
احلديث: كتاب  فة علماء    اإلرشاد يف معر
يعلى: املؤلف  و  لقزويين أب ا اخلليلي  أمحد  بن  عبد اهللا  بن   اخلليل 

  اجلزء األول

  من كتاب اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث مما اماله الشيخ ابو يعلى اخلليل

  بن عبد اهللا ابن امحد بن إبراهيم بن اخلليل احلافظ رضي اهللا عنه 
ايب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار بن ماك املاكي القزويين عنه وعنه احلافظ شيخ االسالم ابو طاهر  رواية القاضي

امحد بن حممد بن امحد بن حممد السلفي االصبهاين وعنه شيخنا االمام العامل احلافظ مجال االسالم مفيت العراق الفقيه 
ب الوجيه ايب املكارم املفضل بن علي بن املفرج املقدسي النبيه شرف الدين ابو احلسن علي ابن القاضي الفقيه االجن

  اعزه اهللا بتقواه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم 
قرأت على الشيخ االمام مجال االسالم العامل احلافظ الفقيه النبيه شرف الدين ايب احلسن علي ابن القاضي الفقيه 

كارم املفضل بن علي بن املفرج املقدسي حرسه اهللا وأحسن عقباه مسعت الشيخ االمام احلافظ االجنب الوجيه ايب امل
مجال الدين شيخ االئمة ابا طاهر امحد بن حممد بن امحد بن حممد السلفي االصبهاين بقراءيت عليه يف ذي القعدة سنة 

اجلبار ابن حممد املاكي بقراءيت عليه من  اثنتني وسبعني ومخسمائة يقول مسعت القاضي ابا الفتح إمساعيل بن عبد
اصله العتيق بقزوين سنة احدى ومخسمائة يف صفر يقول مسعت أبا يعلى اخلليل بن عبد اهللا بن امحد اخلليلي احلافظ 

إمالء قال احلمد هللا ويل الطول واالحسان العظيم الفضل واالمتنان الذي خصنا بالعلم تشريفا ونزهنا عن اجلهل 
  تانا بصرية توصلنا هبا اىل تكرميا وآ

معرفة وحدانيته وتصديق انبيائه وعرفنا عموم النفع دينا ودنيا على السنة رسله وأوليائه وصلى اهللا على حممد 
املرسل بالفرقان املبني الربهان الواضح التبيان خامت النبيني وخري البشر واملرسلني وعلى أصحابه املنتخبني وأهل بيته 

ه امهات املؤمنني وعلى التابعني هلم بإحسان اما بعد فإن اجل العلوم بعد معرفة اهللا سبحانه ومعرفة الطاهرين وأزواج
رسوله ومالئكته وأوالها بصرف اهلمم اليه وأعظمها مثوبة لديه هو الفقه يف الدين من علم الظاهر والغامض من 

واملندوب وهي االعمال اليت من تعاطاها وعلمها  االحكام يف احلالل واحلرام واالوامر والزواجر واحملبوب والنوافل
وأخذ هبا اوصلته اىل جوار اهللا تعاىل واجلنات الطيبة يف دار القرار ووقي فتنة القرب وعذاب النار قال اهللا تعاىل 

 والذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف روضات اجلنات هلم ما يشاءون عند رهبم ذلك هو الفضل الكبري مث إن اهللا تعاىل
أنزل كتابه الكرمي تبيانا لكل شيء فمنه ما بينه فيه نصا ومنه ما امجل فيه وبني كيفيته على لسان نبيه عليه السالم 
ومنه ما شرعه النيب صلى اهللا عليه و سلم ابتداء بقول او فعل فكان رمسا مرتسما وشرعا متبعا قال اهللا تعاىل لقد 

  يرجو اهللا واليوم كان لكم يف رسول اهللا اسوة حسنة ملن كان 

االخر وقال وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون وقال تعاىل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع 
غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا فجمع بني مشاققة الرسول وخمالفة سبيل املؤمنني يف 



الصحابة والتابعني وأهل كل عصر من املؤمنني احد ما تؤخذ منه االحكام وحترم إحلاق الوعيد بفاعلهما فصار إمجاع 
خمالفته فما جاوز هذه االركان الثالثة اليت هي االصول من احلوادث فقد فوضه اىل اجتهاد العلماء امتحانا منه 

وليمحص ما يف قلوبكم  وتفضال بإعظام االجر ملن أصاب حكمها عنده قال اهللا سبحانه وليبتلي اهللا ما يف صدوركم
فلما كانت سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم واقاويل الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل ركنني لشرائع االسالم 

واملرجع بعد الكتاب يف االحكام وكان الوصول اليهما وصحة موردمها بالنقلة والرواة وكانوا املرقاة يف معرفتهما 
فعي رضي اهللا عنه مثل الذي يطلب العلم بال اسناد مثل حاطب ليل لعل فيها افعى تلدغه وهو االسناد وما قاله الشا

  وهو ال يدري 

وجب ان تكثر عناية املتفقه وطالب السنة وأحوال الذين شاهدوا الوحي واتقاقاهتم واختالفاهتم يف معرفة احوال 
ا وصنف االئمة فيها غري اين وجدهتم بني رجل الناقلني هلا والبحث عن عدالتهم وجرحهم وقد عين العلماء قبلنا هب

وضع تأرخيا وذكر اسامي يسرية وقل من يعرف من االئمة اال وقد عمل ذلك فال تكثري فائدته وبني رجل وضع 
االسامي الكثرية من املشهورين ومن ال يعرف بالرواية من املغمورين فال ينتفع به اال مربز متوسع يف هذا الشأن 

المام ايب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري وابن ايب خيثمة وعبد الرمحن بن ايب حامت الرازي وذلك كتصنيف ا
  فرأيت ان املي كتابا اضع فيه أسامي املشهورين بالرواية وابني قول 

االئمة يف الثقات واجملروحني واضيف اليه ذكر أسامي العلماء واحملدثني الذين وجدوا يف عصرهم فارتفعوا عن 
هم ومن حدث بعدهم اىل وقتنا هذا على ترتيب البالد واالصقاع فأترجم بلدا او ناحية وأذكر عنده كل من ذكر

عرف بتلك الناحية منشأ او مولدا او انتقل اليها من غريها ومات هبا ليكون اسهل طلبة عند احلاجة واقرب حفظا 
فردا يف طبقات الصحابة إن شاء اهللا وقدمت عند السرد وحتريت فيه اسامي التابعني فمن بعدهم وسأضع كتابا م

على ذلك بيان امثلة االحاديث الصحاح وانواعها واملتفق عليها واملختلف فيها ومعرفة كيفية عوايل االسانيد فقد 
قال ابو بكر بن ايب شيبة طلب االسناد العايل من الدين وذكر مثال النازل منها والعايل مبتغيا به الثواب من اهللا 

يا فيه الزلفي لديه وإياه أسأل ان يعني على ما قصدته وينزهنا عن الكذب وجينبنا من اهلوى والريب انه املعني ومتحر
  على الرشاد واملوفق للسداد بلطفه ومنه 

  أقسام احلديث

اعلموا رحكم اهللا ان االحاديث املروية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أقسام كثرية صحيح متفق عليه 
صحيح معلول وصحيح خمتلف فيه وشواذ وأفراد وما أخطأ فيه إمام وما أخطأ فيه سيء احلفظ يضعف من اجله و

وموضوع وضعه من ال دين له فأما النوع الصحيح املتفق عليه فمثل ما يرويه احد االئمة كمالك وابن ايب ذئب 
عليه و سلم او عن عمر عن النيب صلى  واملاجشون وابن جريج وغريهم عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا

اهللا عليه و سلم او ما يرويه الزهري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن ابيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم او عن 
عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فمن مل يكن له معرفة باحلديث كل ما جيده هبذا االسناد حكم بصحته وإمنا 

انت الرواة اىل ان يبلغ اىل الزهري ومالك ثقاتا عدوال فاما إذا كان فيهم ضعيف او ركب يكون كذلك إذا ك
  عليهم ضعيف فذاك 



  االئمة يردونه ويذكرون علته فقياس ذلك من الصحيح املتفق عليه 
سعيد حديث حدثناه امحد بن حممد بن عمر الزاهد النيسابوري حدثنا حممد ابن إسحاق الثقفي حدثنا قتيبة بن  - ١

البغالين هبا حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الرجل يف 
اجلماعة تزيد على صالته وحده سبعا وعشرين درجة وهذا متفق عليه بتعديل الرواة اىل آخره من اوله اخرجه 

ك الشافعي واقرانه وقياس املوضوع على هذا البخاري عن التنيسي عن مالك واتفق عليه ثقات اصحاب مال
  االسناد 

حديث حدثناه حممد بن عبد اهللا احلاكم حدثنا امحد بن علي املقرئ حدثنا ازهر بن زفر املصري حدثنا عبد  - ٢
املنعم بن بشري عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم بارك الميت يف بكروها هذا 

  ضعه عبد املنعم وهو وضاع على االئمة مسعت احلاكم يقول و

مسعت حممد بن علي حيكي عن عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال قلت اليب يا أبت رأيت عبد املنعم بن بشري يف السوق 
فقال يا بين وذاك الكذاب يعيش وهذا اخلرب هبذا االسناد ال اصل له عن مالك وال عن نافع وإمنا رواه صخر 

غامدي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو من االفراد ومن حديث مالك تفرد به ابو االحوص حممد بن حيان ال
البغوي عن مالك عن هشيم بن ايب خازم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد من غري ذكر صخر عن النيب 

هذا احلديث رواه عن هشيم بن بشري صلى اهللا عليه و سلم وأبو االحوص ثقة وال يعرف ملالك عن الواسطيني غري 
وهو اصغر من مالك يروي عن مالك بينت هذا الطريق الواحد من االسناد الصحيح والسقيم املركب عليه ليستدل 

  به على شواهده 

  العلة

  فأما احلديث الصحيح املعلول فالعلة تقع لالحاديث من احناء شىت 

  ال ميكن حصرها 

 ١٦٢     

  ديثا مرسال وينفرد به ثقة مسندا فاملسند صحيح وحجة وال تضره علة االرسال ومثاله فمنها ان يروي الثقات ح

حديث رواه اصحاب مالك يف املوطأ عن مالك قال بلغنا عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٣
ين والنعمان بن عبد للملوك طعامه وشرابه وال يكلف من العمل ما ال يطيق ورواه إبراهيم بن طهمان اخلراسا

السالم االصبهاين عن مالك عن حممد بن عجالن عن ابيه عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثناه 
احلسني بن حلبس حدثنا عبد اهللا بن حممد بن زياد النيسابوري ببغداد قال اخلليلي وهو ثقة حافظ فقيه اخذ العلم 

اصحاب الشافعي وكان الدارقطين يفتخر به حدثنا امحد بن حفص حدثنا ايب  عن إمساعيل بن حيىي املزين وغريه من
حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنا مالك عن حممد بن عجالن وحدثناه حممد بن علي بن عمر والقاسم بن علقمة قاال 



د السالم حدثنا حدثنا عبد الرمحن ابن ايب حامت حدثنا حممد بن عامر بن إبراهيم حدثنا ايب حدثنا النعمان بن عب
  مالك عن حممد بن عجالن عن ابيه عن 

ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم احلديث فقد صار احلديث بتبيني االسناد صحيحا يعتمد عليه وهذا من 
الصحيح املبني حبجة ظهرت وكان مالك رمحه اهللا يرسل احاديث ال يبني إسنادها وإذا استقصى عليه من يتجاسر ان 

  ه رمبا اجابه اىل االسناد يسأل
ومثله ايضا حديث رواه ابو عاصم الضحاك بن خملد الشيباين وهو ثقة إمام عن مالك عن الزهري عن سعيد  - ٤

وايب سلمة عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعة هذا مما 
دا والنقالون رووه عن مالك عن الزهري عن سعيد وايب سلمة مرسال عن النيب صلى يتفرد به ابو عاصم مسندا جمو

اهللا عليه و سلم ليس فيه ابو هريرة وتابع على ذلك ابا عاصم عبد امللك بن املاجشون وحيىي بن ايب قتيلة من اهل 
  مصر وليسا بذاك وقال اهل البصرة اليب عاصم خالفك اصحاب مالك يف هذا فقال 

ه مالك مبكة وابو جعفر املنصور هبا هاتوا من مسع معي ورواه معمر بن راشد عن الزهري عن ايب سلمة عن حدثنا ب
جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو احملفوظ املخرج يف صحيح البخاري وغريه بينت هذا ليستدل به على 

  امثاله فأما ما خيطيء فيه الثقة 
لعزيز بن ايب رواد املكي عن ابن جريج عن ايب الزبري عن جابر عن النيب صلى فقد روى عبد اجمليد بن عبد ا - ٥

  اهللا عليه و سلم الشفعة فيما مل يقسم وقد اخطأ فيه عبد اجمليد فإن غريه من الثقات 
  رووه عن ايب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال إذا باع احدكم ارضا فليستأذن شريكه  - ٦

بد اجمليد صاحل حمدث ابن حمدث ال يعمد على مثله لكنه خيطيء ومل خيرج يف الصحيح وقد اخطأ يف احلديث الذي وع
يرويه مالك واخللق عن حيىي بن سعيد االنصاري قاضي املدينة عن حممد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن 

نية وهذا اصل من اصول الدين ومداره على حيىي بن عمر بن اخلطاب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم االعمال بال
سعيد فقال عبد اجمليد وأخطأ فيه اخربنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ايب سعيد اخلدري عن النيب 

صلى اهللا عليه و سلم االعمال بالنية رواه عنه نوح بن ايب حبيب وإبراهيم بن عتيق وهو غري حمفوظ من حديث زيد 
لم بوجه فهذا مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة بينت هذا ليستدل به على اشكاله وأما االفراد فما يتفرد به حافظ بن اس

  مشهور ثقة او إمام عن احلفاظ واالئمة فهو صحيح متفق عليه كحديث 

زيز البغوي حدثنا حدثناه عمر بن إبراهيم بن كثري املقرئ ببغداد وأنا سألته حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد الع - ٧
منصور بن ايب مزاحم وخلف بن هشام البزار وحممد بن سليمان قالوا حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابن 

انس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة يوم الفتح وعليه املغفر فقيل هذا ابن خطل متلعق بأستار الكعبة فقال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ حمرما وهذا ينفرد به مالك عن ابن  اقتلوه قال مالك قال ابن شهاب مل يكن

شهاب عن انس رواه عنه من مات قبله كابن جريج واالوزاعي وايب حنيفة وغريهم ممن بعدهم كالشافعي وغريه 
  ورواه البخاري يف الصحيح عن أربعة عن مالك وكذلك مسلم 



  ليها فأما من االفراد الذي يتفرد به ضعيف وضعه على االئمة واحلفاظ عن نفر فهذا وأشاهبه من االسانيد متفق ع
فهو كما حدثنا به علي بن امحد بن صاحل وحممد بن إسحاق قاال حدثنا احلسن بن علي الطوسي حدثنا حممد  - ٨

مالك بن عبد الرمحن بن غزوان ببغداد حدثنا مالك بن انس وإبراهيم بن سعد كالمها عن ابن شهاب عن أنس بن 
قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أهل القرآن اهل اهللا وخاصته وهذا منكر هبذا االسناد ما له اصل من حديث 

ابن شهاب وال من حديث مالك واحلمل فيه على ابن غزوان وإمنا رواه ابو داود الطيالسي عن شيخ من اهل 
  وان مل يتهم بالكذب فمثاله  البصرة عن ابيه عن انس وما تفرد به غري حافظ يضعف من اجله

ما حدثنا به جدي وابن علقمة قاال حدثنا ابن ايب حامت حدثنا سليمان بن داود القزاز حدثنا حممد بن احلسن  - ٩
  بن زبالة املخزومي املدين حدثنا مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت 

بالد بالسيف وافتتحت املدينة بالقرآن مل يروه عن مالك اال حممد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم افتتحت ال
بن احلسن بن زبالة وليس بالقوي لكن أئمة احلديث قد رووا عنه هذا وقالوا هذا من كالم مالك بن انس نفسه 
فعساه قرئ على مالك حديث آخر عن هشام بن عروة فظن هذا ان ذلك من كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ه على ذلك ومثل هذا قد يقع ملن ال معرفة له هبذا الشأن وال إتقان وقد وقع لشيخ زاهد ثقة بالكوفة يقال له فحمل
  ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد اهللا القاضي فكان يقرأ عليه 

  حديث عن االعمش عن ايب سفيان عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٠

ثر اخلشوع قال من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار فظن ثابت ان ما تكلم به فلما بصر به ورأى عليه ا
شريك من قبل نفسه هو حديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم هبذا االسناد فرواه عن شريك بعده ومسع منه 

شرحناه مسعت الكبار وسرقه مجاعة من الضعفاء فرووه عن شريك وصار هذا حديثا كان يسأل عنه واالصل فيه ما 
عبد اهللا بن حممد احلافظ حيكي عن امحد بن كامل عن ايب قالبة عن علي بن املديين قال سئل حيىي بن سعيد القطان 

  عن مالك بن دينار 

وحممد بن واسع وحسان بن ايب سنان قال ما رأيت الصاحلني يف شيء اكذب منهم يف احلديث ألهنم يكتبون عن 
يه نوع آخر من االفراد ال حيكم بصحته وال بضعفه ويتفرد به شيخ ال يعرف ضعفه وال كل من يلقون ال متييز هلم ف

  توثيقه فمثله 
حديث حدثناه احلسني بن حلبس حدثنا عثمان بن جعفر اللبان حدثنا حفص بن عمر الزبايل حدثنا ابو زكري  - ١١

اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلوا  حيىي بن حممد بن قيس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول
  البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه ويقول عاش ابن آدم حىت أكل اجلديد باخللق 

وهذا فرد شاذ مل يروه عن هشام غري ايب زكري وهو شيخ صاحل وال حيكم بصحته وال بضعفه ويستدل هبذا على 
  نظائره من هذا النوع 

  معرفة الشاذ

  وأما الشواذ 



 ١٧٥     

فقد قال الشافعي ومجاعة من اهل احلجاز الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد ويرويه ثقة خالفه زائدا او 
ناقصا والذي عليه حفاظ احلديث الشاذ ما ليس له اال اسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان او غري ثقة فما كان 

  ف فيه عن غري ثقة فمتروك ال يقبل وما كان عن ثقة يتوق

وال حيتج به واعلموا ان عوايل االسانيد مما ينبغي ان حيتشد طالب هذا الشأن لتحصيله وال يعرفه اال خواص الناس 
والعوام يظنون انه بقرب االسناد وببعده وبقلة العدد وكثرهتم وان االسنادين يتساويان يف العدد وأحدمها اعلى بأن 

يع بن اجلراح قال لتالمذته ايهما احب اليكم ان احدثكم عن سليمان يكون رواته علماء وحفاظا روي لنا ان وك
االعمش عن ايب وائل عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم او احدثكم عن سفيان الثوري عن 
ش منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود قالوا حنب االعمش فإنه اقرب إسنادا قال وحيكم االعم

شيخ عامل وأبو وائل شيخ ولكن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه ومن ال 
معرفة له إذا نظر اىل نسخ الضعفا الكذابني الذين وضعوا االحاديث ووجدها قريبة االسناد ظنها مما يعبأ به وأن 

  بن  مجاعة كذابني رووا عن انس ومل يروه كأيب هدبة إبراهيم

هدبة ودينار وموسى الطويل وخراش حدثنا ابو حفص الكتاين عن احلسن بن علي العدوي عن خراش ودينار وهذا 
وأمثاله ال يدخله احلافظ يف كتبهم وإمنا يكتبون اعتبارا ليميزوه عن الصحيح قال امحد بن حنبل ليحىي بن معني ومها 

  بصنعاء وحيىي يكتب عن 

ن بن ايب عياش تكتب نسخة أبان بن ايب عياش وتعلم انه كذاب يضع احلديث فقال عبد الرزاق عن معمر عن ابا
يرمحك اهللا يا أبا عبد اهللا اكتبه حىت لوجاء كذاب يرويه عن معمر عن ثابت عن انس اقول له كذبت ليس هذا من 

انا متساويني يف حديث ثابت إمنا هو من حديث أبان وقد يكون االسناد يعلو على غريه بتقدم موت راويه وان ك
  العدد 

 ١٨٠     

مثاله ان علي بن امحد بن صاحل حدثنا عن حممد بن مسعود األسدي عن سهل بن زجنلة عن وكيع وحدثنا حممد بن 
إسحاق عن ابيه عن علي بن حرب عن وكيع فسهل اعلى من علي بن حرب ألنه مات قبل علي بن حرب بعشرين 

ئمة مث يكون احدمها اعلى فإن قتيبة بن سعيد يروي عن مالك ومات سنة ومن ذلك ان رجلني يرويان عن احد اال
سنة اثنتني واربعني ومائتني ويوروي عن مالك عبد اهللا بن وهب ومات سنة مثان وتسعني ومائة فهما سواء يف مالك 

بذة ونقادا لكن ابن وهب لقدم موته وجاللته ال يوازيه قتيبة مع توثيقه وصالحه واعلم ان هلذا العلم ائمة وجها
  رووا وعدلوا وكان االمر 

بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اىل ايب بكر الصديق رضي اهللا عنه وكان اعاملهم وافضلهم ما احتاجا ىل 
املشاورة قال الزهري صار الفتوى بعده اىل الفقهاء السبعة عمر بن اخلطاب وعلي بن ايب طالب وعبد اهللا بن 



 بن كعب ومعاذ بن جبل وقد يضاف اليهم ابو موسى االشعري رضي اهللا عنهم مث مسعود وزيد بن ثابت وايب
  بعدهم الطبقة الثانية من فقهاء الصحابة االحداث 

عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وعبد اهللا بن الزبري 
مجاعة ادركوا النيب صلى اهللا عليه و سلم واخذوا العلم عن الصحابة السائب ويضاف اليهم ابو الدرداء وبعدهم 

  ابن يزيد ابن اخت النمر بن تولب وأبو الطفيل عامر بن واثلة 

وحممود بن الربيع العامري ومالك بن اوس بن احلدثان النصري فأما عبد اهللا بن عمر فكان يفيت ألهل املدينة 
قال ابو جعفر ملالك اكثرت يا أبا عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر فقال يا أمري  وأصحابه يفضلونه على ابن عباس

املؤمنني كان آخر من بقي عندنا من اصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أفىت فينا نيفا وثالثني سنة ما احتاج ان 
  مكة  يرجع اىل احد واصحاب عبد اهللا بن عباس يقدمونه على ابن عمر يف العلم وهو مفيت اهل

كان سعيد بن جبري يقول كان ابن عمر حسن السرد للرواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يبلغ يف الفقه 
والتفسري شأو ابن عباس وكانوا يقولون حدثنا البحر يعنون ابن عباس ومات بالطائف فضرب ابن احلنفية على قربه 

هللا بن عمرو ألهل مصر وعبد اهللا بن الزبري ألهل مكة أيام فسطاطا وقال اليوم مات رباين هذه االمة وأفىت عبد ا
واليته ويقل حديثه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ونعود اىل ما قصدناه فنذكر أسامي املشهورين من اهل احلجاز 

  والعراقني والشام واليمن ومصر واجلزيرة وبالد الفرس 

  املدينة

ى اهللا عليه و سلم وهبا قربه والفقهاء الذين صار اليهم الفتيا بعد الصحابة وبنتدى باملدينة الهنا بيت هجرة النيب صل
( وعروة بن الزبري بن العوام )  ٢( سعيد بن املسيب )  ١( من اهل املدينة على ما اتفق عليه الزهري واقرانه إهنم 

  وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود )  ٣

وعلقمة بن )  ٦( وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام )  ٥( ن حزم وأبو بكر بن حممد بن عمرو ب)  ٤( 
  وقاص ومنهم من يضيف اليهم عبد امللك بن مروان 

سامل بن عبد اهللا واقرانه لكن )  ٩( وقبيصة بن ذؤيب وكان هبا من العلماء مثل )  ٨( وعمر بن عبد العزيز )  ٧( 
  الفتيا اىل من قد ذكرنا 

أبا بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري حفظ علم هؤالء كلهم كتب عمر بن عبد مث إن )  ١٠( 
العزيز اىل االفاق عليكم بابن شهاب فإنكم ال جتدون احدا اعلم بالسنة املاضية منه وروي ان الزهري قال عند 

  هو ذا احلسن )  ١١( بلوغ سنه إنا هللا قد صار العلم اىل املوايل 

ن سريين يفتيان بالبصرة ومها موليان يعين يسارا والد احلسن وسريين والد حممد ومها من سيب ميسان يف واب)  ١٢( 
  وهو ذا سليمان بن يسار يفيت وهو موىل )  ١٣( زمن عمر محلهما عتبة بن غزوان 



تقاعد ابناء وهو ذا مكحول بالشام وهو موىل مث قال إذا )  ١٥( وهو ذا عطاء بن يسار مبكة وهو موىل )  ١٤( 
املهاجرين واالنصار عن تعليم العلم يغلبهم املوايل مث قال اخذت العلم عن البحار سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري 
وكان حبرا ال تكدره الدالء وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وكان قد مليء علما حىت عد شيوخه من ابناء املهاجرين 

  فقيل له تروي 

نعم عن مجاعة وجدت ديانتهم وفهمهم فأحدث عنهم روى عقيل بن خالد عن الزهري عن إمساعيل  عن املوايل فقال
عبيد اهللا بن )  ١٦( بن عبد اهللا بن جعفر ابن ايب طالب وتفرد به عقيل ال يتابعه مجاعة من اصحاب الزهري عليه 

  عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب عامل متفق عليه خمرج 

 ١٨( عبد اهللا بن عمر بن حفص ثقة غري ان احلفاظ مل يرضوا حفظه ومل خيرج لذلك يف الصحيحني  وأخوه)  ١٧( 
  فيح بن سليمان املدين أخرج احاديثه البخاري يف الصحيح وأكثر عنه وتكلم فيه غري البخاري من احلفاظ ) 

افعي وتركاه قال له الزهري يوما إسحاق بن عبد اهللا بن ايب فروة املدين ضعفوه جدا تكلم فيه مالك والش)  ١٩( 
يا إسحاق جتيء بأحاديث ليست هلا ازمة وال خطام إذا حدثت فأسند مسعت علي بن امحد بن صاحل املقرئ يقول 

مسعت احلسن بن علي الطوسي يقول مسعت حممد بن إمساعيل السلمي يقول مسعت أبا يعقوب البويطي يقول مسعت 
سمائة حديث كلها عند مالك اال ثالثني حديثا وكلها عن ابن عيينة اال ستة الشافعي يقول اصول االحكام نيف ومخ

  احاديث 

بكر بن وائل بن )  ٢١( ابو أرطاة احلجاج بن ارطا قاضي البصرة عامل ثقة كبري ضعفوه لتدليسه غري خمرج )  ٢٠( 
ل وعبد الرمحن بن املبارك داود عزيز احلديث قدمي املوت مات قبل الكهولة روى عنه الزهري مسع منه ابوه وائ

وشعبة وقريش بن حيان ومهام وغريهم وروى هشام بن عروة عنه حديثا واحدا وقال ابن عيينة عن وائل بن داود 
  عن ابنه بكر بن وائل 

ابو معاوية هشيم بن بشري حافظ متقن خمرج تأخر موته اقل الرواية عن )  ٢٢( وهو ثقة غري خمرج يف الصحيحني 
صحيفته وقيل إنه ذاكر شعبة وكان يسرد عن الزهري ومل يكن شعبة أدرك الزهري فتناول الزهري ضاعت 

ابو عروة معمر بن )  ٢٣( صحيفته فألقاها يف الدجلة وكان هشيم يروي عن الزهري من حفظه وكان يدلس 
  راشد 

اثىن عليه الشافعي وكان عامل كبري بصري انتقل اىل صنعاء ومات هبا خمرج يف الصحيحني قدمي مات يف حد الكهولة 
يقال الزهري إمام احلجاز باملدينة وقتادة بالبصرة يقال إنه ثلث االسالم يف الرواية وابو إسحاق السبيعي بالكوفة 

وهبا منصور بن املعتمر وحيىي بن ايب كثري باليمامة فجمع بني هؤالء كلهم وأدرك احلسن البصري وفاته نافع باملدينة 
اوى معمرا يف االئمة اخلمسة الذين عددهتم وفضل عليه بعطاء بن ايب رباح مبكة مسع معمرا وقيل أن االوزاعي س

اخللق من شيوخ البصرة وصنعاء والكوفة وغريها حىت الكبار وأقرانه ابن جريج وهو اقدم منه وشعبة وسفيان 
ه كتبه وتصانيفه عبد الثوري ومحاد بن زيد وابن املبارك وابن عيينة وهشام بن يوسف قاضي صنعاء وروى عن

  الرزاق بن مهام وأكثر حىت ارحتل اليه أئمة احلديث امحد بن حنبل وحيىي بن معني وعلي بن املديين وإسحاق 



ابن راهويه وحممد بن حيىي الذهلي وكبار خراسان وأكثر االئمة يف التصانيف عن عبد الرزاق عن معمر نازال وعاليا 
ابو عمرو االوزاعي إمام بال مدافعة ورعا وعلما رئي مبكة )  ٢٤( فعي احاديث لقلة استغنائهم عنه وروى عنه الشا

)  ٢٥( يركب ومالك بن انس اخذ بركابه وسفيان الثوري يقوده اجاب عن مثانني ألف مسألة من الفقه من حفظه 
  شعيب بن ايب محزة 

لزهري رواها عن ايب اليمان عن يقال إنه كاتب الزهري ثقة متفق عليه حافظ اخرج البخاري نسخته كلها عن ا
إسحاق بن حيىي الكليب يعرف بالعوصي روى عن الزهري مسع منه حيىي )  ٢٦( شعيب اثىن عليه االئمة امحد وغريه 

  حممد بن الوليد الزبيدي احلمصي )  ٢٧( بن صاحل الوحاظي حيتج به البخاري يف املتابعة 

)  ٢٨( ه ثقة وإذا كان غري قوي مثل بقية واقرانه فال يتفق عليه ثقة روى عنه الكبار وهو حجة إذا كان الراوي عن
عبيد اهللا )  ٢٩( قرة بن عبد الرمحن بن حيوئيل يروي عن الزهري قدمي مل يتفقوا عليه روى عنه االوزاعي احاديث 

ي بالرصافة بن ايب زياد الرصايف هو جد حجاج بن ايب منيع الرقي من امه وكان كاتبا لبعض بين مروان مسع الزهر
  صحيح الكتاب غري ان نسخته ليست مبشهورة 

  الليث بن سعد املصري )  ٣١( الوليد بن حممد املوقري يروي عن الزهري محصي غري خمرج ضعفوه )  ٣٠( 

إمام وقته بال مدافعة خمرج يف الصحيحني قال الشافعي ما فاتين احد اشد علي فواته من ابن ايب ذئب والليث بن 
ث افقه من مالك اال ان اصحابه مل يقوموا به ومن حسن ديانته انه مع إكثاره عن الزهري مساعا يروي سعد وقال لي

ما فاته عن يونس بن يزيد وعقيل وغريمها عن الزهري للزهري موىل يقال له نضر سكن وادي القرى ضعف وروى 
مة فال حتكم بصحته مبجرد عن الزهري خلق سواهم وإذا اسند لك احلديث عن الزهري او عن غريه من االئ

  االسناد فقد خيطى الثقة ومثاله 
حديث مالك عن الزهري عن سامل عن ابيه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصالة  - ١٢

  وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وهذا صحيح متفق عليه من حديث الزهري وقد صح ايضا عن مالك 

ابن عمر مثله قوله رواه عنه الشافعي وغريه من االئمة وقد اخطأ فيه رزق اهللا بن موسى وهو صاحل عن نافع عن 
من حديث حيىي بن سعيد القطان عن مالك حدثناه حممد بن إسحاق الكيساين وحممد بن سليمان الفامي قاال حدثنا 

الك عن نافع عن ابن عمر عن النيب احلسن بن علي الطوسي حدثنا رزق اهللا بن موسى حدثنا حيىي بن سعيد عن م
صلى اهللا عليه و سلم به جمودا وتابعه على خطئه داود بن عبد اهللا وعبد اهللا هو ابو الكرم اجلعفري عن مالك مثله 
وقد حدثنا حممد بن عبد اهللا احلاكم حدثنا حممد بن عبد اهللا االصبهاين بنيسابور حدثنا سهل بن فرخان االصبهاين 

الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم الزاهد حدثنا 
مسندا فقلت للحاكم ما هذا فقال اخطأ فيه سهل هذا وقد اخربنا ابو العباس االصم عن الربيع عن الشافعي عن 

  مالك عن نافع 

ذه شيخ من اهل مرو يقال له احلبييب فرواه عن ايب عن ابن عمر فهذا مما اخطأ فيه هؤالء ومل يتعمدوا الكذب فاخ
يعلى حممد بن شداد املسمعي عن حيىي بن سعيد القطان وعمد اليه فكذب ليغرب على اصحاب احلديث يف ذلك 



  فأما املوضوعات 
فمثل صخر بن حممد احلاجيب عن الليث عن الزهري عن انس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حديث الطري  - ١٣
  ي بن ايب طالب رضي اهللا عنه لعل

فمن نظر اليه ممن ال معرفة له حكم بصحته النه عن الزهري ويعرف ذلك من رزقه اهللا حظا يف هذا الشأن مبعرفة 
كل رجل بعينه اىل ان يبلغوا اىل االمام الذي يكون عليه مدار احلديث ويبحث عن اصل كل حديث ومن اين 

نافع موىل ابن عمر من ائمة التابعني من اهل املدينة إمام يف العلم متفق )  ٣٢( خمرجه فيميز بني اخلطأ والصواب 
  عليه صحيح الرواية فمنهم من يقدمه على سامل ومنهم من يقارنه به 

  مسع مواله وأبا هريرة وغريمها وال يعرف له خطأ يف مجيع ما رواه اال يف حديث يف إتيان النساء يف أدبارهن  - ١٤

عبد على ايب وذهب اىل هذا مجاعة من اهل املدينة منهم يزيد بن رومان ومالك مع جاللته وروى قال سامل وهم ال
ابو سعيد حيىي بن )  ٣٣( ابن وهب ان مالكا رجع عنه بآخرة وأخرج البخاري أكثر احاديث نافع عن الثقات 
ري وابن املسيب وأبا سلمة وحممد سعيد االنصاري قاضي املدينة من االئمة الفقهاء مسع انس بن مالك وعروة بن الزب

بن إبراهيم التيمي وغريهم من القدماء مث تنزل اىل أقرانه حىت روى عن الزهري وعمرو بن دينار مث تنزل اىل 
  اصحابه الذين اخذوا عنه حىت روى عن مالك وابن جريج 

بعدهم كيحىي بن سعيد فما رواه الثقات من حديثه كمالك والثوري وشعبة وابن جريج وسليمان بن بالل ومن 
القطان وابن املبارك وعبد الوهاب الثقفي وأيب أسامة وسالم بن سليم ويزيد بن هارون ومحاد بن زيد وعبد السالم 

  بن حرب فهو صحيح متفق عليه بال مدافعة 
عمال وقد انفرد عن حممد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا اال - ١٥

بالنية وهو خمرج يف الصحيحني وهكذا كل حديث يصح عنه وان انفرد به فهو صحيح متفق عليه وما يرويه 
  الضعفاء عنه مثل إبراهيم بن ايب حيىي وإبراهيم بن صرمة وسليمان 

ابعي ثقة إمام ربيعة بن ايب عبد الرمحن الرأي من االئمة باملدينة ت)  ٣٤( ابن ارقم وأمثاهلم فال حيتج به من اجلهم 
  استاذ مالك مفيت وقته مسع انسا ويزيد موىل املنبعث وأبا الزناد وغريهم من تابعي اهل املدينة 

روى عنه الزهري وحيىي بن سعيد االنصاري عن يزيد موىل املنبعث عن زيد بن خالد اجلهين عن النيب صلى  - ١٦
  ح عن اخللق عن ربيعة قال ابن اهللا عليه و سلم حديث اللقطة وهذا احلديث خمرج يف الصحي

عيينة كنت مسعته من حيىي بن سعيد عن ربيعة فلقيت ربيعة فحدثين به حدثنا جدي حدثنا علي بن حممد بن مهرويه 
حدثنا امحد بن ايب خيثمة حدثنا مصعب بن عبد اهللا حدثين عبد العزيز الدراوردي قال إذا قال مالك وعليه ادركت 

  اىل مالك )  ٣٥( عندنا فإنه يريد ربيعة ابن عبد الرمحن مث صار العلم والفتيا كله بعد ربيعة اهل بلدنا واجملمع عليه 
  حدثنا علي بن امحد بن صاحل املقرئ حدثنا حممد بن صاحل  - ١٧

الطربي حدثنا حممد بن زنبور وحممد بن ميمون قاال حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا امحد بن حممد الزاهد حدثنا 
ن الشرقي حدثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا علي ابن حممد الرازي امحد ب



حدثنا امحد بن خالد احلزوري حدثنا حممد بن حيىي الذهلي حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا سفيان بن عيينة عن 
هللا عليه و سلم يوشك الناس ان يضربوا اكباد ابن جريج عن ايب الزبري عن ايب صاحل عن ايب هريرة عن النيب صلى ا

االبل فال جيدون عاملا اعلم من عامل اهل املدينة قال ابن عيينة كنا نسمع اهل املدينة يقولون إنه مالك بن انس مسعت 
امحد بن حممد الزاهد بنيسابور يقول مسعت عبد امللك بن عدي اجلرجاين يقول مسعت الربيع بن سليمان يقول 

شافعي يقول مالك استاذي وإذا جاءك االثر فمالك هو النجم حدثنا علي بن عمر الفقيه يقول حدثنا عبد مسعت ال
  الرمحن بن ايب حامت 

حدثين صاحل بن امحد بن حنبل قاضي اصبهان حدثنا علي بن املديين قال مسعت سفيان ابن عيينة يقول ما كان احد 
نس حدثنا امحد بن ايب مسلم الفارسي احلافظ حدثنا عبد اهللا بن اشد انتقاء للرجال وأعلمهم هبم من مالك بن ا

عدي حدثنا احلسني حدثنا ابو عيسى حدثنا إسحاق بن موسى االنصاري حدثين إبراهيم بن عبد اهللا االنصاري 
قاضي املدينة قال مر مالك بن انس على ايب حازم وهو جالس فجازه فقيل له فقال إين مل اجد موضعا اجلس فيه 

رهت ان آخذ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا قائم مسعت امحد بن حممد الزاهد بنيسابور يقول وك
املى علينا ابو نعيم عبد امللك ابن حممد بن عدي اجلرجاين بنيسابور سنة مخس عشرة وثالمثائة قال مسعت عبد امللك 

تبال ان ال تسأل عن رجل حدث عنه مالك قال وقال  امليموين يقول مسعت امحد بن حنبل وحيىي بن معني يقوالن ال
علي بن املديين كل مدين مل حيدث عنه مالك ففي حديثه شيء ومسعت امحد بن حممد الزاهد يقول مسعت أبا نعيم بن 

  عدي اجلرجاين يقول إذا جاءك احلديث 

  عن مالك فاشدد به يديك 

  شيوخ مالك

   احلرقة من قبيلة العرب روى عنه مالك العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب موىل)  ٣٦( 
  حممد بن عبد الرمحن بن احلارثة االنصاري يكىن أبا الرجال روى عنه مالك وال نظري هلذه الكنية )  ٣٧( 

  عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر بن حزم ابو طوالة االنصاري مديين روى عنه مالك )  ٣٨( 
 من تالمذة مالك ومل يرو مالك عن احد من الكوفيني غريه روى عنه عبد اهللا بن إدريس االودي الكويف)  ٣٩( 

حديثا واحدا تفرد به معن وهو غريب أخربنيه حممد بن إبراهيم العاصمي يف كتابه ايل حدثنا ابو صخرة عبد الرمحن 
انس  بن حممد بن هالل الكاتب ببغداد حدثنا إسحاق بن موسى االنصاري حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن

حدثين عبد اهللا ابن إدريس عن شعبة بن احلجاج عن سعد بن إبراهيم عن ابيه ان عمر ابن اخلطاب حبس مجاعة 
  منهم ابو هريرة وقال اقلوا الرواية عن 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكانوا يف حبسه اىل ان مات 
ل البصرة ضعيف روى عنه مالك وال يروي عن عبد الكرمي بن ايب املخارق املعلم يكىن أبا امية من اه)  ٤٠( 

  ضعيف غريه 
  عبد امللك بن قريب البصري )  ٤١( 



  روى عنه مالك ويقال إنه اخطأ يف امسه قال اهل البصرة هو عبد امللك بن قرير 
  زياد بن سعد اخلراساين ساكن مكة يعد يف املكيني روي عنه مالك ويقال اصله من مرو )  ٤٢( 
بن عمر بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر ابن اخلطاب يعرف بالكنية وال يوقف له على اسم ابو بكر )  ٤٣( 

  روى عنه مالك مدين ثقة 

عامر بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام ابو احلارث مديين قال مالك ما رأيت أعبد منه كان يقع الرداء من )  ٤٤( 
  عاتقه يف الصالة وهو ال يشعر 

روي عن ايب قتادة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت وهو الذي ي - ١٨
  النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها وهو حديث خمرج وأحاديثه كلها حمتج هبا 

  نعيم بن عبد اهللا اجملمر )  ٤٥( 

)  ٤٦( ه و سلم مديين مسع أبا هريرة وغريه روى عنه مالك مسي به النه كان جيمر يف مسجد النيب صلى اهللا علي
سهيل بن ايب صاحل ثقة واسم ايب صاحل ذكوان قال البخاري مات ابن له فحزن عليه فنسي يف آخر عمره كثريا من 

  حديثه ومل خيرجه يف صحيحه وأخرجه مسلم 
يب صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع روى عنه ربيعة بن ايب عبد الرمحن عن ابيه عن ايب هريرة ان الن - ١٩

  الشاهد قال سليمان بن بالل وغريه فسألنا 

العالء بن عبد )  ٤٦( عنه سهيال فلم حيفظه فكان يقول بعد ذلك حدثين ربيعة عين وهو ثقة عن ايب عن ايب هريرة 
  ها الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة مديين خمتلف فيه النه يتفرد بأحاديث ال يتابع علي

كحديث عن ابيه عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا كان النصف من شعبان فال صوم حىت  - ٢٠
  رمضان 

  وقد أخرج مسلم يف الصحيح املشاهري من حديثه دون هذا والشواذ 
  زفر بن عاصم يروي عنه مالك احاديث )  ٤٧( 
  صدقة بن يسار اجلرزي يكين ابا حممد )  ٤٨( 

ى عنه مالك عن سعيد بن املسيب ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتختم يف ميينه وكذا يف املوطأ يعين رو - ٢١
  عطاء اخلراساين )  ٤٩( مرسال وقد رواه غري معتمد وهو دعبل بن علي الشاعر عن مالك موصال عن ايب هريرة 

ال عطاء بن عبد اهللا وقيل له اخلراساين النه هو عطاء بن ميسرة وكنية ميسرة ابو مسلم اال ان مالكا روى عنه وق
  انتقل اىل خراسان وتوىل القضاء هبا وهو غري متفق عليه 

  عائشة بنت سعد بن ايب وقاص مدنية روى عنها مالك وليس يف كتبه عن النساء اال عنها )  ٥٠( 
قاال حدثنا ابن عبد اهللا االصبهاين حدثنا ابو علي اخلضر بن امحد الفقيه وحممد بن عبد اهللا احلافظ بنيسابور  - ٢٢

نزيل نيسابور حدثنا امحد ابن علي االبار حدثنا امحد بن شبيب بن سعيد حدثنا ايب عن يونس بن يزيد عن الزهري 
قال مسعت ذاك الفىت مالك بن انس حيدث عن سعد ابن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثتين زينب بنت كعب بن 



رج زوجي يف طلب اعالج له احلديث وهو خمرج يف الصحيحني من حديث عجرة عن فريعة بنت مالك قالت خ
  مالك 

  حدثنا عمر بن إبراهيم الكتاين ببغداد حدثنا حيىي بن صاعد حدثنا مالك بن سيف التجييب مبصر  - ٢٣

 ح وحدثنا جدي حممد بن علي بن عمر وابن علقمة قاال حدثنا ابن ايب حامت الرازي حدثنا مالك بن سيف املصري
مبصر حدثنا إسحاق بن بكر ابن مضر حدثين ايب عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن مالك بن انس عن نافع عن ابن 
عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيلنب احدكم ماشية اخيه اال بإذنه أحيب احدكم ان تؤتى خزانته 

نته تفرد به إسحاق بن بكر عن ابيه ومها ثقتان وابن اهلاد فيكسر بابه وينتثل ما فيه إمنا ضروع مواشي احدكم خزا
  استاذ مالك كبري من التابعني 

  حدثنا حممد بن سليمان بن يزيد حدثنا حممد بن صاحل حدثنا  - ٢٤

بندار بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي حدثنا حيىي ابن سعيد االنصاري عن مالك بن انس وحدثين 
بد اهللا بن الندمي حدثنا امحد بن حممد بن زياد حدثنا إمساعيل بن إسحاق حدثنا خالد بن خداش حدثنا حممد بن ع

محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد االنصاري عن مالك بن انس عن الزهري عن احلسن ابن حممد بن احلنفية عن ابيه 
عة قال محاد بن زيد مث لقيت مالكا فحدثنيه عن علي بن ايب طالب ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن نكاح املت

  قال خالد مث لقيت مالكا فحدثنيه 
حدثين ابو مسلم غالب بن علي اخربنا حممد بن عبد اهللا االهبري بإفادة ابن بكري حدثنا بكر بن حممد بن  - ٢٥

  العال حدثنا امحد بن مضارب 

ربيعة ابن ايب عبد الرمحن قال مسعت ذاك الفىت مالكا  الكليب حدثنا ايب عن حممد بن عمر عن سليمان بن بالل حدثنا
عن الزهري عن سعيد ابن املسيب عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأيت عمرو بن حلي جير 

قصبه يف النار وهو اول من سيب السوائب قال سليمان بن بالل حدثين به مالك عن الزهري وحيىي بن سعيد عن 
املسيب قال حممد بن عمر مث مسعته من مالك حدثين حممد بن احلسن بن الفتح الصفار سنة اربع وسبعني  سعيد بن

  حدثنا عبد اهللا بن سليمان السجستاين ببغداد حدثنا حممد بن مصفي احلمصي 

حدثنا حممد بن حرب حدثنا ابن جريج عن مالك بن انس عن الزهري عن انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  دخل مكة وعليه املغفر 

حدثين عمر بن إبراهيم املقرئ حدثنا حيىي بن صاعد حدثنا يزيد ابن عبد الصمد الدمشقي ح وحدثنا عبد  - ٢٦
الصمد بن امحد اخلوالين احلمصي حدثنا امحد بن سليمان الدمشقي حدثنا يزيد بن عبد الصمد ح وحدثنا جدي 

بن عبد الصمد حدثنا عمر بن عبد الواحد حدثنا االوزاعي عن مالك بن حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت حدثنا يزيد 
انس عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال 

  هذه غدرة فالن 

  إبتداء ذكر تالمذة االمام مالك



عبد اهللا بن نافع الصائغ روى )  ٥٢( خمرج رضي الشافعي روايته معن بن عيسى القزاز قدمي متفق عليه )  ٥١( 
  عن مالك روى عنه الشافعي احاديث لكن احلفاظ مل يروضوا حفظه 

  عبد اهللا بن نافع الزبريي )  ٥٣( 

  من أصحاب مالك متفق عليه 
إسحاق )  ٥٤( الك هارون بن عبد اهللا الزهري القاضي من ولد عبد الرمحن بن عوف قدمي ثقة روى عن م)  ٥٤( 

ابو مصعب )  ٥٥( بن عبد اهللا بن حممد بن ايب فروة املدين غري متفق عليه وال خمرج يف الصحاح روى عن مالك 
  امحد بن ايب بكر املدين آخر من روى عن مالك املوطأ من الثقات اخرجه البخاري ومسلم 

  إمساعيل بن جعفر بن ايب كثري )  ٥٦( 

  يشاركه يف أكثر شيوخه ثقة روى عن مالك احاديث وهو 
  حممد بن احلسن بن زبالة املخزومي املدين روى عن مالك مناكري وهو ضعيف )  ٥٧( 
  ابو القاسم عبد العزيز بن عبد اهللا االويسي املدين نسيب مالك ثقة متفق عليه خمرج يروي عن مالك )  ٥٨( 

د متروك احلديث ضعيف آخر من روى عن مالك مل ابو حذافة امحد بن إمساعيل السهمي املدين نزيل بغدا)  ٥٩( 
يرو عنه من الثقات اال نفر ذوو عدد كأيب عبد اهللا احملاملي القضاي وغريه وليموا عليه وهو الذي روى عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر حديث املغفر وال أصل له مسعت احلاكم يقول مسعت علي بن احلسني اجلراحي ببغداد يقول 

يقول مسعت ايب يقول سألت بعض اصحاب مالك عن ايب حذافة فقال كان حيضر معنا العرض على  مسعت احملاملي
  مالك قال احلاكم وهذا غري حمتمل الن ابا حذافة متروك احلديث ال خيتلف فيه احد 

  سعيد بن منصور ثقة متفق عليه روى عن مالك )  ٦٠( 
ئمة روى عن مالك املوطأ وغريه ويتفرد عنه باحاديث وقال ابو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي إمام اال)  ٦١( 

امحد بن حنبل كنت مسعت املوطأ من بضعة عشر نفسا من حفاظ اصحاب مالك فأعدته على الشافعي الين وجدته 
  اقومهم به 

يع حدثنا جدي وعلي بن عمر وابن علقمة وغريهم قالوا حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي حدثنا الرب - ٢٧
  بن سليمان قال وقال 

الشافعي حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم اال ال يبيع حاضر لباد مل يروه عن 
  مالك اال الشافعي وكان يسأله عنه االئمة 

  ابو قرة موسى بن طارق اليماين يروى عن مالك ثقة قدمي روى عنه امحد بن حنبل )  ٦٢( 

  بد اجمليد بن عبد العزيز بن ايب رواد ثقة لكنه اخطأ يف احاديث ع)  ٦٣( 
اخربنا حممد بن إسحاق الكيساين حدثنا ايب وامحد بن اهليثم اليماين وعلي بن مهرويه قالوا حدثنا حممد بن  - ٢٨

ثنا مالك بن إسحاق الصغاين حدثنا نوح بن ايب حبيب وكان ثبتا حدثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن ايب رواد حد



انس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ايب سعيد اخلدري قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا االعمال 
  بالنية 

  حممد بن معاوية النيسابوري نزيل مكة يروي عن مالك وهو ضعيف جدا )  ٦٤( 
عبد اهللا )  ٦٥( ار وال يرضى حفظه إمساعيل بن داود املخراقي يتفرد عن مالك بأحاديث روى عنه الكب)  ٦٥( 

  بن إدريس بن يزيد االودي ثقة متفق عليه روى عن مالك وكان يرى رأيه 

  إبراهيم بن إسحاق الصيين سيئ احلفظ اختلف يه )  ٦٦( 
روى عن مالك عن الزهري عن انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يغلق الرهن وإمنا هو من حديث  - ٢٩

سعيد بن املسيب مرسال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه جماهد بن موسى عن معن عن مالك عن  الزهري عن
  الزهري عن سعيد ابن املسيب عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثين حممد بن عبد اهللا بن الندمي الرازي الفقيه من اصحاب ابن ايب هريرة حدثنا عبد الصمد بن علي  - ٣٠
حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل حدثنا ابو بكر بن خالد عن حيىي بن سعيد قال كان سفيان الثوري إذا اخطأ واحد 
يف حديث يقول تعست فحدثنا يوما عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ذاك يا فيت قلت حدثنا عبيد اهللا عن نافع عن ايب ال تصحب املالئكة رفقة فيها جرس فقلت تعست فقال وما 
  اجلراح عن أم حبيبة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بذلك فقال صدقت يا أبا سعيد صدقت 

  اجل اصحاب مالك بالبصرة

حيىي بن سعيد القطان إمام بال مدافعة أستاذ امحد بن حنبل وحيىي بن معني وعلي بن املديين وأيب خيثمة )  ٦٧( 
رو بن علي ونبدار وايب موسى وسليمان بن داود الشاذكوين قال امحد بن حنبل مسع من مالك ومالك شاب وعم

  وكان الثوري يتعجب من حفظه واحتج به االئمة كلهم وقالوا من تركه حيىي ومل يرو عنه نتركه بال شك 

سنا منه اخذ عنه كل من اخذ وروى عن مالك عبد الرمحن بن مهدي ابو سعيد تايل حيىي وإن كان اصغر )  ٦٨( 
عن حيىي ممن ذكرت إمام بال مدافعة ومات الثوري يف داره وقال الشافعي ال أعرف له نظريا يف هذا الشأن حدثين 

جدي وابن علقمة قاال حدثنا ابن ايب حامت حدثنا ابن سنان قال مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول لزمت مالكا حىت 
عطفه علي قد غبت عن اهلي هذه الغيبة الطويلة وما ادري ماذا حدث هبم بعدي فقال ملين فقلت يوما اريد ان است

  يا بين وأنا بالقرب من اهلي وال ادري ماذا حدث هبم منذ خرجت 

جويرية بن أمساء مدين يف االصل سكن البصرة وقد لقي شيوخ مالك كنافع وغريه ويروي عن مالك ايضا )  ٦٩( 
  ن رواية جويرية عن مالك ال يعدل اىل غريه ويكثر والبخاري كلما جيد م

روى يف الصحيح عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء عن عمه جويرية عن مالك عن الزهري حديث السقيفة  - ٣١
  وغريه 

  ابو عاصم النبيل )  ٧٠( 



ثىن والبخاري متفق عليه خمرج يروي عنه البخاري ويفتخر به ورمبا عن رجل عنه فيما فاته قال بندار وحممد بن امل
مسعنا ابا عاصم يقول منذ عقلت ان الغيبة حرام ما اغتبت احدا مسعت حممد بن إسحاق الكيساين يقول مسعت ايب 

يقول مسعت يونس ابن حبيب االصبهاين يقول قدم علينا ابو داود الطيالسي واملى علينا من حفظه مائة الف 
  ب الينا بأين اخطأت يف سبعني موضعا فأصلحوها حديث اخطأ يف سبعني موضعا فلما رجع اىل البصرة كت

  روح بن عبادة )  ٧١( 

  اكثر عن مالك ثقة خمرج يف الصحيحني يروي عنه االئمة والبخاري مل يدركه فريوي عن رجل عنه 
عبد اهللا بن داود اخلرييب كويف االصل سكن البصرة متفق عليه خمرج يف الصحيحني روى عنه القدماء مثل )  ٧٢( 

بن مسرهد امسك عن الرواية قبل موته بسنتني واجتهدوا به فلم جيبهم ويروي عن مالك مسعت عبد اهللا بن  مسدد
  حممد احلافظ وعبيد اهللا بن حممد بن بدر يقوالن 

مسعنا امحد بن كامل القاضي يقول مسعت ابا العيناء الضرير يقول اتيت عبد اهللا بن داود اخلرييب وكان قد امسك 
قلت حدثين فقال يا غالم مر وأقرأ القرآن فقلت قد قرأت فقال هات واتل عليه نبأ نوح فقرات عن الرواية ف

وجودت فقال احسنت مر وتعلم بعد القرآن الفرائض فقلت قد تعلمت فقال ايهما اقرب اليك ابن اخيك ام ابن 
ربية فقلت تعلمت العربية قبل عمك فقلت ابن اخي فقال ومل قلت النه ولدته امي فقال يا غالم تعلم بعد هذين الع

  القرآن والفرائض فقال قول عمر يا هللا ياملسلمني مل فتح االوىل وكسر الثانية فقلت فتح االوىل 

  لالستغاثة وكسر الثانية لالستنصار فقال يا غالم لو كنت حمدثا احدا حلدثتك 
  ث علي بن قتيبة الرفاعي البصري ليس بالقوي يتفرد عن مالك بأحادي)  ٧٣( 
  داود بن زنرب من قدماء اصحاب مالك مكثر عنه وابنه )  ٧٤( 
  سعيد بن داود )  ٧٥( 

  يكثر عن مالك ايضا وال حيتج به 
  علي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري ثقة متفق عليه خمرج يف الصحيحني يروى عن مالك )  ٧٦( 
  إسحاق بن عيسى بن الطباع واخوه )  ٧٧( 
  حممد بن عيسى )  ٧٨( 

  عليهما ثقتان رويا عن مالك متفق 
  اهليثم بن خارجة ابو امحد ثقة متفق عليه روى عن مالك )  ٧٩( 
  خلف بن هشام البزار املقرئ )  ٨٠( 

  ثقة متفق عليه 
  بشار بن موسى اخلفاف فيه لني )  ٨١( 
  حممد بن سليمان املصيصي يلقب بلوين غري متفق عليه )  ٨٢( 
  عبداهللا بن عون اخلراز )  ٨٣( 



  صاحل احلديث 
  سويد بن سعيد احلدثاين ثقة )  ٨٤( 
  امحد بن نصر اخلزاعي )  ٨٥( 

  املقتول يف اهللا ظلما ثقة متفق عليه 
عبد الرمحن بن غزوان ابو نوح ويعرف بقراد قدمي روى عنه االئمة روى عن مالك ويتفرد حبديث عن )  ٨٦( 

  الليث عن مالك ال يتابع عليه وابنه 

حممد بن عبد اهللا الرقاشي البصري ورد بغداد )  ٨٨( عبد الرمحن يروي عن مالك املناكري  حممد بن)  ٨٧( 
وكتبوا عنه ثقة وهو والد ايب قالبة وهو الذي يقول يف حديث املغفر عن مالك وعليه مغفر من حديد وإمنا قال ذلك 

  هو وزيد بن احلباب وتابعهما إبراهيم بن هراسة عن 

  يد القاسم بن سالم عن حيىي بن عبد اهللا بن بكري سفيان بن بشري وأبو عب
  داود بن الزبرقان بصري دخل بغداد وكتبوا عنه وهو قدمي فروى عنه مالك احاديث فلم يرضوا حفظه )  ٨٩( 
  ابو الربيع سليمان بن داود الزهراين البصري ثقة مكثر عن محاد بن زيد وروى عن مالك حديثا واحدا )  ٩٠( 

حوص حممد بن حيان البغوي بغدادي ثقة كتب عنه امحد بن منيع وهو قرين امحد وثقه وأثىن عليه ابو اال)  ٩١( 
  يتفرد حبديث عن مالك عن هشيم 

حدثناه حممد بن احلسن بن الفتح الصفار وعمر بن إبراهيم بن كثري املقرئ قاال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن  - ٣٢
نيع حدثنا ابو االحوص حممد بن حيان حدثنا مالك عن هشيم ابن ايب عبد العزيز البغوي حدثنا جدي امحد بن م

حازم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم بارك الميت يف بكروها هكذا 
  مرسال وإمنا هو عن عمارة عن صخر الغامدي واحلديث حديث يعلى رواه عنه شعبة وغريه من الكبار 

عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف اصله من البصرة نزيل بغداد أكثر عن مالك وعن القدماء حممد بن عمرو )  ٩٢( 
  بن علقمة وغريه يكتب حديثه وال حيتج به 

  النضر بن طاهر املوصلي دخل بغداد كتبوا عنه قد يروي ما ال يتابع عليه روى عن مالك )  ٩٣( 

بغداد ثقة متفق عليه خمرج يف الصحيحني يروي عن مالك وغالب عبد االعلى بن محاد النرسي سكن )  ٩٤( 
  حديثه عن محاد بن سلمة ومحاد بن زيد 

يونس بن حممد املؤدب ثقة حافظ نزل بغداد وكتب عنه امحد بن حنبل وأقرانه ومن بعدهم عباس الدوري )  ٩٥( 
ه حدثنا ايب إسحاق ابن حممد حدثنا وهو متفق عليه عن مالك حدثين حممد بن إسحاق الكيساين من أصل كتاب ابي

حممد بن عبيد اهللا بن يزيد املنادي حدثنا يونس بن حممد املؤدب أنبأنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس ان 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة وعليه املغفر فقيل ان ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه 



  صلى اهللا عليه و سلم يومئذ حمرما  قال ابن شهاب ومل يكن النيب
عبد الرمحن بن القاسم العتقي الزاهد متفق عليه اول من محل املوطأ اىل مصر إمام روى عنه احلارث ابن )  ٩٦( 

  مسكني واقرانه 

ابو حممد عبد اهللا بن وهب بن مسلم املصري ثقة متفق عليه خمرج يف الصحيحني يروي البخاري وأبو )  ٩٧( 
حامت عن مجاعة من اصحابه عنه وآخر من روى عنه من الثقات يونس بن عبد االعلى والربيع بن  زرعة وأبو

سليمان وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم وموطؤه يزيد علي من روى عن مالك وعنده الفقه الكثري نظر الشافعي 
  يف كتبه ونسخ أكثرها 

 ٢٥٦     

  احلديث من جتزئة السلفي اجلزء الثاين من كتاب االرشاد يف معرفة علماء

  هـ ٤٤٦ \هـ  ٣٦٧للحافظ أيب يعلى اخلليل بن عبد اهللا ابن أمحد ابن اخلليل اخلليلي القزويين 

 ٢٥٨     

  اجلزء الثاين من كتاب االرشاد يف معرفة علماء احلديث مما اماله ابو يعلى

  اهللا عنه  اخلليل بن عبد اهللا بن امحد ابن إبراهيم بن اخلليل اخلليلي احلافظ رضي
رواية القاضي ايب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار بن حممد املاكي عنه وعنه الشيخ االمام احلافظ فخر االئمة شيخ 

االسالم ابو طاهر امحد بن حممد بن امحد السلفي وعنه شيخنا االمام مجال االسالم العامل احلافظ الفقيه النبيه شرف 
قيه االجنب الوجيه ايب املكارم املفضل بن علي بن املفرج املقدسي اعزه اهللا الدين ابو احلسن علي بن القاضي الف

  بتقواه وأمتع االسالم وأهله ببقائه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على حممد نبيه وآله وسلم تسليما 
ن القاضي الفقيه االجنب مسعت الشيخ االمام العامل احلافظ مجال االسالم الفقيه النبيه شرف الدين أبا احلسن علي ب

الوجيه ايب املكارم املفضل ابن علي بن املفرج املقدسي حرسه اهللا بقارءيت عليه يقول مسعت الشيخ االمام احلافظ 
مجال الدين شيخ االسالم ابا طاهر امحد بن حممد بن امحد بن حممد السلفي االصبهاين رضي اهللا عنه يقول مسعت 

عبد اجلبار بن حممد املاكي بقزوين من اصله العتيق خبطه يقول مسعت ابا يعلى اخلليل  القاضي أبا الفتح إمساعيل بن
  بن عبد اهللا بن امحد احلافظ اخلليلي إمالء يقول 

  سلمة بن العيار املصري قدمي ثقة يروي عنه القدماء عزيز احلديث ويوري عن مالك بن )  ٩٨( 

  انس وغريه حنو عشرة احاديث 
ن إسحاق الكيساين حدثنا احلسن بن علي بن نصر الطوسي حدثنا حممد بن إسحاق الصغاين حدثنا حممد ب - ٣٣

حدثنا عبد اهللا بن يوسف التنيسي حدثنا سلمة بن العيار حدثنا مالك عن االوزاعي عن الزهري عن عروة عن 



يث متفق عليه من عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا حيب الرفق يف االمر كله هذا حد
حديث الزهري اخرجه البخاري عن ايب اليمان عن شعيب عن الزهري فاما من حديث مالك عن االوزاعي فهو 

حسن جوده سلمة ومحاد بن خالد اخلياط وحفص بن عمر العدين ومعن وابن وهب ورواه عبد اهللا بن يوسف 
صلى اهللا عليه و سلم مرسال فلذلك مسع التنيسي وأبو مسهر عن مالك عن االوزاعي عن الزهري عن النيب 

التنيسي من سلمة جمودا وقال يف موضع آخر وكان عند عبد اهللا عن مالك عن الزهري عن عائشة فجوده سلمة 
  يعين فلهذا مسع منه 

عبد اهللا بن يوسف التنيسي ثقة متفق عيه اكثر عنه البخاري يف الصحيح وروى عنه القدماء مبصر والعراق )  ٩٩( 
  و حامت وحممد بن حيىي الذهلي وأب
حيىي بن عبد اهللا بن بكري ثقة اخرجه البخاري يف الصحيح عن مالك وغريه وتفرد بأحاديث عن مالك )  ١٠٠( 

  وكان ابو حامت يثين عليه ومل يدركه ابو زرعة 

  وأكثر عنه حممد بن إسحاق الصغاين وروى املوطأ عن مالك 
  صري والد حممد وسعد ثقة مشهور روى عن مالك املوطأ عبد اهللا بن عبد احلكم امل)  ١٠١( 
  اسد بن موسى يلقب خبياط السنة )  ١٠٢( 

  ألنه كان خياط الكفن للسنة يروي عن مالك مصري صاحل 
  حممد بن خالد يعرف بابن امه ضعيف جدا روى عن مالك احاديث ال يابع عليها )  ١٠٣( 
  ي عن مالك احاديث ال يتابع عليها يتفرد هبا وهو صاحل ابو اسلم حممد بن خملد الرعيين يرو)  ١٠٤( 
  حيىي بن حيىي اندلسي )  ١٠٥( 

  وأصله من املصامدة يروي املوطأ باالندلس عن مالك ثقة وكتب عنه اهل مصر 
حدثنا جدي وابن علقمة وعلي بن عمر الفقيه قالوا حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي حدثنا حممد بن  - ٣٤
هللا بن ميمون االسكندراين حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و عبد ا

سلم رأى يف بعض مغازيه امراة مقتولة فأنكر ذلك وهنى عن قتل النساء والصبيان مل يسنده عن ابن عمر من حديث 
لون رووه يف املوطأ عن مالك عن نافع عن النيب صلى مالك اال الوليد بن مسلم وإسحاق بن سليمان الرازي والنقا

  اهللا عليه و سلم مرسال 
  ابو مسهر عبد االعلى بن مسهر )  ١٠٦( 

  ثقة حافظ إمام متفق عليه روى عنه امحد بن حنبل وأقرانه 
ا روى بقية بن الوليد احلمصي روى عن مالك وهو كبري اختلفوا فيه قال امحد وابن معني ال بأس به إذ)  ١٠٧( 

  حيىي بن صاحل الوحاظي )  ١٠٨( عن املشاهري فإذا روى عن اجملهولني فيجيء بأحاديث مناكري 

  ثقة يروي عنه االئمة وروى حديثا عن مالك ال يتابع عليه 
حدثنا عبد اهللا بن حممد القاضي حدثنا احلسن بن حممد بن عثمان الفارسي بالبصرة حدثنا يعقوب بن سفيان  - ٣٥



نا حيىي بن صاحل حدثنا مالك عن الزهري عن سامل عن ابيه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر الفسوي حدث
وعمر كانوا ميشون امام اجلنازة وهذا منكر من حديث مالك واحملفوظ من حديث ابن عيينة عن الزهري وقيل إن 

  سفيان اخطأ فيه وله علة ذكرناها يف غري هذا املوضوع 
  يد هشام بن عمار الدمشقي ابو الول)  ١٠٩( 

  روى عن مالك احاديث وهو خمرج يف الصحيحني 
  ابو نعيم عبيد بن هشام احلليب يروي عن مالك وهو صاحل )  ١١٠( 
  حممد بن املبارك الصوري يروي عن مالك وهو ثقة )  ١١١( 

  سحنون القريواين روى عن مالك وله يف الفقه ذكر مل يرض اهل احلديث حفظه )  ١١٢( 
  علي بن احلسن السامي من ولد سامه ابن لؤي عسقالين يروي عن مالك ضعفوه )  ١١٣( 

  خالد بن خلي احلمصي ثقة يروي عن مالك اخرجه البخاري )  ١١٤( 
  يعيش بن اجلهم من اهل عسقالن يروي عن مالك ليس مبشهور صاحب مناكري )  ١١٥( 
محن بن علي بن رمضان املصري بالبصرة حدثنا امحد بن حدثنا عبد اهللا بن حممد القاضي حدثنا عبد الر - ٣٦

مجهور العسقالين حدثنا يعيش بن اجلهم قال كنت عند مالك بن انس فجاءه رسول امري املؤمنني ان ال حتدث 
  حبديث السفرجلة فقرا ان الذين يكتمون ما انزلنا من 

ن النيب صلى اهللا عليه و سلم اهدي اليه البينات واهلدى االية الحدثن به الساعة حدثين نافع عن ابن عمر ا
سفرجالت من الطائف فاعطاهن معاوية وقال تلقاين هبا يف اجلنة منكر من حديث مالك ورواه إبراهيم بن زكريا 

  ضعيف من اهل البصرة فقال عن مالك عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر فقال احلفاظ ال اصل للحديثني 
  امحد بن ايب ظبية )  ١١٦( 

  ثقة جرجاين روى عن مالك يروي عنه حممد بن عيسى الدامغاين وعمار بن رجاء يتفرد باحاديث 
ابو عبد الرمحن عبد اهللا بن املبارك املروزي قال سفيان ما باملشرق وال باملغرب له نظري وله كرامات )  ١١٧( 

ان مات فقيل له يف ذلك فقال لعل ظاهرة يقال إنه من االبدال وقال كتبت عن ألف وستمائة شيخ وكان يكتب اىل 
  الكلمة 

  اليت فيها جنايت بعد مل تصل ايل 
)  ١١٩( عثمان بن جبلة بن ايب رواد قدمي روى عن مالك ويتفرد عن شعبة وغريه بأحاديث وكذا ابنه )  ١١٨( 

  عبدان إمام حافظ اثىن عليه البخاري 
  النضر بن طاهر املروزي روى عن مالك وضعفوه )  ١٢٠( 



  مالك وغسان ابناء سليمان اهلرويان رويا عن مالك ومها كبريان )  ١٢١( 
  خلف بن ايوب العامري من اهل بلخ روى عن مالك كبري قدمي ثقة يذكر بالزهد )  ١٢٢( 
  مكي بن إبراهيم ابو السكن البلخي )  ١٢٣( 

  ثقة متفق عليه اخرجه البخاري يف صحيحه واخطأ مكي بالري 
ه القاسم بن علقمة حدثنا ابن ايب حامت حدثنا حممد بن عمار بن احلارث حدثنا مكي ح يف حديث حدثني - ٣٧

وحدثين عبد الصمد بن امحد بن خنبش اخلوالين احلمصي حدثنا امحد بن زكريا املقدسي حدثنا حممد بن محاد 
لى النجاشي فكرب عليه الطهراين حدثنا مكي بن إبرهيم عن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى ع

اربعا وهذا أخطأ فيه مكي من حفظه بالري قاله ابو زرعة الرازي وصوابه مالك عن الزهري عن سعيد بن املسيب 
  عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ة ابو مطيع احلكم بن عبد اهللا روى عن مالك وكان مرجئيا وهو صاحل يف احلديث اال ان اهل السن)  ١٢٤( 
  امسكوا عن رواية حديثه 

  إبراهيم بن سليمان الزيات البلخي صاحل يروي عن مالك )  ١٢٥( 

  علي بن يونس البلخي يروي عن مالك وهو ثقة )  ١٢٦( 
إبراهيم بن يوسف البلخي رئيسها وشيخها وقعت له قصة دخل على مالك بن انس فقام قتيبة بن سعيد )  ١٢٧( 

العراقيني يف االرجاء فأمر مالك ان خيرج ويؤخذ بيده ويروي عن مالك حديثا  البلخي فقال هذا رجل يرى رأي
  واحدا قال سئل مالك عن الطالء فقال 

  حدثنا نافع عن ابن عمر كل مسكر مخر وكل مسكر حرام  - ٣٨

  فلما رجعا اىل بلخ اخرج قتيبة من بلخ فذهب وأقام ببغالن 
يروي عن الضعفاء احاديث وهو قدمي املوت ويروي عن مالك  عيسى بن موسى غنجار زاهد لكنه رمبا)  ١٢٨( 

هشام بن يوسف قاضي صنعاء ثقة متفق عليه خمرج روى عنه االئمة كلهم قال ابن معني قصدته )  ١٢٩( ايضا 
  فقال يل يكفيك عبد الرزاق فعدت الثاين 

اخلري سبيال ما فارقتك فقال يا بين والثالث فقال اوتعود فقلت واهللا لو احتجت ان اقيم دهرا ها هنا ووجدت اىل 
  إمنا جربتك وحرصك على العلم فاخرج ايل كتبه وأملى علي من حفظه 

  حممد بن عبد الرحيم بن شروس الصنعاين ثقة ويف موطئه عن مالك احاديث ليست يف غريه )  ١٣٠( 
الك يتفرد بأحاديث روى عنه بكر بن الشرود الصنعاين شيخ قدمي مل يتفقوا عليه له نسخة عن سفيان وم)  ١٣١( 

  القدماء روى سبطة عبد العزيز بن احلسن بن بكر ابن الشرود عن ابيه احاديث 
  عبد امللك بن الصباح الصنعاين )  ١٣٢( 

  روى عن مالك ويتهم بسرقة االحاديث 
استعار  مطرف بن مازن روى عن مالك مل يتفقوا عليه روى عنه الشافعي حديثني قال هشام بن يوسف)  ١٣٣( 



  كتيب على ان ينتسخها ويسمعها مين فنسخها ورواها عن شيوخي ابن جريج وغريه انظروا يف كتبه فإهنا توافق كتيب 
  عبد اهللا بن حممد بن ربيعة القدامي املصيصي )  ١٣٤( 

  يروي عن مالك وهو ضعيف يأيت باملناكري وما ال يتابع عليه 

  احاديث مالك اليت تصح عنه كلها حمتج هبا

فإنه مل يرو عن الضعفاء اال عن عبد الكرمي ايب امية وقد يروي عن زيد بن ايب انيسة وال حيتج حبديثه عنه وزيد يف 
نفسه ثقة لكن الذي يروي مالك علته هو حديثه عن عبد احلميد عن مسلم بن يسار تفسري قوله تعاىل وإذا اخذ 

  ربك من بين آدم 

عالء بن عبد الرمحن وجعفر بن حممد الصادق وحممد بن عمرو بن علقمة فلم فاما حديثه عن سهيل بن ايب صاحل وال
  حيتج 

  البخاري بواحد منها واحتج مسلم جبميعها فاما حديث مالك عن غري هؤالء فمتفق على كونه حجة 

  وفاته

ل مسعت جدي يقول مسعت علي بن حممد بن مهرويه يقول مسعت امحد ابن ايب خيثمة يقول مسعت امحد بن حنب
ومصعب الزبريي يقوالن مات مالك بن انس سنة تسع وسبعني ومائة قال ومسعت مصعبا يقول كان جد مالك بن 

انس بن ايب عامر قدم املدينة متظلما من بعض والة اليمن فمالوا اىل تيم بن مرة فعادوا معهم كاحللف وال حلف يف 
  ىي بن معني يقول اثبت اصحاب الزهري مالك االسالم فصاروا معهم قال ومسعت ابن ايب خيثمة يقول مسعت حي

  مرسالته

قال وقلت ليحىي بن معني مرسالت سفيان ومالك فقال مسعت حيىي بن سعيد يقول مرسالت مالك احب ايل مث قال 
حيىي ليس يف القوم اصح حديثا من مالك حدثنا حممد بن احلسن بن الفتح حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي حدثنا 

بن عمر قال كنا عند محاد بن زيد بالبصرة فجاء نعي مالك بن انس فبكى محاد حىت جعل ميسح عينيه  عبيد اهللا
خبرقة كانت معه مث قال يرحم اهللا ابا عبد اهللا كان من االسالم مبكان مسعت ايوب يقول بلغين انه كانت له حلقة يف 

 حامت الرازي يقول مسعت حممد بن مسلم بن أيام نافع مسعت علي بن عمر بن العباس الفقيه يقول مسعت ابن ايب
واره يقول رأيت أبا زرعة يف املنام فقال يل لقد قدمين ريب بني يديه فقال يا أبا زرعة تورعت عن الكالم فقلت الهنم 

عبد  جادلوا دينك فرمحين وقال احلقوه بايب عبد اهللا وايب عبد اهللا وايب عبد اهللا وباي عبد اهللا قال حممد بن مسلم ابو
  اهللا 

  االول مالك والثاين سفيان والثالث الشافعي والرابع امحد ابن حنبل 
ابو احلارث حممد بن عبد الرمحن بن احلارث بن ايب ذئب املدين ثقة اثىن عليه مالك وقال امحد بن حنبل مل )  ١٣٥( 



ثقات شيوخه شيوخ مالك وقد يكن اقول باحلق منه فقيه من ائمة اهل املدينة خمرج يف الصحيحني إذا روى عنه ال
  يروي عن الضعفاء روى عنه االئمة ويروي عنه حيىي بن ميان الكويف وهو ثقة اال انه كثري اخلطأ مل يتفقوا عليه 

حدثين جدي والقاسم بن علقمة وعلي بن عمرو وحممد بن سليمان قالوا حدثنا ابن ايب حامت حدثنا ابو  - ٣٩
دثنا ابن ايب ذئب عن سعيد بن مسعان عن ايب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سعيد االشج حدثنا حيىي بن ميان ح

  سلم 

  كان ينشر اصابعه يف الصالة نشرا مل يروه هبذا اللفظ غري حيىي بن ميان 
  عبد العزيز بن ايب سلمة املاجشون من فقهاء املدينة ثقة يف روايته متفق عليه خمرج يف الصحيحني )  ١٣٦( 

اويس املدين ابن عم مالك امسه عبد اهللا بن عبد اهللا وهو خنت مالك ايضا على اخته مدين مسع نافعا ابو )  ١٣٧( 
والزهري وأبا حازم وكثريا من شيوخ مالك منهم من رضي حفظه ومنهم من يضعفه روى عنه ابناه ابو بكر 

  تبة لكنه معدود يف احملدثني وإمساعيل وأخرجه مسلم ومل خيرجه البخاري وهو مقارب االمر ليس له يف الفقه ر

ابو بكر حممد بن إسحاق بن يسار موىل قيس بن خمرمة الزهري كبري عامل من اهل املدينة قال الزهري له )  ١٣٨( 
وهو يف جملسه من اراد املغازي فعليه بذلك الغالم وقال شعبة هو امري املؤمنني يف احلديث وقال ابن معني ليس به 

بخاري يف الصحيح من احل روايته للمطوالت واملغازي ويستشهد به وأكثر عنه فيما حيكى يف بأس وإمنا مل خيرجه ال
أيام النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف أحواله ويف التواريخ وهو عامل واسع العلم ثقة حدثين جدي حدثنا علي بن 

إسحاق فقال قال عاصم بن عمر حممد بن مهرويه حدثنا امحد بن ايب خيثمة قال سألت حيىي بن معني عن حممد بن 
  ابن قتادة ال يزال يف الناس علم ما عاش ابن إسحاق قال ابن معني 

وابن إسحاق مسع من عاصم وكان ال يقول فيه اال من خري قال ابن ايب خيثمة وأخربنا إبراهيم بن املنذر حدثين عمر 
روى منه حديث عاصم بن عمر بن قتادة بن عثمان التيمي قال مسعت ان ابن شهاب كان خيلي حممد بن إسحاق يت

قال وحدثنا إبراهيم بن املنذر عن ابن عيينة قال واهللا لقد مسعت ابن شهاب ورأى حممد بن إسحاق فقال ال يزال يف 
هذه املدينة علم ما بقي هذا قال وقال يل ابن عيينة ما يقول أصحابك يف حممد بن إسحاق فقلت يقولون إنه كذاب 

فلقد رأيته خلف القرب ينتظر يزيد بن خصيفة فقلت ما تعمل ها هنا قال انتظر يزيد بن خصيفة  قال ال تفعل ذلك
أمسع منه االحاديث اليت أفدتين حدثنا جدي حدثنا علي بن حممد بن مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا هارون بن 

فظ الناس وكان إذا كان عند معروف قال مسعت أبا معاوية حممد بن خازم يقول كان حممد بن إسحاق من اح
  الرجل مخسة 

أحاديث او اكثر جاء واستودعها حممد بن إسحاق قال احفظها عين فإن نسيتها كنت حفظتها علي قال ابن إدريس 
احلافظ كيف ال يكون حممد بن إسحاق ثقة وقد مسع عبد الرمحن االعرج ويروي عنه مث يروي عن ايب الزناد عن 

الزناد عن ابيه عن االعرج روى عن حممد بن إسحاق من االئمة من استاذيه الزهري االعرج مث يروي عن ايب 
وصاحل بن كيسان وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد ومن أقرانه شعبة والثوري ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد 

وشريك وله وشريك بن عبد اهللا وغريهم ومن كثرة علمه انه روى عن مجاعة ماتوا بعده بالكثري كسفيان وشعبة 
  ابن عم يقال له موسى بن يسار يروي عن ايب هريرة نسخة يرويها عنه حممد بن إسحاق وداود بن قيس املدين 



حديث حممد بن إسحاق عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن ابيه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٠
  قال نضر اهللا عبدا 

اء عبيد وحيىي بن سعيد االموي وحممد بن يزيد الواسطي وامحد بن خالد فيه علل واضطراب رواه يعلى وحممد أبن
الوهيب عن ابن إسحاق عن الزهري نفسه ورواه عبد اهللا بن منري عن حممد بن إسحاق عن عبد السالم بن حرب عن 

عم عن الزهري ورواه يونس بن بكري عن حممد ابن إسحاق عن عمرو بن ايب عمرو املدين عن حممد بن جبري بن مط
  ابيه فقد بان ان حممد بن إسحاق مل يسمع هذا من الزهري وإمنا دلس فيه ورواه صاحل بن كيسان عن الزهري 

مسعت جدي والقاسم بن علقمة يقوالن مسعنا عبد الرمحن بن أيب حامت يقول مسعت مسلم بن احلجاج النيسابوري 
حيىي بن آدم يقول مسعت عبد اهللا ابن إدريس يقول يقول اخربنا إسحاق بن راهويه احلنظلي من كتابه يقول مسعت 

كنت عند مالك بن انس فقال له رجل كنت بالري عند ايب عبيد اهللا وزير املهدي وحممد بن إسحاق هناك فقال ابن 
إسحاق هاتوا اعرضوا علي علوم مالك فإين انا بيطارها فقال مالك دجال من الدجاجلة يقول اعرضوا علي علمي 

يس ومل امسع مجع الدجال اال منه حدثنا جدي وابن علقمة قاال حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت حدثنا ابو قال ابن إدر
سعيد االشج حدثنا ابن إدريس قال كنت عند مالك بن انس فقال رجل قال حممد بن إسحاق اعرضوا علي املغازي 

ملدينة حدثنا جدي حدثنا علي بن حممد بن فأنا بيطارها فقال مالك دجال من الدجاجلة يقول هذا حنن فيناه من ا
  مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا إبراهيم بن املنذر حدثنا مصعب بن عثمان عن عامر بن سعد قال 

كان هشام بن عروة إذا ذكر حممد بن إسحاق قال من أدخله على زوجيت ومىت دخل ومىت مسع منها كأنه ينكر 
  ذلك 
فص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب حافظ متقن ثقة متفق عليه خمرج يف الصحيحني عبيد اهللا بن عمر بن ح - ١٣٨

روى عنه االئمة الكبار روى عنه مالك احاديث وحيىي بن سعيد االنصاري مع جاللته احاديث وأيوب السختياين 
  احاديث وأكثر عنه الثوري وشعبة وشريك واقراهنم وشعبة أقل رواية والثوري كثري الرواية عنه 

حدثنا ابو سعيد عبد الرمحن بن حممد بن خريان الشيباين حدثنا حممد بن امحد بن علي بن صاحل االزدي  - ٤١
ببغداد حدثنا حممد بن الوليد البسري ح وحدثنا ابن علقمة وحممد بن امحد بن ميمون الكاتب قاال حدثنا عبد 

