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  تاريخ بغداد

  الجزء السابع

لمعروف بالجرجرائي مولى عمر بن عبد العزيز محمد بن الصباح بن سفيان بن أبي سفيان أبو جعفر ا -  2893
كان ينزل المخرم وحدث عن عاصم بن سويد وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وسفيان بن عيينة وزكريا بن 
منظور وجرير بن عبد الحميد وھشيم وسيف بن محمد روى عنه محمد بن أحمد بن البراء وأحمد بن علي األبار 

لح بن ذريح العكبري وبن أبنه جعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح وغيرھم وموسى بن ھارون ومحمد بن صا
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا محمد بن أحمد بن البراء حدثنا محمد بن الصباح 

ال قال رسول الجرجرائي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد هللا بن عمرو ق
هللا صلى هللا عليه و سلم إن المقسطين عند هللا يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن تعالى وكلتا يديه 
يمين الذين يعدلون في حكمھم وما ولوا أخبرني األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن 

الصباح يعني الجرجرائي فقال يحيى حدث بحديث منكر عن علي بن  يعقوب حدثنا جدي قال ذكر ليحيى بن معين بن
ثابت عن إسرائيل عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صنفان ليس في 
ر اإلسالم لھما نصيب المرجئة والقدرية وھذا حديث منكر من ھذا الوجه جدا كالموضوع وإنما يرويه علي بن نزا

شيخ ضعيف واھي الحديث عن بن عباس ولم يذكر يحيى بن معين محمد بن الصباح ھذا بسوء قلت روى ھذا 
الحديث علي بن نزار عن عكرمة عن بن عباس وجابر عن النبي صلى هللا عليه و سلم كذلك أخبرنا الحسن بن أبي 

محمد حدثنا عبد هللا بن محمد الليثي حدثنا  بكر أخبرنا أحمد بن كامل القاضي أخبرنا محمد بن الفرج حدثنا يونس بن
بن نزار عن عكرمة عن بن عباس وعن جابر قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صنفان من أمتي ليس لھما 
في اإلسالم نصيب أھل األرجاء وأھل القدر قرأت على أبي بكر البرقاني عن محمد بن العباس قال حدثنا أحمد بن 

أخبرنا جعفر بن درستويه حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز قال سألت يحيى بن معين عن محمد بن مسعدة 
محمد بن الصباح الجرجرائي فقال ليس به بأس من أھل المخرم ولكن انتقل قلت عنده عن الوليد بن مسلم كتاب 

قرأنا على الحسين بن ھارون  صالح وعن بن عيينة حديث كثير فقال ليس به بأس أخبرنا علي بن محمد الدقاق قال
عن بن سعيد قال محمد بن الصباح الجرجرائي سمعت محمد بن عبد هللا بن سليمان يقول كان ثقة أخبرنا أحمد بن 
أبي جعفر أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات محمد بن الصباح الجرجرائي بجرجرايا 

 سنة أربعين يعني ومائتين 

محمد بن الصباح أبو يعقوب الصوفي أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين السلمي  - 2894
قال محمد بن الصباح أبو يعقوب بغدادي كان من جلساء سري السقطي وكان قريب السن منه وھو من الطبقة األولى 

 جالسھم الجنيد وصحبھم 

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه صبيح  

بن صبيح أبو العباس المذكر مولى بني عجل ويعرف بابن السماك سمع ھشام بن عروة وإسماعيل بن أبي محمد 
خالد وسليمان بن األعمش وعائذ بن نسير ويزيد بن أبي زياد والسري بن يحيى والعوام بن حوشب وسفيان الثوري 

يسابوري وعبد هللا بن صالح روى عنه الحسين بن علي الجعفي وعمر بن حفص بن غياث ويحيى بن يحيى الن
العجلي والعالء بن عمرو الحنفي ويحيى بن أيوب المقابري وأحمد بن حنبل وھو كوفي قدم بغداد زمن ھارون 
الرشيد فمكث بھا مدة ثم رجع إلى الكوفة فمات بھا أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ أخبرنا أبو بكر محمد بن 

حرام حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا يحيى بن أيوب العابد حدثنا محمد بن الحسين اآلجري بمكة في المسجد ال
صبيح بن السماك عن عائذ بن نسير عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من مات في 

 صلى هللا عليه ھذا الوجه من حاج أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة وقالت عائشة قال رسول هللا
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و سلم إن هللا يباھي بالطائفين أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو أحمد بن فارس حدثنا 
البخاري قال محمد بن السماك القاص كوفي سمع عائذ بن نسير عن محمد بن عبد هللا عن عطاء عن عائشة عن 

ن صبيح بن السماك أبو العباس قدم بغداد أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق النبي صلى هللا عليه و سلم ويقال محمد ب
أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي وأخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن بكير أخبرنا أحمد بن 

لشافعي أبو العباس ثم جعفر القطيعي قاال حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا محمد بن السماك زاد ا
اتفقا عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال 
تشتروا السمك في الماء فإنه غرر قال القطيعي قال أبو عبد الرحمن قال أبي وحدثنا به ھشيم عن يزيد فلم يرفعه 

مة عن يزيد بن أبي زياد موقوفا على بن مسعود وھو الصحيح أخبرنا أبو سعيد محمد قلت كذلك رواه زائدة عن قدا
بن موسى الصيرفي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا أبو علي محمد 

لسماك يقول كتبت إلى بن أحمد بن الحسن قاال حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال سمعت محمد بن ا
صديق لي إن الرجاء حبل في قلبك قيد في رجلك فأخرج الرجاء من قلبك تحل القيد من رجلك أخبرنا أبو محمد عبد 
هللا بن أحمد بن عبد هللا األصبھاني حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخالدي حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق حدثنا 

سمعت بن السماك العابد يقول الذباب على العذرة أحسن من القارئ على أبواب محمد بن بشير الكندي العابد قال 
الملوك أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق حدثنا محمد بن أحمد المفيد قال حدثنا الحسن بن إسماعيل الربعي حدثنا 

تقولين قول الزاھدين  عبد الرحمن بن إبراھيم الفھري عن بن السماك أنه كان يعاتب نفسه يقول فيما يعاتبھا به
وتعملين عمل المنافقين والجنة تطمعين تدخلين ھيھات للجنة قوما آخرين كذا رواه لنا عبد العزيز والصواب ھيھات 
إن للجنة قوما آخرين ولھم أعمال غير ما تعملين أخبرنا إسماعيل بن أحمد النيسابوري أخبرنا زاھر بن أحمد 

يني حدثنا الفرياناني يعني أحمد بن عبد هللا حدثنا أحمد بن حميد قال قال محمد السرخسي حدثنا محمد بن معاذ المال
بن السماك كم من شيء إذا لم ينفع لم يضر ولكن العلم إذا لم ينفع ضر أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي 

ثنا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري فيما أجاز لنا حدثنا أحمد بن محمد الكوفي حد
الخوارزمي حدثنا أحمد بن حماد قال كان بن السماك يقول يا بن آدم إنما تغدو في كسب األرباح فاجعل نفسك فيما 

وتضحك ... ... وأنت لكل ما تھوى ركوب ... أراك تحب أن تدعى حكيما ... تكسبھا فإنك لن تكسب مثلھا ثم يقول 
أخبرنا أبو القاسم األزھري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا ... ما عملت فال تتوب  وتذكر... دائبا ظھرا لبطن 

عبد هللا بن محمد قال حدثني ھارون بن سفيان المستملي حدثني عبد هللا بن صالح العجلي حدثني محمد بن صبيح 
له الدنيا فكتبت إليه أما مولى بني عجل وھو بن السماك قال كتب رجل من مياسير أھل بغداد إلي يسألني أن أصف 

بعد فا حفھا بالشھوات ثم مألھا باآلفات ومزج حاللھا بالمؤونات ومزج حرامھا بالتبعات فحاللھا حساب وحرامھا 
عذاب أخبرنا الحسين بن عمر بن برھان الغزال حدثنا عبد الباقي بن قانع القاضي إمالء حدثنا بشر بن موسى حدثنا 

تب رجل إلى محمد بن السماك صف لي الدنيا فكتب إليه ثم ذكر نحو ما تقدم حدثنا محمد بن عبد هللا بن صالح قال ك
أحمد بن رزق إمالء حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخالدي حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق حدثني محمد بن 

ثم انصرف وھو  خلف التيمي قال سمعت أبي يقول دخلت مع محمد بن السماك على مريض مدنف فسأله عن حاله
ومستريح صاحب ... والميت ال يألم ما مضه ... ... بنكبة ما موقع العافيه ... ما يعرف المرء إذا لم يصب ... يقول 

أخبرنا الحسن بن علي الجوھري حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا عالن الرزاز حدثنا الجاماسبي قال ... الواقية 
إذ جاءه رجل فقال له أعزك هللا إني قد أتيتك في حاجة فقال وهللا ما عندنا صفرا قال لي رجل كنت عند بن السماك 

وال بيضا قال وهللا ما جئنا في شيء من ھذين الجوھرين قال وفيم ذاك قال سألني ھذا الرجل أن أكلمك في أن تكلم 
أبا العباس إن الدھر قد كلح بعض إخوانك في صداق أھله قال فأخذ بن السماك رقعة وكتب فيھا أطال هللا بقاك يا 

فجرح وجمح فطمح وأفسد ما أصلح فإن لم تعن عليه فضح ودفعھا إلى الرجل فقال أوصلھا إلى الفضل بن يحيى قال 
فأوصلھا فدعا الفضل صاحب بيت ماله فقال ما في بيت مالنا قال ألف ومائتا دينار وثالثون ألف درھم قال احملھا 

في ضيقة فلما أتى بالمال قال ادفعوه إلى الرجل قال إنما يكفي ھذا الرجل ألف أو ألفان إلى أبي العباس وأعلمه أنا 
قال ما جاء بسببه فھو له أخبرنا أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست البزاز وأبو الحسين علي بن محمد 

المصري حدثنا محمد بن عمرو بن  بن عبد هللا بن بشران المعدل قال أحمد حدثنا وقال علي أخبرنا علي بن محمد
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خالد حدثنا أبي قال بعث ھارون أمير المؤمنين إلى محمد بن السماك في آخر شعبان فاحضره فقال له يحيى بن خالد 
أتدري لم بعث إليك أمير المؤمنين قال ال أدري قال له يحيى بن خالد بعث لما بلغه عنك من حسن دعائك للخاصة 

ماك أما ما بلغ أمير المؤمنين عني من ذلك فبستر هللا الذي ستره علي ولوال ستره لم يبق لنا والعامة فقال له بن الس
ثناء وال التقاء على مودة فالستر ھو الذي أجلسني بين يديك يا أمير المؤمنين إني وهللا ما رأيت وجھا أحسن من 

استسقى فأتى بقدح فيه ماء فقال يا أمير وجھك فال تحرق وجھك بالنار قال فبكى ھارون بكاء شديدا ثم دعا بماء ف
المؤمنين أكلمك بكلمة قبل أن تشرب ھذا الماء قال قل ما أحببت قال يا أمير المؤمنين لو منعت ھذه الشربة إال بالدنيا 
ال وما فيھا أكنت تفتديھا بالدنيا وما فيھا حتى تصل إليك فقال نعم قال فاشرب ريا بارك هللا فيك فلما فرغ من شربه ق

له يا أمير المؤمنين أرأيت لو منعت إخراج ھذه الشربة منك إال بالدنيا وما فيھا أكنت تفتدي ذلك بالدنيا وما فيھا قال 
نعم قال يا أمير المؤمنين فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه قال فبكى ھارون واشتد بكاؤه قال فقال يحيى بن خالد 

قال له وأنت يا يحيى فال يغرنك رفاھية العيش ولينه أخبرني بكران بن الطيب يا بن السماك قد آذيت أمير المؤمنين ف
السقطي بجرجرايا حدثنا محمد بن أحمد بن محمد المفيد حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة حدثنا أبي حدثني 

ون أمير المؤمنين أبي المغيرة بن شعيب قال حضرت يحيى بن خالد البرمكي يقول البن السماك إذا دخلت على ھار
فأوجز وال تكثر عليه قال فلما دخل عليه وقام بين يديه قال يا أمير المؤمنين إن لك بين يدي هللا مقاما وإن لك من 
مقامك منصرفا فانظر إلى أين منصرفك إلى الجنة أم إلى النار قال فبكى ھارون حتى كاد أن يموت أخبرني أبو 

حمد الدھقان حدثنا محمد بن الحسن المقرئ حدثنا أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا القاسم األزھري حدثنا الحسين بن م
عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال لما حضرت بن السماك الوفاة قال اللھم إنك تعلم أني لم أجلس مجلسا للناس 

ن بن ھارون عن أبي إال ألحببك إلي خلقك وأحبب خلقك إليك أخبرنا علي بن محمد الدقاق قال قرانا على الحسي
العباس بن سعيد قال حدثني عبد هللا بن إبراھيم بن قتيبة قال سمعت بن نمير يقول حدثنا محمد بن السماك وكان 
صدوقا ما علمته ربما حدث عن الضعفي أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا جعفر بن محمد الخالدي أخبرنا 

 لعباس محمد بن صبيح بن السماك سنة ثالث وثمانين ومائة محمد بن عبد هللا الحضرمي قال مات أبو ا

محمد بن صبيح ذكره البخاري في كتاب التاريخ فقال فيما أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم حدثنا  -  2896
بن فارس حدثنا البخاري قال محمد بن صبيح البغدادي سمع خطاب بن القاسم سمع منه أحمد بن حنبل وأخبرنا 

ثه أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن الصلت األھوازي أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا عبد هللا بن بحدي
أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا محمد بن صبيح حدثنا خطاب بن القاسم عن األعمش عن نافع عن بن عمر أنه كان 

ا يكنى أبا عبد هللا ويعرف باألغر وھو إذا أراد أن يوتر وھو مسافر نزل باألرض فأوتر ومحمد بن صبيح ھذ
موصلي ال بغدادي حدث عن المعافى بن عمران وسابق الحجام والعباس بن الفضل األنصاري روى عنه علي بن 
حرب الموصلي وكانت وفاته في سنة ثمان وعشرين ومائتين وقد وھم البخاري في قوله أنه بغدادي اللھم إال أن 

 ألجل ذلك  يكون ورد بغداد فنسبه إليھا

محمد بن صبيح أبو عبد هللا البغدادي قدم أصبھان وحدث عن مجاشع بن عمرو وروى عنه محمد بن  - 2897
 النصر الزبيري قال ذلك أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن منده األصبھاني في كتاب األسماء والكنى 

 ارك عنه عن معروف حكايات محمد بن صبيح صاحب معروف الكرخي روى أبو بكر محمد بن المب - 2898

 ومن مفاريد األسماء في ھذا الحرف 

محمد بن الصقر بن يحيى بن السري بن ثروان أبو بكر الموصلي عم شيخنا محمد بن ھمام بن الصقر سكن بغداد 
وحدث بھا عن محمد بن العباس بن الفضل صاحب الطعام الموصلي وعن أحمد بن جعفر بن أبي توبة الشيرازي 

نه أحمد بن محمد العتيقي وقال لي كان صدوقا حرف الضاد من آباء المحمدين محمد بن الضو بن حدثني ع
الصلصال بن الدلھمس بن حمل بن جندلة بن بجيلة بن منقذ بن تميم بن ربيعة أبو جعفر الكوفي ويعرف بأبي 
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ف بن خالد المخزومي حدث الغضنفر قدم بغداد وأقام بھا مدة ثم رجع إلى الكوفة وكان يروي عن أبيه وعن عطا
عنه علي بن سعيد العسكري وأبو عمارة محمد بن أحمد المھدي وموسى بن محمد الخياط السامري وعلي بن أحمد 
بن مروان بن نقيس المقرئ ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي وغيرھم أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه 

حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الواسطي حدثنا محمد بن ضو بن الصلصال  حدثنا عبيد هللا بن أبي سمرة البغوي
بن الدلھمس حدثني أبي ضو بن صلصال عن صلصال بن الدلھمس قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

امحاق  يقول ال تزال أمتي في فسحة من دينھا ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم ولم يؤخروا صالة الفجر إلى
النجوم ولم يكلوا الجنائز إلى أھلھا ھذا الحديث يحفظ بغير ھذا اإلسناد ومحمد بن الضو ليس بمحل ألن يؤخذ عنه 
العلم ألنه كان كذابا وكان أحد المتھتكين المشتھرين بشرب الخمور والمجاھرة بالفجور أخبرني أبو يعلى أحمد بن 

ان بن يحيى الدقاق حدثنا محمد بن أحمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا ميمون عبد الواحد الوكيل أخبرنا عبيد هللا بن عثم
بن ھارون الكاتب عن أبي محمد عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات عن محمد بن ضو بن الصلصال بن الدلھمس 

وكان يعتق  قال كان أبو نواس يزورني إلى الكوفة فيأتي بيت خمار بالحيرة يقال له حابر وكان نظيفا نظيف الثوب
الشراب فيكون عنده ما يأتي عليه سنون قال فرأى في يدي يوما منه شيئا عجيبا في نھاية الحسن وطيب الرائحة 
فقال لي يا أبا جعفر ال يجتمع ھذا والھم في صدر قال وكان معجبا بضرب الطنبور فكان إذا جاءني جمعت له 

سكرات قال فجاءني مرة من ذاك فقال قد حدث أمر فقلت ما  ضراب الطنابير ومعدنھم الكوفة فكان يسكر في الليلة
ال أذوق المدام إال ... أيھا الرائحان باللوم لوما ... ھو قال نھاني أمير المؤمنين محمد عن شرب الخمر وأنشدني 

نا في منزل القصيدة فقلت ما تريد أن تفعل فقال ال أشربھا أخاف أن يبلغه أني شربتھا فأتيناه بنبيذ وجلس... شميما 
أم غيرتك نوائب الدھر ... عتبت عليك محاسن الخمر ... حابر فلما دارت الكأس بيننا أنشأت أقول فأذكره قوله لي 

... متنعم الوجنات بالسحر ... تفتر عن حلق من الشذر يسعى بھا ذو غنة عنج ... فصرفت وجھك عن معتقة ... ... 
والھم يجتمعان في ... ال تحسبن عقار خابية ... ... كواكب النسر  فتزول مثل... ونسيت قولك حين تمزجھا ... 

قال فقال ھاتھا في كذا وكذا من أم محمد فأخذھا فشرب ثم شخص إلي محمد فقال له أين كنت قال عند ... صدر 
قال صديقي الكوفي وحدثه الحديث قال فقال لي ما صنعت حين أنشدك الشعر قال شربتھا وهللا يا أمير المؤمنين 
 أحسنت وأجملت ثم قال أشخص حتى تحمل إلى صديقك ھذا قال فشخص فحملني إليه فلم أزل مع محمد حتى قتل 

محمد بن الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم النبيل الشيباني واسمه الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم  - 2901
ن شيبان وكنية محمد أبو علي نشأ بأصبھان بن رافع بن رفيع بن األسود بن عمرو بن زاالن بن ھالل بن ثعلبة ب

وكتب بھا الحديث ثم انتقل إلى بغداد فسكنھا وروى بھا عن عمه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم كتاب اآلحاد 
والمثاني حدث به عنه جعفر الخالدي وحدث أبو علي أيضا عن أسيد بن عاصم وعمران بن عبد الرحيم األصبھانيين 

لك السوسي وأحمد بن عبد العزيز بن معاوية اليمامي وسھل بن عبد هللا بن الفرخان وعن أحمد بن يحيى بن ما
الزاھد روى عنه أبو الصيدا ناجية بن حيان القاضي وعبد هللا بن موسى أبو العباس الھاشمي ومحمد بن المظفر 

حاك بن عمرو بن الحافظ أخبرني أبو القاسم األزھري أخبرنا محمد بن المظفر حدثنا أبو علي محمد بن الض
الضحاك بن مخلد أخبرنا عمران بن عبد الرحيم أبو سعيد األصبھاني حدثنا بكار بن الحسن حدثنا إسماعيل بن حماد 
بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة عن مالك بن أنس عن عبد هللا بن الفضل عن نافع عن جبير بن مطعم عن بن عباس 

ق بنفسھا من وليھا والبكر تستأمر وصمتھا اقرارھا أخبرنا السمسار عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال األيم أح
أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن الضحاك بن أبي عاصم النبيل مات في شھر ربيع األول من سنة ثالث 

 عشرة وثالثمائة 
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 حرف الطاء من آباء المحمدين 

   ذكر من اسمه محمد واسم أبيه طاھر

ن عبد هللا بن طاھر أبو العباس النيسابوري األمير سمع إسحاق بن راھويه ومحمد بن يحيى محمد بن طاھر ب
الزھري روى عنه أحمد بن حاتم المروزي وكان محمد ورد بغداد في أيام المقتدر با فمات بھا أخبرني أبو القاسم 

محمد بن طاھر بن عبد هللا بن طاھر  األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال ومات
 سنة ثمان وتسعين ومائتين ودفن إلى جنب عمه محمد بن عبد هللا بن طاھر 

محمد بن طاھر بن خالد بن البختري أبو العباس المعروف بابن أبي الدميك سمع عبد هللا بن محمد بن  - 2903
لفضل الزيدي روى عنه جعفر بن محمد الخالدي عائشة وإبراھيم بن زياد سبالن وعلي بن المديني وسليمان بن ا

وعبد العزيز بن جعفر الخرقي وعمر بن نوح البجلي ومخلد بن جعفر ومحمد بن المظفر وكان ثقة أخبرنا علي بن 
محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير حدثنا أبو العباس محمد بن طاھر بن أبي الدميك حدثنا 

ل الزيدي حدثنا عبد هللا بن المبارك عن ھمام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال سليمان بن الفض
من حسن عبادة المرء حسن ظنه بلغني أن بن أبي الدميك مات في يوم الثالثاء لسبع خلون من جمادي اآلخرة سنة 

 خمس وثالثمائة 

ا حدث عن أبي العباس ثعلب روى عنه أبو عبيد هللا محمد بن طاھر أبو العباس الطاھري كان إخباري -  2904
المرزباني أخبرني علي بن أيوب القمي أخبرنا محمد بن عمران المرزباني حدثني محمد بن طاھر الطاھري حدثنا 
أحمد بن يحيى النحوي حدثني عبد هللا بن شبيب حدثني عمر بن عثمان قال مرت سكينة بعروة بن أذينة فقالت له يا 

قالت ... ... حتى متى لي ھذا الضر في نظري ... يا نظرة لي ضرت يوم ذي سلم ... ر أنت الذي تقول أبا عام
غطي ... ألست تبصر من حولي فقلت لھا ... ... قد كنت عندي تحب الستر فاستتر ... وأبسستھا سري فبحت به 

... أقبلت نحو سقاء القوم أبترد ...  إذا وجدت أذى للحب في كبدي... وأنت القائل ... ھواك وما ألقى على بصري 
قالت ھن حرائر وأشارت إلى جواريھا إن كان ... فمن لحر على األحشاء يتقد ... ھذا بردت ببرد الماء ظاھره ... 

