨٨

 األكبر، وكان ويحيى، أحمد أخو :٣٠٧/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن والليث الواشجي، حرب بن وسليمان المكي، يحيى بن خالد سمعن
 إسحاق بن محمد بن الله وعبد يحيى، أخوه عنه: روى القيسي، داود

 سنة مات ثقة، الدارقطني: وقال المادراني، إسحاق بن وعلي المروزي،
واحدًا. مجلسًا وحدث ومائتين، وستين سبع

موثقا. كان وقال: ،٤٥٨/١١ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال

 تاريخ عن ٣٤٣/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

الخطيب.

القطان. بالل بن راشد بن موسى بن يوسف -٢١٨٩

 عيينة، بن سفيان عن: روى بالرازي، المعروف الكوفي، يعقوب أبو

 ماجه، وابن والترمذي، داود، وأبو البخاري، عنه: وروى الجراح، بن ووكيع

 وقال صدوق، حاتم: أبو وقال عنه، أكتب صدوق معين: بن يحيى قال

 األئمة من واحد غير وصف قد الخطيب: وقال به، بأس ال النسائي:

 ثالث سنة مات ثقة، مسلمة: وقال صحيحه، في البخاري به وأحتج بالثقة

ماجه. وابن والترمذي داود وأبو البخاري له روى ومائتين، وخسين

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

مسانيدهم. في خسرو وابن الباقي عبد

-٣٩٦-



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

خزيمة. أبو المخزومي، القرشي ميمون بن يوسف -٢١٩٠

 سيرين، بن وأنس وسلم، عليه الله صلى الني مولى نافع عن: روى

 محله حاتم: أبو قال ناجية، وابن ياسين، وابن حاتم، أبو وعنهم وعطاء،

 مسلمة: وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال الصدق،

النسائي. له روى به، بأس ال

»الكشف«. في الحارثي له روى قلت:

 موالهم السدوسي القاسم أبي بن يعقوب بن يوسف -٢١٩١

السلعي. يعقوب أبو

 عنه: روى سنان، بن وعيسي التيمي، وسليمان شعبة، عن روى

 عمر بن الله وعبيد الصواف، إبراهيم بن وإسحاق يونس، بن أحد

 صالح صدوق حاتم: أبو وقال ثقة، أحمد: عن األثرم قال القواريري،

 روى ومائتين، إحدى سنة مات »الثقات»، في حبان ابن وذكره الحديث،

ماجه. وابن والنسائي والترمذي البخاري له

 تاريخ عن ٣٣٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوازرمي له ترجم قلت:

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

 السبيعي، الهمداني الله عبد بن عمرو إسحاق ابي بن يونس -٢١٩٢

الكوفي. أبوإسرائيل

 عيسى، ابنه عنه: وروى البصري، والحسن وأنس، أبيه، عن: روى
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 قلت: ثقة، معين: ابن عن الدارمي عثمان قال المبارك، وابن والثوري،

 حاتم: أبو وقال ثقة، كل قال: إليك؟ أحب من إسرائيل أو فيونس
 وقال بأس، به ليس النسائي: وقال مجديثه، يحتج ال أنه إال صدوقا، كان

 الكوفة أهل وحديث الناس، عنه وروى حسان، أحاديث له عدي: ابن

 عالية، سنن له كانت سعد: ابن وقال البيت، ذلك على تدور عامته

 العجلي: وقال تعالى، الله شاء إن ثقة وكان أبيه رجال عامة عن: وروى

 مهدي: ابن وقال مضطرب، حديثه أبيه عن الله عبد وقال الحديث، جائز

 ومائة، وخسين ثمان سنة مات عاصم: أبي ابن وقال بأس، به يكن لم

واألربعة. مسلم له روى

 ومحمد يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
 »اإليثار« في حجر ابن وقال مسنده، في والحارثي آثاريهما، في الحسن ابن

 هو حنيفة أبو عنه وروى أبيه، عن سبرة بن الربيع عن يونس :٤١٧ ص
 الطبراني بينه إسحاق أبي ولد السبيعي الله عبد بن عمرو بن يونس

 عن موسى بن الله عبيد طريق من الحديث هذا روايته في »األوسط« في

 الحسيني وزعم »التهذيب"، في إسحاق أبي بن يونس وترجمة حنيفة، أبي

انتهى. يصب، فلم فروة أبي بن الله عبد بن يونس أنه العشرة رجال في

الشيباني -يونسبنبكيربنواصل٢١٩٣

 بن شعبة عن: روى الكوفي، الجمال بكير أبو ويقال: بكر، أبو
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 التميمي، السرى بن هناد عنه: وروى زائدة، أبي بن وزكريا الحجاج،
 وقال ثقة، مرة: وقال صدوقا، كان معين: بن يحيى قال معين، بن ويحيى

 الناس وبعض برمك، بن جعفر مظالم على أبوه كان به، بأس ال العجلي:

 بالقوي، ليس النسائي: وقال الصدق، محله حاتم: أبو وقال يضعفونهما،

 رضى، ثقة نمير: بن الله عبد بن محمد وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره

 عند ثقة اليوم هو عمار: ابن وقال ثقة، كان بكير: بن يونس وقال
 السلطان يتبع كان أنه إال صدوقًا كان الساجي: وقال الحديث، أصحاب

 تعليقًا البخاري له روى ومائة، وتسعين تسع سنة مات مرجائً، وكان

النسائي. سوى والباقون

 تاريخ عن ٣٣٣/٣ المسانيد« »جاع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

 في خسرو وابن الباقي عبد بن ومحمد الحارثي له روى قلت:
هم. نيد مسا

األصبهاني. موالهم العجلي، بشر أبو حبيب. بن يونس -٢١٩٤

 داود أبي عن روى ن٤٥٩/٦ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال

 بكار، بن وبكر إبراهيم، بن عامر وعن: المسند، من كثيرة جملة الطيالسي

 بن بكر وأبو رستم، بن وعلي داود، أبي بن بكر أبو عنه: وروى وجماعة،

 وحدثني ثقة، وهو عنه كتبت حاتم: أبي ابن قال وجماعة، عاصم، أبي

-٣٩٩-



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 حبيب، بن يونس عن بالكتابة أمره الفرات بن أحمد أن عاصم أبي ابن

 توفي والصالح، بالستر معروفا بأصبهان، القدر عظيم كان غيره: وقال

الحجة. المحدث :٥٩٦/١٢ »السير« في وقال ومائتين، وستين سبع سنة

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

.مسنديهما في الباقي عبد ابن

زهران. بن يونس -٢١٩٥

 اإلمام عنه يروي ٣٢٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم

 ،٨٧ ص الجمان« »عقود في الصالحي وذكره المسانيد، هذه في حنيفة أبو

سعد. ابن ذكره محققه: وقال

مسنده. في محمد بن طلحة له روى قلت:

المدني. فروة أبي بن الله بنعبد يونس -٢١٩٦

 الفتح، عام المتعة عن النهي في عنأبيه سبرة بن الربيع عن أبيه عن

 إسحاق أخو !٨٧٢٠ »اللسان« في حجر ابن قال حنيفة، أبو عنه: وروى

 حديثه، يكتب بأس به ليس وقال: مختصرًا، عدي ابن وذكره بأس، به ما

 حنيفة أبي عن رواه خسرو: ابن وقال :٥١ص المنفعة« »تعجيل في وقال

 موسى، ابن الله وعبيد والمقرئ، معن، بن والقاسم الحسن، بن ومحمد زفر

 عن فقال: عمران بن المعافى وخالفهم وغيرهم، الحجاج، بن والصلت

 بن الله عبيد عن وخالفه قلت: الربيع، عن الجهني موسى عن حنيفة أبي
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 عن السبيعي إسحاق أبي بن يونس عن حنيفة أبى عن فقال: موسى،

 قلت: ترجمة، في للطبراني األوسط« »المعجم في رويناه الربيع، عن أبيه

 عن الصلت طريق من فساقه عقدة بن العباس أبو به صرح فقد أولى، واألول

 هذا يونس قلت. فروة، أبي بن الله عبد بن يونس عن فقال: حنيفة، أبي

 بن محمد عنه روى سعد بن شرحبيل عن روى فقال: حاتم، أبي بن ذكره

 عن: روى فقال »الثقات« من الثالثة الطبقة في حبان بن وذكره الجعفي، أبان

 نسبه لكن البخاري قبلهما وذكره معاوية، بن ومروان سبرة، بن الربيع

 روى سبرة، بن الربيع عن روى الشامي، فروة أبي بن يونس فقال: لجده،

 في فقال والثاني األول بين حاتم أبي بن غاير وقد الفزاري، مروان عنه

 يقول: أبى سمعت مروان، عنه روى سبرة، بن الربيع عن روى الثاني:

 فروة، أبي الهعن عبد ابن يونس أيضا البخاري وقال انتهى. مجهول، هو

 حبان ابن وتبعه الجعفي، سعيد أبو عنه روى على، بن الحسن عن روى

 أنهما يقتضى األول في صنيعه لكن هذا، في مجرف حرفا »الثقات« في

 أنه يظهر والذي شاميا، فروة أبي بن الله عبد بن يونس نسب ألنه واحد،

 عليه تصحفت فروة أبي عن الله عبد بن يونس قال: من قول وأن واحد،

 عن أبيه عن: يروى أنه ذلك مجموع من ويؤخذ )عن( فصارت )بن(

 وعن واسطة، بغير سبرة بن الربيع عن أو محفوظا، كان إن سبرة بن الربيع

 حنيفة، أبو عنه: يروى أنه و علي، بن الحسن وعن سعد، بن شرحبيل

 مجهول، إنه قال: حاتم أبا وأن سليمان، بن يحيى وهو الجعفي، سعيد وأبو
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 فروة أبي بن يونس للنسائي: التمييز في وجدت ثم وثقه، حبان ابن وأن

 ووالد المنصور الخليفة حاجب الربيع أن عليه ينبه ومما به، بأس ال

 فروة، أبي بن يونس بن الربيع له: يقال الرشيد وزير الربيع بن الفضل

 أسماء سردت وقد فروة، أبي بن يونس الزنادقة في الجاحظ عد وقد

 الذي ويونس الميزان«، »لسان من الراوية حماد ترجمة في معه ذكرهم الذين

أعلم. والله هنا الترجة صاحب غير ذكره

 تاريخ عن ٣٢٧/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

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

٠ مسنديهما

 بن معاوية مولى يزيد، أبو النجاد، أبي بن يزيد بن يونس -٢١٩٧

سفيان. أبي

 بن وعمرو جرير، وعنه: عروة، بن وهشام ونافع، الزهري، عن: روى
 مهدي: ابن قال صحيح، كتابه يقول: المبارك ابن وكان والليث، الحارث،

 وذكره ثقة، والنسائي: العجلي وقال ثقة، أحمد: وقال أقول، وكذا

 ال زرعة: أبو وقال صدوق، خراش: ابن وقال »الثقات«، في حبان ابن

الجماعة. له روى به، بأس

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:
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الزبيري. أحد أبو -٢١٩٨

 بني مولى الكوفي، الزبيري أحمد أبو الزبير، بن الله عبد بن محمد هو:

 ابن أحمد عنه: وروى أنس، بن ومالك الثوري، سفيان عن: روى أسد،

 به ليس مرة: وقال ثقة، معين: بن يحيى قال بندار، بشار بن ومحمد حنبل،
 رجالً رأيت ما بندار: وقال يتشيع، وكان ثقة، كوفي العجلي: وقال بأس،

 صدوق، خراش وابن زرعة أبو وقال الزبيري، أحد أبي من أحفظ قط

 ليس النسائي: وقال أوهام، له مجتهد عابد للحديث حافظ حاتم: أبو وقال

 ثقة، قانع: ابن وقال الحديث، كثير صدوقا كان سعد: ابن وقال بأس، به

الجماعة. له روى ومائتين، ثالث سنة مات

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

النضر. بن ياسين بن أحمد أبو —٢١٩٩

 قال الفقيه، النيسابوري، أحمد ابو النضر، بن ياسين بن محمد هو

 ابنه، وكذلك بلده، قضاء ولي ١٣٩/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي

 الله عبد أبو عنه: وروى النسوي، سعد بن وعلي رافع، بن محمد سمع:

 والمفترق« »المتفق في الخطيب وقال انتهى. نيسابور، وشيوخ الديناري،

 ربيعة بن سليمان بن النضر بن ياسين بن محمد هو: (:١٣١٢) ١٨٩٢/٣
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 صاحب الرازي يحيى بن العزيز عبد سمع: زاهدًا، فقيهًا كان الباهلي

 في ورحل زرارة، بن وعمرو راهويه، بن وإسحاق أنس، بن مالك

 مصعب، أبا بالحجاز ونحوه شيبة، أبي بن عثمان بالكوفة: فسمع العلم

 بن صالح بن محمد جعفر أبو عنه: وروى نضلة، بن سليمان بن ويحيى

 المزكي، إبراهيم بن محمد الفضل وأبو الصبغي، إسحاق بن ومحمد هانئ،

ومائتين. وتسعين ثالث سنة وتوفي وغيرهم،

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

أسامة. -أبو٢٢٠٠

 بني مولى الكوفي، أسامة أبو القرشي زيد بن أسامة بن حماد م هو:

 بن أحمد عنه: وروى الثوري، وسفيان زيد، بن حماد عن: روى هاشم،

 بأمور الناس أعلم كان ثقة، حنبل: بن أحمد قال معين، بن ويحيى حنبل،

 وقال عروة، بن هشام عن أرواه كان وما الكوفة، أهل وأخبار الناس،

 الكتاب، صحيح مرة: وقال يخطي، يكاد ال أثبته كان ما ثبتًا كان مرة:

 سعد: ابن وقال معين، بن يحيى ووثقه صدوقا، كيسًا للحديث، ضابطًا

 سنة صاحب وكان تدليسه، ويبين يدلس كثيرالحديث، مأمونًا ثقة كان

 أصحاب حكماء من يعد وكان ثقة، كان العجلي: وقال وجماعة،

 في حبان ابن وذكره الحديث، صالح كوفي قانع: ابن وقال الحديث،

الجماعة. له روى ومائتين، إحدى سنة شوال في مات »الثقات«،
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 تاريخ عن ١١٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلتم

المسانيد. هذه في حنيفة أبي عن يروي وقال: البخاري،

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

لديلي. األسود -أبو٢٢٠١

 بن عمرو بن ظالم واسمه القاضي، البصري الدولي ويقال:

 بن عثمان ويقال: عثمان، بن عمرو اسمه ويقال: جندل، بن سفيان

 حرب، أبو ابنه عنه: وروى ومعاذ، وعلي، عمر، عن: روى عمرو،

 البصرة، قضاء ولي حاتم: أبو قال يعمر، بن ويحيى بريدة، بن الله وعبد

 تابعي بصري العجلي: وقال ثقة، معين: ابن عن خيثمة أبي ابن وقال

 من األولى الطبقة في سعد: ابن وقال النحو، في تكلم من أول وهو ثقة،

 تعالى، الله شاء إن حديثه في ثقة وكان متشيعا، شاعرا كان البصرة، أهل

 فأقره األسود أبا عليها استخلف البصرة من خرج لما عباس ابن وكان

 ولسان وعقل دين ذا كان »االستيعاب«: في البر عبد ابن وقال علي،

 في حبان ابن وذكره التابعين، كبار من وكان وحزم، وذكاء وفهم وبيان
 الله صلى الني عهد على أسلم بمن كان الواقدي: وقال التابعين، ثقات

 بن الله عبيد والية في وهلك الجمل، يوم علي مع وقاتل وسلم، عليه

 تسع سنة الجارف، طاعون في مات وغيره: معين بن يحيى وقال زياد،

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

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي

وهب. بن عجالن بن بالتصغير صدي هو أمامه، أبو —٢٢٠٢

 في الحافظ قال الصحاي، الباهلي أمامة أبو عمرو، ابن ويقال:

 وأخرج الشام سكن سعد. ابن قال بكنيته، مشهور . ١٨٢/٢ »اإلصابة«

 حبان: ابن وقال ضعيف، بسند لكن أحدًا شهد أنه على يدل ما الطبراني

الجماعة، له روى انتهى. وثمانين، ست سنة مات بصفين، علي مع كان

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

الفقيه. األشعري موسى أبي بن بردة أبو-٢٢٠٣
 أبيه، عن: روى كنيته، اسمه وقيل: عامر، وقيل: الحارث، اسمه

 والشعي. الله، وعبد وبالل، سعيد، أوالده: عنه: وروى وحذيفة، وعلي،

 ثقة، تابعي كوفي العجلي: وقال الحديث، كثير ثقة كان سعد: ابن قال

 »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة، مرة: وقال صدوق، خراش: ابن وقال

 له روى ومائة، أربع سنة مات وغيرهما: حبان وابن خليفة وقال

الجاعة.