جعفر غندر حدثنا شعبة عن عبيد اهللا بن عمر  الرمحن بن ايب حامت حدثنا حممد بن الوليد البسري حدثنا حممد ابن
عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اين نذرت يف اجلاهلية ان اعتكف يف املسجد 
احلرام فقال له النيب اوف بنذرك مل يروه غري غندر عن شعبة ولعبيد اهللا بن عمر ابن يقال له ابو بكر قليل الرواية 

م م وأما اخوه عبد اهللا بن عمر فإنه مكثر عن نافع ومل يرضوا حفظه ومل  ١٢٣اس جيمعون حديثه ويعنون به والن
  خيرجه اصحاب الصحاح وروى عنه أكثر من روى عن اخيه وتأخر موته فأدركه القعنيب وابو نعيم 

  وكامل بن طلحة وابنه 
ح ألنه اثبت من ابيه وأصحاب الصحاح مل يتفقوا على عبد الرمحن بن عبد اهللا اخرجه البخاري يف الصحي)  ١٣٩( 

  عبد اهللا 



صاحل بن كيسان موىل االنصار وقيل موىل الدوسيني من اهل املدينة وكان حافظا إماما خمرج يف )  ١٤٠( 
الصحيحني مجع الفقه واحلديث واملروءة روى عنه من هو اقدم منه عمرو بن دينار والزهري مث من بعدمها حممد بن 

حاق ومالك وابن ايب ذئب وأكثر عنه إبراهيم بن سعد وحديث إبراهيم عنه خمرج يف الصحاح ليس فيه خطأ إس
وروى املغازي والسري وحيكي عنه موسى بن عقبة وهو من أقرانه قال ابن إسحاق كان الزهري يسألين عن حديث 

  صاحل فأذكره له فريضاه وقد روى ابن عيينة عن رجل عن صاحل 
  يمان بن بالل ثقة وليس مبكثر لقي الزهري لكنه يروي اكثر حديثه عن قدماء سل)  ١٤١( 

أصحاب الزهري مثل حممد بن ايب عتيق واقرانه وأليب بكر بن ايب اويس عن سليمان عن حممد بن ايب عتيق نسخة 
وكذلك عن حيىي بن يتفرد هبا ال يرويها غري ايب بكر واحتج ببعضها ومسع سليمان من ربيعة الرأي وأخذ عنه الفقه 

سعيد االنصاري وعن غريمها ممن اخذ عنه مالك وهو اقدم موتا من مالك وأثىن عليه مالك وروى عنه ابو بكر 
وإمساعيل ابناء ابن ايب اويس وابن وهب وحيىي بن سعيد وعبد اهللا القعنيب وأيوب بن سليمان وآخر من روى عنه 

  ه لوين فإذا روى عنه الثقات فكل حديثه حمتج ب
م فليح بن سليمان من موايل أسلم مديين مسع الزهري ونافعا وربيعة وغريهم روى عنه معن وأبو عاصم  - ١٤١

  وحممد بن سنان العويف وآخر من روى عنه ابو الربيع الزهراين 
  روى البخاري حديثه عن ايب النضر عن عبيد بن حنني عن  - ٤٢

  يب بكر ايب سعيد سدوا كل خوخة يف املسجد اال خوخة ا

  ورواه ايضا من حديث مالك عن ايب النضر 
  وأما اخوه عبد احلميد بن سليمان فإنه ضعيف ال حيتج به )  ١٤٢( 

ابو معشر وامسه جنيح من اوالد املوايل مدين وله مكان يف العلم والتاريخ وتارخيه مما حيتج به االئمة يف )  ١٤٣( 
ى عنه الكرباء مثل ابن املبارك ويونس املؤدب ووكيع وابنه حممد بن كتبهم وضعفوه يف احلديث ومل يتفقوا عليه ورو

  ايب معشر ويتفرد بأحاديث وأمسك الشافعي عن الرواية عنه 
حدثين حممد بن سليمان حدثين ايب حدثنا حممد بن صاحل االشج حدثنا احلارث بن عبد اهللا اخلازن حدثنا ابو  - ٤٣

  معشر عن هشام بن عروة 

شة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بني املشرق واملغرب قبلة مل يروه عن هشام اال ابو عن ابيه عن عائ
معشر وقال ابن معني ليس حديثه بشيء حدثين جدي حدثنا علي بن مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا سليمان بن 

وفة فقال رجل حدثنا ابو معشر فقال هشام ايب شيخ حدثنا حيىي بن سعيد االموي قال كنا عند هشام بن عروة بالك
  يا أهل الكوفة أما تستحيون ان تأخذوا حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخلياطني قال فأمسعوه ما يكره 

مسعت حممد بن احلسن بن فتح يقول مسعت عبد اهللا بن حممد البغوي يقول مسعت حممد بن بكار يقول مات ابو 
سنة سبعني ومائة قال وكان ابو معشر تغري قبل ان ميوت بسنتني تغريا شديدا حىت كان خيرج معشر يف شهر رمضان 

منه الريح وال يشعر هبا مسعت جدي يقول مسعت علي بن مهرويه يقول مسعت ابن ايب خيمثة يقول مسعت مصعب 



  بن عبد اهللا يقول كان مالك بن انس يوثق 
صاحل املقرئ حدثنا احلسن بن علي الطوسي حدثنا الزبري بن بكار الدراوردي حدثين علي بن امحد بن )  ١٤٤( 

حدثين العباس بن املغرية بن عبد الرمحن عن ابيه قال جاء عبد العزيز الدراوردي يف مجاعة اىل ايب ليعرضوا عليه 
اىل إصالح كتابا فقرأه هلم الدراوردي وكان رديء اللسان يلحن حلنا قبيحا فقال ايب وحيك يا دراوردي أنت كنت 

  لسانك قبل النظر يف هذا الشأن 

  احوج منك اىل غري ذلك يقال إن دراورد قرية خبراسان 
حدثنا عمر بن إبراهيم املقرئ ببغداد حدثنا امحد بن إسحاق بن هبلول القاضي حدثنا حممد بن زنبور حدثنا  - ٤٤

رو قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ان عبد العزيز بن ايب حازم عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد اهللا بن عم
اهللا ال يقبض العلم هذا حديث من االصول املتفق عليها اخرجه البخاري عن ابن ايب اويس عن مالك عن هشام بن 

عروة واحلفاظ جيمعون من رواه عن هشام قريبا من ستمائة نفس وقد رواه الزهري وحيىي بن ايب كثري وأبو الزناد 
اهللا بن عمرو ورواه موسى بن عقبة عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد سألين عنه احلاكم ابو  عن عروة عن عبد

عبد اهللا فقلت كالمها حمفوظان عائشة وعبد اهللا بن عمرو فقال ما العلة فيه فقلت ما حدثناه علي بن عمر الفقيه 
  وغريه قاال حدثنا حممد بن محدويه بن سهل املروزي 

حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثنا حممود بن إدم 
قال ان اهللا ال يقبض العلم قال عروة فقلت لعائشة مسعتيه من النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا بين حدثين عبد 

ن عمرو يف الطواف بعد سنة فسألته عنه اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عروة فلقيت عبد اهللا ب
  فحدثين انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك فاستجاد احلاكم واستحسن 

حدثنا علي بن امحد بن صاحل املقرئ حدثنا حممد بن مسعود االسدي حدثنا إمساعيل بن توبة ح وحدثنا  - ٤٥
عيل بن توبة حدثنا إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن جدي حدثنا حممد بن جعفر بن طرخان القزويين حدثنا إمسا

دينار عن عبد اهللا بن عمر قال ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسامة بن زيد طعن الناس يف أمارته فبلغ 
بيه ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فخطب يف الناس وقال اما بعد فإن طعنتم يف أمارة أسامة فقد طعنتم يف أمارة ا

وامي اهللا إن كان خلليقا لالمارة وانه كان من احب الناس ايل وإن هذا ملن احب الناس ايل من بعده اخرجه البخاري 
  ومسلم عن قتيبة عن إمساعيل بن جعفر 

عبيد اهللا بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري ثقة يروي عن عمه يعقوب روى عنه مثل )  ١٤٥( 
  حامت وأيب زرعة وآخر من روى عنه بالعراق ابو عبد اهللا احملاملي وبالري عبد الرمحن بن أيب حامت البخاري وأيب 

حدثين جدي حدثنا عبد الرمحن بن محدان اهلمذاين حدثنا عثمان بن خرزاد االنطاكي حدثنا علي بن اجلعد  - ٤٦
فذكروا حديث اخلامت فقال هذا ابن سعد قال كنا عند شعبة بن احلجاج يف أيام ايب جعفر سنة ست وأربعني ومائة 

  بن إبراهيم حدثنا به عن الزهري عن انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتختم بيمينه 

مل يروه اال علي عن شعبة وتفرد به عنه ابن خرزاد احلافظ وتوبع ابن اجلعد حدثين امحد بن علي الفقيه حدثنا عثمان 
  مسعت ابن عمي امحد بن حنبل يقول بن امحد عن حنبل بن إسحاق قال 

  ابن ايب هند ثقة )  ١٤٦( 



اخربنا حممد بن احلسن بن الفتح الصويف حدثنا ابو عروبة احلراين حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا ابن عمي  - ٤٧
لم امحد حدثنا وكيع عن عبد اهللا بن سعيد بن ايب هند عن ابيه عن عائشة وأم سلمة ان النيب صلى اهللا عليه و س

دخل عليهما وهو يبكي قالتا فسألناه عن ذلك فقال إن جربيل اخربين ان ابين احلسني يقتل وبيده تربة محراء فقال 
  هذه تربة تلك االرض 

  إبراهيم )  ١٤٧( 
  وحممد )  ١٤٨( 

  وأنيس )  ١٠٩(  - ١٤٩
لشافعي فإنه يقول الثقة يف وسحبل بنو حممد بن ايب حيىي مدنيون وال يروى عن إبراهيم من يزكيه اال ا)  ١٥٠( 

  حديثه املتهم يف دينه وإمنا كان يرى القدر وكان مالك ينهى عن االخذ عنه 
وقد روى عنه ابن جريج حديثا مع جاللته ودلس به فقال إبراهيم بن ايب عطاء عن موسى بن وردان عن  - ٤٨

  وهو متروك  ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مات مريضا مات شهيدا

وحممد وأنيس وسحبل ثالثتهم ثقات روى قتيبة عن سحبل وعن انيس بن وهب وألنيس ابن يقال له حامت ضعيف 
حدثنا جدي حدثنا علي بن حممد بن مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا يوسف املاجشون 

داث نسأله عن العلم ال حتقروا انفسكم حبداثة أسنانكم قال قال يل ابن شهاب وألخ يل والبن عم يل وحنن فتيان اح
  فإن عمر بن اخلطاب كان إذا نزل به امر دعا الشباب فاستشارهم يبتغي حدة عقوهلم 

  يوسف بن يعقوب ابو سلمة املاجشون )  ١٥١( 

ن مسلم ثقة مسع الزهري وحيىي بن سعيد وغريمها روى عنه الكبار وعمر حىت مسع منه حيىي بن معني وعلي ب
الطوسي وهو وأخوته يرخصون يف السماع قال ابن معني كنا نأيت يوسف املاجشون فيحدثنا يف بيت وجواريه يف 

  بيت يضربن باملعزفة وهو وأخوته وابن عمه يعرفون بذلك وهم يف احلديث ثقات خمرجون يف الصحاح 

  اهللا عبد العزيز بن ايب سلمة املاجشون مفيت اهل املدينة مسع الزهري وعبد

  بن دينار وغريمها روى عنه االئمة خمرج 
  يف الصحيحني يرى التسميع ويرخص يف العود 

  املنكدر بن حممد بن املنكدر )  ١٥٢( 

  ليس يف احلديث بذلك القوي مل يرضوا حفظه 
لذي وهو يروي عن ابيه عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عن جربيل عن اهللا تعاىل ان هذا الدين ا - ٤٩

ارتضيته لنفسي ولن يصلحه اال السخاء وحسن اخللق فأكرموه هبما ما صحبتموه تفرد به هو وابن عمه عبد اهللا بن 
ايب بكر بن املنكدر عنه ومل يتابعا عليه فإذا روي عن ابن املنكدر حديث منكر فيكون احلمل على من يروي عنه من 

  بن املنكدر حبديث الضعفاء وتفرد يوسف بن أسباط عن الثوري عن حممد 
حدثناه حممد بن احلسن بن الفتح الصفار حدثنا عبد اهللا بن ايب داود السجستاين حدثنا املسيب بن واضح  - ٥٠



حدثنا يوسف بن أسباط حدثنا سفيان الثوري عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى 
تفرد به يوسف وهو زاهد اال انه مل يرض حفظه وقيل اشتبه عليه وإمنا  اهللا عليه و سلم مداراة الناس صدقة غريب

  هو 

سفيان عن ايب مالك االشجعي عن ربعي عن حذيفة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كل معروف صدقة  - ٥١
 بن نافع حدثنا علي بن امحد بن صاحل املقرئ حدثنا احلسن بن علي الطوسي حدثنا الزبري بن بكار حدثين عبد اهللا

  الصغر قال قال يل عبد اهللا بن نافع االكرب إذا كنت متخذا عمريا خليال فاجعله عاصميا 

مالك الدار موىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه تابعي قدمي متفق عليه اثىن عليه التابعون وليس بكثري )  ١٥٣( 
احية حدثين حممد بن امحد بن عبدوس املزكي الرواية روى عن ايب بكر الصديق وعمر وقد انتسب ولده ايل جبالن ن

ابو بكر النيسابوري حدثنا عبد اهللا ابن حممد بن احلسن الشرقي حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال قلت لعلي بن 
عثام العامري الكويف مل مسي مالك الدار فقال الداري املتطيب حدثنا حممد بن احلسن بن الفتح حدثنا عبد اهللا بن 

  حدثنا ابو خيثمة حدثنا حممد بن خازم الضرير حدثنا االعمش عن ايب صاحل عن مالك الدار قال  حممد البغوي

أصاب الناس قحط يف زمان عمر بن اخلطاب فجاء رجل اىل قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا نيب اهللا استسق 
أقرئه السالم وقل له إنكم مسقون فعليك اهللا ألمتك فرآى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام فقال ائت عمر ف

  بالكيس الكيس قال فبكى عمر وقال يا رب ما آلو اال ما عجزت عنه 

 ٣١٥     

  يقال إن أبا صاحل مسع مالك الدار هذا احلديث والباقون ارسلوه 
  م عبد اهللا بن نافع الصائغ )  ١٥٣( 

  حديثني اوالاقدم من روى املوطأ عن مالك ثقة اثىن عل الشافعي وروى عنه 

  ثالثا قال البخاري كان ثقة يف 
الرواية عارفا بالفقه مل يكن بذاك احلافظ حدثين جدي حدثنا ابو طالب احلافظ البغدادي حدثنا علي بن عبد اهللا 

اخلوالين حدثنا يونس بن عبد االعلى قال قال يل الشافعي يا يونس إذا رأيت اوائل اهل املدينة على شيء فال تشكن 
ق واهللا إين لك ناصح واهللا إين لك ناصح واهللا إين لك ناصح ثالثا وإذا رأيت قول سعيد بن املسيب يف حكم انه احل

  او سنة فال تعدل عنه اىل غريه 

حدثين جدي حدثنا عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي حدثنا حممد بن مسلم بن واره ومجاعة قالوا حدثنا ابو  - ٥٢
د يف االطناب ناحية من نواحي مكة فقلت يا ابن رسول اهللا حدثين حبديث واحد عاصم قال لقيت جعفر ابن حمم

فقال حدثين ايب عن عبد الرمحن بن عوف ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف اجملوس سنوا هبم سنة أهل 
ذا مرسل فإن الكتاب فقلت زدين يا ابن رسول اهللا فقال اما تستحي تكذب اما تستحي تكذب وما زادين عليه ه

  أباه حممدا مل يلق عبد الرمحن 



روى بعض الكذابني عن سفيان عن حممد بن املنكدر عن جابر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال دفن  - ٥٣
البنات من املكرمات وهذا ال اصل له من حديث سفيان وغريه إهنا يروى عن ابن عطاء اخلراساين عن ابيه عن النيب 

  سلم مرسال وابن عطاء متروك صلى اهللا عليه و 

  مكة

اخربين احلسن بن امحد الفقيه قال قرأت على علي بن إبراهيم حدثنا علي بن امحد بن الصباح حدثنا إمساعيل بن 
  توبة حدثنا اهليثم بن عدي عن ابن عياش قال مل يكن احد أعلم من اصحاب عبد اهللا بن عباس 

د بن يونس بن هارون حدثنا إمساعيل بن توبة حدثنا اسد بن عمرو حدثنا علي بن امحد بن صاحل حدثنا حمم - ٥٤
حدثنا ابو حنيفة عن عطاء عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا طلع النجم يعين الثريا رفعت 

املقرئ حدثنا حممد العاهة عن الثمار رواه اخللق عن ايب حنيفة يتفرد به وال يتابع عليه حدثنا علي بن امحد بن صاحل 
بن مسعود االسدي حدثنا سهل بن زجنلة الرازي حدثنا وكيع حدثنا ابو حنيفة قال سألت عطاء بن ايب رباح عن 

  الصالة خلف ولد الزنا فقال وما بأس بذلك رمبا يكون أكثر صالة منا 

ازي حدثنا إبراهيم بن موسى حدثين حممد بن عبد اهللا االصبهاين حدثنا احلسن بن هاشم حدثنا ابو حامت الر - ٥٥
حدثنا هشام بن يوسف الصنعاين عن معمر عن ايوب السختياين عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أيب 
هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا اقيمت الصالة فال صالة اال املكتوبة هذا احلديث رواه معمر عن 

هريرة موقوفا وكذا رواه الثقات عن محاد بن زيد وسفيان بن عيينة وأبان بن عمرو بن دينار نفسه عن عطاء عن ايب 
يزيد وسفيان الثوري عن عمرو بن دينار موقوفا ومنهم من دون هؤالء يف التوثيق رووه عن هؤالء مرفوعا ورواه 

ن محاد الطهراين حدثنا حممد بن محاد الطهراين حدثنا جدي وابن علقمة قاال حدثنا ابن ايب حامت الرازي حدثنا حممد ب
عبد الرزاق حدثنا معمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ايب هريرة إذا اقيمت الصالة فال صالة اال 

املكتوبة قال معمر وحدثنا ايوب عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرفوعا 
  ا احلديث صحيح من حديث ايب هريرة اخرجه مسلم من والصحيح معمر عن ايوب عن عمرو بن دينار وهذ

حديث شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار مرفوعا ومل خيرجه البخاري هبذا السياق وإمنا اخرجه من حديث مالك 
  بن حبينة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ي حدثنا ابو سعيد االشج واحلسن حدثين جدي وعلي بن عمر الفقيه وغريمها قالوا حدثنا ابن ايب حامت الراز - ٥٦
بن عرفة قاال حدثنا وكيع حدثنا ابو عمرو بن العالء عن عطاء بن ايب رباح عن جابر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  باع املدبر وهذا فرد مل يروه عن عطاء اال ابو عمرو 
  ن حديث عطاء بن ايب رباح عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم م - ٥٧

كتم علما اجلم يوم القيامة بلجام من نار معلول مل يتفقوا عليه رواه عن عطاء مالك بن دينار وعمارة وعلي ابن 
احلكم ومجاعة والناس جيمعون طرقه ومل يروه عنه املتفق عليهم من اصحابه واحملفوظ من حديث ايب هريرة موقوف 

سليمان قالوا حدثنا حممد بن صاحل الطربي حدثنا ابو محة  حدثنا علي بن امحد بن صاحل وحممد بن إسحاق وحممد بن



حممد بن يوسف حدثنا عبد الرمحن الطاوسي من ولد طاوس حدثنا حممد بن عبد اهللا بن طاوس عن ابيه عن جده 
  عن ابن عباس يف قوله تعاىل 

  ن هذا جمهول ال يبايل به فاقرؤا ما تيسر من القرآن قال مائة آية مل يرو عن طاوس اال من هذا الوجه وعبد الرمح
عكرمة موىل عبد اهللا بن عباس االئمة دونوه يف كتبهم مثل الزهري ومالك خمرج يف الصحاح كلها وكان )  ١٥٤( 

ذا علم وافر يقال ان جماهدا أكثر ما يذكر عن ابن عباس مما فاته عنه اخذه عن عكرمة وأما تفسري الضحاك بن 
  لكوفة إنه مسعه من عكرمة أيام املختار بن ايب عبيد وافتخر مزاحم عن ابن عباس فقال علماء ا

  به االئمة كايوب السختياين وعمرو بن دينار وقد طعن فيه بعضهم 

وقد تفرد احلكم بن أبان العدين عن عكرمة بأحاديث ويسند عنه ما يقفه غريه وهو صاحل ليس مبتروك منها حديث 
  التسبيح 

الزاهد النيسابوري حدثنا ابو حامد امحد بن حممد بن احلسن الشرقي احلافظ  حدثنا امحد بن حممد بن عمر - ٥٨
حدثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري بلدة من عدن عن احلكم بن أبان عن 

  عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حديث التسببيح ان النيب 

سلم قال للعباس بن عبد املطلب يا عباس اال احبوك اال اصلك اال ادلك على خصلة إذا انت صلى اهللا عليه و 
علمتها كان خريا لك من الدنيا وما فيها يعين ويغفر ذنوبك اوهلا وآخرها صغريها وكبريها قلت بلى قال يا عم 

هللا واحلمد هللا وال إله اال اهللا تصلي أربع ركعات تقرأ يف كل واحدة منهن بفاحتة الكتاب وسورة مث تقول سبحان ا
  واهللا اكرب مخس عشرة مرة مث تركع وذكر احلديث بطوله 

قال ابو حامد بن الشرقي مسعت مسلم بن احلجاج وكتب معي هذا عن عبد الرمحن يقول ال يروي يف هذا احلديث 
ي حدثنا ايب حدثنا داود بن إسناد احسن من هذا حدثين علي بن عمر الفقيه حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت الراز

عبد اهللا اجلعفري حدثين عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن مالك بن انس مسع عمرو بن دينار يذكر ان عبد اهللا 
بن عباس قال إذا اوترت كفاك و إذا بدا لك ان تصلي فاشفع حىت تصبح مل يرو مالك عن عمرو بن دينار غري هذا 

امحد بن صاحلا املقريء يقول مسعت امحد بن حممد الذهيب البلخي يقول مسعت زيد  تفرد به عنه داود مسعت علي بن
  بن اخزم يقول مسعت أبا داود يقول مسعت 

  شعبة يقول اختلفت اىل عمرو بن دينار يف مائة حديث مخسمائة مرة 
ربيع الزهراين حدثنا حدثنا حممد بن احلسن بن الفتح الصفار حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي حدثنا ابو ال - ٥٩

محاد بن زيد عن ايوب وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن ابن عباس إن حمرما وقصت به ناقته احلديث حدثنا 
احلسني بن حلبس حدثنا احلسني بن إمساعيل حدثنا حممد بن عمرو بن العباس عن غندر عن شعبة عن ورقاء عن 

ة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا اقيمت الصالة فال صالة عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ايب هرير
  اال املكتوبة 

حدثنا علي بن حممد بن يعقوب حدثنا امحد بن حممد بن يزيد حدثنا العباس بن حممد حدثنا عثمان بن عمر  - ٦٠



صلى اهللا عليه و بن فارس حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ان النيب 
سلم مجع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء يف غزوة تبوك هذا اخطأ فيه عثمان بن عمر يف قوله عمرو بن دينار 

  وعثمان ثقة واحملفوظ من حديث سفيان عن ايب الزبري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

ديث أمساء بنت ايب بكر قالت قلت يا رسول حديث عمرو بن دينار يف الرقية روى عنه اقرانه والكبار من ح - ٦١
اهللا إن بين جعفر تصيبهم العني فاسترقي هلم فقال نعم وهذا مما يتفرد به عمرو وهو صحيح غريب روى جعفر بن 

  عبد الواحد اهلامشي قاضي البصرة حديثا أنكر عليه جدا وله شيخ تفرد به ذكر احلفاظ انه هو الذي عمل فيه 

ف عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وهو منكر جدا قال ابو زرعة الرازي رأيته هبيا روى حديث الصر - ٦٢
  حسن الشارة على قضاء البصرة ال أدري ما محله على مثل هذا 

حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل احدكم املسجد فال  - ٦٣
  الشيخان من حديث محاد بن زيد وابن عيينة جيلس حىت يصلي ركعتني أخرجه 

عمر بن قيس اخو محيد بن قيس املدين عن عمرو بن دينار ال حيتج به الهنم ضعفوه قال علي ابن املديين )  ١٥٥( 
  ذكر مالك بن انس محيد االعرج فوثقه مث قال اخوه اخوه وضعفه 

انع حدثنا إمساعيل بن الفضل البلخي حدثنا املعايف بن حدثنا عبد اهللا بن حممد احلافظ حدثنا عبد الباقي بن ق - ٦٤
سليمان اجلزري حدثنا زهري عن حممد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ايب هريرة ان النيب 

 صلى اهللا عليه و سلم خرج من اخلالء فأيت بطعام فاتيته مباء فردين وقال ال أريد الصالة تفرد به زهري وهو ثقة خمرج
  لكن هذا من الشواذ 

حدثنا حممد بن سليمان بن يزيد حدثنا ايب حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن املنهال االمناطي حدثنا  - ٦٥
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ايب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تسبوا 

مشهور ابن عيينة اسنده حجاج بن منهال وهو احد الكبار وأكثر اصحاب ابن عيينة  الدهر فإن اهللا هو الدهر هذا
وقفوه على ايب هريرة حدثين عبد اهللا بن حممد بن كثري الرازي حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت حدثنا حممد بن عبد 

حممود بن آدم وغريه وتابعه  اهللا بن يزيد املقرئ حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ايب هريرة موقوفا وكذا رواه
  زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار 

حدثنا حممد بن علي واحلسن بن عبد الرزاق قاال حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة حدثنا ابو حامت الرازي  - ٦٦
 حدثنا حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي حدثنا معقل بن عبيد اهللا اجلزري عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ايب

  هريرة قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان يشتمل الصماء يف 

الصالة وان حيتيب الرجل بثوب واحد ليس بينه وبني السماء شيء هذا عطاء ها هنا غري منسوب فمنهم من قال هو 
اه عن ايب ابن ايب رباح وما يف الدنيا هبذا االسناد اال عن معقل وهو صاحل ويستغرب جدا وأخذه شيخ ضعيف رو

  حامت فجعله إذا اقيمت الصالة 



أخربنيه عمر بن عثمان بن شاهني يف كتابه ايل حدثنا صاحل بن امحد القرياطي حدثنا ابو حامت حدثنا حممد بن  - ٦٧
يزيد بن سنان حدثنا معقل عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا 

الة فال صالة اال املكتوبة حدثناه حممد بن احلسن بن الفتح حدثنا صاحل بن امحد بن ايب مقاتل اهلروي اقيمت الص
ببغداد حدثنا ابو حامت الرازي فذكره واحلمل فيه على صاحل فقد عمل يف هذا وغريه وقد سرقه شيخ آخر فيه لني 

بد الرمحن بن حممد النيسابوري حدثنا حممد بن أخربين علي بن عمر الدارقطين احلافظ يف كتابه ايل وحدثين عنه ع
امحد بن أسد اهلروي حدثنا ابو حامت به مثله قال الدارقطين مل نكتبه اال عنه مسعت أبا علي النيسابوري يقول اخذت 

ببغداد جزءا من حديث صاحل ابن امحد القرياطي من ابن ايب الفوارس من رواية ابن عبدان فلما لقيت ابن عبدان 
  عليه وقرأت احاديث فقال يا أبا علي امسك هذا عرضت 

ال آخذه اال يف كل جملس حديثا أو حديثني قلت ومل قال أبعد اهللا صاحلا فإنه قد عمل يف احاديث فتركته اياما 
فأخذت اقرأ فلما أتيت على ورقة قال يل آه وضجر حىت أطلق فقال لعن اهللا صاحلا فقلت ليس من ذاك الضعاف 

لي إذا افتعل يف احاديث معدودة يكفينا ذلك فبقيت يف قراءة ذلك اجلزء طول مقامي عنده حىت قرأته فقال يا أبا ع
  بالتفاريق 

روى سالم اجلندي عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ان عثمان  - ٦٨
  عن عمرو وسالم ليس بذلك املشهور سأله عن قوله تعاىل له مقاليد السموات واالرض مل يتابعه احد 

حدثنا علي بن امحد بن إبراهيم بن ثابت احلافظ حدثنا إبراهيم بن عبد الرزاق االنطاكي حدثنا عبد اهللا بن  - ٦٩
حممد القلزمي حدثنا عبد اهللا ابن حممد بن يوسف بن ايب عبيد الطائفي حدثنا سفيان الثوري عن عمرو ابن دينار عن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قاد اعمى اربعني خطوة فله اجلنة عبد اهللا بن حممد الطائفي انس بن مالك ان 
  جمهول واحلديث منكر هبذا االسناد غريب 

حدثين عبد اهللا بن حممد القاضي احلافظ حدثين حممد بن جعفر الواسطي احلافظ حدثين حممد بن سعيد بن  - ٧٠
اعي قال قال وكيع رأيت سفيان الثوري مقبال فقمت له فأنكر قيامي فقلت يزيد الكاتب حدثنا ابو هاشم الرف

أتؤنبين على قيامي لك وأنت حدثتين عن عمرو بن دينار عن انس بن مالك ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من 
  إجالل اهللا إجالل ذي الشيبة املسلم مل يروه غري حممد بن سعيد الكاتب وهو حديث فرد منكر 

حدثنا جدي وحممد بن إسحاق قاال حدثنا حممد بن خملد الدروي حدثنا ابو رفاعة عبد اهللا بن عمر بن  - ٧١
حبيب البصري حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد ان النيب 

د مساعا من عمرو قال وحيك ال تفسده قال صلى اهللا عليه و سلم كان ال يبيت ماال وال يقيله فقال رجل يا أبا حمم
فكيف قال ابن جريج عن عمرو بن دينار قال فسماعا من ابن جريج قال وحيك ال تفسده قال فكيف قال ابو 

عاصم عن ابن جريج قال فسماعا من ايب عاصم قال وحيك قد افسدت حدثين علي بن املديين عن ايب عاصم عن 
  ابن جريج 

 ٣٤٠     



  مد بن علي بن ايب طالب احلسن هو ابن حم
حدثنا القاسم بن علقمة حدثنا ابن ايب حامت حدثنا املنذر بن شاذان حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان  - ٧٢

الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم البيعان باخليار وكل بيعني ال بيع بينهما 
ا خطأ وقع على يعلى بن عبيد وهو ثقة متفق عليه والصواب فيه عبد اهللا بن دينار عن حىت يتفرقا اال بيع اخليار وهذ

ابن عمر هكذا رواه االئمة من اصحاب سفيان عنه عن عبد اهللا بن دينار وقد روى احلديث نافع عن ابن عمر 
  ورواه مالك وغريه عن نافع 

غريه الن اهل بلدنا رايتهم يقولون فرقه الكالم  وابن دينار وهو خمرج يف الصحيحني وقال مالك العمل عندي على
  فقال ابن ايب ذئب جيب ان يستتاب يف هذا مالك فإنه يروي وال يعمل به 

حدثنا عبد الصمد بن امحد احلافظ حدثنا خيثمة بن سليمان حدثنا حممد بن يونس حدثنا بكر بن فرقد عن  - ٧٣
صلى اهللا عليه و سلم قال أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل  حممد بن عمرو عن ايب سلمة عن ايب هريرة عن النيب

االمام ان حيول اهللا رأسه رأس محار هذا خطأ واحملفوظ حممد بن عمرو عن مليح بن عبد اهللا عن ايب هريرة أن الذي 
  يرفع رأسه قبل االمام وخيفضه فإمنا 

عن مليح عن ايب هريرة وروي عن محاد بن  ناصيته بيد الشيطان ويتفرد به حممد عن مليح واالئمة وقوفه عن حممد
زيد عن حممد عن مليح موقوفا ومرفوعا والوقف اصح والصحيح من هذا احلديث حديث حممد ابن زياد عن ايب 
هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه عنه االئمة شعبة ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد واخللق والناس جيمعون 

وهو خمرج يف الصحيحني وروي عن محاد بن سلمة عن عمار بن ايب عمار عن ايب هريرة وهو من رواه عن ابن زياد 
  من االفراد 

حدثنا عبد اهللا بن حممد احلافظ وعبد املصد بن امحد اخلوالين وحممد بن عبد اهللا الندمي يف آخرين قالوا حدثنا  - ٧٤
  ابو سهل امحد بن حممد بن 

بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون عن حممد بن عمرو عن ايب سلمة عن ايب هريرة زياد النحوي ببغداد حدثنا احلسن 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم االرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ليس 

ه ابو سهل وهو هذا مبحفوظ من حديث حممد بن عمرو ال يعلم رواه عن يزيد غري ابن مكرم وهو ثقة تفرد به عن
ثقة ورمبا دخل حديث يف حديث فاملعروف هذا من حديث يزيد وغريه عن محاد بن سلمة عن سهيل عن ابيه عن 

  ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وله طرق جتمع 
  هشام بن سعد املدين قالوا إنه واهي احلديث )  ١٥٦( 

ع يف رمضان وهذا انكره احلفاظ قاطبة من حديث الزهري يروي عن الزهري عن ايب سلمة يف قصة املواق - ٧٥
عن ايب سلمة الن اصحاب الزهري كلهم اتفقوا عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف اخي ايب سلمة 

وليس هو من حديث ايب سلمة ومنهم من رواه عن هشام عن الزهري مقطوعا عن ايب هريرة رواه هكذا وكيع قال 
  راد وكيع رمحه اهللا الستر على هشام فاسقط أبا سلمة ابو زرعة الرازي أ

  داود بن عبد اهللا اجلعفري مقارب احلديث خيطيء أحيانا قال ابو حامت إنه صدوق واخطأ يف )  ١٥٧( 



  حديث مالك عن نافع عن ابن عمر يف رفع اليدين  - ٧٥

ن ابن عمر موقوف ويكثر داود عن عبد رفعه اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم واحملفوظ من حديث مالك عن نافع ع
  الواحد بن ايب عون عن الزهري احاديث غرائب كان ابو حامت يضن هبا 

إمساعيل بن ايب اويس ابن اخت مالك اكثر عنه البخاري يف الصحيح ومجاعة من االئمة احلفاظ قالوا كان )  ١٥٨( 
   ضعيف العقل وروى عن الضعفاء مثل كثري بن عبد اهللا املزين عن

ابيه عن جده احاديث انكروها وعن أقرانه من اهل املدينة من الضعفاء وقواه ابو حامت الرازي ايضا وقال كان ثبتا 
  يف حديث خاله مالك 

قوله صلى اهللا عليه و سلم ان من الشعر حكمة احملفوظ من حديث سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب  - ٧٧
بن كثري العنربي عن شعبة عن ايب إسحاق فاما من حديث عكرمة فرواه مساك  صلى اهللا عليه و سلم يتفرد به حيىي

بن حرب وغريه عن عكرمة ورواه عن مساك إدريس االودي قد روى عن عكرمة مجاعة ممن مل يلقوه وإمنا يدلسون 
  كاحلسني بن واقد املروزي وغريه 

زهري عن عروة عن عائشة عن النيب صلى قال ابن علية ملا حدثين ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ال - ٧٨
  اهللا عليه و سلم اميا امرأة نكحت بغري ويل فنكاحها باطل احلديث 

قال ابن جريج فلقيت الزهري بعد ذلك فسألته فلم حيفظه قال ابن جريج وأنا ممن ال يتهم سليمان ويف هذا احلديث 
مها عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة اختالف كثري من حديث عروة فقد رواه زمعة بن صاحل وصدقة وغري

ومل يتباعهم االئمة من اصحاب هشام ورواه حجاج بن أرطاة عن الزهري عن عروة عن عائشة ويقال ان احلجاج مل 
  يسمع من الزهري واحلجاج يدلس وقال معمر سألت الزهري عن النكاح بغري ويل فقال عند كفء مل ينزع 

الصحيح املعلول حدثين جدي حدثنا امحد بن احلسني بن اجلنيد حدثنا محيد بن  وهذا احلديث من حديث عائشة من
الربيع حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل عن ابيه قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر 

نيه مسعته من فيه ميشون امام اجلنازة فقيل لسفيان إن معمرا وأصحاب الزهري خيالفونك فيه فقال الزهري حدث
يعيده ويبديه مرارا الست احصيه عن سامل عن ابيه يقال اخطأ ابن عيينة يف هذا احلديث حيث رفعه وأصحاب 

الزهري وقوفه عن ابن عمر انه رآى ابا بكر وعمر ميشيان امام اجلنازة وروى ابن جريج عن الزهري عن سامل عن 
ل ال يصح مساع ابن جريج هذا احلديث من الزهري إمنا اخذه عن ابيه قال رأيت النيب وأبا بكر وعمر مسندا وقي

ابن عيينة ورواه عمرو بن عاصم الكاليب عن مهام عن بكر بن وائل وسفيان ومنصور ومعمر مسندا عن الزهري 
ويقال إنه اخطأ فيه حيث مجع بينهم مرفوعا ورواه عن ابن جريج حجاج بن حممد وهو احد الثقات وهو من 

  علوالت الصحاح امل

روى ابن جريج عن ايب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس على املنتهب وال على املختلس  - ٧٩
وال على اخلائن قطع ويقال إن هذا مل يسمعه من ايب الزبري لكنه اخذه عن ياسني الزيات وهو ضعيف جدا عن ايب 

  لى احلفاظ الزبري وابن جريج يدلس يف احاديث وال خيفى ذلك ع



حدثنا عبد اهللا بن حممد بن زياد املزكي النيسابوري حدثنا امحد بن حممد بن حيىي احلافظ حدثنا حممد بن حيىي  - ٨٠
الذهلي ح وحدثنا علي بن امحد ابن صاحل املقرئ حدثنا احلسن بن علي بن نصر الطوسي حدثنا احلسن بن حممد بن 

لوا حدثنا علي بن إبراهيم القطان حدثنا ابو حامت الرازي حدثنا حممد بن الصباح الزعفراين ح وحدثين ايب وغريه قا
يزيد بن خنيس مبكة حدثنا احلسن بن حممد بن عبيد اهللا بن ايب يزيد قال قال يل ابن جريج يا حسن حدثين جدك 

اهللا رأيت كاين  عبيد اهللا بن ايب يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول
فلما بلغت اىل قوله تعاىل وخر راكعا وأناب سجدت فرأيت الشجرة ) ص ( نائم اىل جنب شجرة وأنا أقرا سورة 

سجدت وقالت يا رب اعظم هبا اجري واجعلها يل عندك ذخرا وتقبلها مين كما تقبلت من عبدك داود قال ابن 
  سجوده ما قال ذلك الرجل  عباس رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم سجد وقال يف

حاكيا عن تلك الشجرة هذا غريب صحيح من حديث ابن جريج قصد امحد بن حنبل اىل حممد ابن يزيد وسأله عنه 
  ويتفرد به احلسن بن حممد املكي عن ابن جريج وهو ثقة 

لنسب إمام متفق عليه ابو حممد سفيان بن عيينة بن ايب عمران موىل بين هالل وهو هاليل الدار الهاليل ا)  ١٥٩( 
  بال مدافعة مسع عمرو بن دينار والزهري وحممد بن املنكدر وابا الزبري 

وربيعة بن ايب عبد الرمحن وصفوان بن سليم وحيىي بن سعيد االنصاري وأبا الزناد وزيد بن أسلم وعبدة بن ايب لبابة 
اعه منه بعدما اختلط ابو إسحاق وعاصم وحممد بن عبد الرمحن بن ايب صعصعة وأبا إسحاق السبيعي ويقال إن مس

بن ايب النجود وعاصم بن سليمان االحول ومصعب ابن سليم ومحيد بن تريويه الطويل وسليمان بن طرخان التيمي 
وعبد اهللا بن دينار وعبيد اهللا بن ايب يزيد صاحب ابن عباس واالعمش وابا حازم سلمة بن دينار وإمساعيل بن ايب 

  االنصاري وعبد امللك بن عمري يف آخرين خالد وأبا طواله 

  الرواة عنه

روى عنه االعمش حديثني والثوري وشعبة ومهام بن حيىي وحممد ابن إسحاق وابن جريج ومعمر وسعيد القداح 
ومروان بن معاوية الفزاري وأبو عبد الرمحن املقرئ وسعيد بن منصور والشافعي وابن عمه إبراهيم بن حممد 

بن حيىي العدين وحممد بن عباد املكي وحممد بن ميمون اخلياط وحممد بن زنبور وسعيد بن عبد واحلميدي وحممد 
  الرمحن املخزومي وعبد اجلبار بن العال العطار وحممد بن منصور اجلواز ويوسف بن 

ر يعقوب النجاحي والزبري بن ايب بكر الزبريي القاضي وعمه مصعب بن عبد اهللا وداود بن عبد الرمحن العطا
وسليمان بن احلكم بن أيوب القديدي من اهل قديد ناحية وأغرب عنه احاديث وخالد بن يزيد العمري املكي 

ضعفه ابو زرعة وخالد بن حيىي ثقة إمام وابو عبيدة بن فضيل بن عياض ومن أهل املدينة ابو مصعب وعبد اهللا بن 
وعبد اهللا بن عمران العتكي وهارون بن موسى الفروي  نافع الصائغ وحيىي بن املغرية املخزومي وأبو مروان العثماين

من ولد إسحاق بن ايب فروة ومن اهل صنعاء هشام بن يوسف وعبد الرزاق وزيد بن املبارك وعبد امللك بن 
  الصباح وإسحاق بن يوسف احلذاقي ومن اهل زبيد اليمن أبو قرة وأبو محة 



سعيد وابن مهدي وأبو الوليد وسليمان بن حرب وإبراهيم بن  ومن اهل البصرة غري شعبة ومهام بن حيىي وحيىي بن
بشار وابو الربيع العتكي ونصر بن علي اجلهضمي وروح بن عبادة وأبو عاصم وغريهم و من اهل الكوفة غري 

الثوري شريك بن عبد اهللا وابو أسامة وعبد اهللا بن منري وأبنه حممد واحلسني بن علي اجلعفي وحيىي بن آدم ووكيع 
عبيد اهللا بن موسى وأبو نعيم الفضل بن دكني وأبو هشام الرفاعي وأمحد بن يونس وعلي بن املنذر الطريقي وأبو و

بكر وعثمان ابنا ايب شيبة وحممد بن إمساعيل االمحسي وهارون بن إسحاق اهلمداين وحيىي احلماين وجرير بن عبد 
ي ومن اهل بغداد سليمان بن داود اهلامشي وامحد بن احلميد مع جاللته وزيد بن احلباب وقيس بن الربيع االسد

حنبل وابن املديين وابن معني وابو خيثمة وعمرو الناقد وشبابة وعمرو بن علي بصري حافظ ينزل بغداد وإسحاق 
  بن حامت العالف املدائين وأبو االشعث 

ن بن حممد بن الصباح الزعفراين العجلي وابو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي والعباس بن يزيد البحراين واحلس
وامحد بن الربيع اللخمي وحممد بن الصباح اجلرجرائي وأبو مهام الوليد بن شجاع وحممد بن عمرو ابن ايب مذعور 

وعبد اهللا بن حممد الضعيف وهو ثقة لكنه يلقب الضعيف واحلسن بن الصباح البزار وسعدان بن نصر وغريهم ومن 
حاق بن شاهني وعمرو بن عون وبشر بن مطر وعمار بن خالد وحممد بن الوزير اهل واسط إسحاق االزرق وإس

  وأيوب بن حسان ومن اهل االبلة شيبان بن فروخ وحيىي بن كثري و أبو 

حسان العنربي ومن اهل املوصل املعايف بن عمران وعلي بن حرب وغسان بن سليمان ومن اهل مصر ابن وهب 
ابن سويد ويونس بن عبد االعلى املصريون وحممد بن ايب السري العسقالين  وعلي بن معبد واسد بن موسى وايوب

وامحد بن شيبان الرملي وحممد بن يوسف الفريايب وإسحاق بن عبد االعلى االيلي وحممد بن داود بن ايب ناجية 
احلارث وعمرو بن االسكندراين ورواد بن اجلراح العسقالين وآدم بن ايب إياس العسقالين وخملد بن يزيد وهشام بن 

  خالد احلرانيون والوليد بن مسلم وهشام بن عمار وعبد اهللا بن حممد النفيلي وأبو نعيم عبيد بن هشام 

احلليب وحممد بن يزيد بن ايب أسامة الرقي وعبد اهللا بن جعفر الرقي وسعيد بن عثمان التنوخي وحيىي بن صاحل 
اهللا املقدسي والنعمان بن عبد السالم وحممد بن عاصم واحلسني  الوحاظي وحيىي بن حيىي االندلسي وحممود بن عبد

بن حفص االصفهانيون وحممد بن عبيد االسدي من اهل مهذان وعلي واحلسن ابناء حممد الطنافسي الكويف وأبو 
حجر عمرو ابن رافع البجلي وأبو سهل إمساعيل بن توبة الثقفي وأبو موسى هارون ابن هزاري وإبراهيم بن 

  ج الدستوائي روى عنه امحد بن حممد بن احلجا

الفرج القزويين عن سفيان وحيىي بن الضريسي وعيسى بن جعفر قاضي الري وهشام بن عبيد وإبراهيم بن موسى 
الفرا وحممد بن مهران اجلمال وعبد السالم بن عاصم اهلسنجاين وسهل بن زجنلة ابو عمرو وسهل بن زياد 

والفرات بن خالد ويزيد بن خملد الطربي وعفان بن سيار وامحد بن ايب طيبة  وسليمان بن داود الثقفي القزاز
وأصرم بن حوشب اجلرجانيون واحلكم جد عبد الرمحن بن بشر وابنه بشر وسبطه عبد الرمحن بن بشر وهو ثقة 

زرارة  إمام وحيىي بن حيىي وعبد الوهاب بن حبيب واجلارود بن يزيد وعلي بن مسلم وحممد بن رافع وعمرو بن
وعبد اهللا بن املبارك وعبد اهللا بن عثمان بن جبلة عبدان وإسحاق بن راهويه وكان يسمى شاهنشاه احلديث وعلي 

  بن حجر وحممود بن عبد اهللا والد عبد اهللا بن حممود وحممود بن آدم واهليثم بن عدي 



اهيم ابناء يوسف وقتيبة بن وعبد الصمد بن حسان من اهل مرود وخلف بن ايوب العامري الزاهد وعصام وإبر
سعيد وحممد بن أبان وحممد بن الرماح قاضي بلخ وعلي بن يونس وأبو مطيع احلكم بن عبد اهللا والفضل ابن 

مسمار والد عبد الصمد وابو قدامة عبيد اهللا بن سعيد السرخسي إمام خمرج وعيسى بن موسى غنجار وعبد اهللا بن 
دي وعبد بن محيد وحممد بن ايب بكر الكويف قاضي كرمان ومالك وغسان حممد املسندي وحممد بن سالم البيكن

  ابناء سليمان اهلرويان وآخر من بقي مبكة من اصحابه يوسف النجاحي وببغداد حممد بن 

  عيسى بن حيان وزكريا بن حيىي بن اسد املروزي وروى عنه غري هؤالء 

 ٣٦٤     

  احلديث من جتزئة السلفياجلزء الثالث من كتاب االرشاد يف معرفة علماء 

  هـ رمحه اهللا ٤٤٦ \هـ  ٣٦٧للحافظ أيب يعلى اخلليل بن عبد اهللا ابن أمحد بن اخلليل اخلليلي القزوين 

 ٣٦٦     

  اجلزء الثالث من كتاب االرشاد يف معرفة علماء احلديث

فظ رضي اهللا عنه رواية القاضي ايب مما أماله ابو يعلى اخلليل بن عبد اهللا بن امحد بن إبراهيم بن اخلليل اخلليلي احلا
الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار بن حممد ابن ماك املاكي عنه وعنه الشيخ االمام احلافظ فخر االئمة شيخ االسالم ابو 

طاهر امحد بن حممد بن أمحد بن حممد السلفي االصبهاين وعنه شيخنا االمام مجال االسالم العامل احلافظ الفقيه املتفقه 
لدين ابو احلسن علي بن القاضي الفقيه االجنب الوجيه ايب املكارم املفضل بن علي بن املفرج املقدسي احسن شرف ا

  اهللا عقباه وأمتع ببقائه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم تسليما 
احلسن علي بن القاضي الفقيه االجنب الوجيه مسعت الشيخ االمام احلافظ مجال االسالم الفقيه النبيه شرف الدين أبا 

ايب املكارم املفضل علي بن املفرج املقدسي حرسه اهللا وكأله بقراءيت عليه يقول مسعت الشيخ االمام احلافظ فخر 
الدين مجال احلفاظ ابا طاهر امحد بن حممد بن امحد بن حممد السلفي االصبهاين رضي اهللا عنه بقراءيت عليه يقول 

قاضي أبا الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار بن حممد املاكي من اصله العتيق خبطه بقزوين يف صفر سنة احدى مسعت ال
ومخسمائة يقول مسعت أبا يعلى اخلليل بن عبد اهللا بن امحد احلافظ اخلليلي إمالء يقول مسعت علي بن عمر الفقيه 

يقول مسعت الشافعي يقول ما رأيت احدا فيه من يقول مسعت عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي يقول مسعت الربيع 
آلة الفتيا ما يف سفيان بن عيينة وما رأيت أكف عن الفتيا منه مسعت علي بن عمر بن العباس الفقيه يقول قال حممد 

  بن يوسف الفريايب سئل سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة فقال ذاك احد االحدين 

ا امحد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق قال حدثت معمرا عن ابن عيينة حدثين علي حدثنا ابن ايب حامت حدثن
فقال إن صاحبك لثقة مسعت امحد بن حممد يعين ابن احلسني احلافظ يقول مسعت ابن معاوية هو الكاغذي حيكي عن 



ه وألهل الكوفة سليمان الثقفي قال قال سفيان بن عيينة دخلت الكوفة ومل يتم يل عشرون فقال ابو حنيفة الصحاب
جاءكم حافظ علم عمرو بن دينار قال فجاء الناس يسألوين عن عمرو بن دينار فأول من صريين حمدثا ابو حنيفة 

  فذاكرته فقال يا بين ما مسعت من عمرو بن 

  دينار اال ثالثة أحاديث يضطرب يف حفظ تلك االحاديث 
يسابوري الثقة الرضا يقول مسعت حممد بن يعقوب مسعت عبد اهللا بن حممد بن علي بن زياد السمذي الن - ٨١

االموي يقول مسعت عبد اهللا ابن امحد بن حنبل يقول قلت اليب ان سفيان بن عيينة حدث عن الزهري عن عروة 
عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما نفعين مال احد ما نفعين مال ايب بكر فأنكره وقال من 

ىي بن معني حدثنا عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة وقال حيىي قال رجل لسفيان من حدثك به قلت حي
ذكره قال وائل قال ايب نرى وائال مل يسمع من الزهري إمنا رواه عن ابنه بكر بن وائل فأنكره ايب أشد االنكار 

سيب قال قال رسول اهللا صلى وقال هذا خطأ مث حدثنا ايب عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن امل
اهللا عليه و سلم فذكر احلديث مثل هذا حيمل على خطأ الشيوخ إن وائال أخطأ فيه وقد روي هذا عن االعمش عن 

  ايب صاحل عن ايب هريرة 

وحدثين جدي حدثنا علي بن حممد بن مهرويه حدثنا امحد بن ايب خيثمة حدثنا حيىي بن معني حدثنا سفيان بن عيينة 
زهري عن عروة عن عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما نفعين مال ما نفعين مال ايب بكر فأتبعه ابن عن ال

شيبة صديق له فقال هذا احلديث مسعته من الزهري قال ال ولكن حدثين به وائل بن داود قال حيىي بن معني ووائل 
  ائل وكان بكر قد رآى الزهري فصار احلديث معلوال بن داود مل يسمعه من الزهري وإمنا مسعه من ابنه بكر بن و

حدثين جدي حدثنا علي بن حممد بن مهرويه حدثنا امحد بن زهري حدثنا عبد اهللا بن الزبري احلميدي حدثنا  - ٨٢
سفيان حدثنا الزهري اخربين عطاء بن يزيد عن ايب أيوب االنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال 

  ا القبلة بغائط وال بول وال تستدبروها ولكن شرقوا او تستقبلو

غربوا قال ابو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض مستقبل القبلة فننحرف ونستغفر اهللا تعاىل قيل لسفيان فإن نافع 
 بن عمر اجلمحي ال يسنده قال لكين احفظه واسنده كما قلت أن املكيني كانوا يعرضون على ابن شهاب فأما حنن

  فإمنا كنا نسمع من فيه 
حدثنا علي بن امحد بن صاحل املقرئ حدثنا حممد بن مسعود االسدي حدثنا إمساعيل بن زجنلة حدثنا سفيان  - ٨٣

قال مسعت الزهري يقول حدثين ابو إدريس اخلوالين انه مسع عبادة بن الصامت يقول كنا عند النيب صلى اهللا عليه 
لى ان ال تشركوا باهللا شيئا وال تسرقوا وال تزنوا االية فمن وىف منكم فأجره على و سلم يف جملس فقال تبايعوين ع

اهللا ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره اهللا عليه فهو اىل اهللا ان شاء 
  عذبه وإن شاء غفر 

ثمة حدثنا احلميدي حدثنا سفيان قال مسعت وحدثين جدي حدثنا علي بن حممد بن مهرويه حدثنا امحد بن ايب خي
الزهري فذكر مثله قال احلميدي قال سفيان فلما حدث الزهري هبذا اشار اىل ايب بكر اهلذيل ان احفظه فلما قام 

  الزهري جاء ايل أبو بكر وكنت قد كتبته فأمليته عليه من حفظي فكتب عين 
ازي حدثنا حممد ابن سعيد بن غالب العطار ببغداد حدثنا حدثين جدي حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت الر - ٨٤



سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن اربع نسوة بعضهن اسفل من بعض وهو عن زينب بنت ايب سلمة عن 
حبيبة عن أمها ام حبيبة عن زينب بنت جحش قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حممر وجهه 

ن شر قد اقترب قلت يا رسول اهللا اهنلك وفينا الصاحلون قال نعم إذا كثر اخلبث قال حممد بن فقال ويل للعرب م
  سعيد كتبته عن ابن عيينة مع حممد بن إدريس الشافعي 

هذا مل جيوده احد كما جوده سفيان ورواه صاحل بن كيسان ويونس وعقيل ومجاعة من اصحاب الزهري فلم 
نة حدثين حممد بن امحد بن عبد االعلى االندلسي بقزوين حدثين امحد بن احلسني يذكروا ام حبيبة وجوده ابن عيي

حدثنا حممد بن عثمان بن ايب شيبة حدثين ايب حدثنا سفيان بن عيينة حدثين ابو معاوية عين عن ابن ايب جنيح عن 
حدثت به فأنسيته  جماهد عن ابن عباس يف قوله تعاىل يوم متور السماء مورا قال تدور دورا قال سفيان كنت

فحدثين ابو معاوية عين حدثين حممد بن سليمان بن يزيد الفامي حدثنا عبد اهللا بن حممد بن مسلم االسفراييين 
  حدثين ابن أيب مسرة مبكة حدثنا ابو جابر حممد بن 

ن ابن عباس عبد امللك حدثنا شعبة عن سفيان بن عيينة حدثين عمرو بن دينار حدثين ابو الشعثاء حدثين عكرمة ع
يف املسلم يذبح وال يسمي قال ال بأس به حدثين جدي حدثنا علي بن مهرويه حدثنا امحد بن زهري بن حرب حدثنا 
إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا ابن عيينة قال عين ابو معاوية الضرير انه حفظ عين عن ابن ايب جنيح عن جماهد يف 

  ر دورا قال قوله تعاىل يوم متور السماء مورا قال تدو

سفيان فإن كان حفظ فقد حفظ وأما انا فقد نسيته حدثين ابن ايب مسلم احلافظ قال مسعت ابن عدي احلافظ حيكي 
عن آخر عمن مسع سفيان بن عيينة قال ما مسعت من زياد بن عالقة اال اربعة احاديث وليتين مل امسع قيل وكيف 

ه اهللا هو وأبوه من الذين قال اهللا إن الذين فتنوا املؤمنني قال كنت عنده فقيل له صلب زيد بن علي قال قاتل
  واملؤمنات 

حدثنا شعيب بن حممد القاضي البيهقي بنيسابور حدثنا مكي بن عبدان حدثنا عبد اهللا بن هاشم حدثنا عبد  - ٨٥
اىل ايب جهيم الرمحن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سامل ايب النضر عن بسر بن سعيد قال ارسلين زيد بن خالد 

اساله ما مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يف الذي مير بني يدي املصلي فقال ان يقوم اربعني خري له من ان 
  مير بني يديه ال أدري اربعني 

سنة او شهرا او يوما او ساعة رواه ابن عيينة عن سامل ايب النضر عن بسر بن سعيد قال ارسلين ابو جهيم اىل زيد 
خالد أساله احلديث قال احلفاظ إمنا هو ابو جهيم وغلط ابن عيينة ملا قال ابو جهيم وإن احلديث إن زيدا بعث بن 

  اىل ايب جهيم هكذا رواه الثوري وأقرانه عن سامل 

حديث ابن عيينة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اقتدوا  - ٨٦
ي رواه عنه االئمة الشافعي وغريه يقال مسعه من زائدة عن عبد امللك واحلديث صحيح معلول الن باللذين من بعد

  يف بعض الروايات عن عبد امللك عن موىل لربعي عن ربعي وقد رواه مسعر والثوري وغريمها عن عبد امللك 
قفه ومنهم من اسنده اىل النيب حديث ايب الزناد عن االعرج عن ايب هريرة هللا تسعة وتسعون امسا منهم من و - ٨٧

صلى اهللا عليه و سلم واملسند صحيح خمرج من غري وجه رواه مسندا عن ايب الزناد شعيب بن ايب محزة ومالك بن 



انس واملغرية بن عبد الرمحن وابن ايب الزناد وحممد بن إسحاق بن يسار وغريهم فأما حديث سفيان بن عينية يف هذا 
ملسيب عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يتفرد به محاد بن احلسن بن عنبسة عن الزهري عن سعيد بن ا

  عن عمر بن حبيب عن سفيان وقال احلفاظ اخطأ فيه عمر والصواب من حديث سفيان عن ايب الزناد 

محاد بن  حدثنا علي بن عمر الفقيه وجدي يف مجاعة قالوا حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي حدثنا - ٨٨
  احلسن بن عنبسة الوراق بسامرا حدثنا عمر بن حبيب حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري 

  عن سعيد بن املسيب عن ايب هريرة به لسفيان بن عيينة أخوة رواة 
  حممد بن عيينة )  ١٦٠( 
  وإبراهيم بن عيينة )  ١٦١( 
  وعمران بن عيينة )  ١٦٢( 

  ديثهم حملهم يف العلم على قدر ال حيتج حب
حدثنا عبد اهللا بن حممد القاضي احلافظ حدثنا امحد بن الفضل بن خزمية حدثنا حممد بن سليمان حدثنا عبد  - ٨٩

الوهاب بن عيسى حدثنا إسحاق بن يوسف االزرق حدثنا ابو عمرو بن العالء حدثنا يعقوب بن عطاء بن ايب رباح 
عباس قال اردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا وابوه عطاء حاضر وصدقه عطاء عن ابيه عطاء عن ابن 

غالم او يا غليم احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده امامك تعرف اىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة إذا سألت 
فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا قضي القضاء وسبق الكتاب وجف القلم مبا هو كائن لو ان اوهلم وآخرهم 

حيهم وميتهم اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء مل يكتبه اهللا لك مل يقدروا عليه ولو اهنم اجتمعوا على ان يضروك به و
  مل يقدروا عليه 

حدثنا حممد بن إسحاق الكيساين حدثنا احلسن بن علي الطوسي حدثنا حممد بن زياد بن عبد اهللا الزيادي  - ٩٠
ه من مالك بن انس وزياد بن سعد عن عبد اهللا بن املفضل عن نافع بن بالبصرة حدثنا سفيان بن عيينة قال حفظت

  جبري بن مطعم عن ابن عباس قال رسول اهللا االمي احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذهنا صماهتا 
  زياد بن سعد املدين )  ١٦٣( 

ينة والفضيل بن عياض روى عن كبري ثقة حيتج به من اقران مالك روى عنه مالك حديثا واحدا وروى عنه ابن عي
  الزهري وعمرو بن دينار وأقراهنما وأصله من خراسان 

عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثقة خمرج يف الصحيح اصله من البصرة وهو نزيل مكة مسع ابن عون وشعبة )  ١٦٤( 
بن سامل وعبد الرمحن بن والثوري ومهام بن حيىي والليث بن سعد وسعيد بن ايب ايوب وابن ليهعة وحيىي بن عبد اهللا 

  زياد االفريقي وحديثه عن الثقات حيتج به ويتفرد بأحاديث 
  وابنه حممد بن عبد اهللا )  ١٦٥( 

أكثر عن ابن عيينة ثقة متفق عليه روى عنه القدماء علي بن عبد العزيز املكي وعبد اهللا بن حممد البغوي وأبو حامت 
ابن صاعد وغريهم ومسع من سعيد بن سامل القداح ومروان الغزاري الرازي وابنه عبد الرمحن وابن ايب داود و



  واقراهنما ايضا 
  ويتفرد حبديث القيامة عن كرز بن وبرة  - ٩١

وله ابن يقال له عبد اهللا بن حممد مات يف حد الكهولة ومل يبلغ الرواية ولولده ابن يقال له عبد الرمحن مسع جده 
ن حممد من الثقات حدثنا عنه جدي وحممد بن إسحاق الكيساين وهو ممن حممد بن عبد اهللا وهو آخر من روى ع

  حيتج حبديثه 
حيىي بن سليم يعرف بالطائفي من اهل مكة يروي عن إمساعيل بن امية وعبيد اهللا بن عمر بن حفص )  ١٦٦( 

  أ يف احاديث منها وأقراهنما يروي عنه الشافعي وأمحد بن حنبل واحلسن بن حممد ابن الصباح الزعفراين لكنه اخط

ما حدثين جدي حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي حدثنا ايوب بن حسان الواسطي حدثنا حيىي بن سليم  - ٩٢
عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من مر حبائط فليأكل منه وال يتخذ 

  يه و سلم غري حيىي والباقون رووه عن ابن عمر عن عمر قوله خبنة مل يسنده عن النيب صلى اهللا عل
وروى حيىي ايضا عن عبيد اهللا وإمساعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى  - ٩٣

هذا من  عن بيع الوالء وعن هبته واخطأ فيه ألن هذا رواه عبيد اهللا وغريه عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر وليس
  حديث نافع 

وقد تفرد حيىي حبديث آخر حدثناه امحد بن حممد الزاهد نبيبسابور حدثنا عبد امللك بن عدي الفقيه حدثنا  - ٩٤
احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين حدثنا حممد بن إرديس الشافعي حدثنا حيىي بن سليم عن عبيد اهللا بن عمر 

 عليه و سلم صلى هبم صالة اخلسوف ركعتني كل ركعة بركوعني عن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا
  وسجدتني تفرد به الشافعي عن حيىي هبذا االسناد ومسعه امحد بن حنبل عن رجل عن الشافعي 

حدثنا احلسني بن عبد الرزاق بن حممد حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة القزويين حدثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل 
  نا سألته حدثين سليمان بن داود اهلامشي حدثنا حممد بن إرديس الشافعي بإسناد مثله حدثين ايب وأ

  اشهر الطرق اليت وردت عن ابن عباس يف التفسري

حدثنا حممد بن عمر بن خزر بن الفضل بن املوفق الزاهد هبمذان وكان قد نيف على املائة حدثنا إبراهيم بن حممد 
ا احلسني بن القاسم الزاهد االصبهاين حدثنا إمساعيل بن ايب زياد الشامي عن بن احلسن الطيان االصبهاين حدثن

جويرب عن الضحاك عن ابن عباس التفسري كله والضحاك بن مزاحم مل يسمع من ابن عباس قال علماء الكوفة إنه 
  مسعه من عكرمة ايام املختار بن ايب عبيد 

دار املهدي يقال إنه كان يعلم بنيه وهو من مجلة احلواشي وإمساعيل بن ايب زياد ليس باملشهور كان يكون يف 
  ويشحن هذا التفسري باحاديث مسندة يرويها عن شيوخه عن ثور بن يزيد 



وعن يونس االيلي احاديث ال يتابع عليها ورواية اخرى جلويرب يرويه حممد بن أبان عن حيىي بن آدم عن جويرب 
سندوها اىل ابن عباس غري مرضية ورواهتا جماهل كتفسري جويرب عن وهذه التفاسري لكتاب اهللا الطوال اليت أ

  الضحاك عن ابن عباس وعن ابن جريج يف التفسري مجاعة رووا عنه وأطلوهلا ما يرويه بكر 

ابن سهل الدمياطي عن عبد الغين بن سعيد عن موسى بن حممد عن ابن جريج وفيه نظر وروى حممد بن ثور عن 
جزاء كبار وذلك صححوه وروى احلجاج بن حممد عن ابن جريج حنو جزء وذلك صحيح ابن جريج حنو ثالثة أ

  متفق عليه 

وتفسري شبل بن عباد املكي عن ابن ايب جنيح عن جماهد عن ابن عباس قريب اىل الصحة وتفسري عطاء بن دينار 
س عن علي بن ايب طلحة يكتب وحيتج به وتفسري ايب روق حنو جزء صححوه وتفسري معاويه بن صاحل قاضي االندل

  عن ابن عباس رواه الكبار عن ايب صاحل كاتب الليث عن معاوية 

  وأمجع احلفاظ على ان ابن ايب طلحة مل يسمعه من ابن عباس 

 ٣٩٥     

ومجاعة من العلماء كرهوا تصنيف التفسري اال ما يكون عن الثقات وعابوا على احلسن البصري إنه مل يبني ما فسر 
   قائله ومل ينسبه اىل

حدثنا حممد بن سليمان بن يزيد الفامي حدثنا حممد بن أمحد بن املرزبان القاضي حدثنا سلمة بن شبيب  - ٩٥
حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن عبد االعلى عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى 

عده من النار وقال شعبة رأي التابعني من قبل انفسهم ريح اهللا عليه و سلم من قال يف القرآن برايه فليتبوأ مق
اليعتمد عليه وكيف يف كتاب اهللا وقال ابن عباس إن ما فسرته من القرآن فسمعت ممن شافه النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم وما من آية اال وقد مسعت فيه 

يف الدين وعلمه التأويل وتفسري وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح صدري بيده وقال اللهم فقهه  - ٩٦
  إمساعيل بن عبد الرمحن السدي فإمنا يسنده بأسانيد اىل 

عبد اهللا بن مسعود وابن عباس وروى عن السدي االئمة مثل الثوري وشعبة لكن التفسري الذي مجعه رواه عنه 
جريج فإنه مل يقصد الصحة وإمنا  اسباط بن نصر وأسباط مل يتفقوا عليه غري ان امثل التفاسري تفسري السدي فأما ابن

ذكر ما روى يف كل آية من الصحيح والسقيم وتفسري مقاتل بن سليمان فمقاتل يف نفسه ضعفوه وقد أدرك الكبار 
  من التابعني والشافعي أشار اىل ان تفسريه صاحل 

  الشام ومصر

  م عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي  - ١٦٦
مه يف اصحاب الليث ويقدم يف أصحاب مالك ايضا فليس احد اقدم مساعا من مالك حافظ إمام فقيه اتفقوا على تقد



  منه وال أجل منه 
حدثين جدي وعلي بن عمر الفقيه وحممد بن سليمان والقاسم بن علقمة وصاحل بن عيسى قالوا حدثنا ابن  - ٩٧

انس فسئل عن ختليل االصابع ايب حامت حدثنا امحد بن عبد الرمحن بن وهب حدثين عمي قال كنت عند مالك بن 
فلم ير يف ذلك فتركت حىت خف اجمللس فقلت إن عندنا يف ذلك سنة فقال وما هي فقلت حدثنا الليث بن سعد 

وعمرو بن احلارث وابن هليعة عن ايب عشانة عن عقبة بن عامر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا توضأت خلل 
  اصابع رجليك 

  عنه فيأمر بتخليل االصابع وقال يل ما مسعت هبذا احلديث قط اال االن  فرأيته بعد ذلك يسأل
  اشهب بن عبد العزيز وعبد اهللا بن يوسف التنيسي وحيىي بن عبد اهللا بن بكري خيرجون يف الصحيح )  ١٦٧( 
  ابو صاحل عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث )  ١٦٨( 

احل وال خيرجه يف الرواية عنه مع ان ابن معني قد روى عنه كبري غري خمرج يف صحيح البخاري يقول تابعه ابو ص
لكنهم مل يتفقوا عليه ألحاديث رواها خيالف فيها حدثين عيسى بن امحد بن زيد بالدينور حدثين امحد بن حممد 

الشافعي حدثين امحد بن عثمان النسائي مبصر حدثين عبد امللك بن شعيب ابن الليث بن سعد حدثين ايب عن جدي 
حيىي بن ايوب عن مالك ابن انس عن عبد اهللا بن الفضل عن نافع بن جبري بن مطعم عن ابن عباس قال قال  عن

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم االمي احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذهنا صماهتا مل يروه عن الليث اال 
  شعيب وأبو صاحل وحيىي بن أيوب مات قبل الليث بسنتني 

حدثنا امحد بن حممد الزاهد وعبد اهللا بن حممد الرومي بنيسابور قاال حدثنا حممد بن إسحاق الثقفي حدثنا  - ٩٨
قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ايب حبيب عن ايب اخلري عن عبد اهللا ابن عمرو عن ايب بكر عن 

لم علمين دعاء ادعو به يف صاليت قال قل اللهم إين النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال للنيب صلى اهللا عليه و س
ظلمت نفسي ظلما كثريا وإنه ال يغفر الذنوب اال انت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك انت الغفور الرحيم 

  ابو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب ايب )  ١٦٩( 

  حنيفة

  دا على اجلهمية رو عن الليث بن سعد فأكثر وهو صحيح املذهب وكان شدي
عمرو بن احلارث بن يعقوب مدين سكن مصر ثقة متفق عليه خمرج يف الصحيحني أكثر عنه الليث بن )  ١٧٠( 

سعد وروى عنه مالك بن انس مث اكثر عنه عبد الرمحن بن القاسم وابن وهب وأقراهنما مسع شيوخ املدينة الزهري 
  ر يزيد بن وربيعة وحيىي بن سعيد االنصاري ومسع قتادة ومبص

ايب حبيب وأبا عشانة وغريهم وانتشر علمه ممن أكثر عنه حرملة بن حيىي ويونس بن عبد االعلى وامحد بن صاحل 
املصري والربيع بن سليمان وابن عبد احلكم هؤالء رووا علمه عن ابن وهب عنه والبخاري رمبا خيرج من حديث 

ج عن ابن وهب عنه ومسلم أكثر يف صحيحه عن حرملة عن الليث عنه وأكثر عن حيىي بن سليمان واصبغ بن الفر
  ابن وهب عنه والبخاري مل خيرج عن رمحلة شيئا ملا حيكي عنه يف املذهب 



وحديث عمرو بن احلارث إذا كان عن دراج عن ايب اهليثم عن ايب سعيد يكتب وال حيتج به مسعت علي بن عمر 
زي يقول مسعت ايب يقول مسعت حرملة بن حيىي يقول مسعت عبد اهللا الفقيه يقول مسعت عبد الرمحن بن ايب حامت الرا

بن وهب يقول نذرت اين كلما اغتبت إنسانا اصوم يوما فأجهدين كنت أغتاب وأصوم فنويت أين كلما اغتبت 
إنسانا اتصدق بدراهم فمن حب الدراهم تركت الغيبة يروى عن عبد الرمحن بن القاسم العتقي عن مالك بن أنس 

  السر ملالك واحلفاظ قالوا ال يصح عن عبد الرمحن انه روى ذلك  كتاب

ألن فيه أشياء ينزه مالك عنها وعبد الرمحن بن القاسم ممن حيتج حبديثه روى املوطأ عن مالك روى عنه احلارث بن 
عند  مسكني وأمحد بن صاحل وعيسى بن مثرود وكان حيسن الرواية وروى عن مالك من مسائل الفقيه ما ال يوجد

  غريه من أصحاب مالك 
حدثنا علي بن أمحد بن صاحل املقرئ حدثنا امحد بن حممد بن احلسن الذهيب البلخي حدثنا حممد بن عبد  - ٩٩

الرمحن بن غزوان ببغداد ح وحدثنا حممد بن إسحاق الكيساين وحممد بن سليمان الفامي قاال حدثنا احلسن بن علي 
بن غزوان حدثنا مالك ابن انس وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس بن  الطوسي حدثنا حممد بن عبد الرمحن

مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته منكر موضوع من حديث مالك 
  وحديث الزهري مل يروه غري ابن 

   بن بديل عن أنس غزوان وهو ضعيف له مثل هذا وغريه وإمنا احلديث يعرف من حديث عبد اهللا
حدثنا عبيد اهللا بن إسحاق ببغداد حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي حدثنا حممد بن سهم االنطاكي حدثنا  - ١٠٠

عيسى بن يونس عن معاوية ابن حيىي الصديف عن الزهري عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
لوليد بن محاد الرملي وأمحد بن ايب موسى االنطاكي فروياه عن ابن لكل دين خلق وخلق االسالم احلياء فأخذه ا

  سهم وجعال مالك بن أنس بدل معاوية بن حيىي عن الزهري ومها ضعيفان 

والثقات مثل ايب يعلى املوصلي والبغوي وإبراهيم احلريب رووه على الصواب مسعت امحد بن عبد الرمحن الشريازي 
عدي اجلرجاين احلافظ عن إبراهيم بن حممد بن حيىي بن منده االصبهاين فقال كنا  احلافظ يقول سألت عبد اهللا بن

بالبصرة عند زكريا بن حيىي الساجي فقرأ عليهم إبراهيم حيدثني عن امحد بن عبد الرمحن ابن أخي ابن وهب عن 
لزهري ال عن عمه عن مالك عن الزهري فاصغيت إليه فقلت هذان احلديثان من حديث ابن وهب عن يونس عن ا

مالك فأخذ الساجي كتابه فتأمل وقال يل هذا كما قلت وقال إلبراهيم فمن أخذت هذا فأحال على بعض أهل 
البصرة فقال الساجي علي بصاحب الشرطة حىت اسود وجه هذا فكلموه وتشفعوا حىت عفا عنه مث مزق الكتاب 

غرب على غريه وحيتاج يف هذا االمر اىل الديانة واالتقان قال اخلليل احلافظ إمنا أراد إبراهيم يف هذا االفتعال ان ي
واحلفظ ومعرفة الرجال ومعرفة الترتيب ويكتب ما له وما عليه مث يتأمل يف الرجال فيميز بني الصحيح والسقيم مث 

  يعرف التواريخ وعمر العلماء حىت يعرف من أدرك ممن مل يدرك ويعرف التدليس للشيوخ 

  ة مجاعة وضعفوا بأسانيد مفتعلة أحاديث موضوعة على االئمة منها قد حدث بعد الثالمثائ
حديث نسبوه اىل ذي النون املصري عن مالك بن انس عن الزهري عن انس ان النيب صلى اهللا عليه و  - ١٠١

سلم قال عالمة حب اهللا حب ذكر اهللا وعالمة بغض اهللا بغض ذكر اهللا وهذا منكر ال اصل له من حديث مالك 



ن حديث الزهري وذو النون ال يصح لقاؤه مالكا وهو موضوع على ذي النون واصل هذا رواه كذاب يقال وال م
  له زياد عن أنس ومل يلق أنسا وهذا يعرف مبا صح من حديث مالك عن الزهري 

 فإنه معدود حبفظة احلفاظ وكذلك من حديث الزهري مسعت عبد اهللا بن حممد احلافظ يقول مسعت حممد بن احلسني
يقول مسعت حممد بن حيىي الذهلي يقول ملا مجعت حديث الزهري عرضت على علي بن املديين فنظر فيه فقال أنت 

وارث الزهري فبلغ ذلك امحد بن صاحل املصري فلما دخلت مصر قال يل أمحد بن صاحل املصري وذاكرته يف 
نعم قال بل أنت فاضح الزهري قلت  أحاديث الزهري انت الذي مساك علي بن املديين وارث حديث الزهري قلت

مل قال ألنك أدخلت يف مجعك أحاديث للضعفاء عن الزهري فلما تبحرت يف العلم ضربت على االحاديث اليت 
اشار اليها وبينت عللها االسامي ليس على القياس حيتاج فيه اىل السماع وجيب ان يعرف من االسامي املؤتلف 

  واملختلف ومثاله 

 ٤١١     

 ٤١٢     

  حيان وحبان وخيار وجبار هم يف اهلجاء واحد ويف املعىن خمتلف 
حدثين ابو علي عبد الرمحن بن حممد بن فضالة النيسباروي احلافظ قال ساأت أبا احلسن الدارقطين احلافظ  - ١٠٢

  رمحه اهللا وكان به سلس البول يقوم ويرجع قلت حديث تزويج فاطمة الذي يرويه عبد امللك بن 

م حيىي بن معني وكان قد قام فرجع وقال وحيك يا رجل تلقنين خطأ هو عبد امللك بن خيار ابن عمر حيان ابن ع
حيىي بن معني حدثين جدي والقاسم بن علقمة وعلي بن عمر الفقيه وصاحل بن عيسى وحممد بن سليمان قالوا حدثنا 

هب عن عمه عبد اهللا بن وهب قال كنت عند عبد الرمحن بن ايب حامت حدثنا ابو عبيد اهللا أمحد بن عبد الرمحن بن و
  مالك بن أنس فجاء رجل وسأله عن ختليل االصابع يف الوضوء فذكره وقد تقدم 

حدثين حممد بن احلسن بن فتح الصويف حدثنا عبد اهللا بن سليمان ابن االشعث حدثنا يعقوب بن سفيان  - ١٠٣
وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا الفسوي حدثنا ابو صاحل كاتب الليث حدثنا عبد اهللا بن 

  عليه و سلم قال إن اهللا جعل احلق على لسان عمر وقلبه يقول به 

تفرد به ابو صاحل عن ابن وهب من حديث مالك وعنه يعقوب وهو ثقة إمام قال ابو حامت والبخاري إن أبا صاحل 
وهب عن نافع القارئ عن نافع ابو صاحل كاتب الليث  اخطأ على ابن وهب بقوله مالك وإمنا هو من حديث ابن

  وقتيبة بن سعيد وسعيد بن عفري واقراهنم من كبار أصحاب الليث مسعوا ابن وهب يف حياة الليث 
أخربنا نصر بن امحد بن اخلليل املوصلي يف كتابه ايل حدثنا عمران بن فضالة حدثنا إسحاق بن وهب  - ١٠٤

مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لرد دانق من  الطهرمسي حدثنا ابن وهب عن
احلرام افضل عند اهللا من سبعني حجة مربورة منكر من حديث مالك ومن حديث ابن وهب إمنا احلمل فيه على 

  الطهرمسي 



د بن عبد الركيم حدثنا عبد الرمحن بن امحد االمناطي الفقيه هبمذان حدثنا ابو طلحة أمحد بن حمم - ١٠٥
الوساوسي حدثنا عبد اهللا بن ايب رومان االسكندراين حدثنا عبدهللا بن وهب حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن 

  عمر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم دع ما يريبك اال ما ال يريبك فلن جتد فقد شيء تركته هللا عز و جل 

ايب رومان وهو من غري هذا الوجه مرفوع من حديث النعمان بن بشري  الصحيح فيه عن ابن عمر قوله وأسنده ابن
  وغريه ذاكرت يوما بعض احلفاظ فقلت البخاري مل خيرج محاد بن سلمة يف الصحيح وهو زاهد ثقة 

فقال ألنه مجع بني مجاعة من أصحاب أنس فيقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب ورمبا خيالف يف بعض 
أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو جيمع بني أسانيد فيقول حدثنا مالك وعمرو بن احلارث والليث بن  ذلك فقلت

  سعد واألوزاعي بأحاديث وجيمع بني مجاعة غريهم فقال ابن وهب اتقن ملا يرويه وأحفظ له 
اخرجه البخاري سعيد بن كثري بن عفري املصري مسع مالكا قليال وأكثر عن الليث وينزل اىل ابن وهب )  ١٧١( 

  وأبو حامت واالئمة 
  أيوب بن سويد )  ١٧٢( 

مسع مالكا والثوري وغريمها صاحل احلديث قدمي املوت روى عنه الكبار مل يرضوا حفظه غري متفق عليه آخر من 
  روى عن الليث بن سعد 

ايب داود السجستاين عيسى بن محاد زغبة وهو ثقة حدثنا حممد بن احلسن بن الفتح حدثنا عبد اهللا بن )  ١٧٣( 
حدثنا عيسى بن محاد حدثنا الليث ومع تأخر عيسى هو من شرط الصحيح اخرجه ابو داود السجستاين يف كتابه 

  وأخرجه ابنه يف كتاب املصابيح وعبد اهللا محله ابوه اىل مصر وهو يستوي مع ابيه يف شيوخ الشام ومصر 

  جيب من اهل مرو وهو مشهور بذلك حديث الطري وضعه كذاب على مالك يقال له صخر احلا
وهو الذي وضع حديثا بروايته عن أنس بن مالك ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ يف أهله  - ١٠٦

كالنيب يف قومه وضعه مرة على الليث بن سعد مث جعله على مالك بن أنس وما روى يف حديث الطري ثقة رواه 
ق وأشاهبه ويرده مجيع ائمة احلديث وألهل الكوفة من الضعفاء ما ال ميكن الضعفاء مثل إمساعيل بن سلمان االزر

  عدهم قال بعض احلفاظ تأملت ما وضعه اهل الكوفة يف فضائل علي وأهل بيته فزاد علي ثالمثائة الف 

مسعت حممد بن سليمان الفامي يقول مسعت عبد اهللا بن حممد االسفراييين يقول مسعت حممد بن إدريس وراق 
ميدي يقول قال أهل املدينة وضعنا سبعني حديثا جنرب هبا أهل العراق فبعثنا اىل الكوفة والبصرة فأهل البصرة احل

  ردوها الينا ومل يقبوهلا وقالوا هذه كلها موضوعة وأهل الكوفة ردوها الينا وقد وضعوا لكل حديث أسانيد 
  رشدين بن سعد )  ١٧٤( 

يتفقوا عليه وابنه حجاج امثل منه وحفيده امحد بن احلجاج ضعفوه جدا قال يف السن من اقران الليث ضعفوه ومل 
  ابن ايب حامت كتبت عنه وتركته ال اروي عنه ملا أطبق اهل مصر على ضعفه عبد اهللا بن حممد بن ربيعة القدامي 

لك عن روى مبصر عن مالك احاديث ال يتابع عليها أخذ احاديث الضعفاء من اصحاب الزهري فرواها عن ما
  الزهري وكذلك 



  حممد بن عبد الرمحن بن يسار املصري روى عن ابيه عن مالك احاديث أنكروها أشد االنكار )  ١٧٥( 
  عبد الرمحن بن زياد بن انعم االفريقي )  ١٧٦( 

من أهل مصر أدرك التابعني منهم من يضعفه ومنهم من يلينه أما البخاري فيقول هو مقارب احلديث روى عنه 
  ي وابن هليعة وابن عيينة وأبو عب الرمحن املقرئ وإمساعيل بن عياش ويتفرد بأحاديث منها الثور
حديث حدثناه جدي حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة وأيب وسليمان بن يزيد وأمحد بن حممد بن زياد  - ١٠٧

نا سفيان الثوري عن عبد االعرايب مبكة قالوا حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الدبري بصنعاء حدثنا عبد الرزاق حدث
الرمحن بن زياد بن أنعم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدخل 

اجلنة احد ال جبواز بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من اهللا العزيز احلكيم لفالن ابن فالن ادخلوه جنة عالية 
  فطوفها دانية 