خرج ھذا من قلب سليم وقد أخبرنا بھذا الخبر الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو علي الطوماري حدثنا أبو العباس أحمد 
حدثني عبد هللا بن شبيب حدثني أبو معاوية عبد الجبار بن سعيد المساحقي قال وقفت سكينة على بن بن يحيى قال 

 أذينة فذكر نحوه في المعنى إال أنه اختصره ولم يذكر من الشعر غير بيتين فقط 

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه الطيب  

أبا بكر بن أبي داود السجستاني ومحمد بن سليمان محمد بن الطيب بن محمد أبو الفرج الحافظ يعرف بالبلوطي سمع 
النعماني وأحمد بن محمد بن الجراح الضراب وجبير بن محمد الواسطي ومحمد بن أحمد بن البستنبان وأبا ذر بن 
الباغندي حدثنا عنه أبو نعيم الحافظ ومحمد بن أبي الفوارس وأبو الفتح محمد بن الحسين العطار ومحمد بن أبي 

بھاني وكان ثقة انتقل إلى األھواز فسكنھا إلى حين وفاته وبھا سمع منه شيوخنا أخبرنا محمد بن الحسن علي األص
بن أحمد األھوازي أخبرنا أبو الفرج محمد بن الطيب بن محمد البلوطي الحافظ البغدادي باألھواز قال أخبرنا جبير 

مد بن محمد واللفظ له قالوا حدثنا عبيد هللا بن الواسطي ومحمد بن أحمد بن أسد الھروي وأبو الذر أحمد بن مح
جرير بن جبلة حدثنا أبو زيد الھروي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة قال قال معاذ يا معشر 

 العرب اعلموا أني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

د بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقالني المتكلم على مذھب األشعري من أھل محم - 2906
البصرة سكن بغداد وسمع بھا الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي وأبي محمد بن ماسي وأبي أحمد الحسين بن 

محمد بن أحمد السمناني وكان ثقة علي النيسابوري خرج له محمد بن أبي الفوارس وحدثنا عنه القاضي أبو جعفر 
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فأما الكالم فكان أعرف الناس به وأحسنھم خاطرا وأجودھم لسانا وأوضحھم بيانا وأصحھم عبارة وله التصانيف 
الكثيرة المنتشرة في الرد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجھمية والخوارج وغيرھم وحدث أن بن المعلم 

ر بعض مجالس النظر مع أصحاب له إذ أقبل القاضي أبو بكر األشعري فالتفت بن شيخ الرافضة ومتكلمھا حض
المعلم إلى أصحابه وقال لھم قد جاءكم الشيطان فسمع القاضي كالمھم وكان بعيدا من القوم فلما جلس أقبل على بن 

أي إن كنت شيطانا فأنتم كفار  المعلم وأصحابه وقال لھم قال هللا تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزھم أزا
وقد أرسلت عليكم حدثنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي أبي عثمان الدقاق وغيره أن الملك الملقب بعضد الدولة 
كان قد بعث القاضي أبا بكر بن الباقالني في رسالة إلى ملك الروم فلما ورد مدينته عرف الملك خبره وبين له محله 

أفكر الملك في أمره وعلم أنه ال يكفر له إذا دخل عليه كما جرى رسم الرعية أن تقبل األرض من العلم وموضعه ف
بين يدي الملوك ثم نتجت له الفكرة أن يضع سريره الذي يجلس عليه وراء باب لطيف ال يمكن أحدا أن يدخل منه 

فلما وضع سريره في ذلك الموضع إال راكعا ليدخل القاضي منه على تلك الحال فيكون عوضا من تكفيره بين يديه 
أمر بإدخال القاضي من الباب فسار حتى وصل إلى المكان فلما رآه تفكر فيه ثم فطن بالقصة فأدار ظھره وحنا رأسه 
راكعا ودخل من الباب وھو يمشي إلى خلفه قد استقبل الملك بدبره حتى صار بين يديه ثم رفع رأسه ونصب ظھره 

لك فعجب من فطنته ووقعت له الھيبة في نفسه سمعت أبا الفرج محمد بن عمران الخالل وأدار وجھه حينئذ إلى الم
يقول كان ورد القاضي أبي بكر محمد بن الطيب في كل ليلة عشرين ترويحة ما يتركھا في حضر وال سفر قال 

يفا من حفظه وكان كل ليلة إذا صلى العشاء وقضى ورده وضع الدواة بين يديه وكتب خمسا وثالثين ورقة تصن
وكان يذكر أن كتبه بالمداد أسھل عليه من الكتب بالحبر فإذا صلى الفجر دفع إلى بعض أصحابه ما صنفه في ليلته 
وأمره بقراءته عليه وأملى عليه الزيادات فيه قال أبو الفرج وسمعت أبا بكر الخوارزمي يقول كل مصنف ببغداد إنما 

لقاضي أبي بكر فإن صدره يحوي علمه وعلم الناس أخبرنا علي بن محمد ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه سوى ا
بن الحسن الحربي المالكي قال كان القاضي أبو بكر األشعري يھم بأن يختصر ما يصنفه فال يقدر على ذلك لسعة 

جميع ما  علمه وكثرة حفظه قال وما صنف أحد خالفا إال احتاج أن يطالع كتب المخالفين غير القاضي أبي بكر فإن
كان يذكر خالف الناس فيه صنفه من حفظه حدثنا القاضي أبو حامد أحمد بن محمد بن أبي عمرو اإلستوائي قال 
كان أبو محمد البافي يقول لو أوصى رجل بثلث ماله أن يدفع إلى أفصح الناس لوجب أن يدفع ألبي بكر األشعري 

هللا محمد بن عبد هللا البيضاوي قال رأيت في المنام كأني  حدثني عبد الصمد بن سالمة المقرئ عن القاضي أبي عبد
دخلت مسجدي الذي أدرس فيه فرأيت رجال جالسا في المحراب وآخر يقرأ عليه ويتلو تالوة ال شيء أحسن منھا 
أما فقلت من ھذا القارئ ومن الذي يقرأ عليه فقيل لي أما الجالس في المحراب فھو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و

القارئ عليه فھو أبو بكر األشعري يدرس عليه الشريعة أنشدني أبو عبد هللا محمد بن علي بن داالن قال أنشدني أبو 
يا عتب ھل لتعتبي ... الحسن علي بن عيسى السكري لنفسه يمدح القاضي أبا بكر محمد بن الطيب من قصيدة أولھا 

صعب على خطب ... أنا من علمت فال تظني غيره ... أن قال إلى ... ھل لديك لراغب من مرغب ... من معتب أم 
من كل ساجية الجفون ... ... رود الشباب وكل خود خرعب ... لكنني طوع لكل خريدة ... ... الزمان األصعب 

... ... يجلو مجردھا حشاشة مقضب ... بيضاء أخلصھا النعيم كأنما ... ... ترنو إذا نظرت بعيني ربرب ... كأنما 
شيم اإلمام محمد بن ... فكأنھا من حيث ما قابلتھا ... ... مخلوقة من عفة وتحبب ... كت محبات القلوب ببھجة مل

قاضي إذا التبس القضاء على ... ... واألشعري إذا اعتزي للمذھب ... اليعربي فصاحة وبالغة ... ... الطيب 
... ... إال إلى لب كريم المنصب ... الشكوك تخالجت ال يستريح إذا ... ... كشفت له اآلراء كل مغيب ... الحجي 

وحباه حسن الذكر ... أھدى له ثمر القلوب محبة ... ... أعي المريد لھا سبيل المطلب ... وصلته ھمته بأبعد غاية 
والناس بين مضلل ومضلل ... ... بالحق يھدي للطريق األصوب ... من لم يحبب ما زال ينصر دين أحمد صادعا 

... ... الساري وأشرق جنح ذاك الغيھب ... حتى انجلت تلك الضاللة واھتدى ... ... مكذب فيما أتى ومكذب و... 
تجني الفوائد من لبيب ... وبديھة تجني الصواب وإنما ... ... لكنھن سجية لمھذب ... بمحاسن لم تكتسب بتكلف 

ومرددا ... ى والمغرب متنقال من سؤدد في سؤدد يختب في شرق العل... شرفا أبا بكر وقدرا صاعدا ... ... مسھب 
فلقد حللت من ... ... إذ فاز منه بجد قدح أخيب ... أعذر حسودك في الذي أوليته ... ... ... من منقب في منقب 

والغيث خصب للمكان ... حييت بك اآلمال بعد مماتھا ... ... صماء تسفر عن حمى المستصعب ... العالء بذروة 
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وإذا صدرن صدرن ... ... وإذا وردن وردن أعذب مشرب ... فإذا رعين رعين أخصب مرتع ...  ...المجدب 
إن الثناء عدو من لم ينصب ... أنصبت نفسك للثناء فحزته ... ... من خير منتجب ال كرم منجب ... أحمد مصدر 

ولسانه وبيانه ... ه من لبه وجنانه ألفيت... ... وتحامت األقران كل مجرب ... وإذا الكالم تطاردت فرسانه ... ... 
... متوقد إال لديك ضياؤه ... ... عن كل أزھر كالصباح األشھب ... ذو مجلس فلك تضىء بروجه ... ... في مقنب 

آنستني ... ... تسقي بماء محبة لم تنضب ... يا سيدا زرع القلوب مھابة ... ... والشمس تمنع من ضياء الكوكب 
ونطقت في مدحيك ... فعجزت في وصفيك غير مقصر ... ... بيضاء تأنف بالثناء األطيب . ..فآنست منك بشيمة 

فإذا سلمت لنا فأية ... ... فألنت أمرع من ربيع المخصب ... فاسلم سلمت من الزمان وصرفه ... ... غير مكذب 
ضي أبو بكر محمد بن الطيب في حدثني علي بن أبي علي المعدل قال مات القا... لم نعطھا وبلية لم تسلب ... نعمة 

يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثالث وأربعمائة قلت وصلى عليه ابنه الحسن ودفنه في داره بدرب 
المجوس من نھر طابق ثم نقل بعد ذلك فدفن في مقبرة باب حرب أنشدني أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد 

بكر محمد بن الطيب انظر إلى جبل تمشي الرجال به وانظر إلى القبر ما  الواحد الفقيه لبعضھم يرثى القاضي أبا
يحوى من الصلف انظر إلى صارم اإلسالم منغمدا وانظر إلى درة اإلسالم في الصدف حدثني أبو الفضل عبيد هللا 

ن الصيرفي إلى بن أحمد بن علي المقرئ قال مضيت أنا وأبو علي بن شاذان وأبو القاسم عبيد هللا بن أحمد بن عثما
قبر القاضي أبي بكر األشعري لنترحم عليه وذلك بعد موته بشھر فرفعت مصحفا كان موضوعا على قبره وقلت 
اللھم بين لي في ھذا المصحف حال القاضي أبي بكر وما الذي آل إليه أمره ثم فتحت المصحف فوجدت مكتوبا فيه 

 ة من عنده فعميت عليكم انلزمكموھا وأنتم لھا كارھون يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحم

محمد بن الطيب بن سعيد بن موسى أبو بكر الصباغ كان يسكن الخضيرية من الجانب الشرقي وحدث عن  -  2907
أحمد بن سلمان النجاد وأبي بكر الشافعي وأحمد بن يوسف بن خالد ومحمد بن يوسف بن حمدان الھمذاني كتبنا عنه 

قا أخبرنا محمد بن الطيب الصباغ أخبرنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي وكان صدو
طالب حدثنا علي بن عاصم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا 

سمعت رئيس الرؤساء أبا القاسم علي بن  صلى هللا عليه و سلم الراكب شيطان واإلثنان شيطانان والثالثة ركب
الحسن يقول تزوج محمد بن الطيب الصباغ زيادة على تسعمائة امرأة سمعت محمد بن الطيب يقول ولدت في سنة 

 ثمان وثالثين وثالثمائة ومات في يوم الجمعة التاسع من شھر ربيع اآلخر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة 

 لحة ذكر من اسمه محمد واسم أبيه ط

محمد بن طلحة بن محمد بن عثمان أبو الحسن النعالي شيخ كان يكتب معنا الحديث إلى أن مات ويتتبع الغرائب 
والمناكير وحدث عن أبي بكر الشافعي وأبي بحر بن كوثر البربھاري وأبي عمرو بن سنقه ومحمد بن عمر بن 

روبا وبن مالك القطيعي وغيرھم كتبت عنه وكان  الجعابي وحبيب بن الحسن القزاز وعبد الخالق بن الحسن بن أبي
رافضيا حدثني أبو القاسم األزھري قال ذكر بن طلحة بحضرتي يوما معاوية بن أبي سفيان فلعنه توفي بن طلحة 

 النعالي في يوم األحد لسبع خلون من شھر ربيع األول سنة ثالث عشرة وأربعمائة 

دقاق يعرف بغالم األواني حدث عن محمد بن أحمد بن يحيى العطشي محمد بن طلحة بن الحسن أبو بكر ال -  2909
ذكر لي الحسين بن محمد الوني أنه سمع منه وإنه مات في المحرم من سنة عشرين وأربعمائة ودفن عند قبر 

 معروف الكرخي وكان صدوقا 

ا عمر بن حيويه ومحمد بن محمد بن طلحة بن علي بن الصقر بن عبد المجيب أبو عبد هللا الكتاني سمع أب -  2910
زيد بن علي بن مروان األنصاري وأبا القاسم بن حبابة وأبا طاھر المخلص والقاضي أبا بكر بن أبي موسى 
الھاشمي كتبت عنه وكان صدوقا دينا من أھل القرآن وسألته عن مولده فقال ولدت في صفر من سنة أربع وستين 
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من شھر ربيع األول سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ودفن يوم السبت في  وثالثمائة ومات في ليلة السبت الثامن عشر
 مقبرة الشونيزي 

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه طريف  

محمد بن أبي عتاب أبو بكر األعين واسم أبي عتاب طريف وقيل الحسن بن طريف وقد ذكرناه فيما تقدم من ترجمة 
 محمد بن الحسن 

لمؤدب قرأت في أصل كتاب أبي بكر البرقاني بخطه أملى علينا القاضي أبو محمد محمد طريف الحنفي ا - 2912
بن األكفاني قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن المقرئ حدثنا محمد بن طريف الحنفي المؤدب على شط نھر عيسى 

بن سالم عن النعمان  حدثنا أحمد بن إبراھيم حدثنا أبو زھير عن أبي حنيفة عن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب
بن بشير أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قرأ وال تھنوا وتدعوا إلى السلم قال بن المنتشر منتصبة السين ومحمد 

 بن طريف ھذا ھو محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي وسنذكر قصته في موضعه إن شاء هللا 

 اسم مفرد في ھذا الحرف 

محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد هللا بن حمدويه النيسابوري قال محمد بن طارق البغدادي أخبرني 
قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمعت عبد هللا بن بشر الطالقاني يقول سمعت محمد بن طارق البغدادي يقول كنت 

ورعي وورعك ھذا جالسا إلى جنب أحمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد هللا استمد من محبرتك فنظر إلى فقال لم يبلغ 
 وتبسم حرف العين من آباء المحمدين 

 ذكر من اسمه محمد واسم أبيه عبد هللا  

محمد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو  - 2914
ن يعرف بالديباج لحسن وجھه وھو عبد هللا القرشي ثم األموي من أھل مدينة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكا

أخو القاسم بن عبد هللا حدث عن أبيه وعن نافع مولى بن عمر وأبي الزناد عبد هللا بن ذكوان روى عنه عبد العزيز 
بن محمد الدراوردي وجماعة من أھل المدينة وقيل إنه قدم على المنصور بغداد وليس يثبت ذلك عندي إال أنا نذكر 

نا علي بن محمد بن عيسى البزاز حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال محمد بن ما قيل في ذلك أنبأ
عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان يقال له الديباج قدم على المنصور بغداد وقيل كان محبوسا بالھاشمية في أمر 

برنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سھل محمد وإبراھيم ابني عبد هللا بن الحسن وبھا مات ولم يصح دخوله بغداد أخ
أحمد بن محمد بن عبد هللا القطان حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال سمعت علي بن المديني يقول محمد بن 
عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان ھو أخو عبد هللا بن حسن بن حسين ألمه وكان يقال له الديباج وأمه فاطمة 

ت فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عند الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بنت الحسين قلت كان
فولدت له عبد هللا وحسينا ثم مات عنھا فخلف عليھا بعده عبد هللا بن عمرو بن عثمان فولدت له الديباج وكان جوادا 

اش أن الحسن بن سفيان أخبرھم ممدحا ظاھر المروءة أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا محمد بن الحسن النق
قال حدثنا إبراھيم بن المنذر حدثنا محمد بن معن الغفاري حدثنا محمد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان قال جمعتنا 
أمنا فاطمة بنت الحسين بن علي فقالت يا بني إنه وهللا ما نال أحد من أھل السفه بسفھھم شيئا وال أدركوا ما أدركوه 

وقد ناله أھل المروءات بمروءاتھم فاستتروا بجميل ستر هللا عز و جل أخبرنا الحسن بن أبي بكر من لذاتھم إال 
أخبرنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي حدثنا جدي قال حدثني إسماعيل بن يعقوب قال سمعت عمي عبد هللا بن 

عثمان أيام ولد بغضا ما أبغضته  موسى يقول كان عبد هللا بن الحسن يقول أبغضت محمد بن عبد هللا بن عمرو بن
أحدا قط ثم كبر وتربى فأحببته حبا ما أحببته أحدا قط أخبرنا علي بن عبد العزيز الطاھري أخبرنا علي بن عبد هللا 
بن العباس بن المغيرة الجوھري حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي حدثني الزبير بن بكار قال حدثني عبد الملك بن عبد 
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السائب قال احتجت إلى لقحة فكتبت إلى محمد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان أسأله أن يبعث إلى العزيز عن أبي 
بلقحة فإني لعلي بأبي فإذا بزجر إبل وإذا فيھا عبد يزجر بھا فقلت له يا ھذا ليس ھا ھنا الطريق فقال أردت أبا 

مرو بن عثمان فإذا فيه أتاني كتابك تطلب لقحة السائب فقلت فأنا أبو السائب فدفع إلي كتاب محمد بن عبد هللا بن ع
وقد جمعت ما كان بحضرتنا منھا وھي تسع عشرة لقحة وبعثت معھا بعبد راع وھن بدن وھو حر إن رجع مما 
بعثت به شيء في مالي أبدا قال فبعت منھن بثلثمائة دينار سوى ما احتبست لحاجتي أخبرنا أبو القاسم األزھري 

اھيم البزاز حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي حدثنا الزبير بن بكار قال أنشدني سليمان بن عياش أخبرنا أحمد بن إبر
المحض األبيض من ... السعدي ألبي وجزة السعدي يمدح محمد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان وجدنا 

فما للمجد ... ... له بمعتلج السيول  وكنت... أتاك المجد من ھنا وھنا ... ... فتى بين الخليفة والرسول ... قريش 
... ... وما ھو قابل بك من بديل ... وال ممضى وراءك تبتغيه ... ... وما للمجد دونك من مقيل ... دونك من مبيت 

مؤثلة وما حمدت ... فلوال أنت ما حملت ركابي ... ... ومن ترضى أخاه بالقليل ... فدى لك من يصد الحق عنه 
ا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا الحسين بن صفوان حدثنا عبيد هللا بن محمد بن أبي الدنيا أخبرن... رحيلي 

حدثنا محمد بن سعد قال محمد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان ويكنى أبا عبد هللا مات في حبس أبي جعفر 
مد بن فارس حدثنا البخاري حدثني إبراھيم بن أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو أح

المنذر حدثنا معن قال أخذ أبو جعفر محمد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان في سنة خمس وأربعين وزعموا 
أنه قتله ليلة جاءه خروج محمد بن عبد هللا بن حسن بالمدينة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع قال 

عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان قتله المنصور أبو جعفر سنة خمس وأربعين يعني ومائة وبعث  ومحمد بن
 برأسه إلى خراسان 

محمد بن عبد هللا بن المھاجر النصري يعرف بالشعيثي من أھل دمشق حدث عن أبيه وعن زفر بن وثيمة  - 2915
المقدمي وغيرھم وكان ممن قدم بغداد وحدث بھا  روى عنه وكيع بن الجراح وعبد هللا بن نمير وعمر بن علي

أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال ھشام بن الغاز 
ومحمد بن عبد هللا الشعيثي وسمى جماعة من الشاميين ثم قال منھم من حمل ومنھم من قدم إلى بغداد وكتب 

بغداد أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد أصحابنا عنه ب
األزھري حدثنا بن الغالبي حدثني أبي عن معاذ بن معاذ قال لقيت محمد بن عبد هللا الشعيثي وكان أبو جعفر قد واله 