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

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي
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البلوي. نيار بن بردة أبو-٢٢٠٤

 شهد عمرو، بن نيار بن هاني واسمه صحبة، له األنصار، حليف

 الني عن روى وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع كلها والمشاهد بدرًا

 بن وجابر عازب، بن البراء أخته ابن عنه: وروى وسلم، عليه الله صلى

 وأربعين، خس سنة وقيل: وأربعين، اثنتين أو إحدى سنة مات الله، عبد

الجماعة. له روى معاوية، خالفة أول في

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

شيية. أبي بن بكر أبو-٢٢ ٠٥

 العبسي خواستي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن الله عبد هو

 المبارك، بن الله وعبد عيينة، بن سفيان عن: روى شيبة، أبي بن بكر أبو

 بن أحمد قال ماجه، وابن داود، وأبو ومسلم، البخاري، عنه: وروى

 حاتم وأبو العجلي وقال عثمان، من إلي أحب وهو صدوق، حنبل:
 متقنًا كان حبان: ابن وقال حافظا، وكان العجلي: زاد ثقة، خراش: وابن

 الذهي وقال زمانه، أهل أحفظ وكان وصنف وجمع كتب ممن دينا حافظًا

 ابن وقال الثقة، في المنتهى وإليه القنطرة قفز ممن بكر أبو »الميزان«؟ في

 له روى ومائتين، وثالثين خس سنة المحرم في مات ثبت، ثقة قانع:

الترمذي. سوى الجماعة

 تاريخ عن ٢٣ ه /٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
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 عنه خرجا الذي ومسلم البخاري شيوخ كبار من أنه مع وقال: الخطيب،

 في حنيفة أبي اإلمام عن يروي من صغار من هو الصحيحين في الكثير

حنبل. بن أحمد اإلمام عنه ويروي المسانيد، هذه

مسنديهما. في والحارثي العوام أبي ابن له روى قلت:

العدوي. القرشي الجهم أبي بن الله بنعبد بكر أبو -٢٢٠٦

 بن عبيد ويقال: صغير، الجهم أبي واسم جده، إلى ينسب وقد

 وروى الفهرية، قيس بنت وفاطمة عمر، بن الله عبد عن: روى حذيفة،

 وقال ثقة، معين: بن يحيى قال الثوري، وسفيان أرطاة، بن حجاج عنه:

 بكار: بن الزبير وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره صدوق حاتم: أبو

 في البخاري له روى الحديث، قليل كان سعد: ابن وقال فقيها، كان

داود. أبي سوى والباقون اإلمام« خلف »القراءة

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

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي آثاريهما، في

الكوفي. األشعري موسى أبي بن بكر أبو-٢٢٠٧

 عازب، بن والبراء أبيه، عن: روى عامر، ويقال: عمرو، اسمه يقال:

 الجوني، عمران وأبو الضبعي، حمزة أبو عنه: وروى سمرة، بن وجابر

 أبيه؟ من بكر أبو سمع داود: ألبي قلت اآلجري: وقال عثمان، بن وبدر

 يذهب وكان بردة، أبي من عندهم أرضى بكر وأبو سمع قد أراه قال:
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 إلى فأجلسه عمار قاتل الجهني غادية أبو جاءه الشام، أهل مذهب

 من أكبر كان نمير: بن الله عبد بن محمد وقال بأخي، مرحبًا وقال: جانبه،

 في حبان ابن وذكره الله، عبد بن خالد والية في مات وقال: بردة، أبي

 كنيته، اسمه سعد: ابن وقال ثقة، تابعي كوفي العجلي: وقال »الثقات«،

 من أكبر وكان خالد، والية في ومات يستضعف، الحديث، قليل وكان

الجماعة. له روى ومائة، ست سنة مات خليفة: وقال بردة، أبي أخيه

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

البصري. الهذلي بكر أبو-٢٢٠٨

 وهو روح، اسمه وقيل: سلمى، بن الله عبد بن سلمى اسمه

 البصري، الحسن عن: روى الحميري، الرحمن عبد بن حميد بنت ابن

 قال عيينة، وابن ووكيع، جريح، ابن عنه: وروى والشعي، سيرين، وابن
 بثقة، ليس آخر: موضع في وقال بشيء، ليس معين: ابن عن الدوري

 حديثه يكتب الحديث، لين حاتم: أبو وقال ضعيف، زرعة: أبو وقال

 له روى عليه، يتابع ال يرويه ما عامة عدين ابن وقال مجديثه، يحتج وال

ماجه. ابن

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

بكر. أبو-٢٢٠٩

 من فسقط النسخة، في وقع كذا :٤١٧ ص »اإليثار« في الحافظ قال
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 يزيد بن الرحمن عبد هو هذا بكر أبا فإن إبراهيم"، عن »حاد اإلسناد

 في وترجمتهما النخعي، إبراهيم خاال وهما يزيد، بن األسود أخو

 حديث إثر »مسنده« في خسرو ابن الحافظ وقال انتهى. »التهذيب«،

 يكون أن إما - فالن عنأبيبكربنأبي حنيفة أبو :٩٦٧/٢ ،١٢٥٢

 في وجدت قلت: انتهى - النجود أبي بن عاصم أو تميمة، أبي بن أيوب

 الجمان« »عقود أول في الصالحي عند الكنية بهذه حنيفة أبي اإلمام مشائخ

 الغنوي سوقة بن محمد وهم: ثمانية، ٨٧ ،٨٢ ،٧٥ - ٦٧ ،٦٥ ،٦٤ ص

 بكر أبو سيرين بن ومحمد الستة، رجال من العابد، الكوفي بكر أبو

 بكر أبو الزهري شهاب بن مسلم بن ومحمد الستة، رجال من األنصاري

 رجال من بكر أبو الهدير الله عبد بن المنكدر بن ومحمد الستة، رجال من

 رجال من البصري بكر أبو السختياني كيسان تميمة أبي بن وأيوب الستة،

 رجال من المقرئ بكر أبو النجود أبي ابن هو بهدلة بن وعاصم الستة،

 الكمال«. »تهذيب وفي الكوفي، بكر أبو سليمان أبي بن ليث الستة،

 الجهم أبي بن لله بنعبد أبوبكر مسلم، رجال من سليم أبي بن ليث

 رواية تثبت ولم ماجه، وابن والنسائي والترمذي مسلم رجال من العدوي
 ففي مباشرة، عنه الله رضي عفان بن عثمان عن المشائخ هؤالء من أحد

 هو بكر بأبي المراد أن على تدل التخريج ومصادر انقطاع، إسناده

 بواسطة يروي وهو بكر، أبو أيضا كنيته فإن الزهري، مسلم بن محمد

بن سائب فالساقط الحديث، هذا عفان بن عثمان عن يزيد بن السائب
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بالصواب. أعلم واله »اإليثار"، في الحافظ زعمه كما ال يزيد،

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

آثاره.

 تقي أبو اليزني عمران بن الملك عبد بن هشام هو تقي، أبو-٢٢١٠

الحمصي.

 بن والمثنى مسلمة، بن وسعيد العطار، سعيد بن يحيى عن: روى

 حاتمن أبو قال ماجه، وابن والنسائي، داود، أبو عنه: وروى الثقفي، يزيد
 آخر: موضع في وقال به، بأس ال النسائي: وقال الحديث، في متقنًا كان

 وقال ضعيف، شيخ داود: أبو وقال »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة،

ومائتين. وخسين إحدى سنة مات عساكر: ابن

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

الخشي. -ابوثعلبة٢٢١١

 الله صلى الني عن روى كثيرا، اختالفًا أبيه واسم اسمه في أختلف

 عنه: وروى الجراح، بن عبيدة وأبي جبل، بن معاذ وعن وسلم، عليه

 سعيد وقال المسيب، بن وسعيد الشعباني، أمية وأبو الخوالني، إدريس أبو

 وقال جرثوم، عنه: رواية وفي جرثومة، اسمه ثعلبة أبو العزيز: عبد ابن

 أخ له كان الدارقطني: وقال عمرو، بن جرثوم يقولون: عمار: بن هشام
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 هريرة، أبي من إسالمًا أقدم كان أنه بلغني عيسى: ابن وقال عمرو، اسمه

 خالد وقال معاوية، إمرة أول في ومات معاوية، مع وال علي مع يقاتل ولم

 ألرجو إني يقول: ثعلبة أبا سمعت الزاهرية: أبي عن الكندي محمد ابن

 هو فبينما قال: الموت، عند تخنقون أراكم كما تعالى الله يخنقني ال أن

 قد أباها أن النوم في ابنته فرأت ساجد، وهو قبض الليل جوف في يصلي

 فلم فنادته مصاله، في قالوا: أبي؟ أين فنادت: فزعة فأستيقظت مات،

 سعد وابن عبيد أبو وقال ميتا، فسقط فحركته ساجدًا فوجدته فأتته يجبها،

 وسبعين، خس سنة مات الزيادي: حسان وأبو الحمال وهارون وخليفة

الجماعة. له روى

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

مسنده. في المقرئ وابن آثاره،

-أبوجبلة.٢٢١٢

 عمر، ابن عن: روى ،٥٢٩ المنفعة« »تعجيل في حجر ابن قال

 جبلة أبو الكنى، في أحمد أبو هو قلت: التيمي، مرزوق عنه: وروى

 هذا هو يكن فإن الزهري، عن يروي شيخ اسمه، يعرف ال الكوفي،

أعرفه. ال : ٤١٨ ص »اإليثار« في وقال منقطعة، عمر ابن عن فروايته

 له روى أنه مع المسانيد« »جاع في الخوارزمي له يترجم لم قلت:

آثاريهما. في الحسن بن ومحمد يوسف أبو
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التيمي. الرازي أبوجعفر-٢٢١٣

 عيسى وقيل: ماهان، عيسى أبي بن عيسى اسمه يقال: موالهم،

 بن الربيع عن: روى األصل، مروزي ماهان، بن اله عبد عيسى أبي ابن

 الله، عبد ابنه وعنه: النجود، أبي بن وعاصم الطويل، وحميد أنس،

 ليس رواية: في وقال الحديث، صالح أحمد: قال عوانة، وأبو وشعبة،

 المديني: بن علي وقال صالح، معين: بن يحيى وقال الحديث، في بقوي
 ثقة حاتم: أبو وقال كثيرًا، يهم شيخ زرعة: أبو وقال ثقة، عندنا كان

األربعة. له روى بالقوي، ليس النسائي: وقال الحديث، صالح صدوق

مسنده. في العوام أبي ابن له روى قلت:

الجالس. أبو-٢٢١٤

 بن علي عن روى منسوب، غير م ٧٨٨٧ الكمال« »تهذيب في المزي قال

 له روى الهمداني، الرحمن عبد بن الحارث هند أبو عنه وروى طالب، أبي

علي مسند في النسائي

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

الكوفي. يحيعىبنأبيحية الكلي جناب أبو-٢٢١٥

 بريدة، بن الله وعبد الشعي، عامر عن: روى حي، حية أبي واسم
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 ذكره الجراح، بن ووكيع عيينة، بن وسفيان الثوري، سفيان عنه: وروى
 في ضعيفًا كان وقال: الكوفة، أهل من الخامسة الطبقة في سعد بن محمد

 وقال الكلي، أباجناب يضعف القطان يحيى كان حاتم: أبو وقال الحديث،
 يكن لم نعيم: أبو وقال يدلس، كان ولكن صدوقًا كان هارون: بن يزيد

 به ليس معين: بن يحيى وقال ثقة، مرة: وقال يدلس، كان أنه إال بأس
 بن الله عبد بن محمد وقال صدوق، مرة: وقال يدلس، كان أنه إال بأس

 لم بما يحدث كان بالتدليس، حديثه أفسد تدليس صاحب كان صدوق نمير:

 خراش: ابن وقال يدلس، كان أنه غير صدوق زرعة: أبو وقال يسمع،
 بذاك، ليس داود. أبو وقال نكرة، حديثه وفي يدلس وكان صدوقًا كان

 منكر صدوق كوفي الساجي: وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره

 ومائة، خمسين سنة مات وقيل: ومائة، وأربعين سبع سنة مات الحديث،

ماجه. وابن والترمذي داود أبو له روى

 تاريخ عن ٣٢٥/٣ 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:

حاضر: أبو-٢٢١٦

 عن يروي تابعي الكوفي، :٤١٨ص »اإليثار« في حجر ابن قال

 حبان ابن ذكره السلمي، السوار أبو عنه: روى شيائ، وأرسل عباس ابن

 عن يروي حاضر أبو وقال؟ (٤٧٦٩)١٦٦/٣ التابعين ثقات كنى في
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 :٢٧٥٣ األسامي في وذكره السلمي، سوار أبو عنه وروى عباس، ابن

 عنه: روى عباس، ابن عن يروي حاضر، أبو الحميري حاضر بن عثمان

 »الجرح في حاتم أبي ابن وقال أمية، بن وإسماعيل سعد، بن زياد

 عنه: روى عباس، ابن سمع حاضر أبو (١٧٣٠٧)٤٢٠/٩ والتعديل«

 هو أدري ال يقول: أبي سمعت وقال: ميمون، بن وعمرو السوار أبو

 الجنيد، أبو عنه روى مجهول، شيخ هو وقال: ال، أم حاضر بن عثمان

 روى عباس، ابن سمع حاضر أبو :٢٦/٩ »التاريخ« في البخاري وقال

ميمون. بن وعمرو السلمي، السوار أبو عنه.