الرزاق عن الثوري والدبري به مشهور وحدثنا عبد اهللا بن حممد املزكي النيسابوري حدثنا حممد بن تفرد به عبد 
  محدون بن خالد حدثنا حممد بن علي بن النجار الصنعاين حدثنا عبد الرزاق مثله 

بو حامت امحد بن صاحل املصري ثقة حافظ اخرجه البخاري وكتب عنه حممد بن حيىي الذهلي وابو زرعة وا)  ١٧٧( 
  وتكلم فيه ابو عبد الرمحن النسائي وأتفق احلفاظ على ان كالمه فيه حتامل وال يقدح كالم امثاله فيه 

ابو موسى يونس بن عبد االعلى الصديف املصري ثقة متفق عليه مسع مبصر ابن وهب وأشهب بن عبد )  ١٧٨( 
حيتج حبديثه وكان الشافعي يقربه ويذاكره ويتفرد  العزيز وأقراهنما ومبكة ابن عيينة والشافعي وهو من الكبار ممن

  عنه حبديث 
حدثنا به جدي حممد بن علي بن عمر حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت بالري وأمحد بن حممد بن مكرم البزار  - ١٠٨

  ببغداد وحممد بن الربيع بن سليمان اجليزي مبكة قالوا حدثنا يونس بن عبد االعلى حدثنا حممد بن 

الشافعي حدثنا حممد بن خالد اجلندي عن أبان بن صاحل عن احلسن عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا  إدريس
صلى اهللا عليه و سلم ال يزداد الزمان اال شدة وال الناس اال شحا وال الدنيا اال إدربارا وال تقوم الساعة اال على 

  ي عن علي بن زياد اللحجي عن حممد بن خالد شرار الناس وال مهدي اال عيسى بن مرمي ويرويه مفضل اجلند
  م عبد اهللا بن عبد احلكم املصري )  ١٧٨( 
ثقة كبري متفق عليه مسع الليث ومالكا وغريمها وله تصانيف يف الفقه واحلديث وله ثالثة من االوالد ثقات  - ٣٣

عياض وابن ايب فديك عبد الرمحن وحممد وسعد فأشهرهم وأعلمهم حممد مسع ابن وهب والشافعي وأنس بن 
وغريهم وكان قاضي مصر وهو الذي استقبل الشافعي و معه ألف دينار وله عن الشافعي أحاديث يتفرد هبا يروي 

عنه البغندي وابن صاعد وابن ايب حامت وابو داود السجستاين وابنه وحممد بن إسحاق بن خزمية وآخر من روى عنه 
  لرمحن اقدم موتا من حممد وكذا سعد اقدم موتا منه حممد بن يعقوب االصم النيسابوري وعبد ا

حدثنا جدي حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم حدثنا الشافعي قال  - ١٠٩
  قرأت على إمساعيل بن عبد اهللا بن قسطنطني قال قرأن على عبد اهللا بن كثري وقرأ عبد اهللا بن 



اهد على عبد اهللا بن عباس وقال عبد اهللا بن عباس قرأن على ايب بن كعب فلما بلغت كثري على جماهد وقرا جم
والضحى قال يل يا ابن عباس كرب فيها فإين قرأت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرين ان اكرب فيها اىل ان 

  اختم 
  ابو حممد الربيع بن سليمان املرادي ) )  ١٧٩( 

وهب وأسد بن موسى وشعيب بن الليث وأقراهنم وأكثر عن الشافعي واملزين مع جاللته  ثقة متفق عليه مسع ابن
استعان فيما فاته عن الشافعي بكتاب الربيع روى عنه ابو حامت وأبو زرعة وأبو داود السجستاين وأقراهنم وآخر من 

  روي عنه من الثقات حممد بن يعقوب االصم 
املزين واتفقوا على انه ازهد اهل العلم مبصر يف زمانه وأحسنهم ديانة وكان  ابو إبراهيم إمساعيل بن حيىي)  ١٨٠( 

الشافعي خيصه مبا ال خيص به غريه روى عنه ابو حامت وابو داود السجستاين وابن جوصا الدمشقي وجنب اصحابه 
  وكان الدرس له يف أيامه مبصر دون غريه والنجباء من أصحابه يف كل ناحية 

بن حممد بن زياد النيسابوري وأمحد بن عبد اهللا بن سيف السجستاين ويف اجلبل ابو عبد اهللا امحد بن  فببغداد عبد اهللا
حممد بن ساكن الزجناين وموسى بن عبد احلميد بن عصام هبمذان وإبراهيم بن حممد بن عبيد الشهرزوري حبلوان 

ن جرير بن يزيد الطربي بطربستان وحممد بن ومسع منه أبو احلسن العطار القزويين كتاب املزين وابو جعفر حممد ب
هارون الروياين وآخر من روى عنه بالري ابن ايب حامت وبنيسابور حممد بن إسحاق بن خزمية ومبرو امحد بن حممد 

ن ابو عمرو سعيد بن عمرو الربدعي احلافظ مسعت عبد اهللا بن حممد احلافظ يقول مسعت امحد بن املروزي وبأذربيجا
  طاهر بن النجم املياجني احلافظ يقول مسعت سعيد بن عمرو الربدعي احلافظ يقول ملا 

كلما رجعت اىل مصر وأردت اخلروج اىل خراسان أقمت ثانيا عند ايب زرعة احلافظ فعرضت عليه كتاب املزين ف
قرأت عليه مما خالف الشافعي جعل ابو زرعة يبتسم ويقول مل يعمل صاحبك شيئا يف اختياره لنفسه ال ميكنه 

االنفصال فيما ادعى قلت هل مسعت منه شيئا قال ال وما جالسته اال يومني وبلغين عنه انه تكلم يف لفظي بالقرآن 
لك فبكى وقال معاذ اهللا مل يرو مسند الشافعي عن املزين اال خملوق فلما خرج عبد الرمحن اليه امرته ان يسأله عن ذ

ابن اخته الطحاوي احلنفي مسعت عبد اهللا بن حممد احلافظ يقول مسعت امحد بن حممد الشروطي يقول قلت 
للطحاوي مل خالفت خالك واخترت مذهب ايب حنيفة قال الين كنت ارى خايل يدمي النظر يف كتب ايب حنيفة 

  اليه  فلذلك انتقلت

قال اخلليلي رمحه اهللا وللطحاوي كتب مصنفات يف احلديث وكان عاملا باحلديث مسعت عبد اهللا بن حممد احلافظ 
يقول مسعت امحد بن حممد الشروطي يقول مسعت الطحاوي يقول ال يقوم احد بكتاب املزين فقد صار بكرا ال 

املظفر السويدي البغدادي يف كتابيهما ايل قاال حدثنا يفتض أخربين حممد بن إبراهيم املقرئ االصبهاين وحممد بن 
امحد بن حممد بن سالمة الطحاوي حدثنا إمساعيل بن حيىي املزين حدثنا حممد بن إدريس الشافعي حدثنا مالك ابن 
أنس عن الزهري عن أنس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل يوم الفتح مكة وعليه املغفر فقيل هذا ابن خطل 

بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال ابن شهاب ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ حمرما صحيح متفق  متعلق
  عليه مشهور مبالك عن الزهري مسع القدماء من أصحاب الزهري هذا من مالك مثل ابن جريج ومعمر وابن عيينة 



لك فأما عن الشافعي فريويه املزين وحرملة عنه وغريهم واحلفاظ جممعون قريبا من مائيت رجل ممن روى هذا عن ما
ومل يكن هذا احلديث عند الربيع وال غريه من اصحاب الشافعي مبصر وببغداد كان عند احلسن بن الصباح 

الزعفراين عنه حدثنا عمر بن إبراهيم بن كثري املقرئ ببغداد حدثنا احلسني بن حيىي بن عباس حدثنا احلسن بن حممد 
  عفراين حدثنا حممد بن إدريس الشافعي حدثنا مالك به بن الصباح الز

حدثنا جدي يف مجاعة قالوا حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي حدثنا ابو عبيد اهللا امحد بن عبد الرمحن  - ١١٠
بن وهب حدثين عمي عبد اهللا عن مالك وسفيان وغريمها عن محيد عن أنس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال 

  جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم 

رواه احلفاظ من اصحاب مالك وسفيان عن محيد عن انس موقوفا أن أبا بكر وعمر حدثين جعفر بن حممد 
االندلسي احلافظ من اصحابنا حدثين ابو بكر امحد بن حممد بن إمساعيل املهندس مبصر حدثين ايب حممد بن إمساعيل 

اهللا بن وهب عن مالك بن أنس ويونس ابن يزيد عن الزهري عن أنس بن  حدثنا ابو عبيد اهللا حدثي عمي عبد
مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل عام الفتح وعليه مغفر احلديث رواه االئمة احلفاظ عن ابن وهب عن 

ق عن مالك وحده عن الزهري ليس فيه يونس وقال يل جعفر حدثنا امحد بن حممد بن إمساعيل من كتاب ابيه العتي
  ايب عبيد اهللا قال وحممد بن إمساعيل البنا من الثقات روى عنه ابن ابيض وابن رشيق 

حدثين جدي وعلي بن عمر الفقيه والقاسم بن علقمة قالوا حدثنا ابن ايب حامت حدثنا حممد بن عوف  - ١١١
  احلمصي حدثنا إسحاق احلنيين حدثنا مالك عن حيىي بن طحالء عن ابيه 

طاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري بيوتكم بيت فيه يتيم مكرم تفرد به احلنيين عن عن عمر بن اخل
  مالك واحلديث صحيح 

  موسى بن داود املصري شيخ صدوق مسع مالكا والثوري وله غرائب رضيه احلفاظ )  ١٨١( 
  ابو عبد الرمحن النسائي )  ١٨٢( 

وكتابه يضاف اىل كتاب البخاري ومسلم وأيب داود مسع شيوخ حافظ متقن أقام مبصر وعمر رضيه احلفاظ 
خراسان وشيوخ احلجاز والعراق مسع قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه وعلي بن حجر وأبا مصعب وورد قزوين 

سنة نيف وسبعني فسمع منه إسحاق بن حممد الكيساين وعلي بن مهرويه وعلي بن إبراهيم بن سلمة ونقم عليه 
محد بن صاحل وبقي مبصر اىل سنة نيف وثالمثائة فأدركه عبد اهللا بن عدي اجلرجاين وأبو بكر امحد بن كالمه يف أ

حممد بن إسحاق بن السين الدينوري قاضي الري اتفقوا على حفظه وإتقانه ويعتمد على قوله يف اجلرح والتعديل 
  وكتابه يف السنن مرضي وآخر من روي عنه السنن ابن 

  السين ابو بكر 
علي بن سعيد الرازي احلافظ يعرف بعليك حافظ متقن دخل مصر مسع منه سليمان بن امحد الطرباين )  ١٨٣( 

  احلافظ وأقرانه لكنه دون النسائي صاحب غرائب 
حدثين احلسني بن علي احلنبلي بالري حدثنا سليمان بن امحد بن ايوب احلافظ بأصبهان حدثنا علي بن  - ١١٢

بن عمرو حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا سفيان الثوري عن زبيد عن جماهد عن عبد اهللا بن  سعيد عليك حدثنا حممد
  عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس الواصل 



باملكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رمحه وصلها مل يروه من حديث سفيان عن زبيد اال سلمة ورواه اصحاب 
الفقيمي وفطر بن خليفة عن جماهد قرأت على علي بن حممد بن يعقوب املرزي  سفيان عنه عن احلسن بن عمرو

بالري من اصل كتابه حدثنا امحد ابن جعفر اهلمداين الرازي حدثنا ابو سهل موسى بن نصر بن دينار الرازي حدثنا 
اهللا عليه و سلم  سلمة بن الفضل حدثنا سفيان عن زبيد عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى

  ليس الواصل باملكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رمحه وصلها 
حدثنا ابو حفص عمر بن امحد بن محدان البيع بقرميسني وكان قد أقعد ونيف على املائة حدثنا حممد بن  - ١١٣

هشام حدثنا سفيان إبراهيم بن زياد الطيالسي الرازي بقرميسني حدثنا إسحاق بن عمرو الرازي حدثنا معاوية بن 
  الثوري عن ايب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكاة اجلنني ذكاة أمه 

هذا ال يروى يف الدنيا من حديث سفيان اال من حديث حممد بن إبراهيم الطيالسي هذا وإمنا احملفوظ من حديث 
لزبري وحديث محاد بن شعيب عن ايب الزبري وحدثين عبيد اهللا بن حممد احلسن بن بشر عن زهري بن معاوية عن ايب ا

  بن بدر الكرخي بالري حدثنا جعفر بن حممد اخللدي ببغداد حدثنا حممد بن إبراهيم الرازي مبصر به 
حممد بن إبراهيم بن زياد الرازي الطيالسي ابو عبد اهللا طعن عليه وليس مبرضي عند احلفاظ روى عن )  ١٨٤( 
  راهيم بن موسى وحممد بن مهران اجلمال وأبو مصعب وأمية بن بسطام وأقراهنم دخل إب

مصر وروى املوطأ عن ايب مصعب مث خرج من مصر وأقام باجلبل بقرميسني وأدركت من أصحابه عمر بن امحد بن 
  محدان البيع بقرميسني 

  فوائد

ا قال املكي عن عبد اهللا وال ينسبه فهو ابن عباس إذا قال املصري عن عبد اهللا وال ينسبه فهو ابن عمرو وإذ -أ 
  وإذا قال املدين عن عبد اهللا وال ينسبه فهو ابن عمر وإذا قال الكويف عن عبد اهللا وال ينسبه فهو ابن مسعود 

بن آخر من مات بالشام من الصحابة أبو أمامة وهو من املكثرين وعبد اهللا بن بسر وهو من املقلني واخلتفوا يف 
  موهتما  تقدم

منهم من يقول ابن بسر أقدم موتا ومنهم من يقول ابو امامة وروى بعض أهل الشام أنه أدرك رجال بعدمها يقال له 
  اهلدار رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو جمهول 

  ج آخر من روى عن إمساعيل بن عياش احلمصي احلسن بن عرفة العبدي 
  ي الوليد بن مسلم صاحب االوزاع)  ١٨٥( 

مقدم على مجيع اهل الشام متفق عليه خمرج يف الصحيحني مسع شيوخ احلجاز والعراق مالكا وابن جريج والثوري 
  وإليه انتهاء الفتيا بالشام ويتفرد حبديث 

حدثنا جدي وعلي بن عمر والقاسم بن علقمة قالوا حدثنا ابن ايب حامت حدثنا حممد بن عبد اهللا بن ميمون  - ١١٤
حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى  االسكندراين

يف بعض مغازيه امراة مقتولة فأنكر ذلك وهنى عن قتل النساء والصبيان تابع الوليد إسحاق بن سليمان الرازي ويف 



  املوطأ عن مالك عن نافع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسل 
  ابو إسحاق إبراهيم بن حممد الفزاري )  ١٨٦( 

إمام من اهل الشام يقتدى به وهو صاحب كتاب السري نظر فيه الشافعي وأملى الكتاب على ترتيب كتابه ورضيه 
قال احلميدي قال يل الشافعي مل يصنف احد يف السري مثله مسع االعمش ومسعرا والثوري وابن عون وشعبة 

ستوائي وهشام بن عروة باحلجاز ومالك بن أنس وابن جريج واألوزاعي والليث بن سعد واهلشامني ابن حسان والد
وابن هليعة قال ابو حامت الرازي اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى به بال مدافعة وقال احلميدي 

حيك إذا مسعت أبا إسحاق جاء رجل اىل ابن عيينة فقال حدثين أبو إسحاق عنك حبديث كذا فحدثين به فقال و
  حيدث عين فال يضرك ان ال تسمعه مين 

روى عنه معاوية بن عمرو االزدي ودحيم وهشام بن عمار وآخر من روى عنه علي بن بكار وروى عنه الثوري 
  حديثا 
باس حدثنا علي بن احلسن بن الربيع املخزومي هبمذان حدثنا حممد بن محدان الطرائفي حدثنا حممد بن الع - ١١٥

التنيسي حدثنا عمرو بن ايب سلمة حدثنا مصعب بن ماهان عن سفيان الثوري عن ايب إسحاق الفزاري عن أبان عن 
  ايب نضرة عن ايب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هدايا األمراء غلول 

علي بن بكار القتوي حدثنا حدثنا عبد اهللا بن حممد احلافظ حدثنا علي بن نوح العسكري ببغداد حدثنا  - ١١٦
ابو إسحاق الفزاري حدثنا سليمان االعمش وسفيان الثوري عن عبد اهللا بن السائب عن زاذان عن عبد اهللا بن 
مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هللا مالئكة سياحني يف االرض يبلغونين عن اميت السالم هذا 

م ابو الوليد هشام بن )  ١٨٦( ائب ومل يروه عن االعمش اال ابو إسحاق احلديث مشهور بالثوري عن ابن الس
  عمار الدمشقي 

ثقة كبري روى عنه البخاري يف الصحيح ومسع منه االئمة والقدماء رضيه احلفاظ وعمر مسع مالكا والدراوردي 
  ومحاد بن زيد والربيع بن بدر وبالشام أصحاب االوزاعي وغريهم ادركه املتأخرون 

ر من روى عنه ببغداد البغندي وبالري إبراهيم بن يوسف اهلسنجاين وبقزوين علي بن ايب طاهر ورمبا يقع يف وآخ
  حديثه غرائب عن شيوخ الشام فالضعف يقع من شيوخه ال منه 

  حديث سوق اجلنة  - ١١٧

هريرة عن النيب  يرويه هشام بن عمار عن ابن ايب العشرين عن االوزاعي عن عبدة عن سعيد بن املسيب عن ايب
صلى اهللا عليه و سلم احلديث بطوله ورواه اصحاب االوزاعي عن الوليد بن يزيد وغريه مرسال يقول نبئت أن أبا 

هريرة وال يتابع ابن ايب العشرين عن االوزاعي باالتصال اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم والكبار رووا عن هشام 
ات ابو عبيد قبله بعشر سنني وأكثر مسعت علي بن امحد بن صاحل املقريء وروى عنه أبو عبيد القاسم بن سالم وم

اخربنا احلسن بن علي الطوسي قال مسعت حممد بن علي بن طرخان يقول مسعت هشام بن عمار يقول ملا دخلت 
املدينة قصدت دار مالك بن أنس فهجمت عليه من غري استئذان فقال يا صيب من اين انت قلت من الشام فقال 

ومن أيها قلت من دمشق قال من أدخلك علي قلت دخلت ومل أستأذن فأمر غالما له حىت ضربين سبعة عشر 



ضرب السالطني وأمرين ان اخرج وقعدت على باب داره أبكي ومل أبك للضرب إمنا بكيت للحسرة ان ال يروى 
  أدخلت عليه فأملى علي  يل فحضر باب داره كرباء من اصحابه فقصصت هلم فدخلوا عليه وتشفعوا فأمر حىت

سبعة عشر حديثا وقال يا غالم ما امليت على احد اال على عبد الرمحن بن مهدي ولكن تأدب ال تدخل على عامل 
  اال بإذن 
حدثنا حممد بن احلسن بن الفتح الصويف حدثنا حممد بن خرمي الدمشقي بدمشق حدثنا هشام بن عمار  - ١١٨

 العشرين حدثنا االوزاعي عن قرة بن عبد الرمحن بن حيوئيل عن الزهري عن حدثنا عبد احلميد بن حبيب بن ايب
ايب سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل امر ذي بال مل يبدأ فيه باحلمد هللا فهو أقطع 

اب الزهري ورواه هذا حديث مل يروه عن الزهري اال قرة و هذا ليس عند عقيل وال غريه من املكثرين من اصح
شيخ ضعيف عن يونس بن يزيد عن الزهري وهو إمساعيل ابن ايب زياد الشامي صاحب التفسري سكن بغداد يف 

  خدمة املهدي 

حدثنا حممد بن عمر بن خزر بن الفضل بن املوفق الزاهد هبمذان حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن الطيان  - ١١٩
م الزاهد االصبهاين حدثنا إمساعيل بن ايب زياد الشامي عن يونس ابن يزيد عن االصبهاين حدثنا احلسني ابن القاس

الزهري عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال كل أمر مل يبدأ فيه حبمد اهللا والصالة علي فهو أقطع أبتر ممحوق من كل 
يمون الكاتب قال بركة وحدثنا حممد بن إسحاق الكيساين ومجاعة قالوا حدثنا ابو احلسن امحد بن حممد بن م

وجدت يف كتاب جدي ميمون بن عون الكاتب عن إمساعيل بن ايب زياد عن يونس بن يزيد عن الزهري مثله سواء 
وحديث االوزاعي عن قرة مشهور رواه الكبار عن االوزاعي الوليد ابن مسلم وأبو املغرية وعبيد اهللا بن موسى 

  تمد على رواية إمساعيل عن يونس وابن املبارك عن االوزاعي واملعول عليه وال يع

عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي ويلقب بدحيم احد حفاظ االئمة متفق عليه خمرج يف الصحيحني روى )  ١٨٧( 
عن اصحاب االوزاعي واصحاب مالك وروى عن ابن عيينة ويعتمد عليه يف تعديل شيوخ الشام وجرحهم وكان 

سعيد بن هشام بن مرثد الطرباين مسعت حممد بن علي الفرضي واحلسن يسكن الطربية وآخر من روى عنه بالشام 
بن عبد الرزاق يقوالن مسعنا سليمان بن يزيد الفامي يقول مسعت أبا حامت حممد بن إدريس الرازي يقول مل أر بالشام 

عدي احلافظ مثل دحيم وال بالعراق مثل عمرو بن علي مسعت امحد بن ايب مسلم احلافظ يقول مسعت عبد اهللا بن 
اجلرجاين يقول مسعت ابن ايب عصمة يقول كان هشام بن عمار إذا أراد مغايظة دحيم يقول حدثنا الربيع بن بدر 

  سنة ولد دحيم 

  تويف دحيم وهشام بن عمار يف سنة واحدة 
حديث مالك عن الزهري عن أنس لوال املنابر الحترق اهل القرى رواه سليمان بن سلمة اخلبايري  - ١٢٠

حلمصي عن سعيد بن موسى احلمصي عن مالك عن الزهري عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا فرد مل ا
  يرضه احلفاظ وقالوا ال يقبل مثل هذا مسندا 

  حديث بقية عن مالك عن الزهري عن أنس عن النيب  - ١٢١



مة عنه ورواه ابو حامت بن نعيم عن محاد صلى اهللا عليه و سلم انتظار الفرج عبادة مل يروه غري بقية واسنده بن سل
م شعيب بن ايب محزة ثقة ١٨٧عن بقية عن مالك عن الزهري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال وهو اشبه 

متفق عليه خمرج يف الصحيحني مكثر عن الزهري ونافع موىل ابن عمر وحممد بن املنكدر وغريهم روى عنه الكبار 
الزهري رواها أبو اليمان احلكم بن نافع البهراين احلمصي وروى عن ايب اليمان امحد بن القدماء ونسخة شعيب عن 

  حنبل وحيىي بن معني وعلي بن املديين وحممد بن إمساعيل البخاري وحممد بن حيىي الذهلي وأبو حامت 

عيسى اجلكاين الرازي وابو إمساعيل الترمذي وعبد الكرمي الديرعاقويل وآخر من روى عنه علي بن حممد بن 
اهلروي عمر حىت أدركه االحداث وهو ثقة قال بعض اهل بغداد مسعت هذه النسخة من عبد اهللا ابن امحد بن حنبل 

عن ابيه فقيل يل إن هبراة شيخا يروي عن ايب اليمان نفسه قال فخرجت اىل ايب علي اجلكاين فدققت عليه الباب 
ورقة فجعلت ابكي وتشفعوا اليه فقال يل يا مسكني خذ طبقة من  فقال يل ما هذه العجلة واهللا ال رويت لك اال

املنصوري ودقق يف الكتابة فأخذهتا ودققت يف الكتابة حىت كتبت النسخة كلها فقرأهتا عليه غري أن امحد بن حنبل 
اخلرب اىل الشام  قال إن أبا اليمان يقول فيه حدثنا وقيل يل إن شعيبا دفع اليه عرضا فما أدري ما العلة فيه فنقل هذا

  فقيل المحد إن اهل الشام يقولون اخذ ابو اليمان عرضا 

وقراءة ومجلته ان االئمة كلهم رووها عن ايب اليمان يف الصحاح وقد روى بقية وصفوان بن عيسى واخللق عن 
وى شعيب وكذلك خالد بن خلي احلمصي وتابع ابا اليمان علي بن عياش احلمصي وهو ثقة اخرجه البخاري ور

م م ١٨٧هذه النسخة عن ايب اليمان حممد بن إسحاق الصغاين وهو ثقة اخرج مسلم يف الصحيح عنه احاديث 
  حممد بن الوليد الزبيدي 

مكثر عن الزهري قدمي روى عنه االوزاعي مع جاللته أحاديث ويروي عنه بقية وابن عياش خمرج يف الصحيحني 
  فإذا روى عنه الثقة 

م م الوليد بن حممد املوقري ١٨٧له صمصوم ال يعرف له غري حديثني وغري معروف  فمحتج به وله أخ يقال
  احلمصي 

  يروى عن الزهري قالوا ليس بالقوي ويتفرد بأحاديث أنكروها 
حدثنا حممد بن احلسن بن الفتح الصويف وعمر بن إبراهيم الكتاين قاال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد  - ١٢٢

نا حاجب بن الوليد االعور حدثنا الوليد بن حممد املوقري احلمصي عن الزهري عن أنس بن العزيز املنيعي حدث
مالك ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مثل املؤمن املريض إذا صح من مرض كمثل الربدة تقع يف صفائها ولوهنا مل 

  يروه غري الوليد عن الزهري 
  ه الفرج بن فضالة ضعفوه ومنهم من يقوي)  ١٨٨( 

حدثنا جدي وحممد بن إسحاق الكيساين قاال حدثنا احلسني بن حممد بن سعيد املطبقي ببغداد حدثنا حممد  - ١٢٣
بن احلارث حدثنا بقية عن الفرج بن فضالة عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا 

  ن نسي ذكره وإن ذكر أعانه عليه و سلم إذا أراد اهللا بأمري خريا جعل له وزير صدق إ



مل يتابع الفرج احد عن حيىي ويتفرد بأمثاله حدثنا علي بن حممد بن يعقوب املرزي بالري حدثنا امحد بن حممد بن ايب 
سعدان احلافظ البغدادي بالري حدثنا احلسني بن اهليثم حدثنا امحد بن ايب احلواري حدثنا مروان بن حممد عن 

د اهللا بن علي ابن عبد اهللا بن العباس ودعاين يا أبا عمرو ما تقول يف خمرجنا هذا فقلت أيها االوزاعي قال قال يل عب
االمري حدثنا حيىي بن سعيد االنصاري عن حممد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص قال مسعت عمر بن اخلطاب 

ل بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت على املنرب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إمنا االعما
  هجرته اىل اهللا ورسوله فذكره مل يسمعه من االوزاعي وإمنا ارسله 

مسعت أنا احلسني امحد بن فارس بن زكريا النحوي يقول مسعت علي ابن إبراهيم القطان يقول مسعت احلسني بن 
ل مسعت مروان بن حممد يقول كنت عند مالك عبد اهللا بن شاكر السمرقندي يقول مسعت أمحد بن ايب احلواري يقو

بن انس فجاء رجل فقال يا ابا عبد اهللا إن فالنا دخل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ووضع يده على 
املنرب وعاهد اهللا ان ال يعصى اهللا بعد هذا فقال مالك ما هو بأعظم جرما من فعل هذا حيلف علي اهللا ان يرد قضاء 

  من حكمة ان يسأل اهللا العصمة والتوفيق قدر عليه كان 
أبو عروبة احلسني بن حممد بن مودوداحلراين ثقة حافظ مشار اليه ارحتل اىل العراق واحلجاز وله تصانيف )  ١٨٩( 

  كثرية أكثر عنه ابن املقرئ االصبهاين وحدثنا عنه حممد بن احلسن بن الفتح القزويين 

  رانيني له كتاب الطبقات واالحكام وتاريخ احل
مسعت حممد بن عبد اهللا احلافظ بنيسابور يقول مسعت حممد بن حممد بن إسحاق الكرابيسي احلافظ يقول  - ١٢٤

قال يل ابو عروبة حبران يا أبا امحد بلغين ان ببغداد شيخا يروي عن حممد بن حيىي القطعي عن عاصم ابن هالل 
اهللا عليه و سلم قال ال طالق وال عتق فيما ال ميلك فقلت البارقي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى 

نعم حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد احلافظ حدثنا حممد بن حيىي به فقال يل يا ابا امحد مل تعمل شيئا لو كان هذا 
  احلديث عند أيوب عن نافع الحتج به الناس منذ مائيت سنة عن عمرو بن شعيب 

عمر بن إبراهيم بن كثري املقرئ ببغداد وأنا سألته حدثنا حيىي بن صاعد به قال  عن ابيه عن جده حدثنا ابو حفص
  ابن صاعد هذا حديث ال أعرف له علة 

 ٤٦١     

 ٤٦٢     

مما أماله أبو يعلى اخلليل بن عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم بن اخلليل اخلليلي رضي اهللا عنه رواية القاضي ايب الفتح 
بن حممد بن ماك املاكي عنه وعنه اإلمام احلافظ أبو طاهر امحد بن حممد السلفي األصبهاين إمساعيل بن عبد اجلبار 

وعنه شيخنا اإلمام مجال اإلسالم بقية السلف العامل احلافظ الفقيه النبيه شرف الدين ابو احلسن علي بن القاضي 
  الفقيه ايب املكارم املفضل بن علي بن املفرج املقدسي رضي اهللا عنه 



  اهللا الرمحن الرحيم  بسم
  رب سهل برحتمك يا كرمي 

مسعت الشيخ االمام العامل احلافظ بقية السلف الفقيه شرف الدين ابا احلسن علي بن القاضي الفقيه االجنب الوجيه 
أيب املكارم املفضل بن علي بن املفرج املقدسي رضي اهللا عنه بقراءيت عليه يقول مسعت الشيخ االمام احلافظ مجال 

دين شيخ االسالم ابا طاهر امحد بن حممد بن امحد بن حممد السلفي االصبهاين رضي اهللا عنه يقول مسعت القاضي ال
أبا الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار املاكي بقزوين من أصله العتيق خبطه يف صفر سنة احدى ومخسمائة قال مسعت ابا 

  يعلى اخلليل بن عبد اهللا بن حممد احلافظ امالء يقول 
  امحد بن عمري بن جوصا الدمشقي احلافظ 

  مشهور مسع املوطأ من عيسى بن مثرود عن عبد الرمحن بن القاسم 

  روى حديثا خولف فيه وخطؤوه يف روايته ذلك وهو ممن ال يسقط مبثل هذه العلة اخطأ فيه او حفظه 
مشق حدثنا أبو تقي هشام بن حدثنا حممد بن احلسن بن الفتح الصفار حدثنا أمحد بن عمري بن جوصا بد - ١٢٥

عبد امللك اليزين حدثنا بقية حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري وابن ثوبان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن 
أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اقيمت الصالة فال صالة اال املكتوبة رواه مجاعة عن ايب 

بان وإمنا ذكروا ورقاء وحده وخطؤا ابن جوصا يف روايته هذا عن ابن ثوبان وهو عبد التقي ومل يذكروا ابن ثو
  الرمحن ابن ثابت بن ثوبان 

حدثنا عثمان بن إمساعيل بن إبراهيم بن خزمية االستراباذي بقزوين حدثنا عبد امللك بن عدي اجلرجاين  - ١٢٦
رجاين حدثنا العالء بن احلارث عن مكحول عن واثلة حدثنا إسحاق بن ابراهيم اجلرجاين حدثنا عفان بن سيار اجل

قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا نودي بالصالة قمنا اىل قسينا سيوفنا فصلينا فيها مبنزلة النداء 
  غريب مل يروه غري مكحول 

  حديث مكحول عن عنبسة بن ايب سفيان عن أم حبيبة يف  - ١٢٧

  ل ان عنبسة مل يسمعه من أم حبيبة الوضوء من مس الفرج يقا
  حيىي بن عبد اهللا البابليت القاضي )  ١٩١( 

شيخ مشهور أكثر عن األوزاعي وطعنوا يف مساعة منه منهم من حيسن القول فيه ومنهم من يضعفه قيل إنه انفذ اىل 
  حيىي بن معني حني دخل حران بدنانري فقال ال تكتب عين وال تتكلم يف 

ابو شعيب احلراين نزيل بغداد وروى علي بن ابراهيم القطان القزويين وأقرانه حديث األوزاعي  اخر من روى عنه
  عن ايب شعيب عن حيىي عنه 

 )١٩٢  (-   

  أبو غالب الذي يروي عن أيب امامة حديث اخلوارج ال يعد يف أهل الشام إمنا



بن حزور وروى عن ايب غالب حديث اىل الشام وامسه حزور ويقال عبد اهللا  -كان من أهل العراق وارحتل 
اخلوارج أكثر من بضع وسبعني نفرا من أهل الكوفة واهل البصرة مثل محاد بن سلمة ومحاد بن زيد وابن عيينة 

  وداود بن سليك وهو قدمي من أهل الكوفة 
بن حدثنا علي بن حممد بن يعقوب املروزي حدثنا يوسف بن شعيب حدثنا موسى بن نصر حدثنا جرير  - ١٢٨

عبد احلميد عن داود بن سليك عن ايب غالب قال كنت مع ايب امامة بالشام فرآى رؤوسا من رؤوس اخلوارج 
  منصوبة على درج دمشق فبكى فقال مساكني هؤالء احلديث بطوله 

  الوليد بن مزيد البريويت )  ١٩٣( 
ى عنه البخاري وأبو زرعة وابو حامت ثقة مكثر عن االوزاعي روى عنه ابنه العباس نسخة االوزاعي والعباس ثقة رو

وابنه عبد ا لرمحن وعمر وآخر من يروي عنه بالشام خيثمة وباملشرق االصم النيسابوري حدثين حممد بن علي 
القاضي حدثنا امحد بن طاهر بن النجم املياجني احلافظ قال مسعت سعيد بن عمرو الربدعي قال مسعت ابا زرعة 

  رباطا خالصا يف ثعر قصدت قزوين مرابطا ومن الرازي يقول مل أعرف لنفسي 

مهيت ان امسع احلديث من الطنافسي وحممد بن سعيد بن سابق ودخلت بريوت مرابطا ومن مهيت ان امسع من العباس 
بن الوليد ودخلت رها مرابطا ومن مهيت ان امسع من ايب فروة الرهاوي فال أعرف لنفسي رباطا خلصت نييت فيه مث 

  بكى 
  رواد بن اجلراح العسقالين ابو عثمان  ) ١٩٤( 

مسع االوزاعي وأقرانه وباحلجاز مالك بن أنس وبالكوفة سفيان الثوري مشهور قال احلفاظ كثريا ما خيطئ روى عنه 
  شيوخ العراق والشام وابنه 

  عصام بن رواد )  ١٩٥( 

  يتفرد حبديث ضعفه احلفاظ يف ذلك احلديث 
إسحاق الكيساين وحممد بن سليمان الفامي قاال حدثنا إسحاق بن حممد  وهو ما حدثنا به حممد بن - ١٢٩

الكيساين حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي حدثنا رواد بن اجلراح عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن 
رسول اهللا  حذيفة بن اليمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خريكم بعد املائتني كل خفيف احلاذ قيل يا

وما خفيف احلاذ قال الذي ال أهل له وال ولد وهذا ال يعرف من حديث سفيان اال من هذا الوجه وقد خطؤوه فيه 
ورواه إبراهيم بن اهليثم البلدي عن شيخ جمهول ال يعرف يقال له احلسن ابن محاد اخلراساين عن سفيان بإسناده 

  رو كلب خري له من ان يريب ولدا من صلبه وهذا منكر جدا مثله وزاد فيه ألن يريب احدكم بعد املائتني ج

  حدثنا به عبد اهللا بن حممد بن زوزيه الكشروي حدثنا حممد بن امحد املوصلي حدثنا إبراهيم بن اهليثم البلدي 
  حممد بن يوسف الفريايب )  ١٩٦( 

ان الثوري وأكثر عنه وإسرائيل بن رجل رفيع احملل من أهل قيسارية مسع بالشام األوزاعي وأقرانه وبالعراق سفي
يونس ومبكة ابن عيينة ثقة متفق عليه خمرج يف الصحيحني ادركه البخاري وفاته ابو حامت وروى عنه حممد بن حيىي 
الذهلي وأمحد بن حنبل وأقراهنما وآخر من روى عنه بالعراق عباس بن عبد اهللا الترقفي وبالري حممد بن مسلم بن 

  هللا بن واره وبالشام عبد ا



  حممد بن سعيد بن أيب مرمي 
ويتفرد عنه ابن ايب مرمي حبديث وهو ما حدثناه جدي حدثنا سليمان بن امحد بن أيوب الطرباين حدثنا عبد  - ١٣٠

اهللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي حدثنا الفريايب حدثنا سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء بن السائب عن 
صخر الغامدي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تسبوا االموات فتؤذوا االحياء مل  عمارة بن حديد عن

  يروه عن الفريايب اال ابن ايب مرمي هذا وإمنا احملفوظ هبذا االسناد بورك ألميت يف بكروها 
  حفص بن عمر بن الصباح الرقي يعرف بسنجة ألف  - ١٩٧

  هم من شيوخ العراق وكان حيفظ وينفرد برفع حديث مسع قبيصة وابا حذيفة والقعنيب وغري
وهو ما حدثناه جدي وعبد اهللا بن حممد القاضي قاال حدثنا عبد الرمحن بن محدان اهلمداين حدثنا حفص  - ١٣١

بن عمر بن الصباح الرقي حدثنا موسى بن مسعود النهدي أبو حذيفة حدثنا سفيان الثوري عن إمساعيل بن ايب 
أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسرع االرضني خرابا  خالد عن قيس بن

ميناها مث يسراها وحدثنا جدي وعبد اهللا بن حممد القاضي قاال حدثنا عبد الرمحن بن محدان حدثنا هالل بن العالء 
  فا وهذا أصح الرقي حدثنا ابو حذيفة حدثنا سفيان عن أمساعيل عن قيس عن جرير موقو

  هالل بن العالء الرقي )  ١٩٨( 

امام اهل اجلزيرة يف وقته بال مدافعة يروى عن شيوخ العراق والشام متفق عليه وأن ابا حامت الرازي مع جاللته 
روى عنه احاديث وله مسند ونسخة يروي عن احلجاج بن ايب منيع عن جده عبيد اهللا الرصايف عن الزهري كتب 

ر من روى عنه ببغداد امحد بن سليمان النجاد وباجلبل عبد الرمحن بن محدان واحاديثه عن الثقات عنه الكبار وآخ
  حمتج هبا 

  حممد بن شعيب بن شابور من كبار اصحاب االوزاعي ومسع عمر موىل غفرة وغريمها مسع منه )  ١٩٩( 

  خيرجه البخاري يف املتابعة هشام بن عمار ودحيم واالئمة وآخر من روى عنه العباس بن الويد بن مزيد و
حدثنا حممد بن احلسن بن الفتح الصفار حدثنا امحد بن عمري بن جوصا حدثنا ابو عمري بن النحاس حدثنا  - ١٣٢

ضمرة عن سفيان الثوري عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال قال صلى اهللا عليه و سلم ط من ملك ذات حمرم 
سفيان غري ضمرة بن ربيعة وهو من اهل الرملة يتفرد بأحاديث غري خمرج يف  اعتق منه وهو حر مل يروه احد عن

  الصحيح وال يروى عن ابن دينار اال هبذا االسناد 

  ابو نعيم عبيد بن هشام احلليب ثقة مسع مالك وابن عيينة وأقراهنما روى عنه

  مثل ايب حامت وأيب زرعة وآخر 
  سن بن سفيان الفسوي مرضي عندهم من روى عنه بالعراق الباغندي وباملشرق احل

حممد بن كثري الشامي مسع االوزاعي والثوري مسع منه الكبار حممد بن حيىي الذهلي وشيوخ الشام يتفرد )  ٢٠٠( 
  باحاديث 

  وحممد بن كثري آخر )  ٢٠١( 



حيىي الذهلي  يعرف بالصنعاين صنعاء دمشق مسع االوزاعي وابن عيينة وكان ينزل املصيصة ثقة مسع منه حممد بن
  والبخاري مرضي عندهم 

( وحممد بن كثري العبدي البصري ثقة مكثر عنه البخاري مسع شعبة والثوري وغريمها وبالكوفة شيخ امسه )  ٢٠٢( 
  حممد بن كثري يروي عن سفيان وغريه من الكوفيني مل يرضوه )  ٢٠٣

  كل واحد منهم بالرواة عنهم يف كل بلدة وحممد بن كثري آخر ابن بنت يزيد بن هارون وإمنا يعرف )  ٢٠٤( 

حدثنا امحد بن حممد الزاهد بنيسابور حدثنا ابو نعيم عبد امللك ابن حممد بن عدي حدثنا ابو الوليد حممد  - ١٣٣
بن امحد بن برد االنطاكي حدثنا حممد بن كثري حدثنا سفيان الثوري عن ايب حازم عن سهل بن سعد قال جاء رجل 

صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا دلين على عمل إذا انا عملته احبين اهللا واحبين الناس فقال اىل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد فيما يف ايدي الناس حيبك الناس مل يروه عن سفيان غري حممد 

  بن كثري الشامي وخالد بن عمرو االموي 

الزاهد بنيسابور حدثنا عبد امللك بن عدي اجلرجاين حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم  حدثنا امحد بن حممد
  املصيصي حدثنا خالد بن عمرو االموي حدثنا سفيان الثوري باسناده مثله 

ابو اسامة عبد اهللا بن اسامة احلليب صاحب غرائب روى عنه ابن صاعد واقرانه وأبو نعيم اجلرجاين )  ٢٠٥( 
  الطرباين وهو ثقة  وآخر من روى عنه

حدثنا امحد بن حممد الزاهد وعثمان بن إمساعيل قاال حدثنا عبد امللك بن عدي حدثنا أبو أسامة احلليب  - ١٣٤
فقال عمر ) رفع اليدين يف الصالة ( حدثنا مبشر بن عبيد حدثنا نوفل بن فرات قال ذكر عند عمر بن عبد العزيز 

  ون ان اباه مل اترون ان ساملا مل حيفظ عن ابيه أتر

  حيفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
امحد بن ايب احلواري الزاهد ثقة كبري يف العبادة واحملل روى عنه مثل ايب حامت الرازي والعباس بن محزة )  ٢٠٦( 

  النيسابوري وهو من 

تأخرون آخر من يروي عنه تالمذة ايب سليمان الداراين يف الزهد والعبادة ومروان بن حممد وعمر حىت ادركه امل
بالري إبراهيم بن يوسف اهلسنجاين وخبراسان احلسني بن عبد اهللا بن شاكر السمرقندي وبالشام ابن خرمي وحممد 
بن الفيض مسعت علي بن عمر الفقيه يقول مسعت عبد ا لرمحن بن ايب حامت الرازي يقول مسعت عبد اهللا بن هالل 

يب احلواري يقول كنت مع ايب سليمان الداراين يف احملل فتلهفت يوما فنظر ايل االسكندراين يقول مسعت امحد بن ا
  وقال ما هذا قلت قد ظهر يب منذ ايام فقال احذر هذا لو كان فيه خري ملا اظهره اهللا فيك 

  ابو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي )  ٢٠٧( 

حاق ومسع املوطأ من عبيد بن جناد عن مالك ومسع من احلفاظ الثقات مسع امحد بن خالد الوهيب عن حممد بن إس
حممد بن بكار وأقراهنم روى عنه ابن صاعد وابو عروبة احلراين وعبد اهللا بن ايب داود وعبد الرمحن بن ايب حامت 

  وآخر من روى عنه الطرباين نزيل اصبهان 



  البصرة

ن هاشم ثقة وهو آخر من روى عن دحيم هاشم بن مرثد الطرباين ثقة لكنه صاحب غرائب وابنه سعيد ب)  ٢٠٨( 
بالشام حدثنا عنه حممد بن احلسن بن الفتح ورضيه احلفاظ الذين لقوه مثل عبد اهللا ابن عدي وايب علي احلافظ 

حدثين امحد بن حممد بن احلسني احلافظ حدثنا عبد اهللا بن علي بن طرخان البلخي حدثنا إمساعيل بن بشر حدثنا 
د ربه عن ايب راشد قال قمت مبكة على حلقة عبد ا هللا بن عمر بن اخلطاب وهو يسئل عن مكي بن إبراهيم عن عب

  الفتاوى وجييبهم فقال يل من اين انت قلت من اهل البصرة قال أهل البصرة خري من أهل الكوفة 
لي حدثنا حدثنا امحد بن علي بن صاحل املقرىء حدثنا يوسف بن عاصم الرازي حدثنا شيبان بن فروخ األي - ١٣٥

  جرير بن حازم عن احلسن قال مسعت عبد الرمحن بن مسرة يقول قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يا عبد الرمحن ال تسأل االمارة فإنك ان اوتيتها عن غري مسألة اعنت عليها وان اوتيتها عن مسألة وكلت اليها وإذا 
خري وكفر عن ميينك حدثنا عبد اهللا بن حممد احلافظ وأمحد  حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فأت الذي هو

بن علي الفقيه وعبيد اهللا بن حممد قالوا حدثنا امحد بن حيىي االدمي حدثنا حممد بن ايب العوام الرباحي حدثنا عبد 
هللا عليه العزيز بن ابان حدثنا سفيان الثوري عن ايوب عن حممد بن سريين عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى ا

و سلم من مس فرجه فليتوضأ هذا منكر هبذا االسناد اليصح من حديث ايوب وال من حديث سفيان واحلمل فيه 
  على عبد العزيز بن ابان الكويف فإهنم ضعفوه 

حدثنا حممد بن علي القاضي حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة وسليمان بن يزيد قاال حدثنا ابو حامت  - ١٣٦
حممد بن عبد اهللا االنصاري حدثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن عبيدة السلماين عن علي الرازي حدثنا 

بن ايب طالب قال ملا كان يوم االحزاب شغلونا عن الصالة حىت كادت الشمس ان تغرب فقال رسول اهللا صلى اهللا 
ارا اخرجه البخاري عن حممد بن عليه و سلم شلغونا عن صالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا قبورهم وبيوهتم ن

املثىن عن االنصاري وفاته بالعايل عن االنصاري ورواه يف موضع آخر عن عبد اهللا بن حممد عن يزيد بن هارون عن 
  هشام 

حدثنا حممد بن احلسن بن الفتح الصفار حدثنا عبد اهللا بن سليمان ابن االشعث السجستاين حدثنا امحد بن  - ١٣٧
ا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من صاحل املصري حدثن

كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مل يروه احد من اصحاب شعبة عن قتادة غري حرمي وهو ثقة حيتج حبديثه 
والباقون عن شعبة عن عبد العزيز بن  وتابع امحد بن صاحل على روايته عن شعبة عبيد اهللا بن عمر القواريري احلافظ

  صهيب ومحيد عن انس 

مسعت امحد بن حممد الزاهد بنيسابور يقول مسعت حممد بن إسحاق الثقفي يقول مسعت عبد اهللا بن سعيد  - ١٣٨
يقول مسعت حيىي بن سعيد يقول مسعت شعبة يقول كنت انظر اىل فم قتادة ومل اتغافل اال يف حديث خشيت ان 

ي وهو ما قال يل عن انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من يفسده عل
متام الصالة مسعت حممد بن عبد الواحد احلافظ يقول مسعت احلسن بن امحد الرازي يقول مسعت امحد بن جعفر 

ن سفيان الثوري يروي احلديث اجلمال يقول مسعت امحد بن ايب سريح الرازي يقول مسعت الشافعي يقول اتعجب م
  عن الثقات مث ال يعمل به مسعت عبد الصمد بن امحد احلافظ بالري يقول مسعت امحد بن كامل 



يقول مسعت ابا العيناء يقول سألت أبا زيد االنصاري النحوي عن شعبة فقال يا بين وهل العلماء اال شعبة من شعبة 
عت ابا حامد الشرقي يقول مسعت عبد الرمحن بن بشر بن احلكم مسعت امحد بن حممد الزاهد بنيسابور يقول مس

يقول سألت حيىي بن سعيد القطان عن حديث شعبة عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه و 
سلم من كذب علي فحدثين به فقال يا غالم اراك حريصا على حديث شعبة فعليك ببهز بن اسد فإنه ثقة خذ منه 

  ة وامسعه منه ومل اكن اعرف بعد بن اسد قبل ذلك كتاب شعب
  عباد بن عباد املهليب له نسخة كتاب شعبة ويقدم يف اجلاللة على مجيع تالمذة شعبة وابنه )  ٢٠٩( 

حممد بن عباد صاحب غرائب عن ابيه عن جده مسع منه الكبار البغوي وابن ايب داود وابن صاعد )  ٢١٠( 
  من روى عنه ابو عبد اهللا احملاملي ومشايخ بغداد احلافظ وآخر 

معاذ بن معاذ العنبريي له نسخة عن شعبة متفق عليه كتب عنه الكبار ويروى عنه تلك النسخة ابنه عبيد )  ٢١١( 
اهللا وابنه عبيد اهللا عن ابيه خمرج يف الصحيحني وسبطاه ابو املثىن معاذ بن املثىن بن معاذ واحلسن بن املثىن مشهوران 

ثين امحد بن حممد بن احلسن احلافظ حدثنا حممد بن قازن حدثنا ابو حامت حممد بن إدريس قال سألت سعد ثقتان حد
  بن شعبة عن عمرو بن حكام فقال كان جارنا وكان ايب خيصه 

  عمرو بن حكام ضعفوه )  ٢١٢( 
لى اهللا عليه و سلم حلديث يتفرد به عن شعبة عن علي بن زيد عن ايب املتوكل عن ايب سعيد ان النيب ص - ١٣٩

اهدي له جرة من الزجنبيل فأعطى اصاحباه من ذلك واعطاين منه قطعة مل يتابعه عليه احد وسئل حيىي بن معني عنه 
  فقال الزجنبيلي الزجنبيلي كأنه ضعفه وهو معروف 

ل مسعت حيىي مسعت عبد اهللا بن حممد احلافظ يقول مسعت إمساعيل بن حممد النحوي يقول مسعت عباسا الدوري يقو
بن معني يقول كنا بالبصرة فروى ابو داود يعين حديثا عن شعبة عن عبد اهللا بن دينار فذكره فقيل ليس هذا من 
حديثك إمنا هذا من حديث شبابة عن شعبة فقال اتركوه اتركوه مسعت امحد بن علي بن عمر بن ايب رجاء يقول 

غرية يقول كنا يف جنازة علي بن اجلعد وحضر حيىي بن معني مسعت علي بن مهرويه يقول مسعت علي بن سهيل بن امل
فقال مل يكن ببغداد اثبت من هذا يف حديث شعبة قلنا له وال شبابة فقال خرب بيت امه لو كان مثل شبابة فقلنا 

  وال ابو النضر فقال وال ابو النضر فتعجبنا من قوله وال ابو النضر 

امي قاال حدثنا امحد بن سامل اجلوهري بالري حدثنا امحد بن ايب خيثمة حدثين جدي وحممد بن سليمان الف - ١٤٠
حدثنا ابو اجلواب احوص بن جواب حدثنا عمار بن رزيق حدثنا االعمش عن شعبة عن ثابت البناين عن انس بن 

  مالك ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم 
مان بن يزيد الفامي من اصل كتابه خبط ابيه حدثنا عبد اهللا بن حممد بن خالد الرازي حدثنا حممد بن سلي - ١٤١

قاضي قزوين سنة إحدى عشرة وثالمثائة حدثنا جعفر بن محدون بن عمارة ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد 
سول اهللا صلى اهللا اجلوهري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة العياب عن حممد ابن جحادة عن انس قال قال ر

  عليه و سلم ال تطرحوا الدر يف أفواه اخلنازير يعين العلم هذا أنكروه من حديث شعبة 



ال يعرف انه روى عنه اال هذا الذي رواه عن إبراهيم بن سعيد وإبراهيم صاحل لكن احلمل على من بعده وكان 
ديث شعبة اال من هذا الوجه وإمنا يعرف احلفاظ يقصدون شيخنا حممد بن سليمان هلذا احلديث وال يعرف من ح

  هذا من حديث حيىي بن عقبة بن ايب العيزار عن حممد بن جحادة وحيىي ضعيف 
حدثنا عمر بن إبراهيم املقرئ إمالء حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي حدثنا حممد بن بكار بن الريان حدثنا  - ١٤٢

ن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تطرحوا الدر حيىي بنعقبة بن ايب العيزار عن حممد بن جحادة ع
  يف أفواه الكالب قال ابن بكار اظنه العلم 

حدثنا امحد بن حممد بن احلسني احلافظ حدثنا حممد بن قازن حدثنا حممد بن عباد حدثنا احلسن بن حممد  - ١٤٣
  انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على بساط االشيب حدثنا زافر بن سليمان حدثنا شعبة عن ايب التياح عن 

غريب من حديث شعبة يتفرد به زافر عن شعبة واحلديث يعرف من حديث محاد بن سلمة عن ثابت عن انس حدثنا 
ابو علي عبد امللك بن حممد بن مهدي حدثنا عبد اهللا بن إسحاق حدثنا موسى بن احلسن الثقفي حدثنا حفص بن 

شعبة عن ايب الزبري عن جابر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن إشتمال الصماء يف الصالة  عمر احلوضي حدثنا
وان حيتيب الرجل بتوبه ليس بينه وبني السماء شيء شعبة ال يروى عن ايب الزبري شيئا وهذا خطأ من موسى بن 

الصفار حدثنا موسى بن احلسن  احلسن هذا سألت عنه عبد اهللا بن حممد القاضي فقال حدثنا إمساعيل بن حممد
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة به مث قال إمساعيل الصفار حدثنا به موسى كذا مث رجع الينا يف اجمللس الثاين معه 

  كتابه فقال اخطأت إمنا حدثنا حفص بن عمر عن هشام 

  الدستوائي عن ايب الزبري عن جابر 
وا حدثنا علي بن إبراهيم القطان حدثنا حممد بن يونس حدثنا حدثنا احلسن بن عبد الرزاق ومجاعة قال - ١٤٤

حممد بن احلارث العتكي حدثنا شعبة عن ايب الزبري عن جابر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم اغفر 
لك للمحلقني قيل يا رسول اهللا واملقصرين فأعاد فقال اللهم اغفر للمحلقني فقيل يا رسول اهللا واملقصرين يقول ذ

  ثالثا مث قال يف الرابعة واملقصرين هذا انفرد به هذا الشيخ عن شعبة وليس هو باملشهور من اصحابه 
روى شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن ايب عبد الرمحن السلمي عن عثمان عن النيب صلى  - ١٤٥

ووه عن علقمة عن ايب عبد الرمحن نفسه اهللا عليه و سلم خريكم من تعلم القرآن وعلمه وسفيان الثوري واخللق ر
  والبخاري اخرجه من حديث شعبة ومن حديث سفيان كما ذكرت 

  وحيىي القطان وهو إمام وقته مجع بني الثوري وشعبة وجعل فيه سعد بن عبيدة 
  ابو إمساعيل محاد بن زيد بن درهم )  ٢١٣( 

ايها الطالب علما ... وري حديثني وقال فيه املبارك ثقة متفق عليه خمرج يف الصحيحني رضيه االئمة وروي عنه الث
  ... مث قيده بقيد ... فاكتب العلم جبهد ... ائت محاد بن زيد ... 

  وكان بينه وبني مالك بن انس مكاتبة وكان يعجبه رأي مالك وأسباطه مالكيون



  قاضة مسع ثابتا البناين وعبد العزيز بن 
با حازم سلمة بن دينار واقراهنم روى عنه حيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن صهيب وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم وا

مهدي وعبد اهللا بن املبارك واقراهنم مث من بعدهم من املتقنني ابو النعمان عارم معتمد يف حديثه مث ابو داود 
شعث امحد بن الطيالسي وأبو الوليد وسليمان بن حرب ومسدد وابو الربيع الزهراين وآخر من روى عنه أبو اال

  املقدام العجلي البصري انتقل اىل بغداد فأدركه االحداث لطول عمره والبخاري اخرجه يف الصحيح 

املعتمد يف حديث يرويه محاد وخيالفه غريه والرجوع اليه كحديث حدثنا حممد بن احلسن بن الفتح الصفار حدثنا 
الزهراين حدثنا محاد بن زيد عن عمرو ابن دينار عن عطاء  عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي حدثنا ابو الربيع

بن يسار عن ايب هريرة قال إذا اقيمت الصالة فال صالة اال املكتوبة موقوف وكذا يرويه محاد موقوفا وتابعه ابن 
عيينة وابان بن يزيد العطار وغريمها وهو اثبات وأسنده مجاعة عن عمرو منهم ايوب السختياين وابن جريج 

لثوري وغريهم ورمبا يرويه راو عن محاد وأبان وابن عيينة مرفوعا حدثنا جدي وابن علقمة قاال حدثنا عبد الرمحن وا
بن ايب حامت الرازي حدثنا حممد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار 

اال املكتوبة قال محاد ورواه لنا ايوب عن عمرو بن دينار  عن عطاء عن ايب هريرة قال إذا اقيمت الصالة فال صالة
فرفعه حدثنا امحد بن حممد الزاهد بنيسابور حدثنا حممد بن إسحاق الثقفي حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم حدثنا 
لرفع زكريا بن عدي حدثنا محاد بن زيد هبذا موقوفا مث قال محاد قال علي بن احلكم حدثنا عمرو فرفعه مث شك يف ا

  فجعل ال جياوز أبا هريرة واحلفاظ جيمعون من رواه عن عمرو بن دينار 

ورواه شعبة عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار مرفوعا ومسلم اخرجه يف صحيحه من حديث شعبة عن ورقاء 
ايوب عن والبخاري مل خيرجه هلذا االختالف وإمنا اخرجه من حديث ابن عيينة ومعمر رواه عن عمرو موقوفا وعن 

عمرو مرفوعا إبراهيم بن احلجاج مجع بني محاد بن سلمة ومحاد بن زيد فرفعه عنهما وكذا روح بن عبادة مجع بني 
ابن جريج ومعمر وسفيان مرفوعا وهؤالء ثقات لكن اختلفوا يف الرواية مسعت عبد اهللا بن حممد احلافظ يقول 

البصرة يقول مسعت هشام بن علي يقول كانوا يقولون كان مسعت ابا عبيدة حممد بن حممد ابن خي هالل الرازي ب
  علم محاد بن سلمة اربعة دوانيق وعقله دانقني وعلم محاد بن زيد دانقني وعقله اربعة دوانيق 

إسحاق بن إمساعيل بعده كان على )  ٢١٥( إمساعيل بن محاد بن زيد كان على القضاء بالبصرة وابنه )  ٢١٤( 
  القضاء وابنه 

محاد بن إسحاق على القضاء وأخوه إمساعيل بن إسحاق كان قاضي القضاة ببغداد اىل ان مات عامل )  ٢١٦( 
باحلديث فقيه جليل على مذهب مالك صنف كتاب املبسوط على مذهب مالك وله يف احلديث تصانيف ويف 

بن يعقوب بن إمساعيل أحكام القرآن تصنيف يف مائة وعشرين جزءا مث بعد موته صار القضاء اىل ابن عمه يوسف 
  مث بعده اىل ابنه حممد بن يوسف ايب عمر مث بعده اىل ابنه ايب احلسني بن ايب عمر ومات وهو شاب مث 

  دخل الديلم بغداد فما بقي منهم احد ويل لكن هلم نسل يف الرواة بعد ذلك آخر من روى عن 
  امساعيل بن علية )  ٢١٧( 



  يقال له  )ليس بذاك املشهور تأخر موته ( شيخ 
  موسى بن سهل الوشاء مسع منه املتأخرون مثل ايب بكر الشافعي واقرانه )  ٢١٨( 

حدثين عبد اهللا بن حممد القاضي وحممد بن عبد اهللا احلاكم قاال حدثنا امحد بن كامل حدثنا امحد بن حممد  - ١٤٦
ال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم بن غالب حدثنا قرة بن حبيب حدثنا شعبة عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر ق

من اتى اجلمعة فليغتسل غريب من حديث شعبة عن ابن عون مل يروه غري قرة ورواه االئمة من اصحاب شعبة عنه 
عن أيوب السختياين حدثنا امحد بن حممد الزاهد بنيسابور حدثنا عبد امللك بن عدي اجلرجاين حدثنا عمر بن شبة 

  حدثنا  حدثنا حممد بن جعفر غندر

شعبة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من اتى اجلمعة فليغتسل حدثنا جدي 
حدثنا احلسني بن إمساعيل حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن علية عن ايوب وابن عون عن نافع عن ابن عمر قال قال 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم من اتى اجلمعة فليغتسل 
  ابو العشراء )  ٢١٩( 

ال يروي عنه اال محاد بن سلمة قالوا امسه مالك بن قهطم ويقال امسه عطارد روى عنه سفيان الثوري وشعبة 
  وإبراهيم بن طهمان وسعيد بن ايب عروبة ومحاد ابن زيد هذا احلديث يعين عن محاد بن سلمة 

براهيم وسليمان بن يزيد قالوا حدثنا عبد العزيز حدثنا جدي حممد بن علي بن عمر حدثين ايب وعلي بن إ - ١٤٧
حدثنا سفيان الثوري عن محاد ابن سلمة عن ايب ) حدثنا ايب حدثنا جدي ( بن احلسن بن بكر بن الشرود بصنعاء 

تكون الذكاة اال يف احللق واللبة فقال لو طعنت يف فخذها وذكرت ) أما ( العشراء عن ابيه قال قلت يا رسول اهللا 
  هللا ألجزأ عنك اسم ا

قال محاد هذا يف النادة واملتردية رواه عن سفيان مصعب بن ماهان وعباد بن موسى وهذا جيمع من رواه عن محاد 
ورواه مالك عنه حدثنا حممد بن إسحاق بن حممد الكيساين وحممد بن امحد بن ميمون الكاتب قاال حدثنا إسحاق 

لب حدثنا حممد بن سليمان حدثنا مالك بن انس عن محاد بن سلمة بن حممد الكيساين حدثنا امحد بن حممد بن غا
  بإسناده مثله 

ورواه عفان بن مسلم ويعقوب بن إسحاق احلضرمي وعبد القاهر ابن شعيب فزادوا يف املنت انه قال  - ١٤٨
راهيم بن وابيك لو طعنت يف فخذها حدثنا علي بن امحد بن صاحل املقري حدثنا يوسف بن هاشم الرازي حدثنا إب

  احلجاج السامي حدثنا محاد بن سلمة عن ايب العشراء عن ابيه قال قلت يا رسول اهللا اما تكون الذكاة احلديث 

وحدثنا حممد بن احلسن بن الفتح وعبيد اهللا بن إسحاق قاال حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي حدثنا علي بن اجلعد 
على بن محاد النرسي وهدبة بن خالد وبسام ابو اخلري قالوا حدثنا محاد وعبيد اهللا العيشي وأبو نصر التمار وعبد اال

بن سلمة بإسناده مثله حدثين امحد بن ايب مسلم الفارسي احلافظ حدثين عبد اهللا بن عدي اجلرجاين حدثنا عبد 
سعيد يف الوهاب بن عطاء حدثنا ابو طالب امحد بن محيد قال مسعت امحد بن حنبل يقول ما رأيت مثل حيىي بن 

  الثتبت والثتبيت 



حدثين حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثنا حممد بن يعقوب حدثنا عباس الدوري قال مسعت حيىي بن معني يقول قال يل 
ابن مهدي الترى بعينيك مثل حيىي القطان ابد ا حدثين ابن ايب مسلم احلافظ حدثنا ابن عدي احلافظ حدثنا حممد بن 

ال قلت المحد بن حنبل حيىي بن سعيد وابن املبارك اختلفا يف حديث من يفضل فقال سيار حدثنا سهل بن صاحل ق
  امحد ليس يقدم على حيىي احد 

حدثنا عبد اهللا بن حممد القاضي احلافظ حدثنا حممد بن احلسني بن سعيد حدثنا العباس بن إبراهيم حدثنا  - ١٤٩
بن مهدي حدثنا سفيان الثوري حدثنا حيىي القطان حدثنا القاسم بن حيون حدثنا حيىي بن حسان حدثنا عبد الرمحن 

سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا قال ملا نزلت هذه االية على النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وتغزروه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما ذاك قلنا اهللا ورسوله يعين اعلم قال لتنصروه 

  د الرمحن بن حممد بن منصور احلارثي عب)  ٢٢٠( 

البصري تأخر موته وهو آخر من روى عن حيىي بن سعيد القطان صدقوه روى عنه من الكبار حيىي بن صاعد 
واقرانه وأدركه امساعيل الصفار وعبد اهللا بن إسحاق البغوي وأقراهنما كتب ايل ابو امحد حممد بن امحد بن 

سن بن سفيان الفسوي اخربهم حدثنا ابو الدرداء املروزي حدثنا امحد ابن الغطريف العبدي من جرجان ابن احل
احلسن الترمذي قال قلت لعبد الرمحن بن مهدي كيف تعرف الصواب من الكذب فقال كما يعرف الطبيب اجملنون 

ن املديين اخربين حممد بن احلسن بن الفتح الصويف حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد حدثنا إمساعيل قال مسعت علي ب
  يقول اعلم الناس باحلديث ابن مهدي 

اخربنا امحد بن حممد بن يعقوب املروزي حدثنا حممد بن حمبوب حدثنا ابو عيسى احلافظ قال مسعت علي بن املديين 
يقول لو حلفت بالركن واملقام اين مل أر اعلم من ابن مهدي لصدقت مسعت عبد الواحد بن حممد بن ماك يقول 

حممد بن مهرويه يقول مسعت امحد بن زهري بن حرب يقول مسعت حيىي بن معني يقول مسع عبد مسعت علي بن 
الرمحن بن مهدي من سفيان الثوري سنة اثنتني ومخسني وسنة ثالث وسنة اربع وسنة مخس وسنة ست مث ان سفيان 

 فمات يف دار عبد كان مل حيج سنني فحج سنة تسع ومخسني فصحبه عبد الرمحن مث رجع اىل البصرة سنة ستني
الرمحن حدثين امحد بن ايب مسلم احلافظ حدثنا عبد اهللا بن عدي حلافظ حدثنا زكريا بن حيىي الساجي بالبصرة قال 

  مسعت بندار يقول ضرب عبد الرمحن بن مهدي علي نيف ومثانني شيخا حيدث عنهم سفيان الثوري 
  لة يروى عنه احاديث موسى بن عبد الرمحن بن مهدي مات يف حد الكهو)  ٢٢١( 

وإبراهيم بن عبد الرمحن بن مهدي مات وهو شاب ال يعرف له اال احاديث دون عشرة ويروي عنه )  ٢٢٢( 
  جعفر بن عبد الواحد اهلامشي احاديث انكروها على جعفر وهو من الضعفاء 

مادين وهشاما ابو داود سليمان بن داود الطيالسي من احلفاظ املشهود حفظه مسع شعبة واحل)  ٢٢٢٣( 
الدستوائي والثوري ومالكا وابن عيينة وأقراهنم مسع منه مسدد والشاذكوين وبندار وأبو موسى وكثري من أقرانه 

وامحد بن حنبل وعلي بن املديين وحيىي بن معني وعمرو بن علي الصرييف وآخر من روى عنه الكدميي وليس 
  داود أيضا إسحاق بن راهويه وحممد بن  الكدميي بذلك القوي ومنهم من يقويه ويروي عن ايب

حيىي الذهلي وحممد بن مهران وإبراهيم بن موسى الرازيان وآخر من روى عنه بالري سليمان بن داود الثقفي 
القرآن وهو ثقة يف روايته روى عنه ابو حامت وابنه وبأصبهان آخر من روى عنه املسند يونس بن حبيب روى عنه 



يب حامت وإسحاق بن حممد القزويين مسعت عبد اهللا بن حممد القاضي احلافظ يقول مسعت املسند عبد الرمحن بن ا
إمساعيل بن حممد النحوي يقول مسعت عباس بن حممد الدوري يقول كتب يل حيىي بن معني وامحد بن حنبل اىل ايب 

مسعت حممد بن إسحاق  داود الطيالسي كتابا قاال فيه ان هذا فىت يكتب احلديث وما قاال انه من اهل احلديث
الكيساين يقول مسعت ايب يقول مسعت جعفرا الطيالسي يقول مسعت بندار يقول مل نلق احفظ بسرد احلديث من ايب 

  داود الطيالسي اول من صنف املسند على ترتيب الصحابة بالبصرة أبو داود الطيالسي وبالكوفة 
  عبيد اهللا بن موسى )  ٢٢٤( 

مسعت عبد اهللا بن حممد احلافظ يقول مسعت حممد بن إبراهيم الشافعي يقول سألت جعفر  مث من صنف كان تبعا هلما
بن ايي عثمان الطيالسي عن الكدميي فقال دخلنا البصرة سنة عشر ومائتني وكان مجاعة قد أكثروا كتب احلديث 

  منهم الكدميي ولكن اهل البصرة حيدثون بكل ما مسعوا وهو ثقة 
شام بن عبد امللك الطياليسي متفق عليه يف الصحة خمرج يف الصحيحني مسع شعبة ومحاد بن ابو الوليد ه)  - ٢٢٥

سلمة وجرير بن حازم ومالك بن انس وابن عيينة واقراهنم روى عنه الشاذكوين وبندار وعبيد اهللا بن عمر 
  القواريري وحممد 

يين وحيىي بن معني وآخر من روى عنه بالبصرة ابن املثىن وحيىي بن حكيم وببغداد امحد بن حممد بن حنبل وابن املد
ابو مسلم الكجي مث بعد الثالمثائة أبو خليفة وبالري حممد بن أيوب بن الضريس وحممد بن أيوب عمر مات بعد 

التسعني وهو ثقة من شرط الصحيح وأدرك بالبصرة من مل يدركه ابو زرعة مسعت امحد بن حممد بن احلسني احلافظ 
ن حممد بن إسحاق العطار احلافظ يقول مسعت عبد اهللا بن امحد بن حنبل يقول مسعت ايب يقول يقول مسعت عمر ب

ابو الوليد شيخ االسالم مسعت علي بن عمر الفقيه يقول مسعت ابا حفص املروزي احلافظ يقول مسعت حممد بن 
  منذ سبعني سنة  غالب يقول مسعت اباب الوليد يقول لو كنت عبد ا لكم الستبعت اىل مىت هو ذا احدث

أول من كتب عين جرير بن عبد احلميد كتب عين حديث القالدة اخربين حممد بن امحد بن الغطريف  - ١٥٠
العبدي يف كتابه حدثنا ابو خليفة حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا مالك عن الزهري عن انس ان النيب صلى اهللا 

رجه البخاري عن ايب الوليد انشدين عبد اهللا بن حممد القاضي عليه و سلم دخل مكة عام الفتح وعليه املغفر اخ
شيبان والكبش حدثاين ... احلافظ انشدين الصاحب إمساعيل بن عباد الوزير انشدين ايب انشدين ابو خليفة لنفسه 

  فاصرب على نكبة الزمان ... قاال إذا كنت فاطميا ... شيخان باهللا عاملان ... 

عن الكبش من هو قال ابو الوليد الطيالسي وشيبان هو ابن الفروخ االبلي قال اخلليل  قال ايب فسألت ابا خليفة
  قلت لعبد اهللا بن حممد هذا يدل على ان ابا خليفة مائل اىل التشيع فقال نعم 

أخربين حممد بن إبراهيم بن املقرئ يف كتابه حدثنا ابو يعلى املوصلي حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة  - ١٥١
ثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن واقد بن حممد بن زيد عن ابيه عن جده عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا حد

صلى اهللا عليه و سلم امرت ان اقاتل الناس حىت يشهدوا ان ال إله اال اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا قالوا 
  لى اهللا عصموا مين دماءهم وامواهلم اال حبقها وحساهبم ع

اخرجه البخاري عن عبد اهللا بن حممد املسندي عن حرمي وتابع حرمي بن عمارة على روايته عن شعبة هبذا السياق 
عبد امللك بن الصباح وعثمان بن جبلة بن ايب رواد املروزي فأما حديث عبد امللك حدثنا القاسم بن علقمة االهبري 



مسلم بن احلجاج النيسابوري حدثنا ابو غسان املسمعي بالبصرة  حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي حدثنا
حدثنا عبد امللك بن الصباح حدثنا شعبة باسناده مثله وأما حديث عثمان حدثين عبد اهللا بن حممد بن زياد السمذي 

  سناده مثله حدثنا ابو حامد الشرقي حدثنا امحد بن علي االسفراييين حدثنا عبد ان بن عثمان حدثين ايب عن شعبة بإ
  ابو موسى حممد بن املثىن العنزي )  ٢٢٦( 

متفق عليه مسع منه االئمة ما فاهتم عن اصحاب شعبة ومحاد مثل حممد ابن حيىي الذهلي والبخاري وايب زرعة وايب 
حامت ومسلم وإمساعيل القاضي وحممد بن إسحاق الصغاين ومسع ابو موسى حممد بن جعفر غندر وحيىي بن سعيد 

الوهاب الثقفي وآخر من روى عنه من الثقات القاضي ابو عبد اهللا احملاملي قدم عليهم ببغداد حدثنا جدي وعبد 
وحممد بن إسحاق الكيساين قاال حدثنا ابو عبيد القاسم بن إمساعيل احملاملي حدثنا عمرو بن علي الصرييف حدثنا 

نصاري عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد اهللا بن عبد ا لوهاب الثقفي حدثنا ايوب السختياين وحيىي بن سعيد اال
عمرو قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا تعاىل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم 

يت بقبض العلماء فإذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤوسا فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا قال عبد الوهاب مث لق
  هشام بن عروة فحدثين به 

  آخر من روى عن عمرو بن علي ببغداد )  ٢٢٧( 

  ابو عبد اهللا احملاملي وأبو بكر صاحب ايب صخرة 
مسعت عبد اهللا بن حممد احلافظ يقول مسعت إمساعيل بن حممد يقول مسعت ابا قالبة يقول مسعت عمرو بن  - ١٥٢

حديث علي مين مبنزلة هارون من موسى فقال هاتوا فيه حديثا علي يقول كنا عند عبد ا لرمحن بن مهدي فذكر 
صحيحا فقلت حدثنا حيىي بن سعيد وحممد بن جعفر غندر قاال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن ابيه عن سعد 

وشعبة عن احلكم بن عتيبة عن مصعب بن سعد عن ابيه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له ذلك فكأمنا القيت يف 
  فيه حجرا 

ابو عاصم الضحاك بن خملد النبيل الشيباين امام متفق عليه زهدا وعلما وديانة واتقانا مسع شعبة واحلمادين وابن 
عون واهلشامني وابن جريج وابن عجالن ومالكا وعبد احلميد بن جعفر ومظاهر بن اسلم وابن ايب ذئب وثور بن 

فق عليه مسع منه الشاذكوين ومسدد وبندار وابو موسى وامحد بن يزيد واالوزاعي واقراهنم خمرج يف الصحيحني مت
حنبل وعلي ابن املديين وحيىي بن معني وآخر من روى عنه من اهل البصرة الكدميي والكجي ومن الضعفاء امحد بن 

احلسن بن ابان املضري قال احلفاظ كان يضع احلديث واخر من روى عنه ببغداد احلارث بن ايب أسامة وبالري 
روى عنه القدماء إبراهيم بن موسى وحممد بن مهران وآخر من روى عنه حممد بن محاد الطهراين وابن واره 

  وبنيسابور حممد بن رافع وحممد بن حيىي الذهلي 

  وعلي بن حممد النشائي وببخارى املسندي والبخاري ورمبا يروي يف مواضع عن رجل عنه وابنه 
   عمرو يروي عنه وكذلك ابنه)  ٢٢٨( 

  عثمان )  - ٢٢٩
وامحد بن عمرو بن ايب عاصم كان علي قضاء اصبهان مسع منه ابن ايب حامت بأصبهان وهو ثقة وعاتكة )  ٢٣٩( 

  بنت امحد بن عمرو بن ايب عاصم كانت تروي عن ابيها عن جدها حدثونا عنها 



قول مسعت حممد بن إمساعيل مسعت حممد بن امحد املالحي بالري يقول مسعت حممود بن إسحاق القواس ببخارى ي
البخاري يقول مسعت ابا عاصم يقول منذ عقلت ان الغيبة حرام ما اغتبت احدا قط مسعت علي بن امحد بن صاحل 
املقريء يقول مسعت احلسن بن علي الطوسي يقول مسعت حممد بن بشار بندار يقول قلت اليب عاصم ان اصحاب 

  دعاء أصحاب احلديث للمحدث كتكبري احلارس احلديث كثريو الدعاء لك فقال يا بين إن 
حدثين حممد بن سليمان بن يزيد الفامي حدثنا حممد بن صاحل بن عبد اهللا الطربي حدثنا ابن اجلهضمي قال  - ١٥٣

قالوا اليب عاصم يف حديثه عن مالك عن الزهري عن سعيد بن املسيب وايب سلمة عن ايب هريرة ان النيب صلى اهللا 
ضى بالشفعة فيما مل يقسم ان الناس خيالفونك عن مالك ال يقولون عن ابيه هريرة فقال مسعته من عليه و سلم ق

  مالك حني قدم علينا مكة فسألوا ابا جعفر املنصور ان يسأل مالكا 

حيدثهم فأمره ان حيدثنا هاتوا من مسع معي يف ذلك الوقت هذا يف املوطأ مرسل واسنده ابو عاصم حدثنا علي بن 
بن صاحل املقرئ حدثنا احلسن بن علي الطوسي حدثنا حممد بن حيىي الذهلي والعباس بن حممد الدوري وحممد امحد 

بن سنان البصري وإسحاق بن حممد اجلوهري البصري قالوا حدثنا ابو عاصم وحدثنا حممد بن إسحاق الكيساين 
بن بشار بندار وأمحد بن منصور الرمادي  وحممد بن سليمان الفامي قاال حدثنا حممد بن صاحل الطربي حدثنا حممد

وحممد بن معمر والعباس بن حممد الدوري قالوا حدثنا ابو عاصم ح وحدثنا حممد بن إسحاق الكيساين حدثنا 
العباس بن الفضل بن شاذان الرازي حدثنا حممد بن محاد الطهراين حدثنا ابو عاصم ح وحدثنا الفضل بن جعفر 

د اهللا بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سلمان حدثنا ابو عاصم ح وحدثنا عبد اهللا بن االصبهاين بالري حدثنا عب
حممد احلافظ حدثنا امحد بن كامل حدثنا ابو قالبة حدثنا ابو عاصم ح وحدثنا ايب يف آخرين قالوا حدثنا علي بن 

ا مالك بن انس عن الزهري عن إبراهيم القطان امالء حدثنا حممد بن يونس الكدميي امالء حدثنا ابو عاصم حدثن
  سعيد وايب سلمة عن ايب هريرة قال قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم 

بالشفعة فيما مل يقسم فإذا حدت احلدود فال شفعة زاد حممد بن محاد عن ايب عاصم قال حديث سعيد مرسل 
يف روايته مسندا عبد امللك وحديث ايب سلمة مسند وهذا يف املوطأ من مجيع الروايات مرسل وتابع ابا عاصم 

املاجشون حدثنا جدي والقاسم بن علقمة االهبري قاال حدثنا ابن ايب حامت الرازي حدثنا سعد بن عبد اهللا بن عبد 
احلكم وإمساعيل بن إسحاق بن سهل الكويف قاال حدثنا عبد امللك بن عبد العزيز بن ايب سلمة املاجشون حدثنا 

وسعيد عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله مث تابعهما حيىي بن ايب  مالك عن الزهري عن ايب سلمة
قتيلة عن مالك حدثنا عبد اهللا بن حممد القاضي حدثنا امحد بن كامل ومكرم بن امحد قاال حدثنا ابو إمساعيل 

زهري عن ايب سلمة عن الترمذي حدثنا حيىي بن ايب قتيلة حدثنا مالك مثله والبخاري أخرج يف الصحيح حديث ال
جابر وهو متفق عليه حدثنا حممد بن إسحاق الكيساين حدثنا العباس بن الفضل الرازي حدثنا حممد بن محاد 

الطهراين حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ايب سلمة عن جابر قال قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  بالشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت 

فال شفعة رواه الشافعي عن ابن رواد عن معمر والبخاري اخرجه يف مواضع رواه عن حممود بن غيالن عن احلدود 
عبد الرزاق عن معمر وعن مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن معمر وعن عبد الرمحن بن املبارك عن عبد الواحد 



  عن معمر وعن عبد ان عن ابن املبارك عن معمر 
   بن املثىن االنصاري حممد بن عبد اهللا)  ٢٣١( 

كبري شريف عمر حىت نيف على املائة كتب عنه القدماء مثل قتيبة واقرانه مث حممد بن بشار وأمحد بن حنبل 
ونظراؤهم واحتج به البخاري ويروي عن رجل عنه وكان ابو حامت الرازي يفتخر به وقال فاتين ثالثون الف 

يد وابن عون وابن جريج واهلشامني واقراهنم سئل حيىي بن حديث بلزومي حممد االنصاري روى عن التيمي ومح
للحرب والضرب ... معني عنه فقال قاض شريف يليق به الفضائل قيل فكيف هو يف حفظ احلديث فأنشأ يقول 

  ... وللدواوين كتاب وحساب ... أقوام هلا خلقوا 

  سلموكان إمساعيل بن إسحاق القاضي يفتخر بلقائه وآخر من روى عنه ابو م

  الكجي تأخر موته مات سنة احدى وتسعني 
  ومائتني روى عنه احاديث وأبو مسلم ثقة عمر ولقي القدماء وله سنن 

حممد بن كثري العبدي ثقة متفق عليه مكثر عنه البخاري يف الصحيح مسع الثوري وشعبة واخاه سليمان بن كثري عن 
  الزهري 

  وسليمان )  ٢٣٢( 

  عن حممد بالبصرة ابو خليفة بالري حممد ابن ايوب  مل يتفقوا عليه وخر من روى
ابو خليفة الفضل بن احلباب اجلمحي احترقت كتبه منهم من وثقه ومنهم من تكلم فيه وهو اىل التوثيق )  ٢٣٣( 

اقرب واملتأخرون اخرجوه يف الصحيح وآخر من أكثر عنه ابو امحد الغطريفي اجلرجاين كتب ايل بأن اروي عنه 
  يب خليفة من وكان عند ا

شيوخ البخاري وايب حامت وحممد بن حيىي الذهلي مجاعة مع تقدمهم منهم القعنيب وعبد ا هللا بن رجاء الغداين وحممد 
  بن كثري وعمرو بن مرزوق وابو الوليد وشعيب بن حمرز وانزل من عنده علي بن املديين احلافظ 

املثىن وأقرانه بالبصرة ومسع بالشام ومصر أصحاب ابن  زكريا بن حيىي الساجي فقيه حافظ مسع احلسن بن)  ٢٣٤( 
وهب والشافعي وله تصانيف يف هذا الشأن اخذ عنه عبد اهللا بن عدي اجلرجاين وإبراهيم بن حيىي بن منده 

االصبهاين وأقراهنما وهو متفق عليه جمروح من جرحه موثق من وثقه حدثين عبد اهللا بن حممد القاضي حدثنا عبد 
  قانع قال سالت ابا حيىي الساجي عن حديث إسرائيل ايب موسى عن احلسن عن عبد الرمحن  الباقي بن

بن مسرة ال تسأل االمارة فقلت مسعته من الصلت بن مسعود فقال هذا حديث وضعه زكريا فسرقه منه زكريا اراد 
نا عبد اهللا بن حممد القاضي بزكريا االول موسى بن زكريا التستري وبالثاين حممد بن زكريا الغاليب واحلديث حدث

احلافظ حدثنا عبد الباقي بن قانع واحلسن بن حممد بن ايب ذر بالبصرة وغريمها قالوا حدثنا حممد بن زكريا الغاليب 
وموسى بن زكريا التستري قاال حدثنا اصلت بن مسعود حدثنا سفيان بن عيينة عن إسرائيل ايب موسى عن احلسن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له يا عبد ا لرمحن ال تسأل االمارة احلديث هذا حديث  عن عبد الرمحن بن مسرة ان