ل معاذ وكان معه بن له لقيا أرى مكحوال حدثنا أبو بيت المال وقال إنه كان ولينا في زمن بني أمية فأحسن الوالية قا
القاسم األزھري أخبرنا علي بن عمر الحافظ أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا أبو زرعة الدمشقي في تسمية 
نا األصاغر من أصحاب واثلة بن األسقع قال ومحمد بن عبد هللا الشعيثي قالوا إنه أدركه وال نعلم له عنه حديثا أخبر

السكري حدثنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال محمد بن عبد هللا بن 
مھاجر الشعيثي ثقة كتب إلينا عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر أن أبا الميمون العجلي أخبرھم قال حدثنا أبو 

با سفيان عبيد هللا بن سنان النصري عن تاريخ موت محمد بن زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري قال سألت أ
 عبد هللا الشعيثي النصري قال قد رأيته وجالسته مات بعد سنة أربع وخمسين ومائة بيسير 

محمد بن عبد هللا بن عالثة بن علقمة بن مالك بن عمرو بن عويمر بن ربيعة بن عقيل بن كعب بن ربيعة  - 2916
و اليسير العقيلي من أھل حران وھو أخو سليمان وزياد حدث عن ھشام بن حسان بن عامر بن صعصعة أب

واألوزاعي وعلي بن بذيمة وعبيد هللا بن عمر العمري روى عنه عبد هللا بن المبارك ووكيع ومحمد بن سلمة 
علي البادا الحراني وحرمي بن حفص وغيرھم وكان قاضيا بالجانب الشرقي من بغداد زمن المھدي أخبرنا أحمد بن 

وأبو بكر البرقاني وإسحاق بن إبراھيم بن مخلد الفارسي قالوا أخبرنا محمد بن عبد هللا األبھري أخبرنا أبو عروبة 
الحسين بن محمد الحراني قال محمد بن عبد هللا بن عالثة العقيلي ولي القضاء للمھدي وذكروا أنه يكنى أبا اليسير 

اعيل بن علي الخطبي قال استقضى المھدي محمد بن عبد هللا بن عالثة الكالبي أنبأنا إبراھيم بن مخلد حدثنا إسم
وعافية بن يزيد جميعا على الجانب الشرقي من مدينة السالم وكان زياد بن عبد هللا بن عالثة يخلف أخاه على 
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لقضاء أنكر عليه القضاء بعسكر المھدي قلت وكان محمد بن عبد هللا بن عالثة صديقا لسفيان الثوري فلما ولي ا
سفيان ذلك فأخبرني علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر حدثني عبد الباقي بن قانع قال حدثني بعض 
شيوخنا قال استأذن بن عالثة على سفيان الثوري بعد أن ولي القضاء فدخل عمار بن محمد بن أخت سفيان يستأذن 

كسبا للشاة فلم يزل به عمار حتى أذن له فدخل بن عالثة فلم يحول له على سفيان فلم يأذن له وكان سفيان يعجن 
سفيان وجھه إليه ثم قال له يا بن عالثة الھذا كتبت العلم لو اشتريت صبرا بدرھم يعني سميكا ثم درت في سكك 

بن العباس الكوفة لكان خيرا من ھذا قرأت في كتاب أبي الحسن بن الفرات بخطه أخبرني أخي أبو القاسم عبيد هللا 
بن الفرات أخبرنا علي بن سراج قال محمد بن عبد هللا بن عالثة يقال له قاضي الجن وذلك أن بئرا كانت بين حران 
وحصن مسلمة فكان من يشرب منھا خبطته الجن قال فوقف عليھا فقال أيھا الجن إنا قد قضينا بينكم وبين األنس 

استسقى منھا بالنھار لم يصبه شيء حدثني أحمد بن محمد المستملي فلھم النھار ولكم الليل قال فكان الرجل إذا 
أخبرنا محمد بن جعفر الوراق أخبرنا محمد بن الحسين أبو الفتح الحافظ قال محمد بن عبد هللا بن عالثة ھو عندي 

ح ولسنا واھي الحديث ال يحل يكتب حديثه عن األوزاعي وقال البخاري روى عنه وكيع في حفظه نظر قال أبو الفت
نقنع بھذا من البخاري محمد بن عالثة حديثه يدل على كذبه وكان أحد العضل في التزيد عن األوزاعي قلت قد أفرط 
أبو الفتح في الميل على بن عالثة وأحسبه وقعت إليه روايات لعمرو بن الحصين عن بن عالثة فنسبه إلى الكذب 

نه كان كذابا وأما بن عالثة فقد وصفه يحيى بن معين بالثقة ولم ألجلھا والعلة في تلك من جھة عمرو بن الحصين فإ
أحفظ ألحد من األئمة فيه خالف ما وصفه به يحيى أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال 
سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب األصم يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول 

بن عالثة ثقة يروي عنه حفص بن غياث وغيره أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد األشناني قال سمعت محمد 
أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول وسألته يعني يحيى بن 

أخبرنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي معين عن محمد بن عالثة من ھو فقال ثقة أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق 
أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا حاتم بن الليث الجوھري حدثنا علي بن الجعد قال كان محمد بن عبد هللا بن 
عالثة من أھل حران واله المھدي قضاء بغداد عسكر المھدي فرأيت بن عالثة ببغداد في مسجد الجامع بالرصافة 

أظن أنه مات في سنة ثالث وستين ومائة أو نحو ذلك فيما أعلم قلت وحكى بن الجعابي عن رجل في زمان المھدي و
 لقيه بالجزيرة من ولد بن عالثة أنه مات في سنة ثمان وستين ومائة 

محمد أمير المؤمنين المھدي بن عبد هللا المنصور بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب  - 2917
أبا عبد هللا وأمه أم موسى بنت منصور الحميرية ولد بايذج في سنة سبع وعشرين ومائة واستخلف يوم مات يكنى 

المنصور بمكة وقام بأمر بيعته الربيع بن يونس وأتاه بالخبر منارة البربري مواله في يوم الثالثاء لست عشرة ليلة 
نارة يومين لم يظھر الخبر ثم خطب الناس يوم الخميس خلت من ذي الحجة والمھدي إذ ذاك ببغداد فأقام بعد قدوم م

ونعى لھم المنصور وبويع بيعة العامة وذلك في سنة ثمان وخمسين ومائة أخبرني علي بن أحمد الرزاز أخبرنا أحمد 
بن سلمان النجاد حدثنا محمد بن عثمان العبسي حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا فضل بن مرزوق عن ميسرة يعني بن 

عن المنھال يعني بن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال منا ثالثة منا المنصور ومنا السفاح ومنا  حبيب
المھدي وقد ذكر ھذا الحديث من رواية الضحاك عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم مرفوعا في أول 

ن بن أحمد الطبراني حدثنا أبو زيد عبد الرحمن الكتاب فغنينا عن إعادته ھا ھنا أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا سليما
بن حاتم المرادي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا يحيى بن يمان حدثنا سفيان وزائدة عن عاصم أبي وائل عن زر عن عبد 
هللا عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال المھدي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي وأخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا 
الطبراني حدثنا أبو زيد حدثنا نعيم بن حماد حدثنا بقية وعبد القدوس يعني بن الحجاج عن صفوان عن شريح بن 
عبيد عن كعب قال ما المھدي إال من قريش وما الخالفة اال فيھم غير أن له أصال ونسبا في اليمن أخبرني الحسن بن 

أحمد بن حمدان بن الخضر أخبرھم قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال كتب إلي محمد بن إبراھيم الجوري يذكر أن 
 يونس الضبي 



12 

 

قال حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة ثمان وخمسين ومائة بھا بويع المھدي محمد بن عبد هللا بن محمد بن علي بن 
ن أبي سرح بن عبد هللا بن العباس ويكنى أبا عبد هللا وأمه أم موسى بنت منصور بن عبد هللا بن شھر بن ذي شھير ب

شرحبيل بن زيد بن ذي مثوب بن األشھل بن مثوب بن الحارث بن شمر ذي الجناح بن لھيعة بن ينعم بن يعفر بن 
يكنف من ولد ذي رعين من حمير وأمھا بريريه يقال لھا أروى بويع يوم مات أبو جعفر بمكة وكان مولده سنة سبع 

نى نكتة بياض أخبرنا الحسن بن محمد الجوھري أخبرنا أبو عبيد وعشرين ومائة وكان طويال أسمر جعدا بعينه اليم
هللا محمد بن عمران المرزباني حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي حدثنا محمد بن القاسم بن خالد حدثنا المعاذي 

عيناي ... ل قال لما جدد المھدي البيعة لنفسه بعد وفاة المنصور كان أول من ھنأه بالخالفة وعزاه أبو دالمة فقا
ما أنكرت ويسرھا ما ... تبكي وتضحك تارة ويسوءھا ... ... بأميرھا جذلي وأخرى تذرف ... واحدة ترى مسرورة 

ما إن رأيت كما رأيت وال أرى ... ... ويسرھا أن قام ھذا األرأف ... فيسوءھا موت الخليفة محرما ... ... تعرف 
أھدى لھذا هللا ... ... وأتاكم من بعده من يخلف ... ليفة يال أمة أحمد ھلك الخ... ... شعرا أرجله وأخر ينتف ... 

ولذاك جنات النعيم تزخرف قال فأمر المھدي بالنداء بالرصافة إن الصالة جامعة وخطب فنعى ... فضل خالفة 
هللا عليه  المنصور وقال إن أمير المؤمنين عبد دعى فأجاب وأمر فأطاع واغرورقت عيناه فقال إن رسول هللا صلى

و سلم قد بكى عند فراق األحبة ولقد فارقت عظيما وقلدت جسيما وعند هللا أحتسب أمير المؤمنين وبه عز و جل 
أستعين على خالفة المسلمين أخبرني أبو القاسم األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة 

ا حصلت في يد المھدي الخزائن واألموال وذخائر المنصور أخذ في النحوي أخبرني أبو العباس المنصوري قال لم
رد المظالم وأخرج ما في الخزائن ففرقه حتى أكثر من ذلك وبر أھله وأقرباءه ومواليه وذوي الحرمة به وأخرج 
 ألھل بيته أرزاقا لكل واحد منھم في كل شھر خمسمائة درھم لكل رجل ستة آالف درھم في السنة وأخرج لھم في
األقسام لكل رجل عشرة ألف درھم وزاد بعضھم وأمر ببناء مسجد الرصافة وحاط حائطھا وخندق خندقھا وذلك كله 
في السنة التي قدم فيھا مدينة السالم أخبرنا الحسن بن علي الجوھري أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا عبيد هللا 

يع أنه قال مات المنصور وفي بيت المال شيء لم يجمعه بن أحمد المروروذي حدثني أبي قال حكى لنا عن الرب
خليفة قط قبله مائة ألف ألف درھم وستون ألف ألف درھم فلما صارت الخالفة إلى المھدي قسم ذلك وأنفقه وقال 
الربيع نظرنا في نفقة المنصور فإذا ھو ينفق في كل سنة ألفي درھم مما يجيء من مال الشراة وأخبرنا الجوھري 

ا محمد بن العباس قال حدثنا عبيد هللا بن أحمد حدثني أبي قال أخبرت أن الربيع قال فتح المنصور يوما خزانة أخبرن
مما قبض من خزائن مروان بن محمد فأحصى فيھا اثنا عشر ألف عدل خز فأخرج منھا ثوبا وقال يا ربيع اقطع من 

ھذا قال فاقطع لي منه جبة وقلنسوة وبخل بثوب آخر ھذا الثوب جبتين لي واحدة ولمحمد واحدة فقلت ال يجيء منه 
يخرجه للمھدي فلما أفضت الخالفة إلى المھدي أمر بتلك الخزانة بعينھا ففرقت على الموالي والغلمان والخدم أخبرنا 
علي بن عبد العزيز الطاھري أخبرنا علي بن عبد هللا بن المغيرة الجوھري حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي أخبرنا 
الزبير بن بكار أخبرني يونس بن عبد هللا الخياط قال دخل بن الخياط المكي على أمير المؤمنين المھدي وقد مدحه 
فأمر له بخمسين ألف درھم فلما قبضھا فرقھا على الناس وقال أخذت بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدر أن الجود من 

ي فبددت ما عندي فنمى إلى المھدي فأعطاه بدل كل درھم كفه يعدي فال أنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت وأعدان
دينارا أخبرنا سالمة بن الحسين المقرئ أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا عبد هللا بن 
ي أبي سعد حدثنا ھارون بن ميمون الخزاعي حدثنا أبو حزية الباذغيسي قال قال المھدي أمير المؤمنين ما توسل إل

أحد بوسيلة وال تذرع بذريعة ھي أقرب إلى ما يحب من تذكيري يدا سلفت مني إليه أتبعھا أختھا وأحسن ربھا ألن 
منع األواخر يقطع شكر األوائل أخبرني محمد بن عبد الواحد بن محمد األكبر أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا محمد 

عض أھل األدب عن حسن الوصيف قال قعد المھدي قعودا بن خلف بن المرزبان أخبرني محمد بن الفضل أخبرني ب
عاما للناس فدخل رجل وفي يده نعل في منديل فقال يا أمير المؤمنين ھذه نعل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد 
أھديتھا لك فقال ھاتھا فدفعھا إليه فقبل باطنھا ووضعھا على عينيه وأمر للرجل بعشرة آالف درھم فلما أخذھا 

صرف قال لجلسائه أترون أني لم أعلم أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم ير النعل ھذه فضال عن أن يكون وان
لبسھا ولو كذبناه قال للناس أتيت أمير المؤمنين بنعل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فردھا علي وكان من يصدقه 

كالھا والنصرة للضعيف على القوي وإن كان ظالما أكثر ممن يدفع خبره إذ كان من شأن العامة الميل إلى أش
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فاشترينا لسانه وقبلنا ھديته وصدقنا قوله ورأينا الذي فعلناه أنجح وأرجح أخبرنا أبو الحسن الطاھري أخبرنا علي بن 
يا  عبد هللا بن المغيرة حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا الزبير بن بكار حدثني المدائني قال دخل علي المھدي رجل فقال

أمير المؤمنين إن المنصور شتمني وقذف أبي فأما أمرتني أن أحلله وإما عوضتني فاستغفرت له قال ولم شتمك قال 
شتمت عدوه بحضرته فغضب قال ومن عدوه الذي غضب لشتمه قال إبراھيم بن عبد هللا بن حسن قال إن إبراھيم 

حمه ذب وعن عرضه دفع وما أساء من انتصر أمس به رحما وأوجب عليه حقا فإن كان شتمك كما زعمت فعن ر
البن عمه قال إنه كان عدوا له قال فلم ينتصر للعداوة إنما انتصر للرحم فاسكت الرجل فلما ذھب ليولي قال لعلك 
أردت أمرا فلم تجد له ذريعة عندك أبلغ من ھذه الدعوى قال نعم فتبسم ثم أمر له بخمسة آالف درھم أخبرنا عبيد هللا 

الفتح الفارسي حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان حدثني أبو الحسن عبد هللا  بن أبي
صحا بعد جھل ... بن محمد حدثنا محمد بن زياد قال دخل مروان بن أبي حفصة على المھدي وعنده جماعة فأنشده 

أمير المؤمنين سبعون بيتا قال فإن لك عندي سبعين قال فقال لي ويلك كم ھي بيتا قلت يا ... ... واستراخت عواذله 
ألفا قال فقلت في نفسي بالنسيئة إنا  وإنا إليه راجعون ثم قلت يا أمير المؤمنين اسمع مني أبياتا حضرت فما في 

ضل فما من أب إال أبو الف... كفاكم بعباس أبي الفضل والدا ... األرض أنبل من كفيلي قال ھات فاندفعت فأنشدته 
إليك قصرنا النصف من صلواتنا ... ... أبو جعفر في كل أمر يحاوله ... كان أمير المؤمنين محمدا ... ... فاضله 

قال ... إليك ولكن أھنأ الخير عاجله ... فال نحن نخشى أن يخيب مسيرنا ... ... مسيرة شھر بعد شھر نواصله ... 
ا أبو الفرج أحمد بن عمر بن عثمان الغضاري أخبرنا جعفر بن فتبسم وقال عجلوھا له فحملت إلى من وقتھا أخبرن

محمد بن نصير الخالدي حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي حدثني عبد هللا بن ھارون بن موسى 
الفروي حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد هللا بن أبي سلمة عن أبيه قال دخل أبي وأصحابه على المھدي 

المدينة فدخل عليه المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي وأبو السائب والعثماني وبن أخت األحوص فقال لھم ب
... ... وأنت لنا بدر على األرض مقمر ... وللناس بدر في السماء يرونه ... أنشدوني فأنشده عبد العزيز الماجشون 

يغيب ... وما البدر إال دون وجھك في الدجي ... ...  تراك تكافي عشر مالك أضمر... فبا يا بدر السماء وضوءه 
وأنشده بن ... وأنت تمشي في الثياب فتسحر ... وما نظرت عيني إلى البدر طالعا ... ... فتبدو حين غاب فتقمر 

إني امرؤ لج بي حب ... ... ھذا الذي أنت من أعدائه زعموا ... أخت األحوص قالت كالبة من ھذا فقلت لھا 
رمى البين من قلبي السواد ... وأنشده المغيرة بن عبد الرحمن ... حتى بليت وحتى شفني السقم ...  فاحرضني

وأصبحت مسلوب الفؤاد ... وغرد حادى البين وانشقت العصا ... ... وصاح فصيح بالرحيل فاسمعا ... فأوجعا 
وقد كنت قبل البين بالبين ... ... بين مدفعا أرى البين ال أسطيع لل... كفا حزنا من حادث الدھر أنني ... ... مفجعا 
صدور المطايا نحوھا ... أصيخا لداعي حب ليلى فيما ... وأنشده أبو السائب ... فيالك بين ما أمر وأفظعا ... جاھال 

... ا وإن أثبتت ليلى بربع غدوھ... ... مقيم وإن بانت فبينا بنا معا ... خليلي إن ليلى أقامت فإنني ... ... فتسمعا 
قال وهللا ألغنينكم فأجاز أربعة بعشرة آالف دينار عشرة آالف دينار أخبرني الحسن ... فعيذا لنا با أن نتزعزعا 

بن محمد بن الحسن الخالل أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران حدثنا محمد بن القاسم األنباري حدثنا الحسن بن علي 
بن سليمان بن علي بن عبد هللا بن العباس حدثتني جدتي فائقة بنت عبد هللا العنزي حدثنا العباس بن عبد هللا بن جعفر 

أم عبد الواحد بن جعفر بن سليمان قالت أنا يوما عند المھدي أمير المؤمنين وكان قد خرج متنزھا إلى األنبار إذ 
مطبوع بخاتم الخالفة  دخل عليه الربيع ومعه قطعة من جراب فيه كتابة برماد وخاتم من طين قد عجن بالرماد وھو

فقال يا أمير المؤمنين ما رأيت أعجب من ھذه الرقعة جاءني بھا رجل أعرابي وھو ينادي ھذا كتاب أمير المؤمنين 
المھدي دلوني على ھذا الرجل الذي يسمى الربيع فقد أمرني أن أدفعھا إليه وھذه الرقعة فأخذھا المھدي وضحك 

أخبركم بالقصة كيف كانت قلنا أمير المؤمنين أعلى عينا في ذلك قال  وقال صدق ھذا خطي وھذا خاتمي أفال
خرجت أمس إلى الصيد في غب سماء فلما أصحت ھاج علينا ضباب شديد وفقدت أصحابي حتى ما رأيت منھم أحدا 
يه وأصابني من البرد والجوع والعطش ما هللا به أعلم وتحيرت عند ذلك فذكرت دعاء سمعته من أبي يحكيه عن أب

عن جده عن بن عباس رفعه قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم هللا وبا وال حول وال قوة إال با اعتصمت با 
وتوكلت على هللا حسبي هللا ال حول وال قوة إال با العلي العظيم وقى وكفي وشفى من الحرق والغرق والھدم وميتة 

ا فإذا بھذا األعرابي في خيمة له وإذا ھو يوقد نارا بين يديه فقلت أيھا السوء فلما قلتھا رفع لي ضوء نار فقصدتھ
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األعرابي ھل من ضيافة قال انزل فنزلت فقال لزوجته ھاتي ذاك الشعير فأتت به فقال اطحنيه فابتدأت تطحنه فقلت 
إال ھي أطيب منه قال  له اسقني ماء فأتاني بسقاء فيه مذقة من لبن أكثرھا ماء فشربت منھا شربة ما شربت شيئا قط

وأعطاني حلسا فوضعت رأسي عليه فنمت نومة ما نمت نومة أطيب منھا وألذ ثم انتھت فإذا ھو قد وثب إلى شويھة 
فذبحھا وإذا امرأته تقول له ويحك قتلت نفسك وصبيتك إنما كان معاشكم من ھذه الشاة فذبحتھا فبأي شيء نعيش قال 

فھا واستخرجت كبدھا بسكين كانت في خفي فشرحتھا ثم طرحتھا على النار فقلت ال عليك ھات الشاة فشققت جو
فأكلتھا ثم قلت ھل عندك شيء أكتب لك فيه فجاءني بھذه القطعة الجراب فأخذت عودا من الزناد الذي كان بين يديه 

ا في الرقعة خمسمائة فكتبت له ھذا الكتاب وختمته بھذا الخاتم وأمرته أن يجيء ويسأل على الربيع فيدفعھا إليه فإذ
ألف درھم فقال وهللا ما أردت إال خمسين ألف درھم ولكن جرت بخمسمائة ألف درھم ال أنقص وهللا منھا درھما 
واحدا ولو لم يكن في بيت المار غيرھا احملوھا معه فما كان إال قليال حتى كثرت إبله وشاؤه وصار منزال من 

األنبار إلى مكة وسمي منزل مضيف أمير المؤمنين المھدي أخبرني أبو المنازل ينزله الناس ممن أراد الحج من 
القاسم األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال وخرج المھدي يوما إلى الصيد فانقطع 