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

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاريهما، في الحسن ابن

المروزي. ميمون بن محمد السكري، حمزة أبو -٢٢١٧

 عنه: وروى المعتمر، بن ومنصور األعمش، سليمان عن: روى

 ما حنبل؟ بن أحمد قال السيناني، موسى بن والفضل المبارك، بن الله عبد

 عباس وقال واقد، بن حسين من حديثًا إلي أحب هو بأس، عندي مجديثه

 السكري سمى وإنما السكر، يبيع يكن ولم الناس ثقات من كان الدوري:

 وقال »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، النسائي: وقال كالمه، لحالوة

 صحيح وهو نحوه، أو هذا حديث صاحب حمزة أبو المبارك: بن الله عبد

الجماعة. له روى ومائة، ثمان أو سبع سنة مات الكتاب،
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هرم. ويقال: هرمز اسمه الكوفي، الوالي خالد أبو -٢٢١٨

 وعنه: هريرة، وأبي سمرة، بن وجابر عباس، ابن عن: روى

 حاتم: أبو قال سليمان، أبي بن حماد بن وإسماعيل ومنصور، األعمش،

 داود أبو له روى »الثقات"، في حبان ابن ،وذكره الحديث صالح

ماجه. وابن والترمذي

.مسنده في نعيم أبو له روى :قلت

الجارود. بن داود بن سليمان هو داود، أبو -٢٢١٩

 عن: روى األصل، فارسي الحافظ، البصري، الطيالسي داود أبو

 بن أحمد عنه: وروى والحمادين، يونس، بن وإسرائيل سعد، بن إبراهيم

 بن عمرو قال القطان، سنان بن وأحمد الدوري، محمد بن وعباس حنبل،

 مهدي: ابن وقال منه، أحفظ رأيت ما المديني: ابن وقال ثقة، علي:

 وقال مأمون، ثقة، السالم: عبد بن النعمان وقال الناس، أصدق داود أبو

 كثير وكان ثقة، بصري العجلي: وقال صدوق، ثقة حنبل: بن أحمد

 كان سعد: ابن وقال لهجة، الناس أصدق من ثقة النسائي: وقال الحفظ،

 ثبتا، ثقة مكثرًا حافظًا كان الخطيب: وقال غلط، وربما الحديث كثير ثقة

والباقون. تعليقًا البخاري له روى ومائتين، أربع أو ثالث سنة مات

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن
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الغفاري. ذر أبو-٢٢٢٠

 جنادة، بن برير اسمه وقيل: قيس، بن جنادة بن جندب اسمه قيل:

 الله، عبد بن جندب ابن وقيل: عشرقة، ابن وقيل: جندب، ابن وقيل:

 عن روى ألمه، السلمي عبسة بن عمرو أخا وكان السكن، ابن وقيل:

 عباس، وابن مالك، بن أنس عنه: وروى وسلم، عليه الله صلى الني
 أظلت »ما مرفوعًا: علي عن سبرة بن النزال قال الجهني، وهب بن وزيد

 قال ذر"، أبي من أصدق لهجة ذي من الغبراء أقلت وال الخضراء

 ثم علما، ملئ وعاء ذر أبو علي: عن هاني بن هاني عن إسحاق أبو

 يشهد لم داود: أبي عن اآلجري وقال شيء، منه يخرج فلم عليه أوكي
 ومناقبه العلم في مسعود ابن يوازي وكان ألحقه، عمر ولكن بدرًا

 مات واحد: وغير علي بن وعمرو خليفة وقال جدا، كثيرة وفضائله

 مات ثم مسعود ابن عليه وصلى المدائني: زاد وثالثين، اثنتين سنة بالربذة

الجماعة. له روى بيسير، بعده

 تاريخ عن ١٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 المقرئ وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له وروى البخاري

مسانيدهم. في خسرو وابن

رافع. أبو-٢٢٢١

اسمه قيل: وسلم، عليه الله صلى الله رسول مولى القبطي، هو
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 للعباس كان إنه يقال: هرمز، وقيل: ثابت، وقيل: أسلم، وقيل: إبراهيم،

 وكان العباس، باسالم شره لما وأعتقه وسلم عليه الله صلى للني فوهبه

 الني عن: روى بعدها، وما أحدا وشهد يشهدها، ولم بدر قبل إسالمه

 الحسن، أوالده عنه: وروى مسعود، ابن وعن وسلم، عليه الله صلى

 عثمان، قتل بعد بالمدينة مات ي. قد لوا ا قال والمعتمر، الله، وعبيد ورافع،

الجماعة. له روى علي، خالفة في مات وقيل:

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

آثاريهما. في الحسن ابن

رؤبة. أبو-٢٢٢٢

 الرحمن عبد بن شداد هو :٢٢٤/٥ »ثقاته« في قطلوبغا بن قاسم قال

 حنيفة، أبو عنه: روى الخدري، سعيد أبي عن: يروي القشيري، رؤبة أبو

عمران. بن شداد قيل. وقد

 ذكر دون ١٩٠/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

طلحة. ذكره التابعين من وقال: الترجمة، مصدر

مسنده. في خسرو ابن له روى قلت:

الكوفي. البجلي الله بنعبد جرير بن عمرو بن زرعة أبو-٢٢٢٣

عمرو، وقيل: الرحمن، عبد وقيل: الله، عبد وقيل: هرم، اسمه قيل:
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 جده، عن: وروى عليًا، رأى الواقدي، قاله جرير، وقيل: النسائي، قاله

 جرير وحفيداه جرير، بن إبراهيم عمه عنه: وروى هريرة،ومعاوية، وأبي

 له: يقال ابن لجرير كان الواقدي: قال زرعة، أبي بن أيوب ابنا ويحيى
 جريرًا سماه ابنا عمرو فولد عثمان، إمارة في هلك يكنى، كان وبه عمرو

 هريرة، أبي إلى انقطاعه وكان عليًا رأى زرعة، أبو عليه وغلب أبيه باسم

 الدارمي عثمان وقال التابعين، علماء من وكان أحاديث جده من وسمع

 في حبان ابن وذكره ثقة، صدوق خراش: ابن وقال ثقة، معين: ابن عن
الجماعة، له روى »الثقات«،

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

العالء. سفيانبن أبو-٢٢٢٤

 الحسن عن: روى (١٧٤٣٨) ٤٣٤/٩ »الجرح« في حاتم أبي ابن قال

 بن يحيى قال وكيع، عنه: روى مغفل، بن الله عبد حدثني قال: البصري،

 عن الحسن حديث سفيان أبي من أسمع أن اشتهي كنت القطان: سعيد

 يقول أبي سمعت مغفل ابن حدثني فيه: يقول كان مغفل بن الله عبد

 قال العالء، بن سفيان أبو :٣٩/٩ »التاريخ« في البخاري وقال ذلك،

 حديث العالء بن سفيان أبي من أسمع أن أشتهي كنت القطان: يحيى

 شعبة كان معقل ابن حدثني فيه: يقول كان معقل، بن الله عبد عن الحسن

وكيع. عنه: روى و عنه، يروي
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المدني. الزهري القرشي عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبو -٢٢٢٥

 واحد، وكنيته اسمه وقيل: إسماعيل، وقيل: الله، عبد اسمه قيل:

 الشعي، عامر عنه: وروى مالك، بن وأنس زيد، بن أسامة عن: روى

 الحديث، كثير فقيها ثقة كان سعدم ابن وقال الزهري، مسلم بن ومحمد

 مجورا، وجدتهم قريش من أربعة الزهري: وقال إمام، ثقة زرعة: أبو وقال

 الله وعبيد الرحن عبد بن سلمة وأبو الزبير، بن وعروة المسيب، بن سعيد

 من لذلك فحرم عباس ابن يخالف بما كثيرا سلمة أبو وكان الله، عبد ابن
الجماعة. له روى وتسعين، أربع سنة توفي كثيرا، علمًا عباس ابن

 تاريخ عن ٢٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له ورى البخاري.

مسنديهما. في خسرو وابن

-أبوسلمة:٢٢٢٦

 :٤١٩ ص اآلثار« رواة بمعرفة »اإليثار في حجر ابن الحافظ قال

 بن موسى هو حنيفة، أبو عنه: وروى الصيد، لحم في رجل عن سلمة أبو

 ويقال: الله، عبد بن موسى ولعله »التهذيب"، في الجهني مسلم

 من وهو الكوفي، الله عبد أبو ويقال: سلمة، أبو الجهني الرحمن عبد ابن

انتهى. »التهذيب«، رجال

 معين وابن وأحمد سعد وابن القطان سعيد بن يحيى وثقه قلت:
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 والنسائي والترمذي مسلم له روى عابد، ثقة حجرم ابن وقال والنسائي،

 تعليقه في الله رحمه األفغاني الوفاء أبو الشيخ فيه وهم وقد ماجه، وابن

الزهري. عوف بن الرحمن عبد بن سلمة بأبي له ترجم فإنه عليه،

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

آثاره.

 سنان بن سعيد الكوفي األصغر الشيباني سنان أبو -٢٢٢٧

البرجمي.

 وروى الشعي، وعامر جبير، بن سعيد عن: روى وقزوين، الري نزل
 رجالً كان حنبل: بن أحمد قال المبارك، بن الله وعبد الثوري، سفيان عنه:

 العجلي: وقال ثقة، معين: بن يحيى قال الحديث، بقيم يكن ولم صالحًا

 من ثقة داود: أبو وقال ثقة، صدوق حاتم: أبو وقال الحديث، جائز كوفي

 »الثقات»، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس النسائي: وقال الناس، رفعاء

 ووثقه الثقات، من الري سكن الدارقطني: وقال فاضال، عابدًا كان وقال:

 علي مسند في والنسائي والترمذي داود أبو له روى سفيان، بن يعقوب

ماجه. وابن

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

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

مسنده. في الحارثي له روى قلت:
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السوار. أبو-٢٢٢٨

 وروى حاضر، أبي عن السلمي :٤٢٠ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

 عن: روى : ه ه ٦ص المنفعة« »تعجيل في وقال يعرف، ال حنيفة أبو عنه:

 نبيذ حديث عنهما الله رضي عباس ابن عن حاضر بن عثمان حاضر أبي

 في خلفون ابن أفاده العوام بن وعباد قلت: حنيفة، أبو عنه: روى الجر،

 وقال اسمه، يعرف ال فيمن الكنى في الحاكم أحمد أبو وذكره الثقات كتاب

 سمع السلمي السوار أبو (١٧٤٧٩) ٤٣٩/٩ »الجرح« في حاتم أبي ابن

ذلك. يقول أبي سمعت العوام بن عباد عنه: روى حاضر، أبا

 الترجمة، دون ٣٤٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

 بن وطلحة والحارثي آثاريهما، في الحسن بن ومحمد يوسف أبو له وروى

مسانيدهم. في خسرو وابن محمد

 الضحاك بن مخلد بن الضحاك البصري، النبيل عاصم أبو-٢٢٢٩

الشيباني.

 سفيان عن: روى أنفسهم، من ويقال: شيبان، بني مولى إنه يقال:

 بن وعلي البخاري، عنه: وروى ثابت، بن النعمان حنيفة وأبي الثوري،

 وكان الحديث، كثير ثقة العجلي: وقال ثقة، معينن بن يحيى قال المديني،

 وقال عبادة، بن روح من إلي أحب وهو صدوق حاتم: أبو وقال فقه، له

 بن محمد وقال مثله، رأيت ما والله النبيل عاصم أبو حدثنا شبه. بن عمر
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 وقال قط، كتاب يده في ير لم خراش؟ ابن وقال فقيها، ثقة كان سعد
 سمعت البخاري: وقال واتقانا، وديانة وعلما زهدًا عليه متفق الخليلي:

 مات قط، أحدًا اغتبت ما حرام الغيبة أن عقلت منذ يقول: عاصم أبا

 وقيل: عشرة، اثنتي وقيل: عشرة ثالث وقيل: ومائتين، عشرة أربع سنة

الجماعة. له روى عشرة، إحدى

 تاريخ عن ٢٠٩/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى قلت:

العالية. أبو-٢٢٣٠

 المسند رجال بذكر اهتم أنه مع المنفعة« »تعجيل في ترجمته أجد لم

 الحديث، هذا طرق في وقع كما غادية، أبي عن محرف فلعله خسرو، البن

 شيبة، أبي ابن عند الحديث هذا طرق في وقع أيضا العالية« أبو و» هذا

 األول: مرتين: »تهذيبه« في المزي عند ترجمته وقعت وقد سيأتي، كما

 مالك، بن أنس عن: يروي الشيخين، رجال من البصري البراء العالية أبو

 رفيع اسمه العالية أبو والثاني. عباس، بن الله وعبد عمر، بن الله وعبد

وغيره. قتادة عنه ويروي عباس، بن الله عبد عن يروي الستة، رجال من

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

آثاره.
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الثقفي. عامر أبو-٢٢٣١

 روى اسمه، يعرف ال صحابي :٤٢٠ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

 كتاب في السكن بن علي أبو أخرج ربيعة، بن عامر بن الله عبد عنه:

 عن حفص، بن بكر أبي عن أنيسة، أبي بن زيد طريق من الصحابة

 أنه عامر أبو له: يقال ثقيف من رجل عن ربيعة، بن عامر بن الله عبد

 الحديث، . . خمر. رواية وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى أهدى

 الله عبد عن وقع لكن الوجه، هذا من »األوسط« في الطبراني وأخرجه

 أهدى.. تمام، أبا يكنى ثقيف من رجالً أن أبيه عن ربيعة بن عامر ابن

 موسى أبو قال تمام، أبا الثقفي وكنى ربيعة بن عامر مسند من جعله

 أخرج فقد عامر أبو إنه قلت: تصحيف، الروايتين أحد الذيل: في المديني

 مسلم، بن الوليد عن دحيم، طريق من »الصحابة« في نعيم وأبو مندة ابن

 حدثه من عن قيس، بن محمد عن جابر، عن يزيد، بن الرحن عبد عن
 فذكر . .وسلم. عليه الله صلى الني أصحاب من رجل حدثني قال:

 رجل عن فقال: اإلسناد بهذا الوليد عن غيره رواه مندة: ابن قال حديثا

.١٢٤/٤ »اإلصابة« في له وترجم انتهى. أعلم، واله عمرو أبا يكنى

 في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره،

األموي. القرشي عائشة أبو -٢٢٣٢

 العاص، بن سعيد مولى أنه الحاكم ذكر هريرة، أبي جليس
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 في سميع بن الحسن أبو ذكره الحكم، بن مروان مولى أنه غيره: وذكر

 األشعري، موسى وأبي اليمان، بن حذيفة عن: روى الرابعة، الطبقة

 قال الشامي، ومكحول معدان، بن خالد عنه: وروى هريرة، وأبي

داود. أبو له روى مجهول، القطان: وابن حزم ابن

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

هاشم. بن بنعلي -أبوالعباسيحيى٢٢٣٣

. ١٣٤٣ - ١٣٤٢ »معجمه« في المقرئ ابن ذكره

مسنده. في المقرئ ابن له وروى الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الكوفي. الجدلي الله عبد ابو -٢٢٣٤

 خزيمة عن: روى عبد، بن الرحمن عبد وقيل: عبد، بن عبد اسمه

 وإبراهيم السبيعي، إسحاق أبو عنه: وروى الفارسي، وسلمان ثابت، ابن

 وذكره ثقة، معين: ابن عن خيثمة أبي ابن قال الشعي، وعامر النخعي،

 له روى ثقة، تابعي بصري العجلي: وقال »الثقات«، في حبان ابن

والترمذي. داود أبو

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

مسانيدهم. في خسرو وابن المقرئ وابن والحارثي

المالئي. لله أبوعبد-٢٢٣٥

 الكوفي الله عبد أبو البراد، المالئي، الضي، كيسان بن مسلم هو
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 عنه: وروى ومجاهد، كيسان، وأبيه مالك، بن أنس عن روى: األعور،