  مل يروه احد عن ابن عيينة قالوا انه وضعه موسى بن زكريا التستري على الصلت 
  حممد بن زكريا الغاليب )  ٢٣٥( 

  هما ضعيفان متكلم فيهما وموسى بن زكريا حاقطان صاحبا اخبار واشعار وهلما روايات كثرية لكن)  ٢٣٦( 
ابو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم الكجي ثقة من اهل البصرة نيف على املائة مسع ابا عاصم )  ٢٣٧( 

واالنصاري والشعيثي وأبا عمر احلوضي ومسلم بن إبراهيم واحلجاج بن املنهال وأكابر اهل البصرة من أقران 
مد بن إسحاق السراج اخرج عنه يف صحيحه احاديث عمر حىت حلقه هؤالء مسع منه القدماء قدميا حىت ان حم
  اسباط من مسع منه وله كتاب السنن 

اخر من روى عنه السنن بالبصرة الفاروق بن عبد الكبري اخلطايب وببغداد روى عنه ابن مالك القطيعي احاديث مث 
يف هالل وضعفوه وبقي ابو مسلم اىل  روى عنه بعد ذلك هالل ابن حممد ابن اخي هالل الرازي احاديث فتكملوا

  سنة احدى وتسعني ومائتني وهو ثقة صدوق من شرط الصحيح 
ابو املثىن معاذ بن املثىن بن معاذ العنربي ثقة قدم بغداد يف آخر عمره فسمع منه شيوخ بغداد وشيوخ )  ٢٣٨( 

اد حممد بن إبراهيم الشافعي مسع اباه اجلبل ابو احلسن القطان وابو داود الفامي وغريمها وآخر من روى عنه ببغد
  عن جده معاذ بن معاذ ومسع القعنيب وحممد بن كثري واقراهنما 

  احلسن بن علي بن زكريا العدوي الضعيف )  ٢٣٩( 

قدم بغداد واقام هبا وروى عن شيوخ ثقات مناكري وعمر يقال نيف على املائة وقد كان ابو احلسن القطان القزويين 
هو واقرانه سنة ست ومثانني ومائتني مث قدم سنة سبع عشرة وثالمثائة فسمع منه الناس ببغداد روى  مسع منه قدميا

عن دينار وخراش الكذابني عن انس وأدركت انا ابا حفص الكتاين روى يل عن العدوي وروى عن صاحب بن 
  عون وإبراهيم بن ايب سويد وشيوخ جمهولني مناكري وكل طامة حىت 

  ا مسندا عن الين صلى اهللا عليه و سلم ان املالئكة خلقت من نور وجه علي روى حديث - ١٥٤
وروى عن إبراهيم بن الرباء شيخ جمهول عن شعبة عن ثابت عن انس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٥٥

العجب ان ابا عليكم بالوجوه املالح واحلدق السود فإن اهللا يستحي ان يعذب الوجه املليح بالنار نعوذ باهللا منه و
  احلسن الدارقطين احلافظ روى عنه يف االفراد احاديث 

مسعت عبد اهللا بن حممد احلافظ يقول مسعت إمساعيل بن حممد النحوي يقول مسعت العباس بن حممد  - ١٥٦
 الدوري يقول سألت عبد اهللا بن داود اخلرييب بعدما امسك عن الرواية رجاء ان حيدثين ما تقول يف الصالة على
القرب فقال ال أعرف فيه فقلت قد رواه الشيباين عن الشعيب عن ابن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى 

على قرب بعدما دفن فقال ومن عن الشيباين فقلت سفيان الثوري فقال ومن عن سفيان فقلت ابو عاصم عنه فقال 
  ابو عاصم شيخنا وسيدنا ومل يزدين على ذلك ومل حيدثين 

  ةالكوف



حدثنا عبد الواحد بن حممد حدثنا بن مهرويه حدثنا امحد بن زهري ابن حرب حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا سالم 
بن ايب مطيع عن قتادة قال دخل الكوفة من اصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم الف ومخسون منهم ثالثون 

االسدي حدثنا سهل بن زجنلة حدثنا ابو معاوية  بدريون حدثنا علي بن امحد بن صاحل املقرئ حدثنا حممد بن مسعود
حدثنا االعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كان عبد اهللا يشبه بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يف دله ومسته حدثنا 

جدي حدثنا علي بن حممد بن مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا حممد بن سعيد بن االصبهاين حدثنا عبد السالم 
  ايب خالد الد االين عن الشعيب قال دخل مسروق يف آية اىل البصرة فسأل عن بن حرب عن 

الذي يفسرها فاخرب انه بالشام فتجهذ مث خرج اىل الشام حىت اخرب عنها وقال مسروق اين اخاف ان اقيس فتزل 
لبيهقي قدمي وقال الشعيب ما رأيت احدا اطلب للعلم يف افق من االفاق من مسروق حدثين شعيب بن حممد ا

بنيسابور حدثين مكي بن عبدان حدثنا عبد اهللا بن هاشم حدثنا حيىي بن سعيد القطان حدثنا هشام بن حسان عن 
حممد بن سريين عن عبيدة قال اسلمت قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم بسنتني قال يل مل اجده اال عند هشام 

حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا حممد بن يزيد حدثنا حفص بن القردوسي وانا اهابه حدثنا جدي حدثنا ابن مهرويه 
  غياث عن االشعث عن ابن سريين قال قدمت 

  الكوفة وهبا مخسة من العلماء 
  عبيدة )  ٢٤٠( 

  وعلقمة )  - ٢٤١
  ومسروق )  ٢٤٢( 

  واحلارث )  ٢٤٣( 
يزيد الرفاعي ابو هشام قال  وشريح حدثنا عمر بن إبراهيم القرئ حدثنا حيىي بن صاعد حدثنا حممد بن)  ٢٤٤( 

  مسعت ابا بكر بن عياش يقول دخل 
  الضحاك بن قيس الكوفة يوم مات ابو إسحاق السبيعي فكان يلعن يف املساجد فأدخلوين )  ٢٤٥( 

  عليه فإذا شيخ اعور جمدر فقال يل تربأ من علي فقلت يف نفسي ال واهللا وال كرامة مث قلت له نعم فخلى سبيلي 
 عبد الرمحن بن خريان الشيباين وعمر بن إبراهيم املقرئ قاال حدثنا احلسني بن إمساعيل الضيب حدثين - ١٥٧

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال 
بن عبد احلميد عن منصور وقال ابن تقدموا الشهر حىت تروا اهلالل او تكملوا العدة مل يقل عن حذيفة غري جرير 

معني اخطأ جرير بقول عن حذيفة وإمنا الصحيح ما رواه زهري وسفيان عن منصور عن ربعي عن بعض اصحاب 
النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثين حممد بن عبد اهللا احلاكم حدثنا ابن علون املقرئ حدثنا حممد بن يونس حدثنا 

  ا حيىي بن مسلم ابو الضحاك قال مسعت عبد اهللا بن داود اخلرييب حدثن
  زيد بن وهب )  ٢٤٦( 

يقول توجهت اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فمات وانا يف الطريق حدثين حممد بن عبد اهللا احلاكم حدثنا حممد بن 
مسعت عبد اهللا بن عتاب االنصاري ببغداد حدثنا ابو األحوص حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهري ابن معاوية قال 



األعمش يقول إذا حدثك زيد بن وهب فكأمنا مسعته من الذي حدثك عنه مسعت ابا عبد اهللا حممد بن عبد اهللا 
احلافظ بنيسابور يقول مسعت ابا العلي احلسني بن علي احلافظ يقول مسعت حممد بن علي بن املديين يقول مسعت ايب 

على اربعة أ حديث عمر بن اخلطاب عن رسول اهللا صلى يقول إمنا يدور حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اهللا عليه و سلم يف االعمال بالنيات 

  ب وحديث زيد بن وهب عن ابن مسعود حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو الصادق املصدوق  - ١٥٨

   بإحدى ثالث ج وحديث عثمان بن عفان ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل دم مسلم اال - ١٥٩
د وحديث النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرت ان اقاتل الناس حىت يقولوا ال اله اال اهللا حدثنا ابو عبد اهللا  - ١٦٠

حممد بن احلسن بن الفتح ا لصويف وعبيد اهللا بن إسحاق البغدادي قاال حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي حدثنا علي 
  بن اجلعد 

معاوية حدثنا سليمان بن مهران االعمش ح وحدثنا ابو احلسن حممد بن امحد بن صاحل  اجلوهري حدثنا زهري بن
املقرئ حدثنا ابو علي احلسن بن علي بن نصر الطوسي حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا جرير بن عبد احلميد 

سول اهللا صلى اهللا حدثنا سليمان االعمش قال مسعت زيد بن وهب يقول مسعت عبد اهللا بن مسعود يقول حدثنا ر
عليه و سلم وهو الصادق املصدوق إن خلق احدكم جيمع يف بطن امه احلديث رواه االئمة عن االعمش الثوري 

وشعبة وشريك بن عبد اهللا وغريهم قريب من مائة نفس وقد رواه سلمة بن كهيل عن زيد وهو من االصول املتفق 
بن إسحاق قاال حدثنا عبد ا هللا بن حممد البغوي حدثنا حممد بن عليه حدثنا حممد بن احلسن بن الفتح وعبيد اهللا 

يزيد قال مسعت وكيعا يقول مسعت االعمش يقول دخلت مسجد الكوفة فسمعت شيخا يقول مسعت عمر بن 
اخلطاب فإذا هو زيد بن وهب فحفظت عنه ثالثة عشر حديثا مث انصرفت اىل منزيل فعددهتا بعد املغرب فوجدهتا 

  فعدت اليه اىل حينه فسألته عنه مث رجعت تنقص حديثا 

حدثنا جدي وعبد الواحد بن حممد قاال حدثنا علي بن مهروية حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا امحد بن يونس حدثنا 
زائدة بن قدامة عن عمرو ابن قيس عن زيد بن وهب قال ملا قتل عثمان اتيت ابا موسى فاستشرته فقال ارجع فإن 

  طعه وان كان لرحمك سنان فأنصله كان لقوسك وتر فاق
حدثنا جدي حدثنا امحد صاحب ايب صخرة حدثنا عمرو بن علي حدثنا غندر حدثنا شعبة عن زبيد قال ملا  - ١٦١

ظهرت املرجئية اتيت ابا وائل فحدثين عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سباب املسلم فسوق 
ن حممد احلافظ يقول مسعت امساعيل بن حممد البنحوي يقول مسعت عبد اهللا بن امحد بن وقتاله كفر مسعت عبد اهللا ب

  حنبل يقول مسعت ايب يقول شهد 
  ابو ميسرة )  ٢٤٧( 

صفني مع علي حدثنا جدي وحممد بن إسحاق الكيساين قاال حدثنا امحد صاحب ايب صخرة ببغداد حدثنا عمرو بن 
قال مسعت ايب يقول حدثنا ابو عمرو الشيباين عن عبد اهللا بن مسعود قال قال عي الصرييف حدثنا معتمر بن سليمان 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سب او سباب املسلم فسق او قال فسوق وقتاله كفر قال عمرو بن علي حدثنا 
جدي حدثنا علي بن  حيىي بن سعيد القطان حدثنا سليمان التيمي حدثنا ابو عمرو عن عبد اهللا مبثله ومل يرفعه حدثنا

حممد بن مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا عثمان بن عطاء 



اخلراساين عن ابيه قال مسعين رجل من قومه يعين من قوم اويس وانا احدث حبديثه فقال يل يا أبا عثمان تدري 
  اويس ابن من قلت ال 

  وقال علقمة بن مرثد اويس بن انيس  قال اويس بن اخلليص قال
حدثنا حممد بن سليمان بن محدان الزار حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت حدثنا ايب حدثنا قرة بن حبيب  - ١٦٢

حدثنا عبد الواحد بن زيد عن اسلم الكويف عن مرة عن ايب بكر الصديق ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال 
لسحت حدثنا جدي حدثنا علي بن حممد بن مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا امحد بن يدخل اجلنة حلم نبت من ا

  حنبل عن عبد الرمحن عن سفيان عن ابيه عن ايب 

  وائل وقيل له ايكما اكرب انت او الربيع بن خثيم قال انا اكرب منه سنا وهو اكرب مين عقال 

ث من جترئة السلفي للحافظ ايب يعلى اخلليل بن عبد ا هللا اجلزء اخلامس من كتاب االرشاد يف معرفة علماء احلدي
  ه رمحه اهللا ٤٤ه م ٣٦٧ابن امحد بن اخلليل اخلليلي القزويين 

 ٥٤٦     

  اجلزء اخلامس من كتاب االرشاد يف معرفة علماء احلديث

عيل بن عبد اجلبار بن حممد مما اماله الشيخ ابو يعلى اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي احلافظ رواية القاضي ايب الفتح إمسا
املاكي عنه وعنه االمام احلافظ شيخ االسالم ابو طاهر امحد بن حممد بن امحد السلفي االصبهاين وعنه شيخنا االمام 

احلافظ بقية السلف والفقيه النبيه شرف الدين ابن القاضي الفقيه ايب املكارم املفضل بن علي املقدسي اسعده اهللا 
  ه بتقواه واحسن عقبا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  رب سهل برمحتك يا كرمي

مسعت الشيخ االمام العامل احلافظ مجال االسالم بقية السلف قدوة اخللف الفقيه النبيه شرف الدين ابا احلسن علي 
قول بن القاضي الفقيه االجنب الوجيه ايب املكارم املفضل بن علي بن املفرج املقدسي رضي اهللا عنه بقراءيت عليه ي

مسعت الشيخ االمام احلافظ ابا طاهر امحد بن حممد بن امحد بن حممد السلفي االصبهاين رضي اهللا عنه يقول مسعت 
القاضي ابا الفتح امساعيل بن عبد اجلبار املاكي بقزوين يف صفر سنة احدى ومخسمائة من اصله العتيق خبطه يقول 

أبو عيسى عبد الرمحن بن ايب )  ٢٤٨(  ٣ي احلافظ امالء يقول مسعت ابا يعلى اخليل بن عبد اهللا بن امحد اخلليل
  ليلى االنصاري يروي عن عمر بن اخلطاب واحلفاظ ال يثبتون مساعه من عمر 

  وابو ليلى له رواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
شم حدثنا حيىي بن حدثين شعيب بن حممد البيهقي بنيسابور حدثنا مكي بن عبد ان حدثنا عبد اهللا بن ها - ١٦٣



سعيد القطان قال كان شعبة حيدث حبديث ابن ايب ليلى يعين عيسى عن ابيه عن ايب ايوب يف العطاس قال حيىي بن 
سعيد وحدثنا ابن ايب ليلى فقال حدثين اخي عن ايب عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا عطس 

له رمحكم اهللا وليقل يهديكم اهللا ويصلح بالكم قال حيىي رددت علي  احدكم فليقل احلمد هللا على كل حال ويقال
  ابن ايب ليلى غريمرة فقال عن علي 

روى حيىي بن سعيد االموي عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن اخيه عن عبد الرمحن بن ايب ليلى ان ابا ليلى 
  شهد اجلمل وكان راية على معه 

  بن ايب ليلى القاضي حممد بن عبد الرمحن )  ٢٤٩( 
  وعيسى بن عبد الرمحن اخوان ويروي حممد عن اخيه عيسى )  ٢٥٠( 
  وعبد ا هللا بن عيسى ابن اخي ابن ايب ليلى )  ٢٥١( 

  قال ابن عيينة كانوا يقولون انه افضل من عمه 
نا امحد بن يونس كتب ايل علي بن عبد الرمحن البكائي من الكوفة حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي حدث - ١٦٤

حدثنا سفيان الثوري عن ايب إسحاق عن ايب االحوص عن ابيه قال قلت يار سول اهللا مررت برجل فلم يضفين ومل 
  يقرين فمر يب أفأجزيه قال بل اقره حدثنا علي بن امحد بن صاحل املقرئ حدثنا حممد بن يونس بن هارون 

مد حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ايب عبد حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح حدثنا اسباط بن حم
الرمحن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خريكم من تعلم القرآن وعلمه قال 

  ابو عبد الرمحن هذا الذي اقعدين هذا املقعد 
حاق الثقفي حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن حدثنا عبد اهللا بن حممد الصرييف بنيسابور حدثنا حممد بن إس - ١٦٥

مغرية عن الشعيب حدثنا احلارث وكان كذابا حدثنا حممد بن إسحاق الكيساين حدثنا احلسن بن علي الطوسي 
حدثنا يعقوب بن كعب حدثنا اشعث بن سعيد عن حنش ابن احلارث عن ابيه عن علي قال قال رسول اهللا صلى 

حاجة فآواهم الليل اىل اجلبل فانطبق اجلبل وذكر حديث الغار حدثنا جدي حدثنا  اهللا عليه و سلم انطلق ثالثة اىل
  علي بن مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا ابو 

نعيم حدثنا حنش بن احلارث عن ابيه عن علي قال انطلق قوم اىل حاجة فأووا اىل كهف فسقط عليهم الكهف 
ليفرج عنكم فإنه نزل بكم امر عظيم وذكر بطوله اوقفه ابو نعيم  فقالوا يا هؤالء ادعوا ربكم بأحسن اعمالكم له

  عن علي وتابعه عبد الصمد بن النعمان عن حنش ويسنده اشعث وليس هذا احلديث عن علي اال هبذا االسناد 
حدثنا حممد بن احلسن بن الفتح حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي حدثنا جدي امحد بن منيع وزهري بن  - ١٦٦

ويعقوب بن إبراهيم يف آخرين قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن ايب هند عن عامر الشعيب قال لقيت حرب 
عبد اهللا بن عمرو بن العاص مبكة فقلت حدثين ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال حتدثين عن 

من سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر  السفطني فقال يل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول املسلم
  من هجر ما هنى اهللا عنه ولفظ بعضهم من هجر السيئات 



قال اخلليل قال علي بن املديين اراد بالسفطني كتاب اصاهبا يوم الريموك حدثنا جدي حدثنا ابن ايب حامت الرازي 
إمساعيل بن ايب خالد وايب إسحاق الشيباين حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن 

عن الشعيب عن ابن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على قرب بعد ما دفن مشهور بأيب إسحاق عن الشعيب 
عن ابن عباس رواه احلفاظ من اصحاب شعبة عنه عن الشيباين وحده فأما من حديث ابن ايب خالد فلم يروه اال 

هو ثقة واخرجه البخاري عن مسلم بن إبراهيم وغريه عن شعبة عن الشيباين وجيمع هذا و من وهب بن جرير عنه و
  رواه عن الشيباين وقد رواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم زيد بن ثابت واخوه يزيد بن ثابت وغريمها 

رو بن عثمان وحديث يزيد خمرج يف الصحيحني وروي من حديث ايب حصني عن الشعيب وهو فرد يتفرد به عم
  احلمصي وسلمة بن الفضل الرازي عن إبراهيم بن طهمان عن ايب حصني عن الشعيب يقولون اهنما اخطآ 

حدثنا جدي حدثنا حممد بن الربيع بن سليمان اجليزي مبكة حدثنا خشيش بن اصرم حدثنا عبد الرزاق  - ١٦٧
لى اهللا عليه و سلم شرب من ماء زمزم وهو حدثنا سفيان عن عاصم االحول عن الشعيب عن ابن عباس ان النيب ص

قائم تفرد به الشعيب عن ابن عباس وكذلك باحلديث قبله حدثنا جدي حدثنا علي بن حممد بن مهرويه حدثنا ابن 
ايب خيثمة حدثنا ابن االصبهاين حدثنا إسرائيل عن عبد امللك بن عمري قال مر عبد اهللا بن عمر على الشعيب وهو 

  قال حيدث باملغازي ف

شهدت القوم وهلو احفظ هبا واعلم مين اخربنا عبد اهللا بن الرومي بنيسابور حدثنا حممد بن إسحاق السراج حدثنا 
  الوليد بن شجاع حدثنا علي بن القاسم الكندي عن ايب بكر قال قال يل حممد بن سريين 

و سلم بالكوفة حدثين عبد اهللا بن إلزم الشعيب فلقد رأيته يستفىت واصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه )  ٢٥٢( 
  حممد احلافظ حدثنا عبد اهللا بن شوذب حدثنا شعيب بن ايوب القاضي حدثنا ابو اسامة عن االعمش قال 

  كان إبراهيم النخعي صرييف احلديث )  ٢٥٣( 

بن ايب خالد حدثين جدي حدثنا علي بن مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا حيىي بن معني حدثنا جرير عن إمساعيل 
قال كان الشعيب وإبراهيم وأبو الضحى جيتمعون يف املسجد فيتذاكرون احلديث فإذا جاءهم شيء ليس عندهم 

رواية فيه رموا إبراهيم بأبصارهم حدثنا علي بن عمر الفقيه حدثنا ابن ايب حامت الرازي حدثنا علي بن عبد املؤمن 
جيتمع عند إبراهيم قال مخسة أو ستة حدثين حممد بن احلسن  حدثنا ابو بكر بن عياش قال قلت لألعمش كم كان

بن الفتح حدثنا البغوي حدثنا علي بن سهل حدثنا عفان عن حمل قال خرجت يوما شديد احلر أقود مغرية اىل 
إبراهيم وهو جالس يف املسجد قد وضع رجله على االرض من شدة احلر فلما رآنا قال قد جئتما الجاء اهللا بكما 

  يقود اعمى اىل اعور عينني بني ثالثة اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم فما حدثنا يف ذلك اليوم بشيء اعور 

حدثنا حممد بن إسحاق الكيساين حدثنا عبد الرمحن بن سعيدا األصبهاين ببغداد حدثنا اسلم بن جنادة حدثنا حفص 
  بن غياث عن االعمش قال 

ي فال تزوجي فالنا فإين اكره ان يشرب اخلمر يف بييت بعد تالوة اوصى خيثمة امرأته إن تزوجت بعد)  ٢٥٤( 
  القرآن 
حدثنا جدي حدثنا علي بن مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا عمرو بن مرزوق اخربنا شعبة عن سلمة  - ١٦٨

ر اىل بن كهيل عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن ابيه عن االشتر قال كان بني جابر وعمار كالم فشكا جاب



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من باعد عمارا يبعده اهللا ومن ابغض عمارا 
  يبغضه اهللا ومن سب عمارا يسبه اهللا 

حدثنا علي بن عمر الفقيه حدثنا ابن ايب حامت حدثنا عمرو االودي حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن  - ١٦٩
  يدة قال قلت أكان عبد اهللا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة اجلن قاال ال مرة عن ايب عب

حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن خريان حدثنا احلسن بن علي بن ايب احلنا حدثنا ابو ميسرة احلراين حدثنا  - ١٧٠
حدثنا امحد الزبريي  سفيان ح وحدثنا جدي وابن علقمة قاال حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت حدثنا عمر بن شبه

حدثنا سفيان عن عبد االعلى عن ايب عبيدة عن ابيه عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا تعاىل 
  يغار لعبده املؤمن فليغر 

 اوقفه حممد بن يزيد الرهاوي حدثنا احلسن بن عبد الرزاق من اصل كتابه حدثنا علي بن إبراهيم القطان حدثنا ابو
حامت الرازي حدثنا حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي حدثنا سفيان الثوري مبكة عن عبد األعلى عن ايب عبيدة قال 
ان اهللا تعاىل يغار لعبده فليغر قال ابو حامت هكذا حدثنا موقوفا وحدثنا ابن نفيل احلراين حدثنا جمالد بن يزيد حدثنا 

  حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا ابو نعيم قال قال سفيان قال الشعيب  سفيان مسندا حدثنا جدي حدثنا علي بن مهرويه
للسبيعي يا أبا إسحاق انت افضل مين فقال ابو إسحاق بل انت افضل مين حدثين جدي حدثنا علي بن )  ٢٥٥( 

  مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا 

مبكة فقال ما خلفت بعدي بالكوفة آمن على  املثىن بن معاذ العنربي حدثنا بشر بن املفضل قال لقيت سفيان الثوري
  احلديث 

  من منصور بن املعتمر )  ٢٥٦( 
ابو حممد سليمان بن مهران االعمش موىل لبين كاهل من كبار علماء الكوفة يقارن بالزهري يف احلجاز )  ٢٥٧( 

نس فهو إرسال اخذه ولد سنة احدى وستني ورأى أنس بن مالك وكلمه ولكن مل يزرق له السماع وما يرويه عن ا
  عن اصحاب انس وروى عن ابن ايب اوىف حديثا واحدا قال ابن معني سألت حيىي بن 

سعيد عنه فكتب عليه إرسال لكنه لقي من كبار التابعني االجالء واملخضرمني وروى عنه سفيان وشعبة وحيىي 
كيع وابو نعيم وابو اسامة القطان وجرير بن عبد احلميد وحفص بن غياث وأبو معاوية وعيسى بن يونس وو

  وغريهم 
يف حديث االعمش عن ايب صاحل عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تسبوا اصحايب اختالف  - ١٧١

قد رواه شريك عن االعمش عن ايب صاحل عن رجل من اصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا 
االعمش عن ايب صاحل عن ايب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وكذلك  عليه و سلم ورواه ابو االحوص عن

جرير بن عبد احلميد ويقدمان على شريك واحلديث حديثهما والذي رواه عن ايب هريرة فهو خطأ حدثين جدي 
  وعبد الواحد بن حممد قاال حدثنا علي بن مهرويه حدثنا 

بغدادي حدثين زائدة ابن قدامة قال تبعت االعمش يوما قال ابن ايب خيثمة حدثنا عمر بن حفص حدثنا وهب ال
  فأتى املقابر فدخل يف قرب حمفور فاضطجع مث خرج منه وهو ينفض التراب عن رأسه ويقول واضيق مسكناه 



  عمر بن عبيد )  ٢٥٨( 
  ويعلى بن عبيد )  ٢٥٩( 
ويعلى متفق عليه خمرج يف  وحممد بن عبيد طنافسيون عمد راكربهم مسع ابا إسحاق وهو صدوق)  ٢٦٠( 

الصحيحني وحممد فيه تشيع وهو صدوق وهو دون يعلى يف احلفظ ايضا ويعلى سين وعمر مذهبه عجيب كان 
  يقول معاوية اعدل يف القتال من علي وهلم اخ آخر يقال له 

حدثنا هشيم بن  إبراهيم حدثنا جدي حدثنا القاسم بن إمساعيل الضيب حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي)  ٢٦١( 
بشري عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كذب علي معتمدا 

  فليتبؤأ مقعده من النار 
حديث مسعر عن حممد بن زياد عن ايب هريرة يتفرد به ابو الزنباع روح بن الفرج عن زيد بن حبان عن  - ١٧٢

  تابعه احد مسعر وال يصح ذلك وال ي

مسعت حممد بن سليمان الفامي يقول مسعت ايب يقول مسعت الكدميي يقول مسعت ابا نعيم يقول ملا خرجنا يف جنازة 
مسعر جعلت اتطاول يف املشي فقلت جييئوين فيسألين عن حديث مسعر فذاكرين حممد بن بشر العبدي حبديث 

  ديث واحد مسعر فأغرب علي بسبعني حديثا مل يكن عندي منها اال ح
  امحد بن عبد اهللا بن يونس )  ٢٦٢( 

ثقة متفق عليه وهو آخر من روى عن الثوري مسعت جدي يقول مسعت حممد بن خملد العطار يقول مسعت امحد بن 
  منصور الرمادي يقول حدثنا ابو الصلت عبد السالم بن صاحل حدثنا حيىي بن اليمان قال 

ني يف احلديث وابن عيينة صاحب شرطته مسعت جدي وابن علقمة االهربي كان سفيان الثوري امري املؤمن)  ٢٦٣( 
يقوالن مسعنا عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي يقول مسعت حممد بن هارون ابا نشيط يقول مسعت الفريايب يقول 

 يف االمور مسعت سفيان الثوري يقول ادخلت على ايب جعفر املنصور مبكة سنة مخسني فقلت يا أمري املؤمنني اتق اهللا
فإمنا ايد اهللا هذه االمة بسيوف املهاجرين واالنصار وابناؤهم ميوتون جوعا فقال يا سفيان اتريد ان نكون مثلك قال 

  فلتكن دومنا انت فيه 

وفوق ما انا فيه مث اشار ايل بالقضاء فخرجت قال مث اختفى سفيان اىل ان مات مسعت علي بن عمر الفقيه يقول 
امت الرازي يقول مسعت ايب يقول مسعت االعني يقول مسعت محاد بن خالد اخلياط يقول كنت عند مسعت ابن ايب ح

مالك بن انس فجرى حديث سفيان فقال مالك نعم سفيان كأنه يستصغره فلوال حاجيت اىل مالك ملألت اذنيه ملا 
ول كان يقال عبد اهللا بن اعرف من فضل سفيان مسعت علي بن عمر الفقيه يقول مسعت ابا احلسن الدرستيين يق

مسعود يشبه بالنيب صلى اهللا عليه و سلم مستا وهديا وقال عبد اهللا من اراد ان ينظر اىل مسيت وهديي فلينظر اىل 
علقمة وقال علقمة مثل ذلك يف إبراهيم النخعي وقال إبراهيم مثل ذلك يف منصور ابن املعتمر وقال منصور مثل 

يان مثل ذلك يف وكيع بن اجلراح وقال وكيع مثل ذلك يف امحد بن حنبل وقال ذلك يف سفيان الثوري وقال سف
امحد مثل ذلك يف ايب زرعة الرازي وقال ابو زرعة مثل ذلك يف عبد الرمحن بن ايب حامت حدثين جدي حدثنا علي 

  بن مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا 



  ا مسعت احلديث من حيىي بن ايوب قال مسعت معاذ بن معاذ العنربي يقول إذ
جرير بن عبد احلميد الضيب يعد يف اهل الكوفة والري  ٠٢٦٥زهري مل ابال اال امسعه من سفيان الثوري )  ٢٦٤( 

ثقة متفق عليه خمرج يف الصحيحني كان يقال من فاته شعبة والثوري يستدرك جبرير مسع منصور بن املعتمر ومغرية 
ان وعمر حىت ادركه اخللق دخل قزوين وروى هبا وقال قتيبة حدثنا بن مقسم واالعمش وينزل اىل مسعر وسفي

  جرير احلافظ املقدم لكين مسعته يشتم معاوية عالنية ومات سنة مثان ومثانني ومائة وآخر 

من روى عنه من الثقات يوسف بن موسى القطان الرازي وأخرج البخاري يوسف يف الصحيح أبو يوسف يعقوب 
نصاري صدوق يف احلديث وحمله يف الفقه كبري مسع االعمش واقرانه من اشياخ الكوفة بن إبراهيم القاضي اال

  ويروي عن الضعفاء وخيطيء يف أحاديث قال ابن خزمية ليس احلديث من صناعته 
وأخطأ يف حديث رواه عن سليمان التيم عن انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف صالة الفجر  - ١٧٣

تني اىل املائة وإمنا روى هذا احلديث التيمي عن سيار بن سالمة ايب املنهال عن ايب برزة عن النيب صلى اهللا ما بني الس
عليه و سلم واحلديث خمرج يف الصحيحني من حديث سليمان التيمي وغريه عن ايب ا ملنهال عن ايب برزة وقد كان 

  امحد بن حنبل وحيي بن معني كتبا 

ية عنه قال حيىي بن معني حدثنا ابو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم وكان يقول يف دبر عنه كتبه مث تركا الروا
صالته اللهم اغفر يل ولوالدي وأليب حنيفة وكان يقول مسعت السلف يقولون من ال يعرف ألستاذه ال يفلح وتويف 

  سنة تسع ومثانني وكان شديدا على اجلهمية 
مليح ثقة إمام متفق عليه خمرج يف الصحيحني عارف باحلديث حافظ رمبا  ابو سفيان وكيع بن اجلراح بن)  ٢٦٦( 

خيطيء يف ألوف يف أحاديث قليلة روى عنه استاذه سفيان الثوري مولده سنة تسع وثالثني ومائة واحاديثه خمرجه يف 
  ن املديين وأبو الصحيحني اال ما يرويه عمن ليس مبتفق عليه وأصحابه ائمة امحد بن حنبل وحيىي بن معني وعلي ب

خيثمة وامحد بن منيع وإسحاق بن راهويه وابو بكر وعثمان ابنا ايب شيبة وابو كريب وابو سعيد االشج وإبراهيم 
بن موسى وحممد بن مهران اجلمال الرازيان وعمرو بن زرارة وعبد ا لرمحن بن بشر بن احلكم وحممود ابن غيالن 

يد وعلي بن حممد الطنافسي ابن اخت يعلى وكتب ابو حامت الرازي وعبد اهللا بن حممد املسندي وقتيبة بن سع
وأقرانه عن علي الطنافسي وآخر من روى عن وكيع بالكوفة إبراهيم بن عبد اهللا العبسي وببغداد علي بن حرب 

  املوصلي وسعدان بن نصر وابنه 
وه وكان له وراق ادخل يف حديثه سفيان بن وكيع مسع اباه وابن عيينة وقدماء الكوفة ومكة لكنهم ضعف)  ٢٦٧( 

  ما ليس له فقال له الكوفيون وحيك أفسدت شيخنا وابن شيخنا روى عنه احلفاظ مث تركوا حديثه 
  ابو عامر قبيصة بن عقبة )  ٢٦٨( 

ثقة اال يف حديث سفيان فإنه مسع وهو صغري مع ان االئمة رووا عنه حديث سفيان ويكثر البخاري عنه عن سفيان 
ه ابو حامت الرازي حبديث عن سفيان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و وتفرد عن

سلم هنى عن بيع الوالء وعن هبته وهذا مما نقم على ايب حامت فليس هذا من حديث نافع عن ابن عمر إمنا هو عند 
عمر عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر ونافع هاهنا سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر ورواه عبيد اهللا بن 

خطأ حدثنا جدي حممد بن علي بن عمر حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي حدثنا ايب حدثنا قبيصة حدثنا سفيان 



عن عبيد اهللا بن عمر بن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع ا لوالء وعن هبته قال جدي 
  حدثنا علي بن إبراهيم القطان حدثنا ابو حامت ورواه شيخ ضعيف عن سفيان من اهل الكوفة وهو و
  نصر بن مزاحم )  ٢٦٩( 

ضعفه احلفاظ جدا وقد حدث به غري ايب حامت عن قبيصة عن سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر على 
  الصواب 

  قبة مسع مسعرا وسفيان ثقة مسع منه ابو كريب واقرانه ولقبيصة اخ اكرب منه يقال له سفيان بن ع)  ٢٧٠( 
  ولقبيصة ابن يقال له عقبة يروي عن ابيه ليس بذلك املشهور )  ٢٧١( 
ثابت بن حممد العابد ثقة متفق عليه مسع مسعرا وسفيان اخرجه البخاري يف الصحيح قال ابو حامت مل ار )  ٢٧٢( 

  ازهد منه 

ء اهلمداين ثقة مسع منه البخاري وابو حامت وأخرج يف الصحيح وهومن اقران ابو كريب حممد بن العال)  ٢٧٣( 
  ابين ايب شيبة ويسند حديثا اوقفه غريه 

حدثنا حممد بن احلسن بن الفتح الصويف حدثنا امحد بن إسحاق بن هبلول قال قريء على ايب كريب حممد  - ١٧٤
يس عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا بن العالء اهلمداين وانا امسع حدثنا عبد اهللا بن إدر

عليه و سلم ضرب وغرب وان ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب وهذا اوقفه غريه عن ابن إدريس 
  قالوا ان أبا بكر ضرب وغرب 

  ابو بكر )  ٢٧٤( 
  وعثمان ابناء حممد بن ايب شيبة )  ٢٧٥( 
اهيم بن عثمان حافظان ابو بكر احفظ من اخيه متفق عليهما حجتان خمرجان يف وأبو شيبة امسه إبر)  ٢٧٦( 

  الصحيح روى عنهما االئمة وهلما اخ يقال له 
  القاسم )  ٢٧٧( 

  ضعفوه وتركوا حديثه 
  وابو شيبة بن ايب بكر بن ايب شبة ثقة روى عنه ابن صاعد واحلفاظ )  ٢٧٨( 
  ) عفوه ض( وحممد بن عثمان بن ايب شيبة )  ٢٧٩( 
  ابو سعيد عبد اهللا بن سعيد االشج )  ٢٨٠( 

  ثقة روى عنه البخاري يف الصحيح حديثني لكن يف أشياخه ثقات وضعفاء حيتاج يف حديثه اىل معرفة ومتييز 
  حممد بن عبد اهللا بن منري ثقة متفق عليه خمرج يف الصحيحني قال امحد بن حنبل هو درة العراق )  ٢٨١( 
  يا حيىي بن عبد احلميد احلماين حافظ مسع مالكا وقيس بن الربيع وشريكا رضيه حيىي بن معني ابو زكر)  ٢٨٢( 

  وضعفه غريه خمرج يف الصحيحني 
هناد بن السري ابو السري زاهد ثقة خمرج يف الصحيح أكثر عنه مسلم مسع ابا االحوص وأقرانه مسعت )  ٢٨٣( 



بن مسعود االسدي يقول مسعت حممد بن ماجه يقول كان بالكوفة علي بن امحد بن صاحل املقريء يقول مسعت حممد 
  يشبه زهد هناد بزهد عيسى بن مرمي 

  حممد بن عبد اهللا بن سليمان احلضرمي )  ٢٨٤( 

قال ابن ايب دارم كتبت عنه مائة ومخسني الف حديث روى عنه احلفاظ من اهل بغداد والري وخراسان ويروي عنه 
  ن آخر من روى عنه ابو بكر االمساعيلي وهو م

ابو العباس امحد بن حممد بن سعيد بن عقدة الكويف من احلفاظ الكبار وهو شيخ الشيعة يف حديثه نظر )  ٢٨٥( 
فإنه يروي نسخا عن شيوخ ال يعرفون وال يتابع عليها قال عبد اهللا بن عدي اجلرجاين مسعت عبدان ان االهوازي 

ديث جيب اال يذكر معهم قال ابن عدي اما فضله وعلمه فغري مدافع وال يقول ابن عقدة قد خرج من معاين اهل احل
  يتورع عن الرواية عن كل احد وقد روى عنه احلفاظ الكبار ابو علي احلافظ النيسابوري وأبو امحد 

  الكرابيسي وابو بكر بن اجلعايب وابو احلسن الدارقطين وابن املظفر وعلمه يف هذا الشأن ال خيتلف فيه 
امحد بن عبد اجلبار العطاردي قد روى عنه مجاعة من الكبار ابن صاعد وابو عبد اهللا احملاملي وإمساعيل )  ٢٨٦( 

الصفار وقال ابن ايب حامت كتبت عنه وامسكت عن الرواية عنه لكثرة كالم الناس فيه فإنه روى عن القدماء ايب 
ثه مناكري لكنه روى عن القدماء اهتموه يف ذلك بكر بن عياش وحفص بن غياث وأقراهنما قال اخلليل وليس يف حدي

  واملغازي عن يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق ومات سنة سبعني ومائتني 

  واسط

  ابو هاشم حيىي بن دينار الرماين من اهل واسط مسع كبار التابعني كتب عنه شعبة وسفيان واقراهنما )  ٢٨٧( 
ري وغريه خيرج يف كتب االئمة والعلماء من اهل واسط مسعت عبد اصبغ بن زيد الوراق مسع سعيد بن جب)  ٢٨٨( 

الصمد بن امحد اخلوالين يقول مسعت امحد بن ثابت يقول مسعت حممد بن خلف بن املرزبان يقول قال هشيم ليس 
  من 

  اصحاب احلديث من مل حيفظ احلديث 
مت الرازي حدثنا محيد بن الربيع اللخمي حدثنا جدي والقاسم بن علقمة قاال حدثنا عبد الرمحن بن ايب حا - ١٧٥

حدثنا هشيم حدثنا ابو اجلهم عن الزهري عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
امرؤ القيس قائد لواء الشعر اىل النار يوم القيامة ابو اجلهم ال يعرف وال يسمى ومل يرو عنه غري هشيم وهذا 

بن حنبل وحيىي بن معني عن هشيم واختلف يف موته قال حيىي وامحد تويف سنة ثالث ومثانني ومائة  احلديث رواه امحد
  وقال ابن حمبوب سنة احدى ومثانني ومائة 

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي مسع شعبة ومالكا مسع منه البخاري وابو حامت واخرج عنه )  ٢٨٩( 
  البخاري يف كتابه الصحيح 



ابو خالد يزيد بن هارون الواسطي ثقة متفق عليه خمرج يف الصحيحني مسع من اصحاب انس مجاعة  ) ٢٩٠( 
كعاصم االحول وسليمان التيمي ومحيد الطويل مث شيوخ الكوفة مسعر بن كدام والثوري وأقراهنما ومسع هشاما 

نبل ولد سنة مثان عشرة ومائة الدستوائي وشعبة وأدرك حيىي بن سعيد االنصاري من اهل املدينة قال امحد بن ح
  ومات سنة ست ومائتني وروى عنه االئمة كلهم واخرجه الشيخان يف الصحيح 

  املدائن

  املغرية بن مسلم السراج اخو )  ٢٩١( 
  عبد العزيز وكان ينزل املدائن روى عنه الثوري وغريه )  ٢٩٢( 

 حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي حدثنا حدثنا علي بن عمر الفقيه والقاسم بن علقمة الشروطي قاال - ١٧٦
حممد بن محاد الطهراين حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن املغرية السراج عن ايب العالية عن ايب ابن كعب 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بشر هذه االمة بالسنا والرفعة والتمكني يف البالد ما مل يطلبوا الدنيا بعمل 
  االخرة فإذا طلبوا الدنيا بعمل االخرة 

مل يكن هلم يف االخرة من نصيب تابع عبد الرزاق زيد بن احلباب واملعتمر بن سليمان عن سفيان ورواه قبيصة عن 
ابو شهاب عبد ربه بن نافع احلناط مسع االعمش وابن ايب خالد والثوري )  ٢٩٣( سفيان عن أيوب عن ايب العالية 

  وأقارهنم 
وهو الذي يروي عن ابن ايب خالد عن قيس بن ايب حازم عن جرير عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٧٧

  سترون ربكم عيانا مل يقل عيانا عن إمساعيل غري ايب شهاب وأخرجه البخاري من حديث ايب شهاب 

  املدائن  قال ابن ايب خيثمة مسعت حيىي بن معني يقول ابو شاب احلناط ثقة وهو من اهل الكوفة نزل

  بغداد

مسعت عبد الواحد بن حممد يقول مسعت ابن مهرويه يقول مسعت ابن ايب خيثمة يقول مسعت ايب يقول لو اجترأت 
  الحد ان اقول إنه يكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقلت 

  ابو البختري )  ٣٩٤( 
  ني مسع هشام بن عروة والثوري ثقة متفق ابو حيىي حممد بن عبد اهللا بن كناسة من بين نصر بن قع)  ٢٩٥( 

عليه مسع منه امحد وحيىي وابن املديين ومن بعدهم وآخر من روى عنه ببغداد حممد بن الفرج االزرق واحلارث بن 
ايب اسامة ابو نصر عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف من اهل البصرة مسع منه امحد وحيىي مسع شعبة ومالكا قال حيىي 

  يتفقوا على االحتجاج به  ليس به بأس ومل
عفان بن مسلم ابو عثمان شيخ البصرة موىل االنصار متفق عليه خمرج يف الصحيحني مسع شعبة )  ٢٩٦( 

  واحلمادين وغريهم عمر ومسع منه القدماء واحتج به البخاري وتغري قبل موته بأشهر ومات يقال ببغداد 



بغداد ومسع منه االئمة مسع التيمي وشعبة وعوف بن ايب ابو االشهب هوذة بن خليفة البكراوي قدم )  ٢٩٧( 
  مجيلة االعرايب أدركه البخاري ومل خيرجه يف الصحيح وقال ابن معني هوذة عن عوف ضعيف 

إبراهيم بن عرعرة بن الربند السامي ابو إسحاق حافظ كبري ثقة متفق عليه خمرج يف الصحيحني أكثر عنه )  ٢٩٨( 
  ابو يعلى املوصلي يثين عبد اهللا بن امحد وكان 

عليه ويفتخر به مات ببغداد سنة احدى وثالثني ومائتني مسعت عبد الرمحن بن حممد بن خريان الفقيه يقول مسعت 
حممد بن خملد العطار ببغداد يقول مسعت عبد اهللا بن امحد بن حنبل يقول كنا عند عبيد اهللا بن عمر القواريري يوم 

واسترجع مث روى عن بعض شيوخه عن هشام بن حسان عن احلسن انه قال إن من  نعي اليه حيىي بن معني فبكى
اعظم الناس مصيبة عليك من إذا رأيته وجدت عنده نصيحة فبينا انت كذلك إذ فقدته وإن ابا زكريا من اعظم 

د يقول مسعت الناس مصيبة عندنا به قال عبد اهللا مث مات بعده بأيام سنة ثالث وثالثني مسعت عبد الواحد بن حمم
علي بن مهرويه يقول مسعت ابن أيب خيثمة يقول مسعت ابا سلمة يقول مسعت حممد بن مسلم بن ايب الوضاح يقول 
كنت مؤدب اهلادي موسى بن املهدي وكان املهدي خيرج كثريا فينظر اليه فقال يل يوما يا حممد ما تقول يف رجل 

رجه منه حىت ميسه شيء من العذاب قال فقلت يف نفسي واهللا من اهل اخلراج يقتطع املال فال استطيع ان استخ
ليسألنك اهللا يا حممد عن هذا اليوم قلت يا أمري املؤمنني ما علمت ذلك إمنا هو غرمي من الغرماء قال فما خرج اىل 

  موسى يسأل عنه بعد ذلك حىت مات 

دي موسى بن املهدي روى عنه الكبار ابو ابو سعيد حممد بن مسلم بن ايب الوضاح املؤدب كان يعلم اهلا)  ٢٩٩( 
النضر هاشم ابن القاسم وسليمان بن داود وغريمها صدوق غري متفق عليه وهو من املعروفني يروي عن شيوخ 

الشام والكوفة مسعت عبد الواحد بن حممد يقول مسعت علي بن مهرويه يقول مسعت ابن ايب خيثمة يقول مسعت ايب 
  دثني فيهم الفرج بن فضالة يقول قدم املهدي بعشرة حم

  وغياث بن إبراهيم وغريمها وكان املهدي حيب احلمام ويشتهيها فأدخل عليه غياث بن إبراهيم فقيل له )  ٣٠٠( 
  حدث امري املؤمنني فحدث حبديث ايب هريرة ال سبق اال يف  - ١٧٨

ي اشهد ان قفاك قفا كذاب على حافر او نصل او جناح فأمر له املهدي بعشرة االف درهم فلما قام قال املهد
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمنا استجلبت ذلك انا فأمر باحلمام فذحبت وقال من اجلها هذا كذب على 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما ذكر غياثا بعد ذلك مسعت عبد اهللا بن حممد القاضي احلافظ يقول مسعت حممد 
ت محدون بن امحد السمسار يقول كنا عند علي بن اجلعد فقام رجل فسأله عن بن عبد اهللا الشافعي يقول مسع

حديث لشعبة عن فوات القرآن فلم حيسن ان يسأل وصحف فقال شعبة عن قراءة القرآن فضحك علي بن اجلعد 
  ... وهم ثقال على اكتافها عنف ... مل يركبوا اخليل اال بعدما كربوا ... مث انشأ يقول 

  لبزار املقرئ ابو حممد ثقة عامل بالقراءات مسع مالك بن انسخلف بن هشام ا

  ومحاد بن زي وغريمها رضيه 
االئمة وحفاظ بغداد روى عنه البخاري وابو زرعة وابو حامت وآخر من روى عنه ابو القاسم البغوي مات سنة تسع 

  شام روى وعشرين ومائتني اهليثم بن خارجة يكىن ابا امحد شيخ بغداد مسع مالكا واهل ال



عنه االئمة وأكثر عنه الصغاين وعباس الدوري والبخاري وابو زرعة وابو حامت وآخر من روى عنه امحد بن احلسن 
الصويف البغدادي تويف يف ذي احلجة سنة سبع وعشرين ومائتني بشار بن موسى اخلفاف البغدادي ضعفه احلفاظ 

  ة نيف وعشرين كلهم وقد كتبوا عنه وآخر من روى عنه البغوي تويف سن
ابو زكريا حيىي بن معني عارف بالرجال قدميا وحديثا وبأخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم والصحابة )  ٣٠١( 

والتابعني قرنا بعد قرن ومن كان يف زمانه اىل ان تويف ارحتل اىل بالد احلجاز وأقام هبا وأتى على حديثهم مث دخل 
بصرة والكوفة فأقام عند ائمة ذلك الوقت مث خرج اىل الشام ومصر مث قال اليمن فأتى على حديثهم مث رجع اىل ال

  لو مل نكتب احلديث من مائة وجه ما وقعنا على الصواب 

مسعت جدي يقول مسعت ابا بكر بن جماهد ببغداد يقول مسعت امحد ابن ايب خيثمة يقول مسعت حيىي بن معني يقول 
لكن احذر ممن تأمن مسعت جدي يقول مسعت ابا بكر بن جماهد ببغداد مسعت ابن السماك يقول ال ختف ممن حتذر و

يقول مسعت ابا بكر امحد بن ايب خيثمة يقول مسعت ايب يقول ملا بلغه موت حيىي بن معني وبكى بلغين ان رجال طال 
حيفة او مرضه فاتاه اصحابه يعودونه فجعل يف طول مرضه يبلغه ان الرجل ممن كان يعوده مات قال وكتبهم يف ص

وما انا اال مثلهم غري انين ... لوح حىت كملوا مائة مث قال كملوا املائة او زادوا وكتب يف آخر الصفحة او اللوح 
  ... مقيم ليال بعدهم مث الحق ... 

  مسعت جدي يقول مسعت اباب بكر بن جماهد ببغداد يقول مسعت امحد بن ايب

  خيثمة يقول مات حيىي بن معني 
هللا صلى اهللا عليه و سلم لسبع ليال بقني من ذي احلجة سنة ثالث وثالثني ومائتني وقد استوىف مخسا مبدينة رسول ا

وسبعني سنة ودخل يف الست ودفن بالبقيع ومحل على نعش النيب صلى اهللا عليه و سلم ونودي ان هذا كان يذب 
  الكذب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ومات بو خيثمة يف 

  سنة اربع وثالثني ومائتني يف خالفة جعفر املتوكل وهو ابن اربع وسبعني سنة مات بعد ابن معني بأشهر شعبان 
امحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ولد مبرو مث محل اىل بغداد وهو رضيع وقد كان والده )  ٣٠٢( 

عد الزهري وروى عنه احاديث قالئل واتى على يف بعث الغزاة ومولده سنة اربع وستني ومائة ادرك ابراهيم بن س
حديث اهل بغداد مث خرج اىل مكة وصحبه علي ابن املديين وحيىي بن معني مث خرجوا اىل صنعاء مث رجعوا اىل بالد 
العراق والكوفة والبصرة وواسط مث خرج امحد اىل الشام وحده وكان افقه اقرانه واورعهم واكفهم عن الكالم يف 

 عند االضطرار وكان ميلي الكتب من حفظه على تالمذته املى علي حرب بن إمساعيل الكرماين تارخيا احملدثني اال
ومسائل مائة وثالثني جزءا وتويف ببغداد يف رجب سنة احدى واربعني ومائتني وقد كان امسك عن الرواية من 

  يه يف بيته وكان له ابنان وقت االمتحان وكانت احملنة سنة مثان عشرة ومائتني فما كان يروي اال لبن

  صاحل  - ٣٠٣
  وعبد اهللا عاملان رويا عن ابيهما علما كثريا وصاحل تقدم موته وعبد اهللا بقي اىل سنة تسعني ومائتني )  ٣٠٤( 
  ابو احلسن علي بن عبد اهللا املديين قرين امحد بن حنبل وحيىي بن معني وكان اسرد اقرانه لألحاديث )  ٣٠٥( 



ف وكان البخاري اخذ العلم عنه لكنه اجاهبم حني امتحن امحد فأمسك بعض احلفاظ عن الرواية وأكثرهم تصاني
عنه منهم ابو زرعة الرازي فأما االئمة فاحتجوا به وروى عنه حممد بن حيىي الذهلي وحممد بن إمساعيل البخاري 

  ومائتني وآخر من روى عنه وعن امحد ابو القاسم البغوي وتويف علي سنة مثان وثالثني 
  هارون بن عبد اهللا احلمال قرين امحد وحيىي وابن املديين يف العلم واحلفظ ومسي احلمال لكثرة )  ٣٠٦( 

  علمه وحفظه روى عنه االئمة تويف بعد االربعني ومائتني 
مات وابنه موسى بن هارون احلمال حافظ بارع ثقة ارحتل اىل قتيبة خبراسان وكتب علم احلجاز والعراق )  ٣٠٧( 

  سنة تسعني ومائتني 
امحد بن منيع يقارب ابن حنبل وأقرانه يف العلم وهو الذي روى االعتقاد عن امحد بن حنبل مسع منه )  ٣٠٨( 

  االئمة تويف سنة اثنتني واربعني ومائتني 
  حممد بن صاحل االمناطي يعرف بكيلجة )  ٣٠٩( 

وحيىي روى عنه احلفاظ والعلماء ببغداد وآخر من روى مسع شيوخ البصرة والكوفة واخذ علم هذا الشأن عن امحد 
عنه إمساعيل ابن حممد الصفار ابو حفص عمرو بن علي الصرييف حافظ متقن من علماء البصرة كتب عنه الكهول 
واالحداث ملا دخل بغداد بعد االربعني سنة سبع ومثان ومات يف سنة مثان واربعني مسع ابن عيينة وغندر واقراهنما 

  بو حامت الرزاي مل ار بالعراق مثله آخر من روى عنه ببغداد ابو عبد اهللا احملاملي قال ا
  ابو االشعث امحد بن املقدام العجلي البصري خمرج يف الصحيحني مسع محاد بن زيد ويزيد بن زريع وابن )  ٣١٠( 

يوسف بن موسى )  ٣١١(  ٣عيينة مات سنة مثان واربعني آخر من روى عنه ابو عبد اهللا احملاملي وابن عياش 
الرازي ثقة متفق عليه خرج يف الصحيحني أكثر عن جرير بن عبد احلميد وأكثر عن شيوخ البصرة واحلجاز واخر 

  من روى عنه ابو عبد اهللا احملاملي 
ابو امحد بن إبراهيم الدورقي ثقة متفق عليه روى عنه ابو حامت وابو زرعة فمن بعدمها ابو يعلى املوصلي و)  ٣١٢( 

  القاسم البغوي وحممد بن إسحاق السراج 

اخوه يعقوب بن إبراهيم ثقة مسع هشيم بن بشري وسفيان بن عيينة والدراوردي مسع منه ابو حامت وابو )  ٣١٣( 
زرعة وغريمها من الكبار واحتج به البخاري يف الصحيح وروى عنه وكذلك مسلم وآخر من روى عنه ببغداد ابو 

  وحممد بن خملد العطار عبد اهللا احملاملي 
علي بن مسلم الطوسي أقام ببغداد وهبا مات ثقة مسع هشيما وابن عيينة احتج به البخاري يف كتابه )  ٣١٤( 

  الصحيح وروى عنه 
  ابو زيد عمر بن شبة النمريي البصري )  ٣١٥( 

نه شيوخ بغداد واجلبل معروف ثقة مسع حممد بن جعفر غندرا وعبد الوهاب الثقفي وأقراهنما وعمر حىت مسع م
  كتب عنه ابو حامت وابنه وثقوه ومسع منه ابو نعيم اجلرجاين 

  حممد بن سهل بن عسكر )  ٣١٦( 



  وحممد بن عبد امللك بن زجنويه )  ٣١٧( 
  وامحد بن منصور الرمادي ثقات احتج هبم االئمة واخرهم موتا الرمادي ثقة كتب عنه )  ٣١٨( 

اس بن سريج واحملامليان واخر من روى عنه من الثقات إمساعيل الصفار ومسع شيوخ البغوي وابن صاعد وابو العب
  البصرة وبغداد والكوفة مات سنة اربع وستني ومائتني 

  العباس بن يزيد البحراين روى عنه الكبار ومسع عبد الرزاق وغريه مل خيرجوه يف الصحاح )  ٣١٩( 
لمذ على امحد بن حنبل وحيىي بن معني وادرك كثريا من شيوخهما ابو الفضل العباس بن حممد الدوري تت)  ٣٣٠( 

  مسع بالبصرة ابا داود الطيالسي وأبا عاصم و االنصاري وبشر بن 

عمر واقراهنم وبالكوفة حماضر بن املورع وجعفر بن عون وحممد بن بشر العبدي وعبيد اهللا بن موسى واقراهنم 
بن سلمة روى عنه ابو عبد الرمحن النسائي وابن خزمية النيسابوري  وببغداد حممد بن كناسة وأبا النضر ومنصور

  وابن ايب حامت الرازي وروى عن حيىي بن معني التاريخ الكبري 
حممد بن إسحاق الصغاين ابو بكر ثقة كبري صاحب املسند روى عنه مسلم بن احلجاج يف الصحيح ادرك )  ٣٢١( 

ر بن عون وعبيد اهللا ابن موسى واالنصاري وأبا عاصم النبيل وحممد بن ابا داود الطيالسي وحماضر بن املروع وجعف
كناسة وأبا اليمان وسعيد بن ايب مرمي وحيىي بن بكري وأبا صاحل كاتب الليث وأخذ علم اللغة والنحو عن ايب عبيد 

  له رحلة اىل الشام ومصر والكوفة والبصرة وغريها ومات سنة مثان وستني ومائتني 
  عبيد القاسم بن سالم  ابو)  ٣٢٢( 

كبري يقارن بأمحد بن حنبل يف العلم غري انه خيتار يف الفقه ومييل اىل الكوفيني يف أكثره وكان ساكن بغداد مات مبكة 
  سنة سبع عشرة ومائتني 

مصر ابو إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي كبري يف العلم مسع بالبصرة ابا الوليد واالنصاري وارحتل اىل )  ٣٢٣( 
  والشام ومات بعد الصغاين بسنة وتويف الصغاين سنة مثان وستني ومائتني 

  ابو إسحاق إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد ابن زيد )  ٣٢٤( 

قاضي القضاة ببغداد الثقة الكبري يف وقته متفق عليه مقدم يف اصحاب مالك وكان علي القضاء اىل ان مات صنف 
مالك وصنف احكام القرآن يف مائة وعشرين جزءا وله علم بالقراءات ادرك ابن ايب كتاب املبسوط على مذهب 

اويس وعبد العزيز االويسي والقعنيب واالنصاري وابا الوليد وغريهم خمرج يف كتب االئمة ومل ير يف القضاء مثله 
  سبع وتسعني ومائتني عفة وعلما وكان عاملا باحلديث وكان اصحاب احلديث يدعون له بالري وخراسان مات سنة 

يوسف بن يعقوب بن إمساعيل بن محاد بن زيد تويل قضاء القضاة ببغداد بعد ابن عمه إمساعيل وكان له )  ٣٢٥( 
  معرفة باحلديث ادرك من شيوخ امساعيل الكثري 

  جعفر بن ايب عثمان الطيالسي صاحب حيىي بن معني له يف احلفظ اسم وعلم )  ٣٢٦( 
  مد البغدادي ويلقب جزرة عامل حافظ وسار اىل خبارى فمات هبا صاحل بن حم)  ٣٢٧( 
  علي بن عبد الصمد الطيالسي يلقب بعالن حافظ عالم اخذ العلم من ابن معني )  ٣٢٨( 
  امحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف )  ٣٢٩( 



  مسع حيىي بن معني واهليثم بن خارجة وأقراهنما ثقة خمرج يف الصحيح 
القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي ثقة كبري كتب عن العلماء قدميا وعمر مائة وعشر ابو )  ٣٣٠( 

سنني أدرك الكبار من شيوخ البصرة وبغدا هدبة بن خالد وعلي بن اجلعد وعبد االعلى بن محاد وعبيد اهللا العيشي 
  مات سنة سبع عشرة وثالمثائة وأبا نصر التمار وقريبا من مائة شيخ مل يدركهم احد يف عصره غريه و

ابو بكر عبد اهللا بن سليمان بن االشعث السجستاين احلافظ االمام ببغداد يف وقته عامل متفق عليه إمام ابن )  ٣٣١( 
  إمام له 

كتاب املصابيح شارك اباه مبصر والشام يف شيوخه مسع عيسى بن محاد وأمحد بن صاحل املصري احلافظ وأيوب 
مة مبصر ومجيع الشام وبغداد واصبهان وسجستان وشرياز وخراسان مات سنة ست عشرة وثالمثائة العسقالين واالئ

أدركت من اصحابه مجاعة واحتج به من صنف الصحيح ابو علي احلافظ النيسابوري وابن محزة االصبهاين وكان 
 حامت بالري قال اخلليل رضي اهللا يقال ائمة ثالثة يف زمان واحد ابن ايب داود ببغداد وأبن خزمية بنيسابور وابن ايب

  عنه ورابعهم ببغداد 
ابو حممد حيىي بن حممد بن صاعد موىل بين هاشم ثقة إمام يفوق يف احلفظ اهل زمانه ارحتل اىل مصر )  ٣٣٢( 

والشام واحلجاز والعراق منهم من يقدمه يف احلفظ على اقرانه منهم ابو احلسن الدارقطين احلافظ ومات ابن صاعد 
  نة مثان عشرة وثالمثائة س
  ابو عبيد )  ٣٣٣( 

وابو عبد اهللا القاسم واحلسني ابناء إمساعيل احملاملي ثقتان كبريان عاملان ادركا عمرو بن علي الصرييف  - ٣٣٤
وحممد بن املثىن وابا االشعث ويوسف بن موسى ويعقوب الدورقي واقراهنم قدر مائة ومها من شرط الصحيح مات 

  ثالث وعشرين وأبو عبد اهللا سنة ثالثني وثالمثائة  ابو عبيد سنة
  ابو علي إمساعيل بن حممد الصفار نيف على التسعني ويقال بلغ احدى ومائة مسع احلسن بن عرفة )  ٣٣٥( 

وامحد بن منصور الرمادي وسعدان بن نصر ثقة عامل بالنحو واللغة والقرآن كان ربيب املربد إمام مسع منه القدماء 
  بن اجلعايب وابو احلسني بن املظفر وأقراهنما  ابو بكر

  ابو الفتح االزدي )  ٣٣٦( 
  وابو بكر اجلعايب )  ٣٣٧( 

  وعمر بن ايب السري البصري )  ٣٣٨( 
وأبو احلسني حممد بن املظفر السويدي ومات سنة احدى ومثانني هؤالء كانوا احلفاظ ببغداد بعد ابن ايب )  ٣٣٩( 

  واوثقهم  داود وابن صاعد وأعلمهم

ابو احلسن علي بن عمر بن مهدي الدارقطين عامل متقن غاية يف احلفظ ويف رضيه العلماء كلهم مسع )  ٣٤٠( 
البغوي وابن ايب داود وابن صاعد مث تنزل اىل شيوخ بعدهم مات سنة مخس ومثانني وثالمثائة واختت به الشيوخ يف 

  د الكهولة هذا الشأن ببغداد وكان هبا بعده حفاظ ماتوا يف ح
  ابو مسعود الدمشقي )  ٣٤١( 



  واحلسني بن امحد بن بكري )  ٣٤٢( 
  وابو الفتح بن ايب الفوارس البغداديان )  ٣٤٢( 

  املوصل وغريها

املعايف بن عمران قدمي ثقة مسع الثوري ومسعرا وأقراهنما موصوف بالزهد والعلم والعد الة مسع منه )  ٣٤٤( 
  شيوخ العراق واملوصل بلده 

  زيد بن ايب الزرقاء املوصلي قدمي ثقة مسع سفيان شعبة روى عنه علي بن حرب املوصلي )  ٣٤٥( 
حدثنا امحد بن حممد العامري حدثنا عبد اهللا بن ايب داود حدثنا هارون بن زيد بن ايب الزرقاء حدثنا ايب  - ١٧٩

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رضي اهللا حدثنا شعبة عن يعلى بن عطا عن ابيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رس
  تعاىل يف رضى 

  الوالد وسخط اهللا تعاىل يف سخط الوالد هذا جوده عن شعبة زيد بن ايب الزرقاء وسهل بن محاد واوقفه غريمها 
  القاسم بن يزيد املوصلي ثقة معروف مسع مالكا والثوري روى عنه علي بن حرب وأقرانه )  ٣٤٦( 
  مارة القرشي ثقة مسع الثوري وأقرانه روى عنه علي بن حرب كان يكون باملوصل حممد بن ع)  ٣٤٧( 
  غسان بن الربيع املوصلي )  ٣٤٨( 

  مسع إسرائيل وغريه ثقة صاحل مسع منه شيوخ بغداد وابو يعلى املوصلي مات سنة نيف وعشرين ومائتني 
سامل القداح ومروان بن معاوية ووكيع بن ابو احلسن علي بن حرب املوصلي مسع ابن عيينة وسعيد بن )  ٣٤٩( 

اجلراح وحممد بن فضيل وابا معاوية وحيىي بن اليمان وأبا عاصم النبيل دخل بغداد يف آخر عمره فسمع منه الكبار 
البغوي وابن ايب داود وابن صاعد وابن ايب حامت وابو نعيم اجلرجاين وإسحاق بن حممد الكيساين القزويين مات سنة 

  ابو يعلى امحد بن علي بن املثىن املوصلي )  ٣٥٠(  ٣ ومائتني اربع وستني

ثقة متفق عليه صاحب املسند واملعجم رضيه احلفاظ واخرجوه يف صحيحهم ابو بكر االمساعيلي وأبو علي 
النيسابوري وابن عدي وابو منصور القزويين وابن املقرئ االصبهاين مسع حيىي بن معني وشيوخ بغداد وغريها مات 

  ة ست وثالمثائة سن
عمران بن موسى بن فضالة ثقة باملوصل مسع سويد بن سعيد وغريه مسع منه االمساعيلي وابو علي  - ٣٥١

  النيسابوري وابن عدي وغريهم 
  ابو االحوص حممد بن اهليثم بن محاد قاضي عكربا ثقة مسع شيوخ بغداد والبصرة ودخل مصر ولقي هبا )  ٣٥٢( 

ن عبد اهللا بن بكري وابن ايب مرمي مسع منه القدماء البغوي وابن صاعد وابن ايب حامت مات إسحاق احلنيين وحيىي ب
  سنة مخس وستني ومائتني 

ابو حيىي عيسى بن موسى بن أيب حرب الصفار بغدادي أقام بسامرا مسع حيىي بن ايب بكري وأقرانه مسع منه )  ٣٥٣( 
  راق ابن ايب داود وابن صاعد وإمساعيل بن العباس الو



ابو احلسن محيد بن الربيع اللخمي اخلزاز عاش مائة وبضع عشرة سنة مسع هشيما وابن عيينة مسع منه )  ٣٥٤( 
  القدماء وادركه ابن ايب حامت واقرانه طعنوا عليه يف احاديث تعرف بالقدماء من اصحاب هشيم رواها 

دكني واقرانه حمله الصدق ويروي الغرائب مسع وابنه احلسن بن محيد بن الربيع مسع أبا نعيم الفضل بن )  ٣٥٥( 
  منه شيوخ بغداد ليس باملتني 

ابو العباس حممد بن يونس بن موسى البصري الكدميي انتقل اىل بغداد وعمر مسع القدماء من شيوخ )  ٣٥٦( 
منهم من يطعن  البصرة أبا داود الطيالسي وسعيد بن عامر وأبا عامر العقدي وأبا عاصم واقراهنم مسع بعدن وغريها

  عليه ومنهم من حيسن القول فيه مسع منه القدماء فمن بعدهم واخر من حدث عنه ببغداد ابو بكر القطيعي 

  حلوان 
ابو علي احلسن بن علي اخلالل احللواين قال حممد بن إبراهيم احللواين كان يشبه بامحد بن حنبل يف مسته )  ٣٥٧( 

والعراقني مسع عبد الرزاق وابا عاصم ووكيعا وأبا اسامة واخرجه البخاري  وديانته ارحتل اىل الشام واليمن ومصر
ومسلم يف صحيحيهما وروى عنه امحد بن ساكن الزجناين وحممد بن مسعود القزويين وأبو عبد اهللا بن ماجه تويف 

  سنة ثالث واربعني ومائتني يف اوهلا 
ه حفظ مسع شيوخ الشام والعراق وكتب عنه ابو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن عبد احلميد احللواين كان ل)  ٣٥٨( 

  احملاملي وإمساعيل الصفار وعلي بن مهرويه القزويين 
  ابو احلسن خازم بن حيىي احللواين )  ٣٥٩( 

ارحتل اىل الشام واىل خراسان وكان حافظا يعرف هذا الشأن ودخل قزوين سنة نيف وسبعني وكتب عنه شيوخ 
  البلد ورضوه 

  واخواه زكريا  ) ٣٦٠( 
وامحد كتب عن زكريا امحد بن حممد بن داود القزويين وهو اكرب من خازم وامحد تأخر موته كتب عنه )  ٣٦١( 

  شيوخ قزوين وآخر من روى عنه ببغداد خملد الباقرحي 
راد حممد بن موسى التمار احللواين مسع شيوخ العراق وروى نسخة يعلى بن االشدق عن عبد اهللا بن ج)  ٣٦٢( 

  روى عنه ابو احلسن القطان القزويين واقرانه 

  الدينور

سيف بن املبارك الدينوري قدمي روى عن حممد بن فضيل بالكوفة وعباد بن صهيب بالبصر وغريمها غري )  ٣٦٣( 
  قوي وال متفق عليه يكتب حديثه وال حيتج به 

امل جامع مسع احلديث وكان يعرف له كتاب القبلة ابو حنيفة امحد بن داود الدينوري كبري احملل يف اللغة ع)  ٣٦٤( 
وكتاب النبات مسعت عبد اهللا بن حممد احلافظ يقول مسعت شيوخ الدينور امحد بن جعفر بن محدان وغريه يبجلونه 

  ويعدلونه وهو مشهور يعتمد على قوله وروايته 
كوفة ومسع ابا نعيم والقعنيب واقراهنما حممد بن عبد العزيز بن املبارك الدينوري ارحتل اىل البصرة وال)  ٣٦٥( 

  دخل 



  قزوين قدميا قبل السبعني وكتب عنه إسحاق الكيساين واقرانه ضعفوه جدا فسقط 
وروى عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن قتادة عن انس قال كان نقش خامت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ١٨٠

 يعرف من حديث شعبة وروى ايضا عن عمر بن حفص بن سلم صدق اهللا وهذا منكر مل يتابعه احد عن عمرو ال
غياث عن ابيه عن مسعر االحاديث اليت تفرد هبا ابو حامت الرازي قيل انه مسعها من ايب حامت مث ادعى عن عمر 

  ورواها 
ويف ابو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري عامل جامع مشهور بالنحو واللغة وله يف احلديث حمل )  ٣٦٦( 

  التاريخ مشهور بذلك قال ابو احلسن القطان رأيته يف أول رحليت ببغداد 

ومل يتبني يل ملحه فلم اكتب عنه فلما رجعت من اليمن ورأيت كتبه ندمت على ذلك فكتبتها عن ايب بكر املفسر 
  عنه قال ابن كامل القاضي تويف سنة اثنتني ومثانني ومائتني 

وهب الدينوري حافظ مشهور ارحتل اىل العراقني واىل اجلبل والري واىل الشام  ابو حممد عبد اهللا بن)  ٣٦٧( 
ومصر لكنه خيالف يف بعض ما يرويه ومات سنة مثان وثالمثائة مسعت حممد بن امحد املالكي يقول قال يل ابن املظفر 

ينوري فإذا روى عن ابن والدارقطين كنا نذاكر اجلعايب احلافظ فيقع ويقوم اىل ان يذاكرنا حبديث ابن وهب الد
وهب يغلبنا مسعت علي بن إبراهيم احلافظ يقول مسعت عمر بن سهل بن إمساعيل احلافظ يقول مسعت ابن وهب 

  يقول لقنت ابا عمري بن النحاس حبمص اربعني حديثا فلما بلغت احدى واربعني قال يل أما 

   ملجس واحد اكثر من اربعني شهادة تستحي اجتشمين ان اشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف
ابو حفص عمر بن سهل بن إمساعيل احلافظ الدينوري ثقة إمام عامل متفق عليه مسع شيوخ بغداد والكوفة )  ٣٦٨( 

والبصرة واجلبل وكانت له معرفة كبرية وديانة كتب عنه العلماء وكان صاحب سنة وعبادة وهو متفق عليه يف 
عيسى بن امحد بن زيد الدينوري يقول خرج عمر بن سهل احلافظ وبيده قصة فقال انا  روايته وكالمه وعلمه مسعت

اريد ان اصعد تل التوبة وارفعها اىل اهللا من جهال الدينور ففعل وانتقل اىل قرميسني مسعت ابا القاسم بن ثابت 
  احلافظ يقول مل ار مثل عمر بن سهل الدينوري احلافظ يف الديانة 

بن ثابت احلافظ يقول املى علينا ابو احلسن بن حرارة احلافظ بأردبيل حديثا عن ابيه عن عبيد بن  مسعت ابا القاسم
عبد الواحد بن شريك البزار عن سليمان بن عبد الرمحن عن سعيد بن حيىي عن حيىي بن سعيد عن علقمة بن مرثد 

و سلم خريكم من تعلم القرآن وعلمه عن ايب عبد الرمحن السلمي عن عثمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وقال هذا حديث غريب من حديث حيىي بن سعيد االنصاري عن علقمة فلما خرجت اىل الدينور وعرضته على 
عمر بن سهل فقال وحيك غلط شيخك مع حفظه وشيخ شيخك حدثناه عبيد بن عبد الواحد وإمنا هذا حيىي بن 

فكتبت ذلك اىل ابن حرارة فقال جزاك اهللا يا أبا حفص عنا خريا شعيب ابو اليسع وصحف من قال حيىي بن سعيد 
  ورجع اىل قوله 

ابو بكر امحد بن حممد بن إسحاق الدينوري السين قلد قضاء القضاة بالري مث استعفى ورجع إىل الدينور )  ٣٦٩( 
وصل ابا يعلى وأقرانه وببغداد حافظ ثقة مسع مبصر ابا عبد الرمحن النسائي وأقرانه وبالبصرة أبا خليفة وأقرانه وبامل

  شيوخ وقته عارف 



  ثقة صاحب تصانيف يف االبواب وغري ذلك وله يف فقه الشافعي معرفة وعلم تويف سنة تسع وخسمني وثالمثائة 
عبد اجلواد بن امحد شيخ ثقة كان بالدينور مسع زيد بن إمساعيل الصائغ وأقرانه روى عنه ابن السين وقد )  ٣٧٠( 

  ة حدثوين عنه منهم امحد بن علي بن الل اهلمذاين لقيت مجاع

  مهذان

ابو عمرو الربيع بن زياد الضيب كويف قدم مهذان وحدث هبا وأعقب روى عن القدماء حيىي ابن سعيد )  ٣٧١( 
االنصاري واالعمش وهشام بن عروة وليث بن ايب سليم وحممد ابن إسحاق بن يسار والثوري روى عنه اصرم بن 

اين وحممد بن عبيد االسدي وأقراهنما وله احاديث يتفرد هبا قال العلماء ان حمله الصدق ويروي عن حوشب اهلمذ
ابان بن ايب عياش وغريه من الضعفاء وورد مهذان سنة عشرين ومائتني ومات سنة ست واربعني ومائتني ويقال سنة 

هبمذان حدثنا احلسن بن علي بن ايب احلنا مثان ومن غرائب حديثه حدثين عبد الرمحن بن حممد بن خريان الشيباين 
التميمي حدثنا حممد بن عبيد االسدي حدثنا الربيع بن زياد الضيب عن حممد بن عمرو عن حممد بن إبراهيم التيمي 

عن علقمة بن وقاص عن عمر بن اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا االعمال بالنيات وإمنا 
  ديث المرئ ما نوى احل

تفرد به الربيع عن حممد بن عمرو عن علقمة واحملفوظ هذا من حديث حيىي بن سعيد االنصاري عن حممد بن 
  إبراهيم التيمي وعند الربيع هلذا اخوات 

اصرم بن حوشب ابو هشام الكندي روى عن هنشل عن الضحاك عن ابن عباس مناكري وعن ايب جعفر )  ٣٧٢( 
وعنبسة بن عبد الرمحن روى عنه حممد ابن محيد الرازي وعصمة بن الفضل النيسابوري الرازي وايب سنان الشيباين 

واحلسن بن ايب الربيع اجلرجاين وأقراهنم ويروي عن مالك وعن الثقات مناكري روى عنه االئمة وذكروا ضعفه 
  وتركوه 

ن رجال من اهل خراسان اجتاز اخربين صاحل بن امحد اهلمذاين احلافظ قال مسعت ابا جعفر بن عبيد يقول بلغين ا
  فقال صرم بن حوشب اين كتبت عن هنشل لعلك كتبت عنه يف اهلواء 

ابو امحد القاسم بن احلكم العرين روى عن إمساعيل االمحر صاحب انس ومسعر ويونس بن ايب إسحاق )  ٣٧٣( 
بن رافع اجلعفي وحممد بن وعلماء الكوفة وكان قاضيها وكان خيرج اىل قزوين مرابطا روى عنه ابو حجر عمرو 

  عبيد االسدي وغريمها من أهل مهذان والري وقزوين وله هبمذان عقب ومات هبا حمله الصدق 
عباد بن سعيد جد عبد الرمحن بن امحد عبدوس انتقل من الكوفة اىل مهذان روى عن زافر بن سليمان )  ٣٧٤( 

  لكنه ال يعرف له راو يروي عنه 
 كتاب ايب عن زافر بن سليمان عن داود الطائي عن هشام بن عروة عن ابيه عن وابنه يقول وجدت يف - ١٨١

  عائشة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كفن يف ثالث أثواب 

  وداود الطائي زاهد عابد عزيز احلديث جيمع حديثه وهذا مل نكتبه اال من هذا الوجه 
سن احلارثي املعروف باخلازن كان خازنا لبعض اخللفاء احلارث بن عبد اهللا بن إمساعيل بن عقيل ابو احل)  ٣٧٥( 

روى عن ايب معشر املدين وقيس بن الربيع وإمساعيل بن جعفر روى عنه حممد بن عبد اجلبار سندول وإبراهيم بن 



يعيش وغريمها وكان قد انتقل اىل مهذان حدثنا احلسن بن عبد الرزاق القزويين حدثنا سليمان بن يزيد الفامي حدثنا 
حممد بن عمران اهلمذاين حدثنا احلارث بن عبد اهللا اخلازن حدثنا ابو معشر عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة 

  قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بني املشرق واملغرب قبله 

ا بن عيينة  حممد بن عبد اجلبار القرشي ويعرف بسندول جليل احملل ثقة من العلماء هبمذان روى عن)  ٣٧٦( 
ويزيد بن هارون مث ينزل اىل امساعيل بن ايب اويس يقال مسع منه ابو حامت الرازي روى عنه إبراهيم بن امحد بن 

يعيش البغدادي وإبراهيم بن مسعود وهو ابن اخيه والليث ابن ادريس وغريهم من الغرباء الذين دخلوا مهذان من 
بن خريان هبمذان يقول مسعت ابن ايب احلنا قال حج اربعني حجة اهل خراسان واجلبل صنف كتابا كبريا مسعت ا

  وكان ابو نعيم الفضل بن دكني الكويف احلجة يقول إذا رآه هذا الذي ال جيف لبده إما حاج وإما غاز 
  وابن اخيه إبراهيم بن مسعود مسع يونس بن بكري ويزيد بن هارون وعبد اهللا بن منري وغريهم )  ٣٧٧( 

ايب حامت عبد الرمحن وقال قال ايب هو صدوق صاحل مسعت القاسم بن علقمة االهبري يقول مسعت روى عنه ابن 
عبد الرمحن بن ايب حامت يقول مسعت إبراهيم بن مسعود يقول مسعت امحد بن حنبل يقول ال يشقى احملل الذي تكون 

  فيه 
يعرف بالتبعي القرشي عن جرير بن عبد حممد بن سعيد بن ابان بن صاحل بن قيس موىل عثمان ابن عفان )  ٣٧٨( 

احلميد وحفص بن غياث وغريمها روى عنه القدماء حيىي بن عبد اهللا الكرابيسي وحممد بن ايب هارون وأمحد بن 
  يوسف قالوا انه صدوق وكان يكون هبمذان 

ايب حامت وابن  وابنه امحد بن حممد بن سعيد التبعي مسع القاسم بن حكم العرين وغريه روى عنه ابن)  ٣٧٩( 
  صاعد واحلسني بن إمساعيل احملاملي وهو كبري ثقة 

صاحل بن العباس بن زياد كويف روى عن ابيه انتقل اىل الدينور روى عنه حممد بن عمران بن حبيب )  ٣٨٠( 
  وحممد بن املغرية السكري اهلمذانيان واثنيا عليه 

  املشهور ويروي عنه أيضا إبراهيم ابن معدان عمر ابنه وابوه العباس روى عن كثري بن سليم ليس بذاك )  ٣٨١( 
إبراهيم بن معدان روى عن العباس بن زياد خرج اىل مكة واقام هبا روى عنه حممد ابن عمران اهلمذاين )  ٣٨٢( 

  وقال كتبت عنه مبكة سنة اثنيت عشرة ومائتني وكان يقال انه من اهل مهذان 
ابو عبد اهللا االسدي الرجل الصاحل وهو من ناقلة الكوفة اىل مهذان وعبيد حممد بن عبيد بن عبد امللك )  ٢٨٢( 

روى عن الشعيب روى عنه وكيع واجلعفي وابو نعيم وروى حممد بن عبيد عن ابن عيينة وعمر بن هارون البلخي 
  والربيع بن زياد وسيف بن حممد ابن اخت الثوري وغريهم روى عنه ابو حامت الرازي وحممد بن صاحل 

  الطربي وآخرون وآخر من روى عنه هبمذان احلسن بن ايب احلناء التيمي 
حدثين عبد الرمحن بن حممد بن خريان الشيباين هبمذان اخربنا احلسن بن علي بن ايب احلناء حدثنا حممد بن  - ١٨٢

ل اهللا صلى اهللا عبيد االسدي حدثنا علي بن ايب بكر االسفذين الرازي حدثنا مهام عن قتادة عن انس قال قال رسو
عليه و سلم من نوقش يف احلساب هلك هذا من حديث مهام عن قتادة مل يروه اال حممد بن عبيد عن علي بن ايب 

  بكر وإمنا احلديث يف الصحيح من حديث ابن ايب مليكة عن عائشة 
  ابو امحد مرار بن محويه بن منصور )  ٣٨٤( 



وت جليل نازل االسناد نزل عليه ابو حامت ومسع منه وروى عنه من أهل مهذان شيخ السنة وإمام وقته قدمي امل
البخاري يف الصحيح حديثا مسع من أيب نعيم وكاتب الليث والقعنيب وغريهم قتل يف السنة شهيدا أخربين صاحل بن 

بع امحد اهلمذاين احلافظ قال مسعت احلسن بن علي التميمي يقول قتل املرار سنة أربع وخسمني ومائتني وله ار
ومخسون سنة أخربين صاحل قال مسعت ايب يقول مسعت فضالن بن صاحل ابن اخي املرار يقول قلت اليب زرعة 

  الرازي انت احفظ او املرار قال انا احفظ واملرار افقه 

 ٦٤٠     

  اجلزء السادس من كتاب االرشاد يف معرفة علماء احلديث

السلفي للحافظ أيب يعلى اخلليل بن عبداهللا ابن أمحد بن اخلليل من جترئة اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث من جترئة 
  اخلليلي القزويين 

 ٦٤٢     

  اجلزء السادس من كتاب االرشاد يف معرفة علماء احلديث 
مما اماله الشيخ ابو يعلى اخلليل بن عبد اهللا بن امحد بن إبراهيم بن اخلليل اخلليلي احلافظ رضي اهللا عنه رواية 