وأخذ بركابة  عن خاصته فدفع إلى أعرابي وھو يريد البول فقال يا أعرابي احفظ علي فرسي حتى أبول فسعى نحوه
فنزل المھدي ودفع الفرس إليه فأقبل األعرابي على السرج يقلع حليته وفطن المھدي وقد أخذ حاجته فقدم إليه فرسه 
وجاءت الخيل نحوه وأحاطت به ونذر بھا األعرابي فولى ھاربا فأمر برده فقال وخاف أن يكون قد غمز به فقال 

هللا وناره فقال المھدي وصاح به تعال ال بأس عليك فقال ما تشاء خذوا ما أخذنا منكم ودعونا نذھب إلى حرق 
جعلني هللا فداء فرسك فضحك من حضره وقالوا ويلك ھل رأيت إنسانا قط قال ھذا قال فما أقول قالوا قل جعلني هللا 

ضيني ذاك فيه ولكن فداك يا أمير المؤمنين قال أو ھذا أمير المؤمنين قالوا نعم قال وهللا لئن أرضاه ھذا مني ما ير
جعل هللا جبريل وميكائيل فداءه وجعلني فداءھما فضحك المھدي واستطابه وأمر له بعشرة آالف درھم فأخذھا 
وانصرف قال بن عرفة وبلغني أن المھدي لما فرغ من بناء عيسى باذ ركب في جماعة يسير لينظر فدخله مفاجأة 

عن أبصار األعوان فرأى المھدي أحدھما وھو دھش ما يعقل وأخرج من كان ھناك من الناس وبقى رجالن خفيا 
فقال من أنت قال أنا أنا أنا قال ويلك من أنت قال ال أدري قال ألك حاجة قال ال ال قال أخرجوه اخرج هللا نفسه فدفع 

الغالم يقفوه ثم في قفاه فلما خرج قال لغالم له اتبعه من حيث ال يعلم فاسأل عن أمره ومھنته فإني أخاله حائكا فخرج 
رأى اآلخر فاستنطقه فأجابه بقلب جرىء ولسان منبسط فقال من أنت فقال رجل من أبناء رجال دعوتك قال فما جاء 
بك إلى ھا ھنا قال جئت ألنظر إلى ھذا البناء الحسن فأتمتع بالنظر وأكثر الدعاء ألمير المؤمنين بطول المدة وتمام 

أفلك حاجة قال نعم خطبت ابنة عمي فردني أبوھا وقال ال مال لك والناس يرغبون النعمة ونماء العز والسالمة قال 
في األموال وأنا بھا مشعوف ولھا وامق قال قد أمرت لك بخمسين ألف درھم قال جعلني هللا فداءك يا أمير المؤمنين 

أيامك خيرا من أولھا  قد وصلت فأجزلت الصلة ومننت فأعظمت المنة فجعل هللا باقي عمرك أكثر من ماضيه وآخر
وأمتعك بما أنعم به وأمتع رعيتك بك فأمر أن تعجل له صلته ووجه ببعض خاصته معه وقال سل عن مھنته فإني 
أخاله كاتبا فرجع الرسوالن معا فقال األول وجدت األول حائكا وقال اآلخر وجدت الرجل كاتبا فقال المھدي لم تخف 

محمد بن علي بن مخلد الوراق أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران حدثنا محمد علي مخاطبة الكاتب والحائك أخبرنا 
بن يحيى الصولي قال قال عمرو بن أبي عمرو األعجمي اعترضت امرأة المھدي فقالت يا عصبة رسول هللا صلى 

عشرة آالف هللا عليه و سلم انظر في حاجتي فقال المھدي ما سمعتھا من أحد قبلھا ثم قال اقضوا حاجتھا وأعطوھا 
درھم أخبرنا علي بن أحمد الرزاز أخبرنا أحمد بن قانع بن مرزوق القاضي حدثنا أبو شعيب الحراني حدثنا أبو زيد 
قال سمعت الضحاك قال قدم المھدي علينا البصرة فخرج يصلي العصر فقام إليه أعرابي فقال يا أمير المؤمنين مر 

ل للمؤذن ال تقم حتى يتوضأ األعرابي أخبرنا القاضي أبو العالء المؤذن ال يقيم حتى أتضوأ فضحك المھدي وقا
محمد بن علي الواسطي أخبرنا سھل بن أحمد الديباجي حدثنا أبو خليفة حدثنا رفيع بن سلمة عن أبي عبيدة قال كان 

أمير المؤمنين  المھدي يصلي بنا الصلوات في المسجد الجامع بالبصرة لما قدمھا فأقيمت الصالة يوما فقال أعرابي يا
لست على طھر وقد رغبت إلى هللا في الصالة خلفك فمر ھؤالء أن ينتظروني فقال انتظروه رحمكم هللا ودخل إلى 
المحراب ووقف إلى أن قيل له قد جاء الرجل فكبر فعجب الناس من سماحة أخالقه أخبرنا القاضي أبو الحسن علي 

بن عمرو بن البختري الرزاز وأخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل  بن عبد هللا بن إبراھيم الھاشمي حدثنا محمد
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أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قاال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء حدثني عبيد هللا بن فرقد مولى المھدي قال ھاجت 
من ھذه الجناية كل ريح زمن المھدي فدخل المھدي بيتا في جوف بيت فالزق خده بالتراب ثم قال اللھم إني بريء 

ھذا الخلق غيري فإن كنت المطلوب من بين خلقك فھا أنذا بين يديك اللھم ال تشمت بي أھل األديان فلم يزل كذلك 
حتى انجلت الريح واللفظ لحديث الرزاز أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس 

حدثنا عباس يعني بن ھشام عن أبيه قال توفي المھدي بقرية يقال لھا الرذ ليلة  حدثنا عبد هللا بن محمد بن أبي الدنيا
الخميس لثمان بقين من المحرم سنة تسع وستين أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا عثمان بن أحمد حدثنا أبو 

ن ومائة وكان نقش الحسين بن البراء قال ومات المھدي بالرذ من ماسبذان لثمان بقين من المحرم سنة تسع وستي
خاتمه العزة  وكان عمره ثالثا وأربعين سنة وخالفته عشر سنين وشھر وخمسة أيام أخبرنا الحسن بن أبي بكر 
أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم قال قال أبو بكر السدوسي توفي المھدي بماسبذان وصلى عليه الرشيد وتوفي 

أحمد المقرئ أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا وله ثالث وأربعون سنة أخبرنا علي بن 
حدثني العجلي عن عمرو بن محمد عن أبي معشر قال توفي المھدي وھو بن ثالث وأربعين سنة وقال بن أبي الدنيا 

 عين سنة حدثنا محمد بن صالح قال حدثني عبد هللا بن محمد المظفري قال توفي المھدي وھو بن خمس وأرب

محمد بن عبد هللا بن رزين أبو الشيص الشاعر يكنى أبا جعفر وأبو الشيص لقب وھو بن عم دعبل بن  - 2918
علي الخزاعي وقيل ھو محمد بن رزين وكان عم دعبل واألول أصح كان أحد شعراء الرشيد وله فيه مدائح كثيرة 

قصيدته الضادية التي أولھا أبقى الزمان به ندوب ولما مات الرشيد رثاه ومدح األمين ومما يستحسن من شعره 
عضاض ورمى سواد قرونه ببياض وھي قصيدة مشھورة سائرة قرأت على الحسن بن علي الجوھري عن أبي عبيد 
هللا المرزباني قال روى عن عبد هللا بن المعتز عن أبي خلف العامري من بني عامر بن صعصعة قال من قال إنه 

من أبي الشيص فكذبه وهللا للشعر على لسانه كان أسھل من شرب الماء على العطاش ولقد كان  كان في الدنيا أشعر
يفضل على شعراء زمانه يقرون له بذلك ال يستنكفون وكان من أعذب الناس ألفاظا وأجودھم كالما وأحكمھم رصفا 

حفظ أشعاره كلھا فاحتذى عليھا وكان وصافا للشراب مداحا للملوك ودعبل بن علي بن عمه ويقال انه منه استقى و
وقال المرزباني حدثني علي بن ھارون أخبرني أبي قال من بارع شعر أبي الشيص قوله يمدح الرشيد عند ورود 

صدعت بفتح الروم أفئدة ... شددت أمير المؤمنين قوى الملك ... الخبر بھزيمة تقفور وفتح بلد الروم من قصيدة 
فأصبحت مسرورا وال يغى ... ... وطأطأت لإلسالم ناصية الشرك ... ھام عدوه  قريت سيوف هللا... ... الترك 

أخبرنا علي بن أبي علي المعدل حدثنا محمد بن عبد الرحيم األزدي ... وأصبح نقفور على ملكه يبكي ... ضاحكا 
سول ببشرى منك جاء الر... الكاتب حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال أنشدني أحمد بن صدقة ألبي الشيص 

... علمي بأن رسولي لم يكن فھما ... فما فرحت ولكن زادني حزنا ... ... فكان أكبر وھمي أنه وھما ... تطعمني 
 ودمعة تمأل القرطاس والقلما ... كم من سريرة حب قد خلوت بھا ... 

ى بني أسد سمع مسعر بن محمد بن عبد هللا بن الزبير بن عمر بن درھم أبو أحمد الكوفي الزبيري مول -  2919
كدام ومالك بن مغول وسفيان الثوري ومالك بن أنس وإسرائيل بن يونس وبشير بن سلمان روى عنه أحمد بن حنبل 
وأبو بكر بن أبي شيبة وعبيد هللا بن عمر القواريري وأبو خيثمة زھير بن حرب والفضل بن سھل األعرج وأحمد 

بغداد وحدث بھا وذكر بن الجعابي أن له أخا يسمى حسنا من وجوه الشيعة  بن الوليد الفحام وغيرھم قدم أبو أحمد
يروي عنه أنبأنا أحمد بن علي اليزدي أخبرنا أبو أحمد الحافظ قال أبو أحمد محمد بن عبد هللا بن الزبير األسدي 

األكبر أخبرنا محمد بن مولى لبني أسد وليس من ولد الزبير بن العوام كوفي قدم بغداد أخبرنا محمد بن عبد الواحد 
العباس الخزاز حدثنا أحمد بن سعيد بن مرابا السوسي حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول 
الزبيري كان يبيع القت بزبالة وإنما سماه أھل بغداد الزبيري وھو محمد بن عبد هللا بن الزبير وليس ھو من 

بھذا األسناد فھو عن محمد بن عبد الواحد األكبر المكني أبا عبد هللا ولم الزبيريين وكل ما أذكره عن يحيى بن معين 
يكن سماع أخيه محمد المكنى أبا الحسن أخبرنا أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن عبد هللا الكاتب أخبرنا إبراھيم بن 

د هللا بن جعفر بن محمد بن يحيى المزكي حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي السرخسي حدثنا عب
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خاقان المروزي السلمي قال سمعت نصر بن علي يقول سمعت أبا أحمد الزبيري يقول ال أبالي أن سرق مني كتاب 
سفيان أني أحفظه كله أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال قرأنا على الحسين بن ھارون عن أبي العباس بن سعيد 

قال سمعت بن نمير يقول أبو أحمد الزبيري صدوق وھو في الطبقة الثالثة قال حدثني عبد هللا بن إبراھيم بن قتيبة 
من أصحاب الثوري ما علمت إال خيرا مشھور بالطلب ثقة صحيح الكتاب وكان صديق أبي نعيم وسماعھما قريب 

أخبرنا  أبو نعيم أسن منه وأقدم سماعا أخبرني علي بن الحسن بن محمد الدقاق أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن الحسن
عمر بن محمد بن شعيب الصابوني حدثنا حنبل بن إسحاق قال قال أبو عبد هللا يعني أحمد بن حنبل أبو أحمد 
الزبيري كان كثير الخطأ في حديث سفيان أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد األشناني قال سمعت أحمد بن محمد بن 

قلت ليحيى بن معين فالزبيري أعنى أبا أحمد قال ليس عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول 
به باس أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق حدثنا الوليد بن بكر األندلسي حدثنا علي بن أحمد بن زكريا الھاشمي 

با أحمد حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد هللا العجلي حدثني أبي قال محمد بن عبد هللا بن الزبير األسدي يكنى أ
كوفي ثقة وكان يتشيع أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن إبراھيم الطرسوسي أخبرنا محمد بن محمد بن 
داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال محمد بن عبد هللا األسدي أبو أحمد الزبيري صدوق حدثنا 

لقاضي أخبرنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي محمد بن علي الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا ا
أخبرني أبي قال أبو أحمد محمد بن عبد هللا بن الزبير األسدي كوفي ليس به بأس أخبرني الحسين بن علي 
الصيمري أخبرنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا أحمد بن زھير حدثنا محمد بن 

محمد بن عبد هللا األسدي يصوم الدھر وكان إذا تسحر برغيف لم يصدع فإذا تسحر بنصف رغيف  يزيد قال كان
صدع من نصف النھار إلى آخره فإن لم يتسحر صدع يومه أجمع أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا إسماعيل 

 بن أحمد بن حنبل قال بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا أخبرنا عبد هللا
حدثني أبي قال مات أبو أحمد سنة ثالث ومائتين أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا جعفر بن محمد الخالدي 
حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال سنة ثالث ومائتين فيھا مات أبو أحمد محمد بن عبد هللا بن الزبير الزبيري 

 واز األسدي في جمادي األولى باألھ

محمد بن عبد هللا بن عبد األعلى بن عبد هللا بن خليفة بن زھير بن نضلة بن معاوية بن ماذن بن كعب بن  - 2920
ذويبة بن أسامة بن نصر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان ويعرف بابن كناسة أبو يحيى الكوفي األسدي 

األعلى وھو بن أخت إبراھيم بن أدھم الزاھد وكان عالما ويقال إن كناسة لقب أبيه عبد هللا وقيل لقب جده عبد 
بالعربية وأيام الناس والشعر ورد بغداد وحدث بھا عن ھشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد وسليمان األعمش 
وجعفر بن برقان روى عنه أحمد بن حنبل وأبو خيثمة النسائي ومحمد بن إسحاق الصاغاني ومحمد بن سعد العوفي 

 بن الحسن الھاشمي وأحمد بن منصور الرمادي وأحمد بن سعيد الجمال والحارث بن أبي أسامة وغيرھم وعبد هللا
أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أحمد بن كامل القاضي حدثنا محمد بن سعد العوفي وأحمد بن سعيد الجمال قاال 

بيه عن الزبير قال قال رسول هللا صلى هللا أخبرنا محمد بن كناسة حدثنا ھشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أ
عليه و سلم غيروا الشيب وال تشبھوا باليھود واللفظ لمحمد بن سعد وسياقه له أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا 
محمد بن العباس حدثنا أحمد بن سعيد السوسي حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول حديث بن 

ا الشيب إنما ھو عن عروة مرسل أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال سئل أبو الحسن الدارقطني كناسة حديث غيرو
عن حديث عروة بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال غيروا الشيب وال تشبھوا باليھود فقال ھو 

أبيه عن الزبير ولم يتابع عليه حديث يرويه محمد بن كناسة عن ھشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة عن 
وروى عن الثوري عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال ذلك زيد بن الحريش عن عبد هللا بن رجاء عن 
الثوري وكذلك روى عن حفص بن عمر الحبطي عن ھشام رواه الحافظ من أصحاب ھشام عن ھشام عن عروة 

أبو طالب يحيى بن علي بن أبي طالب الطيب الدسكري بحلوان مرسال وھو الصحيح قلت أما حديث الثوري فحدثناه 
لفظا أخبرنا أبو بكر بن المقرئ بأصبھان حدثنا أبو محمد عبدان عبد هللا بن أحمد بن موسى بن زياد الجواليقي 
القاضي العسكري حدثنا زيد بن الحريش حدثنا بن رجاء عن سفيان عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن 
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صلى هللا عليه و سلم قال غيروا الشيب وال تشبھوا باليھود قال بن المقرئ أنا سألت عبدان عن ھذا الحديث النبي 
وحدثني جماعة من أصحابنا عن يحيى بن صاعد عن عبدان بھذا الحديث وھكذا رواه أبو مروان يحيى بن أبي 

مر عن النبي صلى هللا عليه و سلم زكريا الغساني عن ھشام ورواه عيسى بن يونس عن ھشام عن أبيه عن بن ع
ونحن نذكر حديثه في ترجمة أحمد بن جناب إن شاء هللا ورواه محمد بن بشر العبدي عن ھشام عن أخيه عثمان بن 
عروة عن أبيه مرسال أخبرناه أبو بكر محمد بن عمر بن بكير المقرئ حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان إمالء حدثنا 

 بن أحمد بن محمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا ھشام بن عروة أبو عبد الرحمن عبد هللا
عن عثمان بن عروة عن عروة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غيروا الشيب وال تشبھوا باليھود ورواه 

الحسن بن علي التميمي حدثنا عبد هللا بن نمير عن ھشام عن أبيه من غير ذكر لعثمان أخيه وأرسله أيضا أخبرناه 
عمر بن أحمد الواعظ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن شعيب حدثنا بن نمير حدثنا ھشام عن أبيه قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غيروا الشيب وال تشبھوا باليھود أخبرنا أحمد بن عمر بن روح النھرواني أخبرنا 

يري وأخبرنا علي بن أبي علي البصري حدثنا محمد بن العباس الخزاز قاال حدثنا محمد بن المعافى بن زكريا الجر
القاسم األنباري حدثنا محمد بن المرزبان حدثنا عبد هللا بن محمد قال رأى رجل محمد بن كناسة يحمل بيده بطن شاة 

اله أخبرني األزھري حدثنا أحمد بن فقال له أنا أحمله لك فقال ال ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عي
إبراھيم بن شاذان حدثنا إبراھيم بن محمد النحوي قال حدثني الفضل الربيعي حدثني حماد بن إسحاق بن إبراھيم عن 
أبيه قال أتيت محمد بن كناسة ألكتب عنه فكثر عليه أصحاب الحديث فتضجر بھم وتجھمھم فلما انصرفوا عنه دنوت 

ر بي وبسط من وجھه فقلت له لقد تعجبت من تفاوت حالتيك فقال لي أضجرني ھؤالء بسوء منه فھش إلي واستبش
في انقباص وحشمة فإذا ... آدابھم فلما جئتني أنت انبسطت إليك وأنشدتك وقد حضرني في ھذا المعنى بيتان وھما 

فقلت له وددت ... ر محتشم وقلت ما قلت غي... أرسلت نفسي على سجيتھا ... ... صادفت أھل الوفاء والكرم ... 
وهللا أن ھذين البيتين لي بنصف ما أملك فقال قد وفر هللا عليك مالك وهللا ما سمعھما أحد وال قلتھما إال الساعة فقلت 
له فكيف لي بعلم نفسي أنھما ليسا لي أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد هللا الواعظ أخبرنا أبو علي أحمد بن الفضل 

ل أنشدنا أحمد بن سعيد الجمال قال أنشدني محمد بن كناسة لنفسه في انقباض وحشمة وذكر البيتين بن خزيمة قا
حدثنا علي بن أبي علي حدثنا محمد بن عمران بن موسى حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان األخفش قال حدثني أبو 

لي قال أنشدنا بن كناسة ويحيى بن عبد هللا محمد بن محمد األبزاري المعروف بمنقار قال حدثني إسحاق الموص
... أرسلت نفسي على سجيتھا ... ... جالست أھل الحياء والكرم ... في انقباص وحشمة فإذا ... معين في مجلسه 

... قال فقال لي إسحاق فاذكرت بن كناسة ھذين البيتين بعد فقال لكني أنشدك اليوم ... وقلت ما قلت غير محتشم 
فما ... ولكن أيامي تخر من قوتي ... ... على غير زھد في اإلخاء وال الود ... جفوتھم ضعفت عن اإلخوان حتى 

أخبرني الحسين بن علي الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن ... أبلغ الحاجات إال على جھد 
من أھل الكوفة قال سئل الحسين الزعفراني حدثنا أحمد بن زھير وذكر محمد بن كناسة في تسمية من قدم بغداد 

يحيى بن معين عن محمد بن كناسة فقال ثقة أخبرنا علي بن أبي علي المعدل حدثنا أحمد بن عبد هللا الدوري حدثنا 
محمد بن عبد هللا بن الحسين العالف حدثنا عبد هللا بن علي بن المديني حدثنا أبي قال بن كناسة كان شيخا ثقة 

عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا جدي قال محمد بن صدوقا أخبرني األزھري حدثنا 
كناسة أسدي من أنفسھم وھو ثقة صالح التثبت وھو بن أخت إبراھيم بن أدھم الزاھد وكان له علم بالعربية والشعر 

ل خلون من شوال وأيام الناس وذكره على بن المديني يوما فقال ھو ثقة صدوق قال جدي توفي بالكوفة لثالث ليا
سنة سبع ومائتين في خالفة المأمون قلت وبلغني أن مولده كان في سنة ثالث وعشرين ومائة أخبرنا أحمد بن أبي 
جعفر أخبرنا محمد بن عدي البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سئل أبو داود عن محمد 

أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر أخبرنا الوليد بن بكر حدثنا علي بن  بن كناسة فقال ثقة أخبرنا عنه أحمد بن حنبل
أحمد بن زكريا حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد العجلي حدثني أبي قال ومحمد بن كناسة األسدي كوفي يكنى أبا 

نة سبع يحيى ثقة أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا جعفر الخالدي حدثنا محمد بن عبد هللا الحضرمي قال س
ومائتين فيھا مات محمد بن كناسة األسدي وقد ذكرنا عن يعقوب بن شيبة مثل ھذا القول وأخبرنا السمسار أخبرنا 

 الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن كناسة مات في سنة تسع ومائتين ونرى األول أصح وهللا أعلم 
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 األنصاري من أھل البصرة سمع أباه وسليمان محمد بن عبد هللا بن المثنى بن أنس بن مالك أبو عبد هللا - 2921
التيمي وحميدا الطويل ومحمد بن عمرو بن علقمة وحبيب بن الشھيد ومالك بن دينار روى عنه أبو الوليد الطيالسي 
وعبد الواحد بن غياث وقتيبة بن سعيد وأحمد بن حنبل ومحمد بن سعيد ومحمد بن عبد الرحمن الصيرفي ومحمد بن 