 ال معين: ابن عن منصور بن إسحاق قال وشعبة، والثوري، الله، عبد ابنه

 فيه يتكلمون حاتم: أبو وقال الحديث، ضعيف زرعة: أبو وقال شيء،

 آخر: موضع في وقال فيه، يتكلمون البخاري وقال الحديث، ضعيف وهو

 وقال بشيء، ليس داود: أبو وقال عنه، أروي ال الحديث ذاهب ضعيف

 حبان: ابن وقال بالقوي، ليس آخر: موضع في وقال يضعف، الترمذي:

 ليس النسائي: وقال به، يحدث ما يدري ال فكان عمره آخر في اختلط

ماجه. وابن الترمذي له روى بثقة،

 تاريخ عن ٢٩٧/٣ 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

واقد. له ل بوعبد أ-٢٢٣٦

 زاذان عن: روى كوفي، خليدة، بن زيد مولى الله، عبد أبو واقد هو

 الثوري، وسفيان قدامة، بن زائدة عنه: وروى جبير، بن وسعيد الكندي،

 سفيان عليه وأثنى صدق، شيخ كان الثوري، قال الحجاج، بن وشعبة
 روى »الثقات«، في حبان ابن وذكره بأس، به ليس النسائي: وقال خيرًا،

النسائي. له

-٤٢٦-



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

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

ه. مسند

بالفتح - أسيد بن إسحاق األنصاري، الرحن عبد أبو -٢٢٣٧

 حماد عن: روى مصر، نزيل المروزي، الخراساني محمد أبو ويقال:

 شريح، بن حيوة عنه: وروى عمر، ابن مولى ونافع سليمان، أبي ابن

 وقال به، يشتغل ال بالمشهور، ليس شيخ حاتم: أبو قال سعد، بن والليث

 في النباتي وذكره يخطي، »الثقات« في حبان ابن وقال مجهول، عدي: ابن

 له روى تركوه، الحديث منكر فيه: قال األزدي أن وحكى الكامل"، »ذيل

ماجه. وابن أبوداود

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

السلمي. الرحن عبد أبو -٢٢٣٨

 الرحن عبد أبو بالتصغير، ربيعة بن حبيب بن الله عبد هو

 اليمان، بن حذيفة عن: روى صحبة، وألبيه القاري، الكوفي السلمي،

 النخعي، إبراهيم عنه: وروى عفان، بن وعثمان الدرداء، وأبي

 اقرأ السبيعي: إسحاق ابو قال جبير، بن وسعيد السبيعي، إسحاق وأبو

 وقال ثقة، تابعي كوفي العجلي: وقال سنة، أربعين المسجد في القرآن

 خس سنة مات ثقة، جميعهم عند هو البر: عبد ابن وقال ثقة، النسائي:

الجماعة. له روى وسبعين، اثنتين وقيل: سبعين وقيل وثمانين
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مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

 ويقال يزيد بن خالد هو الحراني، الرحيم عبد أبو -٢٢٣٩

األموي. القرشي يزيد أبي ابن

 أبي بن وزيد الجارود، بن جهم عن: روى عفان، بن عثمان مولى

 أحد قال الجراح، بن ووكيع األعور، محمد بن حجاج عنه: وروى أنيسة،

 ابن وذكره ثقة، معين: بن يحيى وقال به، بأس ال حاتم: وأبو حنبل ابن

 القاسم أبو وقال فيه، متقن الحديث حسن وقال: »الثقات»، في حبان

 في البخاري له روى ومائة، وأربعين أربع سنة مات ثقة، كان البغوي:

والنسائي. داود وأبو ومسلم األدب،

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

أبوعبيدة.-٢٢٤٠

 ويقال: الكوفي، عبيدة أبو الهذلي مسعود بن الله عبد بن عامر هو

 عن: روى مسعود، بن الله عبد بن الرحمن عبد أخو وهو كنيته، اسمه

 بن الحارث بن وعمرو مسعود، بن الله عبد وأبيه عازب، بن البراء

 ونافع مرة، بن وعمرو النخعي، يزيد بن إبراهيم عنه: وروى المصطلق،
 هل الله، عبد بن عبيدة أبا سألت مرة: بن عمرو قال مطعم، بن جبير ابن

 كان ذكره: حديث في داود: أبو وقال ال، قال: شيائ؟ الله عبد من تذكر

 كانوا حنبل: بن أحمد وقال سنين، سبع ابن أبوه مات يوم عبيدة أبو
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 ولم اسمه، يعرف ال الترمذي: وقال الرحمن، عبد على عبيدة أبا يفضلون

 من أبيه مجديث أعلم عبيدة أبو لدارقطني. ا وقال شيائ، أبيه من يسمع

 اثنتين سنة وقيل: إحدى، سنة دجيل ليلة فقد ونظرائه، مالك بن حنيف

الجماعة. له روى وثمانين،

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

مسنده. في خسرو وابن آثاره،

العطوف. -أبو٢٢٤١

 مشهور منهال، بن جراح هو م٣٨٧ ص »اإليثار« في الحافظ قال
 قال :١٢٨ المنفعة« »تعجيل في الحافظ وقال ضعفه، على متفق بكنيته،

 وقال الحديث، منكر ومسلم: البخاري وقال غفلة، صاحب كان أحد:

 وقال بالكذب، اتهم من باب في البرقي ابن وذكره كذاب، حبان: ابن

 وقال متروك، والدارقطني: النسائي وقال حديثه، يكتب ال المديني: ابن

قائم. حديثه الحاكم: أحمد أبو وقال شيء، ليس معين: ابن

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

آثاريهما. في الحسن ابن

الكوفي. الهمداني الوداعي عطية أبو -٢٢٤٢

 وقيل: حمرة، ابن وقيل: عامر، أبي ابن وقيل: عامر، بن مالك اسمه
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 جندب، أبي ابن وقيل: جندب، بن عمرو اسمه وقيل: حمرة، أبي ابن

 األجدع، بن ومسروق مسعود، بن الله عبد عن: روى اثنان، إنهما وقيل:

 معين: بن يحيى قال سيرين، بن ومحمد األعمش، سليمان عنه: وروى

 داود: أبو وقال صالحة، أحاديث وله ثقة كان سعد: بن محمد وقال ثقة،

 على الزبير بن مصعب والية في توفي »الثقات»، في حبان ابن وذكره ثقة،

ماجه. ابن سوى الجماعة له روى الكوفة،

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

أبوعلي.-٢٢٤٣

 بن جعفر عن تمام، عن الصيقل، هو:٤٢١ ص »اإليثار« في الحافظ قال

 ترجمة في بينته وقد اضطراب، حديثه في حنيفة، أبو عنه وروى طالب، أبي

انتهى. »تمام«،

 روى الصيقل الرداد علي أبو :١٣٥١ المنفعة« »تعجيل في وقال

 الثوري، عنه: وروى السواك، في جده عن أبيه، عن تمام، بن جعفر عن:

انتهى. مجهول، السكن بن علي أبو قال: الحسن وسماه حنيفة، وأبو

 حنيفة، أبو اإلمام عنه: روى وقد اثنين، برواية الجهالة ترتفع قلت:

والحديث. الفقه أئمة وهم ومنصور، والثوري،

 أسد، بني مولى الصيقل علي أبو :٨٩٨١ »اللسان« في الحافظ وقال
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 عنه: وروى بالسواك، األمر في العباس عن أبيه، عن تمام، بن جعفر عن

 »مسند« في عنه الثوري ورواية عنه، روى الثوري إن وقيل: منصور،

 عن مشهور الحديث فإن السند، من سقط منصورا وكان أحد، اإلمام

 علي أبو (:١٧٦٣٠) ٤٥٥/٩ »الجرح« في حاتم أبي ابن وقال انتهى. منصور،

 والثوري، منصور، عنه: وروى تمام، بن جعفر عن: روى الصيقل
 الحسن بن علي عن روايته :٣٩٩ ص »مسنده« في نعيم أبو الحافظ وقال

 علي، أبو جعفر ويقال: الحسن، أبو علي ويقال: الزراد، الحسن ابن

 حديث :٧ ٤ للدارقطني البرقاني سؤاالت وفي انتهى. يعلى، أبو وقيل:

 وفي به، بأس ال علي أبو فقال: الصيقل علي أبو رواه الذي السواك

 في حاتم أبي وابن »تاريخه"، في البخاري ذكره وقد منه، فيه اضطراب الحديث
 وقال انتهى. تعديال، وال جرحا فيه يذكرا ولم والتعديل«، »الجرح

 في اختلفوا الزراد الحسن أبو :٤٩٩/٢ المسانيد« »جامع في الخوارزمي

 في واختلفوا الحسن، بن جعفر وقيل: الحسن، بن علي هو فقيل: اسمه،

 معروف أنه على واتفقوا الحسن، أبو وقيل: علي، أبو فقيل: كنيته،

انتهى. السواك، في حديثا حنيفة أبو اإلمام عنه ويروي بالصيقل،

 الهمداني المرهي زرارة بن الله عبد بن ذر هو عمر أبو-٢٢٤٤

الكوفي. عمر أبو

 بن سعيد عن الله عبد بن ذر :٣٩٣ ص »اإليثار« في الحافظ قال
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 هو »التهذيب"، في معروف ثقة المرهي، هو عمر ابنه عنه: وروى جبير،
بالغا. ٣٣ ص ليلى« أبي وابن حنيفة أبي »اختالف في يوسف أبي عند

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

آثاريهما. في الحسن ابن

العوجاء. أبو -٢٢٤٥

 الكوفي، مسروق صديق العشار . ٤٢١ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

انتهى. له. رواية ال الكوفة، على كان لما لزياد يلي كان

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

آثاريهما. في الحسن ابن

 الصيرفي الهيثم أبي بن الهيثم هو حبيب بن الهيثم غسان أبو -٢٢٤٦

الكوفي.

 سليمان، أبي بن حماد عن: روى حبيب، بن الخالق عبد أخو

 النعمان حنيفة وأبو الحجاج، بن شعبة عنه: وروى جحيفة، أبي بن وعون

 وأشد أحاديثه أحسن ما وقال: حنبل، بن أحمد عليه أثنى ثابت، ابن

 معين! بن يحيى وقال الرأي، أصحاب عنه يروي كما ليس استقامتها،

 حبان ابن وذكره صدوق، الحديث في ثقة حاتم: وأبو زرعة أبو وقال ثقة،

 إلى أخرج أن أردت حيث لشعبة: قلت عوانة، أبي وعن »الثقات"، في

المزي. له يرمز لم الصيرفي: الهيثم قال: ألزم؟ من الكوفة
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 عن ٣٤٤ ،٣٢١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

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

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

مسنديهما. في خسرو وابن

غسان. أبو-٢٢٤٧

 المرادي أو التيمي غسان أبو :٤٢١ ص »اإليثار« في الحافظ قال

 وعطاء، البصري، الحسن عن: روى غسان، بن يحيى اسمه الكوفي،

مستور. ومسعر، الثوري، وسفيان حنيفة، أبو عنه: وروى وغيرهما،

 ذر أبي عن الحسن، عن غسان أبو :١٣٦٥ المنفعة« »تعجيل في وقال

 روى قلت: الله، رحمه حنيفة أبو عنه: وروى أمانة، اإلمارة بحديث

 هو وقال: »الكنى«، في الحاكم أحمد أبو ذكره سعد، بن الليث أيضا عنه:

 ثم الليث، عنه روى الحسن، عن روى الرحمن، عبد بن حكيم غسان أبو

 الهيثم أبي بن الهيثم وهو آخر، حنيفة أبي شيخ أن يحتمل أنه لي ظهر

 هذا الحارثي أخرج وقد غسان، أبو كنيته أن ثبت إن الصيرفي، حبيب

 عن الهيثم، عن حنيفة أبو موضع. في فقال حنيفة« أبي »مسند في الحديث

 من لمأر لكن الحسن، عن غسان، أبي عن حنيفة أبو موضع: وفي الحسن،

 صرح قلت: سمى. فقد الليث شيخ وأما غسان، أبو الهيثم كنية بأن صرح

الهيثم. اسمه غسان أبو :١٧٢٧ قبل مسنده في الحارثي
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 يعرف لم وقال: ،٣٤٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

اسم. له

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

مسنديهما. في خسرو وابن

 بالضاد - ناضر بن هانى بن حيي هو المعافري، قبيل أبو-٢٢٤٨

المصري. سريع بني ثممن يمنع، بن - المعجمة

 عنه: وروى عمرو، بن الله وعبد الصامت، بن عبادة عن: روى

 معين بن ويحيى حنبل بن أحمد قال سعد، بن والليث المسيب، بن الله عبد

 شيبة: بن يعقوب وقال الحديث، صالح حاتم: أبو وقال ثقة، زرعة: وأبو

 كان وقال: »الثقات«، في حبان ابن ٥ وذكر والفتن، بالمالحم علم له كان

 سنة مات المصري، صالح بن وأحمد والعجلي الفسوي، ووثقه يخطي

 في داود وأبو العباد« »أفعال في البخاري له روى ومائة، وعشرين ثمان

التفسير. في ماجه وابن والنسائي والترمذي »القدر«

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

 الله صلى الله رسول فارس السلمي، األنصاري قتادة أبو -٢٢٤٩

وسلم. عليه

 والمشهور عمرو، وقيل: النعمان، وقيل: ربعي، بن الحارث اسمه

 وسلم، عليه الله صلى الني عن روى المدني، السلمي ربعي بن الحارث
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 ثابت، ولداه عنه: وروى الخطاب، بن وعمر جبل، بن معاذ وعن
 وقال بعدها، وما أحدًا شهد سعدم ابن قال مالك، بن وأنس الله، وعبد

 سلمة بن إياس وقال يصح، وال بدريًا كان يقال: أحمد: أبو الحاكم

 وقال قتادة، أبو نا فرسان خير وسلم: عليه الله صلى الني قال أبيه عن

 قتادة، أبو مني خبير هو من أخبرني الخدري: سعيد أبي عن نضرة أبو

الجماعة. له روى وخسين، أربع سنة مات

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

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره،

قحافة. أبو-٢٢٥٠

 بكر، أبي والد التيمي، القرشي كعب بن عمرو بن عامر بن عثمان هو

 في حجر ابن قال قيلة، اسمها وقيل: العدوية، العزى عبد بنت آمنة أمه

 صلى الني خرج لما قال الله عنعبد الفاكهي أسند :٤٦٠/٢ »اإلصابة«
 عنه؟ يخبرني أحد هل وانظر، أستخبر، ذهبت الغار: إلى وسلم عليه الله

 فلما هراوة، ومعه علي فخرج قحافة، أبا فوجدت بكر أبي دار فأتيت

 ابني، علي أفسدوا الذين الصباة من هذا يقول. وهو نحوي، اشتد رآني

 بإسناد »المغازي« في إسحاق ابن فروى الفتح، يوم إلى إسالمه تأخر

 الني ونزل الفتح عام كان لما قالت: بكر، أبي بنت أسماء عن صحيح،
 أصغر من كانت له البنة قحافة أبو قال طوى، ذا وسلم عليه الله صلى

- ٤٣٥ -



المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 فأشرفت بصره، كف قد وكان قبيس، أبي على بي أشرفي بنية، أي ولده.
 عليه الله صلى الله رسول دخل فلما وفيه: بطوله، الحديث فذكر عليه...