لفتح إمساعيل بن عبد اجلبار املاكي عنه وعنه الشيخ االمام احلافظ شيخ االسالم ابو طاهر امحد بن حممد القاضي ايب ا
بن امحد السلفي االصبهاين وعنه شيخنا االمام احلافظ بقية السلف مجال احلفاظ الفقيه النبيه شرف الدين ابو احلسن 

ي بن املفرج املقدسي رضي اهللا عنه وأرضاه وأمتع االسالم علي بن القاضي الفقيه االجنب ايب املكارم املفضل بن عل
  وأهله ببقائه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  رب يسر برمحتك يا كرمي 

  مسعت الشيخ االمام احلافظ الفقيه النبيه شرف الدين ابا احلسن علي ابن

  القاضي الفقيه االجنب الوجيه ايب املكارم املفضل بن 
ضي اهللا عنه بقراءيت عليه يقول مسعت الشيخ االمام احلافظ مجال الدين شيخ االسالم ابا علي بن املفرج املقدسي ر

طاهر امحد بن حممد بن امحد بن حممد السلفي االصبهاين رضي اهللا عنه قال مسعت القاضي ابا الفتح امساعيل بن عبد 
ة بقراءيت عليه يقول مسعت ابا يعلى اجلبار املاكي بقزوين من اصل كتابه العتيق خبطه يف صفر سنة احدى ومخسمائ

  اخلليل بن عبد اهللا بن امحد اخلليلي احلافظ إمالء يقول 
عبد احلميد بن عصام اجلرجاين ابو عبد اهللا نزيل مهذان جليل ثقة روى عن ابن عيينة وايب داود )  ٣٨٥( 

  الطيالسي وأيب عامر القعدي وحممد بن يوسف القريايب دخل العراق والشام 



منه ابو حامت الرازي مع جاللته وقال هو صدوق وحيىي بن عبد اهللا الكرابيسي وسعيد بن عبد الرمحن الباهلي مسع 
  وآخر من روى عنه هبمذان امحد بن اوس 

حدثنا جدي وحممد بن إسحاق الكيساين وعبد الرمحن بن خريان اهلمذاين وشعيب بن علي القاضي وأمحد  - ١٨٣
امحد بن اوس املقرئ حدثنا عبد ا حلميد بن عصام اجلرجاين حدثنا ابو داود الطيالسي  بن علي الفقيه قالوا حدثنا

حدثنا شعبة عن عبد ا مللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال خطبنا عمر بن اخلطاب باجلابية فقال قام فينا رسول اهللا 
ذين يلوهنم مث جييء اقوام يشهدون قبل صلى اهللا عليه و سلم مقامي فيكم فقال أكرموا اصحايب مث الذين يلوهنم مث ال

ان يستشهدوا وحيلفون قبل ان يستحلفوا و يفشو فيهم الكذب فمن اراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن الشيطان 
مع الواحد وهو مع االثنني ابعد اال ال خيلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ومن سرته حسنته مسائته سيئته فهو 

  مؤمن 

وه عن ايب داود عن شعبة غري عبد احلميد بن عصام ورواه غريه عن ايب داود عن جرير بن حازم وهو اشهر مل ير
أخربين صاحل بن امحد احلافظ قال مسعت القاسم بن ايب صاحل يقول مسعت ابن ايب ديزيل يقول مالقى اجلرجاين مثله 

مردكم اجلرجاين وقال املرار بن محويه كتبت عن يعين عبد احلميد بن عصام وقال إبراهيم يوما ليس لنا مثل نيك 
  الف شيخ ما رأيت مثل اجلرجاين ومات سنة سبع ومخسني ومائتني وابنه 

موسى بن عبد احلميد ثقة مسع اباه وشيوخ بغداد ودخل مصر مسع كتب الشافعي على املزين والربيع )  ٣٨٦( 
  قزوين وهو ثقة كتب عنه ابو احلسن القطان وابو داود الفامي قدم عليهم 

  هارون بن موسى االشناين ابو علي حافظ كتب عنه العراقيون واهل جبل روى عن مكي بن إبراهيم )  ٣٨٧( 

  وحممد بن سعيد بن سابق وعاصم بن علي وهو صدوق يعد يف اهلمذانيني 
ار وكان له شان حممد بن موسى يعرف بابن هارون ابو جعفر فارسي نزل مهذان حافظ وله هبا اوقاف واث)  ٣٨٨( 

وخطر روى عنه جدي امحد بن إبراهيم وإسحاق الكيساين وعلي بن حممد بن هرويه وعلي بن إبراهيم القطان 
وروى عن ايب نعيم وموسى بن إمساعيل وامحد بن عبد اهللا بن يونس وايب غسان مالك بن إمساعيل كتب عنه امحد 

  لغفار حدثنا حممد بن هارون وكان من االبد ال بن هارون الربدجيي وحفاظ العراق قال حممد بن عبد ا
  عبد اهللا بن هشام عبدويه القواس روى عن القاسم بن احلكم العرين وهشام بن عبيد اهللا الرازي وايب )  ٣٨٩( 

النعمان عارم وغريهم حدث عنه إسحاق بن حممد الكيساين وجدي امحد ابن إبراهيم ومجاعة روى احاديث يتفرد 
  وجدناه صدوقا هبا قال إسحاق 

ابو إسحاق إبراهيم بن احلسني بن علي يعرف بابن ديزيل كبري يف هذا الشأن عارف ارحتل اىل العراق )  ٣٩٠( 
واحلجاز دخل مصر والشام حيكى عنه قال كنت اطوف بالشام ويف كمي ثالثون جزءا يف كل جزء الف حديث 

يث وآدم بن ايب إياس العسقالين وابا اليمان وابا نعيم الفضل مسع حيىي بن عبد اهللا بن بكري وابن ايب مرمي وكاتب الل
بن دكني وعبد العزيز االويسي وإمساعيل بن ايب اويس والقعنيب وعفان بن مسلم وسليمان بن حرب وابا الوليد مث 

  كتب عن الصغري والكبري وروى تفسري ورقاء عن آدم عنه وآخر من روى عنه هبمذان عبد 

  سدي ومات بعد السبعني الرمحن بن عبيد اال
حممد بن إسحاق املسوحي االصبهاين ثقة حافظ روى عنه مجاعة مات سنة سبع وسبعني ومائتني يعد يف )  ٣٩٢( 



  اهلمذانيني 
جعفر بن حممد الزجاج ابو حممد ويعرف حبمدويه روى عن قبيصة وأقرانه وروى عن حممد بن عبد العزيز )  ٣٩٢( 

ان روى عنه علي بن حممد بن مهرويه القزويين وابن ايب احلناء اهلمذاين وغريمها يعد الباروذي كتب مقاتل بن سليم
  يف اهلمذانيني 

أخربين صاحل بن امحد اهلمذاين احلافظ قال مسعت القاسم بن ايب صاحل يقول مسعت جعفر بن محدويه يقول كنا عند 
حلديث فدق على قبيصة الباب فأبطأ باخلروج قبيصة بن عقبة بالكوفة ودلف بن أيب دلف جاء ومعه اخلادم يكتب ا

فعاوده اخلادم وقال ابن ملك اجلبل على الباب وانت ال خترج اليه فخرج ويف طرف ردائه كسر من اخلبز فقال 
  رجل قد رضي من الدنيا هبذا ما يصنع بابن ملك اجلبل واهللا الحدثته فلم حيدثه 

اق الرازي نزيل هناوند قدم مهذان وحدث هبا روى عن شيوخ إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز أبو إسح)  ٣٩٣( 
البصرة والكوفة وله مسند كبري نيف وثالثون جزءا مسع ذلك املسند شيوخ قزوين ابو احلسن القطان وجدي امحد 

  بن إبراهيم وابن مهرويه وابو داود الفامي وهبمذان عبد الرمحن بن محدان وهو صدوق 
  ن ماهان ابو زكريا الكرابيسي حيىي بن عبد اهللا ب)  ٣٩٤( 

روى عن امحد بن عبد اهللا بن يونس وحممد بن خليل ومقاتل بن اهللب حدث عنه ابو احلسن القطان وابن مهرويه 
وابو داود الفامي وهو ثقة صدوق أخربين صاحل بن امحد احلافظ قال مسعت ايب يقول مسعت احلسني ابن صاحل يقول 

  يب زرعة الرازي وحيىي الكرابيسي ما رأيت احدا حيدث هللا غري ا
حدثين علي بن امحد بن صاحل املقرئ حدثنا حممد بن مسعود ابن احلارث السدي حدثنا املرار بن محويه ابو  - ١٨٤

امحد حدثنا املؤمل بن إمساعيل حدثنا محاد بن سلمة عن احلجاج بن أرطاة عن الوليد ايب مالك عن القاسم عن ايب 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذوا العلم قبل ان يقبض فإن قبض العلم ذهاب العلماء أمامة قال قال رسول 

حممد بن صاحل بن علي ابو جعفر محدان االشج خنت املرار على اخته روى عن عبد الصمد بن حسان )  ٣٩٥( 
طان وجدي وداود بن إبراهيم العقيلي قاضي قزوين وهو صدوق روى عنه إسحاق بن حممد وعلي بن إبراهيم الق

  امحد بن إبراهيم وسليمان ابن يزيد القزوينيون 
عبد اهللا بن امحد بن زياد بن زهري الدحيمي ومسي الدحيمي لكثرة ما عنده عن دحيم الشامي روى عن )  ٣٩٦( 

  سريح ابن يونس واحلكم بن موسى والقواريري وقالوا انه ثقة صدوق يعد يف اهلمذانيني 
و يوسف السراج روى عن السري بن عاصم وامحد بن اهلثيم بن خالد وهو ثقة يعد يعقوب بن إسحاق اب)  ٣٩٧( 

  يف أهل مهذان 
  ابو عبد اهللا حممد بن املغرية السكري )  ٣٩٨( 

روى عن القاسم بن احلكم العرين وغريه كتب عنه إسحاق بن حممد وشيوخ قزوين من أقرانه وكان يرى راي 
  الكوفيني فاحنرف عنه اهل مهذان 

حدثنا حممد بن سليمان بن يزيد الفامي حدثين ايب حدثنا حممد ابن صاحل االشج اهلمذاين حدثنا عبد  - ١٨٥
الصمد بن حسان حدثنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى 

ؤمل بن إمساعيل عن سفيان ورواه غريمها عن اهللا عليه و سلم مل ير للمتحابني مثل النكاح هذا جوده عبد الصمد وامل



  سفيان عن طاووس مرسال ورواه حممد بن مسلم الطائفي عن إبرهيم جمودا 
حدثنا ايب يف مجاعة قالوا حدثنا علي بن إبراهيم القطان حدثنا حممد بن املغرية السكري حدثنا هشام بن  - ١٨٦

انس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل عبيد اهللا الرازي حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن 
  اميت مثل املطر ال يدري اوله خري ام آخره خري 

  مل يروه احد عن مالك اال هشام ورواه هبمذان وأنكره اصحاب مالك 
امحد بن بديل الكويف قلد قضاء مهذان عامل فاضل روى عن ايب بكر بن عياش وحفص ابن غياث )  ٣٩٩( 

ما صدوق صاحل أقام سنتني مث استعفي ورجع اىل بغداد يف أيام املعتضد روى عن شيوخ مهذان وآخر من وأقراهن
  روى عنه امحد بن اوس املقرئ 

إبراهيم بن حممد بن يعقوب مسع شيوخ الشام والعراق لقيت من اصحابه مجاعة وحدثنا عنه جدي وحممد )  ٤٠٠( 
  د يف اهلمذانيني بن إسحاق الكيساين عدلوه واثنوا عليه يع

  حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن ويعرف بابن بلبل الزعفراين )  ٤٠١( 

ثقة مسع شيوخ بغداد احلسن بن الصباح الزعفراين واهلنادي وسعدان بن نصر وغريهم حدثين عنه ابن خريان 
سني الف حديث تويف سنة اهلمذاين واثىن عليه وقال صاحل احلافظ مسعته يقول عندي عن ايب زرعة الرازي حنو مخ

  عشرين وثالمثائة من أهل مهذان 
امحد بن اوس املقرئ من أهل مهذان مسع امحد بن بديل الكويف وعبد احلميد بن عصام واقراهنما حدثنا )  ٤٠٢( 

  عنه شيوخ مهذان الكبار وأثنوا عيله 
النصاري وعفان وغريهم وهو من امحد بن اخلليل القومسي دخل مهذان وروى عن عبيد اهللا بن موسى وا)  ٤٠٣( 

  اجلوالني دخل قزوين والري وبالد اجلبل كتب عنه ابو حممد القتيب مع جاللته وبقزوين حممد بن مسعود االسدي 

  ويوسف بن محدان مات قبل العشر وثالمثائة ليس باملرضي عند اصحاب احلديث 
اهليثم بن خارجة والقعنيب وغريهم جال عمر بن مدرك ابو حفص الفامي روى عن مكي بن إبراهيم و)  ٤٠٤( 

البالد روى عنه بالري ابن معاوية ومل يرو عنه ابن ايب حامت وبقزوين إسحاق بن حممد وهبمذان ابن اوس وابن 
  يعقوب وببغداد ابو علي الصفار وأقرانه واحلفاظ مل يرضوه وقالوا قال يف قصصه حدثنا املغرية ومل يدركه 

م البزاز روى عن عمرو بن مجيل القاضي ورجاء بن السندي ومضر بن اجلارود ذكروا إبراهيم بن عاص)  ٤٠٥( 
  انه صدوق يعد يف اهلمذانيني 

زيد بن نشيط بن سعيد بن عبد الرمحن اهلمذاين كان حافظا متقنا صدوقا روى عن إمساعيل بن توبة )  ٤٠٦( 
  واجلراح بن خملد وغريمها وحدث عنه علي بن مهرويه القزويين 

عبيد اهللا بن امحد بن منصور الكسائي ابو حممد روى عنه اهل الدينور وبن عبيد ومجاعة اهل مهذان )  ٤٠٧ (
صاحب غرائب ورمبا يروي عن الضعفاء روى عن ابن ايب خيثمة واحلارث بن عبد اهللا وحممد بن خليد مسعت اباب 

  بكر بن الل يقول رضيه مشاخينا 
عن ايب حامت الرازي وابن ديزيل وغرمها ثقة لكنه ذهبت كتبه يف أيام احملنة القاسم بن ايب صاحل روى )  ٤٠٨( 

هبمذان مسعت شعيب بن علي القاضي اهلمذاين يقول مسعنا منه قبل ان امتحن بكتبه فبعد احملنة روى من كتب غريه 



  فال يعتمد على ما رواه بعد ذلك وصار مكفوفا مات سنة مثان وثالثني وثالمثائة 
لليث بن إدريس بن صاحل ابو صاحل اهلمذاين روى عن علي بن حممد الطنافسي واحلارث بن عبد اهللا وله ا)  ٤٠٩( 

  املربد النحوي حدث عنه ابن اويس وكان صدوقا وكان رأس ماله النحو واللغة ( تصانيف وروى عن 

ISLAM ICBOOK.WS م|  ٢٠١٠ ق  لحقو ع ا ينجمي م لمسل احة لجميع ا   ت

  



احلديث: كتاب  فة علماء    اإلرشاد يف معر
يعلى: املؤلف  و  لقزويين أب ا اخلليلي  أمحد  بن  عبد اهللا  بن   اخلليل 

  
محدان بن املرزبان اجلالب روى عن ابن ايب عمر العدين وحممد بن منصور اجلواز حدث عنه مجاعة وهو )  ٤١٠( 

  شيخ يعد يف اهلمذانيني 
بن املرزبان روى عن شيوخ بغداد متام وإمساعيل القاضي واقراهنما وروى وابنه عبد الرمحن بن محدان )  - ٤١١

  عن حممد بن إبراهيم الصوري وصاحل النوفلي وغريمها من الشاميني وله معرفة 
حدثين عمر بن إبراهيم البيع بقرميسني حدثنا حممد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي الرازي بقرميسني سنة  - ١٨٧

 حدثنا امية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن قاسم عن العالء بن عبد الرمحن عن مثان وتسعني ومائتني
  ابيه عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان االسالم بد أ غريبا وسيعود غريبا كما بد أ احلديث 

بد اهللا وحممد بن صاحل االشج وهو عامل موسى بن سعيد الفرا ابو عمران اهلمذاين روى عن احلارث بن ع - ٤١٢
  ثقة حدثنا عنه شيوخ مهذان وابن ايب زرعة احلافظ بقزوين واثىن عليه 

حممد بن حيىي بن النعمان ابو بكر ويعرف بابن ايب زكريا فقيه جليل ثقة مسع خبراسان ابن خزمية والسراج )  ٤١٣( 
اس بن سريج وكان حافظا عارفا باحلديث وله تصانيف كثرية يف وبالعراق ابا خليفة واقرانه وأخذ الفقه عن ايب العب

الفقه واحلديث وصنف علي كتاب ابن خزمية واخذ عنه ابن الل وابن شعيب واخذ عنه ابن ايب زرعة القزويين 
  واثنوا عليه ورضوه 

آخر من روى امحد بن عبيد االسدي روى عن ابن ديزيل وموسى بن زكريا التستري وغريمها ثقة وكان )  ٤١٤( 
  عن ابن ديزيل من الثقات وابن عمه عبد الرمحن بن احلسن 

  ادعى عن ابن ديزيل فأنكر عليه ابن عمه امحد فلما مات روى كتب ابن ديزيل فضعفوه 
  حممد بن امحد بن املؤمل يعرف بابن ايب روضة يروي عن شيوخ كبار مل يدركهم وقصته مشهورة )  ٤١٥( 

  الري

بن ايب عثمان خنت عثمان بن زائدة يروي عن سفيان اجلامع الصغري واثىن عليه وكيع ورضيه  عبد العزيز)  ٤١٦( 
  يروي هارون بن هزاري القزويين عنه ذلك اجلامع يعد يف الرازيني 

حدثنا امحد بن حممد بن احلسني الرازي هبا حدثنا حممد بن قازن ابن العباس املعدل حدثنا املنذر بن شاذان  - ١٨٨
يسى بن جعفر حدثنا سفيان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى حدثنا ع

  عن قتل اجلنان اليت يف البيوت يتفرد به ابن جعفر قاضي الري من حديث سفيان عن عبيد اهللا 
عنه يوسف بن موسى  مهران بن ايب عمر قدمي ثقة مسع سفيان ومالكا ومحاد بن سلمة وغريهم روى)  ٤١٧( 

  وحممد بن محيد وغريمها من اهل الري 



  حيىي بن الضريس قاضي الري مسع سفيان وغريه يضعفه ابن معني ومنهم من يقويه )  ٤١٨( 
  زافر بن سليمان القهستاين مسع مالكا والثوري وشعبة روى عنه عبيد بن موسى بالكوفة مع )  ٤١٩( 

  بن املغرية وحممد بن محيد وعبد اهللا بن اجلراح القهستاين جاللته حديثا واحدا وروى عنه حيىي 
حدثنا حممد بن إسحاق الكيساين حدثنا ايب وعلي بن إبراهيم القطان قاال حدثنا ابو حامت الرازي حدثنا  - ١٨٩

اهللا  حيىي بن املغرية حدثنا زافر بن سليمان حدثنا سفيان الثوري عن ايب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى
عليه و سلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء هذا مل يروه يف الدنيا من حديث سفيان عن ايب الزبري غري زافر وال 

عنه اال ابن املغرية وال عن حيىي اال ابو حامت وهو إمام بال مدافعة يف وقته وهذا احلديث مما كان يضن به حدثناه عبد 
هبمذان حدثنا احلسني بن إمساعيل الضيب ببغداد حدثنا ابو حامت الرازي فذكر الرمحن ابن حممد بن خريان الشيباين 

  مثله سواء 
  احلارث بن مسلم الرازي )  ٤٢٠( 

كبري مسع زياد بن ميمون والثوري وحبر بن كنيز السقا ولبحر نسخة يرويها حارث وهو ثقة اال فيما يرويه عن 
  ألنه يروي عن انس املناكري اليت ال يتابع عليها الضعفاء كزياد ابن ميمون واحلمل فيه على زياد 

ابو بكر عنبسة بن سعيد قاضي الري قدمي كبري احملل روى عن ليث بن ايب سليم ومطرف بن طريف )  ٤٢١( 
وغريمها روى عنه حكا بن سلم الرازي وأقرانه وروى عنه عبد اهللا بن املبارك املروزي حدثين محد بن عبد اهللا بن 

  بالري حدثنا حممد بن امحد بن حممد املعدل 

حنبش الرازي حدثنا ابو سهل موسى بن نصر حدثنا حكام بن سلم عن سفيان الثوري وعنبسة بن سعيد عن عبد 
امللك بن عمري عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقتدوا باللذين من بعدي ايب بكر 

  وعمر 
زدي املوصلي قيل كان على قضاء الري يروي عن إدريس االودي واملغرية بن زياد عكرمة بن إبراهيم اال)  ٤٢٢( 

  وغريمها روى عنه شيوخ الري والعراق ومسكني بن بكري احلراين 
ابو حيىي إسحاق بن سليمان الرازي ثقة خمرج يف الصحيحني مسع منه شيوخ العراق وابن ايب شيبة وابو )  ٤٢٣( 

وحيىي بن معني وبالري حممد بن عمرو زنيج وإبراهيم بن موسى وحممد بن محيد ارحتل سعيد االشج وامحد بن حنبل 
  اىل احلجاز والعراق يروي عن حنظلة بن أيب سفيان املكي وطلحة بن عمرو ومالك وداود 

ابن قيس املدين وآخر من روى عنه بالري إسحاق بن امحد اخلزاز وله اخوان طلحة وإمساعيل ليست هلما رواية 
  ة كثري

ابو زهري عبد الرمحن بن مغرا قدمي مسع حيىي بن سعيد االنصاري وعبيد اهللا بن عمر العمري واالعمش )  ٤٢٤( 
واقراهنم وروى عن اخيه عن ابيه مغرا مسع منه هشام بن عبيد الرازي وسهل بن زجنلة وحممد بن محيد واقراهنم 

   وآخر من روى عنه ابو سهل موسى بن نصر بن دينار وهو ثقة
حدثنا علي بن امحد بن صاحل املقرئ وحممد بن إسحاق الكيساين وحممد بن سليمان الفامي قالوا حدثنا  - ١٩٠

احلسن بن عبد الرمحن القزويين حدثنا حممد بن محيد الرازي حدثنا ابو زهري ح وحدثنا علي بن امحد بن صاحل 
ابو زهري عبد الرمحن بن مغرا ح وحدثنا حممد  املقرئ حدثنا احلسن بن علي الطوسي حدثنا يوسف بن موسى حدثنا



بن سليمان الفامي حدثنا الفضل بن حممد بن أيب رجاء املقرئ حدثنا موسى بن نصر بن دينار حدثنا ابو زهري عبد 
  الرمحن بن مغرا حدثنا االعمش عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال 

لعافية يف الدنيا يوم القيامة ان جلودهم قرضت باملقاريض يف الدنيا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليود اهل ا
  ملا يرون من ثواب اهل البالء غريب من حديث االعمش مل يروه عنه اال ابو زهري وهو ثقة 

هارون بن املغرية ابو محزة الرازي مسع ابن إسحاق والثوري وغريمها يروي عنه ثقات الري وأخرهم )  ٤٢٥( 
حدثنا عبد الواحد بن حممد حدثنا علي بن مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا حيىي بن معني حدثنا حممد بن محيد 

  هارون بن املغرية الرازي عن إمساعيل ابن مسلم عن احلسن قال ال تشتروا مودة الف إنسان بعداوة رجل 

   وأقراهنما ومن اجلهابذة احلفاظ الكبار العلماء الذين كانوا بالري ويقارنون بأمحد وحيىي
ابو إسحاق إبراهيم بن موسى الصغري الرازي ثقة إمام ارحتل اىل العراق واليمن والشام خمرج يف )  ٤٢٦( 

الصحيحني روى عنه البخاري وابو زرعة وابو حامت وحممد بن أيوب الرازيون وغريهم من االئمة اثىن عليه امحد بن 
براهيم بن موسى الصغري فقال التقل صغريا هو كبري هو كبري فإذا حنبل قال عبد اهللا بن امحد قلت اليب كتبت عن إ

  روى عنه الثقات فحديثه حمتج به بال مدافعة 
  وقرينه حممد بن مهران اجلمال  - ٤٢٧

ادرك من ادركه إبراهيم وروى عنه االئمة ماتا بعد العشرين ومائتني مسعت محد بن عبد اهللا االصبهاين يقول مسعت 
إسحاق العطار احلافظ يقول مسعت جعفر بن ايب جعفر اجلمال يقول مسعت ايب يقول كيف عمر بن حممد بن 

تفلحون وانتم مل تروا من افلح وحنن رأيناهم فلم نفلح مسعت علي بن عمر الفقيه يقول مسعت عبد الرمحن بن ايب 
  حامت يقول مسعت ايب يقول إبراهيم بن موسى الصغري اتقن من ايب جعفر اجلمال 

ابو عبد اهللا حممد بن محيد الرازي من كبار احملدثني حافظ عامل هبذا الشأن دخل بغداد فرضيه ابن حنبل )  ٤٢٨( 
  وابن معني وحرضا الناس على السماع منه ويكثر عنه الصغاين 

حممد بن إسحاق وأمسك ابو زرعة عن الرواية عنه وحكي عنه انه قال احفظ عمن ال ادري عنه عشرين الف 
حممد بن محيد وقال البخاري يف التاريخ حممد بن محيد فيه نظر فقيل له يف ذلك فقال كأنه أكثر على  حديث يريد

نفسه وروى عنه بالري من هو أقدم من ايب زرعة مسع سلمة بن الفضل والصباح بن حمارب وجرير بن عبد احلميد 
ابن املبارك وكنانة بن جبلة ويعقوب االشعري وأبا متيلة وعتاب بن اعني وأبا داود الطيالسي وعبيد اهللا ابن موسى و

بقم وغريهم من شيوخ الري والعراق وخراسان وآخر من روى عنه ببغداد عبد اهللا بن حممد البغوي وحممد بن 
حممد بن الباغندي وآخر من روى عنه بالري امحد بن خالد بن حممد احلروري وروى عنه بقزوين الكرباء موسى بن 

  سني بن علي الطنافسي وجعفر بن ايب الليث النحوي وحممد بن مسعود االسدي وغريهم هارون بن حيان واحل
  سليمان بن داود بن صاحل بن حسان الثقفي ابو امحد القزاز )  ٤٢٩( 

ثقة كبري مسع ابن عيينة ووكيعا وأبا امامة وأبا عاصم وغريهم روى عنه ابو زرعة وأبو حامت وابنه عبد الرمحن وامحد 
  ن حيىي الشحام وآخر من روى عنه بالري امحد بن حممد بن معاوية الكاغذي بن حممد ب
حدثنا جدي وعلي بن عمر الفقيه والقاسم بن علقمة قالوا حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي حدثنا  - ١٩١



يب الصديق سليمان بن داود الثقفي حدثنا حيىي بن حفص النحوي حدثنا ابو عمرو بن العال عن زيد العمي عن ا
الناجي عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان الرجل من اهل اجلنة ليشتهي الولد فيها 

  فيكون محله ووضعه يف ساعة واحدة حدثناه جدي حدثنا علي بن مهرويه حدثنا ابو حامت الرازي حدثنا 

يه قال ابو حامت لنا اعده عليكم بعشرة احاديث مل يروه عن سليمان بن داود الثقفي القزاز فذكر مثله قال ابن مهرو
  ايب عمرو غري حيىي وال عنه اال سليمان 

احلجاج بن محزة ابو يوسف الرازي ثقة مسع حيىي بن آدم وعبد اهللا بن عبد الرمحن الدشتكي وغريمها )  ٤٣٠( 
  كبري مسع منه ابو زرعة وابو حامت وابنه ومسلم بن احلجاج وغريهم 

حممد بن عمار بن احلارث الرازي قدمي عمر مسع حيىي بن الضريس والنضر بن إمساعيل وجعفر بن عون )  ٤٣١( 
  وحماضر بن املورع وغريهم مسع منه ابو حامت وابنه وآخر من روى عنه بالري حممد بن قازن بن العباس 

ع منه القدماء وكتب عنه ابو جدي ابو عبد اهللا حممد بن عاصم الرازي مسع عبد الرزاق وغريه ثقة مس)  ٤٣٢( 
  إبراهيم بن اخلليل مات قبل الثالثني ومائتني وابنه 

  
امحد بن حممد بن عاصم الرازي مسع قتيبة وإبراهيم بن احلجاج وهدبة بن خالد وابن ايب شيبة واقراهنم )  ٤٣٣( 

بقزوين علي بن إبراهيم القطان حافظ ثقة له تصانيف روى عنه ابن ايب حامت مع جاللته وعمر بن إسحاق احلافظ و
  وأبو داود الفامي وأقراهنما وهو من شرط الصحيح 

يوسف بن عاصم الرازي ابو يعقوب اخو حممد ثقة مسع إبراهيم بن احلجاج وحممد بن عبد اهللا ابن منري )  ٤٣٤( 
ان وابو داود الفامي واقراهنم مسع منه شيوخ الري ودخل قزوين بعد التسعني ومائتني فسمع منه ابو احلسن القط

  ومن بعدمها ابو منصور حممد بن امحد بن منصور القطان وعلي بن امحد بن صاحل املقرئ وهو ثقة 
املنذر بن شاذان ابو عمرو من اهل الري ثقة مسع يعلى بن عبيد وعبيد اهللا بن موسى وأبا نعيم وأقراهنم )  ٤٣٥( 

  د الكيساين القزويين وزكاة ابن ايب حامت واثىن عليه مسع منه ابن ايب حامت وشيوخ الري وإسحاق بن حمم
  ابو عبد اهللا حممد بن محاد الطهراين )  ٤٣٦( 

ثقة كبري مسع عبد الرزاق وإمساعيل بن عبد امللك الصنعانيني وأبا عاصم النبيل وبالري السندي ابن عبدويه مسع منه 
بن ماجه وحممد بن هارون بن احلجاج املقرئ القزوينيان  ابو حامت وابنه والعباس بن الفضل بن شاذان وابو عبد اهللا

وخرج اىل الشام يف آخر عمره فسمع منه ابن جوصا وأمحد بن زكريا املقدسي وشيوخ الشام وكان ابن ايب حامت 
  هبا عند دخوله فسمع منه هناك وابنه 

عراق والري ثقة مسع منه شيوخ عبد الرمحن بن حممد بن محاد الطهراي مسع بندار وابا موسى وشيوخ ال)  ٤٣٧( 
  الري وابو احلسن القطان وامحد بن احلسن بن ماجه وغريمها 

ابو عمرو سهل بن ايب سهل اخلياط وهو سهل بن زجنلة ثقة حجة من اهل الري مسع هبا جرير بن عبد )  ٤٣٨( 
  ان احلميد وصباح بن حمارب وأبا زهري وإسحاق بن سليمان واقراهنم ومسع ابن عيينة ومرو

ابن معاوية ومعن بن عيسى وانس بن عياض ووكيعا وعبد اهللا بن إدريس وأبا معاوية وابا اسامة وحيىي بن سعيد 
القطان وابن مهدى عبد الرمحن وأقراهنم يف الرحلة االوىل مث ارحتل ثانيا بابنه وكتب بكل بلد من الذين شبوا بعدهم 



وابن نفيل وأقارهنما مث دخل مصر فسمع حيىي بن بكري وكاتب مث محله اىل الشام فسمع عمرو بن خالد احلراين 
الليث وهو متقن ذو تصانيف مسع منه ابو زرعة وأبو حامت ومن بعدمها بالري من الكبار ومسع منه من شيوخ قزوين 
موسى بن هارون بن حيان وحممد بن ماجه وآخر من روى عنه بقزوين حممد بن مسعود االسدي روى عنه تصانيفه 

  يقدم عليه يف االتقان والديانة من أقرانه يف وقته وابنه  وال
حممد بن سهل بن زجنلة الرازي مسع من الشيوخ الذين ذكرهتم يف الرحلة الثانية البيه روى عنه ابن ايب )  ٤٣٩( 

  حامت وحممد بن إسحاق السراج ودخل قزوين مرابطا فسمع منه إسحاق بن حممد الكيساين وعلى بن مهرويه 
ابو مسعود امحد بن الفرات بن خالد الرازي ثقة ذو تصانيف متفق عليه ارحتل اىل اليمن والعراقني مسع  - ٤٤٠

عبد الرزاق وابا حممد الزبريي وحماضر بن املورع وابا عاصم واقراهنم وانتقل اىل اصبهان ومات هبا وروى عنه 
  شيوخ اصبهان 

ثقة مشهور عامل هبذا الشأن له رحلتان اىل العراق وارحتل اىل  ابو عبد اهللا حممد بن مسلم بن واره الرازي - ٤٤١
احلجاز واىل الشام روى عنه الكبار ويكثر عنه ابن ايب حامت واقرانه ويروي عنه ابن صاعد واحملامليان وإسحاق بن 

زرعة الرازي حممد الكيساين وأبو بكر ابن احلجاج اخربين عثمان بن إمساعيل حدثنا ابو نعيم بن عدي قال كان ابو 
ال يقوم الحد وال جيلس احدا يف مكانه اال ابن واره فإين رأيته يفعل ذلك وقال عثمان بن خرزاد االنطاكي مسعت 

  الشاذكوين يقول 

جاءين ابن واره يتقعر يف كالمه فقلت له من أي بلد انت قال من اهل الري امل يأتك خربي امل تسمع كالمي انا ذو 
ن النيب صلى اهللا عليه و سلم ان من الشعر حكمة وان من البيان سحرا فقال حدثين الرحلتني قلت من روى ع

بعض اصحابنا قلت من اصحابك قال ابو نعيم وقبيصة فضربته بالدرة مخسني وقلت إنه إذا خرج من عندي يقول 
  حدثين بعض غلماننا 

ول مسعت عمر بن حممد بن مسعت حممد بن علي الفرضي يقول مسعت القاسم بن حممد بن ميمون يق - ١٩٢
إسحاق احلافظ يقول مسعت حممد بن مسلم ابن واره يقول حضرت انا وأبو حامت عند وفاة ايب زرعة الرازي فقلنا 
كيف نلقن مثل ايب زرعة فقلت انا حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد احلميد بن جعفر عن صاحل بن ايب عريب عن كثري 

  بن مرة عن معاذ بن 

ال ابو حامت حدثنا بندار يف آخرين قالوا حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد احلميد بن جعفر ففتح ابو جبل مث امسكت فق
زرعة عينيه وقال حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد احلميد بن جعفر حدثنا صاحل ابن ايب عريب عن كثري بن 

خر كالمه ال آله اال اهللا وخرج روحه مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كان آ
  معه 

ابو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكرمي بن يزيد بن فروخ الرازي االمام املتفق عليه بال مدافعة باحلجاز )  ٤٤٢( 
والعراق والشام ومصر واجلبل وخراسان ال خيتلف فيه احد حافظ قال ابو عبد اهللا بن ساكن الزجناين دخلت مصر 

  لكرباء من أصحاب والشام فرأيت ا

الشافعي ودخلت البصرة والكوفة ورايت املبزرين ما رأيت فيهم مثل ايب زرعة ورعا وديانة وحفظا روى عنه 
الكبار مثل موسى بن هارون احلمال وايب موسى االنصاري روى عنه احاديث وعبد اهللا بن امحد بن حنبل ومسلم 



ئله اكثر من ان تعد ويف تصانيفه ال يوازيه احد ومسع منه من بن احلجاج يف الصحيح وحممد بن محيد الرازي وفضا
اهل قزوين ابو عبد اهللا بن ماجه وموسى بن هارون بن حبان واحلسني بن علي الطنافسي وامحد بن إبراهيم بن 
مسويه العجلي وإسحاق بن حممد الكيساين وابو بكر بن هارون بن احلجاج ومات سنة اربع وستني ومائتني ومل 

  وله ابن اخ يقال له  يعقب
ابو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد الكرمي الرازي مسع عمه وكان يلومه ويقول لست مثل عبد الرمحن )  ٤٤٣( 

بن ايب حامت ومسع ايضا حممد بن عمار وابا حامت واحلسن بن حممد بن الصباح وافرانه بالعراق ومبصر ابن عبد احلكم 
بن سليمان وهو موصوف بالصدق انتقل اىل اصبهان ومات هبا ودخل قزوين سنة ويونس بن عبد االعلى والربيع 

سبع وثالمثائة فكتب عنه الكبار ابو احلسن القطان ومن بعده وحدثنا عنه ابو عبد اهللا احلسني بن حلبس بن محويه 
  مسعت عبد اهللا بن احلسني الفقيه وامحد بن ايب مسلم احلافظ يقوالن 

ي اجلرجاين يقول مسعت احلسن بن عثمان التستري يقول مسعت ابا زرعة يقول كل شيء قال مسعنا عبد اهللا بن عد
احلسن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجدت له اصال ثابتا ماخال اربعة احاديث اخربين ابو بكر بن املقرئ 

احلفاظ اال كان امسه اكرب من  االصبهاين فيما كتب ايل قال مسعت ابا يعلى املوصلي يقول ما مسعنا يذكر احد من
رأيته غري ايب زرعة فإن مشاهدته كانت اعظم من امسه وكان قد مجع حفظ االبواب والشيوخ من التفسري وغري 
ذلك وكتبت بانتخابه بواسط ستة االف حديث مسعت علي بن عمر الفقيه يقول مسعت عبد الرمحن بن ايب حامت 

  اهللا تعاىل إذا أراد بقوم خريا جعل فيهم  يقول مسعت حممد بن مسلم واره يقول ان

اية وان ابا زرعة اية من آيات اهللا عز و جل قال وقال ابو زرعة عجبت من يفيت يف مسائل الطالق حيفظ اقل من 
مائة الف حديث حدثين امحد بن ايب مسلم احلافظ حدثنا عبد اهللا بن عدي اجلرجاين احلافظ حدثنا احلسن بن علي 

حممد بن محيد حدثنا ابو زرعة حدثنا ابو نعيم عن سيف بن ايب مسلم عن ايب محاد قال رأيت انس  بن خملد حدثين
بن مالك يشرب نبيذ السوق قال ابو العباس بن عقدة مسعت حممد بن عبيد اهللا احلضرمي يقول مسعت ابا بكر بن 

قال احلسن بن عثمان التستري  ايب شبيبة وقيل له من احفظ من رأيت قال ما رأيت احفظ من ايب زرعة الرازي
  مسعت ابن واره يقول مسعت ابن راهويه يقول كل حديث ال يعرفه ابو زرعة فليس له اصل 

  ابو حامت حممد بن إدريس بن منذر الرازي )  ٤٤٤( 

االمام املتفق عليه باحلجاز والشام ومصر والعراق واجلبل وخراسان بال مدافعة مسع عيسى بن جعفر قاضي الري 
بد ا لصمد بن حسان املروروذي وعبد الصمد بن عبد العزيز العطار وهشام بن عبيد وعبيد اهللا بن موسى وع

وقبيصة وأبا نعيم وثابت بن حممد الزاهد واالنصاري وسعد بن شعبة وأبا زيد النحوي وسعيد بن منصور وحممد بن 
 بن يوسف التنيسي وكاتب الليث وابن بكار بن بالل قاضي دمشق وابن ايب اويس وسعيد بن ايب مرمي وعبد اهللا

عفري وادم ابن ايب إياس وأبا اليمان واقراهنم قال يل ابو حامت اللبان احلافظ قد مجعت من روى عنه ابو حامت الرازي 
فبلغوا قريبا من ثالثة االف وكان عاملا باختالف الصحابة وفقه التابعني ومن بعدهم من الفقهاء مسعت جدي وايب 

إسحاق الكيساين وغريهم قالوا مسعنا علي ابن إبراهيم بن سلمة القطان ابا احلسن يقول ما رأيت مثل ايب  وحممد بن
حامت الرازي ال بالعراق وال باليمن وال باحلجاز فقلنا له قد رأيت إمساعيل القاضي وإبراهيم احلريب وغريمها من 



ه مسعت امحد بن احلسن الرازي احلافظ يقول مسعت ابا علماء العراق فقال ما رأيت امجع من ايب حامت وال افضل من
  امحد احلافظ يقول مسعت ابن مكرم يقول مسعت حجاج بن شاعر يقول ما باملشرق 

مثل ايب زرعة وايب حامت وابن واره وايب جعفر الدارمي وقال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي مل نلق مثل ايب 
  لماء زرعة وايب حامت ممن ورد علينا من الع

ابو حممد عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي اخذ علم ابيه وايب زرعة وكان حبرا يف العلوم ومعرفة الرجال )  ٤٤٥( 
واحلديث الصحيح من السقيم وله من التصانيف ما هو اشهر من ان يوصف يف الفقه والتواريخ واختالف الصحابة 

ال ولد سنة اربعني ومائتني ومات سنة سبع وعشرين وثالمثائة  والتابعني وعلماء االمصار وكان زاهدا يعد من االبد
ويقال ان السنة بالري ختمت به وأمر بدفن االصول من كتب ايب زرعة وايب حامت ووقف من الكتب تصانيفه وكان 
 وصية ابن الدراستيين و مسعت امحد بن حممد بن احلسني احلافظ حيكي عن علي بن احلسني الدارستنيين القاضي أن

ابا حامت الرازي كان يعرف اسم اهللا االعظم فظهر بابنه عبد الرمحن علة واجتهد ان اليدعو بذلك االسم فإنه قال ال 
يسال بذلك االسم شيء من الدنيا وإمنا يسأل به ما يف األخرة فلما اشتدت بعبد الرمحن العلة غلب عليه احلزن حىت 

  دعا اهللا تعاىل بذلك 

ابو حامت يف نومه ان قيل له استجيب دعاؤك ولكن عن ال يعقب ابنك النك دعوت باالسم االسم فشفاه اهللا فرأى 
  للدنيا فكان عبد الرمحن مع زوجته سبعني سنة فلم يرزق ولدا وقيل انه ما مسها وكان امرأته يف الصالح مثله 

متفق عليه عامل باحلديث ابو عبد اهللا حممد بن ايوب بن حيىي بن الضريس الرازي حمدث ابن حمدث ثقة )  ٤٤٦( 
صاحب تصانيف ادرك ابا الوليد والقعنيب وعبد اهللا بن رجا ومسلم بن إبراهيم وابا عمر احلوضي وحممد بن كثري 
وعمرو بن مرزوق وعبد اهللا بن عبد الوهاب وابن ايب اويس وعبد العزيز االويسي وسعيد بن منصور وعلى بن 

حممد الطنافسي وابن الدشتكي وإبراهيم بن موسى وحممد بن مهران اجلعد وحممد بن سعيد بن سابق وعلي بن 
واقراهنم من اهل البصرة ومكة واملدينة والري وبغداد مسع منه القدماء ابن ايب حامت وأقرانه وبقزوين إسحاق بن 

  ن ميسرة حممد الكيساين وعلي بن إبراهيم القطان وسليمان بن يزيد الفامي وآخر من روى عنه بقزوين من املكثري

ابن علي مث من بعده ابو زكريا حيىي بن يعقوب بن حامد الغزايل وكان مقال عنه وبالري آخر من روى عنه حممد بن 
امحد بن يعقوب املروزي وامحد بن عالن املذكر وادعي بنيسابور بعد السبعني وثالمثائة شيخ يقال له ابو سعيد 

  نه وحممد بن ايوب اخرجه اصحابه يف الصحيح وهو متفق عليه السجزي فروى عنه وتكلموا فيه ومل يصح مساعة م
ابو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن خالد اهلسنجاين ثقة ارحتل اىل العراقني واىل الشام واحلجاز ومصر وله )  ٤٤٧( 

  مسند كبري زائد على مائة جزء أدرك بالري ابن ايب سريح وزنيجا وحممد بن محيد فمن بعدهم 

محاد بن زيد وبندار وحممد بن املثىن وبالكوفة ابن ايب شيبة وابا كريب فمن بعدمها وباملدينة أبا  وبالبصرة أصحاب
مصعب وبالشام هشام بن عمار ودحيما ومبصر أصحاب ابن وهب وروى عن امحد بن ايب احلوراي كتاب الزهد 

مسع منه من هو أقدم من ميسرة وروى عن ابن الربقي املصري تارخيه وروى مسنده عنه ميسرة بن علي القزويين و
ومسع منه احلسن بن امحد بن حسان الفرائضي وعبد اهللا بن امحد بن املرزبان العابد وآخر من روى عنه بقزوين 

  حديثا قليال ابو بكر امحد بن علي الديلمي املعروف باالستاذ وبالري العباس بن احلسن الصفار 
ب احلروري ثقة آخر من روى عن حممد بن محيد بالري و مسع ابو عبد اهللا امحد بن خالد بن مصع)  ٤٤٨( 



بنيسابور حممد بن حيىي الذهلي ومسع ابا زرعة وأبا حامت حدثنا عنه شيوخنا وآخر من روى عنه علي بن عمر بن 
  العباس الفقيه وعلي بن حممد املرزي 

  
لم القرآن مسع منه ابن ايب حامت وابنه الفضل بن شاذان املقري قدمي مسع حممد بن مهران وغريه مذكور بع)  ٤٤٩( 

العباس بن الفضل بن شاذان كبري احملل بالري يف السنة يقارن بأيب حامت يف شأنه وله معرفة عظيمة بالقراءات 
والتفسري وتصانيف كثرية حكى يل بعض اهل الري ان اجلن كانت تستمع اليه وتبكي مسع امحد بن ايب سريح 

جنويه وعبد الرمحن بن عمر الزهري االصبهاين وحممد بن علي بن شقيق وأبا زرعة وابا وحممد بن محيد ومحيد بن ز
  حامت دخل قزوين عند خروجه اىل الغزو سنة عشر وثالمثائة أدركت ممن كتب عنه بقزوين مثانية نفر وابنه 

  شيوخ الري وابنه  القاسم بن العباس يضاهي اباه يف علم القرآن ويروي عن ابيه عن جده فمن بعده من)  ٤٥٠( 
  ابو احلسن علي بن القاسم قاضي القضاة بالري وشيخ السنة كتب ايل وفاتين بسنة عند )  ٤٥١( 

  دخويل الري مسع اباه وابن ايب حامت وامحد بن خالد احلروري وغريهم وابنه 
حممد بن شعيب الطربي ابو علي القاسم بن علي دخل قزوين قاضيا يف أيام ابيه له معرفة بالقراءات مسع )  ٤٥٢( 

  وسليمان بن امحد الطرباين واختتم به كتبت عنه 
بن عبد املؤمن الزعفراين ٤ابو العباس امحد بن حممد بن حيىي الشحام ثقة كبري احملل بالري مسع علي )  ٤٥٣( 

مثائة فكتب وحممد بن عبد الرمحن اهلروي وسليمان بن داود القزاز وأقراهنم من شيوخ الري ورد قزوين قبل الثال
عنه ابو احلسن القطان مث االحداث يف ذلك الوقت مث يف سنة سبع عشرة وثالمثائة خرج شيوخ قزوين ومعهم 

اوالدهم ابو موسى اجلياين وابو احلسن القطان وابو القاسم بن عمر وأبو داود الفامي فسمعوا منه مع ابنائهم مسعت 
  ت يف هذه السنة من ادركت من أصحابه جدي وغريه يثنون عليه وما

  ابو القاسم عيسى بن حممد الوسقندي املزكي )  ٤٥٤( 

متفق عليه مسع ابا زرعة وأبا حامت وحرب بن إمساعيل الكرماين التاريخ الكبري الذي كتبه عن امحد بن حنبل وارحتل 
  اىل العراق والشام ومات سنة مثاين عشرة وثالمثائة وابنه 

بن حممد الوسقندي ثقة كأبيه مسع ابا حامت وحممد بن أيوب وارحتل اىل العراق ابو حامت حممد بن عيسى )  ٤٥٥( 
ومسع مبكة مسند علي بن عبد العزيز وكتب ايب عبيد من علي وببغداد احلارث بن ايب أسامة وحممد بن غالب متتام 

  ين واقراهنما أكثر عنه علي بن العباس الفقيه ومن أهل قزوين مسع منه حممد بن إسحاق الكيسا
ابو احلسني امحد بن حممد بن احلسني بن معاوية الكاغذي مسع سليمان بن داود القزاز وابا زرعة وابا )  ٤٥٦( 

  حامت وأقراهنم مسع منه شيوخ الري وقزوين ومات سنة مثان وعشرين وثالمثائة بعد ابن ايب حامت بسنة 

  
عمار واملنذر بن شاذان وأبا زرعة وابا حامت وأمحد  ابو بكر حممد بن قازن بن العباس الرازي مسع حممد بن)  ٤٥٧( 

بن منصور الرمادي وحممد بن إمساعيل الصائغ وعمرو بن حممد العثماين باملدينة وأقراهنم وله يف احلديث تصانيف 
  وجمموعات وكان من العدول الكبار مسعت أبا العباس البصري يقول هو من شرط الصحيح 

د بن مصلح ويل قضاء الري والبالد املتصلة هبا ثقة مسع املتأخرين مث ويل بعده ابو ابو بكر حممد بن امح)  ٤٥٨( 



  بكر بن السين الدينوري 
امساعيل بن حممد بن إمساعيل الصياد الرازي ثقة مسع حممد بن يونس الكدميي واقرانه وروى عنه الكهول )  ٤٥٩( 

  الذين لقيتهم 
ع الكدميي وعمر بن جعفر السدوسي وغريمها روى عنه ابن ايب زرعة امحد بن حممد بن حيىي بن ماهك مس)  ٤٦٠( 

  احلافظ وسألته عنه فرضية وسألته عن ابن مصلح والصياد وقد روى عنهما فرضيهما 
ابو احلسن علي بن عمر بن العباس الفقيه افضل من لقيناه بالري وكان مفتيها قريبا من ستني سنة وأكثر )  ٤٦١( 

ن معاوية الكاغذي وأمحد بن خالد احلروري وحممد بن قازن ولقي باخرة شيوخ بغداد أبا عمرو عن ابن ايب حامت واب
بن السماك وأمحد بن سلمان واقراهنما وكان عاملا له يف كل علم حظ ويف الفقه كان إماما بلغ قريبا من مائة سنة 

أكثر ما عاش هذا وكان عاملا  مسعت عبد اهللا بن حممد احلافظ يقول مل يعش من اصحاب الشافعي من الفقهاء
  بالفتاوي والنظر 

جعفر بن يعقوب النفاكي مسع حممد بن هارون الروياين وابن ايب حامت ومجاعة موصوف بالعد الة وحسن )  ٤٦٢( 
  الديانة 

  ابو علي محد بن عبد اهللا االصبهاين معدل مسع ابن ايب حامت وابن معاوية وابن العطار احلافظ ثقة )  ٤٦٣( 
  علي بن حممد بن يعقوب املروزي أكثر عن ابن ايب حامت صحيح االصول والسماع )  ٤٦٤( 
ابو بكر حممد بن عبد اهللا الندمي أقام ببغداد دهرا مسع إمساعيل الصفار واقرانه ثقة يف روايته مسعت منه  ٤٦٥٩( 

فقيه كلهم غري جعفر فإين مل أر له قال احلافظ السلفي رمحه اهللا اخلليل قد مسع من الذين ذكرهتم بعد بن العباس ال
  عنه رواية 

ابو العباس امحد بن حممد بن احلسني البصري حافظ مسع ابن ايب حامت وابن معاوية ومسعته يقول كنت )  ٤٦٦( 
استملي البن ايب حامت يف االمالء وارحتل اىل خراسان مسع بنيسابور ابا حامد بن بالل وحممد بن احلسني القطان 

وخ مرو وببلخ ابن طرخان احلافظ وابا حرب واقراهنما وببخارى حممود بن إسحاق القواس صاحب واالصم وشي
البخاري وعبد اهللا االستاذ وكان عارفا بأحاديثه حافظا خرج اىل مكة سنة اثنتني ومثانني ونظر يف كتبه ابو احلسن 

  اب ابن ايب حامت الدارقطين وعلم ألهل بغداد على ألف حديث وهو آخر من مات بالري من أصح
  عبد اهللا بن حممد بن كثري البيع وابن عمه )  ٤٦٧( 
  امحد بن إبراهيم بن كثري مسعا ابن أيب حامت ثقتان يف روايتهما عنه وكانا تاجرين بالري )  ٤٦٨( 

  قزوين

م موىل ابو منني يزيد بن كيسان رأى أنس بن مالك ومسع أبا حازم سلمان االسجعي وقال قلت اليب حاز)  ٤٦٩( 
من انت قال موىل عزة االشجعية واحتج به البخاري يف الصحيح وروى عنه حديثان عن ايب حازم وكتب عن يزيد 

القدماء سفيان وشريك وغريمها مث حلقه يعلى بن عبيد وشجاع بن الوليد واقراهنما واحلفاظ جيمعون حديثه وقد 
  دخل قزوين 

  شهورين باحلديث يروى عن ابيه وغريه وولده إسحاق بن يزيد من الرواة امل)  ٤٧٠( 
وابنه حممد بن إسحاق بن يزيد بن كيسان روى عن ابيه وعن ايب هارون موسى بن حممد البكاء القزويين )  ٤٧( 

  يروي عنه ابنه إسحاق وهارون بن حيان وأقراهنما 



ه من كبار شيوخ قزوين وابنه ابو حممد إسحاق بن حممد بن إسحاق بن يزيد ابن كيسان ثقة متفق علي)  ٤٧٢( 
ارحتل اىل الري واصبهان والعراق واحلجاز روى عه ابنه حممد بن إسحاق وابو احلسن القطان وكبار شيوخ قزوين 

مث ادركه االحداث مات سنة تسع عشرة وثالمثائة روى عن هارون بن هزاري وحيىي بن عبدك وايب زرعة وايب حامت 
يب وأسيد بن عاصم وعلي بن حرب وسعدان بن نصر وأقراهنم من كل وابن واره وحممد بن عمار ويونس بن حب

  بلد وأخوه 
إبراهيم بن حممد بن إسحاق مل يترحل وكتب بقزوين عن احلسني بن علي الطنافسي وصاحل بن حممد )  ٤٧٣( 

  االزاذواري 

اه من دخل وأبو عبد اهللا حممد بن إسحاق بن حممد بن مزكي قزويين ثقة دين صاحب حديث مسع أب - ٤٧٤
قزوين من الغرباء وارحتل اىل الري اىل ابن ايب حامت واىل العراق واحلجاز وكتب عن شيوخها مات سنة ثالث 

  ومثانني وثالمثائة وقد نيف على التسعني 
وابنه ابو نعيم امحد بن حممد بن إسحاق مسع ابا احلسن القزويين القطان وابا بكر الشافعي البغدادي وأقام )  ٤٧٥( 
  غدادمتفقها وكان من الفقهاء املشهورين تويف قبل ابيه بسنتني بب
وابن عم ابيه ابو العباس امحد بن إبراهيم الفرائضي مسع عمه إسحاق وأباه وكان من الشيوخ املرضيني )  ٤٧٦( 

بن ايب  مات سنة ثالث وسبعني وثالمثائة وقد انقطع نسلهم اخربنا علي بن عمر الفقيه حدثنا ابو حممد عبد الرمحن
حامت قال مسعت ايب يقول دخلت قزوين سنة ثالث عشرة ومائتني مع خايل حممد ابن يزيد وداود العقيلي قاضيها 

  فدخلنا عليه فدفع الينا مشرسا فيه مسند ايب بكر فأول حديث رأيته فيه 

صلى اهللا عليه و سلم حدثنا شعبة عن ايب التياح عن املغرية بن سبيع عن ايب بكر الصديق قال قال النيب  - ١٩٣
خيرج الدجال من ارض يقال هلا خراسان يتبعه اقوام كان وجوههم اجملان املطرقة فقلت ليس هذا من حديث شعبة 

عن ايب التياح وإمنا هو من حديث سعيد بن ايب عروبة وعبد اهللا بن شوذب عن ايب التياح فقلت خلايل ال أكتب عنه 
ي ان اقول فخرجت ومل امسع منه شيئا هذا احلديث من سؤاالت قزوين يكتبه اال ان يرجع عن هذا فقال خايل أستح

  احلفاظ رواه عن داود عمرو اجلعفي وغريه 

  
إبراهيم بن داود بن إبراهيم العقيلي مسع أباه وهو من كبار تناء قزوين وابناه ابو سليمان وابو ايوب كانا )  ٤٧٧( 

ة سبع وثالثني ومائتني وأبو ايوب سنة تسع ومخسني وما رويا شيئا من رؤساء قزوين وتنائها تويف ابو سليمان سن
  وأليب سليمان ابن كاتب ومل يكن من الرواة وانقطع نسلهم 

حممد بن سعيد بن سابق رازي انتقل اىل قزوين ومات هبا مصاله مسجد حلراد يف املدينة ثقة كبري احملل )  ٤٧٨( 
ن ماهان واباه سعيد بن سابق ارحتل اليه ابو زرعة وأبو حامت وحممد مسع عمرو بن قيس الرازي وأبا جعفر عيسى ب

بن ايوب وسهل بن زجنلة وابنه وروى عنه القدماء من اهل قزوين عمرو بن سلمة اجلعفي وحيىي بن عبد االعظم 
وروى عنه من اهل مهذان حممد بن عمران بن حبيب ومات بقزوين سنة ست عشرة ومائتني حدثين عبد ا هللا بن 

  حممد احلافظ حدثنا علي بن إبراهيم القطان حدثنا 



عمرو بن سلمة اجلعفي القزويين سنة احدى وسبعني ومائتني حدثنا حممد ابن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أيب 
قيس عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن ابيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مرء امسع منا حديثا فبلغه كما مسعه فرب مبلغ اوعى من سامع نضر اهللا ا
  ابو احلسن علي بن حممد بن ايب شداد الطنافسي واخوه )  ٤٧٩( 
احلسن ومها ابناء اخت الطنافسيني علماء الكوفة عمر ويعلى وحممد وإبراهيم بين عبيد أقاما بقزوين )  ٤٨٠( 

حممد بن مسلم بن واره وحممد بن ايوب وروى عنهما من اهل قزوين واترحل اليهما الكبار ابو زرعة وابو حامت و
حيىي بن عبدك وحممد بن ماجه وغريمها وهلما حمل عظيم ومل يكن إسنادمها يف ذلك الوقت بعال إمنا مسعا ابن عيينة 

  ث وثالثني واخواهلما ووكيعا وحممد بن فضيل وأبا معاوية تويف احلسن سنة اثنتني وعشرين ومائتني وعلي سنة ثال
  ابو عبد اهللا احلسني بن علي بن حممد الطنافسي )  ٤٨١( 

ثقة كبري كان على قضاء قزوين اىل ان مات مسع اباه وعمه وابن ايب شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري وإبراهيم بن 
إسحاق بن حممد موسى وحممد بن مهران وحممد بن محيد واقراهنم من الكوفيني والرازيني مسع منه ابن ايب حامت و

وعلي بن مهرويه وعلي بن مجعة وعلي بن إبراهيم القطان القزوينيون واقراهنم مات سنة سبع وسبعني ومائتني وله 
  ابن يقال له 

ابو شداد إسحاق بن احلسني بن علي الطنافسي مسع اباه ما حدثنا عنه إال أبو بكر حممد بن أمحد بن )  ٤٨٢( 
  تنب وعشرين وثالمثائة ميمون قدمي املوت مات سنة اثن

أبو احلسن حممد بن علي بن حممد الطنافسي كان من الزهاد عاملا بالقراءات مسع احلديث من عمه احلسني )  ٤٨١( 
  بن علي وبالري ابن ايب حامت حدثنا عنه علي بن امحد بن صاحل املقريء 

  ده من الكوفة كبري مشهور مسع ابو حجر عمرو بن رافع البجلي انتقل من الري اىل قزوين واصل ج)  ٤٨٤( 

هشيما وابن عيينة ويعقوب بن الوليد املدين وعمار بن حممد بان اخت الثوري وجرير بن عبد احلميد وإبراهيم بن 
املختار وسلمة بن الفضل ويقعبو بن عبد اهللا االشعري ومعمرا وعبد اهللا بن املبارك وأقراهنم مسع منه ابو زرعة وأبو 

وب وأقراهنم وآخر من روى عنه بالري ابو العباس امحد بن جعفر احلمال ومسع منه بقزوين ابو حامت وحممد بن اي
عبد اهللا بن ماجه وأبو عبد اهللا الطنافسي موسى بن هارون بن حيان واقراهنم وآخر من روى عنه بقزوين حممد بن 

  ئتني مسعود بن احلارث االسدي ويوسف بن محدان املديين مات سنة سبع وثالثني وما
حدثنا علي بن امحد بن صاحل املقرئ حدثنا حممد بن مسعود االسدي حدثنا ابو حجر عمرو بن رافع  - ١٩٤

البجلي حدثنا يعقوب بن الوليد املدين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قضى النيب صلى اهللا عليه و 
  عن هشام وتابعه سلم ان اخلراج بالضمان هذا حديث يعرف مبسلم بن خالد الزجني 

  يعقوب وهو من سؤاالت حديث قزوين 
ابو سهل إمساعيل بن توبة الثقفي انتقل من الري اىل قزوين ومات هبا عامل كبري مشهور احملل ارحتل اىل )  ٤٨٥( 

وية احلجاز والعراق مسع إمساعيل بن جعفر بن ايب كثري وابن عيينة ومروان بن معاوية وحممد بن كثري الكويف وابا معا
ووكيعا وابن إدريس وزياد بن عبد اهللا البكائي ومعاذ بن معاذ العنربي والفرات بن خالد وجرير بن عبد احلميد 

واقراهنم ومسع الكثري من حممد بن احلسن الشيباين صاحب ايب حنيفة مسع منه ابو حامت وحممد بن ايوب واحلسني بن 



يان وزجنويه بن خالد املقرئ وحممد بن مسعود االسدي علي الطنافسي وحممد بن ماجه وموسى بن هارون بن ح
  وحممد بن يونس بن هارون وغريهم وآخر من روى عنه ابو بكر بن 

احلجاج املقريء وتويف سنة سبع واربعني ومائتني حدثنا علي بن امحد بن صاحل ا ملقريء حدثنا حممد بن يونس بن 
ل بن جعفر عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر ان النيب هارون حدثنا إمساعيل بن توبة الثقفي حدثنا امساعي

  صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الوالء وعن هبته 
حدثين علي بن عمر بن العباس الفقيه حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت حدثنا ايب قال كتب ايل إمساعيل بن  - ١٩٥

عن ايب إسحاق عن الرباء بن عازب قال قال النيب صلى اهللا توبة الثقفي حدثنا مصعب ابن سالم عن محزة الزيات 
عليه و سلم يا معشر من آمن بلسانه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من يتبع عورات املسلمني يتبع اهللا 

عبد  عورته ومن يتبع اهللا عورته يفضحه وهو يف جوف بيته حدثناه حممد بن إسحاق الكيساين حدثنا احلسن بن
  الرمحن 

  الشيباين حدثنا إمساعيل بن توبة وذكر مثله سواء 
ابو موسى هارون بن هزاري القزويين ثقة موصوف بالزهد واالمانة مسع ابن عيينة وعبد اجمليد بن عبد )  ٤٨٦( 

عثمان بن العزيز بن ايب رواد والقاسم بن احلكم العرين وإسحاق بن سليمان الرازي وعبد العزيز بن ايب عثمان خنت 
زائدة مسع منه جامع الصغري للثوري مسع منه امحد بن حممد بن مسلم الرازي وحممد بن مسعود االسدي وحممد بن 

احلسن بن ايب عمارة وإسحاق بن حممد الكيساين وعلي ابن مهرويه وعلي بن مجعة بن زهري وامحد بن عصام 
علي بن حممد بن مهرويه القزويين يقول كان  وغريهم مات سنة احدى وخسمني ومائتني مسعت جدي يقول مسعت

  هلارون بن هزاري بستان فيه اربعة االف اصل كرم فسمعه يقول ختمت عند كل اصل ختمة 
  ابنه موسى بن هارون بن هزاري مسع أباه وإمساعيل بن توبة )  ٤٨٧( 
إسحاق بن امحد اخلراز حدثنا وابن ابنه عبد اهللا بن موسى بن هارون بن هزاري مسع ابا حامت الرازي و)  ٤٨٨( 

  عنه جدي ومجاعة 

  و انقطع نسله وله حفدة بناته يأخذون من اوقاف وقفها عليهم 
ابو موسى هارون بن حيان التميمي ثقة كبري احملل مشهرو بالديانة والعلم واألمانة مسع منه ابو حامت وابو )  ٤٨٩( 

  زرعة وحممد بن ماجه وحممد بن مسعود االسدي 
وابنه موسى بن هارون مسع احلسن بن ملنتاب وأبا هارون البكاء وشيوخ الري مات سنة مثان وأربعني  ) ٤٩٠( 

  ومائتني 
وابنه ابو عمران موسى بن هارون بن حيان التميمي كبري احملل ارحتل اىل العراق والري مسع ابين ايب شيبة )  ٤٩١( 

منه ابن ايب حامت وإسحاق ابن حممد الكيساين وعلي بن وإبراهيم بن موسى وحممد بن مهران احلمال وغريهم مسع 
مهرويه وعلي بن إبراهيم القطان وجدي امحد ابن إبراهيم بن اخلليل وسليمان بن يزيد الفامي وأمحد بن حممد بن 

  رزمة وعبد الرزاق بن حممد مات سنة سبع وسبعني ومائتني وله من البنني اربعة كلهم رواة 
  بن موسى  ابو حيىي حممد)  ٤٩٢( 



كبري ارحتل اىل العراق مسع العطاردي والدقيقي واقراهنما وأباه بقزوين وحيىي بن عبدك وعمرو بن سلمة مسع منه 
  حممد بن امحد بن منصور الفقيه وعلي بن امحد بن صاحل املقريء وأقراهنما مات سنة ست وثالمثائة 

ارحتل اىل العراق واحلجاز وصنعاء والري مسع منه  وابو موسى هارون بن موسى شيخ قزوين املشار اليه)  ٤٩٣( 
  علي بن امحد بن صاحل وحممد بن علي بن عمر وحممد ابن إسحاق الكيساين واقراهنم مات سنة تسع عشرة وثالمثائة 

  وامحد بن موسى قدمي املوت مل يبلغ الرواية له ابن يقال له )  ٤٩٤( 
لطوسي وأقرانه مات وهو شاب واليب حيىي ابنان احدمها ابو سعيد بن امحد بن موسى مسع ابا علي ا)  ٤٩٥( 

عمران واالخر ابو االحوص وارحتال اىل العراق ومسعا وابو االحوص ارحتل اىل الشام ومسع اصحاب هشام بن عمار 
  وأبا عروبة احلراين 

عقب واليب موسى ثالث مات سنة اثنتني وستني وثالمثائة ومل يعقب ذكرا وكذا ابو عمران كان له ابن فمات ومل ي
بنني ابو نعيم وابو حصني وابو احلسني مسع ابو نعيم ابن ايب حامت والطوسي واباه واالخران مسعا اباه وشيوخ قزوين 

  وقد بقي اليب حصني حفده وقد انقرض اوالد احلسني وابو نعيم مل يعقب 
مد بن سعيد قدمي املوت مسع منه احلسن امحد بن عيسى املعروف بزجنة مسع القاسم بن احلكم العرين وحم)  ٤٩٦( 

بن يعقوب وإسحاق بن حممد الكيساين وامحد بن حممد الدينوري وغريهم حدثين عبد اهللا بن حممد احلافظ حدثين 
الزبري بن عبد الواحد حدثين ابو زرعة بن متويه القزوين حدثين خايل احلسن بن يعقوب حدثنا امحد بن عيسى زجنة 

حلكم حدثنا ابو حنيفة عن محاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول حدثنا القاسم بن ا
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

  ميمون بن عون الكاتب كان من العرب الذين تبنكوا خراسان وكان مقامه بفرغانه من )  ٤٩٧( 

ا فخطب اليه اخلليفة موسى اهلادي باهللا فزف اليه ابنته فلما حصل ببغداد قال للخليفة امللوك هبا جاللة ويسار
اسالك ان تاذن يل فأقيم بثغر قزوين مرابطا فأذن له فدخل قزوين ودخل املدنية اليت بناها اخلليفة اهلادي وتعرف 

  مبدينة موسى فبىن هبا دارين ورابط فيها وولد له ابنان 
  حممد )  ٤٩٨( 
وأمحد وكان حممد من الزهاد العلماء وكان حيضر يف كل يوم املقابر مرارا ويبكي وأمحد خرج اىل مكة )  ٤٩٩( 

واقام هبا جماورا فدخل عليه عبد الوهاب الوراق الرازي متحريا فقال له مالك فقال خرجت عام االول اىل الري 
قد ولدت يل ابنة اخرى فقال امحد بن ميمون مسها  جمددا العهد بالصبيان وكانت يل اربع بنات فورد االن كتاب انه

حجة وزوجها مين فزوجها منه ودعا له عبد الوهاب باخلري فأقام مبكة سنني مث انصرف اىل قزوين ومحل ابنه عبد 
  الوهاب من الري فولد له ثالث بنني وابنة زاهدة زوجها من إبراهيم بن مسويه العجلي فولد منها ابا العباس 

  ابنه ابو بكر حممد بن امحد بن ميمون الكاتب و)  ٥٠٠( 

  مسع شيوخ قزوين امساعيل بن توبة وأقرانه وارحتل اىل مكة فسمع حممد بن إمساعيل الصائغ وابن ايب ميسرة واخوه 
علي بن امحد بن ميمون مسع حيىي بن عبدك وبالعراق الدوري واحلسني بن علي بن عفان وكذلك مسع )  ٥٠١( 

  ابنان فاضالن عاملان كبريان كانت هلما خزانة كتب وكتبا الكثري  مبكة وأليب بكر
احدمها ابو احلسني امحد بن حممد بن امحد بن ميمون مسع بقزوين املنسجر بن الصلت واحلسني بن علي )  ٥٠٢( 



  ر الطنافسي وحممد بن حيىي بن منده االصبهاين واقراهنم حدثين عنه جدي وأيب ومجاعة من شيوخ قزوين واالخ
القاسم بن حممد بن امحد بن حممد بن ميمون كان اصغر من امحد حافظ عامل حدثونا عنه ورأيت شيوخنا )  ٥٠٣( 

  قد اثنوا عليه وأليب احلسني ابنان ادركتهما احدمها 
ابو بكر حممد بن امحد مسع إسحاق بن حممد الكيساين وحممد بن هارون بن احلجاج وعلي بن مجعة )  ٥٠٤( 

  أيب حامت وكان ابوه وعمه انتخبا له عن الشيوخ الف جزء واخوه  وبالري ابن

  
ابو يعلى زيد بن امحد مات قبل اخيه االكرب ادركته ومل يبلغ الرواية ومسعنا من ايب بكر احاديث غرائب )  ٥٠٥( 

  ومات أبو بكر سنة اربع ومثانني وثالمثائة وانقطع نسلهم 
ويعرف بيحىي بن عبدك من ولد قيس بن سعد بن عبادة قد أملى نسبه ابو زكريا حيىي بن عبد االعظم )  ٥٠٦( 

ثقة كبري احملل متفق عليه مسع بقزوين من الطنافسيني وبالري إبراهيم بن موسى وحممد بن مهران ويوسف بن واقد 
الكرمي واقراهنم وارحتل اىل احلجاز والعراق فسمع ابا عبد الرمحن املقريء وحسان بن حسان وعبد اهللا بن عبد 

املصري وعبد العزيز بن املغرية وعفان بن مسلم وعبد اهللا بن رجاء واقراهنم مسع منه الكبار وارحتل اليه ابن ايب حامت 
الرازي وابو نعيم عبد امللك ابن عدي اجلرجاين وسعيد بن عمرو الربدعي وإسحاق بن حممد الكيساين وحممد بن 

لي بن مهرويه وابو احلسن القطان مسعوا منه وكان قد كتب عن مسعود األسدي وعلي بن مجعة وأخوه حممد وع
  املقريء ما انتخب عليه امحد بن حنبل وروى عن عبد اهللا بن اجلراح القهستاين احاديث 

  يتفرد هبا مات سنة إحدى وسبعني ومائتني 
 بن عبدك حدثنا عبد حدثين ايب وجدي يف مجاعة قالوا حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان حدثنا حيىي - ١٩٦

اهللا بن اجلراح القهستاين حدثنا ابو عامرالعقدي حدثنا سفيان الثوري عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدينا ملعونة ملعون ما فيها اال ما كان هللا تعاىل مل يسنده عن سفيان اال أبو 

ح وهو ثقة ورواه غريه عن سفيان عن حممد بن املنكدر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال عامر وعنه ابن اجلرا
  ورواه مهران بن ايب عمر عن سفيان عن حممد بن املنكدر عن ابيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وابنه زكريا بن حيىي بن عبدك االنصاري يروي عن ابيه وحممد بن محيد وايب زرعة )  ٥٠٧( 

  
وابن ابنه حممد بن زكريا مسع احلسني بن علي الطنافسي واقرانه ورايت انا سبطا حملمد يقال له ابو بكر مل )  ٥٠٨( 

  يشتهر بالرواية وكان له ابن صحبين يف املكتب ومات ومل يعقب وقد انقطع نسله 
بن خالد وعبد الرمحن بن  حممد بن يزيد ويعرف مبحمد بن ايب خالد قزويين مسع عبد الرزاق وإبراهيم)  ٥٠٩( 

ابو الضحاك )  ٥١٠(  ٣مهدي قدمي املوت روى عنه حممد بن ماجه وموسى بن هارون ومل يكن يف عقبه من يروي 
املنسجر بن الصلت بن املنسجر بن الصلت القزويين جده من ناقلي اهل العراق مسع اباه الصلت عن عبد الرمحن 

ح والقاسم بن احلكم العرين وحممد بن بكري احلضرمي وغريهم صدوق ثقة بن مغرا الرازي ومسع عبد الكرمي بن رو
مسع منه الغرباء واهل قزوين روى عنه احلسن بن علي الطوسي وأبو نعيم اجلرجاين وإسحاق بن حممد الكيساين 



بن يزيد  وأمحد بن إبراهيم بن مسويه العجلي وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان وعلي بن حممد بن مهرويه وسليمان
  الفامي وآخر من روى عنه من أهل قزوين امحد بن حممد بن ميمون وتقع يف احاديثه غرائب يتفرد هبا ومات 

ـ ١٠اول سنة ست وسبعني ومائتني    ه
حدثنا احلسني بن علي بن حممد املذكر وعبد اهللا بن حممد احلافظ وغريمها قالوا حدثنا علي بن إبراهيم  - ١٩٧

جر بن الصلت حدثنا عبد الكرمي بن روح حدثنا سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن بكر ابن القطان حدثنا املنس
عبد اهللا املزين عن املغرية بن شعبة عن ابيه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم اتى سباطة قوم فبال قائما مث توضأ ومسح 

ديث الثوري عنه مل يروه عنه غري على خفيه حديث صحيح مشهور سليمان التيمي رواه عند مجاعة غريب من ح
عبد الكرمي واختلف على سليمان منهم من رواه عنه عن بكر مرسال عن املغرية ومنهم من جوده فرواه عن املغرية 

  ابو احلسن كثري بن شهاب اليماين عدل مرضي ثقة يقال إنه من األبدال مسع حممد بن سعيد بن )  ٥١١( عنه 

وغريمها مسع منه امحد بن إبراهيم بن مسويه وامحد بن اهليثم اليماين وإسحاق بن حممد سابق وعلي بن حممد الطنافسي 
  الكيساين وعلي بن مهرويه مات سنة اثنتني وسبعني ومائتني وابنه 

امحد بن كثري مسع اباه وإمساعيل بن توبة واقراهنما مات يف حد الكهولة ومل يبلغ الرواية وال يعرف له )  ٥١٢( 
  نسل اليوم 

ابو سعيدعمرو بن سلمة اجلعفي القزويين ثقة متفق عليه مسع حممد بن سعيد بن سابق وعمرو بن سلمة )  ٥١٣( 
وشيوخ الري خلف بن الوليد وغريه روى عنه امحد بن مسويه وابن مهرويه وإسحاق الكيساين وغريهم ومات سنة 

  اثنتني وسبعني ومائتني ومل يكن يف نسله من يروي 
ي احلسن بن ايوب بن مسلم من اوالد احملدثني ثقة متفق عليه مسع عبد العزيز االويسي وابا ابو عل)  ٥١٤( 

مصعب وامحد بن يونس الكويف وعلي بن حممد الطنافسي وابن توبة وغريهم مسع منه ابن مسويه وإسحاق الكيساين 
  أبو موسى احلياين وابن مهرويه وغريهم 

  مات سنة سبع ومثانني ومائتني وابنه 
حممد بن احلسن بن ايوب مسع اباه وحيىي بن عبدك واقراهنما وله وقف على اهل بيته وهو من كبار )  ٥١٥ (

  املزكني مات يف حد الكهولة ومل يكن من اوالده من يروي 
ابو القاسم سهل بن سعد بن نضله الطائي ثقة كبري روى عنه ابن مسويه وإسحاق الكيساين وابو موسى )  ٥١٦( 

قراهنم وأدركه ميسرة بن علي وابن رزمة وآخر من روى عنه حممد بن عثمان الطيب ومات حممد بن احلياين وا
  عثمان سنة تسع وستني 

ابو احلسن علي بن سعيد العسكري نزيل قزوين كان ذا فهم وعلم هبذا الشأن وله معجم الصحابة )  ٥١٧( 
ه الكبار حلفظه إسحاق الكيساين وابن مهرويه وعلي متداول بني العلماء رضيه احلفاظ إسناده متقارب لكنه روى عن

  بن إبراهيم القطان واقراهنم وآخر من روى عنه بالري شيخ يقال له مامون عمر حىت أدركه االحداث 

عثمان بن الطيب شيخ كبري احملل ثقة مسع أبا زرعة وأبا حامت وأبا قالبة وابن ايب العنبس وغريهم عدل )  - ٥١٨
ثار بقزوين قدمي املوت روى عنه علي املقربي والقدماء ومل يدركه االحداث وآخر من روى عنه مرضي له اوقاف وا

  بالري جعفر بن يعقوب الفناكي 



  واخوه علي بن الطيب مسع ابا احامت وأبا زرعة )  ٥١٩( 
  وابنه امحد بن عالن ادرك ابا حامت )  ٥٢٠( 
  ومات يف حد الكهولة  وعلي بن عثمان بن الطيب ادرك ابن ايب طاهر)  ٥٢١( 
واخوه حممد بن عثمان بن الطيب روى عن سهل بن سعد وابن ايب طاهر مات سنة تسع وستني وثالمثائة )  ٥٢٢( 

  وكان له ابن غاب فلم يقف على خربه وقد انقطع نسلهم 

  
يمان بن يزيد زجنويه بن خالد املقري مسع إمساعيل بن توبة وأبا حجر روى عنه ابو احلسن القطان وسل)  ٥٢٣( 

  الفامي وابنه 
حممد بن زجنويه كان بقزوين روى عن ايب يعلى املوصلي وعلي بن ايب طاهر وغريمها ثقة مات بأذربيجان )  ٥٢٤( 

  وقد انقطع نسلهم 
ابو عمرو يعقوب بن يوسف ويعرف بأخي حسينكا ثقة صدوق مسع القاسم بن احلكم العرين وعلي بن )  ٥٢٥( 

مها روى عنه إسحاق بن حممد الكيساين وابن مهرويه واقراهنما والقدماء وآخر من روى عنه حممد الطنافسي وغري
امحد بن حممد بن رزمة وروى عنه ابو بكر الصبغي النيسابوري االمام ويتفرد باحاديث مات سنة مثان وسبعني 

  ومائتني من اهل قزوين 
  ابو عبد اهللا حممد بن عيسى الصفار )  ٥٢٦( 

ات سنة سبع وثالمثائة قزويين ثقة متفق عليه مسع أبا حامت وأقرانه وبقزوين حيىي بن عبدك وأبا عبد اهللا قدمي املوت م
  بن ماجه ما أدركنا من يروي عنه اال علي بن امحد بن صاحل 

  وابنه علي بن حممد بن عيسى الصفار مسع اباه وابن ايب طاهر وغريمها وكان صدوقا )  ٥٢٧( 
  يسى بن علي مسع علي بن إبراهيم القطان وأباه وابن ابنه ع)  ٥٢٨( 
مجعه بن زهري بن قحطبة االزدي انتقل من الري اىل قزوين عامل بالنحو واللغة مسع هشام بن عبيد اهللا )  ٥٢٩( 

  الرازي وأقرانه روى عنه ابناه حممد وعلي 
الرازي عن احلارث بن مسلم عن حبر  وابنه حممد ثقة عامل زاهد يقال إنه من االبد ال مسع عيسى بن محيد)  ٥٣٠( 

  بن كنيز نسخة كبرية روى عنه ذلك ابو احلسن القطان وأبو داود الفامي وأدركنا من 

  اصحابه علي بن امحد بن صاحل وحممد بن سليمان بن يزيد الفامي رويا عنه هذه النسخة 
ىي بن عبدك واقراهنما وبالري أبا حامت وعلي بن مجعة بن زهري ثقة عامل مسع بقزوين هارون بن هزاري وحي)  ٥٣١( 

واقرانه وبالعراق عبيد بن شريك وحممد بن يونس ومبكة علي بن عبد العزيز وهو من شرط الصحيح مات سنة مثان 
وعشرين وثالمثائة وكان له من الكتب خبطه وخط اخيه ماال حيصى امر ببيعها وتفرقة مثنها على الفقراء واملساكني 

  وقد انقطع نسلهم 
حممد بن علي بن خشرماه قزويين قدمي املوت ثقة مسع حيىي بن عبدك وحممد بن ماجه واقراهنما روى عنه )  ٥٣٢( 

  ابنه عبد الرزاق 



وعبد الرزاق معدالصاحل مسع بقزوين موسى بن هارون بن حيان واحلسني الطنافسي وابن ايب طاهر  - ٥٣٣
  العدين حدثنا عنه مجاعة من شيوخنا واثنوا عليه وبالعراق احلضرمي وابا حصني ومبكة ابن ايب عمر 

  وأخوه ابو احلسن كان رجال صاحلا نازل االسناد ومل يبلغ الرواية ولعبد الرزاق بنون ثالثة اكربهم 
  علي بن عبد الرزاق مسع إسحاق بن حممد واقرانه مات وهو شاب وثانيهم يقال له )  ٥٣٤( 
  مات وهو شاب  امحد كان مشتغال باالدب وبشعر)  ٥٣٥( 
والثالث ابو حممد احلسن بن عبد الرزاق بن حممد كان حسن الشارة يوصف بصالة الليل والعبادة مسع )  ٥٣٦( 

  ابن مهرويه وأكثر عن ايب احلسني القطان وسليمان بن يزيد الفامي واقراهنم مسعنا منه الكثري وابنه 
  حممد  - ٥٣٧

طع نسله وكان احلسن ابن اخت عبد امللك بن العباس بن خالد مات سنة مسع ميسرة واقرانه مل يبلغ الرواية وانق
  احدى وسبعني وثالمثائة يف البادية يف طريق احلج 

ابو عبد اهللا رجاء بن محيد الواسطي دخل قزوين ومات هبا مسع يزيد بن هارون وحممد بن يزيد الواسطي )  ٥٣٨( 
  د بن مسعود االسدي مات سنة سبع ومخسني ومائتني واقراهنما مسع منه إسحاق بن حممد الكيساين وحمم

 ٧٢٢     

  اجلزء السابع من كتاب االرشاد يف معرفة علماء احلديث

  من جترئه السلفي للحافظ أيب يعلى اخلليل بن عبداهللا ابن أمحد بن اخلليل اخلليلي القزويين 

 ٧٢٤     

  اجلزء السابع من كتاب االرشاد يف معرفة علماء احلديث 
اله الشيخ ابو يعلى اخلليل بن عبد اهللا بن امحد بن اخلليل اخلليلي احلافظ رضي اهللا عنه رواية القاضي ايب الفتح مما ام

امساعيل بن عبد اجلبار املاكي عنه وعنه الشيخ االمام احلافظ ابو طاهر امحد بن حممد السلفي االصبهاين وعنه شيخنا 
قيه النبيه شرف الدين ابو احلسن علي ابن القاضي الفقيه االجنب الوجيه االمام احلافظ فخر احلفاظ مجال العلماء الف