غاني ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو حاتم الرازي وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرھم وكان قد إسحاق الصا
جالس في الفقه سوار بن عبد هللا وعبيد هللا بن الحسن العنبري وعثمان البتي وولي قضاء البصرة أيام الرشيد بعد 

رة فمات أخبرنا علي بن أحمد الرزاز أخبرنا معاذ بن معاذ وقدم بغداد فولي بھا القضاء وحدث بھا ثم رجع إلى البص
أبو علي بن الصواف حدثنا بشر بن موسى حدثنا عمرو بن علي قال وولد محمد بن عبد هللا بن المثنى األنصاري 
سنة ثمان عشرة أخبرنا علي بن أبي علي حدثنا طلحة بن محمد بن جعفر أخبرني إبراھيم بن محمد بن أيوب عن بن 

قلد محمد بن عبد هللا األنصاري القضاء بالجانب الشرقي يعني من بغداد بعد العوفي في آخر خالفته قتيبة أن الرشيد 
فلما ولي محمد وھو األمين عزله وولي مكانه عون بن عبد هللا وولي محمد بن عبد هللا المظالم بعد إسماعيل بن علية 

بن أحمد بن علي المؤدب قاال حدثنا أحمد بن أخبرنا أبو طاھر محمد بن أحمد بن علي الدقاق وأبو الحسن علي 
إسحاق النھاوندي بالبصرة حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خالد حدثني عبد هللا بن محمد بن أبان الخياط من أھل 
رامھرمز حدثنا القاسم بن نصر المخرمي حدثنا سليمان بن داود المنقري قال وجه المأمون عبد هللا بن ھارون إلى 

بد هللا األنصاري بخمسين ألف درھم وأمره أن يقسمھا بين الفقھاء بالبصرة فكان ھالل بن مسلم يتكلم عن محمد بن ع
أصحابه قال األنصاري وكنت أنا أتكلم عن أصحابي فقال ھالل ھي لي وألصحابي وقلت أنا بل ھي لي وألصحابي 

فتشھد على حديث بن مسعود فقال له فاختلفنا فقلت لھالل كيف تتشھد فقال ھالل أو مثلي يسأل عن التشھد 
األنصاري من حدثك به ومن أين ثبت عندك فبقي ھالل ولم يجبه فقال األنصاري تصلي في كل يوم وليلة خمس 
صلوات وتردد فيھا ھذا الكالم وأنت ال تدري من رواه عن نبيك صلى هللا عليه و سلم قد باعد هللا بينك وبين الفقه 

به أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب فقسمھا األنصاري في أصحا
األصم حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا محمد بن عبد هللا األنصاري حدثنا حبيب بن الشھيد عن ميمون بن 

بن احمد بن رزق وعلي مھران عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم انه احتجم صائما محرما أخبرنا محمد 
بن محمد بن عبد هللا المعدل قاال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ان عبد هللا بن أحمد قال قال أبي وقال أبو خيثمة 
أنكر معاذ ويحيى بن سعيد حديث األنصاري يعني محمد بن عبد هللا عن حبيب بن الشھيد عن ميمون بن مھران عن 

ليه و سلم وھو محرم صائم قلت لم يروه عن حبيب ھكذا غير األنصاري ويقال بن عباس احتجم النبي صلى هللا ع
إنه وھم فيه والصواب ما أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراھيم بن سعيد الحوفي في كتابه إلينا من مصر قال أخبرنا 

ا حميد بن مسعدة عن محمد بن عبد هللا بن زكريا النيسابوري أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أخبرن
سفيان عن حبيب بن الشھيد عن ميمون بن مھران عن يزيد بن األصم أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تزوج 
ميمونة وھو محل وقد روى األنصاري أيضا حديث يزيد بن األصم ھذا ھكذا ويقال أن غالما له أدخل عليه حديث 

نا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا محمد بن جعفر الراشدي حدثنا بن عباس أخبرنا بشرى بن عبد هللا الرومي حدث
أبو بكر األثرم قال سمعت أبا عبد هللا يعني أحمد بن حنبل يقول ما كان يضع األنصاري عند أصحاب الحديث إال 

شھيد النظر في الرأي وأما السماع فقد سمع وسمعت أبا عبد هللا ذكر الحديث الذي رواه األنصاري عن حبيب بن ال
عن ميمون عن بن عباس أن النبي صلى هللا عليه و سلم احتجم وھو صائم فضعفه وقال كانت ذھبت لألنصاري 
كتب فكان بعد يحدث من كتب غالمه أبي حكم أراه قال فكان ھذا من تلك أخبرنا بن الفضل حدثنا عبد هللا بن جعفر 

نصاري عن حبيب بن الشھيد عن ميمون بن مھران حدثنا يعقوب بن سفيان قال سئل علي بن المديني عن حديث األ
عن بن عباس أن النبي صلى هللا عليه و سلم احتجم وھو صائم قال ليس من ذلك شيء إنما أراد حديث حبيب عن 
ميمون عن يزيد بن األصم تزوج النبي صلى هللا عليه و سلم ميمونة محرما أخبرني أبو بكر البرقاني حدثني محمد 

حدثنا محمد بن علي األيادي حدثنا زكريا الساجي قال محمد بن عبد هللا األنصاري رجل جليل عالم  بن أحمد اآلدمي
لم يكن عندھم من فرسان الحديث مثل يحيى القطان ونظرائه غلب عليه الرأي أخبرنا أبو سعد الماليني قراءة أخبرنا 

ن معين قال كان محمد بن عبد هللا األنصاري عبد هللا بن عدي الحافظ أخبرنا زكريا الساجي قال حدثت عن يحيى ب
... وللدواوين كتاب وحساب ... للحرب أقوام لھا خلقوا ... يليق به القضاء فقيل له يا أبا زكريا فالحديث فقال 
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أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن 
يحيى بن معين قال واألنصاري ثقة حدثنا محمد بن علي الصوري حدثنا الخصيب بن عبد هللا القاضي  الغالبي عن

أخبرنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي أخبرني أبي قال محمد بن عبد هللا األنصاري بصري ليس به بأس 
ا يعقوب بن سفيان قال سنة أربع عشرة أخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه قال حدثن

ومائتين مات محمد بن عبد هللا األنصاري وسمعت األنصاري سنة اثنتي عشرة يقول قد أشرفت على أربع وتسعين 
سنة قلت وھم يعقوب في ذكر وفاة األنصاري والصحيح ما أخبرنا األزھر أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا إبراھيم 

أبو موسى محمد بن المثنى قال سمعت محمد بن عبد هللا األنصاري سنة اثنتي عشرة بن محمد الكندي أخبرنا 
ومائتين يقول ولدت سنة ثماني عشرة ومائة ولي أربع وتسعون سنة إال شھرين كان يأتي على قبل اليوم عشرة أيام 

ء قيل له فغسل قال ال قال ال أشرب فيه الماء واليوم أشرب كل يومين فقيل له كنت تشرب اللبن قال اللبن مثل الما
أبو موسى ومات محمد بن عبد هللا األنصاري سنة خمس عشرة ومائتين وقال أيضا سمعت األنصاري يقول ما أتيت 
سلطانا قط إال وأنا كاره قرأت علي الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي قال مات محمد بن عبد هللا 

سنة خمس عشرة ومائتين قال وكان مولده في السنة التي ولد فيھا عبد هللا األنصاري فيما ذكر إسماعيل بن إسحاق 
بن المبارك وھي سنة ثمان عشرة ومائة وولي القضاء ببغداد وكان من أصحاب زفر بن الھذيل وأبي يوسف حدثنا 

يد الخشاب حدثنا أبو سعيد الحسين بن محمد بن عبد هللا بن حسنويه الكاتب بأصبھان أخبرنا عبد هللا بن محمد بن يز
عبد العزيز بن معاوية القرشي قال مات األنصاري سنة خمس عشرة ومائتين وعاش نيفا وتسعين سنة حدثنا الحسن 
بن علي الجوھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا محمد بن معروف حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعيد قال 

 ھا في رجب سنة خمس عشرة ومائتين لم يزل األنصاري بالبصرة يحدث إلى أن مات ب

محمد بن عبد هللا أبو عبد هللا البينوني البصري سكن بغداد وحدث بھا عن المبارك بن فضالة روى عنه  - 2922
الحسن بن الصباح البزاز ومحمد بن عبيد بن أبي األسد الضرير ومحمد بن علي بن أخت غزال وعثمان بن معبد بن 

التمتام أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العالف أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم  نوح المقرئ ومحمد بن غالب
حدثنا محمد بن عبيد بن أبي األسد الضرير حدثنا أبو عبد هللا البينوني حدثنا مبارك بن فضالة عن حميد عن أنس 

رجل يضرح قال فاجتمع أصحاب قال لما قبض يعني النبي صلى هللا عليه و سلم كان بالمدينة قباران رجل يلحد و
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالوا نرسل إليھما فأيھما سبق أمرناه فحفر فسبق الالحد فلحد لرسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم فصارت سنة أخبرنا محمد بن عمر بن بكير النجار أخبرنا أبو بحر محمد بن الحسين بن كوثر 

حدثنا محمد بن عبد هللا البينوني حدثنا المبارك بن فضالة عن حميد عن أنس قال  البربھاري حدثنا محمد بن غالب
لحد للنبي صلى هللا عليه و سلم لحدا أخبرنا بن الفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو أحمد بن فارس 

ك بن فضالة سمع منه حسن بن حدثنا البخاري قال أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا البينوني كان ببغداد سمع مبار
 الصباح 

محمد بن عبد هللا بن عبد الرزاق بن عمر بن عبد هللا بن جميل بن عامر بن جذيم بن سالمان بن ربيعة بن  -  2923
سعد بن جمح بن عمر بن ھصيص بن كعب بن لؤي بن غالب من أھل مدينة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان 

جاللة والنبل وولي ببغداد بيت المال زمن المأمون أمير المؤمنين أخبرنا بذلك األزھري مذكورا بالفضل موصوفا بال
أخبرنا أحمد بن إبراھيم حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي قال قال الزبير بن بكار ومحمد بن عبد هللا بن عبد الرزاق 

يت المال ببغداد وأمه عمارة بنت نافع بن عمر بن عبد هللا بن جميل كان في صحابة أمير المؤمنين المأمون وواله ب
 بن عمر بن عبد هللا بن جميل 

محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد الملك بن مسلم أبو عبد هللا الرقاشي والد أبي قالبة من أھل البصرة  -  2924
وبشر بن  سمع مالك بن أنس وحماد بن زيد ووھيب بن خالد وجعفر بن سليمان ويزيد بن زريع ومعتمر بن سليمان

المفضل روى عنه ابنه أبو قالبة ومحمد بن يحيى الذھلي ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو حاتم الرازي وحنبل بن 
إسحاق ويعقوب بن شيبة ومحمد بن الحسين البرجالني وأبو إسماعيل الترمذي وقال محمد بن يحيى كان متقنا وذكر 
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معت أبي يقول حدثنا محمد بن عبد هللا الرقاشي الثقة الرضا حدثنا بن أبي حاتم الرازي أنه قدم بغداد وقال أيضا س
محمد بن الحسين القطان حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا محمد بن عبد هللا الرقاشي حدثنا 

يه و سلم قال معتمر بن سليمان أخبرنا كھمس عن أبي السليل ضريب بن نفير عن أبي ذر أن نبي هللا صلى هللا عل
إني ألعلم آية لو أخذ الناس بھا كفتھم ومن يتق هللا يجعل له مخرجا أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر حدثنا الوليد بن 
بكر حدثنا علي بن أحمد بن زكريا وأخبرنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد هللا العجلي حدثني أبي قال محمد بن 

 بصري ثقة متعبد عاقل يقال إنه كان يصلي في اليوم والليلة أربعمائة ركعة عبد هللا الرقاشي يكنى بأبي عبد هللا
أخبرني األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا جدي قال محمد بن عبد هللا 

أبي عبد الرحمن  الرقاشي ثقة ثبت أخبرنا محمد بن علي الصوري حدثنا الخصيب بن عبد هللا حدثنا عبد الكريم بن
النسائي أخبرني أبي قال أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الرقاشي بصري ليس به بأس أخبرنا أبن الفضل أخبرنا علي 
بن إبراھيم حدثنا بن فارس حدثنا البخاري قال محمد بن عبد هللا الرقاشي أبو عبد هللا مات قبل سنة عشرين ومائتين 

ن العباس أخبرنا إبراھيم بن محمد الكندي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال مات أخبرنا األزھري أخبرنا محمد ب
 محمد بن عبد هللا الرقاشي سنة تسع عشرة ومائتين 

محمد بن عبد هللا أبو جعفر الحذاء األنباري سمع فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة وشعيب بن حرب  - 2925
إسحاق بن بھلول األنباري ويعقوب بن شيبة وعبد الكريم بن الھيثم روى عنه أحمد بن حنبل وحنبل بن إسحاق و

العاقولي وإبراھيم بن عبد الرحيم بن دنوقا أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا حنبل 
لصيرفي حدثنا أبو بن إسحاق حدثنا محمد بن عبد هللا أبو جعفر األنباري الحذاء وأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ا

العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو جعفر لحذاء قال قلت 
لسفيان بن عيينة إن ھذا يتكلم في القدر أعنى إبراھيم بن أبي يحيى قال عرفوا الناس بدعته وسلوا ربكم العافية لفظ 

الزھري حدثنا عبيد هللا بن محمد بن حمدان العكبري أخبرنا أبو الطيب بن بھلول قال حديث أحمد وھو أتم أخبرني ا
قال أبو العباس بن أصرم وإذا رأيت األنباري يحب أبا جعفر الحذاء ومثنى بن جامع األنباري فأعلم أنه صاحب سنة 

ھم حدثنا محمد بن سعد قال أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن معروف حدثنا الحسين بن ف
 وكان باألنبار محمد بن عبد هللا الحذاء ويكنى أبا جعفر وكانت عنده أحاديث وكان ثقة 

محمد بن عبد هللا أبو جعفر األرزي سمع عاصم بن ھالل وروح بن عطاء بن أبي ميمونة وإسماعيل بن  -  2926
واقد وكريد بن رواحة وعبد الوھاب بن عطاء روى  علية ومعتمر بن سليمان وأبا تميلة يحيى بن واضح وحماد بن

عنه محمد بن إسحاق الصاغاني وعباس بن محمد الدوري وأحمد بن أبي خيثمة وجعفر بن محمد الطيالسي وأبو بكر 
بن أبي الدنيا وعبد هللا بن أحمد بن حنبل وغيرھم أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن أحمد بن إبراھيم 

يمي حدثنا العباس بن محمد حدثنا محمد بن عبد هللا األرزي حدثنا عاصم بن ھالل حدثنا أيوب عن محمد بن الحك
سيرين أن عمر كان إذا سمع صوت دف أو كبر فقالوا عرس أو ختان سكت أخبرنا أبو سعد الماليني حدثنا علي بن 

ا محمد بن عبد هللا األرزي ببغداد ثقة مأمون قال عيسى بن المثنى الماليني أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان حدثن
أبو العباس كتبت مع أبي زرعة من ھذا الشيخ أخبرني األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد 
بن يعقوب أخبرنا جدي قال محمد بن عبد هللا الرزي كان شيخا صدوقا قرأت علي البرقاني عن محمد بن العباس 

دثنا يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه أخبرنا صالح بن محمد األسدي قال محمد بن عبد هللا الرزي العصمي قال ح
ثقة أخبرنا علي بن أبي علي قال قرأنا على الحسين بن ھارون عن أبي العباس بن سعيد قال محمد بن عبد هللا 

مد بن أحمد بن رزق حدثنا محمد بن عمر االرزي البغداي سمعت عبد هللا بن أحمد بن حنبل يقول كان ثقة أنبأنا مح
بن غالب حدثنا موسى بن ھارون وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن عبد هللا الرزي مات 

 سنة إحدى وثالثين ومائتين قال بن قانع ببغداد 

حكيم أبي بكر الداھري روى عنه  محمد بن عبد هللا أبو عبد هللا األخباري البغدادي حدث عن عبد هللا بن - 2927
 يحيى بن بدر السمرقندي 
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محمد بن عبد هللا بن المؤذن كان أحد أصحاب الرأي وولي القضاء بمدينة السالم أخبرنا علي بن المحسن  -  2928
حدثنا طلحة بن محمد بن جعفر قال لما توفي حيان بن بشر استقضى محمد بن عبد هللا المؤذن من أھل السواد وكان 
صالحا من أصحاب أبي حنيفة في الفقه وال أعلمه حدث بشيء وقال طلحة حدثني عبد الباقي بن قانع قال حدثني 
إسحاق بن ديمھر التوزي قال حدثني من حضر أبن المؤذن القاضي وھو يموت فقال انقلوني من ھذا الموضع فنقل 

فرغ منھا ثم مات وكان ممن يحسن  فجاء عصفور بحبة من حنطة فرمى بھا على صدره فما زال يقرضھا حتى
الثناء عليه أخبرني علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن العباس حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد هللا قال سأل 
عمي أبو علي عبد الرحمن بن يحيى أحمد بن حنبل عن بن المؤذن فقال كان مع بن أبي داود وفي ناحيته وال أعرف 

 رأيه اليوم 

د بن عبد هللا أبو جعفر المعروف باإلسكافي أحد المتكلمين من معتزلة البغداديين له تصانيف معروفة محم - 2929
 وكان الحسين بن علي الكرابيسي يتكلم معه ويناظره وبلغني أنه مات في سنة أربعين ومائتين 

ستاني في كتاب محمد بن عبد هللا القطان حدث عن عبد الرحمن بن مغرا روى عنه أبو داود السج - 2930
 المراسيل وقال محمد بن عبد هللا القطان رجل من أھل بغداد وكان أحمد يكرمه مات بطرسوس 

محمد بن عبد هللا بن عمار بن سوادة أبو جعفر المخرمي نزيل الموصل كان أحد أھل الفضل والمتحققين  -  2931
يينة ومن عاصرھما وكان تاجرا قدم بغداد بالعلم حسن الحفظ كثير الحديث روى عن عيسى بن يونس وسفيان بن ع

غير مرة وجالس بھا الحفاظ وذاكرھم وحدثھم روى عنه علي بن حرب الموصلي ويعقوب بن سفيان الفسوي وعلي 
بن عبد العزيز البغوي وھيذام بن قتيبة المروزي وعلي بن أحمد بن النضر األزدي ومحمد بن غالب التمتام وعبد 

عبيد العجل والحسن بن علي المعمري وجعفر الفريابي ومحمد بن محمد الباغندي ومحمد بن هللا بن أحمد بن حنبل و
الحسن بن بدينا وروى عنه الحسين بن إدريس الھروي كتابا في علل الحديث ومعرفة الشيوخ أخبرنا الحسن بن علي 

حمد بن عبد هللا بن عمار حدثنا التميمي أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنا م
القاسم الجرفي عن سفيان عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أن النبي صلى هللا عليه و سلم توضأ ثالثا ثالثا 
حدثنا أبو بكر البرقاني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خميرويه الھروي أخبرنا الحسين بن إدريس أخبرنا بن عمار قال 

عمران وسألته إني أعطى دراھم ھنا وآخذھا ببغداد حيث اشتري منھا شيئا وأبيعه فقال تركت  سمعت المعافى بن
المسألة فلم أدر ما يقول حتى أعدت عليه قال فقال ذھابك إلى بغداد ودخولك بغداد أشد عليك مما تسأل عنه قال بن 

الواحد األرموي حدثنا أبو الفرج محمد  عمار ولدت سنة اثنتين وستين ومائة حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد
بن إدريس بن محمد الموصلي بھا حدثنا أبو منصور المظفر بن محمد الطوسي حدثنا أبو زكريا يزيد بن محمد بن 
إياس األزدي في كتاب طبقات العلماء من أھل الموصل قال محمد بن عبد هللا بن عمار الغامدي من األزد كان فھما 

اال فيه جماعا له سمع من ھشيم وسفيان بن عيينة وعبد هللا بن إدريس ومحمد بن فضيل وعيسى بالحديث وبعلله رح
بن يونس وأبي أسامة ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مھدي وأبي معاوية وتوفي في 

ف القلوسي يقول إلسماعيل سنة اثنتين وأربعين ومائتين وقال أبو زكريا حدثني عبيد العجل قال سمعت أبا يوس
القاضي محمد بن عبد هللا بن عمار الموصلي مثل علي بن المديني يعني في علم الحديث ورأيت عبيدا يعظم أمره 
ويرفع قدره أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا علي بن أحمد بن النضر حدثنا محمد 

لي بن المديني يقدمه أخبرنا علي بن أبي علي قال قرأنا علي الحسين بن ھارون عن بن عبد هللا بن عمار ورأيت ع
بن سعيد قال سمعت محمد بن غالب يقول حدثني محمد بن عبد هللا بن عمار الثقة كان من أھل الحديث قال بن سعيد 

ب بن سفيان قال وعفيف بن وسألت عبد هللا بن أحمد عنه فقال ثقة أخبرنا بن الفضل حدثنا بن درستويه حدثنا يعقو
سالم موصلي ثقة حدثني عنه محمد بن عبد هللا بن عمار الموصلي ومحمد بن عمار ثقة أخبرني الصوري أخبرنا 
عبيد هللا بن القاسم الھمداني أخبرنا عبد الرحمن بن إسماعيل العروضي حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال محمد بن 

 احب حديث عبد هللا بن عمار موصلي ثقة ص
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محمد بن عبد هللا بن طاھر بن الحسن بن مصعب أبو العباس الخزاعي كان شيخا فاضال وأديبا شاعرا  - 2932
وھو أمير بن أمير بن أمير ولي إمارة بغداد في أيام المتوكل وكان مألفا ألھل العلم واألدب وقد أسند حديثا عن أبي 

أخبرنا محمد بن عبد هللا بن حمدويه النيسابوري حدثني علي بن  الصلت الھروي أخبرناه محمد بن أحمد بن يعقوب
محمد المذكر حدثنا محمد بن علي بن الحسين الفقيه الرازي حدثنا أبي عن محمد بن عبد هللا بن طاھر قال كنت 

كل واقفا على رأس أبي وعنده أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راھويه وأبو الصلت الھروي فقال أبي ليحدثني 
رجل منكم بحديث فقال أبو الصلت حدثني علي بن موسى الرضا وكان وهللا رضا كما سمي عن أبيه موسى بن 
جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه 

ل بعضھم ما ھذا اإلسناد فقال له أبي ھذا سعوط علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اإليمان قول وعمل فقا
المجانين إذا سعط به المجنون برأ أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب حدثني جدي محمد بن عبيد هللا بن 
قفرجل أخبرنا محمد بن يحيى النديم حدثنا أحمد بن يزيد المھلبي قال كانت ألبي حاجة إلى محمد بن عبد هللا بن 

لنا حاجة إن أمكنتك ... ... مقاال له فضل علي القول بارع ... أال مبلغ عني األمير محمدا ... إليه  طاھر فكتب
فلست بمعطي الناس ما هللا مانع ... فأنت وإن كنت الجواد بعينه ... ... وإن ھي لم تمكن فعذرك واسع ... قضيتھا 
أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الوراق ... سيوف القواطع وإال فقد تنبو ال... فإن يور زند الطاھري فبالحرى ... ... 

أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن موسى البربري قال كان الحسن بن وھب 
عند محمد بن عبد هللا بن طاھر فعرضت سحابة فبرقت ورعدت ومطرت فقال كل من حضر فيھا شيئا فقال الحسن 

يا زناد السماء من ... عارض المرزبان فيھا السماكا قلت للبرق إذ توقد فيھا ... ماء ھطال دراكا ھطلتنا الس... 
في جود ... أم تشبھت باألمير أبي العباس ... ... فھو العارض الذي استبكاكا ... أحبيب نأيته فجفاكا ... ... أوراكا 

مران المرزباني أخبرني محمد بن يحيى حدثني أبو أخبرني علي بن أيوب القمي حدثنا محمد بن ع... فلست ھناكا 
الغوث يعني بن البحتري قال حمل محمد بن عبد هللا بن طاھر أبي علي برذون بال سرج وال لجام فقال من قصيدة 

لكم بيت ... ... ... نداك لغاض معروف الكرام ... ... غرام ما أتيح من الغرام محمد يا بن عبد هللا لوال ... أولھا 
بفيض البحر أو صوب ... وما استجديت إال جئت عفوا ... ... ومفتخر المرازبة العظام ... عاجم حيث يبني األ

كقدح النبع ... أراجعتي يداك بأعوجي ... ... ولم تربع على النفر النيام ... وكم من سؤدد غلست فيه ... ... الغمام 
... ترى أحجاله يصعدن فيه ... ... بغرته دياجير الظالم  ...بأدھم كالظالم أغر يجلو ... ... في الريش اللوام 

فأتمم ما مننت ... ... سليب السرج منزوع اللجام ... وما حسن بأن تھدية فذا ... ... صعود البرق في الغيم الجھام 
البحتري وأخبرني علي بن أيوب المرزباني قال أنشدني علي بن ھارون ... فما المعروف إال بالتمام ... به وأنعم 

... إلى معقل للملك لوال اعتزامه ... ... ... فؤاد بذكر الظاعنين موكل ... يمدح محمد بن عبد هللا من قصيدة أولھا 
إذا ... ... ومتسع المعروف يعطي فيجزل ... إلى مصعبي العزم يسطو فيعتدي ... ... ومنعته ما كان للملك معقل 
بفيض وصوب ... ومن ذا يلوم البحر إن بات ذاخرا ... ... يه التي تتقيل قديم مساع... جاد أغضى العاذلون وكفھم 

حياة النفوس المرھقات ... ... إذا ما غدا ينھل أو يتھلل ... ولم أر بحرا كاألمير محمد ... ... المزن إن راح يھطل 
وقد ... ... د من نداھا وتنھل تعل البال... أعيرت به بغداد سكب غمامة ... ... يثوب إليه الخائفون ومؤل ... ومأمن 

وتملي فتستأني ... تلين وتقسو شدة وتألفا ... ... على أھلھا خطب من الدھر معضل ... فقدت أنس الخالفة وانتحى 
من المجد ما ترقا وما تتوقل تداركني اإلحسان منك ومسنى ... وما زلت مدلوال على كل خطة ... ... وتقضى فتعدل 

... لدفع الذي أخشى وال المتوكل ... ودافعت عني حين ال الفتح يبتغي ... ... دي والتطول على حاجة ذاك الج... 
أخبرنا أبو علي أحمد بن عبد الواحد الوكيل أخبر إسماعيل بن سعيد المعدل قال حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي 

على الحج فخرجت إليه جارية له  حدثني محمد بن عجالن أخبرني بن السكيت أن محمد بن عبد هللا بن طاھر عزم
ھطلت ... ... على الخد األسيل ... دمعة كاللؤلؤ الرطب ... شاعرة فبكت لما رأت آلة السفر فقال محمد بن عبد هللا 

... ... عنا باألفول ... حين ھم القمر الباھر ... ثم قال لھا أجيزيني فقالت ... من الطرف الكحيل ... في ساعة البين 
أخبرنا الحسن بن علي الجوھري حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا ... في وقت الرحيل ... ضح العشاق إنما تفت

ماذا تقولين فيمن شفة سقم ... عبيد هللا بن أحمد حدثنا أبي قال كتب محمد بن عبد هللا بن طاھر إلى جارية كان يحبھا 
... جھد الصبابة أوليناه احسانا ... ينا محبا قد أضر به إذا رأ... فأجابته ... من جھد حبك حتى صار حيرانا ... 
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أواصل ... أنشدنا علي بن أيوب القمي قال أنشدنا محمد بن عمران بن موسى لمحمد بن عبد هللا بن طاھر وأحسن 
. ... ..وود ال تخونه الليالي ... وفاء ال يحول به انتكاث ... ... اذود بھن أسباب التقالي ... من ھويت على خالل 

... ... وينفذ حكمه في سر مالي ... وأرعى عھده في كل حال وأوثره على عسر ويسر ... وأحفظ سره والغيب منه 
تنصل من مقال أو فعال ... وال أبى له عذرا إذا ما ... ... وأجھد إن تجوز في الوصال ... وأقبل عفوه عودا وبدءا 

أصر وغره مني ... واستبقيه بالھجران إما ... ... يكن غير الدالل  إذا ما لم... وأغفر نبوة االدالل منه ... ... 
أصرم من ... وإن يلحح به داء دفين ... ... ولم أخطر اساءته ببالي ... فإن يعتب رجعت له بكلى ... ... احتمالي 

أبو القاسم األزھري  أخبرني... وال الغدر المذمم من شمالي ... وما أنا بالملول وما التجني ... ... حبائله حبالي 
أخبرنا أحمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال وفي ھذه السنة يعني سنة ثالث وخمسين ومائتين 
إلحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة انكسف القمر في أول الليل حتى ذھب أكثره فلما انتصف الليل مات محمد بن 

قه فاشتد حتى عولج بالفتائل وفي وفاته يقول عبيد هللا بن عبد هللا بن طاھر عبد هللا بن طاھر وكان به خراج في حل
احلتكما النجوم ... يا كسوفان ليلة األحد النحس ... ... زال عنه السرادق المدود ... ھد ركن الخالفة الموطود ... 

كالنار ... حده مثل حد السيف  أحد كان... ... جمعت حدھا إليه األحود ... أحد كان حده من نحوس ... ... السعود 
 قال ودفن في مقابر قريش ... فانجلى البدر واألمير غميد ... كسف البدر واالمير جميعا ... ... شب منھا الوقود 

محمد بن عبد هللا بن شعيب أبو بكر الشاعر مولى بني مخزوم ويعرف باألخيطل قرأت في كتاب أبي عبيد  - 2933
ثنيه علي بن المحسن عنه قال األخيطل وھو محمد بن عبد هللا بن شعيب مولى بني مخزوم هللا المرزباني بخطه وحد

ويكنى أبا بكر من أھل األھواز قدم بغداد ومدح محمد بن عبد هللا بن طاھر وھو ظريف مليح الشعر يسلك طريق 
فأرعني أذنا ... نغمة النعم أسمعت أذن رجائي ... أبي تمام الطائي ويحذو حذوه وكان يھاجي الحمدوني وھو القائل 

فما اقتراب ... ... فھما تروى لھا لب الفتى الفھم ... رياض شعر إذا ما الفكر أمطرھا ... ... أمرجك في كلمي 
 ألذ من ماء شعر جال في كرم ... الھوى من عاشق دنف 

ا على الحسين بن ھارون محمد بن عبد هللا بن صالح بن مسلم العجلي أخبرنا علي بن أبي علي قال قرأن - 2934
عن أبي العباس بن سعيد قال محمد بن عبد هللا بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي نزل بغداد سمع أباه وشبابة بن 
سوار وغيرھما قلت ھذا الشيخ اسمه أحمد ال محمد ويكنى أبا الحسن وكان حافظا متقنا ورعا نشأ ببغداد ثم انتقل إلى 

 ھور عند أھلھا وسنذكره بعد في موضعه من كتابنا إن شاء هللا تعالى بالد المغرب فسكنھا وھو مش

محمد بن عبد هللا بن المبارك أبو جعفر المخرمي قاضي حلوان سمع يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن  - 2935
ثر بن مھدي ووكيعا وعبد هللا بن نمير وأبا أسامة وصفوان بن عيسى وأزھر بن سعد وكان من أحفظ الناس لأل

وأعلمھم بالحديث روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه وأبو حاتم الرازي ويعقوب بن سفيان وإبراھيم 
الحربي وأبو عبد الرحمن النسائي ومحمد بن محمد الباغندي ويحيى بن محمد بن صاعد والقاضي المحاملي أخبرنا 

صلت األھوازي حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن ھارون بن ال
إمالء حدثنا يعقوب بن إبراھيم الدورقي ومحمد بن عبد هللا المخرمي ومحمد بن حسان األزرق قالوا حدثنا يحيى بن 
سعيد عن التيمي وبن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن ھشام عن عائشة عن النبي صلى هللا 

م أنه قال ھما أحب الي من الدنيا جميعا يعني ركعتي الفجر وھذا لفظ يعقوب والمعنى واحد أخبرنا أحمد عليه و سل
بن محمد بن غالب أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي قال حدثنا عبد هللا بن محمد بن سيار الفرھياني قال سمعتھم يقولون 

يل له من وجدت أكيس القوم قال ھذا الغالم المخرمي قدم علي بن المديني بغداد واجتمع إليه الناس فلما تفرقوا ق
أخبرنا ھبة هللا بن الحسن الطبري أخبرنا عبيد هللا بن محمد أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي قال سمعت أحمد بن 
نصر بن طالب أبا طالب يقول سمعت أخا ميمون يقول قال لي عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال لي أبي كتبت حديث 

هللا عن نافع عن بن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من ال يغتسل قال قلت ال قال في ذاك الجانب  عبيد
المخرم شاب يقال له محمد بن عبد هللا يحدث به عن أبي ھشام المخزومي عن وھيب فاكتبه عنه أخبرنا بن غالب 

قال سمعت المخرمي يقول ذكر أبو خيثمة يوما فقال كم أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي أخبرنا عبد هللا بن محمد بن سيار 
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تحفظون البن جريج عن أبيه وكان يحيى بن معين ثمة فما أجاب البتة في واحد واندفعت أنا فقلت وقال عبد هللا كنا 
نصف المخرمي بالمعرفة فذكرناه لصاحب حديث يقال له عمر بن إسماعيل أبو عامر من أھل يبرود فقال إن كيلجة 

دني أبوابا وقال الحديث فيھا عزيز وأنا أذكر لكم بعض تلك األبواب حتى تسألوا عنه المخرمي فذكر الرجل يدرك أفا
الوتر من صالته من قال يتشھد ومن قال ال يتشھد فلما أتيناه سألناه فقال لنا المخرمي ليس ذاك من صناعتكم ما 

دثنا بما عندك فيه فحدثنا على المكان بستة أحاديث فرجعنا إلى حاجتكم إليه وذاك أنه كان يرانا نتبع المسند فقلنا فح
الذي قال لنا فقلنا له أملى علينا فيه ستة أحاديث قال ذا ھول من األھوال أخبرنا علي بن أبي علي قال قرأنا على 
 الحسين بن ھارون عن بن سعيد قال سمعت نصر بن أحمد بن نصر يقول كان محمد بن عبد هللا المخرمي من
الحفاظ المتقنين المأمونين أخبرنا البرقاني أخبرنا علي بن عمر الدارقطني حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا عبد الكريم 
بن أبي عبد الرحمن النسائي عن أبيه ثم حدثني الصوري حدثنا الخصيب بن عبد هللا قال ناولني عبد الكريم بن أبي 

مد بن عبد هللا بن المبارك مخرمي ثقة وكنيته أبو جعفر عبد الرحمن وكتب لي بخطه قال سمعت أبي يقول مح
أخبرنا أحمد بن عبد هللا بن محمد األنماطي أخبرنا محمد بن المظفر حدثنا محمد بن محمد بن الباغندي حدثنا محمد 
بن عبد هللا بن المبارك وكان حافظا متقنا أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عمر البجلي قال قال لي أبو الحسن 

لدارقطني محمد بن عبد هللا بن المبارك أبو جعفر القاضي بغدادي ثقة كان حافظا أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار ا
 حدثنا بن قانع أن محمد بن عبد هللا بن المبارك المخرمي مات في سنة أربع وخمسين ومائتين 

الخبازة له شعر كثير في الزھد  محمد بن عبد هللا بن يحيى بن زكريا أبو بكر الشاعر المعروف بابن -  2936
والرقائق والتذكير بالموت والمواعظ وكان عاصر أحمد بن حنبل ورثاه حين مات أخبرنا محمد بن علي بن الحسين 
التوزي حدثنا يوسف بن عمر القواس قال سمعت أبا بكر بن مالك القطيعي يحكى أظنه عن عبد هللا بن أحمد قال 

ي ينھانا عن التغبير فكنت إذا كان عندي أكتمه من أبي لئال يسمع قال فكان ذات ليلة كنت ادعو بن الخبازة وكان أب
عندي وكان يقول فعرضت ألبي عندنا حاجة وكانوا في زقاق فجاء فسمعه يقول فتسمع فوقع في سمعه شيء من 

قال لي يا بني إذا كان  قوله فخرجت ألنظر فإذا بأبي يترجح ذاھبا وجائيا فرددت الباب ودخلت فلما أن كان من الغد
 مثل ھذا نعم ھذا الكالم أو معناه 

محمد بن عبد هللا بن إسماعيل بن أبي الثلج وعبد هللا ھو المكني أبا الثلج وكنية محمد أبو بكر رازي  - 2937
أبا األصل سمع مصعب بن المقدام وروح بن عبادة وعبد الصمد بن عبد الوارث وقرادا أبا نوح وأبا عاصم النبيل و

النضر وسعيد بن عامر والحسن بن موسى األشيب روى عنه البخاري في صحيحه وبن ابنه محمد بن احمد بن 
محمد بن أبي الثلج وأبو بكر بن أبي داود السجستاني وقال بن أبي حاتم محمد بن عبد هللا بن أبي الثلج البغدادي 

أت على منصور البوسنجي بھا حدثكم أحمد بن جعفر كتبت عنه مع أبي وھو صدوق أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قر
بن نصر الجمال الرازي حدثنا محمد بن عبد هللا بن إسماعيل البغدادي حدثنا عبد الرحمن بن غزوان حدثنا شعبة 
عن أبي عمران الجوني عن عبد هللا بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا أبا ذر أدع 

فار غفر هللا لھا وأسلم سالمھا هللا قال لنا البرقاني بلغني عن موسى بن ھارون قال لم يرو شعبة من إسالم قومك غ
أبي ذر إال ھاتين الكلمتين أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن عبد هللا بن إسماعيل المعروف 

 بن قانع أخبرني بذلك بن ابنه  بابن أبي الثلج مات في سنة سبع وخمسين ومائتين قال

محمد بن عبد هللا بن ميمون أبو بكر اإلسكندراني بغدادي األصل سكن اإلسكندرية فنسب إليھا وحدث عن  -  2938
الوليد بن مسلم وسالم بن ميمون الخواص ومؤمل بن عبد الرحمن الثقفي روى عنه محمد بن ھارون بن المجدر 

داود وقال بن أبي حاتم كتبت عنه باإلسكندرية وھو صدوق ثقة أخبرنا أبو بكر ويحيى بن صاعد وأبو بكر بن أبي 
البرقاني أخبرنا الحسين بن علي التميمي أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد هللا بن 

ھريرة عن النبي  ميمون بغدادي باإلسكندرية حدثنا الوليد قال حدثنا األوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي
صلى هللا عليه و سلم قال قال هللا أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لھا من اسمي فمن وصلھا وصلته ومن 
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قطعھا بتته حدثت عن أبي الحسن الدارقطني قال كتبت من خط أبي جعفر الطحاوي قال توفي أبو بكر محمد بن عبد 
 دى عشرة ليلة خلت من شھر ربيع اآلخر سنة اثنتين وستين ومائتين هللا بن ميمون البغدادي في يوم الخميس إلح

محمد بن عبد هللا بن المستورد أبو بكر ويعرف بأبي سيار الحافظ سمع أبا نعيم الفضل بن دكين وأبا جعفر  -  2939
ان الرسعني النفيلي ويوسف بن عدي ويحيى بن بكير المقرئ ومحمد بن عبد هللا بن نمير الكوفي والمعافى بن سليم

ونصر بن عاصم األنطاكي روى عنه يحيى بن صاعد والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد وغيرھم أخبرنا أحمد بن 
محمد بن أحمد بن الصلت أخبرنا محمد بن مخلد الدوري حدثنا أبو سيار محمد بن عبد هللا بن المستورد حدثنا محمد 

مالك الھمداني قال سمعت خالد بن علقمة وعبد الملك بن سلع ونصر بن عبد هللا بن نمير حدثني إبراھيم بن محمد بن 
بن خارجة كلھم عن عبد خير بن يزيد قال قال علي أال أخبركم بخير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر وعمر وقد كانت 

محمد المزكى منا أشياء فإن يعف هللا فبرحمته وإن يعذب فبذنوبنا أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا إبراھيم بن 
أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي السراج وذكر أبا سيار فقال ثقة مأمون قال لي أبو نعيم الحافظ قدم أبو 
سيار محمد بن عبد هللا بن المستورد البغدادي أصبھان فقال إبراھيم بن أورمة ما قدم عليكم مثل أبي سيار أخبرني 

حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال قرأت على محمد بن مخلد العطار قال ومات  أبو الفرج الحسين بن علي الطناجيري
 أبو سيار سنة اثنتين وستين زاد غير بن مخلد في شوال 

محمد بن عبد هللا بن يزيد بن حيان أبو عبد هللا األعسم مولى بني ھاشم ويعرف بالمنتوف سمع شبابة بن  - 2940
د العزيز بن أبان روى عنه أحمد بن ھارون البرديجي والقاضي سوار وعلي بن عاصم وروح بن عبادة وعب

المحاملي ومحمد بن مخلد وكان ثقة أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي حدثنا محمد بن مخلد 
عائشة  العطار أخبرنا محمد بن عبد هللا مولى بني ھاشم حدثنا شبابة حدثنا خارجة عن ھشام بن عروة عن أبيه عن

قالت قال لي رسول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أريتك في المنام مرتين كنت أوتى بك في سرقة من حرير فيقال 
لي يا محمد ھذه امرأتك فاكشفھا فإذا ھي أنت فأقول إن يكن ھذا من عند هللا يمضه قرأت في كتاب بن مخلد بخطه 

 بد هللا المنتوف مولى بني ھاشم في المحرم في سنة أربع وستين ومائتين فيھا مات محمد بن ع

محمد بن عبد هللا بن جعفر أبو بكر الزھيري جار أحمد بن حنبل كان أحد الصالحين وحدث عن الھيثم بن  - 2941
جميل وعمرو بن عاصم وعلي بن قادم وإسماعيل بن أبي أويس وأبي بالل األشعري روى عنه عبد هللا بن أحمد بن 

ف وكيع والعباس بن العباس بن المغيرة الجوھري والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن حنبل ومحمد بن خل
مخلد الدوري أخبرنا أبو عمر بن مھدي حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي إمالء حدثنا أبو 

عن أنس أنه كان إذا كلم أحدا أو نازعه  بكر الزھيري حدثنا الھيثم يعني بن جميل حدثنا عبد هللا بن المثنى عن ثمامة
فعل ذلك ثالثا ويقول كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يفعله أخبرنا الحسن بن أبي بكر حدثنا عبد هللا بن إسحاق 
البغوي حدثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن جعفر جارنا حدثنا أبو عون الزيادي 

عبد الواحد بن زياد عن األعمش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب عن أبي بكر قال خرجت مع رسول هللا  حدثنا
صلى هللا عليه و سلم من مكة نريد المدينة فمررنا براع فحلبت له كثبة لبن ثم أتيته بھا فشرب صلى هللا عليه و سلم 

ير عبد الواحد بن زياد وهللا أعلم أخبرنا أحمد بن غريب جدا من رواية األعمش عن أبي إسحاق ال أعلم حدث به غ
محمد بن غالب قال قال لنا أبو الحسن الدارقطني محمد بن عبد هللا الزھيري بغدادي ثقة أخبرنا السمسار أخبرنا 
الصفار حدثنا بن قانع أن أبا بكر الزھيري مات في شوال من سنة خمس وستين ومائتين قرأت بخط محمد بن مخلد 