 الله رسول رآه فلما يقوده، بأبيه جاء حتى بكر أبو خرج المسجد وسلم

 فقال آتيه! حتى بيته في الشيخ تركت »هال قال: وسلم عليه الله صلى

 ثم يديه، بين وأجلسه إليه، مشي أن أحق الله، رسول يا إليك هو يمشي

 الحديث، بكر.. أبو قام ثم تسلم"، »أسلم فقال: صدره، على مسح

 هو قتادة: قال إسحاق، ابن حديث من »صحيحه« في حبان ابن أخرجه

 مات اإلسالم، في خليفة ورث من أول وهو اإلسالم، في مخضوب أول

سنة. وتسعون سبع وله عشرة، أربع سنة قحافة أبو

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

مسنده. في والحارثي آثاره،

القعقاع. أبو-٢٢٥١

 وقال: (،٢٣٩١)١٩/٤ »ثقاته« من التابعين أتباع في حبان ابن ذكره

 بن والضحاك البصريين، عن يروي الجرمي، القعقاع أبو خالد بن الله عبد

 !٧٧ /ه الكبير« »التاريخ في البخاري وقال العراقيون، عنه روى مزاحم،

 في وقال منقطع، شيبة أبي ابن نسبه الجرمي، القعقاع أبو خالد بن الله عبد

 بن سلمة عن سفيان، عن وقبيصة: وكيع قال القعقاع، أبو :٦٤/٩ الكنى

 وقال حرام، النساء محاش قال: الله عبد عن الحرامي، القعاع أبي عن تمام،
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 القعقاع أبو خالد بن الله عبد (٧٥٣٤) ٥١/٥ »الجرح« في حاتم أبي ابن

 الله عبد أبو تمام بن سلمة عنه: روى مسعود، ابن عن: روى الجرمي،

انتهى. لشقري، ا

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

مسنده. في خسرو وابن

العيشي. كباش أبو-٢٢٥٢

 »نعم هريرة: أبي عن روى عياش، أبو وقيل: السلمي، وقيل:

 أنه محمد أبو حكى الرحمن، عبد بن كدام عنه: وروى الجذع"، األضحية

 كباش وأبو جاء ما جاء هنا فمن قال: عليه فثارت المدينة إلى كباشا جلب

 قال الترمذي، له روى انتهى. كان، الله ماشاء كباش أبو ما أدراك وما

مجهول. هو :١٧٧٩٦ »الجرح« في حاتم أبي ابن

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

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في الحسن ابن

أبوكثير.-٢٢٥٣

 بن الله عبد وقيل. األقمر بن زهير اسمه الكوفي، الزبيدي كثير أبو لعله

 بن الله وعبد علي عن: روى إثنان، إنهما وقيل: جهان، وقيل: مالك

 تابعي كوفي العجلي: قال الزبيدي، الحارث بن الله عبد عنه: وروى عمر،
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 »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة األقمر بن زهير النسائي: وقال ثقة،

والنسائي. والترمذي داود أبو له روى

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

في-

 الطالق في ذكر له كبير، تابعي :٤٢٢ ص »اإليثار« في حجر ابن قال

 (١٧٧٩٤) ٤٧١/٩ »الجرح« في حاتم أبي ابن وقال له، رواية وال

 عنه: روى هريرة، وأبا مسعود، بن الله وعبد مالك، بن سعد سمع:

 في البخاري وذكره ذلك، يقول أبي سمعت مرة، بن الله وعبد الشعي،

 مسعود، وابن مالك، بن سعد سمع: كنف، أبو :٦٥/٩ الكبير« »التاريخ

مرة. بن الله وعبد الشعبى، عنه: روى هريرة، وأبا

العسكري. الجواليقي زياد بن موسى بن احمد بن الله عبد محمد أبو -٢ ٢٥٥

 »األنساب« في ي السمعان قال مكرم، عسكر أهل من بعبدان المعروف

 طلبه في وتعب جمعه في رحل وممن الحديث، أئمة أحد كان م٣٣٥/٣

الحفاظاألثبات. وكانمن

مسنده. في المقرئ ابن له روى و الخوارزمي له يترجم لم قلت:

-أبومحمد.٢٢٥٦

 محمد، أبو وقال: ،٦٦/٩ »التاريخ« من الكنى في البخاري ذكره
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 ابن وذكره عبيد، بن إبراهيم عنه: روى مسعود، ابن أصحاب من وكان

 البخاري، قاله علىما واقتصر (١٧٨٠ )ه ٤٧٢/٩ »الجرح« في حاتم أبي

 يروي محمد، أبو وقال: ١٧٠/٣ »ثقاته« من التابعين في حبان ابن وذكره

 في حجر ابن وقال رفاعة، بن عبيد بن إبراهيم عنه روى مسعود، ابن عن
 إبراهيم عنه روى مسعود، ابن صاحب محمد أبو :٥٩٣ ص »التعجيل«

 ذكره بنيته»، أعلم الله الصفين بين قتيل »رب حديثه: رفاعة بن عبيد ابن

»الثقات«. في حبان ابن

 يروي وقال: ،٣٤٥/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكره قلت:

مسعود. ابن عن حنيفة أبو اإلمام عنه

آثاره. في يوسف أبو له وروى قلت:

-أبوماجد.٢٢٥٧

 قاله نضلة، بن عائذ اسمه الكوفي، العجلي الحنفي ماجدة أبو ويقال:

 بن الله عبد بن ويحيى أيوب، عنه: وروى مسعود، ابن عن روى حاتم: أبو
 يحيى غير عنه روى أحدًا أن نعلم ال المديني: بن علي قال الجابر، الحارث

 قال: ماجد؟ أبو من أمتحنه: الجابر ليحيى قلت عيينة: ابن قال الجابر،

 البخاري: وقال منكر، حديث غير روى وقد البصرة، من علينا طرأ شيخ

 طير قال: ماجد؟ أبو من الجابر: ليحيى قلت عيينة: ابن عن الحميدي قال

 عدي ابن وأخرج مجهول، الترمذي: وقال الحديث، منكر وهو علينا طرأ
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 يحيى عنه روى الذي ماجد أبا ولكن بأس به ليس الجابر يحيى أحمد: عن

ماجه. وابن والترمذي داود أبو له روى يعرف، ال

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

مسنده. في خسرو وابن آثاريهما، في الحسن ابن

داود. بن علي هو المتوكل، -أبو٢٢ه٨

 عن: روى البصري، الساجي الناجي المتوكل أبو داود ابن وقيل:

 عنه: وروى الجرشي، وربيعة عباس، بن الله وعبد الله، عبد بن جابر

 وعلي زرعة وأبو معين بن يحيعى قال البناني، وثابت الطويل، وحميد قتادة،

 العجلي ووثقه »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، والنسائي: المديني ابن

الجماعة. له روى ومائة، ثمان سنة مات والبزار،

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

 أسيرة بن ثعلبة بن عمرو بن عقبة البدري، مسعود أبو —٢٢٥٩

األنصاري.

 بن عامر بنت سلمى وأمه وسلم، عليه الله صلى الني صاحب

 محمد وقال أصغرهم، وكان السبعين، مع العقبة شهد الله، عبد بن عوف

 بين وليس بدرا، يشهد ولم المشاهد، من بعدها وما أحدًا شهد سعد: ابن
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 مشهور :٤٩٠/٢ »اإلصابة« في الحافظ وقال اختالف، ذلك في أصحابنا

 فقال بدرا، شهوده في واختلفوا العقبة، شهد أنه على اتفقوا بكنيته،

 بأحاديث واستدل شهدها، بأنه البخاري وجزم إليها، فنسب نزلها األكثر:

 بن عروة حديث منها شهدها، بأنه التصريح بعضها في صحيحه في أخرجها

 عليه فدخل العصر المغيرة أخر قال: مسعود أبي بن بشير عن الزبير،

 سالم بن عتبة أبو وقال بدرًا، شهد وكان عمرو بن عقبة مسعود أبو

 إسحاق ابن يذكره لم البرقي: ابن وقال بدرا، شهد الكنى: في ومسلم

 الكوفة أهل الطبراني: وقال شهدها، أنه أحاديث عدة في وورد فيهم،

 ببدر ماء نزل إنه وقيل؟ فيهم، المدينة أهل يذكره ولم شهدها، يقولون:

 انتهى. الكوفة، على مرة واستخلف علي أصحاب من وكان إليه فنسب

الجماعة. له روى ذلك، غير وقيل وأربعين، اثنتين أو إحدى سنة مات

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

ألغر. مسلم أبو-٢٢٦٠

 الله عبد أبو أنه قوم وزعم الكوفة نزل المدني، مسلم أبو األغر هو

 هريرة، وأبي الخدري، سعيد أبي عن: روى وهم، وهو األغر سلمان

 األقمر، بن وعلي مصرف، بن وطلحة ثابت، أبي بن حبيب عنه: وروى

 »الثقات"، في حبان ابن وذكره ثقة، البزارم وقال ثقة، تابعي العجلي: قال

والباقون. األدب في البخاري له روى
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 في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

ه. مسند

الزاهد. اليماني الخوالني مسلم أبو -٢٢٦١

 دارًا وسكن الشام، نزل ثواب، ابن ويقال: ثوب، بن الله عبد اسمه

 وسلم، عليه الله صلى الني يطلب رحل قد وكان دمشق، من بالقرب

 أبابكر، ولقي الطريق، في وهو وسلم عليه الله صلى الني فمات

 بن عطاء عنه: وروى الخطاب، بن وعمر الصامت، بن عبادة عنم روى

 الطبقة في سعد بن محمد ذكره الخوالني، مسلم بن وشرحبيل رباح، أبي

 ثقة، معين: بن يحيى وقال ثقة، كان وقال: الشام، أهل تابعي من الثانية

 ابن وذكره وعبادهم، التابعين كبار من ثقة تابعي شامي العجلي: وقال

 سوى الجماعة له روى معاوية، بن يزيد زمن في توفي »الثقات«، في حبان

البخاري.

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

٠ مسندبهما

 بن مسلمة بن الله عبد بن الحكم هو البلخي، مطيع ابو —٢٢٦٢

لرحن. ا عبد

 حسان، بن هشام عن: حدث :٢٢٣/٨ »التاريخ« في الخطيب قال

 أنس، بن ومالك حنيفة، وأبي يونس، بن وإسرائيل طهمان، بن وإبراهيم
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المجلدالثامنعشر الحديثية الموسوعة

 خراسان، أهل من وجماعة منيع، بن أحمد عنه: روى الثوري، وسفيان
 مرة غير بغداد وقدم بلخ، قضاء وولي بالرأي، بصيرًا فقيها كان وقال:

 األولى جمادى من خلت عشرة الثنتي السبت ليلة ببلخ ومات بها، وحدث
 اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال مختصرًا انتهى ومائة، وتسعين تسع سنة

 وكان خراسان، أهل به وتفقه عنه، وروى حنيفة بأبي تفقه : ١٠٩٧/٤
 ابن وقال ويجله، يعظمه المبارك ابن كان للمسائل، حافظًا بالرأي، بصيرًا

 المنة له المبارك: ابن وقال حديثه، تركوا داود: أبو وقال ضعيف، معين:

 مقام قام مطيع أبو قاضيكم أنس: بن مالك وقال الدنيا، أهل جميع على

األنبياء.

 العوام أبي ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

مسانيدهم. في محمد بن وطلحة والحارثي

نافذ. واسمه حجازي عباس بن الله عبد مولى معبد أبو —٢٢٦٣

 األحول، سليمان عنه: وروى عباس، بن الله عبد مواله عن روى

 ثقة، زرعة: وأبو معين بن ويحيى حنبل بن أحمد قال دينار، بن وعمرو

 حسن ثقة كان سعد: بن محمد وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره

 له روى تسع، سنة وقيل: ومائة، أربع سنة بالمدينة مات الحديث،

الجماعة.

مسنده. في الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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السلمي. نصر أبو-٢٢٦٤

 في الحافظ قال النخعي، إبراهيم عنه وروى عنه، الله رضي علي عن

 شيوخه في وذكر عمرا، أباه »الثقات« في خلفون ابن سمى »التعجيل«:

 ،٧٦/٩ الكبير« »التاريخ في البخاري ذكره ابنه، عنه الرواة وفي عمر، ابن

 الحارث، بن مالك عنه: وروى عليا، وسمع عمر ابن بن نصر أبو وقال:

 عمرو بن نصر أبو (:١٧٩٣٢) ٤٥٨/٩ »الجرح« في حاتم أبي ابن وقال
 ذلك، يقول أبي سمعت وابنه، الحارث، بن مالك عنه: روى عليًا، سمع

 يعرف ال فيمن الحاكم أحمد أبو ذكره :٤٢٢ ص »اإليثار« في الحافظ وقال

 بن ومالك ابنه، عنه: روى عمر، ابن عن روى عليا، سمع فقال: اسمه،

 السنن« »إعالء في التهانوي الشيخ الجهالة هذه رفع وقد مستور، الحارث،

 الحارث، بن ومالك وإبراهيم، ابنه، عنه: ثالثة برواية ٢٧٦ ،٢٧٥/١٠

المدينة«. أهل على »الحجة محقق عليه علق ما وانظر

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

مسنده. في خسرو وابن آثاريهما، في الحسن ابن

النضر. -أبو٢٢٦٥

 النضر أبو الله عبد بن مسلم :٤١١ ص »اإليثار« في الحافظ قال

 أحمد أبو ذكره شعبة، عنه وروى الرحمن، عبد بن حملة عن روى الشامي،

توقف لكن »صحيحه« في حديثه خزيمة ابن وأخرجه »الكنى"، في الحاكم
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٢٦٥/٧ الكبير« »التاريخ في البخاري وذكره توثيقه، في

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

آثاره.

الرحمن. عبد بن يسار اسمه الوليد، أبو -٢٢٦٦

 وقال المزي، نقله ميناء، بن سعيد هو غيره: وقال حاتم، أبو قاله

 حكاه وكذا »الثقات»، في حبان ابن قول هذا »التهذيب«: في الحافظ

 ذباب أبي ابن البختري مولى ميناء بن سعيد أن شك وال تخريجه، في الجوزقي

 وغيرهما، ومسلم البخاري بذلك كناه فقد الوليد، أبا يكنى الحجازي

 فهو وإال الشيخان له أخرج ثقة، فهو ميناء بن سعيد هو كان فإن انتهى.

مجهول.

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

مسنديهما. في الباقي عبد ابن

-أبوهارون.٢٢٦٧

 عن: روى البصري، العبدي هارون أبو جوين، بن عمارة هو

 سلمة، بن وحماد زيد، بن حماد عنه: وروى سعيد، وأبي عمر، بن الله عبد

 شعبة، ضعفه سعيد: بن يحيى عن المديني ابن قال الثوري، وسفيان

 يحيى تركه البخاري: وقال مات، حتى عنه يروي عون ابن ومازال
 وقال الحديث، ضعيف زرعة: أبو وقال بشيء، ليس أحمد: وقال القطان،
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 متروك النسائي: وقال حرب، بن بشر من أضعف ضعيف حاتم: أبو

 »أفعال في البخاري له روى ومائة، وثالثين أربع سنة مات الحديث،

ماجه. وابن والترمذي العباد«

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

الواسطي. الرماني هاشم أبو -٢٢٦٨

 األسود، أبي ابن وقيل: األسود، ابن وقيل: دينار، بن يحيى اسمه

 بن وسعيد وعكرمة، وائل، أبي عن: وروى أنسا، رأى نافع ابن وقيل:

 أحمد قال المعتمر، بن ومنصور وشعبة، الثوري، عنه: وروى جبير،

 صدوقًا، فقيهًا كان حاتم: أبو وقال ثقة، والنسائي: زرعة وأبو معين وابن

 وقال: والمحدثين، الفقهاء من بواسط كان من تسمية في سعد ابن وذكره

 بيان بن الحميد عبد وقال »الثقات«، في حبان ابن وذكره ثقة، كان

الجماعة. له روى ومائة، وعشرين اثنتين سنة مات أبيه: عن الواسطي

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

آثاره.