  ايب املكارم املفضل بن علي املقدسي رضي اهللا عنه وأرضاه واحسن عقباه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على حممد نبيه وآله وسلم 
نبيه شرف الدين ابا احلسن علي بن القاضي مسعت الشيخ االمام احلافظ فخر االئمة مجال احلفاظ الفقيه العامل ال

الفقيه االجنب الوجيه ايب املكارم املفضل بن علي بن املفرج ملقدسي حرسه اهللا وابقاه بقراءيت عليه يف شهر مجادي 
الخرة سنة مثان وستمائة بالقاهرة احملروسة يقول مسعت الشيخ االمام احلافظ شيخ االسالم ابا طاهر امحد بن حممد 

د بن حممد السلفي االصبهاين رضي اهللا عنه بقراءيت عليه يقول مسعت القاضي أبا الفتح إمساعيل ابن عبد بن امح
اجلبار بن مالك املاكي بقزوين من أصله العتيق خبطه بقراءيت عليه يف صفر سنة إحدى ومخسمائة يقول مسعت أبا 

  يعلي اخلليل بن عبد اهللا بن امحد اخلليلي احلافظ إمالء يقول 



ابو بكر امحد بن حممد بن الفرج احلافظ املعروف مبتويه مسع عمرو بن سلمة اجلعفي وحيىي بن عبدك )  ٥٣٩( 
وكثري بن شهاب والصغاين ومحدان اجلوزجاين وحممد بن إمساعيل الصائغ وغريهم من القزوينيني والعراقيني 

  احلسن القطان أبو داود الفامي احاديث ومل واحلجازيني قدمي املوت مسع منه شيوخ العراق حلفظه وروى عنه ابو 

  ندرك ممن روى عنه اال علي بن امحد بن صاحل وابنه 
ابو زرعة حممد بن امحد بن حممد بن الفرج بن متويه ثقة عارف هبذا الشأن مسع بقزوين حممد بن مسعود )  ٥٤٠( 

سنة مثان وعشرين اىل الشام وكتب  االسدي ويوسف بن محدان وبالعراق ابا خليفة وزكريا الساجي مث ارحتل يف
الكثري فمات عند رجوعه يف الطريق قريبا من قرميسني سنة ثالثني وثالمثائة وهو كهل روى عنه ابن الل اهلمذاين 

  وغريه وحدثنا عنه ابنه حبديثني وابنه 
زوين علي بن مهرويه عبد اهللا بن ايب زرعة حافظ فقيه عارف باالنساب والتواريخ جامع يف العلوم مسع بق)  ٥٤١( 

وعلي بن إبراهيم القطان واقراهنما وكان له اىل العراق رحلتان احدامها سنة تسع وثالثني مسع ابا علي الصفار 
واقرانه بواسط عبد اهللا بن شوذب وبالبصرة حممد بن جعفر الزيبقي وابن داسة واقراهنما مث رجع اىل قزوين وارحتل 

  ثانيا اىل 

فاكهي وويل القضاء خبراسان وأقام هبا ست سنني وكتب عن شيوخ وقته وناظر علماء خراسان العراق ومسع مبكة ال
واشتهر فضله مث وكان عرافا مبخارج االحاديث مل نر امجع منه مات سنة سبع وتسعني وثالمثائة وهو ابن اربع 

  وسبعني سنة 
سن بن الفتح واقراهنما من شيوخ قزوين وابنه ابو زرعة حممد بن عبد اهللا مسع ابن صاحل وحممد بن احل)  ٥٤٢( 

وبالعراق الدارقطين وابن شاهني واقراهنما وباألهواز ابن عبد ان احلافظ مسع منه تاريخ البخاري واشتهيد يف سنة 
  مثان واربعمائة وقد انقطع نسله 

د العزيز الدينوري ابو علي حيىي بن زكريا املعدل املعروف حبيكويه مشهور ثقة معتمد مسع حممد بن عب)  ٥٤٣( 
  وحيىي بن عبدك وكثري بن شهاب واقراهنم أدركت مجاعة من أصحابه مات سنة مثان عشرة وثالمثائة 

وابنه ابو احلسني حممد بن حيىي بن زكريا القاضي عامل كبري مسعت ابن ثابت يقول ما رأيت بقزوين من )  ٥٤٤( 
  هر بقزوين ارحتل اىل يعرف هذا الشأن غريه مسع سهل بن سعد وعلي بن ايب طا

البصرة واىل بغداد وغريمها فسمع ابا شعيب احلراين وحممد بن حيىي املروزي وابا خليفة وزكريا الساجي وحممد بن 
عبد اهللا احلضرمي وأبا يعلي املوصلي وابن ايب سفيان وهو من املكثرين يف احلديث ويف الفقه الزم أبا العباس ابن 

ف يف االصول والفقه ويل القضاء بقزوين سنة ثالث وعشرين وثالمثائة اىل سنة سبع سريج اىل ان مات وله تصاني
وعشرين وبىن املقصورة وأمر باختاذ املنرب الذي هو بعد واستشهد يف سنة مثان وثالثني وثالمثائة واستقضى ايضا 

  هبمذان وكان متعصبا يف السنة ناصرا ألهلها وانقطع نسله 
عبد الوهاب املروزي معدل ثقة من كبار الشيوخ مسع بقزوين من امساعيل بن توبة ابو عمر حممد بن )  ٥٤٥( 

وبالري حممد بن مقاتل والسرى بن عاصم وموسى بن نصر واقراهنم مسعت أبا عبد اهللا بن حلبس يقول هو أمر 
ن امحد بن بباب اجلامع الذي يشرع اىل الدقاقني حىت يكون طريقه اىل اجلامع اقرب ادركت من اصحابه علي ب



صاحل وإمساعيل بن عبد الوهاب اخوه تأخر موته اىل بعد الثالثني مسع حيىي بن عبدك وداود بن سليمان الغازي 
  وأقراهنما ومات ابو عمر سنة ست وثالمثائة 

  
ابو عبد اهللا حممد بن امحد املروزي يكون بالري وقزوين ومنزله بقزوين يروى عن ايب يعلى البصري عن )  ٥٤٦( 
عنيب وغريه ومبكة عن ابن ايب ميسرة وأقرانه وببغداد عن احلارث بن ايب اسامة حدثين عنه ابن صاحل وغريه مات الق

  بعد الثالثني وثالمثائة 
بكر بن حممد املروزي كان اياما على القضاء بقزوين ومسع هبا امحد بن عبيد وزجنويه بن خالد ومبكة ابن )  ٥٤٧( 

  واقرانه مات بعد االربعني حدثين عنه ابن صاحل وعلي بن حممد املروزي ايب ميسرة وببغداد الكدميي 
ابو بكر حممد بن امحد بن يعقوب املرزي ثقة ولد بقزوين ومقامه بالري مسع حممد بن أيوب وعلي بن )  - ٥٤٨

  احلسني بن اجلنيد ومن بعدمها كثري السماع ثقة مسعت أبا حامت اللبان احلافظ يروي عنه ويثين عليه 
  وابنه ابو احلسني علي بن حممد بن امحد بن يعقوب املرزي )  ٥٤٩( 

كتبت عنه ثقة اكثر عن ايب حممد عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي وامحد بن خالد احلروري وابن معاوية وابن قازن 
رسان مث انتقل وابن ايب سعدان البغدادي ومن ابىن عمه حممد وبكر مساعاته كانت يف كتاب ابيه خبطه ارحتل اىل خ

  اىل الري اكثرت عنه مات سنة تسعني وثالمثائة 
ابو عبد اهللا حممد بن مسعود بن احلارث االسدي القزويين ثقة كبري احملل مسع أبا حجر عمرو بن رافع )  ٥٥٠( 

بن ويوسف بن محدان وإمساعيل بن توبة وهارون بن هزاري وأبا اخلزرج احلسني بن الزبرقان بقزوين وبالري سهل 
زجنلة وعبد السالم بن عاصم وعبد اهللا بن عمران وحممد بن محيد وأبا زرعة احلافظ ورستة االصبهاين وأمحد ابن 

عبد الرمحن املخزومي وهبمذان املرار بن محويه وحبلوان احلسن بن علي اخلالل مسع منه سننه وبالكوفة هناد بن 
ن بن أيوب وباملدينة أبا مصعب وحيىي بن املغرية وعبد اهللا السري وإمساعيل السدي وأبا سعيد االشج وبقديد سليما

  بن عمران العتكي ومبكة 

ابن ايب عمر العدين واحلسني بن احلسن املروزي وسلمة بن شبيب وحممد ابن ميمون وغريهم كتب عنه الكبار ابن 
م ولقيت من اصحابه ابا مهرويه وابن سلمة القطان وسليمان بن يزيد الفامي وعلي بن عمر الصيدناين ومن بعده

القاسم عبد العزيز بن ماك الفقيه وعلي بن امحد بن صاحل وكان عند ايب عبد اهللا بن إسحاق عنه ستة أحاديث مات 
  سنة ست وثالمثائة 

ابو جعفر حممد بن يونس بن هارون املعروف حبمويه إمام جامع قزوين مسع هبا إمساعيل بن توبة وهارون )  ٥٥١( 
مذان امحد بن بديل االيامي وببغداد إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وعبدة بن عبد اهللا بن هزاري وهب

اخلزاعي وبالكوفة أبا السائب سلم ابن جنادة وابا سعيد االشج واقراهنما ومبكة حممد بن املقريء وعبد اجلبار 
عنه ابن صاحل واخلضر بن امحد الفقيه وغريمها روى عنه الكبار إسحاق بن حممد وعلي بن إبراهيم القطان وحدثنا 

  مات سنة سبع وثالمثائة 
  ابو احلسني امحد بن حممد بن العالء القزويين )  ٥٥٢( 



  ثقة قدمي املوت مسع ابا حامت واقرانه روى عنه القدماء علي املقريء وأقرانه ومات يف حد الكهولة قبل الثالمثائة 
املقريء إمام جامع قزوين ثقة متفق عليه مسع أباه هارون بن احلجاج  ابو بكر حممد بن هارون بن احلجاج)  ٥٥٣( 

وإمساعيل بن توبة وحيىي بن عبدك وبالري ابا زرعة وابا حامت وببغداد امحد بن منصور الرمادي وحممد بن عبد امللك 
بار وأدركنا من الدقيقي وسعدان بن نصر وعباسا الدوري واقراهنم وكان مكثرا عن ايب زرعة الرازي مسع منه الك

  اصحابه مجاعة مات سنة عشرين ثالمثائة 
وابنه احلجاج بن حممد مسع اباه واحلسني بن علي الطوس وإسحاق بن حممد خرج اىل مكة وهو شاب )  ٥٤٤( 

  فمات مث وقد انقطع نسله 
مسع ابن توبة وحيىي ابو بكر حممد بن جعفر بن طرخان القزويين ثقة متفق عليه وكان من املزكني يف أيامه )  ٥٥٥( 

  بن عبدك وابا زرعة وأبا حامت لقيت من اصحابه ثالثة مات سنة مثاين عشرة وثالمثائة 
  وابنه جعفر )  ٥٥٦( 

  تويف وهو شاب وقد انقطع نسله وله اوقاف بقزوين 
ل وابا مصعب حممد بن احلسن املالكي القزويين ثقة مسع إبراهيم بن املنذر احلزامي وامحد بن حيىي االحو)  ٥٥٧( 

وحرملة ويونس بن عبد االعلى وغريهم وكان يورق مسع منه إسحاق بن حممد وعلي بن إبراهيم القطان وابن 
  مهرويه واقراهنم من القدماء مات سنة نيف وسبعني ومائتني 

ادركته وابنه احلسن مسع اباه وعلي بن ايب طاهر واقراهنما وكان له ابن يورق ومل يكن من اهل احلديث )  ٥٥٨( 
  وأنا صيب وقدا نقطع نسلهم 

ابو احلسن علي بن حممد بن احلسن ويعرف باملقربي كان يعرف هذا الشأن كتب بالري وقزوين وبالشام )  ٥٥٩( 
  والعراق وويل القضاء أياما ومسع ابن ايب طاهر وإبراهيم بن يوسف اهلسنجاين 

ريهم كتب عنه اهل قزوين ودخل اذربيجان وكتبوا عنه وأبا خليفة وأبا يعلى وحممد بن حيىي بن منده باصبهان وغ
  ومات بعد االربعني وثالمثائة 

ابو احلسن علي بن إبراهيم بن حبر الفقيه عامل جبميع العلوم التفسري والنحو واللغة والفقه القدمي مل يكن له )  ٥٦٠( 
ن ديزيل وحممد بن مفرج االزرق واحلارث نظري دينا وديانة وعبادة مسع ابا حامت الرازي ارحتل اليه ثالث سنني واب

بن ايب اسامة والقاسم بن حممد الدالل وامحد بن موسى احلمار وعلي بن عبد العزيز وإسحاق الدبري واحلسن بن 
عبد االعلى البوسي وخلقا من القزوينيني والرازيني وأهل بغداد والكوفة ومكة وصنعاء اليمن ومهذان وحلوان 

منه القدماء ابو احلسن النحوي والزبري بن عبد الواحد احلافظ مث عمر حىت ادركه االحداث وهناوند و سواهم مسع 
ولد سنة اربع ومخسني ومائتني مات سنة مخس وأربعني وثالمثائة مسعت مجاعة من شيوخ قزوين يقولون مل ير ابو 

  امللح وفضائله احلسن مثله يف الفضل والزهد و أدام الصيام ثالثني سنة وكان يفطر على اخلبز و

  أكثر من ان تعد وكان له بنون ثالثة 

  حممد ابو إبراهيم واحلسن واحلسني مسعوا أبا علي الطوسي والقدماء وماتوا



  ومل يبلغوا الرواية وأليب إبراهيم ابنان مسعا جدمها ومل يسمع 
  منهما وبقي له اسباط ليسوا من اهل العلم واما احلسن واحلسني فقد انقطع نسلهما 

ابو داود سليمان بن يزيد بن سليمان الفامي شيخ قدمي مسن ارحتل اىل صنعاء هو وابو احلسن القطان )  ٥٦١ (
وأبو منصور احلياين وعلي بن عمر الصيدناين ومسع شيوخ العراق ومكة وبالري ابا حامت واقرانه وبقزوين ابن ماجة 

ايب احلسن القطان ومات قبله سنة تسع وثالثني  واملنسجر بن الصلت واقراهنما مسع منه القدماء ممن مسع من
  وثالمثائة 

وابنه ابو سليمان حممد بن سليمان الفامي مسع حممد بن مجعة بن زهري واحلسن بن محك الرياش وامحد بن )  ٥٦٢( 
بنا املرزبان والطوسي والطربي وابن الفضل بن شاذان فمن بعدهم وبالري ابن ايب حامت وامحد بن خالد احلروري كت

  عنه الكثري 

وولد سنة سبع وتسعني ومائتني ومات اول سنة ست ومثانني وثالمثائة وكان له ابن مل يكن من اهل العلم مات بعده 
  بثالث سنني وقد انقطع نسله 

ابو احلسن علي بن حممد بن مهرويه شيخ مسن نيف على املائة مسع بقزوين هارون بن هزاري وحممد بن )  ٥٦٣( 
لدينوري وحممد بن سهل بن زجنلة وحيي بن عبدك وعمرو بن سلمة مث من بعدهم وببغداد عباسا عبد العزيز ا

الدوري والصغاين وابن ايب خيثمة فمن بعدهم وبالكوفة واحلسن بن علي بن عفان وأخاه حممدا وابن ايب العنبس 
بد االعلى مث من بعدهم وله اىل ومبكة علي بن عبد العزيز واقرانه بصنعاء إبراهيم بن برة والدبري واحلسن بن ع

العراق رحلتان وكتب ماال يعد عاليا ونازال انتخب عليه ابن عقدة ثالثة أجزاء وتويف سنة مخس وثالثني وثالمثائة ومل 
  يرزق ولدا ذكرا وكانت له بنات 

  طان واقرانه ا ابو القاسم علي بن عمر بن يزيد الصيدناين ثقة مزكي متفق عليه ارحتل مع ايب احلسن الق - ٥٦٤

صنعاء فسمع الدبري واقرانه ومبكة علي بن عبد العزيز وببغداد بشر بن موسى وحممد بن شاذان اجلوهري وحممد 
بن امحد بن النضر واقراهنم وبالري حممد بن ايوب وامحد بن حممد بن عاصم وعلي بن احلسني بن اجلنيد واحلسن بن 

  ايب طاهر مات سنة ثالث وأربعني وثالمثائة وابناه علي بن زياد وبقزوين سهل بن سعد وعلي بن 
  وحممد احلسني )  ٥٦٦( 

مسعا بقزوين إسحاق بن حممد الكيساين وابا موسى احلياين وأقراهنما وبالري ابن ايب حامت واحلروري وأبا العباس 
ن احلمريي وابن عقدة ومبكة الشحام وبالعراق احملامليني واقراهنما وبالكوفة حممد بن القاسم احملاريب وعلي بن هارو

حممد بن الربيع اجليزي وعبد الرمحن بن املقري وابن االعرايب وكان حملمد اىل الري رحلتان وأكثر عن ابن ايب حامت 
ومات احلسني سنة اثنتني وسبعني وحممد سنة ست وسبعني ومل يكن حملمد ابن ذكر وللحسني ابنان حممد وعلي حممد 

  حىت مسع من االصم واقرانه وبقزوين علي بن مهرويه مات وهو شاب محله ابوه اىل نيسابور 

ومل يبلغ الرواية وعلي مسع من ميسرة بن علي وابن رزمة وابنه امحد مسع من ابن صاحل وابن الستاذ وكان حافظا 
  عاملا هبذا الشأن تويف سنة ست وأربعمائة وقد انقطع نسلهم 

ة القزويين معدل ثقة مسع احلسني بن علي الطنافسي وموسى بن هارون ابو احلسني امحد بن حممد بن رزم)  ٥٦٧( 
بن حيان ويقعوب بن يوسف اخا حسينكا بقزوين وبالري حممد بن ايوب وغريه عمر حىت بلغ املائة مات سنة مخس 



  ومخسني وثالمثائة 
ى املوصلي وابن ايب سفيان ابو منصور حممد بن امحد بن منصور الفقيه القزويين عامل مشهور مسع ابا يعل)  ٥٦٨( 

وعمران بن موسى ابن فضالة باملوصل وببغداد ابن ايب غيالن وابن عبد ا جلبار الصويف والباغندي والبغوي وابا 
عمران اجلوين وحامد بن شعيب وبالكوفة علي بن العباس املكغانعي وعبد اهللا بن زيدان وابن عقدة وبقزوين امحد 

   الطاهر ويوسف بن عاصم وحممد بن مسعود االسدي فمن بعدهم بن كثري الدينوري وعلي بن ايب

  مات سنة ست وستني وثالمثائة 
وأخوه ابو املنذر اصغر منه مسع بقزوين احلسن بن علي الطوسي وإسحاق بن حممد الكيساين وببغداد )  ٥٦٩( 

احب زغبة تويف سنة مثان احملامليني وابن زياد النيسابوري وبالشام ابن جوصا وصاحب هشام بن عمار ومبصر ص
ومخسني وكان له بنون مسعوا من أيب احلسن القطان ومل يبلغ الرواية منهم اال ابو طلحة اكثر عن علي بن إبراهيم 
القطان وعن ابيه وعمه وتويف سنة ست عشرة وأربعمائة وابنه وسبطه مسعا ومل يبلغا الرواية وابو منصور كان له 

سرة وابن رزمة وأقراهنم االكرب استشهد وهو شاب واالخر امسه منصور تويف سنة تسع ابنان مسعا من ابيهما ومن مي
وتسعني وثالمثائة ومل يرو اال القليل مسع ببغداد مسند امحد بن حنبل من القطعيي وكان له بنون االكرب مسع معنا من 

  شيوخ قزوين وتويف سنة اثنني واربعني واربعمائة باجلبل وله ابنان 
  بو القاسم عبد العزيز بن ماك املزكي ثقة متفق عليه مسع حممد بن مسعود االسدي وإبراهيم الشهرزوري ا)  ٥٧٠( 

واحلسن بن علي الطوسي وحممد بن صاحل الطربي واقراهنم ادركته وانا صغري وقري يل عليه ورقتان وهو أول من 
  مسعت منه 

  لغ الرواية وابنه حممد مسع من ميسرة وابن رزمة ومات ومل يب)  ٥٧١( 
وسبطه امحد فقيه ثقة مسع ابن صاحل وابن إسحاق والشيوخ الذين ادركناهم تويف سنة مخس وعشرين )  ٥٧٢( 

  واربعمائة وله عقب مربزون 
وابن اخي ايب القاسم عبد اهللا بن امحد بن ماك مسع احلسن بن علي الطوسي وارحتل اىل ابن ايب حامت )  ٥٧٣( 

  ومات ومل يبلغ الرواية 
وعبد الواحد بن حممد بن امحد بن ماك ممن كثر مساعه من ايب بكر بن احلجاج وإسحاق بن حممد وابن )  ٥٧٤( 

مهرويه وعلي بن إبراهيم القطان وعلي بن مجعة فمن بعدهم وببغداد مسع إمساعيل الصفار وعلي بن حممد بن عقبة 
  ة بالكوفة أكثرنا السماع منه تويف سنة اثنتني وتسعني وثالمثائ

  ابو حممد احلسن بن احلسني بن امحد بن ماك )  ٥٧٥( 

فقيه فاضل ارحتل اىل بغداد ومسع من أيب بكر الشافعي وامحد بن جعفر اخلتلي وبقزوين مسع ابا احلسن القطان ومن 
  بعده مات سنة مخس ومثانني وثالمثائة ومل يرزق ولدا 

  ابو يعلى  - ٥٧٦
امحد الفقيهان البارعان مسع ابو يعلى ابا احلسن القطان وميسرة وابن رزمة وأبو زرعة ابناء احلسني بن )  ٥٧٧( 

وببغداد أبا بكر الشافعي وامحد بن خالد النصييب وأقراهنما ومسع ابو زرعة ببغداد امحد بن جعفر القطيعي وعبد اهللا 
عبد اهللا بن عدي احلافظ  بن ماشي وبالبصرة الفاروق بن عبد الكبري اخلطايب ويوسف بن يعقوب النجريمي وجبرجان



وابا بكر اإلمساعيلي وبنيسابور إمساعيل بن جنيد السلمي وبأسفراين شافع بن ايب عوانة مات ابو يعلى سنة اثنتني 
  ومثانني ومل يرزق ولدا وابو زرعة سنة ست وأربعمائة وتويف ابنه بعده ومل يرزق ولدا 

  
كان فقيها بارعا مسع بقزوين ابن صاحل وابن إسحاق  ابو احلسني امحد بن حممد بن يوسف بن ماك)  ٥٧٨( 

واقراهنما وببغداد أبا بكر بن شاذان والدارقطين وابن شاهني وأقراهنم مات بعد االربعمائة وكان على القضاء يف 
  بالد شىت 

اىل مكة  امحد بن حممد بن داود الفقيه ويعرف بالنساج شيخ زاهد عامل بالعربية وغريه وكان يذكر ارحتل)  ٥٧٩( 
ومسع حممد بن إمساعيل الصائغ وعبد اهللا بن أيب ميسرة وحبلوان زكريا بن حيىي احللواين وال يعرف له مساع بالعراق 
ومسع بقزوين جعفر بن ايب الليث النحوي وابن ايب طاهر وامحد بن عبيد فرخويه مات سنة تسع وثالثني وثالمثائة 

اعيل وكانا يذكران مسع سليمان إسحاق بن حممد الكيساين وابن ايب حامت وكان له ابنان احدمها سليمان واالخر امس
وابن مهرويه ومسع إمساعيل علي بن حممد بن مهرويه وعلي بن إبراهيم القطان وسليمان بن يزيد الفامي مات 

  سليمان سنة اثنتني وسبعني وإمساعيل قبله بثالثة اشهر وكان 

وابن رزمة واالخر مسع من ميسرة وابن رزمة ماتا ومل يبلغا للرواية ولالبن  لسليمان ابنان احدمها مسع من الطرباين
االصغر عقب والمساعيل كان له بنون لكن اثنان من اهل العلم احدمها حممد ابو الفرج مسع ابا منصور وابن رزمة 

ت يف حد الكهولة ومل مث من بعدهم وارحتل اىل ابن املقريء بأصبهان واىل بغداد فسمع الدارقطين وابن شاهني وما
يبلغ الرواية واالبن االصغر ناصر مسع أبا منصور وابن صاحل وغريمها مات وهو شاب مات سنة ثالث ومثانني واليب 

  الفرج عقب 
ابو حممد عبد اهللا بن امحد بن املرزبان العابد كان من الزهاد وله كرامات استشهدت منه مسع حممد بن )  ٥٨٠( 

اين واحلسن بن ايوب وابن ايب طاهر مسعت شيوخنا يثنون عليه ويذكرون فضله وكان ابن ايوب وإبراهيم اهلسنج
ايب زرعة احلافظ إذا روى عنه يف االمالء يقول حدثنا العابد ا لزاهد تويف بعد االربعني وكان خنت ابن مهرويه على 

  ابنته وكان له ابنان احدمها 
  عبد الوهاب )  ٥٨١( 

  
بو امحد عبد ا لوهاب مسع جده وأباه وكذلك ابو امحد بقي لعبد الوهاب نسل ومل يبق واالخر احلسن ا)  ٥٨٢( 

  اليب امحد 
ابو احلسن علي بن امحد بن صاحل بن محاد املقريء قيم بالقراءات من املعمرين مسع يوسف بن عاصم )  ٥٨٣( 

القرآن عن االئمة ايب عبد  الرازي وحممد بن مسعود االسدي ويوسف بن محدان والقدماء من شيوخ قزوين واخذ
اهللا االزرق والعباس بن الفضل بن شاذان ولقي ابن جماهد ببغداد وناظره مسعنا منه وكان يقرأ عليه ثالثون سنة ولد 

  سنة ثالث ومثانني ومائتني ومات سنة احدى ومثانني وثالمثائة يف شهر رمضان 
يين شيخ عامل ثقة دين مل يكن أفرض منه بقزوين مسع ابو علي احلسن بن امحد بن حسان الفرائضي القزو)  - ٥٨٤



حممد بن إبراهيم بن زياد واحلسن بن ايوب وابن ايب طاهر فمن بعدهم وبالري إبراهيم اهلسنجاين مسع منه القدماء 
  ومن مسع من ايب احلسن القطان ومات 

  قبل ايب احلسن بسنني 
سن بن علي الطوسي واقراهنما ومات يف حد الكهولة ومل ابنه حممد بن احلسن مسع إسحاق بن حممد واحل)  ٥٨٥( 

  يبلغ الرواية وقد انقطع نسله 
امحد بن احلسن بن ناجية الضيب شيخ صاحل دين مسع ابن ايب طاهر وامحد بن داود السمناين وإبراهيم بن )  ٥٨٦( 

قطان ادين وافضل منه وكان قد يوسف وغريهم مسعت ابا سعيد بن زيد املالكي الفقيه يقول مل ار بعد ايب احلسن ال
مسع منه ومسع من ايب احلسن القطان مات سنة تسع واربعني وثالمثائة وابنه علي مسع اباه وابن ابنه ناجية بن علي 

مسع ابن صاحل وشيوخ قزوين وببغداد علي بن حممد احلريب وابن شاهني والدراقطين وغريهم تويف سنة اثنتني واربعني 
  يف وهو شاب وقد انقطع نسله واربعمائة وابنه تو

ابو احلسن علي بن سعيد بن ايب العجوز شيخ مشهور له معرفة هبذا الشأن من العدول مسع أبا علي )  ٥٨٧( 
  الطوسي وحممد بن صاحل الطربي وأمحد بن جعفر اجلمال وابن ايب حامت ومن بعدهم 

  ه تويف سنة إحدى ومخسني وثالمثائة روى عنه شيوخنا وقد انقطع نسل
ابو علي عبد امللك بن العباس بن خالد شيخ زاهد مسع أبا علي الطوسي وإسحاق بن حممد الكيساين )  ٥٨٨( 

واقراهنما وبالري ابن ايب حامت واقرانه مسعت شيوخنا انه كان من االبد ال وله كرامات تويف سنة سبع وستني 
  وثالمثائة 

مسع ابن مهرويه وأبا احلسن القطان وأقراهنما إمام يف شأنه  وابنه ابو طالب علي بن عبد امللك النحوي)  ٥٨٩( 
قرأنا عليه وأخذ عنه اخللق علمه تويف يف آخر سنة مثان وتسعني وثالمثائة وخلف اوالدا صغارا اشتغلوا مبا ال يعنيهم 

  فقتلوا 
  واخوه ابو علي احلسن مسع احلديث لكنه كان كاتبا مل يسمع منه )  ٥٩٠( 
  ي ابنه مسع الكثري وقرأ الفقه مث اشتغل بالكتابة فمات يف الغربة وقد انقطع نسله وابو عل)  ٥٩١( 

  
ابو حممد عبد اهللا بن اجلراح القهستاين دخل قزوين قدميا مسع محاد بن زيد ويزيد بن زريع ومندل بن )  ٥٩٢( 

بن علي الطنافسي بقزوين  علي وأبا عامر العقدي ثقة روى عنه حيىي بن عبدك وموسى بن هارون بن حيان واحلسني
وخبراسان مسلم بن احلجاج وأدخله يف الصحيح وابو العباس السراج الثقفي دخل قزوين سنة اثنتني وثالثني 

  ومائتني ومات سنة سبع وثالثني بقهستان 
  جرير اليماين ورد قزوين مسع أبا هدبة وعمرو بن ايب قيس الرازي روى عنه )  ٥٩٣( 
  ابنه رجاء )  ٥٩٤( 

وى عن رجاء ابنه امحد بن رجاء وغريه من شيوخ قزوين وابنه رجاء مسع من ابيه ومات يف حد الكهولة وله ابنان ور
  ماتا يف الغربة وقد انقطع نسلهم 

ابو عبد اهللا حممد بن ايب معروف بريزيه ثقة مسع إمساعيل بن توبة وهارون بن هزاري وحممد بن محيد )  ٥٩٥( 



ر القطان وعلي بن امحد بن صاحل سنة اربع وثالمثائة وابنه حممد مسع عمرو بن سلمة وابن الرازي مسع منه ابو منصو
ايب طاهر مات يف حد الكهولة وابنه احلسن بن حممد كان معدال مسع ابا احلسن القطان وابا داود الفامي مات يف 

  حد الكهولة ومل يكن له ولد وقد انقطع نسله مات سنة مثانني وثالمثائة 
ابو يعلى محزة بن حممد الزيدي العلوي كان عاملا فاضال حافظا للحديث مسع بقزوين امحد بن حممد )  ٥٩٦( 

الذهيب وإبراهيم الشهرزوري وحممد بن مسعود االسدي مث من بعدهم وبالري أبا العباس اجلمال وابن ايب حامت 
اهللا ادخله يف تاريخ نيسابور وروى  ودخل نيسابور فسمع االصم وكتب عنه اهل نيسابور ورأيت احلاكم ابا عبد

  عنه احاديث وحكايات ومن شعره مات قبل االربعني وابنه 

  
ابو سليمان حممد بن محزة الزيدي كان مشتغال هبذا الشأن ادرك ابن مهرويه وأكثر عن ايب احلسن )  ٥٩٧( 

وارحتل اىل العراق سنة ست القطان وايب داود وعلي بن عمر وبالري إمساعيل الصياد وأمحد بن حممد بن حيىي 
  ومخسني فسمع شيوخ مكة وبغداد مات يف حد الكهولة سنة مخس وستني وثالمثائة وابنه 

ابو يعلى محزة بن حممد ادركته وكان من كبار اهل العلم مسع بقزوين ميسرة بن علي وابن رزمة )  ٥٩٨( 
مد بن عمر بن غالب وإبراهيم بن حممد بن وبالعراق محلة ابوه وهو صغري فسمع ابن خالد وعيسى الطوماري وحم

حيىي النيسابوري ومبكة إبراهيم بن حممد الدبيلي وجبرجان الغطريفي وكانت له فوائد انتخبها ابن نائب البغدادي 
  مسع منه الغرباء يف شبابه ومسعنا منه مات سنة إحدى وأربعمائة ومل يكن له ولد ذكر 

  زيدي وابن عمه علي بن ايب طالب ال)  ٥٩٩( 

مسع ابا احلسن القطان وأبا داود الفامي وحفص بن عمر احلافظ وحممد بن جعفر االنباري وإبراهيم بن حممد الديبلي 
وأكثر عمن بعدهم من شيوخ قزوين واردبيل وبغداد ومكة وغريها وله يف احلديث جمموعات االبواب وسفر 

  المثائة وله عقب ليسوا من أهل العلم الثوري انتخبنا منها وقرأنا عليه مات سنة سبع وتسعني وث
ابو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين مسع هبا حيىي بن عبدك وهارون بن هزاري وبالري أبا زرعة )  ٦٠٠( 

وابا حامت وارحتل اىل مصر والشام فأقام هبا ومات هناك مسع منه اهل مصر ومن شيوخ العراق ابن مظفر البغدادي 
دعي ابو احلسن وله يف االبواب غرائب ينكروهنا عليه ويتكلمون فيه مات سنة ثالث عشرة وابن حرارة الرب

  وثالمثائة ومل يكن له بقزوين عقب 
ابو عبد اهللا احلسني بن حلبس بن محويه له أبوة وله اسم بقزوين وكان لوالده مملوكان احدمها عبيد )  ٦٠١( 

  قال له ابو طالب ارحتل اىل واالخر وصيف مسعا العلم الكثري ولوصيف ابن ي

العراق وتعلم الفقه ومسع احلديث بقزوين والعراق وكان ممن يعتمد عليه يف الفتيا وأبو عبد اهللا مسع بقزوين احلسن 
بن علي الطوسي والعباس بن الفضل ابن شاذان وإسحاق بن حممد الكيساين وغريهم وبالري أبا العباس اجلمال ومل 

غريه وابن ايب حامت وأبا العباس الشحام وغريهم وبالعراق ابا عبد اهللا احملاملي وابن زياد ندرك من أصحاب اجلمال 
النيسابوري وابن خملد وغريهم مسع منه الغرباء واهل البلد وكان ثقة مات سنة سبع وسبعني وثالمثائة وكان له ابنان 

  يتزهدان وما كانا من اهل العلم وقد انقطع نسلهم 
صاحل بن حممد االزاذواري شيخ ثقة قدم قزوين قدميا مسع حيىي بن حيىي النيسابوري وعمرو بن  ابو حممد)  ٦٠٢( 



زرارة وعلي بن حجر وابن راهويه مسع منه إسحاق وإبراهيم ابناء حممد الكيساين وابن مهرويه وابو احلسن القطان 
  وامحد بن حممد بن ميمون 

ن امحد بن ميمون قاال حدثنا امحد بن حممد بن ميمون حدثنا حدثين عبد اهللا بن حممد القاضي وحممد ب - ١٩٨
صاحل بن حممد االزاذواري حدثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك بن أنس عن الزهري عن انس ان النيب صلى 

اهللا عليه و سلم هنى عن أكل البصل والكرات نيئا مل يروه عن مالك غري حيىي وهو ثقة إمام ومل نكتب اال من 
  ث صاحل هذا عنه ورد قزوين سنة حدي

  نيف وسبعني ومائتني 
  حممد )  ٦٠٢( 
واخلضر ابناء امحد بن اخلضر القزويين مات حممد سنة نيف وستني مسع احلسن بن علي الطوسي وإبراهيم )  ٦٠٤( 

الشهرزوري وحممد بن يونس بن هارون وكان ثقة اما اخلضر فأدركته مسع حممد بن يونس واحلسن بن علي 
لطوسي وحممد بن صاحل الطربي وحممد بن إبراهيم االصبهاين وأقراهنم ومن بعدهم من أهل قزوين نازال وعاليا 

فسمع ) هراة ( وبالري ابن ايب حامت ومن يف عصره وارحتل اىل نيسابور فسمع االصم واالخرم وأقراهنما ودخل 
ن السماك وأقرانه وأقام هبا يدرس الفقه على ابن شيوخها مث ارحتل سنة احدى وأربعني اىل العراق فسمع ببغداد اب

ايب هريرة ودخل واسط فسمع ابن شوذب واقرانه وبالبصرة ابن داسه واقرانه ودخل الكوفة فخرج اىل مكة فسمع 
شيوخ الوقت وكان زاهدا دينا قال كتبت بيدي ستة آالف جزء وقريء يل عليه اجزاء مات اول سنة اربع وسبعني 

  يتزوج قط وثالمثائة ومل 

ا

  
وكان له ابن اخ يقال له علي بن حممد بن اخلضر مسع ابا احلسن القطان مات سنة تسع وتسعني وثالمثائة )  ٦٠٥( 

  وقد انقطع نسلهم 

  اجلزء الثامن من كتاب االرشاد يف معرفة علماء احلديث من جترئة السلفي

  ي القزويين للحافظ أيب يعلى اخلليل بن عبداهللا ابن أمحد بن اخلليل اخلليل

 ٧٥٦     

  اجلزء الثامن من كتاب االرشاد يف معرفة علماء احلديث

مما اماله الشيخ ابو يعلي اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي احلافظ رواية القاضي ايب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار بن ماك 
شيخنا الشيخ االمام احلافظ مجال املاكي عنه رواية الشيخ االمام احلافظ ايب طاهر امحد بن حممد السلفي عنه وعنه 

العلماء الفقيه النبيه شرف الدين ابو احلسن علي بن القاضي الفقيه االجنب الوجيه ايب املكارم املفضل بن املفرج 
  املقدسي حرسه اهللا ورضي عنه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على حممد واله وسلم تسليما 



  ئمة مجال احلفاظ الفقيه النبيه شرفمسعت الشيخ االمام احلافظ فخر اال

  الدين ابا احلسن علي ابن القاضي الفقيه االجنب الوجيه 
ايب املكارم املفضل بن علي بن املفرج املقدسي رضي اهللا عنه بقراءيت عليه يف مجادي الخرة سنة مثان وستمائة ويقول 

االصبهاين بقراءيت عليه يف احملرم سنة ثالث  مسعت احلافظ شيخ االسالم ابا طاهر امحد بن حممد بن امحد السلفي
وسبعني ومخسمائة يقول مسعت القاضي أبا الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار املاكي بقراءيت عليه من اصل كتابه العتيق 

  خبطه يقول مسعت ابا يعلي اخلليل بن عبد اهللا احلافظ اخلليلي إمالء يقول 
  ابو احلسني احلسني )  ٦٠٦( 
و احلسن حممد ابنا سليمان بن محدان البزار مسعا احلسن بن علي الطوسي والعباس بن الفضل بن واب)  ٦٠٧( 

شاذان وعبد اهللا بن حممد االسفراييين وإسحاق بن حممد الكيساين وبالري ابن ايب حامت وحممد بن عمر بن شاذان 
  رواية وغريمها ادركت حممدا ومسعت منه وكان ثقة واحلسني مات قدميا ومل يبلغ ال

إبراهيم بن احلجاج الدستوائي القزويين قدمي مسع ابن عيينة مات سنة نيف ومخسني ومائتني روى عنه )  ٦٠٨( 
  أمحد بن حممد بن الفرج القزويين وقلت الرواية عنه 

ابو حممد حسان بن كثري بن حسان اهلمذاين مسع هارون بن هزاري وحممد بن عبد العزيز الدينوري وحيىي )  ٦٠٩( 
  بن عبدك مات سنة سبع عشرة وثالمثائة حدثنا عنه شيوخنا وهو ثقة 

ابنه عبد اهللا بن حسان مسع الطوسي وإسحاق بن حممد واقراهنما مات يف حد الكهولة ومل يبلغ الرواية )  ٦١٠( 
  وقدا نقطع نسل حسان 

ي بن مهرويه وأبا احلسن وعلي بن احلسن بن سعيد بن كثري حفدة عمه مسع ابا بكر وابن احلجاج وعل)  ٦١١( 
القطان وأقراهنم وارحتل اىل نيسابور فسمع االصم وشيوخ وقته ومسع ببغداد إمساعيل الصفار وكان من الفقهاء 

  استقضي بقزوين ثقة متفق عليه 

  مسعنا منه مات سنة إحدى ومثانني وثالمثائة 
  وابناه احلسن )  ٦١٢( 
  نه وقد بقي أوالدهم ليسوا من اهل العلم وعبد ا مللك مسعا أبا منصور وأقرا)  ٦١٣( 
ابو عبد ا هللا حممد بن احلسن بن الفتح ا لصفار الصويف املعروف بكيسكني مسع إبراهيم الشهرزوري وأبا )  ٦١٤( 

حامد النيسابوري وارحتل اىل العراق فسمع البغوي وابن ايب داود وابن صاعد وشيوخ بغداد يف ذلك الوقت 
ام فسمع اصحاب هشام بن عمار وأبا عروبة وزكريا بن حيىي املقدسي وأبا اخلليل احلمصي وله وارحتل اىل بالد الش

من السماعات ماال حيصى مسعنا منه سنة اربع وسبعني وقد نيف على التسعني ومات اول سنة مخس وسبعني 
  وثالمثائة 

  د املالكي الزاهد وختنه على ابنته ابو سعد حممد بن امحد بن احلسن بن احلسني بن زي)  ٦١٥( 

مل نر بقزوين مثله زهدا وديانة حمله يف الفقه كبري كان يفضل على املالكيني يف أيامه اخذ الفقه عن ايب بكر الصاحلي 
ومسع علي بن إبراهيم القطان وميسرة بن علي وامحد بن حممد بن رزمة وبالدينور عبيد اهللا بن امحد القاضي وببغداد 

الد واخلتلي وبالبصرة الفاروق وأقراهنم وكان حافظا عارفا باحلديث مات سنة سبع أبا بكر الشافعي وابن خ



  وتسعني وثالمثائة 
وابنه امحد بن حممد تفقه ببغداد ومسع الدارقطين وابن شاهني وبقزوين ابن صاحل وابن إسحاق مات يف )  ٦١٦( 

  شبابه سنة اربعمائة ومل يتزوج 
القاضي القزويين دين عامل فقيه على مذهب الكوفيني سين االصل مل يكن يف  ابو إسحاق إبراهيم بن امحد)  ٦١٧( 

وقته بقزوين احسن ديانة منه مسع حممد بن ايوب وعبد الرمحن الطهراين وأبا العباس احلمال حدثونا عنه مات سنة 
  نيف وأربعني وثالمثائة 

واملبعث وأخبار االوائل له فيه تصانيف تويف بعد  وابنه ابو عبد اهللا حممد بن إبراهيم كان عاملا باملغازي)  ٦١٨( 
  االربعمائة 

  
ابو بكر امحد بن علي الديلمي ويعرف باالستاذ عامل دين له علم بالقراءات وبالفقه على مذهب اهل )  ٦١٩( 

هيم بن الكوفة وكان عالما بالفرائض كبري احملل مسع حممد بن مسعود االسدي وحممد بن مجعة وأقراهنما وبالري إبرا
  يوسف اهلسنجاين وحممد بن جعفر االشناين الرازي وأسلم ناحية من الديلم على لسان ابيه علي 

  وابنه ابو العباس كان فقيها مسع ابا منصور وأباه وابن صاحل وأقراهنم مات سنة نيف وأربعمائة )  ٦٢٠( 
ن ايب طاهر ومل ندرك غريه من أصحابه ابو عبد اهللا حممد بن امحد بن سويد التميمي املعلم مسع علي ب)  ٦٢١( 

وعلي الطوسي وإبراهيم الشهرزوري وعبد اهللا بن حممد االسفراييىن واقراهنم مسعنا منه ومات سنة تسع وسبعني 
  وثالمثائة 

  وابنه ابو احلسن طريف )  ٦٢٢( 

  مسع ابا احلسن بن حيكويه القاضي ومات وهو كهل وقد انقطع نسلهم 
فر بن حممد بن محاد إمام جامع قزوين مسع حيىي بن عبدك واملنسجر بن الصلت واحلسني ابو حممد جع)  ٦٢٣( 

الطنافسي وأقراهنم وببغداد حممد بن اجلهم السمري وأبا إمساعيل السلمي وإمساعيل القاضي والكدميي وحممد بن 
  إسحاق السراج النيسابوري مات سنة تسع وعشرين وثالمثائة وقد انقطع نسله 

املعروف باخلشكي شيخ عامل كبري احملل مسع هارون بن هزاري ) الكديين ( ابو العباس الفضل بن السري )  ٦٢٤( 
وحيىي بن عبدك واقراهنما والكدميي وغريمها وكان يروي االخبار واحلكايات حدثنا عنه ابن صاحل وجدي ومات 

  سنة تسع عشرة وثالمثائة وله اوقاف على اقاربه وقد انقطع نسله 
ابو حممد عبد اهللا بن حممد بن خالد الرازي كان على قضاء قزوين اىل سنة احدى عشرة وثالمثائة عامل )  ٦٢٥( 

  هبذا الشأن له 

تصانيف يف املعجم حديث املقلني صاحب غرائب وأفراد ومنهم من يتكلم فيه وكان فقيها على مذهب الكوفيني 
ي والصغاين وابن العنبس واحلسن بن علي بن عفان وغريهم مسع بالري أبا زرعة وأبا حامت وبالعراق عباسا الدور

  يأيت بأحاديث ال يتابع عليها حدثنا عنه ابن صاحل وحممد بن سليمان بن يزيد مات سنة اثنيت عشرة وثالمثائة 
وابنه بكر ادرك من شيوخ ابيه مجاعة ومسع من بعدهم وشيوخ الري صاحب غرائب روى عنه الكهول )  ٦٢٦( 

  هم بالري الذين لقيت



ابو سعيد ميسرة بن علي بن احلسن بن إدريس القزويين كان إمام اجلامع من املكثرين يف احلديث مسع )  ٦٢٧( 
بالري من ايب حممد بن ايوب مائيت جزء ومسع مسند إبراهيم اهلسنجاين منه مث من بعدمها من شيوخ الري وبقزوين 

ا من الغرباء وأهل البلد مسعت من حيكي عنه يقول كتبت بيدي سهل بن سعد وابن ايب طاهر واقراهنما مث من بعدمه
  ثالثة االف جزء ومسع منه الشيوخ والكهول الذين لقيتهم 

  وابنه ابو نعيم حممد بن ميسرة )  ٦٢٨( 

مسع بقزوين احلسن بن علي الطوسي وحممد بن صاحل الطربي وإسحاق بن حممد الكيساين وبالري ابن ايب حامت وابن 
 ومن بعدهم وله جمموعات يف هذا الشأن و مات سنة مثان وستني وثالمثائة ووالده سنة ثالث ومخسني وأليب الطهراين

  نعيم ابن مسع علي بن إبراهيم القطان وجده مات يف حد الكهولة 
 ابو سعيد عبد الرمحن بن حممد بن يوسف بن ايب الليث التميمي كان إمام اجلامع وخطيبها مسع إبراهيم)  ٦٢٩( 

بن الشهرزوري وأبا علي الطوسي وإسحاق بن حممد الكيساين وأقراهنم وبالري ابن ايب حامت وابن الطهراين وغريمها 
وكان يف الفقه والقراءات له شأن كبري أدركته وأنا صغري مات سنة ثالث وسبعني وثالمثائة ومل يتزوج ومل يكن له 

  عقب 
ل ولد بالري ومسع حممد بن عاصم الرازي وحممد بن عبد اهللا بن ابو جدي ابو إسحاق إبراهيم بن اخللي)  ٦٣٠( 

  ايب جعفر ومحله ابوه اىل قزوين سنة مخس وثالثني ومائتني فأقام هبا 
  وابنه ابو عبد اهللا امحد بن إبراهيم )  ٦٣١( 

وامحد بن  مسع بقزوين ابا عبد اهللا بن ماجه وكتب مسنده واحلسني بن علي الطنافسي وموسى بن هارون بن حيان
حممد بن ايب مسلم الرازي وحممد بن إسحاق بن راهويه واحلسن بن ايوب ومن بعدهم وهبمذان ابن ديزيل وعبد 
اهللا بن هشام القواس وحممد بن عمران بن حبيب واقراهنم وبنهاوند إبراهيم بن نصر الرازي نزيل هناوند وكتب 

  قليل مسنده مات سنة سبع وعشرين وثالمثائة ومل يرو اال ال
  وابناه حممد )  ٦٣٢( 
وإبراهيم كان حممد من احلفاظ يف هذا الشأن مسع حممد بن هارون بن احلجاج وحممد بن هارون )  ٦٣٣( 

الصندوقي وعلي بن مجعة وابن مهروية وابا احلسن القطان فمن بعدهم وهبمذان عبد الرمحن بن محدان وببغداد 
هنم مات وهو شاب سنة سبع واربعني ومل يبلغ الرواية وإبراهيم مسع إمساعيل الصفار وبالكوفة ابن السري واقرا

هؤالء الشيوخ اال ابن احلجاج وكان عاملا بالفرائض مات سنة مثان وستني يف حد الكهولة وكان له ابن مسع هؤالء 
  ومات وهو ابن ستني مل يسمع منه اال مجيعه ومسعنا منه اجزاء 

  
  زجنويه القطان مسع الطوسي والكيساين واقراهنما ومات يف حد الكهولة  ابو احلسن علي بن حممد بن)  ٦٣٤( 
وابنه احلسني بن علي صاحب الصندوق مسع ابا بكر بن احلجاج وعلي بن مجعة وأبا احلسن القطان ومن )  ٦٣٥( 

   بعدهم وببغداد إمساعيل الصفار واقرانه ومبكة ابن االعرايب مسعنا منه وعمر مات يف سنة مخس وسبعني
وابنه علي بن احلسني مسع ابا منصور وابا املنذر وإبراهيم ابن ايب محاد ومن بعدهم مات ومل يبلغ الرواية )  ٦٣٦( 

  وانقطع نسله 



عبد اهللا بن زاذان ابو حممد مسع إبراهيم الشهرزوري واحلسن بن علي الطوسي وإسحاق بن حممد )  ٦٣٧( 
  بلع الرواية وله بنون اربعة الكيساين واقراهنم مات يف حد الكهولة ومل ي

  امحد وعمر وحممد وزاذان

فأما امحد فسمع إسحاق بن حممد وأبا موسى احلياين وقرأنا عليه احاديث واما عمر فسمع إسحاق وأبا موسى 
وبالري ابن ايب حامت وابن قازن وبأذربيجان امحد بن طاهر بن النجم ومجاعة غريهم وكان ثقة يف حديثه مات سنة 

انني وثالمثائة وأما حممد وزاذان فسمعا ابن مهرويه وابن القطان وسليمان بن يزيد واقراهنم مات حممد وهو مخس ومث
صيب وزاذان ابو عمر مسعنا منه وكان يؤم يف اجلامع مات سنة مثان ومثانني وأوالد عمر عبد اهللا وحممد وحممد فأما 

وميسرة بن علي وأمحد بن رزمة فمن بعدهم وكان كثري  عبد اهللا فسمع بقزوين علي بن إبراهيم القطان وهو صغري
السماع وبالري حممد بن إبراهيم بن يونس وبالدينور أبا بكر السين ومسع منه صحيح ايب عبد الرمحن النسائي 
وببغداد القطيعي وخملد الباقرحي وابن ماسي وغريهم وكان فقيها قد أقام ببغداد سنني تويف سنة اثنيت عشرة 

وأما حممد األكرب يكين بأيب احلسن مسع ابا بكر الشافعي وحممد بن امحد ابن منصور وحممد بن احلسن بن  واربعمائة
  الفتح واقراهنم وببغداد ابن املظفر وابن 

لؤلؤ وبواسط عبد اهللا بن السقا وبالبصرة هالل بن حممد بن اخي هالل الرازي وابن االسفاطي وبنهر الدير امحد بن 
ار تويف سنة مثان وثالثني واربعمائة وأما حممد االصغر يكىن بايب منصور مسع ابن صاحل وابا عبد اهللا عبيد اهللا بن سو

ابن إسحاق وببغداد الدارقطين واحلريب وابن شاهني واقراهنم وباملوصل نصر بن امحد صاحب ايب يعلى وعبد اهللا بن 
ملرزي واقراهنم تويف وهو شاب سنة احدى القاسم الصواف وبالري مسع علي بن عمر الفقيه وعلي بن حممد ا

  وتسعني وثالمثائة 
عثمان بن طلحة الزبريي وهو عثمان بن طحلة بن حممد بن عثمان بن طلحة بن حممد بن خالد بن الزبري )  ٦٣٨( 

 بن العوام دخل قزوين مرابطا وأقام هبا مسع سليمان الشاذكوين وبندار وابا موسى واقراهنم مات سنة نيف وسبعني
  مائتني 

وابنه امحد مسع حيىي بن عبدك وهارون بن هزاري واحلسني بن علي الطنافسي وأقراهنم مسع منه ابنه حممد )  ٦٣٩( 
  ومات سنة نيف وثالمثائة 

  
وابنه حممد مسع إسحاق بن حممد وعلي بن مجعة وابن مهرويه وعلي بن إبراهيم القطان وسليمان بن يزيد )  ٦٤٠( 

مد بن ميمون مسعنا منه وانتخبت عليه وعمر ومات سنة مثان وأربعمائة وقد نيف على املائة ومل الفامي وامحد بن حم
  يرزق ولدا وقد انقطع نسله 

حممد بن إبراهيم بن محك الرازي ابو سعيد قزويين من ولد جابر بن عبد اهللا االنصاري ثقة معدل مسع أبا )  ٦٤١( 
  الدينوري حدثنا عنه مجاعة مات سنة سبع وعشرين وثالمثائة حامت وحيىي بن عبدك وحممد بن عبد العزيز 

ابو بكر امحد بن حممد بن عصام القزويين ثقة مسع هارون بن هزاري وحيىي بن عبدك واقراهنما مات سنة )  ٦٤٢( 
  اربع وثالثني وثالمثائة حدثنا عنه مجاعة 



ري ثقة قدمي املوت مل حيدثنا عنه اال بكر بن حممد بن احلسن بن ايب عمارة القزويين مسع هارون بن هزا)  ٦٤٣( 
  امحد بن البغدادي القزويين وذكر انه مات قبل العشرين ومات بكر سنة 

  سبع وسبعني 
ابو سعيد عبد الرمحن بن حممد بن سعيد مسع ابا مسلم الكجي واحلضرمي وأقراهنما قدمي املوت قزويين )  ٦٤٤( 

   نازل االسناد يف وقته حدثنا عنه مجاعة
ابو احلسن علي بن امحد بن بادويه الصويف ثقة قدمي املوت مسع حممد بن ايوب وإبراهيم بن يوسف وسهل )  ٦٤٥( 

  بن سعد واقراهنم حدثنا ايب عنه ومجاعة مات بعد االربعني وثالمثائة 
خليفة وأقرانه ابو زكريا حيىي بن يعقوب بن حامد البزاز مسع حممد بن ايوب واهلسنجاين وبالبصرة ابا )  ٦٤٦( 

  وادعى انه مسع ببغداد القاسم املطرز وابن ايب غيالن مات سنة تسع وستني وثالمثائة وكان مالكي املذهب 
وابنه ابو احلسن علي بن حيىي أقام ببغداد وتفقه علي الصاحلي ومسع القطيعي وابن ماسي واقراهنما )  ٦٤٧( 

  ائة وبقزوين ابا منصور وأقرانه مات سنة تسعني وثالمث
  وابو سعيد عبد الرمحن بن حممد بن )  ٦٤٨( 

خسرماه القزويين وكان على مذهب اهل الكوفة مسع حممد بن أيوب بالري واقرانه وبقزوين سهل بن سعد واحلسن 
  بن ايوب قدمي املوت حدثين عنه ابنه بأحاديث 

القطان واقراهنم مات سنة تسع ومثانني  وابنه ابو طاهر عبيد اهللا مسع اباه وابن مهرويه وعلي بن إبراهيم)  ٦٤٩( 
  وثالمثائة 

وابنه عبد الصمد كان يتفقه على مذهب ايب حنيفة مسع معنا على شيوخ قزوين وتويف سنة اربع عشرة )  ٦٥٠( 
  واربعمائة 

  اهبر

قبل سنة امحد بن إبراهيم النكيت اهبري مسع سفيان بن وكيع وأبا السائب واقراهنما وكان يعرف مبذ مات )  ٦٥١( 
  عشر وثالمثائة حدثين عنه امحد بن إبراهيم بن بيبكان االهبري 

محري بن مخيس كان يكون بأهبر مسع أبا حامت الرازي وحيىي بن عبدك القزويين واقراهنما مسع منه القدماء )  ٦٥٢( 
  وحدثين عنه حممد بن إسحاق الكيساين والقاسم بن علقمة 

بن حامت الطائي احد العباد والزهاد عامل بالعلوم وهو من ائمة من يتصوف له  ابو بكر عبد اهللا بن طاهر)  ٦٥٣( 
إشارات وكرامات مسع بالعراق احلارث بن ايب أسامة وإمساعيل القاضي والكدميي واقراهنم ومبكة علي بن عبد 

نه وحدثين عنه العزيز والدبري بصنعاء قدم قزوين سنة مثان وعشرين فاجتمع عليه كبار اصحاب احلديث وكتبوا ع
جدي ومجاعة ومات بعد الثالثني مسعت إمساعيل بن يوسف الصويف يقول قال يل ابو بكر بن طاهر االهبري يا بين إن 

  امرنا 

  هذا بين على البأساء والضراء واجلوع واملذلة يف هذا الدار الفانية 
راهيم السراج وابا خليفة مات بعد عبد اهللا بن احلسن بن سعدويه املالكي ثقة فقيه مسع حممد بن إب)  ٦٥٤( 



  اخلمسني وثالمثائة اهبري 
ابو يعلى محزة بن حممد بن خشنام الفقيه والعامل كان على مذهب الشافعي بأهبر مسع شيوخ بغداد ابن )  ٦٥٥( 

  عبد الصمد اهلامشي وحممد بن هارون احلضرمي واقراهنما مات سنة سبع وستني وثالمثائة 
براهيم بن حممد بن ايب محاد االسدي املالكي فقيه عابد كبري احملل مسع امحد بن حممد بن ابو إسحاق إ)  ٦٥٦( 

ساكن الزجناين وحممد بن مسعود القزويين وبالعراق اجلوزجاين وابن عقدة اهبري نيف على املائة مات سنة سبع 
  ومثانني وثالمثائة 

  ري ابو بكر حممد بن عبد اهللا بن صاحل املالكي االهب)  ٦٥٧( 

املقيم ببغداد كان إمام وقته عند املالكية يف الفقه واحلديث ومعاين القرآن والنحو واللغة مسعت حممد بن امحد بن 
زيد املالكي يقول مل ار مثل ايب بكر االهبري الصاحلي دينا وديانة وعلما عرض عليه قضاء العراق فأىب ومل يقبله 

ه وبالعراق أبا يعلى االبلي وابن املعلي الشونيزي واقراهنما مات وكان يتزهد مسع شيوخ مصر وابن جوصا واقران
  سنة نيف وسبعني وثالمثائة 

أبو سعيد القاسم بن علقمة الشروطي االهبري لقي بالري ابن ايب حامت وامحد بن خالد احلروري ومن )  ٦٥٨( 
ل بن شاذان وحممد بن إبراهيم بعدمها وبأهبر احلسن بن علي الطوسي وحممد بن صاحل الطربي والعباس بن الفض

  االصبهاين ومحري بن مخيس وغريهم وكان قيما فيما يرويه وله يف الفقه والشروط حمل كبري مات سنة مثان 

  ومثانني وثالمثائة 
ابو حممد عبد اهللا بن موسى الفقيه على مذهب الشافعي اهبري زاهد مسع الشافعي وابن خالد ببغداد )  ٦٥٩( 

  اين واستشهد يف صف املسلمني سنة مثان ومثانني وثالمثائة وابن حممود الزجن

  زجنان

ابو القاسم جعفر بن حممد بن أسامة الزجناين مسع بالعراق أبا نعيم وأبا غسان وغريمها مسع منه الكبار امحد )  ٦٦٠( 
  ومائتني  بن حممد بن ساكن وهارون ابن حممد الثقفي وعلي بن حممد بن مهرويه بقزوين تويف قبل التسعني

ابو عبد اهللا امحد بن حممد بن ساكن الزجناين امام يف وقته فقها وعلما هبذا الشأن ارحتل اىل العراقني )  ٦٦١( 
واحلجاز ومصر مسع ببغداد امحد بن املقدام العجلي ويعقوب الدورقي واقراهنما وبالبصرة نصر بن علي وامحد بن 

يم واقراهنم وبالكوفة إمساعيل السدي وأبا كريب وحبلوان احلسن بن عبدة الضيب وبندار وأبا موسى وحيىي ابن حك
علي اخلالل وباملدينة أبا مصعب وحيىي بن املغرية ومبكة سعيد بن عبد الرمحن املخزومي وأبا حيىي بن املقرئ ومبصر 

  يونس بن عبد االعلى وابن اخي ابن وهب واملزين والربيع وبالري 

اهنم بكل بلد وأخذ علم احلديث عن أيب زرعة و مسع منه الكبار يروي عنه عبد الرمحن حممد بن محيد وأبا زرعة واقر
بن ايب حامت يف التواريخ وقدم قزوين بعد التسعني فسمع منه إسحاق بن حممد الكيساين وعلي بن مهرويه وعلي بن 

محاد االهبري تويف قبل إبراهيم القطان وسليمان بن يزيد وجدي وأقراهنم وآخر من روى عنه إبراهيم بن ايب 
الثالمثائة رأيت يف كتاب جدي خبطه عن امحد بن حممد بن ساكن قال مسعت الربيع واملزين يقوالن مسعنا الشافعي 
يقول وضعت كتاب اهللا على مييين وأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي يساري واالئمة بعده وانقض 



  حىت ادركت احلق جهدي منها مسائل العراق واصحاب ايب حنيفة 
ابو احلسني حممد بن هارون الثقفي الزجناين نيف على املائة مسع بالعراق بشر بن موسى وعمر بن حفص )  ٦٦٢( 

و السدوسي وحممد بن شاذان اجلوهري ومبكة علي بن عبد العزيز مسع منه كتب ايب عبيد واملسند االوسط لعلي 
  ليه ابو سعد بن زيد املالكي وأقرانه من أهل قزوين بقي اىل بعد اخلمسني وثالمثائة ارحتل ا

  وزكوه وآخر من روى عنه الفالكي 
مكي بن بندار الزجناين ارحتل اىل العراق والشام ومصر وكان حيفظ وإسناده متقارب مسع بعد الثالثني )  ٦٦٣( 

هنما رووا عنه يف االبواب حلفظه لكين رأيت عبد اهللا بن ايب زرعة القاضي واحلاكم ابا عبد اهللا النيسابوري وأقرا
  ومعرفته تويف بعد الستني وثالمثائة 

  اذربيجان

  كثري بن سجاح االردبيلي أدرك القدماء بالعراق وهو ثقة غري حافظ )  ٦٦٤( 
ابو القاسم حفص بن عمر االردبيلي إمام يف وقته عرف باحلفظ ارحتل اىل الري فسمع ابا حامت وأقرانه )  ٦٦٥( 

وهو مبتدى وبقزوين مسع حيىي بن عبدك واحلسني بن علي الطنافسي وببغداد أبا قالبة وحيىي بن ايب  ورضوا حفظه
طالب وإمساعيل القاضي وبالكوفة إبراهيم بن ايب العنبس وابن ايب غرزة وهبمذان ابن ديزيل وبنهاوند إبراهيم بن 

ه امحد بن طاهر املياجني واقرانه بأردبيل وبقزوين نصر واقراهنم بكل بلد وله تصانيف وهو من الكبار ثقة عامل مسع من
ابو عبد اهللا بن إسحاق وابو يعلى الزيدي وهبمذان ابن الل وبالعراق ابو الفضل الكويف وارحتل اليه اهل خراسان 

  مات سنة تسع وثالثني وثالمثائة 
راهيم االصبهاين وإبراهيم وابنه علي بن حفص احفظ من ابيه مسع احلسن بن علي الطوسي وحممد بن إب)  ٦٦٦( 

بن احلسن الطيان وعثمان بن نصر البغدادي مسعت ابن ايب زرعة يقول رأيته احفظ من ببغداد من اقرانه ومات يف 
  احلبس سنة تسع وستني وثالمثائة 

ق ابو علي احلسن بن عبد اهللا بن عياش كبري من احلفاظ كان ابن ثابت البغدادي يثين عليه مسع بالعرا)  ٦٦٧( 
الكدميي وحممد بن عثمان بن ايب شيبة وعلي بن سهل بن املغرية واقراهنم مات قبل حفص احلافظ بسنة وتويف حفص 

  سنة تسع وثالثني وثالمثائة 
ابو عبد اهللا امحد بن طاهر بن النجم املياجني حافظ كبري مسع بالعراق عبد اهللا بن امحد بن حنبل وأبا مسلم )  ٦٦٨( 

ارون بن روح الربدجيي وغريهم حدثين عنه عبد اهللا بن ايب زرعة احلافظ القزويين ومجاعة وكان الكجي وامحد ابن ه
  يعرف باحلافظ اخذ علم هذا الشأن عن سعيد بن عمرو الربدعي تويف بعد اخلمسني والثالمثائة 

حتل اىل الشام ومصر ابو عمرو سعيد بن عمرو الربدعي عامل هبذا الشأن متفق عليه تلمذ على ايب زرعة ار)  ٦٦٩( 
والعراقني ونيسابور وكتب عن الكبار واستدرك على ايب زرعة حبديث اخطا فيه مسع يونس بن عبد االعلى وحرملة 
والربيعني واملزين وامحد بن شيبان الرملي وابن مزيد البريويت وحممد بن عوف احلمصي وعمرو بن علي وبندار وأبا 

زهر وأقراهنم روى عنه حفص ابن عمر االردبيلي وأبو علي بن عياش وابن موسى وحممد بن حيىي الذهلي وأبا اال
  النجم املياجني وابن حرارة ا لربدعي احلافظ وله تصانيف مرضية عند العلماء 

امحد بن علي الربدعي يعرف حبرارة حافظ مذكور مسع بالعراق يعقوب الدورقي والعباس بن مزيد )  ٦٧٠( 



  بأذربيجان واقراهنما روى عنه الكبار 
وابنه حممد بن امحد حافظ مذكور ارحتل اىل العراق وايل مصر والشام مسع ابا عمري النحاس وابن جوصا )  ٦٧١( 

والبغوي وحامد بن شعيب وابن ايب داود وابن صاعد وورد قزوين والري فروى من حفظه سنتني زيادة على ثالثني 
ه غرائب وكالم يستفيده كل من رآه حدث عنه كهولنا الف حديث ومل يكن معه ورقة من االصول ويف أمالي

  وشيوخنا ومات بقزوين سنة مثان وأربعني وثالمثائة 
احلسني بن مأمون الربدعي ثقة حافظ كبري احملل مسع بشر بن عمرو بن سام الكابلي مبكة نسخة يتفرد هبا )  ٦٧٢( 

احلرب والعباس ابن يزيد وأقراهنما وبالري أبا زرعة ومسع هبا ابن املقرئ وعبد اجلبار بن العالء وبالعراق علي بن 
  وأبا حامت أكثر عنه ابن حرارة وحدثين شيخ من اهل بلده ورد قزوين حبديثني عنه 

محدان بن احلسن االردبيلي ويعرف باللحياين كان يعرف هذا الشأن وكان خنت ابن عياش على ابنته )  ٦٧٣( 
  الكهولة ومل يكثر الرواية  أكثر عن ابن ايب حامت وأقرانه ومات يف

  قم

يعقوب بن عبد اهللا االشعري كبري مسع جعفر بن ايب املغرية وهو من سكان قم عن سعيد بن جبري عن ابن )  ٦٧٤( 
عباس ويعقوب مشهور روى عنه الكبار إمساعيل بن ابان واقرانه وروى عنه ابو احلجر عمرو بن رافع البجلي 

  مسعناها من مجاعة عن امحد بن خالد احلروري عن حممد بن محيد عنه  وحممد بن محيد الرازي وله نسخة
  عيسى بن جارية تابعي وقع اىل قم يروي عن جابر بن عبد اهللا االنصاري سكن )  ٦٧٥( 

قم رجل من الفقهاء على مذهب الكوفيني استقضي هبا وكان عارفا باحلديث وله تصانيف يف ذلك مسع أبا سعيد 
ذر وغريمها حدثين عنه علي بن امحد بن علي بن يوسف الوراميين قدم علينا وروى عنه العلماء االشج وعلي بن املن

  حمله الصدق 

  ساوه

حممد بن أمية أبو امحد الساوي كبري ثقة وجده موىل عقبة بن ايب معيط القرشي مسع عثمان القطفاين )  ٦٧٦( 
  امت واقراهنم وذكره البخاري يف التاريخ ورضيه ووكيعا وغنجارا البخاري مسع منه البخاري وأبو زرعة وأبو ح

  وابنه امحد بن حممد روى عنه عن ابيه مسع منه ابو حامت ما فاته عن ابيه )  ٦٧٧( 
وابنه حممد روى عن ابيه عن جده ورد قزوين فسمع منه شيوخنا إسحاق بن حممد وابن مهرويه وعلي )  ٦٧٨( 

  بن إبراهيم القطان 
روي عن ابيه عن اجداده وحدثنا احلاكم عن حممد بن امحد عن ابيه حىت بلغ اىل اجداده وابنه امحد ي)  ٦٧٩( 

  وكان له اخ يقال له القاسم يروي عن ابيه عن اجداده 

  جرجان



ابو طبية عيسى بن مسلم لقي االعمش وسفيان ومسعدا روى عنه ابنه امحد وامحد من الكبار مسع مالك )  ٦٨٠( 
  له احاديث يتفرد هبا بن انس الثوري وغريمها و

حدثين عثمان بن إمساعيل بن خزمية االستراباذي بقزوين حدثنا ابو نعيم عبد ا مللك بن حممد بن عدي  - ١٩٩
حدثنا عمار بن رجاء حدثنا امحد بن ايب طيبة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اال اهللا مث قرأ ان اهللا عنده علم الساعة االية مل يروه عن مالك عن نافع غري و سلم مفاتيح الغيب مخس ال يعلمهن 
  امحد ورواه اصحاب 

مالك عنه عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر وهو املشهور وهذا احلديث رواه ابن ايب حامت باالجازة لعله عن عمار 
  بن رجاء عن امحد بن ايب طيبة يف فوائد الرازيني 

ق بن إبراهيم الطلقي اجلرجاين كبري عامل مسع الثوري وشريكا وعنبسة بن سعيد قاضي الري وله إسحا)  ٦٨١( 
غرائب عن سفيان وغريه روى عنه ابو نعيم وكبار اهل جرجان مسعت عثمان بن إمساعيل االستراباذي يقول مسعت 

يم فعددت احاديث فاستفاد ابا نعيم يقول قال ابو حامت هات عد علي من االحاديث احلسان السحاق بن إبراه
  ذلك 

  حممد بن عيسى الدامغاين )  ٦٨٢( 

  مسع امحد بن ايب طيبة وعفان بن سيار مسع منه حممد بن جرير الطربي وابو نعيم اجلرجاين وأقراهنما 
ابو نعيم عبد امللك بن حممد بن عدي الفقيه احلفظ من االئمة يف هذا الشأن وله تصانيف مسع اجلرجاين )  ٦٨٣( 

الطلقي وعمار بن رجاء وحممد بن عيسى الدامغاين وبالري سليمان بن داود القزاز وحممد بن عمار وابا زرعة وأبا 
حامت وبقزوين حيىي بن عبدك وببغداد احلسن بن حممد بن الصباح وعبد اهللا ابن ايوب املخرمي وعلي بن حرب 

د بن مزيد ويوسف بن سعيد بن مسلم وسليمان ابن وبالكوفة حممد بن إمساعيل االمخسي وبالشام العباس بن الولي
سيف احلراين ومبصر الربيع بن سليمان وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم واقراهنم من أهل جرجان والري وقزوين 
وبغداد والكوفة والشام ومصر وكان قد كتب عنه أهل نيسابور ومرو وخبارى حني اشخص اىل خبارى سنة ست 

ين عنه مجاعة من شيوخ نيسابور وحدثين عنه ابو عمرو بن خزمية االصم بقزوين سنة ست عشرة وثالمثائة حدث
  وسبعني وله تصانيف يف الفقه وكتاب الضعفاء يف عشرة أجزاء وغري 

ذلك وكان استاذ عبد اهللا بن عدي اجلرجاين قدميا مث ارحتل ابن عدي اىل االفاق تويف سنة اثنتني وثالثني ويقال سنة 
  المثائة ثالثني وث

ابو يعقوب إسحاق بن إبراهيم البحري احلافظ ثقة مذكور مسع بالعراق ابا قالبة وعثاما وبالشام أكثر عن )  ٦٨٤( 
هالل بن العالء الرقي وحفص بن عمر كتب عنه ابو بكر االمساعيلي وعبد اهللا بن عدي مث من بعدمها وحدثين عنه 

  ة من اهل جرجان نفر مات قبل االربعني وثالمثائ
حدثنا ابو الغيث حممد بن احلسن بن املغرية اجلرجاين قدم علينا الري واحلسني بن جعفر اجلرجاين قاال  - ٢٠٠

حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلريب احلافظ حدثنا هالل بن العالء حدثنا حممد بن عبد االعلى الصنعاين حدثنا املغرية بن 
عن ابيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن يقابلهم يقولون حنن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر عن هشام بن عروة 

  قطان البيت ال نفيض اال من مين فأنزل اهللا تعاىل مث افيضوا من حيث أفاض 



  اناس االية غريب من حديث عبيد اهللا عن هشام مل يروه غري إسحاق عن هالل ورواه ابو داود الطيالسي عن هشام 
م االمساعيلي كبري احملل يف العلم كان يعرف هذا الشأن وله تصانيف كثرية فيه ابو بكر امحد بن إبراهي)  ٦٨٥( 

ويف الفقه كبري مسع حممد بن عثمان بن ايب شيبة واحلضرمي وإمساعيل املزين الكويف صاحب ايب نعيم وأقراهنم من 
  العراقيني وهو من املكثرين يف 

مسلم والبخاري وله يف االبواب والغرائب تصانيف احلديث مث مسع من بعدهم خبراسان والري صنف على كتاب 
  كثرية كتب ايل علي يدي جعفر بن حممد الصائغ القزويين ومات بعد السبعني وثالمثائة 

ابو امحد عبد اهللا بن عدي حلافظ اجلرجاين عدمي النظري حفظا وجاللة سألت عبد اهللا بن حممد القاضي )  ٦٨٦( 
ابن قانع فقال وحيك زر قميص ابن عدي احفظ من عبد الباقي مسعت امحد  احلافظ فقلت كان ابن عدي احفظ ام

بن ايب مسلم الفارسي احلافظ يقول مل ار مثل ايب امحد بن عدي اجلرجاين فكيف فوقه يف احلفظ وكان قد لقي ابا 
  القاسم الطرباين وأبا امحد الكرابيسي واحلفاظ وقال يل كان حفظ هؤالء تكلفا 

عدي حفظه طبعا ارحتل اىل العراقني واحلجاز والشام ومصر معجمه زاد على الف شيخ ممن  وكان ابو امحد بن
لقيهم لقي بالبصرة ابا خليفة ومن هو اقدم موتا منه ومبصر اصحاب اسد بن موسى وابن عفري مسع منه الكبار من 

حممد بن ايب االشعث اقرانه وله تصنيف يف الضعفاء ما صنف احد مثله وروى حديث اجلعفريات عن حممد بن 
املصري مسعه منه ابن عقدة الكويف وقال له ما اتى احد مثلك من اهل املشرق يعين ما اتى بلدنا انشدين عبد اهللا بن 

قبيح مبن جاوز ... احلسني الفقيه انشدين ابو امحد عبد اهللا بن عدي احلافظ انشدين منصور بن إمساعيل الفقيه لنفسه 
  ... ومشس يدير علينا الشموال ... اال بدر مث جييد الغناء ... ئبه ان يقوال وشابت ذوا... االربعني 

تعيشه برغيف ... اصفع قفا كل يوم ... واحلرص شيء حييف ... يا مادح احلرص جهال ... قال فأنشدنا منصور 
 ...  