س وستين ومائتين فيھا مات أبو بكر الزھيري يوم الثالثاء ألربع عشرة بقين من شوال بلغني أنه كان قائما سنة خم
 يصلي فخر ميتا 

محمد بن عبد هللا بن نمير البغدادي حدثني محمد بن علي الصوري لفظا من كتابه حدثنا عبد الرحمن بن  -  2942
يعقوب الموصلي حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد حدثنا محمد عمر المصري حدثنا أبو القاسم نصر بن محمد بن 

بن عبد هللا بن نمير البغدادي حدثنا سلم بن ميمون الخواص حدثنا الحارث بن الحكم قال أنزل هللا في بعض الكتب 
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أنا لوال أني قضيت  أنا هللا ال إله إال أنا لوال أني قضيت النتن على الميت لحبسه أھله في البيوت وأنا هللا ال إله إال
السوس على الطعام لخزنه الملوك وأنا هللا ال إله إال أنا مرخص األسعار والبالد مجدبة وأنا هللا ال إله إال أنا مغلي 

 األسعار واألھراء مألى وأنا هللا ال إله إال أنا لوال أني أسكنت األمل القلوب ألھلكھا التفكر 

أبي بكر العمري حدث بمصر كذلك حدثنا الصوري أخبرنا محمد بن عبد  محمد بن عبد هللا بن محمد بن - 2943
الرحمن األزدي حدثنا أبو الفتح بن مسرور أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس قال محمد بن عبد هللا 

ھا عن بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن زيد بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب من سكان بغداد قدم مصر وحدث ب
 محمد بن يوسف الفريابي وأبي نعيم ومعاوية بن عمرو وعفان وطبقة نحوھم 

محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن أبو عبد هللا المسروقي حدث عن وجوده في كتاب جده روى عنه محمد  -  2944
 بن مخلد في مسند أبي حنيفة 

بن موسى بن جعفر العلوي روى عنه عمر بن محمد بن عبد هللا بن مسلم الصفار الالحقي حدث عن علي  -  2945
أحمد بن روح البصري أخبرنا محمد بن عمر بن بكير النجار حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن مسلم الختلي حدثنا 
عمر بن أحمد بن روح الساجي بالبصرة حدثنا محمد بن عبد هللا بن مسلم الالحقي الصفار ببغداد قال حدثنا علي بن 

ثنا أبي موسى حدثنا أبي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال قال أمير موسى الرضا حد
 المؤمنين يعني عليا صيام شھر الصبر وثالثة أيام الشھر صيام الدھر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالھا 

لقاسم الكناني وعبيد محمد بن عبد هللا أبو لقمان النخاس نزل مصر وحدث بھا عن أبي النضر ھاشم بن ا - 2946
هللا بن موسى وسفيان بن بشر الكوفيين روى عنه أبو عبيد هللا محمد بن الربيع الجيزي وعبد الرحمن بن إسماعيل 
ومحمد بن محمد بن األشعث الكوفيان ساكنا مصر وكان ضعيفا يروي المنكرات عن الثقات أخبرنا أبو العالء محمد 

و الحسن علي بن الحسين بن جعفر القطان بالبصرة إمالء في سنة ست وثالثين بن الحسن بن محمد الوراق حدثنا أب
وثالثمائة حدثنا أبو عبيد هللا بن الربيع بمصر حدثنا أبو لقمان قال حدثنا ھاشم بن القاسم حدثنا سفيان الثوري عن أبي 

سلم اتقوا غضب عمر فأن إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 
هللا يغضب إذا غضب أخبرنا التنوخي أخبرنا سھل بن أحمد الديباجي حدثنا محمد بن محمد بن األشعث الكوفي 
بمصر حدثنا أبو لقمان البغدادي وجعفر بن محمد الرازي قاال حدثنا سفيان بن بشر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن 

هللا عليه و سلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعي ينادي أيام منى إنھا أيام  جعفر عن محمد عن أبيه أن رسول هللا صلى
أكل وشرب ذكر أبو سعيد بن يونس المصري في كتابه إلي قال لي محمد بن علي الصوري أن محمد بن عبد 

 الرحمن األزدي أخبرھم به عن أبي الفتح بن مسرور عن بن يونس أن أبا لقمان توفي بمصر سنة ستين ومائتين 

محمد بن عبد هللا بن منصور أبو إسماعيل الشيباني العسكري الفقيه صاحب الرأي يعرف بالبطيخي حدث  -  2947
عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ومحمد بن أبي السري العسقالني وسفيان بن بشر الكوفي روى عنه القاضي 

باقي بن قانع القاضي أخبرنا الحسن بن أبي بكر أبو عبد هللا المحاملي وعبد هللا بن إسحاق بن الخرساني وعبد ال
أخبرنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم البغوي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن منصور أبو إسماعيل الفقيه حدثنا محمد بن 
أبي السري حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا أيوب عن بن سيرين والحسن عن أبي ھريرة أن النبي 

 عليه و سلم سجد بعد السالم والكالم قال الحسن فنسخ وثبتت السجدتان قرأت بخط أبي الحسن الدارقطني صلى هللا
أبو إسماعيل البطيخي ثقة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا إسماعيل البطيخي مات في سنة ثالث 

 وثمانين ومائتين 

ضيب يعرف بزرقان الزيات حدث عن عبد هللا بن صالح العجلي ومسدد محمد بن عبد هللا بن سفيان الخ - 2948
روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد وأبو سھل بن زياد القطان وما علمت من حاله إال خيرا وذكره الدارقطني فقال 

بن عبد هللا ال باس به أخبرني محمد بن الحسين األزرق حدثنا أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان حدثنا محمد 
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بن سفيان ويعرف بزرقان الزيات حدثنا مسدد حدثنا ھشيم حدثنا الشيباني قال سمعت عبد هللا بن أبي أوفى قال 
غزونا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سبع غزوات نأكل الجراد رواه يحيى بن محمد بن صاعد عن زرقان 

يث ھشيم عن الشيباني وغريب من حديث مسدد عن ھشيم ورواه الدارقطني عن بن زياد القطان وھو غريب من حد
تفرد به زرقان والمحفوظ عن مسدد عن أبي عوانة عن أبي يعفور عن بن أبي أوفى وقد روى عن يحيى بن حماد 
عن أبي عوانة عن الشيباني وأبي يعفور عن بن أبي أوفى أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال 

المنادى وأنا أسمع قال سنة ثالث وثمانين ومائتين توفى زرقان الزيات الذي كان يحدث عن عبد هللا قرئ على بن 
 بن صالح العجلي المقرئ وذلك أليام من شوال 

محمد بن عبد هللا بن عتاب أبو بكر األنماطي يعرف بابن المربع سمع عاصم بن علي وأحمد بن يونس  -  2949
روى عنه محمد بن مخلد وأحمد بن كامل وأبو بكر الشافعي وكان ثقة أخبرنا  وسنيد بن داود ويحيى بن معين

السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن بن مربع مات في سنة أربع وثمانين ومائتين وقرأت على الحسن بن أبي 
من سنة ست بكر عن أحمد بن كامل القاضي أن محمد بن عبد هللا بن عتاب بن المربع مات في جمادي اآلخرة 

 وثمانين ومائتين قال وال أعلمه غير شيبه والصواب عندنا قول بن كامل وهللا أعلم 

محمد بن عبد هللا بن مھران الدينوري سكن بغداد وحدث بھا عن عبد العزيز بن عبد هللا األويسي وأحمد  -  2950
الباقي بن قانع وأبو بكر الشافعي بن عبد هللا بن يونس وحرب بن الحسن الطحان أحاديث مستقيمة روى عنه عبد 

وذكره الدارقطني فقال صدوق أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن البادا أخبرنا عبد الباقي بن قانع حدثنا محمد بن عبد 
هللا بن مھران الدينوري حدثنا عبد العزيز األويسى حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال كان الرجال والنساء في 

لى هللا عليه و سلم يتوضؤون جميعا أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن محمد بن زمان رسول هللا ص
 عبد هللا بن مھران الدينوري مات في سنة ثمان وثمانين ومائتين 

محمد بن عبد هللا بن نميل الخالل حدث عن أحمد بن عبد هللا بن يونس روى عنه عبد الباقي بن قانع  -  2951
بن الحسين القطان حدثنا عبد الباقي بن قانع القاضي حدثنا محمد بن عبد هللا بن نميل الخالل حدثنا  أخبرنا محمد

أحمد بن يونس حدثنا عمرو بن شمر حدثنا أبو إسحاق عن أبي األحوص عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا 
ا عن الصالة فأحرق عليھم بيوتھم أخبرنا عليه و سلم لقد ھممت أن آمر رجال يصلي بالناس ثم أنظر قوما تخلفو

السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن بن نميل الخالل مات في سنة ثمان وثمانين ومائتين قلت في البغداديين 
أيضا إسماعيل بن نميل الخالل وھو في طبقة محمد بن عبد هللا بن نميل ھذا ولم يسم عبد الباقي بن قانع الذي ذكر 

 ته وما أعلم أي الرجلين عني إال أنه يغلب على ظني أنه أراد محمد بن عبد هللا ھذا وهللا أعلم تاريخ وفا

محمد بن عبد هللا بن زياد بن عباد القطان والد أبي سھل وأصله من متوث حدث عن إبراھيم بن الحجاج  - 2952
ل أحاديث يسيرة أخبرنا محمد بن وعبد هللا بن الجارود السلمي وغيرھما من البصريين روى عنه ابنه أبو سھ

الحسين بن محمد المتوثي حدثنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان حدثني أبي حدثنا عبد هللا بن 
الجارود السلمي بالبصرة حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا أبو عمرو بن العالء عن محمد بن عبد الرحمن عن 

ن بن عباس أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان ينبذ له فيشربه اليوم والليلة ومن الغد يحيى بن عبيد البھراني ع
 وليلته فإذا كان اليوم الثالث أمر أن يسقى الخدم أو يھراق 

محمد بن عبد هللا العدوي يعرف بالقرمطي مديني األصل حدث عن بكر بن عبد الوھاب ويحيى بن  - 2953
د بن عمر بن غالب وأبو القاسم الطبراني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار سليمان بن فضالة روى عنه محم

أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب حدثنا محمد بن عبد هللا القرمطي من ولد عامر بن ربيعة ببغداد وأخبرنا الھيثم بن 
نا محمد بن عبد هللا القرمطي محمد بن عبد هللا الخراط بأصبھان أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني حدث

العدوي من ولد عامر بن ربيعة حدثنا عثمان بن يعقوب العثماني حدثنا محمد بن طلحة التيمي حدثنا بشير بن ثابت 
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بن أسيد بن ظھير وحدثني أيضا عن أخته سعدى بنت ثابت عن أبيھما ثابت عن جدھما أسيد بن ظھير قال استصغر 
لم رافع بن خديج يوم أحد فقال له عمه ظھير يا رسول هللا إنه رجل رام فأجازه رسول رسول هللا صلى هللا عليه و س

هللا فأصابه سھم في لبته فجاء به عمه إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال إن بن أخي أصابه سھم فقال رسول 
إن مات وھو فيه مات شھيدا قال  هللا صلى هللا عليه و سلم إن أحببت أن تخرجه أخرجناه وإن أحببت أن تدعه فإنه

أبو القاسم إنما نسبوا إلى القرامطة ألن النبي صلى هللا عليه و سلم رأى عامرا جدھم يمشى فقال إنه ليقرمط في 
 مشيته 

محمد بن عبد هللا أبو عبد هللا تلميذ بشر بن الحارث روى أبو بكر المفيد عنه عن بشر وسري السقطي  -  2954
ال أعرف راويا عنه سوى المفيد وليس بمعروف عندنا فا أعلم أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا والفتح بن شخرف و

أبو بكر محمد بن احمد بن يعقوب الشيخ الصالح حدثنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا تلميذ بشر بن الحارث حدثنا 
حرب عن يزيد بن أبي خالد عن محمد بن السري بن مغلس السقطي حدثنا يحيى بن اليمان حدثني عبد السالم بن 

عبد الرحمن القرشي عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بينما جبريل يطوف بي أبواب الجنة 
قلت يا جبريل أرني الباب الذي تدخل منه أمتي قال فأرانيه قال فقال أبو بكر يا رسول هللا ليتني كنت معك حتى 

ل يا أبا بكر أما إنك أول من يدخله من أمتي أخبرنا عبد العزيز بن علي الطحان أخبرنا أبو بكر أنظر إليه قال فقا
المفيد قال سمعت أبا عبد هللا محمد بن عبد هللا تلميذ بشر بن الحارث يقول سمعت بشر بن الحارث يقول ينبغي لنا 

 منا إال أنا أحببنا شيئا أبغضه هللا تعالى لكفانا أن ال نحب ھذه الدار ألنھا دار يعصي هللا فيھا فوهللا لو لم يكن 

محمد بن عبد هللا بن بكر بن واقد أبو جعفر السراج نزل األھواز وحدث بھا عن مردويه صاحب فضيل  -  2955
بن عياض وعن محمد بن عباد المكي ويعقوب بن إبراھيم الدورقي روى عنه أھل فارس وكان مستقيم الحديث 

د بن غالب أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن واقد البغدادي باألھواز أخبرنا أحمد بن محم
حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا عفان حدثنا ھمام حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى هللا 

قدميه قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين هللا  عليه و سلم ونحن في الغار لو أن أحدھم ينظر إلى قدميه ألبصرنا تحت
ثالثھما أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاھد بالبصرة حدثنا علي بن إسحاق المادرائي حدثنا محمد بن 
أحمد بن السكن أبو خراسان ومحمد بن عبيد هللا المنادى وعلي بن سھل بن المغيرة وأحمد بن حرب البزاز أبو 

بن غالب بن حرب وجامع بن إسماعيل الصائغ وعبد هللا بن الحسن الحراني قالوا حدثنا عفان بن مسلم  جعفر ومحمد
حدثنا ھمام بن يحيى األزدي بإسناده مثله سواء أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ علي 

 بن بكر بن واقد السراج من سوق األھواز أنھا بن المنادى وأنا أسمع قال وبلغتنا وفاة أبي جعفر محمد بن عبد هللا
 كانت في آخر جمادي اآلخرة سنة ثمان وتسعين ومائتين 

محمد بن عبد هللا بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب األموي يعرف باألحنف كان يخلف أباه  - 2956
ن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال لم يزل عبد عبد هللا بن علي علي القضاء بمدينة السالم أخبرنا علي بن المحس

هللا بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب واليا يعني على القضاء بالجانب الشرقي من بغداد وعلى الكرخ 
أيضا من شھر ربيع األول سنة ست وتسعين ومائتين إلى ليلة السبت لثالث عشرة ليلة خلت من جمادي اآلخرة سنة 

تسعين ومائتين فإن الفالج ضربه فيھا وأسكت فاستخلف له ابنه محمد بن عبد هللا علي عمله كله في يوم ثمان و
الخميس الثنتي عشرة ليله بقيت من جمادي اآلخرة سنة ثمان وتسعين وكان سريا جميال واسع األخالق قريبا من 

حواله وكان أمور السلطان أيضا كلھا قد الناس ولم يكن له خشونة فاضطربت األمور بنظره ولبس عليه في أكثر أ
اضطربت ولم يزل على خالفة أبيه إلى سنة إحدى وثالثمائة أنبأني إبراھيم بن مخلد أخبرنا إسماعيل بن علي أن 
محمد بن عبد هللا بن علي توفي ببغداد يوم السبت لتسع خلون من جمادي األولى سنة إحدى وثالثمائة وتوفي أبوه 

يوم الثالثاء لسبع بقين من رجب فكان بينه وبين أبيه ثالثة وسبعون يوما ودفن معه في موضع واحد عبد هللا بن علي 
 بالقرب من مقابر باب الشام 
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محمد بن عبد هللا بن عمرو بن المنتجع أبو عمرو المروزي قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن علي بن خشرم  - 2957
ماعيل األحمسي وغيرھم روى عنه محمد بن المظفر وعلي بن عمر وأحمد بن عبد هللا الفرياناني ومحمد بن إس

السكري وكان ثقة أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا أبو عمرو 
محمد بن عبد هللا بن عمرو المروزي وحدثني الحسن بن محمد الخالل حدثنا علي بن عمر بن محمد السكري حدثنا 

مد بن عبد هللا بن عمرو بن المنتجع قدم علينا حاجا حدثنا علي بن خشرم حدثنا حجاج بن محمد عن بن جعدية مح
عن صفوان بن سليمان عن سليمان بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما عبد هللا 

 بشيء أفضل من فقه في الدين 

ية أبو بكر الرازي وقيل الجنديسابوري قدم بغداد وحدث بھا عن أبي حاتم محمد بن عبد هللا بن جورو - 2958
الرازي وجماعة من طبقته روى عنه أبو العباس عبد هللا بن موسى الھاشمي ومحمد بن المظفر وغيرھما أخبرني 

وري ببغداد سنة األزھري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشيباني حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن جورويه الجنديساب
إحدى عشرة وثالثمائة حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيالن بحديث ذكره أخبرني عبيد هللا بن أبي الفتح حدثنا محمد بن 
المظفر الحافظ حدثنا محمد بن عبد هللا بن جوروية الرازي حدثنا عمر بن الخطاب حدثنا محمد بن يونس حدثنا 

مام بأصبھان أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا بن أبي مريم حدثنا سفيان وأخبرنا علي بن يحيى بن جعفر اإل
الفريابي حدثنا سفيان عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاءت الحمى تستأذن على النبي صلى هللا عليه و 

وا منھا شدة فشكوا سلم فقال من أنت قالت الحمى قال أتعرفين أھل قباء قالت نعم قال اذھبي إليھم فذھبت إليھم فنال
ذاك إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال إن شئتم دعوت هللا فكشفھا عنكم وإن شئتم كانت لكم كفارة وطھورا 

 قالوا تكون لنا كفارة وطھورا لفظ حديث بن المظفر 

دادي قدم أصبھان ثم محمد بن عبد هللا بن سليمان بن عبد هللا النوفلي ذكر لي أبو نعيم األصبھاني أنه بغ -  2959
أخبرنا أبو نعيم حدثنا أحمد بن بندار بن إسحاق حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان النوفلي حدثنا جعفر بن عبد 
الواحد قال قال لنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا قرة بن خالد عن مرة بن سعيد عن عبد هللا بن معبد قال سمعت 

 اللھم اصلح عبدك وخليفتك عليا أھل الحق أمير المؤمنين  بن عباس على منبر البصرة يقول

محمد بن عبد هللا السامري حدث عن علي بن حرب الموصلي روى عنه عبد هللا بن إبراھيم االبندوني  - 2960
أخبرنا أبو بكر البرقاني قال سمعت أبا القاسم عبد هللا بن إبراھيم األبندوني يقول قرأت على محمد بن عبد هللا 

لسامري ببغداد وذكر االبندوني أنه ال بأس به حدثكم علي بن حرب حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي حدثنا مالك عن ا
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي ھريرة فذكر مثل حديث قبله قال خمس من الفطرة تقليم األظفار وقص الشارب 

قعنبي ويحيى بن يحيى وأبو مصعب عن مالك ونتف األبط وحلق العانة واالختتان وكذا رواه معن بن عيسى وال
 موقوفا ورواه بشر بن عمر الزھراني عن مالك بإسناده مرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه و سلم 

محمد بن عبد هللا بن سعيد بن ھارون أبو بكر األصبھاني وھو بن أخي أبي صالح عبد الرحمن بن سعيد  - 2961
م وعبد هللا بن محمد بن زكريا وأسيد بن عاصم األصبھانيين وغيرھم روى سكن بغداد وحدث بھا عن أحمد بن عصا

عنه أبو الحسين بن البواب وأبو بكر بن شاذان وأبو حفص بن شاھين وكان ثقة أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا محمد 
اد حدثنا أبو يعلى بن عبد الرحمن بن الفضل حدثنا أبو بكر محمد بن عبيد هللا بن سعيد بن ھارون األصبھاني ببغد

يعقوب بن محمد بن أبي الربيع البصري حدثنا سلمة بن محمد السمرقندي حدثنا خالد بن يزيد العمري حدثنا شعبة 
عن يحيى بن أبي سليم عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في قوله تعالى 

ھا قالوا هللا ورسوله أعلم قال فإن أخبارھا أن تقول عمل على في يوم كذا يومئذ تحدث أخبارھا ھل تدرون ما أخبار
كذا وفي يوم كذا كذا قرأت في كتاب أبي القاسم بن الثالج بخطه توفي أبو بكر محمد بن عبد هللا بن سعيد بن ھارون 

 بن أخي أبي صالح األصبھاني في شھر ربيع األول سنة سبع عشرة وثالثمائة 
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 ن عبد هللا الحطاب حدث عن علي بن عبد هللا القراطيسي روى عنه أبو حفص بن شاھين محمد ب - 2962

محمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن ثابت أبو بكر األشناني حدث عن علي بن الجعد ويحيى بن معين وأبي  -  2963
مار وسري السقطي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راھويه وأحمد بن حنبل وأبي خيثمة زھير بن حرب وھشام بن ع

أحاديث باطلة وكان كذابا يضع الحديث روى عنه أبو عمرو السماك والقاضي أبو الحسن الجراحي ومحمد بن 
الخضر بن أبي خزام وأبو بكر بن شاذان وغيرھم أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا 

هللا بن إبراھيم حدثنا ھشام بن عمار حدثنا وكيع عن شعبة عن عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا أبو بكر محمد بن عبد 
محارب عن جابر عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال ھبط على جبريل فقال يا محمد إن هللا يقرأ عليك السالم ويقول 
حبيبي إني كسوت حسن يوسف من نور الكرسي وكسوت حسن وجھك من نور عرشي وما خلقت خلقا أحسن منك 

