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( المام المقرئ يزيد بن رؤيم أخبرنا
أخبرنا )   قال العابد الزاهد الفقية
)  ( مقبول عيسي أبي بن هارون
كانت ( صدوق ايوب بن أحمد وأخبرنا

أخبرنا ) قا بحجة يدفع لم غفلة فيه
) ( ثقة سعد بن إبراهيم

الطبقات
4 سعد لبن
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كنت إني           عائشة عن أبيه عن الله عبد بن عباد بن يحي ثنا
ًا مسلم

 الكراه ذكر بدون 
3 3

ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا
الجبار عبد أحمد

اسحاق ابن كلم يأخذ يخطئ (صدوق 
) بالحاديث فيوصله

بكير بن يونس ثنا
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الشاتراك نقطة

ًا كنت " إني  الزهري عن عروة عن رومان بن يزيد عن بدون مسلم
" الكراه ذكر

4 4

أخبرنا قال الحافظ الله عبد أبو حدثنا
 يعقوب بن محمد

يونس قال الجبار عبد احمد اخبرنا قال
بكير بن

النبوة دلئل
3/142-

143

أسلم رافع أبو قال قال عكرمة عن الله عبد بن حسين حدثني
 العباس
ًا وخرج مختار
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أخبرنا قال المقرئ يزيد بن رؤيم أخبرنا
بن أحمد وأخبرنا عيسي أبي بن هارون
بن إبراهيم أخبرنا قال أيوب بن محمد
سعد

الطبقات
سعد ابن
4/6

عباس ابن عن أهله بعض عن معبد بن الله عبد بن العباس عن 6 6 قال المقرئ يزيد بن رؤيم أخبرنا
عيسي أبي بن هارون حدثني

لبن الطبقات
4/7 سعد

ًا خرج لنه العباس قتل عن النهي 6 مكره 6 قال أيوب بن محمد بن أحمد وأخبرنا
سعد بن إبراهيم حدثنا

السيرة
لبن النبوية
هشام

عباس ابن عن أهله بعض عن معبد بن الله عبد بن العباس عن
ًا حرجوا لنهم هاشم بني قتل عن النهي كره

7 7 أبو أخبرنا قال الحافظ الله عبد أبو أخبرنا
يعقوب بن محمد العباس

قال الجبار عبد بن أحمد أخبرنا قال
بكير بن يونس أخبرنا

النبوة دلئل
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 عباس ابن عن أهله بعض عن معبد بن الله عبد بن العباس عن
ًا خرجوا لنهم هاشم بني قتل عن النهي كره

8 8 نا جرير بن وهب نا عبده أحمد حدثنا
أبي

الحاد
والمثاني

عاصم لبن
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عباس ابن عن أهله بعض عن معبد بن الله عبد بن العباس عن
ًا خرج لنه العباس قتل عن الكف مكره
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ابن ثنا قال ربيع بن الحسن حدثنا
(ثقة)  إدريس
حدثنا قال الحسن بن عمار وحدثني

الخطأ)  كثير (صدوق الفضل بن سلمة

المعرفة
والتاريخ
الفسوي
1/505

التاريخ
2/39 الطبري

أسره قصة عباس ابن عن مقسم عن أصحابنا بعض عن
والثاني الول المتن ذكر بدون
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حدثنا قال المقرئ يزيد بن رؤيم أخبرنا
 عيسي أبي بن هارون
قال أيوب بن محمد بن أحمد وأخبرنا

سعد بن إبراهيم حدثنا

الطبقات
سعد لبن
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اسلم  عباس ابن عن عكرمة عن الله عبد بن حسين حدثني
 إسلمه وكتمان العباس

11 11

بالويه بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثنا
ثنا هارون بن موسى عمران أبو ثا

 هارون بن اسحاق
أبو ثنا هانئ بن صالح بن محمد وحدثني

أبي بن وإبراهيم شاذان بن محمد سعيد
اسحاق ثنا قالوا نعيم بن ومحمد طالب

عن جرير بن وهب لنا قال إبراهيم بن
أبيه
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الحاد
والمثاني

عاصم لبن
1/268

اسلم  عباس ابن عن عكرمة عن الله عبد بن حسين حدثني
 معهم وخروجه إسلمه وكتمان العباس
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أبو ثنا التميمي أحمد أبو أخبرني
ثنا الحسين بن محمد بن أحمد العباس

الله عبد بن زياد أخبرنا  زرارة بن عمرو
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