  مات ابن عدي قبل السبعني 
  حممد بن احلسن العطار اجلرجاين )  ٦٨٧( 

  بن رجاء مسع منه ابن عدي واالمساعيلي مات بعد الثالثني شيخ ثقة مسع عمار 
ابو امحد حممد بن امحد بن الغطريف العبدي كان امري الغزاة بدهستان ثقة مكثر مسع احلسن بن سفيان  - ٦٨٨

ي النسوي وعبد اهللا ابن شريويه وابن خزمية والسراج وأبا خليفة وامحد ابن احلسن الصويف وابن ايب غيالن والباغند
والبغوي وابن ايب داود وأبا العباس بن سريح القاضي واقراهنم من كل بلد وقد صنف على كتاب الصحيح 

للبخاري كتب سنة مخس وسبعني تنجزه منه القاضي ابن ايب زرعة احلافظ وانتخب عليه مائيت جزء واستعادها 
  ومات أول سنة مثان وسبعني وثالمثائة 

  امحد بن موسى )  ٦٨٩( 

بن ايب عمران روى يف األبواب قبض العلم وغسل اجلمعة احاديث مقلوبة من فعله مثل نسخة امللطي ويعرف با
وغريه وهو من الضعفاء الكذابني واحلفاظ كتبوا ذلك اعتبارا حدثنا عنه بذلك ابو حامت اخلزاعي الرازي وامحد بن 

  يف االبواب عن رجل عنه  ايب مسلم الفارسي ورأيت احلاكم ابا عبد اهللا قداخرج ذلك يف تصانيفه
امحد بن حممد بن حرب امللحمي اجلرجاين مسعت امحد بن ايب مسلم احلافظ يقول مسعت ابن عدي احلافظ )  ٦٩٠( 



يقول كان يدعي اوال انه مسع شيئا من القواريري مث روى بعد ذلك عن علي بن اجلعد واقرانه احاديث موضوعة 
  ادخلت عليه 

   بن عواد اجلرجاين امحد بن عبد اهللا)  ٦٩١( 

  روى احاديث منكرة 
ابو نصر حممد بن امحد االمساعيلي مسع اباه واالصم وإسحاق احلريب وأقراهنم وكان ثقة مات بعد السبعني )  ٦٩٢( 

  وثالمثائة 
  واخوه ابو سعد فقيه جليل مذكور مسع إسحاق احلريب ومسع االصم )  ٦٩٣( 
  ومسع ابن شاهني والدارقطين واقراهنم  وأبو معمر بن ايب سعد مسع جده)  ٦٩٤( 

  
نعيم بن عبد امللك بن عدي عارف هبذا الشأن مسع أبا مسلم الكجي واحلضرمي وأقراهنما مات بعد )  ٧٩٩( 

  االربعني وثالمثائة 

  امل

  يزيد بن خملد الطربي االملي مسع القدماء روى عنه عمر بن حممد بن إسحاق العطار الرازي احلافظ )  ٦٩٦( 
حممد بن احلسن بن نوكرد مسع علي بن عبد العزيز وإسحاق الدبري وله معرفة بالعلوم وتفسري القرآن )  ٦٩٧ (

  مات بعد االربعني 
ابو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي اشهر من ان يذكر جامع يف العلوم إمام مسع بالري حممد بن )  ٦٩٨( 

ونصر بن علي اجلهضمي وارحتل اىل الشام ومصر وال يعد شيوخه مات محيد واقرانه وبالعراق امحد بن عبدة الضيب 
  سنة تسع وثالمثائة مسع منه 

االئمة والذين اكثروا عنه علي بن موسى الدقيقي احللواين روى عنه التاريخ والتفسري وخملد بن جعفر الباقرحي 
ابن املظفر احلافظ وقد كتب اىل وشيخ روى عنه كتاب الذيل والباقون رووا عنه اليسري وآخر من روى عنه ببغداد 

  آخر بعد الثمانني روى عنه جزءا صغريا 
حممد بن هارون الروياين ثقة وله مسند مسع بالعراق بندارا وأبا موسى وحيىي بن حبيب ومبصر املزين )  ٦٩٩( 

لفناكي الرازي والربيعني وابن عبد احلكم وله تصانيف يف الفقه واحلديث وآخر من روى عنه جعفر بن يعقوب ا
  مات سنة ثالث ومثانني وثالمثائة وحممد بن هارون مات سنة سبع وثالمثائة 

  نيسابور

  قال هالل بن العالء الرقي شجرة العلم اصلها باحلجاز ونقل ورقها اىل العراق ومثرها اىل خراسان 
كا وزهري بن معاوية وأقراهنم ابو عبد اهللا احلسني بن الوليد من اهل نيسابور لقي الثوري وشعبة ومال)  ٧٠٠( 

  روى عنه الكبار من شيوخ نيسابور قال البخاري مات قبل العشرين ومائتني 



أخربين ابو بكر بن عبد ان احلافظ فيما كتب ايل حدثنا عبد اهللا ابن شاهني حدثنا حممد بن يزيد السلمي  - ٢٠١
  عن ابيه عن ايب هريرة قال قال النيب  حدثنا احلسني بن الوليد حدثنا ابو حنيفة عن سهيل بن ايب صاحل

صلى اهللا عليه و سلم من كان مصليا بعد اجلمعة فليصل بعدها اربعا هذا خطأ اخطأ فيه من روى عن احلسني وال 
يعرف اليب حنيفة عن سهيل مسعت ابا علي عبد الرمحن بن حممد النيسابوري يقول ملا مسعت من ابن عبد ان حديث 

جعت اىل البصرة فقال يل علي ابن حممد بن موسى غالم عبيد بالبصرة يا أبا علي مسعت من ايب حنيفة عن سهيل ر
ابن عبد ان حديث ايب حنيفة عن سهيل فقلت نعم فتبسم وقال قال يل ابو العباس بن عقدة إمنا وقع هذا الغلط 

  على من روى عن احلسني بن الوليد فلم يلق احلسني ابا حنيفة فهذا ال يفرح به 
ابو زكريا حيىي بن حيىي الزاهد العدل املتفق عليه املخرج يف الصحيحني مسع مالكا وسليمان بن بالل )  ٧٠١( 

  واقراهنما روى عنه الكبار وروى عنه حممد بن حيىي الذهلي 

والبخاري وأكثر عنه يف الصحيح ومسلم بن احلجاج ومن بعدهم من حفاظ احلديث مات سنة نيف وعشرين وقال 
رت عنده وأنا صغري وقرئ عليه ولكين مل اضبط فلم ارو عنه حدثين امحد بن حممد بن عمر الزاهد السراج حض

  بنيسابور حدثنا حممد بن إسحاق الثقفي حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاهنشاه حدثنا حيىي بن حيىي وكان عاقال 
ت يف حد الكهولة ثقة روى عبد الوهاب بن حبيب ثقة روى عن نافع عن ايب نعيم ومالك بن انس وما)  ٧٠٢( 

  عنه االجالء 
وابنه حممد بن عبد الوهاب ثقة متفق عليه مسع حماضر ابن املورع واحلسني بن الوليد وعلي بن عثام )  ٧٠٣( 

وخالد بن خملد وغريهم مسع منه البخاري ومسلم واخرجه يف الصحيح ومكي بن عبد ان وابن خزمية والسراج 
  واحلسن بن علي 

عنه ابن ايب حامت باالجازة حدثين القاسم بن علقمة االهبري حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت قال  الطوسي وروى
اخربين حممد بن عبد الوهاب النيسابوري فيما كتب ايل حدثنا احلسني بن الوليد النيسابوري حدثنا شعبة عن يعلى 

عليه و سلم رضا اهللا يف رضا الوالدين وسخط بن عطاء عن ابيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
اهللا يف سخط الوالدين وهذا حديث عزيز من حديث شعبة جودة عنه زيد بن ايب الزرقاء املوصلي وسهل بن محاد 

  بن غياث واحلسني بن الوليد وغريهم اوقفوه عن عبد اهللا بن عمرو 
 الصحيحني روى عنه البخاري ومسلم وابن عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ثقة متفق عليه وخمرج يف)  ٧٠٤( 

خزمية والسراج مث مكي ابن عبد ان وابو حامد الشرقي وآخر من روى عنه ابو حامد بن بالل مسع ابن عيينة وحيىي 
  القطان وابن مهدي وهبز بن اسد وأقراهنم وابوه 

  
  بشر مسع ابن عيينة وغريه ثقة روى عنه الكبار من اهل نيسابور )  ٨٠٥( 
وجده احلكم قال حججت فسألت مالكا والثوري عن املقام مبكة جماورا او االذان خبراسان فقاال يل )  ٧٠٦( 

  االذان خبراسان افضل من اجلوار فرجعت اىل خراسان بقوهلما 
اجلارود بن يزيد ابو الضحاك من اهل نيسابور روى عن الثوري ويهز بن حكيم وغريمها ضعفوه ونقم )  ٧٠٧( 

  عليه 



حلديث حدثنيه امحد بن حممد بن احلسني احلافظ حدثنا علي بن امحد الفارسي ببلخ حدثنا حممد بن الفضيل  - ٢٠٢
البلخي الزاهد حدثنا اجلارود بن يزيد عن هبز بن حكيم عن ابيه عن جده اترعون عن ذكر الفاجر مىت يعرفه الناس 

يان احاديث ال يتابع عليها وابن ابنه حافظ كان يقول اذكروه مبا فيه حيذره الناس مل يروه عن هبز غريه وله عن سف
  ليت جدي مل حيدث هبذا احلديث 

علي بن عثام العامري الكويف دخل نيسابور واستوطنها حىت مات كبري حمدث ابن حمدث كان حيىي بن )  ٧٠٨( 
  حيىي يعتمد عليه يف اجلرح والتعديل روى عنه حممد بن رافع 

ا من كبار شيوخ نيسابور وكان له يف النحو واللغة رأس مال مسع سعري بن اخلمس وحممد بن عبد الوهاب وغريمه
  وأباه وغريمها ومات سنة عشر ومائتني ويتفرد 

حبديث عن سعري حدثناه حممد بن إسحاق الكيساين وحممد بن سليمان الفامي قاال حدثنا احلسن بن علي  - ٢٠٣
بن عثام حدثنا سعري بن اخلمس عن مغرية عن إبراهيم عن علقمة الطوسي حدثنا حممد بن عبد الوهاب حدثنا علي 

عن عبد اهللا حديث الوسوسة وحدثين عبد اهللا بن حممد بن علي بن زياد حدثنا عبد اهللا بن حممد بن الشرقي حدثنا 
ساده يف حممد بن عبد الوهاب حدثنا علي بن عثام به ورواه ابو حامت الرازي عن علي بن عثام وتكلم يف ايب حامت ح

مساعه من علي ابن عثام حدثنا عبد اهللا بن حممد القاضي والقاسم بن حممد من اصل كتاب علي بن إبراهيم قاال 
حدثنا علي بن إبراهيم القطان حدثنا ابو حامت ح وحدثين القاسم بن علقمة حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت حدثنا ايب 

ه وهذا احلديث ارسله ابو عوانة عن مغرية عن إبراهيم عن عبد اهللا قال قرات على علي بن عثام العامري فذكر مثل
  قال 

جرير بن عبد احلميد وأبو جعفر الرازي عن مغرية عن إبراهيم قال رجل يا رسول اهللا فذكر حديث الوسوسة قال 
د يل عبد اهللا بن حممد القاضي احلافظ اعجب من مسلم كيف ادخل هذا احلديث يف الصحيح عن حممد بن عب

الوهاب وهو معلول فرد مسعت علي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي يقول مسعت ابا الفضل العباس بن معاذ 
يقول مسعت أبا امحد حممد بن عبد الوهاب يقول قال يل علي بن عثام يا أبا امحد احب ان تكون حمترفا فان املؤمن 

  اذا احتاج اول ما يبذل دينه 
مد بن رافع النيسابوري عامل ثقة خمرج يف الصحيحني مسع عبد الرزاق بن مهام وحممد بن ابو عبد اهللا حم)  ٧٠٩( 

  احلسن بن آتش الصنعانيني وغريمها 

روى عنه البخاري ومسلم وإبرهيم بن ايب طالب وأبو العباس السراج وحممد بن إسحاق بن خزمية مات بعد 
  الثالثني ومائتني 

 بن فارس الذهلي إمام متفق عليه يقارن بأمحد وإسحاق ارحتل اىل العراق ومصر ابو عبد اهللا حممد بن حيىي)  ٧١٠( 
والشام واحلجاز مسع عبد الرمحن بن مهدي وأبا عاصم وحماضر بن املورع وجعفر بن عون وأبا عبد الرمحن املقرى 

بن بكري وأقراهنم وله وعبد الرزاق وإبراهيم بن خالد وأبا املغرية وحممد بن يوسف الفريبايب وابن ايب مرمي وا
تصانيف مرضية عند العلماء كتب عنه بالعراق أقرانه وقرأ امحد بن حنبل عليه البنيه مسع منه ابو زرعة وأبو حامت 

  وأبو داود السجستاين وأبو العباس السراج 



العراق روى وابنه حيىي بن حممد بن حيىي الذهلي الشهيد ثقة متفق عليه يشارك اباه يف كثري من شيوخ )  ٧١١( 
  عنه السراج وابو حامد الشرقي وعبد الرمحن بن ايب حامت قتله امحد بن 

عبد اهللا بن نوح سنة نيف وستني ومائتني وله قصة عجيبة وكان يلقب حبيكان ومن زهده خيرجه السلمي يف مقامات 
  االولياء ومات والده حممد بن حيىي سنة ست ومخسني 

الكويف ورد نيسابور وأقام هبا مسعت احلاكم أبا عبد اهللا يقول هو من العلماء  احلسني بن الفضل البجلي)  ٧١٢( 
الذين محلهم عبد اهللا بن طاهر الذين نقلهم من العراق فأقام بنيسابور وهو ثقة مأمون مسع الثوري وإسرائيل 

  واقراهنما 
بن صاحل بن هاين حدثنا احلسني بن حدثنا علي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي حدثين ابو جعفر حممد ا - ٢٠٤

الفضل البجلي حدثنا سامل بن إبراهيم حدثين عكرمة بن عمار عن حيىي بن ايب كثري عن ايب سلمة عن جابر قال قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا وقعت احلدود فال شفعة تفرد به عكرمة عن حيىي ليس اال هكذا ويف الصحيح 

  ري عن ايب سلمة عن جابر من حديث معمر عن الزه

امحد بن يوسف السلمي النيسابوري ثقة مأمون خمرج يف الصحيحني مسع عبد الرزاق والفريايب وأبا )  - ٧١٣
عاصم وغريهم من شيوخ العراق روى عنه مسلم بن احلجاج وأبو العباس السراج ومكي بن عبد ان وأبو حامد 

  ن حممد بن زياد النيسابوري مات قبل الستني ومائتني الشرقي وابن ايب داود السجستاين وعبد اهللا ب

  
ابو االزهر امحد بن االزهر مسع ابا عاصم وأبا عامر العقدي وجعفر بن عون وغريهم من شيوخ العراقيني )  ٧١٤( 

ع يف مجاعة فأطل٢وبصنعاء عبد الرزاق اال انه روى عن عبد الرزاق حديثا انكروه عليه قال ابو االزهر كنت ببغداد 
  حيىي بن معني فقال أي كذاب فيكم 

روى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس عن النيب  - ٢٠٥
  صلى اهللا عليه و سلم انه قال لعلي انت سيد يف الدنيا سيد يف االخرة احلديث 

مع عبد الرزاق اىل الصحراء فحدثين هبذا احلديث  فقلت أنا فقال وحيك جئت بطامة قال ابو االزهر خرجت يوما
حدثنا به حممد بن امحد بن عبدوس عن عبد اهللا بن حممد الشرقي عن ايب االزهر وال يسقط ابو االزهر هبذا فإن ابا 

حامد الشرقي وكان إماما يف وقته قال استغنينا عن العراق ببنادرة احلديث بنيسابور حممد بن حيىي الذهلي وعبد 
رمحن بن بشر وايب االزهر ومات ابو االزهر سنة مثان ومخسني ومائتني حدثين حممد بن امحد بن عبدوس املزكي ال

وأنا سألته حدثنا امحد بن حممد ابن حيىي بن بالل حدثنا ابو االزهر امحد بن االزهر حدثنا مالك بن سعري عن هشام 
 عليه و سلم قال ان اهللا ال يقبض العلم احلديث مل نكتبه بن عروة عن ابيه عن عبد اهللا بن عمرو ان النيب صلى اهللا

  اال من حديث ايب االزهر عن مالك 

  
ابو حممد عبد اهللا بن هاشم بن حيان الطوسي ثقة كبري مسع حيىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن مهدي )  ٧١٥( 

وسي وابن ايب داود وابو حامد الشرقي وابا عاصم ووكيعا واقراهنم روى عنه مسلم والسراج واحلسني بن علي الط



  يروي عنه باالجازة واخوه عبد اهللا مسع منه مات سنة اربع ومخسني ومائتني 
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن علي بن زياد حدثنا مكي بن عبد ان حدثنا عبد اهللا بن هاشم ح وحدثنا حممد  - ٢٠٦

ا احلسن بن علي الطوسي حدثنا عبد اهللا بن هاشم حدثنا بن إسحاق الكيساين وحممد بن سليمان الفامى قاال حدثن
إبراهيم بن عيينة حدثنا مسعر وشعبة وسفيان عن حمارب بن دثار عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

حممد عليه و سلم نعم االدام اخلل مل يروه من حديث شعبة اال إبراهيم ومل جيمع بينهم ايضا غريه وحدثنا امحد بن 
  الزاهد بنيسابور حدثنا ابو حامد الشرقي حدثنا حممد بن حيىي قال قال حممد بن عباد حدثنا إبراهيم بن عيينة وقال 

  الشرقي وكتب ايل عبد اهللا بن هاشم حدثنا إبراهيم بن عيينة بإسناده مثله 
قطن بن إبراهيم ابو حممد ثقة من أهل نيسابور مسع حفص بن عبد اهللا واجلارود بن يزيد وغريمها روى )  - ٧١٦

  عنه مكي والشرقي وأقراهنما مات سنة مثان ومخسني ومائتني 
مسع حفص بن عبد اهللا واجلارود بن يزيد وغريمها روى عنه ابن ايب داود  حممد بن عقيل النيسابوري)  ٧١٧( 

  والسراج وعبد اهللا بن حممد بن زياد ثقة مات سنة نيف ومخسني ومائتني 
  ابو احلسن علي بن احلسن بن ايب عيسى الداراجبردي )  ٧١٨( 

عبد الرمحن املقرئ وعبد اجمليد بن عبد  ثقة متفق عليه سئل بعض احلفاظ يف أيامه فقال ذاك الطيب املطيب مسع أبا
العزيز بن ايب رواد وأبا جابر حممد بن عبد امللك روى عنه عن احلسن بن ايب جعفر عن حممد بن جحادة نسخة مسع 

منه مسلم بن احلجاج وحممد بن إسحاق بن خزمية وأبو حامد الشرقي واقراهنم وآخر من روى عنه بنيسابور ابو 
مأمون مات قبل الستني حدثين امحد بن حممد الزاهد حدثنا ابو حامد الشرقي حدثنا علي بن حامد ابن بالل ثقة 

احلسن بن ايب عيسى حدثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ حدثنا مهام حدثنا سفيان ومنصور وزياد بن سعد وبكر بن وائل 
النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر  كلهم يذكر انه مسعه من الزهري حيدث ان ساملا اخربه ان اباه اخربه انه رأى

وعمر ميشون امام اجلنازة غري ان بكرا وحده مل يذكر عثمان وذكر األخرون عثمان قال ابو حامد مل يكن هذا عند 
حممد بن حيىي الذهلي وال يعرف عثمان اال هاهنا ويف هذا احلديث كالم كثري الن هذا يتفرد به سفيان بن عيينة عن 

   عليه و سلم واحلفاظ استقصوا على سفيان يف هذا حىت ان محيد بن الربيع النيب صلى اهللا

قال حضرت ابن عيينة وقيل له ان معمرا وابن جريج خيالفانك فيه وال يسنداه فقال الزهري حدثنيه مسعته من فيه 
ي كذلك قال يعيده ويبديه مرارا الست احصيه عن سامل عن ابيه ورواه حجاج بن حممد عن ابن جريج عن الزهر

امحد ابن حنبل إمنا اجده من حديث ابن عيينة ومل يسمع ابن جريج هذا من الزهري وهذا مهام اقدم من ابن عيينة 
جيمع بني هؤالء عن الزهري وعند احلفاظ ان كل من رواه مسندا دلس به ومن حديث بكر بن وائل ال يعرف اال 

عن زياد بن سعد وذلك خطأ فاحش وإمنا رواه عن مهام  من حديث مهام عنه وقد رواه بعض الضعفاء عن سفيان
  عمرو بن عاصم الكاليب البصري ومن حديث عبد اهللا بن يزيد املقرئ عن مهام ضعيف جدا 

 ٨١٩     

 ٨٢٠     



  اجلزء التاسع من كتاب االرشاد يف معرفة علماء احلديث

اهللا رواية القاضي ايب الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار  مما أماله الشيخ ابو يعلى اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي احلافظ رمحه
بن حممد املاكي عنه رواية االمام احلافظ ايب طاهر امحد بن حممد السلفي عنه وعنه شيخنا االمام احلافظ مجال العلماء 

لي املقدسي بقية السلف الفقيه النبيه شرف الدين ابو احلسن علي بن القاضي الفقيه األجنب ايب املكارم الفضل بن ع
  رضي اهللا عنه وارضاه 

  بسم اهللا الرمحن الرمحن وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم تسليما

مسعت الشيخ االمام احلافظ مجال العلماء بقية السلف الفقيه العامل النبيه شرف الدين ابا احلسن علي بن القاضي 
سي رضي اهللا عنه وأرضاه بقراءيت عليه يف شهر مجادي الفقيه االجنب ايب املكارم املفضل بن علي بن املفرج املقد

االخرة سنة مثان وستمائة يقول مسعت الشيخ احلافظ مجال الدين شيخ االسالم ابا طاهر امحد بن حممد بن امحد 
 السلفي االصبهاين رضي اهللا عنه بقراءيت عليه يقول مسعت القاضي أبا الفتح إمساعيل بن عبد ا جلبار بن حممد املاكي
رمحه اهللا بقزوين من اصله العتيق خبطه بقراءيت عليه يف صفر سنة احدى ومخسمائة يقول مسعت ابا يعلى اخلليل بن 

  عبد اهللا بن امحد احلافظ اخلليلي إمالء يقول 
حامد بن حممود املقرئ ويعرف حبامد بن ايب حامد من اهل نيسابور ثقة مسع إسحاق بن سليمان الرازي )  ٧١٩( 

إبرايهم وعامر بن خداش وغريهم مسع منه ابن خزمية ومكي بن عبدان وأبو حامد الشرقي وابن بالل ومكي بن 
  وهو ثقة مأمون 

خشنام بن الصديق النيسابوري امسه حممد ويلقب خبشنام ثقة مسع محاد بن حيىي وعبيد اهللا بن موسى )  ٧٢٠( 
راق روى عنه مكي بن عبدان وأبو حامد الشرقي وخالد بن عبد الرمحن املخزومي وغريهم من شيوخ احلجاز والع

  واقراهنما مات قبل الستني ومائتني 
حدثين امحد بن حممد بن عمر الزاهد بنيسابور حدثنا ابو حامد الشرقي حدثنا حممد بن الصديق خشنام  - ٢٠٧

د اهللا قال قال حدثنا خالد بن عبد الرمحن املخزومي حدثنا مسعر بن كدام عن حمارب بن دثار عن جابر بن عب
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات يشرك باهللا دخل النار غريب من 

  حديث مسعر عن حمارب مل يروه عنه غري خالد واملعروف من حديث ايب الزبري عن جابر 
  ابو احلسن علي بن سعيد النسوي )  ٧٢١( 

عبد الصمد بن عبد الوارث وأبا عاصم مسع منه ابن ايب خيثمة والسراج وابو ) و ( ا داود نزيل نيسابور ثقة مسع أب
  حامد الشرقي وقد روى عنه مسلم بن احلجاج أحاديث 

عتيق بن حممد النيسابوري قدمي املوت مات سنة سبع ومخسني ومائتني مسع أبا شيبة إبراهيم بن عثمان )  ٧٢٢( 
خزمية والعباس الفرنداباذي حدثين عبد اهللا بن حممد بن علي بن زياد حدثنا العباس  وسفيان بن عيينة روى عنه ابن

بن منصور الفرنداباذي حدثنا عتيق بن حممد حدثنا ابو شيبة بأحاديث مات عتيق قبل اخلمسني ومائتني مسعت امحد 
ول قلت المحد بن حنبل بن حممد الزاهد بنيسابور مسعت ابا حامد الشرقي يقول مسعت علي بن سعيد النسوي يق

  مسع احلسن من ايب هريرة قال واهللا ما رآه قط 



  
حممد بن إبراهيم البوشنجي ثقة إمام يف وقته مسع حيىي بن عبد اهللا بن بكري مبصر وروى عنه املوطأ وابا )  ٧٢٣( 

حداث قال ابن صاحل حمبوب بن موسى وحممد بن كثري وابن ايب شيبة مسع منه ابن خزمية مث عمر حىت ادركه اال
خزمية لوال خبله بالعلم ملا احتجت ان ادخل العراق ومصر مات بعد الثمانني وأدركه من عاش اىل بعد الستني 

  وثالمثائة 
  مسلم بن احلجاج القشريي صاحب الصحيح وهو أشهر من ان تذكر فضائله مات يف حد )  ٧٢٤( 

ه عبد الرمحن وابن صاعد ببغداد واقرانه وبنيسابور ابو الكهولة مسع منه ابو حامت مع جاللته حني قدم الري وابن
حامد الشرقي وروى عنه ابن خزمية أحاديث وصحيحه بنيسابور ما ادركنا من يرويه عاليا وكان عند احلاكم ايب 

  عبد ا هللا عن رجلني عنه ومات بعد الستني 
جارا البخاري وابا معاوية وغريهم ابو احلسن علي بن احلسن الذهلي ويعرف باألفطس مسع وكيعا وغن)  ٧٢٥( 

  مسع منه مجاعة مات قبل اخلمسني وهو صدوق غري خمرج من أهل نيسابور 
إبراهيم بن نصر السورياين ثقة إمام مسعت احلاكم ابا عبد ا هللا بنيسابور يقول هو أول من أظهر احلديث )  ٧٢٦( 

  ووكيعا وغريهم مات بعد حيىي بقليل  بنيسابور بعد حيىي بن حيىي مسع مروان بن معاوية وابن عيينة

  
ابو عبد اهللا حممد بن اشرس كبري معروف مسع عبد الصمد بن حسان وعامر بن خداش لكنه يروي عن )  ٧٢٧( 

الضعفاء سليمان بن عيسى السجزي وغريه فما يقع يف حديثه من املناكري فمنهم ال منه مسع منه امحد بن العتري 
وعلي بن إبراهيم املزكي وغريمها قالوا حدثنا امحد بن حممد بن سلمة م حدثنا حممد بن  حدثنا احلاكم ابو عبد اهللا

اشرس حدثنا عبد الصمد بن حسان حدثنا سفيان الثوري عن حممد بن حممد املنكدر عن جابر بن عبد اهللا عن النيب 
ولن يصلحه اال السخاء وحسن صلى اهللا عليه و سلم عن جربيل عن اهللا تعاىل قال إن هذا الدين ارتضيته لنفسي 

اخللق فأكرموه بيهما ما صحبتموه وهذا من حديث سفيان عن ابن املنكدر ال يعرف وإمنا احلديث معروف برواية 
  عبد اهللا بن ايب بكر عن ابن املنكدر وهو ضعيف وال يدري على من حيمل هذا فعبد الصمد اليعرف مبثل هذا 

وق مسع عمر بن هارون وقد روى عنه عن حيىي بن سعيد األعمال عامر بن خداش النيسابوري صد)  ٧٢٨( 
  بالنيات 

ابو العباس حممد بن إسحاق بن )  ٧٢٩( مسعت احلاكم ابا عبد اهللا يقول هو ثقة مأمون مات قبل الثالثني ومائتني 
بن راهويه وأبا  إبراهيم الثقفي السراج ثقة متفق عليه من شرط الصحيح مسع قتيبة وحممد بن ابان البلخي وإسحاق

قدامة السرخسي وعبد االعلى بن محاد وبشر بن الوليد الكندي وأمحد بن منيع وابا مهام وحممد بن الصباح 
اجلرجاين وداود بن رشيد وهناد بن السري وأبا كريب وأبا مصعب وابن أيب عمر العدين واقراهنم ومن بعدهم 

وتبحره ومسعت من حيكي انه قال كتبت عن الف ومخسمائة وكان يكتب عن االقران ومن هو اصغر منه سنا لعلمه 
مسعت بعض شيوخ نيسابور انه قال حضرت عند حيىي بن حيىي وقرئ عليه لكين مل اضبط ) و ( بل زدت عليه 

  لصغري فلم ارو ذلك روى عه الكبار بالعراق ونيسابور مسع منه حممد 



بلدنا قبل السبعني اسحاق بن حممد الكيساين وجعفر بن  ابن إمساعيل الترمذي يف سنة نيف وسبعني ومسع منه اهل
حممد بن محاد إمام اجلامع وحدثين محد بن عبد اهللا املعدل عن احلسن بن هاشم عن ايب حامت الرازي احاديث رواها 

عن السراج ومسع منه احلسن بن سفيان وابن خزمية واقراهنما مث احلفاظ بعدهم كأيب علي وإبراهيم بن ايب طالب 
وغريمها تويف اول سنة اثنيت عشرة وثالمثائة ويقال ان مولده قبل العشرين ومائتني وحدثين عي بن حممد حدثنا 

عتاب بن حممد احلافظ حدثين حممد بن إسحاق السراج قال كتب ايل ابن ايب الدنيا من بغداد يا أخي عزيز علي 
  ... عزيز علينا ان نراك كذالكا  ٥دة اجتفو خليال مل خينك مو... جفاء مثلك وما انت اال كما قيل 

  حدثين امحد بن حممد بن عمر الزاهد بنيسابور من اصل كتابه حدثنا حممد بن

  إسحاق الثقفي حدثنا حيىي بن اكثم 
وحممد بن يونس احلمال قاال حدثنا حممد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن انس ان 

سلم صلى على قرب بعدما دفن حديث جليل مل يروه عن غندر اال امحد بن حنبل وحيىي بن  النيب صلى اهللا عليه و
  معني فتابعهما حيى وحممد ومل يرو عنهما اال السراج مسعت امحد بن حممد الزاهد 

بنيسابور يقول مسعت ابا العباس السراج يقول مسعت عبد اهللا بن أمحد ابن حنبل يقول حدثين زياد بن أيوب ونظن 
انك مسعته من زياد قال مسعت عباد بن العوام يقول كلمت بشرا املريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كالمهم 

  ينتهي اىل ان يقولوا ليس يف السماء شيء 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي السراج اخو ايب العباس وإمساعيل وهو قدمي املوت مات بعد )  ٧٣٠( 

لعراق ابو علي الصفار وابن قانع وباجلبل ابو احلسن القطان واقرانه مسع حيىي بن حيىي الثمانني ومائتني مسع منه با
وغريه وهو ثقة حدثين عبد الصمد بن امحد بن حلبس اخلوالين احلمصي بالري حدثين حممد بن إبراهيم بن إسحاق 

بن ابان الواسطي عن جرير الثقفي النيسابوري ببيت املقدس حدثين ايب حدثين اخي حممد بن إسحاق عين عن حممد 
بن حازم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اتى اجلمعة فليغتسل وحدثنا احلسن بن 

  عبد الرزاق حدثنا علي بن إبراهيم 

  القطان حدثنا إبراهيم بن إسحاق به 
نة يقارن بأمحد وإسحاق قدمي املوت مسع حماضرا حممد بن أسلم الطوسي قال ابن خزمية مل ار مثله دينا وديا)  ٧٣١( 

وعبيد اهللا بن موسى واقراهنما بالعراق ومبكة ابا عبد الرمحن املقري وله كتاب االربعني حدثونا عن ايب علي الطوسي 
  عنه مات سنة مخس وأربعني ومائتني 

ق انه إمام االئمة مسع خبراسان ابو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية النيسابوري اتفق يف وقته اهل الشر)  ٧٣٢( 
  علي بن حجر وعتبة بن عبد اهللا اليحمدي وإسحاق بن راهويه وحممد بن رافع 

وبالعراق حيىي بن حبيب بن عريب وأمحد بن عبدة الضيب ونصر بن علي اجلهضمي وأمحد بن منيع ومبصر أصحاب 
كذلك ابو حامد الشرقي واقراهنما الشافعي واصحاب ابن وهب وغريهم روى عنه احلسن بن سفيان أحاديث و

وروى عنه ائمة الدنيا يف وقتهم من الفقهاء مثل امحد بن إسحاق الصبغي وحممد بن ايب زكريا اهلمذاين وآخر من 
روى عنه بنيسابور سبطه حممد بن الفضل روى عنه خمتصر املختصر وغريه سألت عنه احلاكم ابا عبد اهللا فتبسم 



ابن خزمية ما كنت اعيب عليه فضال عن سبطه قلت هو من شرط الصحيح قال هذا وقال لو كان كلب على باب 
ال اقول ومات قبل السراج بسنتني وله من التصانيف ما ال يعد يف احلديث والفقه مسعت محد بن عبد اهللا املعدل 

زمية فقال وحيكم هو يقول مسعت عبيد اهللا بن خالد االصبهاين يقول سئل عبد الرمحن بن ايب حامت عن ايب بكر بن خ
يسئل عنا وال نسئل عنه هو إمام يقتدى به حدثين بعضهم عن ايب امحد احلافظ قال مسعت من مسع الربيع بن سليمان 

  يقول استفدنا من هذا الفىت الشعراين ايب بكر اكثر ما استفاد منا يعين ابن خزمية 

امحد بن حممد الشرقي حدثنا ابو بكر حممد بن حدثنا امحد بن حممد الزاهد بنيسابور حدثنا ابو حامد  - ٢٠٨
إسحاق بن خزمية حدثنا عبد اجلبار ابن العالء حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال مسعت ابن عمر يقول 
جاء رجل اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين مررت فرأيت مع بناتك او تلقانك رجال فقال لعله اخوهن ابن 

ال ابو بكر هذا حديث غريب قرأ علينا عبد اجلبار يف آخر حديث عمرو بن دينار مل يروه عن عبد اجلبار ابيهالة ق
  غري ابن خزمية 

ابو الفضل العباس محزة النيسابوري كبري عامل ثقة مسع خبراسان والعراق والشام مسع هشام بن عمار )  ٧٣٣( 
 احلواري مسعت احلاكم أبا عبد اهللا يثين عليه ويوثقه روى ودحيما وحممد بن إمساعيل بن عياش وروى الزهد عن ايب

عنه امحد بن إسحاق الصبغي واقرانه وحفدته حممد بن عبد اهللا بن سليمان ويعرف بالعمايل حافظ عامل مسع جده 
  واقرانه حدثونا عنه ومات العباس سنة نيف وسبعني ومائتني 

  
بوري ثقة مسع علي بن احلسن الدارجبردي واحلسن بن هارون ابو الفضل حممد بن علي بن زياد النيسا)  ٧٣٤( 

واقراهنما مسع بالعراق حدثنا عنه سبطه ابو القاسم عبد اهللا بن حممد بن علي بن حممد بن زياد وهو ثقة سألته عن 
  خربه فقال مات سنة مثان عشرة وثالمثائة 

احلسن بن الوليد واقراهنما روى عنه مكي بن احلسن بن هارون النيسابوري قدمي مسع مكي بن إبراهيم و)  ٧٣٥( 
  عبدان وابو حامد الشرقي وأثنيا عليه مات سنة نيف وستني ومائتني 

ابو بكر حممد بن امحد بن دلويه الدقاق ثقة مسع أبا الزهر وحممد بن حيىي وأمحد بن يوسف السلمي )  ٧٣٦( 
  ات سنة نيف وعشرين وثالمثائة والبخاري اثنوا عليه وزكاه احلاكم يف كتاب النيسابوريني م

ابو بكر حممد بن محدون بن خالد النيسابوري حافظ كبري مسع قطن بن عبد اهللا وامحد بن حفص وعيسى )  ٧٣٧( 
بن امحد البلخي وبالشام حممد بن عوف وأمحد بن شيبان ومبصر ابن عبد احلكم والربيع ويونس وغريهم مسع منه 

  ن مهرويه وعلي بن إبراهيم القطان وسليمان بن يزيد الفامي القزوينيون حفاظ العراق ومسع منه ببغداد اب

  وأدركت من اصحابه حممد بن امحد بن عبدوس املزكي وعبد اهللا بن حممد بن علي بن زياد 
حدثين حممد بن امحد بن عبدوس املزكي إمالء بنيسابور حدثنا ابو بكر حممد بن محدون بن خالد بن يزيد  - ٢٠٩

سن بن مسعود العسقالين حدثنا ادم ابن ايب إياس حدثنا حممد بن كثري املصيصي حدثنا ابن املبارك عن حدثنا احل
شعبة عن حممد بن املنكدر قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول دخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا مريض 

اية الفرائض غريب حسن جدا يف  بوضوء فتوضأ مث نضح علي من وضوءه فافقت فقلت أنا يل من اخوات فنزلت
حديث االقران آدم عن حممد ومها قرنان وحممد يوافق ابن املبارك يف شيوخ الشام بل ادرك من مل يدركه ابن املبارك 



  مل يروه اال احلسن وهو ثقة 
ول ما رأيت ابو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ويعرف باألخرم ثقة حافظ مسعت احلاكم ابا عبد اهللا يق)  ٧٣٨( 

  مثله ديانة وعلما 

مسع حممد بن عبد الوهاب وحامد ابن ايب حامد وإبراهيم بن عبد اهللا وغريهم عمر حىت نيف على التسعني مسع منه 
  القدماء وادركه احلاكم وأقرانه وكتب عنه اخلضر بن امحد وعلي بن احلسن الفقيهان من اهل بلدنا 

ك من ادركه حممد بن يعقوب واحلسن مسع بالعراق حيىي ابن ايب طالب احلسن بن يعقوب أيضا عمر ادر)  ٧٣٩( 
وابا قالبة واقراهنما ماتا بعد الثالثني قريبا من أربعني حدثين احلاكم ابو عبد اهللا حدثنا احلسن بن يعقوب اخو حممد 

نافع عن ابن عمر حدثنا حيىي ابن ايب طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطا حدثنا مالك بن انس وأسامة بن زيد عن 
  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اتى اجلمعة فليغتسل مل يروه عن اسامة اال ابن وهب وعبد الوهاب 

ابو حامت مكي بن عبدان التميمي إمام يف وقته ثقة متفق عليه مسع عبد اهللا بن هاشم وعبد الرمحن بن بشر )  ٧٤٠( 
م وأخذ العلم يف هذا الشأن عن البخاري ومسلم وروى تصانيف مسلم وامحد بن حفص وحممد بن عقيل وأقراهن

  عنه روى عنه ابو علي احلافظ وأبو أمحد الكرابيسي وابو عمرو الصغري واقراهنم ادركت مخسة 

  نفر من اصحابه مات بعد العشرين 
لرمحن بن بشر وحممد بن ابو حامد امحد بن حممد بن احلسن الشرقي امام يف وقته بال مدافعة مسع عبد ا)  ٧٤١( 

حيىي وأبا االزهر وأمحد ابن يوسف السلمي وقطن بن إبراهيم وحممد بن عقيل وأمحد بن حفص ذو تصانيف اخذ عنه 
ابو علي احلافظ واقرانه مات سنة مثان عشرة وثالمثائة مسعت امحد بن ايب مسلم الفارسي احلافظ يقول مسعت عبد 

مل ار احفظ واحسن سردا من ايب حامد الشري كتبت مجعه اليوب السختياين  اهللا بن عدي اجلرجاين احلافظ يقول
  واقرأ عليه من كتابه ويقرا معي حفظا من اوله اىل آخره 

حدثين عبد اهللا بن حممد بن علي بن زياد حدثنا ابو حامد الشرقي حدثنا سختويه بن مازيار حدثنا مالك  - ٢١٠
بد اهللا بن أرقم انه قام من الصالة مث قال ليصل بكم احدكم فإين مسعت بن سعري عن هشام بن عروة عن ابيه عن ع

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا اراد احدكم اخلالء 

  وحضرت الصالة فليبدأ باخلالء حديث صحيح جيمع من رواه عن هشام ومل نكتبه من حديث مالك االعنه 
بن الشرقي اخو ايب حامد وهو اكرب سنا منه مسع عبد اهللا بن هاشم ابو حممد عبد اهللا بن حممد بن احلسن )  ٤٢( 

وحممد بن حيىي وأبا االزهر وأقراهنم ليس بالقوي عندهم مات قبل اخيه مبديدة مسع منه الكبار الذين مسعوا من اخيه 
لرزاق مل ار حدثين حممد بن امحد بن عبدوس عنه عن ايب االزهر احلديث الذي انكروه على ايب االزهر عن عبد ا

  احدا ذكره بالشر اال انه ليس مبحل اخيه يف العلم والديانة 
  ابو حامد امحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزار )  ٧٤٣( 

مسع حممد ابن حيىي وأبا االزهر وامحد بن حفص وعلي بن احلسن الدارجبردي واحلسن بن حممد بن الصباح 
هنم وهو بالعراق اعلى من ايب حامد الشرقي مسع منه الكبار وهو ثقة الزعفراين وحممد بن إمساعيل االمحسي واقرا

مأمون بقي اىل سنة احدى وثالثني وثالمثائة حدثين حممد بن امحد بن عبدوس من أصل كتابه وأنا سألته حدثنا ابو 
بيه عن عبد حامد امحد بن حممد بن حيىي بن بالل حدثنا ابو االزهر حدثنا مالك بن سعري عن هشام بن عروة عن ا



  اهللا بن عمرو قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا ال يقبض العلم احلديث 
ابو بكر حممد بن احلسني القطان النيسابوري مسع حممد بن حيىي وامحد بن يوسف السلمي وغريمها ثقة )  ٧٤٤( 

  بقي اىل سنة اثنتني وثالثني وهو آخر من روى عن هؤالء الثقات 
و علي حممد بن علي بن عمر املذكر يروي عن ايب االزهر وعتيق بن حممد وغريمها اتفق اهل نيسابور اب)  ٧٤٥( 

  انه ضعيف ومل يدرك الشيوخ الذين روى عنهم واحلاكم ابو عبد ا هللا اذا 

  روى عنه يقول حدثنا حممد بن علي بن عمر املذكر ان حلت الرواية عنه بقي اىل سنة بضع وثالثني 
و حامد امحد بن علي بن احلسن املقرئ يروي عن ايب االزهر وعتيق بن حممد وايب فروة الرهاوي وحممد اب)  ٧٤٦( 

بن عون وغريهم وهو ضعيف جد اال يعول عليه احلاكم يقول حدثنا ابو حامد ان حلت الرواية عنه وحدثين حبديث 
  ايب فروة الرهاوي عنه وقال قريء عليه من اصل عتيق 

امحد بن إسحاق بن ايوب الصبغي الفقيه مسعت احلاكم ابا عبد اهللا كلما يروي عنه ليجمع بني ابو بكر )  ٧٤٧( 
مجاعة يقول وابو بكر هو االمام املقدم كان عاملا باحلديث والرجال واجلرح والتعديل ويف الفقه كان املشار اليه يف 

  جلنيد وبقزوين يعقوب بن وقته ثقة مأمون مسع إمساعيل القاضي ومتتاما والكدميي وبالري ابن ا

يوسف اخا حسينكا عن القاسم بن احلكم العرين وغريهم مسع منه الكبار احلافظ وله بنيسابور دار وقفها على اهل 
العلم من الغرباء ويسكنها الفضالء ووقف عليهم من الضياع ما يكفيهم لطعامهم ولباسهم وقد كتب على احلافظ 

ول الدين من كان مذهبه هذا وهي بعد عامرة قال احلاكم ما عهدت بنيسابور انه يسكنها وذكر قصة طويلة من اص
احسن ديانة منه وأكرب نفسا وروى عنه من اهل الري مجاعة من الكرباء وبقزوين ابو علي اخلضر بن امحد وعلي بن 

  احلسن بن سعيد الفقيهان توىف بعد االربعني وثالمثائة 
ظ بنيسابور حدثنا امحد بن إسحاق الصبغي حدثنا يعقوب بن يوسف حدثنا حدثين حممد بن عبد اهللا احلاف - ٢١١

سعيد بن حيىي االصبهاين حدثنا سعري بن اخلمس عن إبراهيم اهلجري عن ايب االحوص عن عبد اهللا قال من سره ان 
  يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادي هبن احلديث 

عنه ورواه ابو عبد اهللا بن مندة االصبهاين احلافظ عنه وقال كتبه عين ابو الشيخ احلافظ  قال احلاكم مل نكتبه اال
  وهلذا احلديث طرق جيمع من رواه عن إبراهيم فأما من حديث سعري فهو عزيز وليس هذا بالعراق من حديث سعري 

يه احلاكم وكان إسناده ابو الوليد حسان بن حممد الفقي ثقة إمام صنف على كتاب ملسلم اثىن عل)  ٧٤٨( 
  متقاربا لكنه يف نفسه ثقة عامل 

  ابو علي احلسني بن علي بن يزيد النيسابوري )  ٧٤٩( 

احلافظ الكبري إمام يف وقته متفق عليه تلمذ عليه احلفاظ وارحتل اىل العراقني والشام ومصر أدرك ابا خليفة وابن 
م كتب عن قريب من الفي شيخ ولقب يف صباه باحلافظ وتويف سنة قتيبة العسقالين وأبا عبد الرمحن النسائي وأقراهن

تسع وأربعني وثالمثائة مسعت احلاكم يقول لست أقول تعصبا ألنه استاذي ولكين مل أر مثله قط وقال ابن املقرئ 
ن االصبهاين ادعو له يف ادبار الصلوات الين كنت اتبعه يف شيوخ الشام ومصر حىت حصلت على ما ارويه مسعت م

حيكي عنه قال دخلت الكوفة فدققت على ابن عقدة بابه فقال من فقلت ابو علي النيسابوري احلافظ فلما دخلت 
عليه ذاكرين وقال انت احلافظ قلت نعم قال لعلك حتفظ ثيابك فلما رجعت من الشام لقيته فذاكرين مث قال انت 



عت ابا علي احلافظ يقول اخطأ ابو بكر بن ايب داود واهللا اليوم ابو علي احلافظ قد غلبتين مسعت احلاكم يقول مس
السجستاين على املنذر بن الوليد اجلاوردي يف روايته عنه عن ابيه عن احلسن بن ايب جعفر اجلفعري عن ايوب عن 

  نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

نافع والعجب انه يتبعه بإسناده على ايب نوفل نضر اهللا امرءا وليس هذا من حديث ايوب إمنا هو عن ايب نوفل عن 
  عن نافع 
مسعت احلاكم يقول سالت ابا علي احلافظ عن حديث ايب كامل اجلحدري عن غندر عن ابن جريج عن  - ٢١٢

عطاء عن ابن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال االذنان من الراس فقال هذا حديث حدثنا به ابن الباغندي 
به فإنه مل حيدث به يف االسالم احد غريه عن ايب كامل عن غندر قال احلاكم فذاكرين ابو احلسني بن  وحنن نتهمه

  املظفر البغدادي فقال يل الباغندي ثقة إمام ال ينكر منه اال التدليس واالئمة قد دلسوا فقلت ال تقل 

بد اخلالق البزار عن ايب كامل كما عند هبذا اليس قد روى عن ايب كامل هذا ومل يتابع عليه فقال قد ذكر يل عن ع
  الباغندي 

ابو احلسن امحد بن حممد االزهر السجزي صاحب غرائب يأيت يف االبواب اليت جتمع بزيادات ال يتابع )  ٧٥٠( 
عليها سألت احلاكم ابا عبد اهللا عنه فحرك راسه وتبسم وقال ظاهره صاحل لكنه يأيت مبا تعلم مات قبل العشرين 

ة وروى عنه الكبار حدثين ابو مسلم غالب بن علي وحممد بن امحد بن عروة االصبهاين قاال حدثنا احلسن وثالمثائ
بن امحد حدثنا امحد بن حممد بن االزهر السجزي حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن مساك وداود ابن ايب هند 

ال تسأل االمارة احلديث ال يتابعه يف داود عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
أحد ممن روى عن ابن حجر إمنا هو عن مساك وحده وروى حفص الرقي عن ابن االصبهاين فزاد فيه ابا عمرو بن 

العالء حدثين عبد اهللا بن حممد احلافظ حدثنا عبد ا لرمحن بن محدان حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي حدثنا 
  االصبهاين حدثنا شريك عن مساك وايب عمرو بن العالء عن احلسن عن عبد  حممد بن سعيد بن

  الرمحن بن مسرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تسأل االمارة احلديث ورواه الطرباين عن حفص كذلك 
سائب وابا ابو حامد امحد بن محدون بن عمارة ويعرف باالعمش حافظ كبري مسع أبا سعيد االشج وأبا ال)  ٧٥١( 

  االشعث واقراهنم صاحب غرائب وحفظ مل ندرك من اصحابه اال ابا زكريا احلريب تويف بعد العشر وثالمثائة 
ابو عمرو حممد بن امحد ويعرف بالصغري نيسابوري حافظ مسع أبا يعلى وحامد بن شعيب وابن قتيبة )  ٧٥٢( 

سنة نيف وستني وثالمثائة مسعت احلاكم ابا عبد واصحاب هشام بن عمار وغريهم من شيوخ العراق والشام مات 
اهللا يقول كان فقيها اديبا ورعا صاحب حديث وقال يل احلاكم مسعت امحد بن حممد يقول مسعت عبد اهللا بن امحد 

  بن حنبل يقول قلت اليب وسألته عن إبراهيم بن موسى الرازي 

  مثل ضربته اليب عمرو فإنه كبري كبري الصغري فقال يا بين ال تقل صغري هو كبري قال احلاكم وهذا 
ابو امحد حممد بن حممد بن إسحاق الكرابيسي احلافظ صاحب تصانيف عجيبة صنف يف الكىن سبعني )  ٧٥٣( 

جزءا وله من التصانيف غري ذلك رضيها العلماء مسع ابن خزمية والسراج وبالعراق البغوي وابن ايب داود وبالشام 
عمار واقراهنم مسعت عبد اهللا بن ايب زرعة احلافظ يثين عليه وخيرجه يف تصانيفه تويف  ابا عروبة وأصحاب هشام بن



  بعد السبعني وثالمثائة ومحل جعفر الصائغ إجازته يل وجلماعة 
  ابو بكر حممد بن النضر اجلارودي حفدة اجلارود بن يزيد قدمي حافظ مسع عبد اهللا بن عبد الرمحن )  ٧٥٤( 

  اصحاب إبراهيم بن طهمان وله غرائب تويف سنة نيف وتسعني ومائتني  السمرقندي وبنيسابور
حدثنا حممد بن عبد اهللا احلاكم حدثنا حيىي بن منصور القاضي حدثنا حممد بن النضر اجلارودي حدثنا عبد  - ٢١٣

اء قال مر اهللا بن عبد الرمحن السمرقندي حدثنا حممد بن بكر عن صدقة بن ايب عمران عن إياد بن لقيط عن الرب
النيب صلى اهللا عليه و سلم بفالة مبت فقال للدنيا اهون على اهللا من هذه علي اهلها قال احلاكم مل نكتبه عن صدقة 

وال عن الرباء اال عنه وإمنا هذا من حديث املستورد بن شداد يعرف وقال ابو بكر اجلارودي حممد بن بكر هذا 
  بصري يقال له 

  احلصين وليس بالربساين 
ابو عبد اهللا احلسني بن احلكم بن ايوب نيسابوري اثىن عليه احلاكم مسع أبا حامت الرازي واقرانه وبالعراق )  ٧٥٥( 

  احلارث ابن ايب أسامة وحممد بن الفرج وبنيسابور العباس بن محزة وأقرانه حدثنا عنه احلاكم 
لرضا مسع بنيسابور حممد بن حممويه ابو النضر حممد بن حممد بن يوسف كان احلاكم يسميه العدل ا)  ٧٥٦( 

  والعباس بن محزة وهبراة الفضل بن عبد اهللا بن خرم اليشكري واحلسني 

  ابن ادريس وأقراهنم مات سنة احدى واربعني وثالمثائة 
قرات على حممد بن عبد اهللا احلاكم بنيسابور حدثكم ابو النضر حممد ابن حممد بن يوسف حدثنا الفضل  - ٢١٤

 بن خرم اهلروي حدثنا مالك بن سليمان حدثنا إبراهيم بن طهمان وسفيان بن عيينة وخارجة عن سهيل بن عبد اهللا
بن ايب صاحل عن ابيه عن ايب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال جيزي ولد والده اال ان جيده مملوكا 

  فيعتقه ومن كان مصليا بعد اجلمعة فليصل اربعا 
عمرو حممد بن امحد بن محدان النيسابوري ثقة عارف هبذا الشان مسع احلسن بن سفيان وأبا يعلى ابو )  ٧٥٧( 

  ومن بعدمها من شيوخ العراق وخراسان مسعت احلاكم ابا عبد اهللا يثين عليه ويوثقه مات سنة تسع وسبعني وثالمثائة 

  كتب ايل باحاديثه 
بن حممد بن محدويه بن نعيم الضيب الطهماين عامل عارف واسع العلم احلاكم ابو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا )  ٧٥٨( 

ذو تصانيف كثرية مل ار اوىف منه مسع حممد بن يعقوب االخرم وحممد بن يعقوب االصم واحلسن بن يعقوب العدل 
فمن بعدهم من شيوخ نيسابور حىت روى عن من عاش بعده لسعة علمه ومسع مبرو احملبويب والقاسم السياري 

احلسن بن حممد احلليمي وعلي بن حممد بن حبيب فمن بعدهم وببخارى امحد بن سهل الفقيه وخلفا اخليام فمن و
بعدمها وبنيسابور حممد بن عبد اهللا اجلوهري واقرانه وبالري إمساعيل بن حممد الصياد وهبمذان ابن محدان اجلالب 

  وببغداد ابن السماك والنجاد وابن درستويه والعباداين 

الكوفة علي بن حممد بن عقب وابن ايب دارم ومبكة الفاكهي وحممد ابن علي بن عبد احلميد االدمي وغريهم وله وب
اىل العراق واحلجاز رحلتان ارحتل اليها سنة مثان وستني يف الرحلة الثانية وذاكر احلفاظ والشيوخ وكتب عنهم 

نيفه الكتب الطوال واالبواب ومجع الشيوخ املكثرين أيضا وناظر الدارقطين فرضيه وهو ثقة واسع العلم بلغت تصا



واملقلني قريبا من مخسمائة جزء ويستقصي يف ذلك يؤلف الغث والسمني مث يتكلم عليه فيبني ذلك وتويف سنة ثالث 
  واربعمائة سألين يف اليوم الثاين ملا دخلت عليه ويقرأ عليه يف فوائد العراقيني 

  ة عن الزهري عن سهل بن سعد حديث االستئذان سفيان الثوري عن ايب سلم - ٢١٥

فقال يل من ابو سلمة هذا فقلت من وقته هو املغرية بن سلمة السراج فقال يل كيف يروي املغرية عن الزهري 
فبقيت مث قال قد امهلتك اسبوعا حىت تتفكر فيه فمن ليلته تفكرت يف أصحاب الزهري مرارا حىت بقيت فيه أكرر 

اىل اصحاب اجلزيرة من اصحابه تذكرت حممد بن ايب حفصة فاذا كنيته ابو سلمة فلما اصبحت  التفكر فلما وقعت
حضرت جملسه ومل اذكر شيئا حىت قرأت عليه مما انتخبت قريبا من مائة حديث قال يل هل تفكرت فيما جرى 

قلت واهللا ما لقيت  فقلت نعم هو حممد بن ايب حفصة فتعجب وقال يل نظرت يف حديث سفيان اليب عمرو البحريي
ابا عمرو وال رأيته فذكرت له مما اممت يف ذلك فتحري واثىن علي مث كنت أساله فقال يل أنا إذا ذاكرت اليوم يف 

باب فالبد من املطالعة لكرب سين فرأيته يف كل ما القي علي حبرا ال يعجزه عنه وقال يل اعلم بان خرسان وما وراء 
امل منها ووجدت نيسابور مع كثرة العلماء هبا واحلفاظ مل يصنفوا فيه شيئا فدعاين النهر لكل بلدة تاريخ صنفه ع

  ذلك اىل ان صنفت تاريخ النيسابوريني فتأملته ومل يسبقه اىل ذلك احد 

وصنف اليب علي بن سيمجور كتابا يف أيام النيب صلى اهللا عليه و سلم وازواجه ومسنداته وأحاديثه ومساه االكليل 
ا رتب ذلك الترتيب وكنت أسأله عن الضعفاء الذين نشأوا بعد الثالمثائة بنيسابور وغريها من شيوخ مل أر احد

  خراسان وكان يبني من غري حماباة 
ابو عمرو حممد بن امحد البحريي النيسابوري كان حافظا زكيا يسرد االحاديث وأكثر احاديثه ينزل فيه )  ٧٥٩( 

  اىل شيوخ 

وابن املظفر واىل من بعدمها مثل ابن بكري وقال اين ال استحي من هذه االحاديث وان انزل بالعراق مثل الدارقطين 
  فيها مات بعد احلاكم بأشهر 

ابو حازم عمر بن امحد بن حممد العبدوي االعرج نيسابوري حمدث ابن حمدث رأيته بنيسابور وكان عارفا )  ٧٦٠( 
جنيد فمن بعده من شيوخ نيسابور وكان حيضر املالء للحاكم حافظا ذو تصانيف يف هذا الشأن ادرك امساعيل بن 

  ايب عبد اهللا متقربا اليه 
عبد الرمحن بن حممد بن حممد العماري النيسابوري قرين ايب حازم العبدوي يف السن ادرك من ادركه )  ٧٦١( 

  رأيته ذرب اللسان قوي القلب عند املذاكرة من حفاظ نيسابور مات بعد احلاكم بأشهر 
  ابو العباس حممد بن يعقوب بن يوسف بن معقل االصم )  ٧٦٢( 

من املعمرين مسع هارون بن سليمان االصبهاين وأسيد بن عاصم االصبهاين وحممد بن إسحاق الصغاين والعباس 
الدوري وابن ايب عرزة امحد بن عبد احلميد احلارثي واحلسن بن علي بن عفان والربيع بن سليمان وابن عبد احلكم 

وحبر بن نصر وحممد بن عوف احلمضي وابا امية والعباس البريوين واقراهنم من شيوخ اصبهان والعراقني ومكة 
ومصر والشام عمر حىت ادركه اسباط من مسعوا منه مسعت احلاكم يذكر فضله وزكاه تويف بعد االربعني وكان يقرأ 

وأيب امحد الكرابيسي وأقراهنما وأدخله احلاكم يف  عليه بعد الثالمثائة اىل ان مات روى عنه مثل ايب علي احلافظ
  الصحيح مسعت احلاكم ابا عبد اهللا يقول قرأت عليه 



حديث عبد اهللا بن عمرو الذي يقول ابن آدم يقاسم نصف عذاب اهل النار قسمة صحاحا موقوفا عن  - ٢١٦
رفع اليه مسندا عن النيب صلى اهللا عبد اهللا بن عمرو سنة نيف وثالثني مث رأيت بعد ذلك بسنني يقرأ من كتاب 

عليه و سلم فسألت من رفع اليه من اين كتب هذا فذكر انه اخذه من ايب امحد بن الفضل الوراق وان ابا امحد قال 
  دفع ايل ابو عبد اهللا بن مندة االصبهاين وذكر ابو عبد اهللا انه رآه يف اصل 

انا على ما قرأت عليه موقوفا وقال احلاكم اليب امحد بن الفضل ايب العبا س مسندا فقلت للحاكم اتسنده يل قال ال 
ـ    ال تعد اىل مثل هذا ال تدفع اليه اال اصله قال احلاكم وال انقم عليه وإمنا وقع هذا لكرب سنه اه

حممد بن حممد بن احلجاجي حافظ مربز من أقران ايب امحد الكرابسي ارحتل اىل العراقني والشام وأدرك )  ٧٦٣( 
ا عروبة وأقرانه بالشام وبنيسابور السراج وابن خزمية وبالعراق حامد بن شعيب والبغوي مات قبل ايب امحد وله اب

  تصانيف يف االبواب وغريها 
ابو بكر حممد بن داود بن سليمان النيسابوري احلافظ مسع إبراهيم بن ايب طالب واقرانه بنيسابور وهبراة )  ٧٦٤( 

ن عبد الرمحن السامي وبالشام ابن قتيبة وبالعراق عبد اهللا بن الصقر السكري وغريهم احلسني بن إدريس وحممد ب
  معروف باحلفظ يكثر عنه احلاكم ابو عبد اهللا ويسميه احلافظ وكتب بالري فوائده دخلها سنة اربعني 

  فكتبوا عنه فبني علمه وحفظه يف فوائده كانت تستفاد كلها مات بعد االربعني بسنتني 
ابو حامد امحد بن زكريا النيسابوري دخل قزوين قبل االربعني مسع حممد بن حيىي الذهلي وابا األزهر )  ٧٦٥( 

وامحد بن يوسف السلمي وبالري أبا حامت وموسى بن إسحاق االنصاري وأقراهنم كتب عنه ابو احلسن القطان 
كت من اصحابه علي بن امحد بن صاحل وأكثر عنه وسليمان بن يزيد املعدل القزوينيان ومن هو اقدم منهما وأدر

  وحممد بن احلسن بن فتح ورد قزوين سنة مثان وتسعني ومائتني ومات بعد ذلك بقليل بالري ثقة متفق عليه 
زجنويه بن حممد اللباد النيسابوري ثقة أدرك عبد اهللا ابن هاشم وأقرانه مات سنة عشر وثلثمائة حدثين )  ٧٦٦( 

  الرومي  عنه عبد اهللا بن حممد ابن
  حممد بن سليمان بن فارس النيسابوري مسع حممد بن حيىي وامحد بن يوسف وابا الزهر وحممد بن إمساعيل )  ٧٦٧( 

البخاري روى عنه كتاب التاريخ مات قبل العشر وثالمثائة روى احلاكم ابو عبد اهللا عن رجل عنه كتاب التاريخ 
ن خالد القزويين ومسع ابو احلسن القطان وأبو داود الفامي مع ومن اهل قزوين روى عنه التأريخ حممد بن عطية ب

  كرب سنهما كتاب التأريخ من ابن عطية عن حممد بن سليمان 
جعفر بن حممد النيسابوري احلافظ دخل العراق سنة نيف ومخسني ومائتني مسع عمرو بن زرارة وحممد بن )  ٧٦٨( 

زدي وغريه وأدركه ابو عبد اهللا احملاملي قدمي املوت مات سنة نيف نافع وغريمها مسع منه الكبار وحممد بن حيىي اال
  وستني ومائتني 

ابو بكر حممد بن عبد اهللا اجلوزقي النيسابوري ثقة متفق عليه مسع مكي بن عبدان وابا حامد الشرقي )  ٧٦٩( 
  كم فأثىن عليه ووثقه واقراهنما روى كتب مسلم وتصانيفه عن مكي عنه فاتين لقاؤه بسنة ونصف سألت عنه احلا

  
ابو حممد عبد اهللا بن حممد الرومي الصرييف النيسابوري مسع حممد بن إسحاق السراج وحممد بن محدون )  ٧٧٠( 

بن خالد وزجنويه اللباد وروى لنا حكاية الشافعي عن ابن خزمية لينوه وقالوا انه يزيد يف روايته عن السراج ما مل 



ابو سعيد حممد بن )  ٧٧١( السراج صحيح مات سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة  يكن يدعيه قبل هذا ومساعه من
حممد بن زكريا االعلم النيسابوري له معرفة بعلوم الفقه والتفسري يف روايته ثقة مسع االخرم واالصم ومن كان يف 

  يل أيامهما من الشيوخ مسعنا منه بقزوين قدم غازيا سنة مخس ومثانني ومات بعد التسعني بقل
ابو عبد الرمحن حممد بن احلسني بن موسى السلمي االزدي حفيد إمساعيل بن جنيد السلمي ثقة متفق عليه )  ٧٧٢( 

  من الزهاد له 

معرفة بدقائق علوم الصوفية وله تصانيف يف ذلك مل يسبق اليها مسع حممد بن يعقوب االصم وأبا حامد امحد بن علي 
د حسان بن حممد واقراهنم بنيسابور وله معرفة باحلديث مجع االبواب واملقلني املقري وحيىي بن منصور وأبا الولي

وغري ذلك كثري السماع مات بعد االربعمائة مسعته يقول مسعت جدي إمساعيل بن جنيد السلمي يقول مسعت أبا 
  عثمان سعيد بن إمساعيل الرازي الزاهد يقول من خالف عقده عقدك خالف قلبه قلبك 

الطيب سهل بن حممد بن سليمان الصعلوكي النيسابوري االمام يف وقته متفق عليه عدمي النظر يف ابو )  ٧٧٣( 
وقته علما وديانة مسع أباه وحممد بن يعقوب االصم وابن مطر واقراهنم تويف بعد االربعمائة بقليل ووالده من 

  اصبهان ورد نيسابور 

مونه االمام وما رأيت يف أهل العلم اعلى مهة منه وأكثر وأكثر من رأيت من الفقهاء هبا اخذوا عنه وكانوا يس
وهل ... بكيت على أيام انس برهة ... حشمة تويف أول سنة اثنتني وأربعمائة انشدنا ابو الطيب انشدين ايب لنفسه 

  ... وهللا أيام مضني شواغال ... فلله أيام مضني غوافال ... تنفع العينان انسا مزايال 
حممد بن حممد بن حممش الزيادي الفقيه املربز كان يقدم يف الفقه على من ادركته بنيسابور وقرأ ابو طاهر )  ٧٧٤( 

عليه ابو يعقوب الباوردي وأبو حامد االسفراييين ومن هو أقدم منهما مسع أبا حامد بن بالل امليداين وحممد بن 
  ق عليه احلسني القطان واألصم واألخرم وأقراهنم مات بعد االربعمائة ثقة متف

  ابو احلسني امحد بن حممد بن عمر اخلفاف الزاهد )  ٧٧٥( 

آخر من بقي من الثقات من أصحاب ايب العباس السراج مات سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة بعد خروجي بسنة وكان 
  قد قارب املائة ومسع السراج وأبا عمرو البحريي وأبا حامد الشرقي ومكي بن عبدان فمن بعدهم 

ابو احلسن علي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي وأبوه من الثقات الكبار مسع حامد بن معقل واحلسن  ) ٧٧٦( 
بن سفيان واقراهنما وملا خرج اىل مكة مسع منه شيوخ الري وبغداد مسعت ابن ايب زرعة احلافظ يزكيه ويثين عليه 

دان وأبا حامد الشرقي وأخاه عبد اهللا بن حممد ويوري عنه احيانا وأبو احلسن على ابنه ادركته مسع مكي بن عب
  الشرقي واقراهنم سألت عنه احلاكم ابا عبد اهللا فرضيه وحرضين على السماع منه 

وأخوه حيىي بن إبراهيم مسع منه حممد بن يعقوب االصم واألخرم وأقراهنما بقي بعد االربعمائةوكتب عنه )  ٧٧٧( 
  وهو ثقة 

  الطوس

الطوسي ثقة عامل كبري مسع هشيما وابن عيينة ومروان بن معاوية وغريهم سكن بغداد علي بن مسلم )  ٧٧٨( 
ومات هبا مسع منه البخاري مع جاللته وأدخله يف الصحيح ومسلم بن احلجاج وابن صاعد واقراهنم وآخر من روى 



  عنه ابو عبد ا هللا احملاملي مات سنة تسع وأربعني ومائتني 
٧٧٩ -   

  سي ثقة عامل زاهد سكن بغداد ومات هبا مسع ابن عيينةحممد بن منصور الطو

  وسعيد بن سامل 

   -القداح ويونس املؤدب 

  وهاشم بن القاسم مسع منه البغوي وابن ايب داود وابن صاعد واكثر عنه ابو

ه العباس بن مسروق وله يف الزهد والورع مقام كبري روى عنه ابو زرعة وأبو حامت مع جاللتهما وآخر من روى عن
  ابو عبد اهللا احملاملي 

حدثنا علي بن امحد بن صاحل املقري وحممد بن إسحاق الكيساين وحممد بن سليمان الفامي قالوا حدثنا  - ٢١٧
حممد بن صاحل لطربي حدثنا حممد ابن منصور الطوسي حدثنا يونس بن حممد حدثنا محاد بن زيد حدثنا سفيان 

ن وعلة عن ابن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اميا إهاب دبغ الثوري عن زيد بن اسلم عن عبد الرمحن ب
فقد طهر مل يروه عن محاد غري يونس وهو ثقة من كبار شيوخ بغداد وهو حسن من املدبج وتويف حممد بن منصور 

  سنة مخسني ومائتني 
  حاجب بن امحد بن يرجم الطوسي )  ٧٨٠( 

وحممد بن محاد الباوردي وأقراهنما روى عنه ابو علي احلافظ النيسابوري شيخ معمر ثقة مسع عبد الرحيم بن منيب 
حدثين عنه مجاعة منهم علي بن إبراهيم املزكي وامحد بن حممد بن البصري احلافظ مات سنة احدى وثالثني وثالمثائة 

  وحدثين عنه ايضا ابو طاهر بن حممش الزيادي 
رف بابن ايب خراسان حافظ عامل هبذا الشأن لكنه روى نسخا ال ابو احلسن حممد بن حممد بن يوسف ويع)  ٧٨١( 

 ٧٨٢( يتابع عليها يف االبواب وغريها مات سنة ست وثالثني وثالمثائة حدثنا عنه ابو العباس البصري احلافظ وغريه 
فقال ثقة  ابو علي احلسن بن علي بن نصر بن منصور الطوسي ثقة عامل هبذا الشأن سئل ابن ايب حامت الرازي عنه) 

معتمد عليه مسع حممد بن حيىي الذهلي وأبا األزهر وامحد بن حفص وحممد بن عبد الركيم املروزي والفضل بن خرم 
  اهلروي وامحد بن ايب سريح بالري وابن راوه وأبا زرعة وأبا حامت وبقزوين املنسجر بن الصلت وحممد 

ثىن وحيىي بن حكيم وببغداد حممد بن عمرو بن ايب مذعور ابن خلف الزعفراين هبمذان وبالبصرة بندار وحممد بن امل
واحلسن بن عرفة واحلسن ابن الصباح وعلي بن مسلم وبواسط إسحاق بن شاهني وحممد بن الوزير وأمحد بن سنان 

وبالكوفة أبا سعيد االشج وهارون بن إسحاق وعلي بن املنذر ومبكة أبا عبد الرمحن املقرئ وأقراهنم من كل بلد 
ل قزوين سنة مثان وتسعني ومائتني فكتب عنه القدماء إسحاق بن حممد الكيساين وأبو موسى احلياين وابو ودخ

احلسن القطان واقراهنم ودخل ايضا سنة سبع وثالمثائة مث مات يف طريق الغزو سنة مثان وثالمثائة ادركت من 
هبذا الشأن مسعت حممد بن سليمان  اصحابه قريبا من عشرة انفس وله تصانيف حسان تدل على علمه ومعرفته



الفامي يقول مسعت احلسن بن علي الطوسي إمالء يقول مسعت زياد بن أيوب يقول مسعت بشر بن احلارث يقول يا 
اصحاب احلديث ادوا زكاة احلديث قيل وكيف نؤدي زكاة احلديث قال اعملوا من كل مائيت حديث مسعتموها 

  خبمسة أحاديث 

كتب عين ابو حامت الرازي هذه احلكاية وحدثين ابو علي محد بن عبد اهللا املعدل حدثنا احلسن قال ابو علي الطوسي 
  بن هاشم بن علي حدثنا أبو حامت الرازي حدثنا أبو علي احلسن بن علي الطوسي احاديث وحكايات قد كتبتها 

بن محزة النيسابوري حدثين ابو األحرز حممد بن عمر بن مجيل الطوسي ثقة مسع شيوخ الشام والعباس )  ٧٨٣( 
  عنه الربيع بن امحد الطوسي وسألت عنه احلاكم فقال ثقة تويف سنة نيف وثالثني وثالمثائة 

  هراة

مسعت علي بن امحد بن صاحل املقري يقول مسعت احلسن بن علي الطوسي يقول مسعت حممد بن املنذر اهلروي شكر 
  يقول 

املعرفة بالعلم قد رووا عنه حدثين غالب بن علي الرازي حدثنا احلسني كان طهمان ابو إبراهيم احد اهل )  ٧٨٤( 
بن امحد اهلروي اخربنا إبراهيم بن إمساعيل النيسابوري حدثنا عبد اهللا بن اجلراح القهستاين حدثنا حممد بن إبراهيم 

خالد أو مل خيالف بن طهمان عن ابيه عن جده قال كان شريح ال يضمن االمني إذا عمل يف املال حيتاط لصاحبه 
حدثين غالب بن علي الرازي حدثنا احلسن بن امحد اهلروي حدثنا الفضل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن مالك عن 

  عمه غسان بن سليمان قال كنا خنتلف اىل 
  إبراهيم بن طهمان )  ٧٨٥( 

  القصبة على فرسخ  اىل القرية وكان ال يرضى حىت يطعمنا وكان شيخا واسع القلب وكانت قريته باشان من
ابو رجاء عبد اهللا بن واقد من اهل هراة قدمي يف الرواة قال ابن معني وهو صاحل وادرك من التابعني مجاعة )  ٧٨٦( 

مات سنة نيف وستني ومائة حدثنا علي بن امحد بن صاحل املقري حدثنا احلسن بن علي الطوسي إمالء حدثنا حممد 
زرعة الرازي حدثنا ابو نعيم قال مسعت سفيان الثوري يقول قدمت جرجان وهبا بن املنذر اهلروي شكر حدثنا ابو 

  جواب بن عبيد اهللا وقدمت الري وهبا الزبري بن عدي 

  فكتبت عن الزبري قدر مخسني حديثا وعن جواب احاديث 
كري حدثين علي بن امحد بن صاحل املقري حدثنا احلسن بن علي الطوسي حدثنا الفضل بن خرم اليش - ٢١٨

اهلروي حدثنا مالك بن سليمان حدثنا شعبة وإسرائيل عن ايب إسحاق عن ايب بردة عن ايب موسى قال قال النيب 
صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح اال بويل مل يسنده عن شعبة اال مالك ويزيد بن زريع والنعمان بن عبد السالم 

لباقون من كبار أصحاب سفيان وشعبة رووا عنهما عن ومؤمل بن إمساعيل مجيعا بني شعبة وسفيان وأسنداه فأما ا
  ايب بردة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

  الفضل بن خرم يقال إنه الفضل بن عبد اهللا )  ٧٨٧( 



  
لقب به مسع منه القدماء من شيوخ هراة ومسع منه احلسن بن علي الطوسي وأبو النضر حممد بن حممد بن ) وخرم ( 

  اقراهنما مسعت احلاكم ابا عبد اهللا يقول ال أعرفه اال بالصدق قلت يوسف الطوسي و
فاحلديث الذي يروى عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله يوم  - ٢١٩

تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدع كيف هذا وال يتابع عليه وينكر 
ذا من حديث مالك فتبسم وقال نرى هذا من الراوي عنه واهللا اعلم او عساه موقوف عن ابن عمر مات سنة ه

  نيف ومخسني ومائتني 
  ابو الصلت عبد السالم بن صاحل اهلروي )  ٧٨٨( 

روى عن مالك ومسع علي بن موسى الرضا وغريمها مشهور ورى عنه الكبار وليس بقوي عندهم مات سنة نيف 
 ومائتني حدثين عبد الرمحن بن حممد بن خريان الشيباين من اصل كتابه هبمذان حدثنا موسى بن سعيد العدل وثالثني

اهلمذاين حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن ماهان الكرابيسي حدثنا ابو الصلت عبد السالم بن صاحل حدثنا مالك بن انس 
عام الفتح وعليه مغفر مل نكتبه من حديث ايب عن الزهري عن انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة 

  الصلت عن مالك اال عنه والراوي عنه ثقة 
ابو احلسن علي بن حممد بن عيسى احلكاين ثقة متفق عليه معمر مسع أبا اليمان حبمص وهشام بن عمار )  ٧٨٩( 

ركه فتيان هراة ورووا وأصحاب األوزاعي روى عنه ابن خزمية واحلسن بن علي الطوسي وأقراهنما وعمر حىت أد
عنه وآخر من روى عنه ابن مخريويه روى عنه الذين قدموا خراسان من احلافظ ابن ايب الفوارس وأمحد الشريازي 

  وأقراهنما مات ابن مخريويه سنة تسع وتسعني وثالمثائة ومات ابو احلسن سنة تسع ومثانني ومائتني ويقال سنة تسعني 

  
صاري اهلروي مسع خالد بن اهلياج وبالعراق ابين ايب شيبة واقراهنما ثقة روى عنه احلسني بن إدريس االن)  ٧٩( 

  احلسن بن علي الطوسي وعمر حىت أدركه من مات سنة سبعني وثالمثائة علي بن عيسى املاليين واقرانه وهو ثقة 
افظ دخل هراة ومسع من أبو بكر امحد بن حممد املنكدر العريايف احلافظ من ولد ايب بكر بن املنكدر ح)  ٧٩١( 

شيوخ العراقني يعقوب الدورقي واقرانه نقم عليه انه يسرق احلديث روى عنه حفاظ خراسان ابو حامد املروزي 
وأبو عبد اهللا بن ايب ذهل اهلروي وأبو علي احلافظ النيسابوري وأقراهنم ويستغرب احاديثه وحفظه مشهور لكن 

  يعاب عليه مثل هذا 
  امحد بن حممد بن ياسني احلداد اهلروي ابو إسحاق )  ٧٩٢( 

حافظ ليس بالقوي يروي نسخا ال يتابع عليها عن شيوخ جمهولني نسخة البراهيم بن ادهم وغريها روى عنه ابن 
ايب ذهل واخليل بن امحد واقراهنما وآخر من روى عنه منصور بن خالد الذهلي ومنصور ادركته ومل ارحل اليه 

  ه وكتب ايل مما صح من حديث
امحد بن عبد اهللا املعرف باجلوباري اهلروي كذاب يروي عن االئمة احاديث موضوعة عن مالك والثوري )  ٧٩٣( 

وابن جريج وغريهم وكان يضع اليب عبد اهللا حممد بن كرام الزاهد اهلروي احاديث مصنوعة وكان ابن كرام 



ن ادهم عن حممد بن زياد عن ايب هريرة عن يسمعها منه وكان مغفال وروى امحد عن شقيق البلخي عن إبراهيم ب
  النيب صلى اهللا عليه و سلم اما خيشى الذي يرفع رأسه فأخذه شيخ مبصر وخذل فيه 

  فجعله سفيان الثوري عن إبراهيم بن ادهم 
  وكان مأمون اهلروي مثله )  ٧٩٤( 
وب وأقراهنما روى عنه حممد بن املنذر شكر اهلروي ثقة حافظ مسع يوسف بن موسى وشعيب بن اي)  ٧٩٥( 

  الكبار من اقرانه حلفظه وأمانته ومات قبل الثالمثائة 
حامد بن حممد بن عبد اهللا الرفا اهلروي مسع الفضل بن خرم واقرانه هبراة وبالعراق الكدميي واقرانه )  ٧٩٦( 

  ومبكة علي بن عبد العزيز بن عمر وحمله الصدق سأل عنه ابا بشر 

  ة صاحل اهلروي احلافظ فقال ثق
ابو عمرو عثمان بن سعيد الدارمي كبري احملل عامل هبذا الشأن يقارن بالبخاري وأيب زرعة وايب حامت مسع )  ٧٩٧( 

بالعراق القعنيب وأبا الوليد وابا نعيم وامحد بن يونس ومن بعدهم وأخذ علم احلديث عن علي بن املديين وحيىي بن 
اريخ ينفرد به وصنف لنفسه تارخيا ومسع مبصر كاتب الليث وحيىي بن معني والبعض عن امحد بن حنبل وله عنهم ت

بكري وأقراهنما وبالشام هشام بن عمار ودحيما ومن يف عصرهم مسع منه حفاظ خراسان ابن خزمية والشرقي وأبو 
ه عن علي الطوسي مث من بعدهم وآخر من روى عنه امحد بن حممد ابن عثمان العنزي النيسابوري حدثنا احلاكم عن

عثمان عن علي بن املديين تارخيا له ومسعت عبد اهللا بن حممد احلافظ يقول كان عثمان بن سعيد ثقة متفقا عليه 
حدثنا علي بن امحد بن صاحل املقري حدثنا ابو علي احلسن بن علي الطوسي حدثنا ابو اخلطاب زياد بن حيىي 

  احلساين حدثنا زياد بن الربيع قال رايت 

  
بن واسع هبراة مياكس بقاال فقيل له يف ذلك فقال ترك املكاس غنب ومن رضي بالغنب فقد ضيع ماله  حممد)  ٧٩٨( 

وأمر اهللا تعاىل حبفظ االموال حدثين حممد بن إسحاق الكيساين حدثنا ايب حدثنا حممد بن علي الوراق حدثنا هارون 
بن دينار فتذاكرا املعيشة فقال مالك ما بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال اجتمع حممد بن واسع ومالك 

شيء أفضل من رجل له غلة يعيش منها فقال ابن واسع طوىب ملن وجد غداء ومل جيد عشاء ووجد عشاء ومل جيد 
  غداء واهللا عنه راض 

حممد بن عبد الرمحن السامي من ولد سامة بن لؤي ولد هبراة وهو ثقة مسع خالد بن اهلياج وأقرانه مسع )  ٧٩٩( 
  منه احلسن بن علي الطوسي وعبد الرمحن بن قريش واقراهنما مات سنة نيف وتسعني مائتني 

ابو عبد اهللا حممد بن العباس بن ايب ذهل الضيب رئيس هراة وشيخها وابن شيخها ومل تزل الرئاسة فيه )  ٨٠٠( 
اسني واقراهنما وبالعراق امحد بن ويف أجداده عامل هبذا الشأن مسع أبا بشر امحد بن حممد بن مصعب املروزي وابن ي

القاسم أخا ايب الليث ويعقوب العسكري وابن صاعد ومن بعدهم من شيوخ بغداد مسعت حممد بن عبد اهللا احلاكم 
يقول هو ثقة يف احلديث عارف وإمنا ينكر عليه تصرفه يف رئاسة هراة ومسعته يقول كان سخيا كرميا تويف بعد 

  السبعني 
نصور بن عبد اهللا بن خالد الذهلي حافظ للحديث يتكلم فيه دخلت نيسابور وهو حي هبراة ابو علي م)  ٨٠١( 



وكنت ارى يف أبواب احلاكم عنه احاديث ال تيابع عليها قال يل ابو علي عبد الرمحن بن حممد النيسابوري كان يف 
بو عبد الرمحن السلمي انتخبت ايام ابن ايب ذهل ال يدعي عن ايب بشر مساعا فمن بعد موته يروي عنه وقال يل ا

عليه الف حديث فسمعت مين بالعراق على الغرة وقال يل عبد اهللا بن ايب زرعة القاضي كان يسمع معنا بواسط 
  من ابن شوذب فيذاكره بالغرائب وكان حافظا مات بعد التسعني وثالمثائة وأحاديثه تقع فيها ما ال يتابع عليه 

بن امحد ويعرف بالشماخي اهلروي احلافظ عامل هبذا الشأن ذو تصنيف يف االبواب ابو عبد اهللا احلسني )  ٨٠٢( 
  والشيوخ وغري ذلك مسع أبا بشر املروزي وابن ياسني وشكر واملنكدري ومن بعده وبنيسابور 

ن جوصا زجنويه اللباد وأبا حامد الشرقي وحممد بن املسيب االرغياين وحممد ابن محدون بن خالد واقراهنم وبالشام اب
وابن خرمي وشيوخه ذوو عدد يف كل ناحية ومبصر مسع مجاعة صاحب غرائب يأيت بأحاديث خيالف فيها مسعت بعض 
أصحابنا يقول إنه روى يف رفع اليدين فذكر فيهم أفريغون وايل جوزجان عن الزهري يف رفع اليدين ومع هذا كله 

 التراجم وبالري شيوخها قدكتبوا عنه الكثري وانتخبت روى عنه الكبار ورأيت احلاكم ابا عبد اهللا يكثر عنه يف
  عليهم من حديثه تويف بعد السبعني وثالمثائة 

  مرو

حممد بن ثابت العبدي أصله بصري بعث اىل مرو يقضي ويفيت وهو اخو علي بن ثابت وعزرة بن ثابت )  ٨٠٣( 
اخو علي وعزرة يعد يف أهل مرو اصلهم قال ابن معني حممد بن ثابت اخلراساين ثقة وقال امحد حممد بن ثابت 

بصريون وقال ابن ايب خيثمة مسعت ابن معني يقول علي بن ثابت ثقة مأمون وليس هذا مبحمد بن ثابت البناين كان 
عفان يقول هو رجل صدوق يف نفسه ولكن ضعيف احلديث وبالبصرة حممد بن ثابت آخر يقال له العبدي قال ابن 

  يه معني ليس بشيء انكروا عل

حديث نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم مر به رجل فسلم عليه فتيمم مث رد عليه وهذا  - ٢٢٠
  منكر ال يتابع عليه 

حدثنا علي بن امحد بن صاحل املقرئ حدثنا حممد بن صاحل الطربي حدثنا حممد بن علي بن احلسن بن  - ٢٢١
ايب هنيك عن عمرو بن اخطب قال اتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم  شقيق حدثنا ايب حدثنا احلسني ابن واقد عن

  فبايعته قال حيىي بن معني احلسني بن واقد ثقة وقال ابو هنيك الذي حدث 

عنه احلسني إن مل يكن ابا هنيك الكويف الذي حدث عنه منصور وسفيان وشريك وجرير فال ادري من هو وهذا 
  امسه القاسم بن حممد وهو ثقة 

ابو محزة حممد بن ميمون السكري ويقال مسي السكري حلالوة كالمه ثقة خمرج يف الصحيحني مسع )  ٨٠٤( 
منصور بن املعتمر واالعمش وسهيل بن ايب صاحل وحيىي بن سعيد االنصاري وغريهم مسع منه الكبار ابن املبارك 

  وعبدان وغريمها 
ن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم االمام يزيد يف هذا احلديث حديث االعمش عن ايب صاحل ع - ٢٢٢

ضامن واملؤذن مؤمتن اللهم ارشد االئمة واغفر للمؤذنني قلنا يا رسول اهللا تركتنا نتنافس يف االذان قال يكون يف 
  آخر الزمان مؤذنوهم سفلتهم 



ح عن النيب صلى اهللا عليه و هذه اللفظة ال تروى اال من رواية ايب محزة ورمبا هذا من قول بعض الرواة وال يص
سلم ومجلته انه ثقة مأمون وابنه الليث يروي عن ابيه ولليث ابن يقال له حامد يروي عن ابيه عن جده وليسا 

  مبشهورين ومات ابو محزة بعد الثمانني ومائة 
وىل ابن عمر ومنهم إبراهيم بن ميمون الصائغ قدمي يف رواة خراسان مسع عطاء بن ايب رباح ونافعا م)  ٨٠٥( 

وغريمها روى عنه اهل العراق وخراسان عبد الكبري بن دينار املروزي وأقرانه حدثين عبد اهللا بن حممد بن كثري 
  الرازي حدثنا عمر بن امحد اجلوهري املروزي احلافظ حدثنا حممد بن الليث حدثنا حيىي بن إسحاق 

رهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا الكاجغري حدثنا عبد الكبري الصائغ ابو عبد الرحيم عن إب
  عليه و سلم قال من اتى اجلمعة فليغتسل 

الفضل بن عطية اخلراساين مسع سامل بن عبد اهللا وعطاء وغريمها قال ابن معني الفضل ثقة وابنه حممد )  ٨٠٦( 
كذابا وآخر من روى عن حممد بن  يروي عن هشام بن عروة وايب إسحاق وغريمها واتفق ابن معني وغريه انه كان

  الفضل ببغداد حممد بن عيسى املدائين ومات هو بعد التسعني ومائتني 
  ابو وهب حممد بن مزاحم )  ٨٠٧( 

  مسع مالكا وزفر وغريمها من شيوخ خراسان والعراق قيل إنه صدوق تويف سنة بضع ومائتني 
بن علي اجلوهري املروزي حدثنا عبد العزيز بن حامت  حدثنا علي بن عمر بن العباس حدثنا عمر بن امحد - ٢٢٣

حدثنا ابو وهب حممد بن مزاحم عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن 
املزفت والدباء ابو عبد الرمحن عبد اهللا بن املبارك املروزي االمام املتفق عليه مسع محيدا والتيمي وحيىي بن سعيد 

االنصاري وهشام بن عروة والثوري ومسعرا وهشا بن حسان وشعبة واحلمادين ومعمرا وابن هليعة والليث 
واقراهنم من شيوخ خراسان والعراقني واحلجاز ومصر وكان يكتب عمن دونه اىل ان مات وروى عن ابن عيينة 

نه الثوري احاديث وقد دخل كثريا ومات قبله بكثري روى عنه من الكبار ابن مهدي وحيىي بن سعيد وروى ع
قزوين ومسع منه ابو حجر وغريه وآخر من روى عنه بالري حممد بن محيد وببغداد احلسن بن عرفة والقدماء من 

  اصحابه 

حممود بن غيالن وعلي بن احلسن بن شقيق وعبد العزيز بن ايب رزمة وعبد ان وحممد بن مقاتل وسويد بن نصر 
كة روى عنه احلسني املروزي كتاب الزهد وغريه وروى عنه من اهل مصر واحلسن بن عيسى بن ماسرجس ومب

والشام مجاعة فإنه كان حيج سنة ويغزو سنة ومات يف طريق الغزو هبيت وله من الكرامات ماال حتصى والبخاري 
حممد  رمبا يروي عن رجل عن سفيان بن ربيعة وعن رجل عن ابن املبارك عن سفيان جلاللته حدثين عبد الواحد بن

حدثنا ابن مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا ابو سلمة موسى بن إمساعيل قال مسعت ابن ايب مطيع يقول ما خلف 
ابن املبارك باملشرق مثله حدثين عبد الواحد بن حممد حدثنا ابن مهرويه حدثنا ابن ايب خيثمة حدثنا ابو سلمة موسى 

ان الثوري حبديث فجئته وهو حيدث به فلما رآين استحيا وقال نرويه بن إمساعيل حدثين ابن املبارك قال حدثت سفي
  عنك نرويه عنك 

قال ابن ايب خيثمة حدثنا ابن ايب رزمة حدثين ايب قال قلت لعبد اهللا ابن املبارك مسعت من سفيان عن معمر  - ٢٢٤
  شيئا مل تسمعه من معمر قال حدثنا سفيان عن معمر ال ادري رفعه او ال 



ية بني يدي احلاجة قال وحدثنا ابن ايب رزمة حدثنا ابو وهب حممد بن مزاحم قال بلغين ان عبد اهللا قيل له نعم اهلد
بالشام اىل كم تطلب هذا العلم قال ارجو ان تروين فيه او اموت قال وحدثنا ابن ايب رزمة اخربين ايب اخربين ابن 

  ة كانوا مع علي املبارك قال الشيعة تدعي ان أبا ايوب وأبا اهليثم وخزمي

بصفني ومل يتحقق ذلك عندنا قال ابن ايب خيثمة مسعت امحد بن حنبل يقول ولد ابن املبارك سنة مثان عشرة ومائة 
قال ومسعت حيىي بن معني يقول مات ابن املبارك سنة اثنتني ومثانني ومائة ومات هبيت عثمان بن جبلة بن ايب رواد 

شعبة احاديث أفراد التوجد بالبصرة عند اصحابه حدثنا حممد بن عبد الرمحن العتكي مسع شعبة والثوري وله عن 
السباك ببغداد حدثنا حيىي بن صاعد حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري حدثنا عبد اهللا بن عثمان عبدان اخربين ايب 

حرام ليس هذا عن شعبة عن املغرية قال مسعت ابن عمر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر 
  بالبصرة من حديث شعبة وهو من نسخة يرويها عبدان عن ابيه عن شعبة 