اليماني. الدوسي هريرة أبو-٢٢٦٩

 اختلف الصحابة، وحافظ وسلم، عليه الله صلى الله رسول صاحب

 صخر، بن الرحمن عبد اسمه فقيل: كثيرا، اختالفًا أبيه واسم اسمه في

 ابن وقيل: عامر، ابن وقيل: عائذ، بن الله عبد وقيل: غنم، ابن وقيل:
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 وقيل: ثرمل، ابن وقيل: هانئ، ابن وقيل: وذمة، بن سكين وقيل: عمرو،

 بن يزيد وقيل: عمير، ابن وقيل: شمس، عبد بن عامر وقيل: صخر، ابن

 بن عبيد وقيل: غنم، وقيل: شمس، عبد وقيل: نهم، عبد وقيل: عشرقة،

 الحارث، بن سعيد وقيل: عامر، ابن وقيل: غنم، بن عمرو وقيل: غنم،
 كان ويقال عامر، بن عمير اسمه الكلي: بن هشام وقال ذلك، غير وقيل

 الله رسول فسماه األسود، أبو وكنيته شمس، عبد الجاهلية في اسمه

 يحمل كان هرة ألجل قيل: هريرة، أبا وكناه الله عبد وسلم عليه الله صلى

 الله صلى الني عن روى صبيح، بنت ميمونة أمه إسم إن وقيل؟ أوالدها،

 عنه: وروى وعائشة، وعمر، بكر، أبي وعن الطيب، الكثير وسلم عليه

 نحو عنه: روى البخاري: قال وأنس، عمر، وابن عباس، وابن المحرر، ابنه

 وغيرهم، والتابعين الصحابة من العلم أهل من أكثر أو رجل ثمانمائة من

 في خيبر وكانت خيبر، عام وإسالمه مقدمه كان علي: بن عمرو وقال

 كل من أحفظ كان هريرة أبا فإن النبوة عالمات من وهو سبع، سنة المحرم

 جاء ما كلهم الصحابة من أحد عن يأت ولم عصره، في الحديث يروي من

 مات عروة: بن هشام عن عيينة ابن وقال كثيرة، ومناقب فضائل وله عنه،

 علي بن وعمرو خليفة أرخه وفيها وخسين، سبع سنة وعائشة هريرة أبو

 معشر وأبو عدي بن والهيثم ربيعة بن ضمرة وقال وجماعة، بكر وأبو

الجماعة. له روى ثمان، سنة مات

 تاريخ عن ٣١٤/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:
-٤٤٧-
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 المقرئ وابن والحارثي آثاره، في الحسن بن محمد له وروى البخاري

مسانيدهم. في خسرو وابن

 بن عيسى بن يحيى بن المثنى بن علي بن أحمد يعلى أبو -٢٢٧٠

الموصلي. التيمي هالل

 اإلسالم، شيخ الحافظ باإلمام م ١٧٤/١٤ »السير« في الذهي وصفه

 سنة شوال ثالث في ولد وقال: والمعجم، المسند وصاحب الموصل، محدث

 لقي منه، إسنادا وأعلى سنين، بخمس النسائي من أكبر فهو ومائتين، عشر

 بن أحمد بن محمد وخاله أبيه باعتناء األمصار إلى حداثته في وارتحل الكبار

 بن وأحمد الطويل، حاتم بن أحمد من: وسمع العالية، بهمته ثم المثنى، أبي

 حبان، وابن الكنى، في النسائي عنه: وحدث منيع، بن وأحمد جميل،

 المتقنين من هو حبان: ابن وقال مأمون، ثقة الدارقطني: قال والطبراني،

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

 وجل، عز لله يحدث كان ألنه يعلى، أبي مسند إال الوجه على مسندا

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

أصحاب من الفقه أخذ ألنه نعم الذهي - قلت حنيفة. أبي رأي على

 سبع سنة مات الثقات، أحد يعلى أبو مندة: ابن وقال يوسف، أبي

وثالثمائة.

مسنده. في المقرئ ابن له وروى الخوارزمي له يترجم لم قلت:
-٤٤٨-
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-أبويوسف.٢٢٧١

 البزاز بكر أبو البختري بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن يعقوب هو

 بن الله رزق سمع: :٢٩٣/١٤ »التاريخ« في الخطيب قال بالجراب، يعرف

 عنه: روى عرفة، بن والحسن الطوسي، مسلم بن وعلي موسى،
 أن الخالل: لي وذكر القواس، عمر بن ويوسف شاهين، وابن الدارقطني،

 الحافظ: عمر بن علي قال الثقات، شيوخه جملة في ذكره القواس يوسف

 سعيد بن الغني عبد وقال مكثرا، مأمونا ثقة كان عنه، كتبنا جراب، لقبه

 وثالثمائة، وعشرين اثنتين سنة اآلخر ربيع شهر في مات ثقة، الحافظ:

 :٤٦٩/٧ اإلسالم« »تاريخ في الذهي وقال الجمعة، ليلة في ساجد وهو

الراء. وتخفيف الجيم بفتح الجراب

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

٠ يهما مسند

-٤٤٩-



كتاباألبناء
بريدة. ابن-٢٢٧٢

المروزي. األسلمي حصيب بن بريدة بن سليمان هو

(.٨٢٤ ) برقم األسماء في ترجمته تقدمت

ابنجريج. -٢٢٧٣

 الوليد، أبو األموي، القرشي جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد هو

 الزهري، مسلم بن ومحمد العزيز، عبد أبيه عن: روى المكي، خالد وأبو

 صنف من أول حنبل: بن أحد قال وسفيانان، حمادان، عنه: وروى

 الناس أثبت جريج، وابن دينار، بن عمر آخر: موضع في وقال الكتب،

 الكتاب، من عنه روى ما كل في ثقة معين: بن يحيى وقال عطاء، في
 مكي، ثقة العجلي: وقال جدا، الحديث كثير ثقة كان سعد: ابن وقال

 وذكره األئمة، من بخ زرعة: أبو وقال الحديث، صالح حاتم: أبو وقال

 ومتقنيهم، الحجاز أهل فقهاء من كان وقال: »الثقات»، في حبان ابن

 »الميزان«: في الذهي وقال حجة، ثقة شاهين ابن وقال يدلس، وكان

 قد كونه مع ثقته على مجمع نفسه في وهو يدلس الثقات األعالم أحد
 ذلك، في الرخصة يرى كان المتعة، نكاح امرأة سبعين من نحوًا تزوج

وقيل: ومائة، خمسين سنة مات صدوقا، كان خراش: ابن وقال

— ٤٥٠ —
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الجماعة. له روى ومائة، وأربعين تسع سنة

 تاريخ عن ٢٣٨/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي له ترجم قلت:

 الشافعي شيوخ أكثر وشيخ الحديث أئمة إمام أنه مع وقال: البخاري،

 شيوخ شيخ وهو المسانيد، هذه في حنيفة أبي اإلمام عن يروي ومسلم،

 الحميد عبد بن مسلم عن مسنده في الشافعي روى فقد الشافعي، اإلمام

الخفين. على المسح في شعبة بن المغيرة حديث جريج ابن عن

مسانيدهم. في الباقي عبد بن ومحمد محمد بن وطلحة الحارثي له روى قلت:

 حفص بن عمر بن أحد بن علي هو الحمامي، ابن-٢٢٧٤

الحمامي. بابن المعروف المقرئ الحسن أبو

 السماك، بن عمرو أبا سمع: ٣٢٩/١١ »التاريخ"، في الخطيب قال

 وخلقا قانع، بن الباقي وعبد الخلدي، وجعفرا النجاد، سلمان بن وأحمد

 حسن فاضال دينا صادقا وكان عنه، كتبنا الطبقة، هذه من غيرهم

 بالجانب يسكن وكان وقته، في وعلوها القراءات، بأسانيد وتفرد االعتقاد،

 أبي بن الفتح أبو وقال الغابات، درب في السالح سوق ناحية الشرقي

 الحسن أبي من كلمة ليسمع خراسان من رجل رحل لو الفوارس:

 مات عندنا، ضائعة رحلته تكن لم الفرضي، أحمد أبي من أو الحمامي،

 اإلسالم« »تاريخ في الذهي له وترجم وأربعمائة، عشرة سبع سنة

٢٨٥/٩.

-٤٥١-
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مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

الحوتكية. ابن -٢٢٧٥

 الحوتكية ابن عن الحديث في يرد ما وأكثر التميمي، الحوتكية بن يزيد هو

(.٢١٤٨) برقم األسماء في ترجمته تقدمت مسمى، غير

 بن يحيى بن زكريا بن محمد بن العباس بن محمد هو حيويه، ابن -٢٢٧٦

حيويه. بابن المعروف الخزاز عمر أبو معاذ

 إسحاق بن الله عبد سمع: :١٢١/٣ »التاريخ« في الخطيب قال

 بن خلف بن ومحمد الباغندي، سليمان بن محمد بن ومحمد المدائني،

 طول وكتب الكثير سمع ثقة، وكان ذكرهم، يطول وخلقا المرزبان،

 ومغازي سعد، بن محمد طبقات مثل: الكبار، المصنفات وروى عمره،

 األموي، سعيد ومغازي األنباري، ابن بكر أبي ومصنفات الواقدي،

 فيه وكان مكثرا، كان األزهري: وقال ذلك، وغير خيثمة أبي ابن وتاريخ

 أبي كتاب من فيقرأه منه أصله يقرب وال شيثا يقرأ أن أراد ربما تسامح،

 مع وكان سماعه، فيه يكن لم وإن الكتاب بذلك لثقته الرزاز بن الحسن

 ذكرا وذكره حسنا، ثناء عليه فأثنى حيويه ابن ذكر العتيقي سمعت ثقة ذلك

 البرقاني: وقال مروءة، ذا دينا، صالحا، ثقة، كان وقال: ذلك، في وبالغ جميال،

 في الذهي وزاد انتهى. وثالثمائة، وثمانين اثنتين سنة مات حجة، ثبت ثقة

المحدثين. علماء من المسند... الثقة المحدث اإلمام :٤٠٩/١٦ »السير«

-٤٥٢-
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مسنده. في خسرو ابن له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:

رباح. أبي ابن -٢٢٧٧

 القرشي رباح أبي بن الله عبد هو :٤٢٨ ص »اإليثار« في الحافظ قال

 ،٨٥ /٥ الكبير« »التاريخ في كما تعديل، وال جرح فيه يذكر لم الكوفي،

.٣٤/٧ »الثقات« في حبان ابن وذكره

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

آثاره.

ابنزياد. -٢٢٧٨

 وال سماه، من أر لم الزيلعي: قال :٤٢٥ص »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"، في»مختصر المنذري ذكره جبار"،

زياد. بن بعقبة يوسف أبو اإلمام ذكره وقد انتهى

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

آثاره.

شبرمة. ابن -٢٢٧٩

 الكوفي شبرمة أبو الضي، حسان بن الطفيل بن شبرمة بن الله عبد هو

(.١ ٠ ١ ٥) برقم األسماء في ترجمته تقدمت الكوفة، أهل فقيه القاضي

-٤٥٣-
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الصقر. ابن -٢٢٨٠

 الصقر أبي بن طاهر أبو إسماعيل، بن محمد بن أحمد بن محمد

 :٣٩٧/١٠ اإلسالم« »تاريخ في الذهي قال الخطيب، األنباري اللخمي

 ومصر، والحجاز، الشام، إلى رحلة وله سمعناها، جزءين، في مشيخة له

 وأبا الجبان، بن نصر وأبا التميمي، نصر أبي بن الرحمن عبد وسمع:

 بن الله وعبد الخطيب، بكر أبو عنه: روى نظيف، بن الله عبد

 وتسعين ست سنة ولد السمرقندي، أحمد بن وإسماعيل الرزاق، عبد

 كان يقول: باألنبار محفوظ بن خليفة سمعت السمعاني: قال وثالثمائة،

 الشيخ؟ مسموعات كم الناس: بعض سأله قواما، صواما الصقر أبي ابن

 ببعضها، أصيب قد وكان خليفة: قال عني، شذ ما سوى جمل، وقر قال:

 خرج يقول: الخالل بن الفتح أبا األنبار خطيب سمعت السمعاني: وقال

 توفي وأربعمائة، عشر ثمان سنة قبل الرحلة إلى الصقر أبي ابن شيخنا

 دمشق« »تاريخ في عساكر ابن له وترجم اآلخرة، جمادى في باألنبار

١٤٧/٥١.

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

عامر. ابن-٢٢٨١

 كتاب على تعليقه في الله رحمه األفغاني الوفاء أبو الشيخ قال

 أخوه أو عامر، بن الرحمن عبد إما هو يوسف: ألبي ١٠٤ ص اآلثار

-٤٥٤-
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 له: وروى عمر ابن عن: روى المكي، عامر بن عروة أخوه أو الله، عبيد

أبوداود.

 عامر بن الله عبد اسمه أن ٠٨٣١٠ الرزاق عبد عند وقع قد قلت.

 عدي، بني حليف المدني، محمد أبو العنزي ربيعة بن عامر بن الله عبد فهو

 وعثمان، وعمر، أبيه، عن: روى وسلم، عليه الله صلى الني عهد في ولد

 في حبان ابن وقال القاسم، بن الرحمن وعبد الزهري، عنه: وروى

 وروايته غالم وهو بيتهم في وسلم عليه الله صلى الني أتاهم الصحابة:

 له روى وثمانين، بضع سنة توفي عدي: بن الهيثم وقال الصحابة، عن

 الدمشقي، المقرئ تميم بن يزيد بن عامر بن الله عبد ويحتمل الجماعة.