وأما ابنه عبد اهللا بن عثمان املعروف بعبدان ثقة متفق عليه مسع شعبة ومالك بن انس وابن عيينة وأباه وغريهم 
  بالعراق وخراسان اخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح وأكثر عن ابن املبارك 

نا علي بن عمر العباس حدثنا عمر بن امحد اجلوهري حدثنا ابو املوجه اخربنا عبدان اخربنا مالك بن حدث - ٢٢٥
انس عن نافع عن ابن عمر ان رجال العن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وانتقل من ولدها ففرق 

  ا املوجه يقول انتقل وانتفى واحد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما وأحلق الولد باملراة قال ومسعت أب
  وأما اخوه عبد العزيز بن عثمان مسع اباه وابن املبارك وغريمها وهو ثقة وله ابن يقال له  - ٨٠٨

  خلف )  ٨٠٩( 

يروي عن ابيه وعمه عن ابيهما عثمان عن شعبة احاديث غرائب عزيزة عند احلفاظ حدثنا بعض اصحاب ايب علي 
ف تلك النسخة وروى نصر احلافظ البغدادي نزيل خبارا عن خلف تلك االحاديث الطوسي عن ايب علي عن خل

  ويزيد يف الرواية على ما رواه ابو علي ومجلته اهنم علماء هبذا الشأن ومات عبدان سنة ثالث وعشرين ومائتني 
وهو ثقة مسع منه  عبد العزيز بن ايب رزمة مسع ابن املبارك وغريه وروى عنه ابنه حممد بن عبد العزيز)  ٨١٠( 

  حفاظ العراق والري ابن ايب خيثمة وابو حامت ومن بعدمها 
  النضر بن مشيل بن خرشة املازين )  ٨١١( 

  كبري عامل معروف حمله عند مجيع العلماء واحلفاظ وله يف الشعر واللغة حمل وقصته مع املأمون مشهورة 

ستوائي وهشام بن حسان وشعبة وأكثر عنه وأقراهنم روى مسع باحلجاز هشام بن عروة وأقرانه وبالبصرة هشاما الد
عنه الكبار إسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد ومن بعدمها امحد بن منصور املروزي زاج وعباد بن عثمان وعامة 

كبار خراسان ومن أهل العراق مجاعة ابو إسحق الطالقاين وسليمان بن داود وخالد بن اسلم وآخر من روى عنه 
  اد بن عثمان املروزي نزيل الري وبالعراق خالد وكان ثقة بالري عب
حدثنا جدي حدثنا القاسم بن إمساعيل حدثنا خالد بن اسلم حدثنا النضر بن مشيل حدثنا شعبة عن قتادة  - ٢٢٦

اء عن انس بن مالك قال أتينا خيرب صباحا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فس
  صباح املنذرين مل يروه عن شعبة عن قتادة غري النضر ورواه غريه عن شعبة عن محيد وغريه عن انس 



اهليثم بن عدي املروزي صاحب االنساب وااليام كبري احملل غري متفق عليه عند احلفاظ لينوه ذو )  - ٨١٢
بار ابو عبيد القاسم بن سالم وحممد بن تصانيف ومعرفة هبذا الشأن مسع هشام بن عروة وشعبة وغريمها مسع منه الك

عبد الكرمي املروزي واقراهنما وروى عنه إمساعيل بن توبة القزويين كتاب الطبقات مات سنة نيف ومثانني ومائة 
حدثنا عبد اهللا بن ايب زرعة احلافظ حدثنا ابو حامد امحد بن احلسني املروزي حدثين جدي من امي امحد بن احلارث 

  حدثين عمي حممد بن عبد الكرمي حدثنا اهليثم بن عدي بكتاب اخلوارج له  بن عبد الكرمي
  مصعب بن بشر )  ٨١٣( 

يروي عن الثوري غرائب ال يتابع عليها وليس بذلك املرضي عندهم يروي ابو بشر امحد بن حممد بن عمر بن 
  مصعب حفدته عن ابيه عن جده احاديث ينكرها احلفاظ 

  بذلك وكان كبري احملل يف العلم ليس باملرضي عندهم وأبو بشر اهتموه )  ٨١٤( 
  علي بن احلسن بن شقيق ثقة مسع ابن املبارك واحلسني بن واقد واقراهنما وابنه )  ٨١٥( 
  حممد بن علي )  ٨١٦( 

  ثقة عارف مسع منه شيوخ العراق والري وخراسان وهو مرضي عندهم مات سنة مثان واربعني ومائتني 
  عبد اجلبار املروزي مسع شعبة ومحاد بن سلمة وغريمها ليس بالقوي عندهم عمار بن )  ٨١٧( 

روى عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك امر بالل ان يشفع االذان ويوتر االقامة وهو حديث يعرف  - ٢٢٧
ه حممد بن بعبد امللك بن إبراهيم اجلدي عن شعبة ويتفرد به وخطؤوه يف ذلك فتابعه عمار هذا فأنكروه عليه حدثني

  عبد اهللا احلافظ حدثنا علي بن حممد احلبييب حدثنا عمار بن عبد اجلبار عن شعبة به 
  سعيد بن مسعود العامري )  ٨١٨( 

ثقة مسع النضر بن إمساعيل واقرانه روى عنه القدماء من شيوخ مرو وآخر من روى عنه اب حمبوب تويف سنة ستني 
  ومائتني 
ح املرزي مسع حممد بن إسحاق بن يسار وصخر بن عبد اهللا بن بريدة وغريمها ابو متيلة حيىي بن واض - ٨١٩

  صدوق مشهور 
يزيد يف منت قوله إن من الشعر حكمة وان من البيان لسحرا وإن من القول عياال حدثنيه القاسم بن  - ٢٢٨

ي حدثنا ابو متيلة حيىي بن علقمة االهبري حدثنا ابن ايب حامت الرازي حدثنا ابو زعرة حدثنا سعيد بن حممد اجلرم
  واضح عن صخر بن عبد اهللا بن بريدة باحلديث 

حدثين علي بن عمر الفقيه حدثنا عمر بن امحد اجلوهري حدثنا حممد بن الليث السمسار حدثنا امحد بن  - ٢٢٩
ه و سلم حني اسري مجيل حدثنا ابو متيلة حدثنا الزبري ابن جنادة عن ابن بريدة عن ابيه ان رسول اهللا صلى اهللا علي

  به اىل بيت املقدس ثقب جربيل عليه السالم احلجر بأصبعه وشد الرباق به مل يروه غري ايب متيلة عنه 
صدقة بن الفضل مروزي ثقة مسع ابن عيينة وابن املبارك روى عنه البخاري وغريه مات بعد العشرين )  ٨٢٠( 

  ومائتني 
  حممود بن غيالن )  ٨٢١( 



بري مسع ابن عيينة وعبد الرزاق ووكيعا وشيوخ العراق وصنف التاريخ اخرجه البخاري وروى عنه ثقة متفق عليه ك
ابو حامت وأبو زرعة وشيوخ العراق الدوري والصغاين وآخر من روى عنه خبراسان حممد بن إسحاق السراج 

  وبالعراق عبد اهللا بن حممد البغوي تويف سنة بضع وثالثني 
روزي مسع ابن عيينة وأبا بكر بن عياش والفضل بن موسى السيناين مسع منه ابو داود حممود بن آدم امل - ٨٢٢

  السجستاين وابنه عبد اهللا وآخر من روى عنه حممد ابن محدويه املروزي مات سنة بضع ومخسني ومائتني 
  يونس بن نافع ابو غامن مشهور عزيز احلديث جيمع حديثه مسع نافعا وعمرو بن دينار )  ٨٢٣( 

  غريمها روى عنه ابو محزة السكري وغريه و
حدثين عبد اهللا بن حممد احلافظ حدثنا حممد بن احلسن النقاش حدثنا حيىي بن ساسويه حدثنا عبد الكبري  - ٢٣٠

حدثنا ابو غامن قال كتب الينا عمر بن عبد العزيز وعامله اجلراح بن عبد اهللا ان اكتب ابناء مخس عشرة سنة يف 
فعا حدثين عن ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم رده يوم بدر وهو ابن أربع عشرة سنة مث أتاه الديوان فإن نا

  يوم احد وهو ابن مخس عشرة سن فقبله 
  نوح ابن ايب مرمي )  ٨٢٤( 

ويسمى نوحا اجلامع روى عن عمرو بن دينار ومحيد الطويل وادعى عن الزهري ضعيف امجعوا على ضعفه وقصته 
  وى عنه شداد بن حكيم وروى عن محيد احاديث منكرة ال يتابع عليها منها مشهورة ر

عن محيد عن انس يف عدة احليض عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعرض على ابن عيينة فجمع الناس قال  - ٢٣١
  مسعنا من محيد ومن هو أكرب منا سنا مالك بن انس وسفيان الثوري فلم نسمع هبذا قد صح عندنا ما 

لوا إنه كذاب وروى يف فضائل القرآن سورة سورة عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس فقيل له من اين لك هذا قا
  قال الن الناس قد اشتغلوا مبغازي ابن إسحاق وغريه فحرضتهم على قراءة القرآن 

ه البخاري علي بن حجر املروزي ثقة متفق عليه مسع شريكا وابن عيينة ومحاد بن زيد وغريهم روى عن)  ٨٢٥( 
  ومسلم يف الصحيح وأخر من روى عنه مبرو امحد ابن حممد العنزي وبنيسابور ابن خزمية 

عتبة بن عبد اهللا اليحميد املروزي ثقة مسع أبا غامن املروزي وابن عيينة وغريمها روى عنه الكبار مبرو )  ٨٢٦( 
  وابن خزمية النيسابوري واثىن عليه مات بعد االربعني ومائتني 

  
سويد بن نصر املروزي ثقة مسع ابن املبارك والفضل ابن موسى وغريمها روى عنه امحد بن حممد بن )  ٨٢٧( 

  عاصم وابو املوجه وغريمها مات بعد االربعني ومائتني 
امحد بن سيار املروزي ثقة كبري ذو تصانيف مسع حممد بن كثري والقعنيب وموسى بن إمساعيل روى عنه )  ٨٢٨( 

ي الطوسي وحممد بن حمبوب وغريمها وأخرجه املتأخرون يف تصانيفهم لصحة احاديثه واثىن عليه علي احلسني بن عل
  الطوسي 
  ابو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن شداد احلافظ  - ٨٢٩



ثقة متفق عليه له كتاب يف السنن وكالم يف اجلرح والتعديل روى عنه ابن حمبوب واالجالء مبرو مسعنا سننه من 
راوزة عن ابن حمبوب عنه مسع قتيبة وبالعراق عارما والقعنيب وغريهم مشهور باالمانة والعلم مات بعد بعض امل

  الثمانني ومائتني 
حممد بن مقاتل املروزي ثقة متفق عليه يكثر عنه البخاري يف الصحيح وهو من أجالء اصحاب ابن )  ٨٣٠( 

 عنه جعفر بن حممد االندلسي احلافظ حدثنا صهيب بن سليم املبارك اخربين إمساعيل بن حاجب يف كتابه ايل وحدثين
قال مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول حدثنا حممد بن مقاتل فقيل له الرازي فقال وحيك الن اخر من السماء 

  اىل االرض احب ايل من ان اروي عن حممد بن مقاتل الرازي 

  
املروزي يروي عن سعيد بن مسعود وغريه له معرفة وحفظ  ابو احلسن علي بن حممد املعروف باحلبييب)  ٨٣١( 

لكنه روى نسخا وأحاديث مناكري ال يتابع عليها وهو مشهور بذلك حدثنا عنه احلاكم ابو عبد اهللا وسألته عنه فقال 
  ة هو أشهر يف اللني من ان تسألين عنه وقد يروي احلاكم يف األبواب عن رجل عنه مات سنة نيف وأربعني وثالمثائ

  ابو حفص عمر بن امحد بن علي يعرف بابن علك املروزي )  ٨٣٢( 

عامل ثقة متفق عليه مسع سعيد بن مسعود وحممد بن الليث وأمحد ابن سيار املروزيني واقراهنم وبالعراق أبا قالبة 
بن عمر الفقيه  واقرانه حافظ دين روى عنه الكبار بالعراق ابو احلسني بن املظفر والدراقطين وغريمها وبالري علي

  واقرانه وحدثنا عنه جدي وحممد بن إسحاق الكيساين وقاال كتبنا عن سنة اثنتني وعشرين 
واما ابنه عبد اهللا بن عمر فحافظ متفق عليه مسع اباه والدغويل وابن ساسويه حدثين عنه الكهول )  ٨٣٣( 

  واحلاكم ابو عبد اهللا مات بعد الستني وثالمثائة 
  عبد اهللا والد عبد اهللا مسع ابن عينة وأبا معاوية وغريمها روى عنه ابنه عبد اهللا  حممود بن)  ٨٣٤( 

وعبد اهللا حافظ عامل هبذا الشأن روى عنه القدماء وآخر من روى عنه ابو الفضل احلدادي احلاكم كتب ايل وأذن 
  يل يف الرواية عنه 

ابن ايب عمر العدين مبكة واملراوزة روى عنه احلسن محاد بن حممد املروزي ثقة مسع عثمان بن ايب شيبة و)  ٨٣٥( 
  بن حممد بن حليم واقرانه وآخر من روى عنه ابو الفضل احلدادي 

امحد بن سعيد الرباطي املروزي ومسي الرباطي النه ويل أمر الغزاة يف الرباط مسع أبا معاوية وابا أسامة )  ٨٣٦( 
ه اخرجه مسلم يف الصحيح وأكثر عنه وابن خزمية والسراج وكان وأقراهنما بالكوفة وشيوخ خراسان ثقة متفق علي

  حافظا متقنا تويف سنة احدى ومخسني وقيل سنة تسع 

وخسمني ومائتني مسعت احلاكم أبا عبد اهللا يقول مسعت ابا علي احلافظ يقول كان واهللا من االئمة املقتدي هبم 
ي يقول مسعت حممد بن عبد السالم الوراق يقول مسعت مسعت احلاكم يقول مسعت أبا زكريا حيىي بن حممد العنرب

حممد بن داود القيب يقول مسعت حممد بن اسلم الطوسي حني مات إسحاق بن راهويه يقول ما أعلم احدا كان 
اخشى هللا تعاىل من إسحاق يقول اهللا تعاىل إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء وكان اعلم الناس فلو كان سفيان 

الحتاج اىل إسحاق قال حممد بن عبد السالم فأخربت بذلك أمحد بن سعيد الرباطي فقال واهللا لو كان  الثوري حيا
الثوري وابن عيينة واحلمادان والليث بن سعد حىت عد عشرة الحتاجوا اىل إسحاق قال حممد فأخربت بذلك حممد 



إسحاق يف أشياء كثرية ومل ار بعده مثل  بن علي الصفار فقال واهللا لو كان احلسن البصري يف احلياة الحتاج اىل
  امحد بن سعيد الرباطي 

  ابو يعقوب إسحاق بن إبراهيم احلنظلي بن راهويه )  ٨٣٧( 

االمام املتفق عليه شرقا وغربا كان إمام هذا الشأن حفظا وعلما وفقها ويف العلوم كلها مسع ابن عيينة وعبد الرزاق 
اق وخراسان وشيوخه اكثر من ان يعدوا وكان يقارن بامحد بن حنبل أخرجه وأقراهنما من شيوخ مكة واليمن والعر

البخاري واآلئمة كلهم يف الصحاح وآخر من أكثر عنه حممد بن إسحاق السراج تويف سنة سبع وثالثني ومائتني 
زرعة  مسعت حممد بن علي احلافظ يقول مسعت ايب يقول قيل السحاق بن راهويه ان هذا الصيب الرازي يعىن ابا

وارد عليك فكان يصلي يومني مث يرجع اىل البيت وال يأذن الحد فقيل له يف ذلك فقال بلغين ان هذا الفىت وارد 
وقد اعددت مائة ومخسني الف حديث القيها عليه مخسون الفا منها معلوالت ال تصح مسعت احلاكم ابا عبد اهللا 

بعض االمراء جموسي فقال انتم ال حتسنون اىل املوتى  حيكي بإسناد الحيضرين إن اسحاق بن راهويه ناظرة عند
  تواروهنم يف التراب حىت تنفسد اعضاؤهم وحنن حنسن اليهم نفتح عليهم 

الرياح فقال بيين وبينك مسألة املولود إذا ولدته امه مث اكترت له ظئرا ترضعه إذا فطم االم اوىل به ام الظئر فقال 
اىل منها خلقناكم وفيها نعيدكم مسعت امحد بن حممد بن عمر الزاهد بنيسباور يقول االم فقال االرض امنا قال اهللا تع

  مسعت حممد بن إسحاق الثقفي يقول حدثنا إسحاق بن راهويه شاهنشاه العلماء وأما ابنه 
ا حممد بن إسحاق بن راهيه مسع أباه وأبا عمار احلسني بن حريث وبالعراق أبا االشعث وبندار واقراهنم)  ٨٣٨( 

ومبصر يونس بن عبد االعلى وغريه ورد قزوين سنة نيف وسبعني ومائتني فكتب عنه شيوخها إسحاق بن حممد 
  الكيساين وعلي بن إبراهيم القطان وجدي وسليمان بن يزيد واحلفاظ مل يرضوه ومل يتفق عليه اهل خراسان 

  إسحاق بن حممد الكوسج املروزي )  ٨٣٩( 

لكوفة إسحاق بن منصور وحماضر بن املورع واقراهنما وكذلك مبكة ولقي عبد الرزاق عامل هبذا الشأن لقي شيوخ ا
وكتب عن امحد بن حنبل املسائل وعرضها على إسحاق وكتب عنه قال صاحل بن امحد قلت اليب بلغين ان إسحاق 

يمان الفامي عن يأخذ على تلك املسائل دراهم فقال لو صح عندي لرجعت عنها وحدثنا بتلك املسائل حممد ابن سل
  ايب علي الطوسي عنه وقد روى عنه البخاري احاديث وكذلك مسلم مات بعد اخلمسني ومائتني 

حممد بن موسى الباشاين مسع أبا معاذ الفضل بن خالد وعلي بن احلسن بن شقيق وغريمها صاحب غرائب )  ٨٤٠( 
  أكثر عنه احلبييب مات بعد التسعني ومائتني 

عبد اهللا احلافظ وأنا سألته حدثنا علي بن حممد ابن عبد اهللا املروزي حدثنا حممد بن موسى  حدثين حممد بن - ٢٣٢
الباشاين حدثنا الفضل بن خالد ابو معاذ حدثنا ابو عصمة نوح ابن ايب مرمي عن داود بن ايب هند عن النعمان بن 

  سامل عن يعقوب بن عاصم عن عبد اهللا بن عمرو قال 

 عليه و سلم خيرج الدجال يف آخر الزمان فيلبث اربعني ال ادري قال ليلة او شهرا او سنة قال رسول اهللا صلى اهللا
ويبعث اهللا املسيح عيسى بن مرمي فيقتله ويبقى يف أميت سبعني سنة وذكر احلديث مل يروه عن داود اال نوح وان 

  كان ضعيفا واحلديث غريب حدا حسن مل يروه غري الباشاين 
آدم املروزي ثقة روى عنه شيوخ مرو حممد بن محدويه ابو رجا وغريه مسع أبا غامن يونس بن حامد بن )  ٨٤١( 



  نافع وغريه 
  حدثنا حممد بن عبد اهللا احلاكم حدثنا احلسن بن حممد بن عمران  - ٢٣٣

الزبري عن الصغاين مربو حدثنا ابو رجا حممد بن محدويه حدثنا حامد بن آدم حدثنا ابو غامن يونس بن نافع عن ايب 
جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العائد يف هبته كالكلب يعود يف قيئه مل نكتبه من حديث ايب الزبري 
اال هبذا االسناد وليس هذا باحلجاز من حديث ايب الزبري سألت عنه احلاكم فقال عندي انه خطأ وإمنا يعرف هذا 

ه و سلم اخرجه البخاري من حديث ايوب عن عكرمة عن ابن عباس من حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا علي
ورواه عن ايوب الثوري وغريه وبعض اصحاب الثوري رواه عنه عن ايوب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

  والصحيح احملفوظ عن عكرمة 
  ابو املوجه حممد بن عمرو بن املوجه املروزي )  ٨٤٢( 

بن امحد اجلهري واحلسن ابن حممد احلليمي وحممد بن عبد اهللا بن دينار حافظ مسع عبدان وغريه روى عنه عمر 
  النيسابوري معروف باالمانة والعلم 

 ٩١٦     

  اجلزء العاشر من كتاب االرشاد يف معرفة علماء احلديث من جتزئة السلفي

  للحافظ أيب يعلى اخلليل بن عبداهللا ابن أمحد بن اخلليل اخلليلي القزويين 

 ٩١٨     

  ء العاشر من كتاب االرشاد يف معرفة علماء احلديثاجلز

مما أماله الشيخ ابو يعلى اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي احلافظ رضي اهللا عنه رواية القاضي ايب الفتح إمساعيل بن عبد 
افظ الفقيه اجلبار املاكي عنه رواية االمام احلافظ ايب طاهر امحد بن حممد السلفي عنه وعنه شيخنا االمام العامل احل

النبيه شرف الدين ابو احلسن علي بن القاضي الفقيه االجنب الوجيه ايب املكارم املفضل بن علي بن املفرج املقدسي 
  اسعده اهللا بتقواه وامتع االسالم وأهله ببقائه 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على حممد وآله وسلم تسليما كثريا 
ال االسالم بقية السلف الفقيه النبيه شرف الدين أبا احلسن علي بن القاضي الفقيه مسعت الشيخ االمام احلافظ مج

االجنب ايب املكارم املفضل بن علي املقدسي رضي اهللا عنه بقراءيت عليه باملدرسة الصاحبية بالقاهرة احملروسة بقراءيت 
بهاين رضي اهللا عنه بقراءيت يقول مسعت عليه يقول مسعت الشيخ االمام احلافظ أبا طاهر امحد بن حممد السلفي االص

القاضي أبا الفتح إمساعيل بن عبد اجلبار املاكي بقزوين من اصل كتابه العتيق خبطه يف صفر سنة احدى ومخسمائة 
  مسعت أبا يعلى اخلليل ابن عبد اهللا بن امحد اخلليلي احلافظ إمالء يقول 



راق واحلجاز يعقوب بن محيد بن كاسب وحيي ابن إسحاق حممد بن الليث املروزي مسع شيوخ مرو والع)  - ٨٤٣
  الكاجغري وغريمها اثىن عليه عمر اجلوهري وهو كثري الرواية عنه 

ابو مالك سعيد بن هبرية املروزي قدمي مسع جعفر بن سليمان وغريه روى عنه شيوخ مرو وله غرائب  - ٨٤٤
  يسأل عنها 

بن امحد بن حممد املروزي حدثنا ابو العباس حممد بن نصر بن شيبة  حدثنا امحد بن علي الفقيه حدثنا حامد - ٢٣٤
الفزاري حدثنا ابو مالك سعيد بن هبرية العامري حدثنا مهام عن قتادة عن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

هبذا االسناد ليس  و سلم ان اهللا تعاىل يقول يف كل يوم انا العزيز فمن اراد عز الدارين فليطع العزيز هذا ليس اال
  عند اهل البصرة من حديث مهام ال سيما عن قتادة وال يعرف له إسناد غريه 

سعيد العامري مسع محاد بن سلمة وشعبة وغريمها مسع منه شيوخ مرو حممد بن الليث واقرانه سألت عنه )  ٨٤٥( 
  احلاكم فقال ثقة ليس بكثري الرواية 

  
املروزي حافظ عامل مسع أبا املوجه وعلي بن احلسن وغريمها قال يل احلاكم مل القاسم بن القاسم السياري )  ٨٤٦( 

  أر افضل منه حدثين عنه امحد بن حممد يعقوب املروزي مات سنة نيف وأربعني وثالمثائة 
بكر بن حممد بن محدان املروزي ثقة ويعرف بزد مخسني مسع عبد الصمد بن الفضل وأبا املوجه وغريمها )  ٨٤٧( 
عراق احلارث بن ايب اسامة الكد ميي واقراهنما روى عنه احلفاظ احلاكم وأقرانه حدثين حممد بن عبد اهللا احلافظ وبال

  وعبد اخلالق بن علي النيسابوري قاال حدثنا بكر بن حممد بن محدان املوزري حدثنا عبد الصمد بن الفضل 

د بن زياد عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن ايب رواد عن حمم
عليه و سلم اما خيشى الذي يرفع رأسه قبل االمام ان حيول اهللا رأسه رأس محار مل يروه عن عبد الصمد اال بكر 

  وهو ثقة وكان يسئل عنه وليس هذا بالعراق واحلجاز من حديث عبد العزيز عن حممد 
ي املروزي فقيه كان على قضاء مرو سنني وعمر مسع عبد اهللا بن حممود ومحاد حممد بن احلسني احلداد)  ٨٤٨( 

ابن حممد املروزي وأبا بشر امحد بن حممد بن عمرو بن مصعب واقراهنم مات سنة سبع ومثانني وثالمثائة وقد كتب 
  اىل بأحاديثه 

ود املروزي حدثنا ايب حدثنا سفيان أخربين حممد بن احلسني احلدادي فيما كتب ايل حدثنا عبد اهللا بن حمم - ٢٣٥
  بن عيينة عن الزهري عن سامل عن ابيه قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل يف الصالة احلديث 

وهذا حممود بن عبد اهللا ليس مبحمود بن آدم وال مبحمود بن غيالن لئال يشتبه إذا مل ينسب فإن ثالثتهم مراوزة 
  وقد مسعوا ابن عيينة 

  بلخ

إبراهيم بن سليمان الزيات البلخي صدوق مسع بالعراق عبد احلكم صاحب انس وشعبة والثوري ويتفرد عنه 
بأحاديث ومالكا روى عنه شيوخ بلخ سألت عنه احلاكم أبا عبد اهللا فقال يف كتبنا عن شيوخنا انه شيخ حمله 



  الصدق 
 حازم عن ايب هريرة عن النيب صلى وروى عن الثوري عن فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن ايب - ٢٣٦

  اهللا عليه و سلم ان اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني يتفرد به فضيل فأما من حديث الثوري عن فضيل فيتفرد به 

  إبراهيم وتابعه عبد الرزاق ورواه اخللق عن فضيل 
فقه على راي ايب حنيفة رضيه احلنفيون بشار بن قرياط البلخي مسع الثوري وأبا حنيفة وغريمها وكان يت)  ٨٤٩( 

  خبراسان وال يتفق عليه حفاظ خراسان 
احلسني بن سليمان البلخي مسع الثوري وعمر بن ذر وغريمها من شيوخ العراق يقويه ابو بكر بن طرخان )  ٨٥٠( 

  البلخي ويروى احاديثه يف فوائد البلخيني مات قدميا سنة سبع ومثانني ومائة 

  م بن عبد اهللا البلخي عيب عليه االرجاء ومسوه املرجيء اخذابو مطيع احلك

  عن ايب حنيفة ومسع شعبة ومالكا وغريمها 
  وكان على قضاء بلخ وهو كبري احملل عند احلنفيني خبراسان روى عنه 

من حممد بن مقاتل بالري وموسى بن نصر وجبالنه مات سنة مثان ومائتني ويقال احدى وتسعني ومائة فأما احلفاظ 
  اهل العراق وخراسان فال يرضونه 

عمر بن هارون البلخي مسع مالكا والثوري وكرباء العراق ضعفه حيىي بن معني ويتفرد بأحاديث عن )  ٨٥١( 
سفيان وغريه لكن االجالء رووا عنه من اهل خراسان وغريمها قدمي املوت وروى عن ابن جريج حديثا ال يتابع 

ابن جريج عن بعض التابعني ورواه عمر عن ابن جريج عن داود بن ايب عاصم عن عليه مسندا وإمنا رواه اصحاب 
ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ابن ايب خيثمة مسعت ابن معني يقول عمر بن هارون ليس بشيء 

  مات قريبا من سنة تسعني ومائة 

مسعت ابن ايب خيثمة يقول مسعت ايب يقول مسعت عبد الواحد بن حممد بن ماك قال مسعت علي بن مهرويه قال 
  مقاتل بن سليمان يكىن ابا احلسن 

  
مقاتل بن سليمان صاحب التفسري خراساين حمله عند أهل التفسري والعلماء حمل كبري واسع العلم لكن )  ٨٥٢( 

ري واالعمش احلفاظ ضعفوه يف الرواة وهو قدمي معمر مسع عطاء بن ايب رباح وعمرو ابن دينار ونافعا والزه
وعلقمة بن مرثد واحلكم بن عتيبة وحممد بن سريين مسع منه كبار خراسان والعراق وقد روى عنه الضعفاء احاديث 
مناكري واحلمل فيها عليهم وروى عنه جدماعة من اهل العراق احاديث مشهورة تويف قبل الستني ومائة حدثنا حممد 

ايب داود حدثنا حممود بن آدم املروزي حدثنا الفضل بن موسى  بن احلسن بن الفتح الصفار حدثنا عبد اهللا بن
السيناين حدثنا مقاتل بن سليمان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

براهيم بن عليه و سلم إذا اقيمت الصالة فال صالة اال املكتوبة حدثين امحد بن ابس مسلم الفارسي احلافظ حدثنا إ
  امحد املستملي ببلخ حدثنا صاحل بن حممد بن ايب رميح حدثنا حيي بن خالد املهليب 



حدثنا علي بن حبيب حدثنا مقاتل بن سليمان عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بينما ثالثة 
من هذا الوجه حدثين احلسن بن امحد بن نفر ميشون اخذهم املطر فذكر حديث الغار مل نكتبه من حديث مقاتل اال 

النضر النيسابوري اخربنا خلف بن محد البخاري حدثنا صاحل بن حممد البغدادي جزره حدثنا علي بن اجلعد حدثنا 
مقاتل بن سليمان قال مسعت حممد بن سريين عن ايب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ان هللا تسعة وتسعني 

  دخل اجلنة امسا من احصاها 

  خلف بن ايوب العامري البلخي

مسع مالكا والثوري وغريمها صدوق مشهور خبراسان روى عنه مجاعة من الرازيني كان يوصف بالستر والصالح 
والزهد وكان فقيها على رأي الكوفيني تويف بعد الثمانني حدثنا علي بن امحد بن صاحل املقريء اخربنا علي بن عبد 

نا حممد بن مقاتل الرازي حدثنا خلف بن ايوب البلخي حدثنا سفيان عن سهيل بن ايب صاحل الوهاب املروزي حدث
  عن ابيه عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كان مصليا يوم اجلمعة فليصل بعدها اربعا 

عةمن اهل خراسان يف ابو معاذ خالد بن سليمان البلخي مسع مالكا والثوري ونوح بن ايب مرمي ومجا)  ٨٥٣( 
  روايته تعرف وتنكر حدثونا باحاديث من حدثيه مستقيمة ومنها ماال يتابع عليه ومنها ما يرويه عن الضعفاء 

حدثين حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثنا ابو علي احلسني بن علي احلافظ حدثنا ابو نصر امحد بن حممد  - ٢٣٧
بن نوح حدثنا ابو معاذ خالد بن سليمان حدثنا نوح ابن ايب مرمي ابو  البلخي ببغداد قدم حاجا من كتابه حدثنا حم

عصمة عن دواد بن ايب هند عن حيىي بن عبيد اهللا عن ابيه عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اكم قال يل ابو علي ان اهللا تعاىل اجاركم من ان جتمعوا على ضاللة وان يظهر على اهل احلق اهل الباطل قال لنا احل

  احلافظ هذا باطل من حديث داود ونوح كذاب 
شداد بن حكيم من قدماء شيوخ بلخ مسع أبا جعفر الرازي والثوري وأقراهنما مسع منه القدماء من )  ٨٥٤( 

  شيوخهم وروى نسخة عن زفر بن اهلذيل وهو صدوق غري خمرج يف الصحيحني 
لى ضعفه رأيت يف أصل عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي من حديث احلسن سلم بن سامل البلخي امجعوا ع)  ٨٥٥( 

بن عرفة حديثني للحسن عن سلم بن سامل قال عبد الرمحن اضربوا عليهما فإين ال اروي حديث سلم بن سامل وقال 
  ابن شقيق ذكرت البن املبارك حديثا لسلم فقال هذا من عقاربه 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم يف وروى من حديث ثابت عن انس عن  - ٢٣٨

الرؤية وهو من حديث ثابت عن عبد الرمحن بن ايب ليلى عن صهيب سكت عنه الشيوخ كلهم اال من كان من 
ضعفاء بلخ ومل يكن من صنعته هذا الشأن ابو السكن مكي بن إبراهيم البلخي ثقة متفق عليه أخرجه البخاري يف 

واحلجاز حننظلة بن سفيان ويزيج بن ايب عبيد موىل سلمة ابن االكوع  الصحيح وأكثر عنه مسع شيوخ العراقني
  وابن جريج ومالكا وابن ايب ذئب وابن عون واهلشامني 

وشعبة واقراهنم روى عنه الكبار بالعراق وبالري مسع منه حممد بن محاد الطهراين وحممد بن عمار بن احلارث 
حامد وببلخ روى عنه من القدماء اخللق وسبطه حممد بن احلسن  وبقزوين حيىي بن عبدك وبنيسابور حامد ابن ايب

ابن مكي وغريه مات سنة ثالث عشرة ومائتني حدثين امحد بن حممد بن احلسني احلافظ من اصل كتابه حدثين ابو 
حرب حممد بن حممد بن احيد بن حسان احلافظ ببلخ حدثنا إمساعيل بن بشر الغزال حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا 



حيىي بن عبد اهللا بن سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال 
النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا ال يقبض العلم احلديث مل يروه عن حيىي اال مكي وال عن مكي اال امساعيل وهو 

ان حدثين عبد اهللا بن ايب زرعة احلافظ عن عبد اهللا بن حممد ثقة وال عن إمساعيل اال ابو حرب وهو ثقة وقد ك
البخاري عن ايب حرب مث رزقته بالعلو مسعت عبد الواحد بن حممد بن ماك يقول مسعت علي بن حممد مهرويه يقول 

  مسعت ابن ايب خيثمة يقول سألت حيىي بن معني عن مكي بن إبراهيم فقال صاحل ثقة 
  خي خالد بن مهران البل - ٨٥٦

  كان مرجئا وضعفوه جدا 
حدثين امحد بن حممد بن احلسني احلافظ حدثنا عبد اهللا بن حممد ابن طرخان البلخي حدثنا امحد بن زهري  - ٢٣٩

بن حرب حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا حدثنا ابو اهليثم خالد بن مهران وكان مرجئا عن هشام بن عروة عن ابيه عن 
ى اهللا عليه و سلم اخلراج بالضمان قد ذكرت علته يف غري هذا املوضع وأنه من عائشة قالت قال رسول اهللا صل

  حديث مسلم بن خالد وضعفوه فيه أيضا ومتابعة مثل خالد ال تقويه 
نصر بن باب البلخي مسع هشام بن عروة وشيوخ العراق داود بن أيب هند واقرانه ضعفوه قال ابن ايب )  ٨٥٧( 

  ليس حديثه بشيء خيثمة مسعت ابن معني يقول 

علي بن يونس البلخي صدوق مشهور مسع مالكا والثوري وشعبة واقراهنم روى عنه شيوخ بلخ ومن شيوخ 
نيسابور الشرقي واالخرم وغريمها مسعت جعفر بن حممد االندلسي احلافظ حيكى باسناد ال حيضرين عن علي ابن 

فقال ائذنوا له ورحبوا به فإنه من خلص أهل السنة  يونس البلخي انه كان عند مالك بن انس فاستأذن ابن عيينة
فلما دخل صافحه فقال مالك احتفظ يف املصافحة فقال سفيان حدثنا عبد اهللا ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال 

  من متام التحية املصافحة فقال اعده وقال لنا اكتبوا عنه 
  عليه  ابو رجا قتيبة بن سعيد بن طريف الثقفي املتفق)  ٨٥٨( 

مسع باحلجاز مالكا وابن ايب املوال والدراوردي ومبكة ابن عيينة ومبصر الليث بن سعد وابن هليعة بكر بن مضر 
ويعقوب بن عبد الرمحن االسكندراين وبالكوفة شريكا وأبا االحوص سالم بن سليم وبالبصرة محاد بن زيد وعبد 

احلميد واقراهنم يف كل بلد وهو من الكبار قال ابن ايب خيثمة الواحد بن زياد ويزيد بن زريع وبالري جرير بن عبد 
سئل ابن معني عنه فقال ثقة دين روى عنه الكبار امحد بن حنبل وحيىي بن معني وعلى بن املديين وابو خيثمة 

وبعدهم العباس الدوري وحممد بن إسحق الصغاين وأبو إمساعيل السلمي وبالري ابو زرعة وأبو حامت وبنيسابور 
حممد بن حيىي الذهلي وأمحد بن يوسف السلمي ومسلم بن احلجاج وببلخ عيسى بن امحد العسقالين وببخارى حممد 

بن إمساعيل وإبراهيم بن معقل النسفي وأقراهنم وآخر من روى عنه بنيسابور ابو لعباس السراج وبالري امحد بن 
احلسن ابن الطيب البلخي وهو ضعيف ال يعبأ  حممد بن عاصم وببغداد موسى بن هارون احلمال وروى عنه بعدهم

  به تويف سنة اثنتني وأربعني ومائتني 

  عصام وإبراهيم وحممد بنو يوسف البلخي 
فأما عصام مسع شعبة واحلمادين والثوري وإسرائيل بن يونس وغريهم وهو مشهور لكن البخاري مل )  ٨٥٩( 

القدماء ابو شهاب معمر بن حممد واقرانه وال يروى حديثا خيرجه يف التاريخ وال يف الصحيح وهو صدوق مسع منه 



ينكر ورايه رأي الكوفيني وأخوه إبراهيم مسع بالعراق محاد بن زيد وابن عيينة مبكة وغريمها وهو كبري احملل عند 
اصحاب ايب حنيفة دخل على مالك يسمع منه وقتيبة حاضر فقال ملالك إن هذا يرى االرجاء فأمر ان يقام من 

لس ومل يسمع من مالك اال حديثا واحدا قال سئل عن املسكر فقال حدثنا نافع عن ابن عمر كل مسكر مخر اجمل
وكل مخر حرام وروى هذا عن إبراهيم مجاعة منهم من يوقفه ومنهم من سنجده والصحيح املوقوف من حديث 

  مالك ووقع له هبذا مع قتيبة عداوة فأخرجه من بلخ فنزل بغالن وكان 

  ىل ان مات واخومها هبا ا
حممد بن يوسف ليس بكثري الرواية ال يقارن باخويه مسعت علي بن عمر بن العباس يقول مسعت عبد )  ٨٦٠( 

الرمحن بن ايب حامت الرازي يقول مسعت ايب يقول كنت مبكة فدخل قتيبة بن سعيد فلم جيتمعوا عليه فقلت هلم حيكم 
واقراهنما فاجتمعوا عليه بعد ذلك حدثين احلسن بن عبد الرزاق بن  هذا كتب عنه امحد بن حنبل وحيىي بن معني

حممد القزويين حدثنا علي بن إبراهيم القطان حدثنا ابو حامت حدثنا قتيبة بن سعيد وسأله امحد بن حنبل يف احاديث 
  كثرية 

ضا بابن البغدادي ثقة ابو حيىي عيسى بن امحد بن وردان يعرف بالعسقالين وعسقالن حملة ببلخ ويعرف اي)  ٨٦١( 
  كبري يف العلماء مشهور ارحتل اىل العراق واحلجاز والشام 

ومصر وكتب بالري وقزوين مسع انس بن عياض والرباء بن ايب فديك وأبا عاصم وعلي بن عاصم ويزيد بن هارون 
ار من شيوخ بلخ وعبد اهللا بن وهب وإسحاق بن الفرات وبقية بن الوليد وبشر بن بكر وأقراهنم روى عنه الكب

ونيسابور ابن خزمية وحممد بن محدون بن خالد والسراج يروي عنه باالجازة وببخاري اهليثم بن كليب مث يروي 
عنه من احلفاظ عبد اهللا بن حممد بن طرخان وعلي بن امحد الفارسي وعيسى بن حممد بن ايب يزيد هؤالء آخر من 

  نيف وستني ومائتني روى عنه ببلخ وله احاديث يتفرد هبا مات سنة 
حدثين أمحد بن حممد بن احلسني احلافظ حدثنا علي بن امحد الفارسي وعيسى بن حممد بن ايب يزيد مجيعا  - ٢٤٠

ببلخ قاال حدثنا عيسى بن امحد بن البغدادي حدثنا إسحاق بن الفرات مبصر حدثنا خالد ابو اهليثم عن مساك بن 
قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بعثت داعيا  حرب عن طارق بن شهاب عن عمر بن اخلطاب

  ومبلغا وليس ايل من اهلدي شيء وبعث إبليس مزينا وليس اليه من الضاللة شيء 

حدثناه عبد اهللا بن حممد بن زياد حدثنا حممد بن محدون بن خالد حدثنا عيسى فذكر مثله سواء هذا ليس مبصر من 
ويرويه ابن طرخان يف وفوائده فيقول شهدت عيسى بن امحد وحدث هبذا احلديث حديث إسحاق ويتفرد به عيسى 

فلم اضبطه وحدثين عنه رجل حدثين امحد بن حممد بن احلسني احلافظ حدثنا عيسى بن حممد بن انس عن ابن 
  شهاب عن انس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة وعليه املغفر احلديث 

طرخان البلخي كبري عامل هبذا الشأن ارحتل اىل العراق ومصر والشام ومسع هشام ابن حممد بن علي بن )  ٨٦٢( 
عمار ودحيما وامحد بن يونس وابين ايب شيبة وغريهم وهو مذكور روى عنه احلسن بن علي الطوسي وابو حامد 

  ابنه الشرقي وابنه عبد اهللا بن حممد وعبد اهللا بن حممد بن علي بن ميمون احلافظ البلخي وأما 
عبد اهللا بن حممد بن علي بن طرخان مشهور باحلفظ مسع ببلخ عيسى بن امحد واقرانه بالعراق حممد بن )  ٨٦٣( 



اجلهم السمري وابن ايب خيثمة وأبا قالبة وحيىي بن ايب طالب وإبراهيم ابن ايب العنبس وابن ايب غرزة وأقراهنم وله 
  عليه ووصفه بالعلم والديانة تويف سنة نيف وسبعني ومائتني يف هذا الشأن تصانيف سألت عنه احلاكم فأثىن 

مسعت حممد بن عبد الواحد احلافظ يقول مسعت امحد بن حممد احلازمي البلخي يقول مسعت إبراهيم املستملي يقول 
مسعت حممد بن عقيل يقول ها هنا من ليس خبراسان مثله يعين عبد اهللا بن حممد بن طرخان لو امكنين ان احضر 

  جملسه لفعلت وكان حممد بن عقيل من أقران والد ابن طرخان 
حممد بن أبان البلخي ثقة متفق عليه اخرجه البخاري يف الصحيح وروى عنه مث من بعده من شيوخ بلخ )  ٨٦٤( 

  مسع ابن عيينة وعبد الرزاق ووكيعا مات سنة نيف وأربعني ومائتني 
ل اىل احلجاز مسع حممد بن إمساعيل بن ايب فديك وانس بن عياض حممد بن الفضيل الزاهد البلخي ارحت)  ٨٦٥( 

  وبالكوفة عبد اهللا بن منري وأبا أسامة ثقة روى عنه شيوخ 

بلخ عيسى بن امحد وابو بكر الذهيب وأخوه ابو سعيد وآخر من روى عنه علي بن امحد الفارسي البلخي تويف سنة 
  مثان ومخسني ومائتني 

لفضل بن مسمار ثقة متفق عليه ال يقول حدثنا إمنا يقول اخربنا مكي بن إبراهيم وعصام عبد الصمد بن ا)  ٨٦٦( 
  ابن يوسف وأقراهنما مسع منه الكبار ابن طرخان واقرانه وأثنوا عليه 

حدثين عبد اخلالق بن علي النيسابوري حدثنا بكر بن حممد بن محدان املروزي حدثنا عبد الصمد بن  - ٢٤١
نا علي بن مهران حدثنا مالك بن انس عن عبد اهللا بن الفضل عن نافع بن جبري عن ابن عباس الفضل البلخي حدث

  قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم االمي احق بنفسها من وليها 
  علي بن مهران )  ٨٦٧( 

  ثقة مسع مالكا وأكثر عن ابن املبارك وهو بلخي حافظ واخوه 
مسع مكي بن إبراهيم واقرانه ودخل بغداد وأقام هبا روى عنه إمساعيل امساعيل بن الفضل بن مسمار )  ٨٦٨( 

الصفار وامحد بن سلمان واقراهنما ومسع منه علي بن إبراهيم القطان القزويين وهو وآخوه ثقتان أخرجهما مجاعة يف 
  الصحاح وإمساعيل مات بعد الثمانني 

اء بلخ قال ابن معني هو من الثقات روى عنه اهل عبد اهللا بن عمر بن ميمون بن الرماح كان على قض)  ٨٦٩( 
  العراق ابو إمساعيل السلمي وأقرانه وأبوه 

عمر بن ميمون مسع مالكا وسأله عن مسائل فقال هذا كالم الزنادقة فأخرجه من اجمللس مث شفع اليه )  ٨٧٠( 
  فأكرمه وروى له ورضيه احلافظ مات سنة بضع 

ني مسعت عبد الواحد بن حممد بن ماك يقول مسعت علي بن مهرويه يقول مسعت عشرة ومائتني وابنه سنة نيف وتسع
  ابن ايب خيثمة يقول مسعت حيىي بن معني يقول عمر بن الرماح ثقة 

عبد اهللا بن حممد بن علي بن ميمون احلافظ مشهور باحلفظ واملعرفة هبذا الشأن من اهل بلخ مسع عبد  - ٨٧١
ر وأقراهنما حضر بالعراق وروى عنه ابو بكر الشافعي وابن عقدة روى عنه الصمد بن الفضل وإمساعيل بن بش

  احاديث والقاسم بن صاحل اهلمذاين روى عنه جمموعاته ووصفه باحلفظ واالمانة 
حممد بن حممد بن الزجنبيل البلخي نزل خباري ثقة مسع عب الصمد بن الفضل وغريه من أقران ابن )  ٨٧٢( 



  أبا العباس البصري يقول كان ثقة دينا  طرخان وحدثونا عنه مسعت
  حفص بن عبد الرمحن من اهل بلخ وكان على قضاء نيسابور مشهور روى عنه شيوخ )  ٨٧٣( 

  نيسابور وبلخ مسع احلجاج بن أرطاة وابن عون وسفيان تعرف وتنكر 
ا عبد اهللا بن حممد بن حدثين حيىي بن حممد الشاشي بقزوين حدثنا حممد بن حممد بن محدان البلخي حدثن - ٢٤٢

علي احلافظ حدثنا حممد بن عقيل البلخي حدثنا مسلم عبد الرمحن حدثنا قحطبة بن هارون حدثنا حفص بن عبد 
الرمحن عن احلجاج بن ارطاة عن عطاء عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخلت اهلدية 

  تبه اال من هذا الطريق وال يعرف بالعراق من حديث احلجاج من الباب طارت االمانة من الكوة مل نك
حيىي بن موسى البلخي خت ثقة متفق عليه روى عنه البخاري يف الصحيح مسع عبد الرزاق ووكيعا وعبدة  - ٨٧٤

  بن سليمان 

  مات سنة نيف وعشرين ومائتني 
مي واقراهنما تعرف وتنكر يف روايته حم بن نوح البلخي مسع حممد بن ميسرة الصغاين ونوح بن ايب مر)  ٨٧٥( 

روى عنه حممد بن حامد البلخي وأقرانه حدثين حيىي بن حممد الشاشي بقزوين حدثنا سهل بن حممد البلقاين ببلخ 
حدثنا حممد بن حامد البلخي حدثنا حم بن نوحا لبلخي حدثنا حممد بن ميسرة ابو سعيد الصغاين عن هشام بن 

  بن عمر وقال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا ال يقبض العلم احلديث  عروة عن ابيه عن عبد اهللا
  عبد الصمد بن حسان املروروذي كان اكثر مقامه ببلخ مشهور مسع الثوري وإسرائيل صدوق مسع )  ٨٧٦( 

لمي البغدادي منه اخلباري وابو حامت وحممد بن اشرس النيسابوري وحممد بن عمران اهلمذاين وحممد بن إمساعيل الس
واقراهنم قال البخاري مات سنة ثالث عشرة ومائتني ويتفرد باحاديث حدثين حممد بن سليمان بن يزيد الفامي 

حدثنا ايب حدثنا حممد بن عمران بن حبيب اهلمذاين حدثنا عبد الصمد بن حسان حدثنا سفيان الثوري عن إبراهيم 
هللا صلى اهللا عليه و سلم مل ير للمتحابني مثل النكاح هذا بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول ا

اسنده عبد الصمد ومؤمل بن إمساعيل وغريمها رواه سفيان عن إبراهيم عن طاوس مرسال ورواه حممد بن مسلم 
الطائفي عن إبراهيم مسندا كرواية عبد الصمد ومؤمل عن سفيان وقرأت على عبد اهللا بن حممد بن روزبة 

ان حدثنا سعيد ابن زيد بن خالد موىل بين هاشم حبمص حدثنا حممد بن عوف احلمصي حدثنا مؤمل الكسروي هبمذ
  بن إمساعيل حدثنا سفيان مثل حديث عبد الصمد سواء 

عبد الرمحن بن خالد بن زياد بن جرو اصله من ترمذ ونزل بلخ روى عنه امحد بن يعقوب وغريه من اهل )  ٨٧٧( 
  ثوري وأقراهنما وابوه عزيز احلديث يروي عن نافع موىل ابن عمر يعين جبمع حديثه خراسان مسع أبا حنيفة وال

حدثين حيىي بن حممد الشاشي حدثنا ميمون بن حممد البلخي هبا حدثنا حممد بن علي بن احلسني الشباخاين  - ٢٤٣
نفة عن الزهري عن سعيد حدثنا ايب حدثنا حممد بن يعقوب حدثنا عبد الرمحن بن خالد بن زياد بن جرو عن ايب حي

بن املسيب عن ايب هريرة قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة يف الثوب الواحد فقال رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم ليس كلكم جيد ثوبني غريب من حديث ايب حنيفة عن الزهري مل يروه غري عبد الرمحن 

مسع أباه عن مكي بن إبراهيم وقتيبة وروى عن املتأخرين من اهل بلخ حممد بن حممد بن احيد البلخي )  ٨٧٨( 



  مثل حممد بن عقيل وغريه حدثين عنه ابنه احلسن وعبد اهللا بن ايب زرعة احلافظ 
  حدثين عبد اهللا بن ايب زرعة احلافظ حدثنا حممد بن حممد بن احيد  - ٢٤٤

علي بن حرب الكشي املخضوب حدثنا عبد اهللا  بكالف على شط جيحون حدثنا الياس بن إدريس الكشي حدثنا
بن بكر عن هبز بن حكيم عن ابيه عن جده قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم خري نساء ركنب االبل نساء قريش 
احناهن على زوج يف ذات يد وارمحهن بالولد مل نكتبه من حديث هبز اال هبذا االسناد وقد روي من غري حديثه عن 

   عليه و سلم النيب صلى اهللا
  نوفل بن سليمان اهلنائي من اهل بلخ يروى عن عبيد اهللا بن عمر احاديث ال يتابع عليها )  ٨٧٩( 

  يروى عنه اهل بلخ وحممد بن امية الساوي واحاديثه تدل على ضعفه 
ة الساوي حدثنا ايب ومجاعة قالوا حدثنا علي بن إبراهيم القطان حدثنا حممد بن امحد بن حممد بن امي - ٢٤٥

بقزوين حدثين ايب حدثنا حممد ابن امية حدثنا نوفل بن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض ما انزل اهللا على ابنيائه ابن آدم اخلقك وارزقك وتعبد غريي ابن آدم 

  اهللا ومن حيث شئت ادعوك وتفر مين ابن آدم اذكرك وتنساين اتق 
اخربين عبد الرمحن بن حممد بن إدريس االدريسي احلافظ يف كتابه ايل اخربين علي بن امحد بن عبد العزيز  - ٢٤٦

اجلرجاين بنيسابور قال حدثنا ابو يعقوب إسحاق بن إبراهيم املعدل حدثين عبد الرحيم بن حازم ابو حممد البلخي 
ا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثنا نوفل بن سليمان البلخي حدثن

  و سلم يقول عمر بن اخلطاب سراج اهل اجلنة منكر هبذا االسناد ال يعرف من حديث عبيد اهللا اال من هذه 

مالك بإسناد الرواية وإمنا روى هذا احلديث الغفاري عن عبد الرمحن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر وروي عن 
  ضعيف من حديث املصريني 

علي بن حممد املنجوري البخلي ثقة خيالف يف بعض احاديثه مسع مالكا وشعبة وغريمها روى عنه عبد )  ٨٨٠( 
  الصمد بن الفضل وأقرانه 

ابو احلسن علي بن امحد البلخي ويعرف بالفارسي مسع عيسى بن امحد وحممد بن الفضل البلخي ثقة مسع )  ٨٨١( 
  نه املاسرجسي وأبو زرعة امحد بن احلسني الرازي وحدثنا عنه م

  أمحد بن حممد بن احلسني احلافظ اثنوا عليه مات بعد الثالثني وثالمثائة بسنة او اقل 
ابو بكر عيسى بن حممد بن عيسى يعرف بابن ايب يزيد ثقة متفق عليه مسع عيسى ابن امحد وعبد الصمد )  ٨٨٢( 

  روى عنه ابن املاسرجسي وأبو زرعة الرازي مات سنة احدى وثالثني وثالمثائة بن الفضل وابا شهاب 

  سرخس

علي بن حممد يعرف بقوذان روى ببلخ مناكري ال يتابع عليها وال يشتغل بذكره مسعت عبد الواحد بن )  ٨٨٣( 
  يقول  حممد بن ماك يقول مسعت علي بن مهرويه يقول مسعت ابن ايب خيثمة يقول مسعت حيىي بن معني

  خارجة بن مصعب )  ٨٨٤( 



  ليس بشيء 
ابو لبيد حممد بن إدريس السامي من اهل سرخس ثقة متفق عليه مسع مسروق بن املرزبان وأبا كريب )  ٨٨٥( 

  واقراهنما روى عنه ابو علي احلافظ وأقرانه وآخر من روى عنه زاهر السرخسي 
  مسع حممد بن عبد اهللا بن قهزاد بالعراق ابن حممد بن عبد الرمحن الدغويل ثقة متفق عليه )  ٨٨٦( 

  عرفة والرمادي وغريهم روى عنه ابو علي احلافظ وأقرانه وآخر من روى عنه زاهر مات بعد العشرين وثالمثائة 

  خبارى

إسحاق بن وهب البخاري روى عن نافع وايب الزبري وغريمها يروى عنه ما تعرف وتنكر ونسخا رواها )  ٨٨٧( 
  الضعفاء 

خليد بن حسان البخاري روى عن احلسن عن ابن مسرة حديث ال تسأل االمارة بإسناد ال يتفق عليه )  ٨٨٨( 
  واكثر هذه النسخ إمنا تكتب لالعتبار واملعرفة 

  إسحاق بن بشر ابو حذيفة البخاري )  ٨٨٩( 

حاق كتاب املبتدأ ضعيف جدا يتهم بوضع احلديث روى عن الثوري وحممد بن إسحاق وغريمها ويروي عن ابن إس
من مجعه خيالف روايات غريه فيه مناكري يكتب حديثه لالعتبار عيسى بن موسى املعروف بغنجار صاحل زاهد 

مشهور روى عن مالك احاديث وأكثر روايته عن ايب محزة السكري وحجوه بن مدرك الغساين وأشباههما ويقع يف 
يه روى عنه اهل خباري وروى عنه حممد بن امية الساوي كثري من احاديثه الضعفاء ما حيمل على شيوخه ال عل

احاديث ذوات عدد فقصده ابو زرعة وابو حامت لسماع ذلك والبخاري قداحتج به يف احاديث وال يضعفه وإمنا 
يقع االضطراب من تالمذته وضعفاء شيوخه ال منه حدثين حممد بن عبد اهللا احلاكم حدثنا حممد بن علي بن عمر 

ا حممد بن سامل االفطس حدثنا عيسى غنجار حدثنا ابو محزة وحجوه بن مدرك وحممد بن الفضل ويزيد املذكر حدثن
بن حيىي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا ال يقبض العلم 

  احلديث 

  
  حممد بن سامل االفطس جمهول ال يعرفه اهل خبارى )  ٨٩٠( 

حدثين القاسم بن علقمة االهبري حدثنا عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي حدثنا ابو زرعة حدثنا حممد بن  - ٢٤٧
امية الساوي حدثنا عيسى بن موسى غنجار عن عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

من احلسنات كعامل احلسنات كلها مل يروه  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املعتكف يعكف الذنوب وجيرى له
غري غنجار مع ان عبيدة وفرقدا مجيعا ضعيفان وتابع حممد بن امية مجاعة عن غنجار حدثنيه ايب وغريه قالوا حدثنا 

  علي بن إبراهيم القطان حدثنا ابو حامت الرازي حدثنا حممد ابن امية الساوي فذكر مثله سواء 
  املسندي البخاري الثقة املتفق عليه اخذ عنه العلم حممد بن إمساعيل البخاري ارحتل اىل عبد اهللا بن حممد )  ٨٩١( 



العراق واحلجاز مسع ابن عيينة وأقرانه مبكة وبالكوفة أبا اسامة ووكيعا وعبدة بن سليمان واقراهنم وبالبصرة حيىي 
رازي والعباس الدوري وحممد بن إسحاق بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي واقراهنما مسع منه البخاري وأبو حامت ال

الصغاين ومسي املسندي ألنه كان يتحر املسانيد من اخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مات قبل العشرين 
  ومائتني 

حممد بن سالم البيكندي ثقة مسع ابن عيينة وعبد اهللا بن يزيد املقرئ واقراهنما مبكة وبالكوفة أبا أسامة )  ٨٩٢( 
وعبدة بن سليمان أكثر عنه البخاري وآخر من روى عنه حممد بن عبد بن عامر السمرقندي الضعيف مات  ووكيعا

بعد الثالثني ومائتني وابن عبد ال يعبأ به قد اشتهر كذبه وسكت عنه الكبار وروى عنه مجاعة من العلماء من 
  صناعتهم هذا الشأن وإمنا يكتب حديثه لالعتبار 

  
 حممد بن إمساعيل بن املغرية اجلعفي االمام املتفق عليه بال مدافعة مسع مكي بن إبراهيم وعبدان ابو عبد اهللا)  ٨٩٣( 

املروزي وابن راهويه وعلي بن حجر وحيىي بن حيىي وإبراهيم بن موسى الصغري وحممد بن مهران الرازي وهوذة بن 
ا زيد اهلروي وبدل بن احملرب وابا عبد خليفة وعاصم بن علي وعلي بن اجلعد وأبا عاصم النبيل واالنصاري وأب

الرمحن املقرئ وحممد بن يوسف الفريايب وابا املغرية عبد القدوس بن احلجاج وسعيد بن ايب مرمي وحيىي بن بكري 
وكاتب الليث وغريهم من شيوخ خراسان والري وبغداد والكوفة والبصرة واحلجاز والشام ومصر ولعل شيوخه 

أكثر من ان توصف وقال احفظ مائة الف حديث صحيح وضعيف مما ال يصح  يزيدون على الف وفضائله
وانتخبت كتايب من الصحيح واختصرت واجتنبت االطالة وروى عنه استاذه املسندي احاديث وكذلك حممد بن 

  سالم وروى عنه إبراهيم بن معقل وإسحاق بن امحد بن خلف احلافظ وهو اسن منه 

م بن معقل ومهيب بن سليم ومنصور ابن حممد وحممد بن يوسف القربري وهو آخر والذين روا عنه اجلامع إبراهي
من روى عنه اجلامع وروى عنه من اهل مرو ابو عيسى الترمذي احلافظ وأمحد بن سيار وغريمها ومن اهل نيسابور 

وعلي بن  ابن خزمية والسراج ومسلم بن احلجاج وحممد بن سليمان بن فارس وغريهم ومن اهل الري ابو حامت
احلسني بن اجلنيد وفضلك الصائغ روى عنه كتاب التاريخ ومن اهل بغداد امحد بن هارون الربدجيي وابن 

صاعدوالبغوي كتبوا عنه سنة مثان وأربعني ومائتني آخر خرجة خرج هو اىل العراق وآخر من روى عنه ببغداد ابو 
ول مسعت حممد بن امحد بن حممد بن الفضل يقول مسعت عبد اهللا احملاملي مسعت امحد بن مسلم الفارسي احلافظ يق

ابا حسان مهيب بن سليم يقول مات حممد بن إمساعيل البخاري ليلة السبت وهي ليلة الفطر سنة ست ومخسني 
ومائتني قال ومسعت ابا حسان يقول مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول ولدت يوم اجلمعة بعد الصالة لثنيت 

  ن شوال سنة أربع وتسعني ومائة وكان عمره اثنتني وستني سنة اال اثنيت عشر يوما عشر ليلة خلت م
اخربين ابو حممد احلسن بن امحد بن حممد املخلدي يف كتابه اخربنا ابو حامد االعمشي احلافظ قال كنا  - ٢٤٨

بن عمر عن ايب الزبري  عند حممد بن إمساعيل البخاري بنيسابور فجاء مسلم بن احلجاج فسأله عن حديث عبيد اهللا
عن جابر بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سرية ومعنا ابوعبيدة فساق احلديث بطوله فقال حممد بن إمساعيل 

  حدثنا ابن ايب اويس حدثين اخي ابو بكر عن سليمان بن بالل عن عبيد اهللا عن ايب الزبري عن جابر القصة بطوهلا 



يث حجاج بن حممد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة حدثين سهيل بن ايب صاحل فقرأ عليه إنسان حد - ٢٤٩
عن ابيه عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كفارة اجمللس واللغو إذا قام العبد ان يقول سبحانك 

  اللهم وحبمدك اشهد ان ال اله اال اهللا استغفرك واتوب اليك 

ن هذا احلديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل يعرف هبذا االسناد حديث فقال له مسلم يف الدنيا احسن م
يف الدنيا فقال حممد بن إمساعيل اال انه معلول قال مسلم ال اله اال اهللا وارتعد اخربين به قال استر ما ستر اهللا هذا 

يبكي فقال اكتب ان  حديث جليل روى عن حجاج بن حممد اخللق عن ابن جريج فأحل عليه وقبل راسه وكاد ان
كان وال بد حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم كفارة اجمللس فقال له مسلم ال يبغضك اال حاسد واشهد ان ليس يف الدنيا مثلك مسعت امحد 
د بن االزهر السجزي يقول كنت بالبصرة يف جملس سليمان بن حرب بن ايب مسلم احلافظ يقول حدثت عن حمم

  والبخاري جالس ال يكتب فقلت لبعضهم ما أليب عبد اهللا اليكتب فقال يرجع ايل خبارى فيكتب من حفظه 

اخربين عبد الواحد بن بكر الصويف حدثنا عبد اهللا بن عدي اجلرجاين حدثنا حممد بن امحد القومسي قال مسعت 
ن محدويه يقول مسعت البخاري يقول احفظ مائة الف حديث صحيح واعرف مائيت الف حديث غري صحيح حممد ب

مسعت امحد بن ايب مسلم احلافظ وعبد الواحد بن بكر الصويف قاال مسعنا ابن عدي احلافظ قال مسعت احلسن بن 
ب اجلامع اال ما صح وقد احلسني يقول مسعت إبراهيم بن معقل يقول مسعت البخاري يقول ما أدخلت يف كتا

تركت من الصحاح يعين خوفا من التطويل مسعت عبد الرمحن بن حممد بن فضالة احلافظ يقول مسعت ابا امحد حممد 
ابن حممد بن إسحاق الكرابيسي احلافظ يقول رحم اهللا االمام حممد بن إمساعيل فإنه الذي الف االصول وبني للناس 

كتابه كمسلم بن احلجاج فرق كتابه يف كتبه وجتلد فيه حق اجلالدة حيث مل وكل من عمل بعده فإمنا اخذ من 
  ينسبه اىل قائله ولعل من ينظر يف تصانيفه ال يقع فيها ما 

 ٩٦٣     

يزيد اال ما يسهل على من يعده عدا ومنهم من اخذ كتابه فنقله بعينه اىل نفسه كأيب زرعة وايب حامت فإن عاند احلق 
  معاند فيما 

    

  ت فليس خيفي صورة ذلك على ذوي االلباب ذكر
إسحاق بن محزة البخاري من املكثرين من اصحاب غنجار ورى عنه البخاري وهو ثقة واكثر عن )  ٨٩٤( 

اسحاق هذا إسحاق بن إبراهيم بن عمار وعلي بن احلسني البخاريان حدثنا امحد بن حممد بن احلسني احلافظ حدثنا 
يكندي ببخارى حدثنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عمار وعلي بن احلسني عصمة بن حممود بن إدريس الب

البخاريان قاال حدثنا إسحاق بن محزة حدثنا عيسى بن موسى غنجار عن خارجة بن مصعب عن االوزاعي عن 
فهو  الزهري عن ايب سلمة عن ايب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كل كالم ال يبد ا فيه حبمد اهللا



اقطع هذا مل يسمعه االوزاعي عن الزهري وإمنا مسعه من قرة بن عبد الرمحن بن حيوئيل هكذا رواه عن االوزاعي 
  ابن املبارك وأبو املغرية وابن ايب العشرين وعبيد اهللا بن موسى ومل يروه عن خارجة اال غنجار 

زره حافظ ذهن عامل هبذا الشأن اخذه عن ابن وخارجة فيه لني ابو علي صاحل بن حممد بن حبيب البغدادي يعرف جب
معني انتقل اىل خبارى ومات هبا مسع بالعراق عمرو بن عون وسعيد بن سليمان وعلي بن اجلعد واهليثم بن خارجة 

وحممد بن بكار وداود بن رشيد وأقراهنم وبالشام هشام بن عمار ودحيما واقراهنما وباملدينة إسحاق بن حممد 
ب وبالبصرة خالد بن خداش مث ينزل اىل احلفاظ الشاذكوين وبندار وايب موسى ومبصر اصبغ بن الفوري وأبا مصع

الفرج وامحد ابن صاحل وملا دخل خراسان مسع من ايب االزهر وحممد بن حيىي وأقراهنما مسع منه حفاظ خراسان 
ت حممود بن إسحاق القواس يقول وخبارى مات بعد الثمانني ومائتني مسعت حممد بن امحد املالمحي بالري يقول مسع

قام إمساعيل بن امحد وايل خراسان لصاحل جزره فقيل له تقوم لرجل من الغرباء فقال لقائله يا كلب إمنا قمت هللا 
  ولرسوله فإن عامل بأيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأخباره 

  حممد بن احلسن بن جعفر البخاري )  ٨٩٥( 

مسع يزيد بن هارون وسعيد بن عامر بالبصرة وابا النضر ببغداد مسع منه اكثر من مسع من  اسن من حممد بن إمساعيل
البخاري وعاش بعد البخاري وآخر من روى عنه حممود بن إسحاق القواس البخاري وحممود هذا آخر من روى 

  عن حممد بن إمساعيل اجزاء ببخارى ومات حممود سنة اثنتني وثالثني وثالمثائة 
إبراهيم بن معقل النسفي حافظ ثقة مسع قتيبة بن سعيد والنضر بن طاهر وحممد بن أبان واقراهنم واخذ )  ٨٩٦( 

هذا الشأن عن البخاري ومات قبل الثالمثائة إسحاق بن محزة احلافظ البخاري الراوي عن غنجار رضيه حممد بن 
يوخ خباري إسحاق بن إبراهيم ابن عمار إمساعيل وأثىن عليه وقد ادركه ولكنه مل خيرجه يف تصانيفه روى عنه ش

  وعلي بن احلسني ومها ثقتان ماتا بعد السبعني ومائتني 

  
ابو عصمة سهل بن املتوكل البخاري ثقة مرضي مسع القعنيب واحلوضي والربيع بن حيي وسهل بن بكار )  ٨٩٧( 

بن إسحاق وعصمة بن حممود وأبا الوليد وعلي بن اجلعد وإمساعيل بن ايب اويس واقراهنم روى عنه حممود 
  البيكندي واقراهنما 

حدثين امحد بن حممد بن احلسني احلافظ حدثنا ابو حممد عصمة بن حممود البيكندي حدثنا إسحاق بن امحد  - ٢٥٠
بن خلف البخاري حدثنا إسحاق ابن محزة حدثنا عيسى بن موسى عن عبد اهللا بن كيسان عن حيىي بن يعمر عن 

  لنيب صلى اهللا عليه و سلم من احسن صوتا بالقرآن قال الذي خياف اهللا عز و جل ابن عمر قال سئل ا

قال ابن عمر وال اعلم اال ان طلق بن حبيب من اخوفهم هللا تعاىل مل يروه اال عبد اهللا بن كيسان وعنه عيسى غنجار 
  وهو من سؤاالت خراسان 

ث بن عبد الرمحن البخاري ابو عمرو وأقرانه حممد بن يوسف البيكندي ثقة متفق عليه روى عن حري)  ٨٩٨( 
حدثين امحد بن حممد بن احلسني احلافظ قال مسعت حممود بن إسحاق البخاري يقول مسعت أبا عمرو حريث بن 

عبد الرمحن البخاري يقول مسعت حممد بن يوسف البيكندي يقول كنت عند امحد بن حنبل فقيل له قول ايب حنيفة 



ل مسكني ابو حنيفة كأنه مل يكن من العراق أنه مل يكن من العلم بشيء قد جاء فيه عن النيب الطالق قبل النكاح فقا
  صلى اهللا عليه و سلم وعن الصحابة وعن نيف 

وعشرين من التابعني مثل سعيد بن جبري وسعيد بن املسيب وعطاء وطاوس وعكرمة كيف جيترئ ان يقول تطلق 
ن يقول مسعت نصر بن احلسني يقول مسعت إسحاق بن إبراهيم يقول قال ومسعت ابا عمرو حريث بن عبد الرمح

كنت عند ايب محزة السكري واحلسني بن واقد فسأل إنسان عن الطالق قبل النكاح قال فقال احلسني تزوج واملهنأ 
   لك والوزر علي قال فقال ابو محزة سبحان اهللا اليس جاء عن ابن مسعود اهنا تطلق فقال احلسني سبحان اهللا

  اليس جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال طالق قبل النكاح  - ٢٥١
  ابو حممد عبد اهللا بن حممد بن يعقوب البخاري )  ٨٩٩( 

يعرف باالستاذ له معرفة هبذا الشان وهو لني ضعفوه مسع عبد الصمد بن الفضل البلخي وأقرانه من شيوخ بلخ 
حاديث خيالف فيها حدثنا عنه املالمحي وامحد بن حممد ابن احلسني البصري ومسع ببخارى ونيسابور والعراق يأيت بأ

  بعجائب وكان يذكر مات بعد الثالثني وثالمثائة 
ابو علي احلسني بن داود بن سليمان خبارى ثقة له معرفة وحفظ روى عنه الكبار مثل ايب علي احلافظ )  ٩٠٠( 

  العباس البصري مات بعد الثالثني وثالمثائة وايب امحد الكرابيسي حدثنا عنه املالمحي وابو 
ابو صاحل خلف بن حممد بن إمساعيل البخاري كان له حفظ ومعرفة وهو ضعيف جدا روى يف االبواب )  ٩٠١( 

  تراجم ال يتابع عليها وكذلك متونا ال تعرف 

  من عهدته وإمنا كتبنا عنه لالعتبار مسعت ابن ايب زرعة واحلاكم ابا عبد اهللا احلافظني يقوالن كتبنا عنه الكثري ونربأ 
حدثين حممد بن عبد اهللا احلاكم اخربنا خلف بن حممد بن إمساعيل البخاري حدثنا ابو هارون سهل بن  - ٢٥٢

شاذويه حدثنا نصر بن احلسني أخربنا غنجار حدثنا عبيد اهللا العتكي ابو منيب املروزي عن ايب الزبري عن جابر قال 
اهللا عليه و سلم عن املواقعة قبل املالعبة مسعت احلاكم بعقب هذا احلديث يقول خذل خلف هنى رسول اهللا صلى 

  هبذا وبغريه 
ابو حسان مهيب بن سليم خباري ثقة متفق عليه مكثر عن حممد بن إمساعيل البخاري روى عنه املبسوط )  ٩٠٢( 

كتب ايل امساعيل بن حممد ابن حاجب وكتبا اخرى مل يروها غريه آخر من روى عنه إمساعيل بن حممد الصغدي 
  الصغدي قال مسعت مهيب بن سليم البخاري قول سألت عبد اهللا 

  ابن امحد بن حنبل قلت كم مسعت من ابيك قال البعض قلت على حال قال مائة الف وبضعة عشر الفا 
ثنا عنه احلاكم ابو عبد ابو النصر امحد بن سهل البخاري الفقيه ثقة متفق عليه روى عنه حافظ خبارى وحد - ٩٠٣

اهللا واثىن عليه مسعت حممد بن عبد اهللا حلافظ يقول مسعت امحد بن سهل الفقيه البخاري ببخارى يقول مسعت قيس 
بن انيف يقول مسعت ابا رجاء قتيبة بن سعيد يقول ورد ها هنا شاب من اهل الري فقال واهللا ال اخرج من بغالن 

  ريات قال مسكني تويف ها هنا فكربت عليه اربعا وزدت اخلامس حىت أكرب على ايب رجاء اربع تكب

  مسرقند



حدثين امحد بن حممد بن احلسني احلافظ حدثنا حممود بن إسحاق القواس ببخارى حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبدك 
  قال قال يل حممد بن إمساعيل 

  سمرقند واحلكم الغفاري وبريدة مبرو مات من اصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم خبراسان قثم بن العباس ب
ابو مقاتل حفص بن سلم السمرقندي مشهور بالصدق والعلم غري خمرج يف الصحيح مسع هشام بن عروة )  ٩٠٤( 

وسهيل بن ايب صاحل واقراهنما باحلجاز والكوفة مسعرا والثوري وبالبصرة سليمان التيمي وأقراهنم وكان ممن يفيت 
والفقه حمل يعني جبمع حديثه حدثين امحد بن ايب مسلم احلافظ حيىي بن حممد الشاشي قاال يف أيامة وله يف العلم 

  اخربنا ابو حممد عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا الباهلي السمرقندي هبا حدثين 

ابو الفضل حممد بن حممد بن الفضل الصرييف السمرقندي حدثين ابو جعفر عبدة ابن قريد بن معروف السمرقندي 
ين سهل بن سهيل بن واقد الباهلي السمرقندي حدثنا ابو مقاتل حفص بن سلم الفزاري السمرقندي عن هشام حدث

ابن عروة عن ابيه عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ان اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
سم الربدعي بطراز حدثنا عبد الرزاق بن حممد بن احلديث حدثين امحد بن ايب مسلم احلافظ حدثنا سعيد بن القا

محزة الفارسي حدثنا حممد بن إسحاق الكرابيسي السمرقندي حدثنا خشنام بن املغوار حدثنا ابو معان خالد بن 
سليمان عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يرفع يديه إذا افتتح الصالة وإذا ركع 

رأسه من الركوع هذا خطأ وقد ذكرت علته يف غري هذا املوضع وخالد بن سليمان مسرقندي انتقل اىل  وإذا رفع
  بلخ 

  ابو معاذ معروف بن حسان السمرقندي له يف احلديث واالدب حمل روى كتاب العني عن اخلليل وعن )  ٩٠٥( 

محن بن حممد النيسابوري وحيىي بن حممد عمر بن ذر الكويف اهلمداين نسخة ال يتابعه احد منها ما حدثين عبد الر
الشاشي قاال حدثنا علي بن احلسن بن احيد القطان البلخي حدثين ابو يعقوب إسحاق بن شبيب بن شجاع 

البامياين حدثين فارس بن عمر حدثنا ابو معاذ معروف بن حسان السمرقندي حدثنا عمر بن ذر عن نافع عن ابن 
لم قال من جاء منكم اىل اجلمعة فليغتسل وهذا من نسخة هبذا االسناد وحدثين عمر ان النيب صلى اهللا عليه و س

مجاعة وعبد اهللا بن ايب زرعة احلافظ عن ابن احيد هذا هبذا االسناد أحاديث فسألته عنها فقال ال يعرفها اال هبذا 
  االسناد وليس رواهتا ممن يعتمد عليهم 

  زم بن راشد السمرقندي ابو حفص عمر بن حممد بن جبري بن خا)  ٩٠٦( 

حافظ كبري عامل هبذا الشان ارحتل اىل العراق والشام فسمع النضر ابن طاهر صاحب مالك وبالكوفة ابا كريب 
وعثمان بن ايب شيبة وبالبصرة بندار وابا موسى وبالشام سليمان بن سلمة اخلبايري وأمحد ابن عبد الواحد 

ور واحلسني بن احلسن املروزي وأقراهنم من كل بلد روى عنه حفاظ الدمشقي وهشام بن عمار ومبكة حممد بن زنب
  خبارى ونيسابور أكثر عنه ابو بكر القفال الشاشي االمام 

مسعت ابا حامت حممد بن عبد الواحد احلافظ يقول مسعت أبا بكر حممد بن علي بن إمساعيل القفال الشاشي  - ٢٥٣
قول مسعت احلسني بن احلسن املروزي مبكة يقول سألت سفيان بن يقول مسعت عمر بن حممد بن جبري السمرقندي ي

عيينة قلت يا أبا حممد ما تفسري قول النيب صلى اهللا عليه و سلم اكثر دعائي ودعاء االنبياء قبلي عرفة ال اله اال اهللا 
  وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير وإمنا هذا ذكر وليس بدعاء فقال 



عرفت حديث مالك بن احلارث يقول اهللا عز و جل إذا شغل عبدي ثنائي عن مسأليت اعطيته افضل ما اعطي 
  السائلني قلت انت حدثتين عن منصور عنه وحدثنيه عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور 

نائله وفضله قلت  عنه قال فهذا تفسري ذلك او ما علمت ما قال امية بن الصلت حني خرج اىل ابن جدعان يطلب
كفاه ... إذا اثىن عليك املرء يوما ... حياؤك إن شيمتك احلياء ... أأذكر حاجيت أم قد كفاين ... ال قال قال له 

  فهذا خملوق نسب اىل اجلود قيل له يكفينا من مسألتك ان نثين ... من تعرضك الثناء 

  عليك ونسكت فكيف اخلالق جل وعز 
  ن عثمان السمرقندي يروي عن ايب مقاتل وغريه صاحب غرائب ابو عثمان جابر ب)  ٩٠٧( 

حدثين امحد بن ايب مسلم احلافظ حدثنا عبد اهللا بن علي الباهلي بسمرقند حدثنا ابو العباس حممد بن  - ٢٥٤
عثمان السمرقندي حدثنا حيىي بن بدر وهو مسرقندي حدثنا ابو عثمان جابر بن عثمان السمرقندي حدثنا ابو مقاتل 

دثنا شعبة عن ثابت عن انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من رأى معاهدا فقال احلمد هللا الذي ح
فضلين عليك باالسالم وبالقرآن ومبحمد صلى اهللا عليه و سلم مل جيمع اهللا بينه وبينه يف النار هذا حديث ال يعرف 

  ث مسرقند واحلمل فيه على الرواة الضعفاء منهم بالبصرة من حديث شعبة وال من حديث ثابت وليس اال من حدي
وإمنا يعرف من حديث عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري عن ابيه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من  - ٢٥٥

  رأى مبتلى احلديث 
وتسعني  خشنام بن املغوار السمرقندي من زهادنا يأيت بأحاديث ال يتابع عليها قيل انه مات سنة احدى)  ٩٠٨( 

  ومائتني 

  ابو القاسم احلكيم السمرقندي من الزهاد حيكي عنه حكايات وليس له رواية احلديث  - ٩٠٩
قتيبة بن مسلم االمري خرج من مسرقند اىل فرغانة وقتل هبا سنة ثالث وتسعني وروا عنه احاديث لكن )  ٩١٠( 

  رواهتا جمهولون ابو عبد اهللا حممد بن الضوء الشيباين 

ة يقال هلا كرمانية عامل زاهد يزار قربه مسع امحد بن يونس ابين ايب شيبة وابن ايب عمر العدين وأقراهنم حدثين من بلد
عبد اهللا بن ايب زرعة احلافظ حدثين امحد بن الليث الكرماين ببخارا حدثنا حممد بن الضوء الشيباين بأحاديث 

  ني ومائتني قال وزرت قربه صحاح وقال يل ابن ايب زرعة احلافظ مات سنة نيف ومثان
حممد بن عبد بن عامر الذي ورد بالدنا من اهل صغد ينسب اىل مسرقند لقرهبا منه روى عن شيوخ ثقات )  ٩١٢( 

مناكري ال يتابع عليها روى عن عصام البلخي وقتيبة وقال احلفاظ مل يدرك عصاما وروى عن إبراهيم بن االشعث 
هد الفضيل وروى املوضوعات عن الثقات سكتوا عنه وروى عنه مجاعة عن فضيل بن عياض احاديث مسندة وز

من العلماء الكبار ال ادري كيف ذلك وروى عنه يقزوين ابو احلسن القطان وأبو منصور الفقيه وعلي بن عمر 
  الصيدناين وأدركنا من اصحابه علي بن امحد بن صاحل ا ملقريء وروى عنه من مل يكن 

مذان وبغداد ومجاعة واطبق احلفاظ على ان حديثه متروك ورد قزوين سنة ثالمثائة وحدثين هذا الشأن من صناعته هب
  ابن ايب زرعة احلافظ عن عبد اهللا بن حممد البغدادي عنه احاديث عفا اهللا عنا وعنه 

ابو الفضل حممد بن إبراهيم ويعرف بناقله من الشاش مذكور عامل كتب عن شيوخ خراسان والعراق )  ٩١٣( 



حلجاز إسحاق الفروي ابن ايب اويس واحلميدي وسعيد بن منصور وايب نعيم الفضل بن دكني وأقراهنم روى عنه وا
  الكبار 
حدثين ابو علي محد بن عبد اهللا املعدل حدثنا حممد بن محدويه املروزي قدم علينا حدثنا ابو الفضل حممد  - ٢٥٦

إمساعيل بن عبد اهللا بن ايب فروة املدين ابو يعقوب حدثنا مالك  بن إبراهيم النقالة بالشاش حدثنا إسحاق بن حممد بن
بن انس عن حيىي بن سعيد وعبيد اهللا بن عمر عن ابن شهاب اخربين عروة بن الزبري وسعيد بن املسيب وعلقمة بن 

ا اهل وقاص وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حني قال هل
  االفك ما قالوا فربأها اهللا عز و جل احلديث بطوله 

مل يروه عن مالك اال إسحاق الفروي ورواه عن إسحاق ابو إمساعيل السلمي وإبراهيم بن ديزيل وأبو الفضل هذا 
 بالشاش فأما حديث السلمي فحدثين عبد اهللا بن ايب زرعة احلافظ حدثنا مكرم بن امحد القاضي وحممد بن عبد اهللا

الشافعي قاال حدثنا ابو إمساعيل السلمي حدثنا إسحاق به وحديث إبراهيم فحدثين به جدي حممد علي بن عمر 
  حدثنا عبد الرمحن بن محدان اهلمذاين حدثنا إبراهيم بن احلسني اهلمذاين حدثنا إسحاق به 

خراسان وارحتل اىل ابو علي احلسن بن صاحب بن محيد الشاشي حافظ كبري مذكور كتب عن شيوخ )  ٩١٤( 
  العراق والشام ومصر روى عنه مثل ايب علي احلافظ وغريه وروى عنه حممد بن علي بن إمساعيل االمام الفقيه 

حدثين ابو حامت حممد بن عبد الواحد احلافظ حدثنا ابو بكر حممد ابن علي بن إمساعيل القفال الشاشي  - ٢٥٧
يونس بن إبراهيم العدين بعدن ابني حدثنا عبد احلميد بن صاحل  حدثنا ابو علي احلسن بن صاحب الشاشي حدثنا

حدثنا صاحل بن عبد اجلبار احلضرمي حدثنا حممد بن عبد الرمحن البيلماين عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم تعلموا 

  الشعر فإن فيه حكما وامثاال مل نكتبه اال هبذا االسناد 
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