 ربيعة، بن جعفر عنه: وروى بشير، بن والنعمان معاوية، عن: روى

يزيد. بن وربيعة

أبيغرزة. ابن -٢٢٨٢

 صاحب الكوفي، الغفاري عمرو أبو غرزة أبي بن حازم بن أحمد هو

(.٣٢) برقم األسماء في ترجمته تقدمت المسند،

أبيكبشة. ابن -٢٢٨٣

 بيت أهل من الدمشقي الشامي السكسكي كبشه أبي بن يزيد هو

(.٢ ٦ ٠ ) برقم األسماء في ترجمته تقدمت لهيا،

-٤٥٥-
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ابنلهيعة. -٢٢٨٤

 ويقال: الرحمن، عبد أبو الحضرمي، عقبة بن لهيعة بن الله عبد هو

 مولى عكرمة عن: روى مصر، قاضي الفقيه، المصري النضر، أبو

 بن وشعبة الثوري، سفيان عنه: وروى دينار، بن وعمرو عباس، ابن
 وقال تابعيًا، وسبعين اثنين لهيعة ابن لقي صالح: بن روح قال الحجاج،

 سعيد بن يحيى ضعفه الحديث، أهل عند ضعيف لهيعة ابن الترمذي:
 حديث وعنده ضعيفًا كان سعد: ابن وقال حفظه، قبل من وغيره القطان

 منه سمع ممن روايته ي حاال أحسن أمره أول في منه سمع ومن كثير،

 كان ولكنه صالحًا، شيخًا كان »المجروحين«: في حبان ابن وقال بآخرة،

 أحاديث حديثه عدي: ابن وقال كتبه، احتراق قبل الضعفاء عن يدلس

 وذكره حديثه، يكتب الحديث حسن هو السلف ضعفه قد وما حسان،

 وفيما ثقة، لهيعة ابن صالح: بن أحمد وقال »الثقات»، في شاهين ابن

 مات التخليط، ذلك يطرح تخليط فيها ووقع األحاديث، من عنه يروي
 داود وأبو بغيره مقرونًا مسلم له روى ومائة، وسبعين أربع سنة

ماجه. وابن والترمذي

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

ليلى. ابنأبي -٢٢٨٥

 الرحمن عبد أبو األنصاري، ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد هو

 الشعي، وعامر كهيل، بن سلمة عن: روى الكوفة، قاضي الفقيه، الكوفي

-٤٥٦-
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 يضعف سعيد بن يحيى كان الحجاج، بن وشعبة السفيانان، عنهم وروى

 الحديث، مضطرب الحفظ سيئ كان حنبل: بن أحمد وقال ليلى، أبي ابن

 وقال اضطراب، حديثه في حديثه، من إلينا أحب ليلى أبي ابن فقه كان

 من حفظًا أسوأ أحدًا رأيت ما شعبة: وقال بذاك، ليس معين: بن يحيى

 جائز صدوقًا سنة صاحب فقيها، كان العجلي: وقال ليلى، أبي ابن

 بأقوى ليس صالح زرعة: أبو وقال به، عالمًا للقرآن قارائً وكان الحديث،

 بالقضاء شغل الحفظ سيئ كان الصدق، محله حاتم: أبو وقال يكون، ما

 يكتب الخطأ، كثرة عليه ينكر إنما الكذب، من شيء يتهم ال حفظه، فساء

 بعض حديثه في عدل، ثقة سفيان: بن يعقوب وقال به، يحتج وال حديثه

 أبوه مات أبيه، من يسمع لم حاتم: أبو قال عندهم، الحديث لين المقال،

األربعة. له روى ومائة، وأربعين ثمان سنة مات طفل، وهو

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلتم

الليثي. الطفيل أبو واثلة بن عامر هو واثلة ابن -٢٢٨٦

(.٩٥١) برقم األسماء في ترجمته تقدمت

-٤٥٧-



كتابالنساء
أنمار. بن ختعم بني من الخثعمية عميس بنت أسماء -٢٢٨٧

 الله صلى الني زوج الحارث، بنت ميمونة أخت وهي صحبة، لها

 عنهام وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن روت ألمها، وسلم عليه

 بن شداد بن الله عبد اختها وابن طالب، أبي بن جعفر بن الله عبد ابنها

 طالب أبي بن جعفر تحت أوال وكانت عباس، بن الله وعبد الهاد،

 بكر أبو فتزوجها مؤتة، يوم عنها قتل ثم الحبشة أرض إلى معه وهاجرت

 بكر ألبي وولدت طالب أبي بن علي تزوجها ثم عنها فمات الصديق

 فهم علي، بن يحيى لعلي وولدت الوداع، حجة في بكر أبي بن محمد

 الحبشه. أرض إلى هاجر من تسمية في إسحاق: بن محمد وقال ألم، إخوة

 لها روى النعمان، بن عميس بنت أسماء إمرأته ومعه طالب أبي بن جعفر

األربعة.

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

مسنديهما في خسرو وابن المقرئ وابن آثاره،

رقيقة. بنت أميمة-٢٢٨٨

 عبد، بنت أميمة وهي أمها، ورقيقة التيمية، ا مصغرة بقافين -

 النجار، أبي بنت أميمة ويقال: صحبة، لها بجاد، بن الله عبد بنت ويقال:
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 أزواج وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روت اثنتان، إنهما ويقال:

 عن روت :٢٤٠/٤ »اإلصابة« في الحافظ قال وسلم، عليه الله صلى الني

 حكيمة وبنتها المنكدر، بن محمد عنها: روى وسلم، عليه الله صلى الني

 خالة هي وقال: المبايعات، من كانت عمر: أبو قال رقيقة، بنت بالتصغير

 والد خويلدا فإن خالتها، بنت بأنها األثير ابن أورده الزهراء، فاطمة

 الطبري: جرير بن محمد وقال انتهى. أميمة، ال رقيقة والد هو خديجة

 روى له، فولدت الثقفي عمر بن كعب بن حبيب بزوجها أميمة واغتربت

األربعة. لها

مسنده. في الحارثي لها روى أنها مع الخوارزمي لها يترجم لم قلت:

األشجعية. أو الكألبية الرواسية واشق بنت بروع -٢٢٨٩

 في ذكر لها :٢٥١/٤ »اإلصابة« في الحافظ قال مرة، بن هالل زوج

 من عاصم أبي ابن حديثها أخرج و وغيره، ألشجعي ا معقل حديث

 عن شعيب، بن عمرو عن الصباح، بن المثنى طريق من فساق روايتها،

 وفوضت رجال، نكحت أنها واشق: بنت بروع عن المسيب، بن سعيد
 وسلم عليه الله صلى الله رسول لها فقضى يجامعها، أن قبل فتوفي إليه،

 تخريج من النسائي وأكثر السنن، في مخرج معقل وحديث نسائها. بصداق

 أحمد وعند مسعدة، بن الله عبد قصة في رواته من االختالف وبيان طرقه،

واألسود... علقمة عن إبراهيم، عن منصور، عن زائدة، طريق من
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 تزوج فقال: - يزيد بن سلمة أراه - أشجع من رجل فقام وفيه: الحديث،

الحديث. ٠٠ بروع. لها يقال رؤاس بني من امرأة منا رجل

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

آثاره.

البصرية. األنصارية الهذيل أم سيرين بنت حفصة -٢٢٩٠

 عطية وأم مالك، بن أنس عن: روت وأخوته، سيرين بن محمد أخت

 بن يحيى قال سعد، بنت وعائشة السختياني، أيوب عنها: وروى األنصارية،

 في حبان ابن وذكرها ثقة، بصرية العجلي: وقال حجة، ثقة معين:

الجماعة. لها روى ومائة، إحدى سنة ماتت »الثقات«،

مسنده. في الحارثي لها روى أنها مع الخوارزمي لها يترجم لم قلت:

العدوية. الخطاب بن عمر بنت حفصة —٢٢٩١

 إنها قيل: مظعون، بن أخت مظعون بنت زينب أمها المؤمنين، أم

 تزوجها أعوام، بخمسة وسلم عليه الله صلى الني مبعث قبل ولدت

 الواقدي، ذكر فيما الهجرة من ثالث سنة وسلم عليه الله صلى الله رسول

 عن روت اثنتين، سنة تزوجها وقيل: المديفي بن وعلي خياط بن وخليفة

 ابن عنهام روى الخطاب، بن عمر أبيها وعن وسلم، عليه الله صلى الني

 معشر أبو قال عمر، بن الله عبد وأخوها عمر، بن الله عبد بن حمزة أخيها

 توفيت خيثمه. أبي بن بكر أبو وقال وأربعين، إحدى سنة توفيت المدني.
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 وأربعين، إحدى سنة األولى جمادى في معاوية وبويع معاوية، بويع ما أول

 الله صلى الني زوج حفصة توفيت عام إفريقية افتتحت وهب؟ ابن وقال

الجماعة. لها روى وسلم، عليه

 لها وروى ،١١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي لها ترجم قلت

مسنديهما. في خسرو وابن المقرئ وابن آثاره، في الحسن بن محمد

هالل. بن األسد عبد بن سلمة أبي بنت زينب -٢٢٩٢

 فسماها بره، اسمها وكان الحبشه بأرض ولدت سلمة، أم وأمها

 أسماء كانت سعد: ابن وقال زينب، وسلم عليه الله صلى الله رسول

 في الحافظ وقال الرضاعة، من أوالدها أحب فهي أرضعتها، بكر أبي بنت

 ولدت يقال: وسلم، عليه الله صلى الله رسول ربيبة :٣١٧/٤ »اإلصابة«

 ترضعها، وهي أمها وسلم عليه الله صلى الني وتزوج الحبشة، بارض

 البلوغ، للصحبة يشرط كان كأنه التابعين ثقات في العجلي وذكرها

 وروى شيائ وسلم عليه الله صلى الني عن يرو لم فيمن سعد ابن وذكرها

 وعن عنه وروت وسلم عليه الله صلى الني عن لفظت وقد أزواجه، عن

 لها روى مختصرا، انتهى وغيرهن، حبيبة، وأم وعائشة، أمها، أزواجه:

الجماعة-

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

. ه مند
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معاوية. بنت -زينب٢٢٩٣

 عتاب بن معاوية بن الله عبد بنت وقيل: معاوية، أبي بنت وقيل:

 اسمها وقيل: صحبة، لها مسعود، بن الله عبد امرأة الثقفية، األسعد ابن

 بن الله عبد زوجها وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روت رائطة،

 عبيدة أبو وابنها سعيد، بن بسر عنها: وروى الخطاب، بن وعمر مسعود،

الجماعة. لها روى مسعود، بن الله عبد ابن

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

آثاره.

األسلمية. الحارث بنت سبيعة -٢٢٩٤

 روت بعكك، بن السنابل أبي قصة وصاحبة خولة، بن سعد زوجة

 بن الله عبد بن عمر وعنهام عدتها، وسلم وآله عليه الله صلى الني عن

 أبو وعبيد الحدثان، بن أوس بن وزفر األجدع، بن ومسروق األرقم،

 فقهاء عنها روى البر: عبد ابن قال فرقد، بن عتبة بن وعمرو سوية،

 استطاع »من حديث عنها عمر ابن وروى هذا، حديثها والكوفة المدينة

 سبيعة أن العقيلي وزعم قال. الحديث، فليمت« بالمدينة يموت أن منكم

عندي. يصح وال األولى غير عمر ابن عنها روى التي

صحبة. لها :١٧١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي قال قلت:
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األنصارية. -سديسة٢٢٩٥

 عمر، بنت حفصة موالة ويقال :١٧٥/٨ »اإلصابة« في حجر ابن قال

 مفرج ابن بخط رآها أنه فتحون ابن وذكر السين، بفتح األكثر عند ضبطت

بالتصغير.

 أخرج وكذا حفصة، عن سديسة عن سالم عن: روى مندة: ابن قال

 موفق، بن الفضل بن الرحمن عبد طريق من »األوسط« في الطبراني

 فيه: فقال به، األوزاعي عن النعمان، عن إسرائيل، حدثنا أبي، حدثني

 عن يروه لم بعده: وقال منه، أتم وسياقه حفصة، عن سديسة، عن

 إال حنيفة أبي عن رواه وال حنيفة، أبو وهو النعمان إال األوزاعي

الفضل. به تفرد إسرائيل،

 أبيه، عن موفق، بن الفضل بن الرحمن عبد طريق من السكن، ابن وأخرجه

 الله صلى الله رسول سمعت إنها سياقه: في فقال السند، بهذا إسرائيل عن

 فقال موفق، بن الفضل عن السلمي يونس بن أحمد ورواه قال: وسلم، عليه

مندة. ابن إليه أشار الذي وهذا حفصة، عن سديسة عن سياقه: في

.مسنده في نعيم أبو له روى :قلت

المطلب. عبد بن حمزة بنت سلمى -٢٢٩٦

 قتادة عن تمام حديثها روى ن٣٣١/٤ »اإلصابة« في حجر ابن قال

 ابنته وسلم عليه الله صلى الني فورث ابنته، وترك مات موالها أن عنها:
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 ثم أحمد، أخرجه كذا سلمى، ابن وهو النصف، يعلى وورث النصف،

 فولدت حمزة، تحت وكانت ؟٣٣٢/٤ عميس بنت سلمى ترجمة في ذكرها

 بنت سلمى وكانت حمزة، زوجها سعد: ابن وقال حمزة، بنت الله أمة له

 انتهى عمارة، ابنته لحمزة فولدت أسماء أختها ممع قديمًا أسلمت عميس

مختصرًا.

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

القرشية. العامرية شمس عبد بن قيس بن زمعة بنت سودة -٢٢٩٧

 قبل خديجة بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول تزوجها المؤمنين أم

 الله صلى الني عن روت عمرو، بن السكران عند قبله وكانت عائشة،

 بن الرحن عبد بن الله عبد بن ويحيى عباس، ابن عنها: وروى وسلم، عليه

 وسلم عليه الله صلى الني هم أسنت لما قالوا: زرارة، بن سعد

 ما عاشة. عن أبيه عن عروة بن هشام قال لعاشة، يومها فوهبت بطالقها

 بها أن إال زمعة بنت سودة من مسالخها في أكون أن إلي أحب امرأة من

 وخمسين، أربع سنة توفيت أنها الواقدي ورجح الفيئة، منها تسرع حدة

 داود وأبو البخاري لها روى وستين، خمس سنة ماتت حبان ابن وقال

والنسائي.

آثاره. في الحسن بن محمد له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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الهاشمية. القرشية هاشم بن المطلب عبد بنت صفية -٢٢٩٨

 أحد العوام بن الزبير ووالدة وسلم، عليه الله صلى الله رسول عمة

 الله صلى الله رسول خالة وهب بنت هالة أمها حمزة، شقيقة وهي العشرة،

 تزوجها :٣٩٨ ص »اإليثار« في حجر ابن الحافظ قال وسلم، عليه

 عليها خلف ثم له، فولدت سفيان أبي أخو أمية بن حرب بن الحارث

 العوام بن الزبير له فولد العزي عبد بن أسد بن خويلد بن العوام

 أسلمت وسلم عليه الله صلى الني بعث لما ثم الكعبة، وعبد والسائب

 إخوتها، بخالف اختالف إسالمها في وليس شقيقها، حمزة أسلم لما صفية

 عروة بن هشام عن سلمة بن حماد وروى ولدها، مع المدينة إلى وهاجرت

 يدها وفي جاءت أحد يوم أخيها حمزة قتل بلغها لما صفية أن أبيه: عن

 رآها فلما وجوههم في تقرب فجعلت منهزمين الناس فوجدت رمح

 بقر قد حمزة وكان المرأة« زبير »يا قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول

 أم ال تنح فقالت: أم، يا إليك إليك الزبير: لها فقال تراه، أن فكره بطنه

 عن حماد وروى وصبرت، فاسترجعت حمزة إلى فنظرت وجاءت لك،

 الخندق يوم إليهم جاء الذي اليهودي قتلت صفية أن أبيه عن هشام

 صفية إليه فقامت النساء، من عشرة يتخذ أن وأراد مشتغلون، والمسلمون

 خالفة إلى صفية وعاشت فقتلته، قليال قليال الباب وفتحت الخيمة بعمود

سنة. وسبعون ثالث ولها بالبقيع ودفنت فماتت عمر،

آثاره. في الحسن بن محمد لها روى أنه مع الخوارزمي لها يترجم لم قلت؟
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الصديق. بكر أبي بنت عائشة -٢٢٩٩

 تزوجها عامر، بنت رومان أم وأمها الله، عبد أم تكنى المؤمين، أم

 قول في بسنتين الهجرة قبل بمكة وسلم عليه الله صلى الله رسول

 نحو أو ونصف بسنة وقيل: سنين، بثالث الهجرة قبل وقيل: عبيدة، أبي

 بدر وقعة من منصرفه بعد بالمدينة لها وبنى سنين، ست بنت وهي ذلك،

 في بها بنى وقيل سنين، تسع بنت وهي الهجرة من اثنتين سنة شوال في
 الني عن روت المدينة، إلى مهاجره من شهرًا عشر ثمانية رأس على شوال

 وروى الصديق، بكر أبي وأبيها الطيب، الكثير وسلم عليه الله صلى

 قال النخعي، يزيد بن واألسود النخعي، يزيد بن إبراهيم عنها:

 عنه عائشه فسألنا قط حديث محمد أصحاب علينا أشكل ما موسى: أبو

 محمد أصحاب مشيخة رأيت مسروق: وقال علما، منه عندها وجدنا إال

 عائشة كانت رباح: أبي بن عطاء وقال الفرائض، عن يسألونها األكابر
 ما عروة: وقال العامة، في رأيًا الناس وأحسن الناس وأعلم الناس أفقه

 لو الزهري: وقال عائشة، من بشعر وال بطب وال بفقه أعلم أحدًا رأيت

 وعلم وسلم عليه الله صلى الني أزواج جميع علم إلى عائشة علم جمع
 جدًا، كثيرة وفضائلها ومناقبها أفضل، عائشه علم لكان النساء جميع

 وخسين، سبع سنة توفيت عروة. بن هشام قال وأرضاها، عنها الله رضي

 توفي هريرة، أبو عليها وصلى وخسين ثمان سنة شوال في توفيت غيره: وقال

الجماعة. لها روى سنة، عشرة ثماني بنت وهي وسلم عليه الله صلى الني
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 لها .وروى٢١/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي لها ترجم قلتم

مسنديهما. في خسرو وابن الحارثي
 األنصارية، زرارة بن سعد بن الرحمن عبد بنت عمرة -٢٣٠ ٠

المدنية.

 سهل، بنت وحبيبة عائشه، عن روت عائشه، حجر في كانت

 بن محمد وأخوها الرجال، أبو ابنها وعنها: جحش، حمنة حبيبة وأم

 وقال حجة، ثقة معين: ابن قال الزبير، بن وعروة األنصاري، الرحمن عبد

الجماعة، لها روى عائشة، بجديث الناس أعلم من كانت حبان: ابن

مسنده. في نعيم أبو له روى قلت:

األسدية. المطلب عبد بن قيس حبيش ابي بنت فاطمة -٢٣٠١

 حديث وسلم عليه الله صلى الني عن روت جليلة، مهاجرية

 أن عائشة عن عروة عن وقيل: الزبير، بن عروة وعنها: االستحاضة،

والنسائي. داود أبو لها روى فاطمة...

 لها وروى ٢٨٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي لها ترجم قلتم

مسنده. في نعيم أبو

الفهرية. القرشية خالد بن قيس بنت فاطمة -٢٣٠٢

 الني عن روت منه، أسن وكانت األمير قيس بن الضحاك أخت

 األول، المهاجرات من كانت البر: عبد ابن قال وسلم، عليه الله صلى
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 عمر، قتل عند الشورى أصحاب اجتمع بيتها وفي وعقل، جمال ذا وكانت

 أسامة بعده فتزوجها فطلقها المغيرة بن حفص بن عمرو أبي عند وكانت

الجماعة. لها روى زيد، ابن

 لها وروى ٢٨٢/٣ المسانيد« »جامع في الخوارزمي ذكرها قلت:

المقرئ. ابن

الكوفية. عمرو بنت قمير -٢٣٠٣

 المؤمنين، أم وعائشة زوجها، عن: روت األجدع، بن مسروق امرأة

 قال شبرمة، بن الله وعبد سيرين، بن ومحمد الشعي، عامر عنهام وروى

والنسائي. داود أبو لها روى ثقة، تابعية العجلي:

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

مسنده. في والحارثي

 إمراة البصرية الصهباء ام العدوية الله عبد بنت معاذة -٢٣٠٤

أشيم. بن صلة

 قالبة، أبو عنها: وروى طالب، أبي بن وعلي عائشة، عن: روت

 حبان ابن وذكرها حجة، ثقة معين: ابن عن مريم أبي ابن قال وقتادة،
 بعد فراشًا تتوسد لم إنها يقال: العابدات، من كانت وقال: »الثقات«، في

الجماعة. لها روى ماتت، حتى الصهباء أبي
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آثاره. في يوسف أبو لها روى أنه مع الخوارزمي لها يترجم لم قلت:

الهاللية. العامرية الحارث بنت ميمونة -٢٣٠ ٥

 عن روت سبع، سنة تزوجها وسلم عليه الله صلى الني زوج

 عباس، بن الله عبد اختها ابن عنها: وروى وسلم، عليه الله صلى الني

 كان قيل: ندبة، وموالتها الهاد، بن شداد بن الله عبد األخرى اختها وابن

 وتوفيت ميمونة، وسلم عليه الله صلى الله رسول فسماها برة، اسمها:

 مكة بين ما وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول بها بنى حيث بسرف

 وصلى وستين، ثالث سنة وقيل: وخسين، إحدى سنة وذلك والمدينة

 وأما الصحيح هو األول القول حجر: ابن وقال عباس، بن الله عبد عليها

الجماعة. لها روى ريب، بال فغلط األخير

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

آثاره.

-٤٦٩-



النساء كتابكنى
ثور. أم-٢٣٠٦

 :٤١٧ ص »اإليثار« في الحافظ وقال التابعيات، إحدى القاري: قال

انتهى. حالها، عرفت ما

 لرفع فيكفي الثقات من وهما والهيثم، جابر، عنها: روى قلت:
 لها روى أنه مع الخوارزمي لها يترجم ولم األصول في ثبت كما جهالتها،

مسنده. في المقرئ وابن آثاره، في الحسن بن محمد

حبشية. ابرهة بنت الله عبد بن الحارث ام -٢٣٠٧

 بن المغيرة حدثني قال: محمد بن يحيى حدثني بكار: بن الزبير قال

 سبا قال: ربيعة، أبي بن عياش بن الله بنعبد الحارث بن الرحمن عبد

 ستمائة معها وسبا نصرانية، وكانت الحبشية، سبحا ربيعة أبي بن الله عبد

 إليك لي فقالت: عفان، بن لعثمان اليمن على عامل وهو الحبش، من

 معك، الذين الضعفاء هؤالء تعتق قالت هي؟ ما قال حوائج، ثالث

 حتى تمسني وال فقالت: الحبش، من ستمائة لها فأعتق لك، ذلك قال:

 قال: ديني، أغير أن على تحملني وال وقالت: ففعل، ودارك بلدك إلى تصير

 فلما ربيعة، أبي بن الله عبد بن الحارث فولدت بها فقدم لك، وذلك

 الحق الله أدى فقال: لشهودها، الناس من وغيرهم القرشيون حضر ماتت

عنها. فانصرفوا منكم، بها أولى هم ملة أهل لها إن عنكم،
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 الحارث يكن لم قال؟ الله عبد بن مصعب عمي حدثني أيضا: وقال

 ماتت، حتى النصرانية على أمه أن يدري ربيعة أبي بن الله ابنعبد

 إنا اعلم وقالت: فسارته، له موالة إليه فخرجت الناس، لها وحضر

 للناس: فقال لغسلها، جردناها حين أمك عنق في الصليب وجدنا

 منكم، بها أولى هم ملة أهل لها فإن عنكم، الحق الله أدى انصرفوا

الناس. عند ذلك من فعل بما الحارث وكبر الناس فانصرف

 حبشيه كانت أمه ألن سواد، فيه كان ... سعد: بن محمد وقال

 معه وشهدها ربيعة، أبي بن الله عبد بن الحارث فشهدها فماتت نصرانية،

 كثيرة، جماعة منهم وشهدها فولوها دينها أهل وجاء ناحية فكانوا الناس،

الكمال». »تهذيب في المزي حكاه حدة، على وكانوا

 ومحمد يوسف أبو لها روى أنه مع الخوارزمي لها يترجم لم قلت:

آثاريهما. في الحسن ابن

-أمحط.٢٣٠٨

 أم األموي، أمية بن حرب بن صخر سفيان أبي بنت رملة هي

 عليه الله صلى الني زوج ؟٣٠٥/٤ »اإلصابة« في الحافظ وقال حبيبة،

 هند اسمها بل وقيل: اسمها، من أشهر بها وهي حبية أم تكنى وسلم،

 مع زواجها وقصة أمية، بن العاص أبي بنت صفية أمها أصح، ورملة

 وأربعين، أربع سنة بالمدينة توفيت معروفة، وسلم عليه الله صلى الني

الجماعة. لها روي انتهى،
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 لها روى أنه مع المسانيد« »جامع في الخوارزمي لها يترجم لم قلت:

مسنده. في خسرو وابن آثاره، في الحسن بن محمد

سلمة. أم-٢٣٠٩

 أم المغيرة، بن سهيل ويقال: حذيفة، واسمه أمية أبي بنت هند هي

 تزوجها وسلم، عليه الله صلى الني زوج المخزومية، القرشية سلمة

 وقعة بعد الهجرة من اثنتين سنة شوال في وسلم عليه الله صلى الله رسول

 والد األسد عبد بن سلمة أبي عند قبله وكانت شوال، في بها وبنى بدر،

 فاطمة وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روت سلمة، أبي بن عمر

 بن زيد بن أسامة عنها: وروى وسلم، عليه الله صلى الله رسول بنت

 وخمسين، تسع سنة شوال في توفيت المسيب، بن وسعيد الكلي، حارثة

 وستين، اثنتين سنة وقيل: ستين، سنة وقيل: هريرة، أبو عليها وصلى

الجماعة. لها روى

مسنده. في الحارثي لها روى أنها مع الخوارزمي لها يترجم لم قلت:

األنصارية. خالد بن ملحان بنت سليم أم -٢٣١٠

 وسلم، عليه الله صلى الني عن روت مالك، بن أنس أم

 عمر أبو قال عباس، بن الله وعبد مالك، بن أنس ابنها عنها: وروى

 بن أنس له فولدت الجاهلية، في النضر بن مالك تحت كانت البر: عبد ابن

 على اإلسالم وعرضت قومها، مع أسلمت باإلسالم الله جاء فلما مالك،
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 بعده عليها خلف ثم هناك، فهلك الشام إلى وخرج عليها فغضب زوجها

 إال عليها له سبيل ال أنه علم فلما مشركا، خطبها األنصاري، طلحة أبو

 قد كان غالم منها له فولد إسالمه، وحسن وتزوجها، أسلم باإلسالم،

 صاحب عمير أبو إنه ويقال: عليه، فأسف صغيرًا فمات به أعجب

 أم عن وروي فيه، فبورك طلحة أبي بن الله عبد له ولدت ثم النغير،

 ما حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول لي دعا لقد قالت: أنها سليم

ماجه. ابن سوى الجماعة لها روى مشهورة، كثيرة ومناقبها زيادة، أريد

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

مسنديهما. في خسرو وابن والحارثي آثاره،

أمعطية.-٢٣١١

 عطية أم الحارث بنت ويقال: كعب، بنت نسيبة ويقال: ئسيبة، هي

 عمر وعن وسلم، عليه الله صلى الني عن روت صحبة، لها األنصارية،

 عمر أبو قال شراحيل، وأم مالك، بن أنس عنها: وروى الخطاب، ابن

 وكانت الصحابة، نساء كبار من كانت البصرة، أهل في تعد البر: عبد ابن

 وتداوي المرضى، تمرض وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع كثيرا تغزو

 وسلم عليه الله صلى الله رسول ابنة غسل وشهدت الجرحى،

 من جماعة وكان الميت، غسل في أصل وحديثها فأتقنت، ذلك وحكت

 عن ولها الميت، غسل عنها يأخذون بالبصرة، التابعين وعلماء الصحابة،
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الجماعة. لها روى أحاديث، وسلم عليه الله صلى الني

 خسرو وابن الحارثي لها روى أنها مع الخوارزمي لها يترجم لم قلت:

.مسنديهما في

الهاشمية. طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم -٢٣١٢

 الني بنت فاطمة أمها ٤٩٢/٤ ص »اإلصابة« في حجر ابن قال

 وسلم، وآله عليه الله صلى الني عهد في ولدت وسلم، عليه الله صلى

 وقال وسلم، وآله عليه الله صلى الني وفاة قبل ولدت عمر: أبو قال

 أن علي: بن محمد عن عمرو، عن سفيان، حدثني المقدسي: عمر أبي ابن

 ردك إنه له: فقيل صغرها، له فذكر كلثوم، أم ابنته علي إلى خطب عمر

 فأرسل امرأتك، فهي رضيت فإن إليك، بها أبعث علي: له فقال فعاوده،

 للطمت المؤمنين أمير أنك لوال مه! فقالت: ساقها، عن فكشف إليه، بها

 عن أبيه عن أسلم بن زيد بن الرحمن عبد عن وهب ابن وقال عينيك،

 لعمر ولدت الزبير: وقال ألفا، أربعين مهر على كلثوم أم عمر تزوج جده

 في زيد أصيب واحد، يوم في وولدها كلثوم أم وماتت ورقية، زيدا ابنيه

 ال وهو رجل فشجه بينهم ليصلح فخرج عدي بني بين كانت حرب

 واحد، يوم في فماتا مريضة أمه وكانت أياما، فعاش الظلمة في يعرفه

 وابنها كلثوم أم على صلى عمر ابن أن صحيح بسند سعد ابن وأخرج

أربعًا. وكبر يليه ما فجعله زيد
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 في الحسن بن محمد لها روى أنه مع الخوارزمي لها يترجم لم قلت:

آثاره.

الهاشمية. القرشية طالب أبي بنت هانى أم -٢٣١٣

 فاطمة أمهما هند، وقيل: فاختة، اسمها طالب، أبي بن علي أخت

 وهب أبي بن هبيرة تحت وكانت الفتح، عام أسلمت هاشم، بن أسد بنت

 بن وجعدة ويوسف وهانًا يكنى كان وبه عمرًا، له فولدت المخزومي،

 طويال، دهرًا علي بعد وعاشت وغيره، بكار بن الزبير ذكر فيما هبيرة

 صالح أبو موالها عنها: وروى وسلم، عليه الله صلى الني عن روت

الجماعة. لها روى الشعي، وعامر باذام،

 خسرو وابن الحارثي لها روى أنها مع الخوارزمي لها يترجم لم قلت:

٠ مسنديهما في

النساء من المبهم

السفر. أبي إمرأة-٢٣١٤

 السفر أبو أحمد ويقال: يحمد، بن سعيد فهو السفر أبو وأما تسم، لم

 بن والبراء عمر، وابن عباس، ابن عن: روى الكوفي، الثوري الهمداني

 خالد، أبي بن وإسماعيل السفر، أبي بن الله عبد ابنه عنه: وروى عازب،

 وذكره صدوق، حاتم: أبو وقال ثقة، معين: بن يحيى قال وشعبة،
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 ثقتان، الله عبد وابنه هو سفيان: بن يعقوب وقال »الثقات"، في حبان ابن

 له روى وحمل، روى فيما ثقة أنه على أجمعوا البر: عبد ابن وقال

الجماعة.

آثاره. في يوسف أبو له روى أنه مع الخوارزمي له يترجم لم قلت:
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الموضوعات فهرس
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٣٥..................................................................الكاف باب
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٣٣٢...................................................................الواو باب

٣٤٧....................................................................الياء باب

٤٠٣.....................................................................الكنى كتاب
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