د ذكره األشناني مرة أخرى بإسناد غير ھذا أخبرناه محمد بن طلحة النعالي حدثنا أحمد بن محمد الصرصري يا محم
حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم األشناني حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن 

ريل فقال يا محمد إن هللا يقرأ عليك السالم مسروق عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال ھبط على جب
ويقول لك حبيبي إني كسوت حسن وجه يوسف من نور الكرسي وكسوت حسن وجھك من نور عرشي وما خلقت 
خلقا أحسن منك يا محمد ورواه مرة ثالثة خالف ما تقدم أخبرنيه أبو القاسم األزھري حدثنا أحمد بن إبراھيم البزاز 

 األشناني حدثنا محمد بن حميد الرازي بسر من رأى سنة اثنتين وأربعين ومائتين حدثنا حدثنا محمد بن عبد هللا
الفضل بن موسى عن سليمان الطويل عن زيد بن وھب عن عبد هللا بن غالب عن عبد هللا بن مسعود عن النبي 

ي بن الحسن الجراحي حدثنا صلى هللا عليه و سلم بنحوه أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي حدثنا عل
أبو بكر محمد بن عبد هللا األشناني إمالء من حفظه حدثنا أبو خيثمة زھير بن حرب حدثنا جرير عن األعمش عن 
أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إذا صافح المؤمن المؤمن نزلت عليھما مائة رحمة 

قا رواه األشناني مرة أخرى فوضع له إسنادا غير ھذا أخبرنيه عبد هللا بن أبي تسعة وتسعين ألبشھما وأحسنھما خل
الفتح حدثنا أحمد بن إبراھيم بن الحسن حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم األشناني إمالء سنة عشر وثالثمائة حدثنا 

رحمن بن أبي ليلى عن البراء بن يحيى بن معين أخبرنا عبد هللا بن إدريس حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد ال
عازب عن النبي صلى هللا عليه و سلم مثل حديث الجراحي سواء أخبرني أبو سعد الماليني قراءة حدثنا أبو بكر بن 
محمد بن خلف بن محمد بن جيان الفقيه حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن ثابت حدثنا سري بن المغلس 

خبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ حدثنا أبو محمد عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن الوتد حدثنا حدثنا أبو أسامة وأ
محمد بن عبد هللا األشناني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن إبراھيم السكسكي عن أبي 

ال رأيت النبي صلى هللا عليه و سلم متكئا على خالد كذا قال لي أبو سعد وبن بكير معا عن عبد هللا بن أبي أوفى ق
علي وإذا أبو بكر وعمر قد أقبال فقال يا أبا الحسن أحبھما فبحبھما تدخل الجنة رواه األشناني مرة أخرى فركب له 

 بن إسنادا غير ھذا حدثنيه عبيد هللا بن أبي الفتح من كتابه حدثنا أبو بكر بن شاذان حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا
إبراھيم بن ثابت األشناني حدثنا سري بن مغلس السقطي سنة إحدى وسبعين ومائتين حدثنا إسماعيل بن علية عن 
أيوب عن نافع عن بن عمر قال رأيت النبي صلى هللا عليه و سلم متكئا على علي بن أبي طالب وإذا أبو بكر وعمر 

الجنة ولو لم يذكر التاريخ كان أخفى لبليته وأستر لفضيحته وذلك قد أقبال فقال له يا أبا الحسن أحبھما فبحبھما تدخل 
أن سريا مات في سنة ثالث وخمسين ومائتين وال نعلم خالفا في ذلك أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب المعدل حدثنا 

نا أبو زكريا أبو بكر محمد بن الخضر بن زكريا بن أبي خزام المقرئ حدثنا محمد بن عبد هللا بن ثابت األشناني حدث
يحيى بن معين بن عون بن زياد حدثنا عبد هللا بن إدريس بن يزيد األزدي أخبرنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن 
مرة الجملي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إن هللا اتخذ ألبي 

معلقة بالقدرة تخترقھا رياح الرحمة للقبة أربعة آالف باب كلما أشتاق أبو  بكر في أعلى عليين قبة من ياقوتة بيضاء
بكر إلى هللا انفتح منھا باب ينظر إلى هللا عز و جل من ركب ھذا الحديث على مثل ھذا اإلسناد فما أبقى من اطراح 

طان إنه ولي ذلك والقادر الحشمة والجرءة علٮالكذب شيئا ونعوذ با من الخذالن ونسأله العصمة عن تزيين الشي
عليه محمد بن أبي الفوارس قرأت على أبي الحسن الدارقطني قال محمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن ثابت األشناني 
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كذاب دجال أخبرني األزھري حدثنا أحمد بن إبراھيم البزاز حدثنا محمد بن عبد هللا األشناني حدثنا يحيى بن معين 
نا شريك عن األعمش عن المنھال بن عمرو عن عبادة بن عبد هللا األسدي كذا قال عن حدثنا األسود بن عامر حدث

سليمان بن يسار عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من جمع ماال من مأثم فوصل به رحما أو 
ناد غير ھذا أخبرناه تصدق منه أو جاھد في سبيل هللا جمع جميعا فقذف به في جھنم ورواه األشناني مرة أخرى بإس

محمد بن طلحة النعالي حدثنا أبو الفرج القاسم بن عبد هللا بن محمد بن جعفر الحمال حدثنا محمد بن عبد هللا بن 
إبراھيم األشناني حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزھري عن سالم عن أبيه عن النبي 

ماال من مأثم فأوصل به رحما أو تصدق به أو جاھد في سبيل هللا جمع جميعه صلى هللا عليه و سلم قال من جمع 
فقذف به في جھنم حدثني الحسن بن محمد الخالل حدثنا أبو بكر بن شاذان حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن 

عباس عن النبي  ثابت األشناني حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل حدثنا وكيع عن شعبة عن الحجاج عن مقسم عن بن
صلى هللا عليه و سلم قال ھبط جبريل وعليه طنفسة وھو متخلل بھا فقلت يا جبريل ما نزلت إلي في مثل ھذا الزي 
قال إن هللا أمر المالئكة أن تتخلل في السماء كتخلل أبي بكر في األرض ما أبعد األشناني من التوفيق تراه ما علم أن 

ه أيضا ولست أشك أن ھذا الرجل ما كان يعرف من الصنعة شيئا وقد سمعت بعض حنبال لم يرو عن وكيع وال أدرك
شيوخنا ذكره فقال كان يضع الحديث وأنا أقول إنه كان يضع ماال يحسنه غير أنه وهللا أعلم أخذ أسانيد صحيحة من 

 بعض الصحف فركب عليھا ھذه الباليا ونسأل هللا السالمة في الدنيا واآلخرة 

بن عبد هللا أبو بكر الزقاق أحد شيوخ الصوفية الكبار وكان من أھل المجاھدات وله أحوال عجيبة محمد  - 2964
وكرامات حدثنا عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني قال سمعت علي بن عبد هللا بن جھضم يقول سمعت أبا بكر 

وعلى كتفي نصف جل فرمدت الرقي يقول خرجت في وسط السنة إلى مكة وأنا حدث السن وفي وسطي نصف جل 
عيني في الطريق فكنت أمسح دموعي بالجل فأقرح الجل الموضع فكان يخرج الدم مع الدموع فمن شدة اإلرادة وقوة 
سروري بحالي لم أفرق بين الدموع والدم وذھبت عيني في تلك الحجة وكانت الشمس إذا أثرت في يدي قبلت يدي 

وحدثنا عبد العزيز أيضا حدثنا أبو الحسن علي بن عبد هللا الھمذاني بمكة  ووضعتھا على عيني سرورا مني بالبالء
حدثني حسين بن محمد السراج قال قال جنيد رأيت إبليس في منامي وكأنه عريان فقلت له ما تستحي من الناس فقال 

ولكن الناس غير ھؤالء يا ھؤالء عندك من الناس لو كانوا من الناس ما تالعبت بھم كما تتالعب الصبيان بالكرة 
فقلت له ومن ھم فقال قوم في مسجد الشونيزي قد أضنوا قلبي وأنحلوا جسمي كلما ھممت بھم أشاروا إلى هللا تعالى 
أكاد أحترق قال جنيد فانتبھت ولبست ثيابي وجئت إلى مسجد الشونيزي وعلي ليل فلما دخلت المسجد إذا أنا بثالثة 

م فلما أحسوا بي قد دخلت المسجد أخرج أحدھم رأسه وقال يا أبا القاسم أنت كلما أنفس جلوس رؤوسھم في مرقعاتھ
قيل لك شيء تقبل قال أبو الحسن ذكر لي أبو عبد هللا بن جابار أن الثالثة الذين كانوا في مسجد الشونيزي أحدھم أبو 

ل سمعت علي بن عبد هللا بن جھضم حمزة وأبو الحسين النوري وأبو بكر الزقاق حدثنا عبد العزيز بن أبي الحسن قا
يقول سمعت الحسن بن أحمد بن عبد العزيز يقول سمعت الزقاق يقول لي سبعون سنة أرب ھذا الفقر من لم يصحبه 
في فقره الورع أكل الحرام النض كتب إلي أبو حاتم أحمد بن الحسن الرازي يذكر أنه سمع محمد بن أحمد بن عبد 

أبو سعيد أحمد بن محمد الصوفي حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن عيسى عن أبي األديان الوھاب الحافظ يقول حدثنا 
قال كنت مع أستاذي أبي بكر الزقاق فمر حدث فنظرت إليه فرآني استاذي وأنا أنظر إليه فقال يا بني لتجدن غبة ولو 

 يه فأصبحت وقد نسيت القرآن كله بعد حين فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي ما أجد ذلك الغب فنمت ليلة وأنا متفكر ف

محمد بن عبد هللا أبو بكر الشقاق الصوفي أخبرنا إسماعيل بن أحمد النيسابوري أخبرنا محمد بن الحسين  -  2965
السلمي قال أبو بكر الشقاق بغدادي اسمه محمد بن عبد هللا من أصحاب الجنيد من أقران أبي العباس بن عطاء 

خزاز ذكر غير السلمي أن اسم الشقاق أحمد بن عبد هللا كذلك أنبأني أبو سعد الماليني والكتاني صحب أبا سعيد ال
حدثنا ثقيف بن عبد هللا حدثنا أحمد بن أحمد المقرئ حدثنا أحمد بن عبد هللا أبو بكر الشقاق صاحب أبي سعيد قال 

عبد العزيز بن أبي الحسن أخبرنا علي بن  قال أبو سعيد الخزاز إذا بكت أعين الخائفين فقد كاتبوا هللا بدموعھم حدثنا
عبد هللا بن جھضم حدثنا يحيى بن المؤمل حدثنا أبو بكر الشقاق قال سمعت أبا سعيد الخزاز يقول سمعت محمد بن 
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منصور يقول كان بالكوفة رجل متعبد يأكل في كل يوم نصف رغيف وكان قاعدا ال ينضجع ويضع جبھته على 
ال يتطوع بشيء غير الفرائض وال يتكلم البتة فقلت له لو تطوعت فقال افھم ما ألقيه إليك ركبته من صالة إلى صالة 

إني لست أعصيه قال أبو سعيد ھذا عبد رفع هللا قدر موافقته  فلزمھا إذا كان األمر له ورفع له قدر مخالفته 
 موافقته  جھده  فاجتنبھا وذلك من علمه با حتى توقف ونظر من اآلمر له والناھي فبذل في

محمد بن عبد هللا بن يوسف أبو بكر المھري بصري سكن بغداد وحدث بھا عن النضر بن طاھر وعلي بن  -  2966
الحسين الدرھمي وموسى بن خاقان والحسن بن عرفة والقاسم بن زاھر بن حرب روى عنه محمد بن جعفر زوج 

جيان وأبو عمر بن حيويه وأبو بكر بن شاذان وكان ثقة الحرة والقاضي أبو الحسن الجراحي ومحمد بن خلف بن 
أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف بن جيان حدثنا محمد بن عبد هللا بن يوسف 
المھري حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا أبو معاوية الضرير عن األعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول 

هللا عليه و سلم لما عرج بي إلى السماء ما مررت بسماء إال وجدت فيھا مكتوبا محمد رسول هللا وأبو بكر هللا صلى 
الصديق من خلفي ھذا حديث غريب من رواية األعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ومن رواية أبي معاوية عن 

لحسن بن عرفة ونراه غلطا وصوابه ما األعمش تفرد بروايته محمد بن عبد هللا المھري إن كان محفوظا عنه عن ا
أخبرناه الحسن بن علي الجوھري أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا إسماعيل بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن 
حماد بن زيد حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا أبو معاوية الضرير عن األعمش عن مجاھد عن بن عباس قال قال 

م ما مررت بسماء إال رأيت فيھا مكتوبا محمد رسول هللا أبو بكر الصديق وعند رسول هللا صلى هللا عليه و سل
الحسن بن عرفة فيه إسناد آخر أخبرناه أبو عمر بن مھدي ومحمد بن أحمد بن رزق البزار وأبو الحسين بن الفضل 

ا إسماعيل بن محمد القطان وعبد هللا بن يحيى السكري ومحمد بن محمد بن محمد بن إبراھيم بن مخلد قالوا حدثن
الصفار حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني عبد هللا بن إبراھيم الغفاري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن سعيد 
بن أبي سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عرج بي إلى السماء فما مررت 

 سول هللا وأبو بكر الصديق من خلفي بسماء إال وجدت اسمي فيھا مكتوبا محمد ر

محمد بن عبد هللا بن غيالن أبو بكر الخزاز يعرف بالسوسي سمع سوار بن عبد هللا القاضي ومحمد بن  - 2967
يزيد اآلدمي والحسن بن الجنيد وأحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزاز والفضل بن الصباح السمسار روى عنه 

د بن عبيد هللا بن قفرجل وأبو بكر بن شاذان وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن علي بن محمد بن لؤلؤ ومحم
شاھين ويوسف بن عمر القواس أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قال لنا أبو الحسن الدارقطني محمد بن عبد هللا 

سماعيل بن عمر البجلي بن غيالن الخزاز كان من ثقات المسلمين حدثني عبد العزيز بن علي األزجي ومحمد بن إ
قاال قال لنا أبو الحسن الدارقطني كان شيخنا محمد بن عبد هللا بن غيالن من الثقات حدثني عبد هللا بن أبي الفتح عن 
طلحة بن محمد بن جعفر وحدثني الحسن بن محمد الخالل قال قرأت في كتاب أبي الحسين البواب بخطه وأخبرنا 

بن قانع قالوا جميعا ان بن غيالن مات في سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة زاد بن قانع السمسار أخبرنا الصفار حدثنا 
 في رجب 

محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن زياد بن يزيد بن ھارون أبو عبد هللا الزعفراني المعروف بابن بليل  -  2968
عن أحمد بن بديل اليامي والحسن بن أبي وھو أخو القاسم بن عبد هللا سكن ھمذان وقدم بغداد غير مرة وحدث بھا 

الربيع الجرجاني وطبقة نحوھما روى عنه علي بن عمرو الحريري وأبو الحسن الدارقطني وغيرھما أخبرني أحمد 
بن عمر بن روح النھرواني بھا أخبرنا علي بن عمرو الحريري أخبرنا محمد بن عبد هللا الزعفراني ببغداد حدثنا 

أبو منصور محمد بن عيسى الھمذاني حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد الحافظ في عمر بن مدرك أخبرنا 
كتاب طبقات أھل ھمذان قال محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن زياد بن يزيد بن ھارون أبو عبد هللا الرجل 

الزعفراني وأحمد بن  الصالح أصلھم من واسط يعرف أبوه ببليل الزعفراني روى عن الحسن بن محمد بن الصباح
منصور الرمادي وسعدان بن نصر والحسن بن أبي الربيع وأبي يحيى محمد بن غالب العطار وعلي ومحمد ابني 
الحسين بن أشكاب وعلي بن سھل العفاني والعباس بن محمد الدوري وأبي زرعة عبيد هللا بن عبد الكريم وأبي حاتم 
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الرازيين وإبراھيم بن أحمد بن يعيش وإبراھيم بن مسعود وأحمد بن  ومحمد بن مسلم بن واره والمنذر بن شاذان
بديل وأحمد بن محمد البيعي وأحمد بن منصور زاج سمعت منه مع أبي وكتبنا عنه الكثير وھو ثقة صدوق ورع 
ل سمع منه القاسم بن أبي صالح وأبو عمران موسى بن سعيد الفراء ومحمد بن يحيى وأبو جعفر الصفار وعامة كھو

بلدنا في وقته ورووا عنه قال صالح سمعته يقول عندي عن أبي زرعة نحو خمسين ألف حديث وسمعته يقول رأيت 
النبي صلى هللا عليه و سلم في المنام سنة نيف وتسعين ومائتين وفي رأسه ولحيته بياض كثير فقلت يا رسول هللا 

لدخول سنة ثالثمائة قال صالح توفي سنة ثالث  بلغنا أنه لم يكن في رأسك ولحيتك إال شعرات بيض فقال ذاك
 وعشرين وثالثمائة 

محمد بن عبد هللا بن الحسين أبو بكر العالف ويعرف بالمستعيني كان ينزل بسوق يحيى وحدث عن علي  - 2969
هللا بن حرب وأبي النضر إسماعيل بن عبد هللا بن ميمون الفقيه والحسن بن عرفة وحماد بن الحسن بن عنبسة وعبد 

بن علي بن المديني ومحمد بن يوسف بن الطباع روى عنه محمد بن إسحاق القطيعي وأبو الحسن الدارقطني 
ويوسف بن عمر القواس وعبد هللا بن عثمان الصفار وكان ثقة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن 

حدثني أحمد بن أبي جعفر القطيعي وكتبه لي  المستعيني العالف مات في شعبان من سنة خمس وعشرين وثالثمائة
بخطه قال سمعت أبا الحسن أحمد بن الفرج بن منصور الوراق يقول توفي أبو بكر المستعيني العالف يوم الخميس 
ألربع عشرة ليلة خلت من شعبان سنة خمس وعشرين وثالثمائة وحدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد 

 تعيني مات في سنة ست وعشرين وثالثمائة واألول الصواب وهللا أعلم بن جعفر أن المس

محمد بن عبد هللا بن محمد بن الحكم أبو أحمد السمرقندي قدم بغداد حاجا وحدث بھا عن حبيش بن سعيد  - 2970
وخلف بن محمد بن عيسى الواسطيين وإبراھيم بن الحسن بن عيسى الحراني روى عنه علي بن عمر بن محمد 

لسكري أخبرنا علي بن أبي علي أخبرنا علي بن عمر الحربي حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد هللا بن محمد بن الحكم ا
السمرقندي قدم حاجا حدثني حبيش بن سعيد بواسط حدثنا يزيد بن ھارون حدثنا سالم بن مسكين عن قتادة عن أبي 

 وع ولمثل ما ھم فيه فليبكي له بردة عن أبي موسى قال إن أھل النار ليبكون الدم بعد الدم

محمد بن عبد هللا بن عبد الصمد أبو بكر الجراحي حدث عن أبي األشعث أحمد بن المقدام العجلي وجميد  - 2971
بن الربيع وعلي بن الحسين بن إشكاب ومحمد بن عمرو بن حنان والحسن بن محمد الزعفراني وسعدان بن نصر 

ري ومحمد بن أبي العوام الرياحي وجعفر الصائغ وإسماعيل بن إسحاق وعلي بن داود القنطري وعباس الدو
 القاضي أحاديث مستقيمة روى عنه أبو الطيب عثمان بن عمرو بن المنتاب 

محمد بن عبد هللا بن الحسن التمار حدث عن الحسن بن عرفة روى عنه بن أخيه أبو محمد عبد هللا بن  -  2972
 أحمد بن عبد هللا التمار 

محمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن عبيد بن زياد بن مھران بن البختري أبو بكر الحلواني والد أبي القاسم عبد  -  2973
هللا بن محمد الثالج الشاھد ولد بحلوان على ما حكى ابنه أبو القاسم أنه قال له في سنة سبعين ومائتين ونزل بغداد 

وب القاضي وأبي خليفة الفضل بن الحباب البصري وزكريا وحدث عن إبراھيم بن زھير الحلواني ويوسف بن يعق
بن يحيى الساجي ذكر ابنه أنه سمع منه وقال غرق بإشكاب البصل على دجلة وھو خارج إلى واسط في أواخر شھر 

 رمضان من سنة ست وعشرين وثالثمائة 

لعزيز بن جعفر الحنبلي محمد بن عبد هللا السواق حدث عن أحمد بن منصور الرمادي روى عنه عبد ا - 2974
المعروف بغالم الخالل أخبرنا بشرى بن عبد هللا أخبرنا عبد العزيز بن جعفر الفقيه حدثنا محمد بن عبد هللا السواق 
حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا عاصم وثابت عن أنس أن خياطا دعا رسول هللا صلى 

ذھبت معه فأتينا بصحفة فيھا مرق قد جعل فيھا دباء فرأيت النبي صلى هللا عليه و سلم هللا عليه و سلم إلى طعامه ف
 يتتبع الدباء ليأكله 
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محمد بن عبد هللا بن عبد الواحد وقيل بن عبد الكريم بن عبد المغيث أبو جعفر البقلي حدث عن محمد  - 2975
د بن مھاجر أخي حنيف روى عنه محمد بن وعلي ابني الحسين بن إشكاب وأحمد بن إبراھيم البوسنجي ومحم

إبراھيم بن نيطرا العاقولي ومحمد بن المظفر وأبو بكر األبھري الفقيه والمعافى بن زكريا الجريري أخبرنا البرقاني 
قال قرأت على أبي بكر األبھري حدثكم أبو جعفر محمد بن عبد هللا بن عبد الواحد ببغداد قال األبھري وكان ثقة 

د بن أبي جعفر قال سمعت أبا الحسن أحمد بن الفرج الوراق يقول توفي أبو جعفر محمد بن عبد هللا بن حدثني أحم
 عبد الكريم البقلي يوم الثالثاء لعشر خلون من ربيع اآلخر سنة ثمان وعشرين وثالثمائة 

ألموي ولي القضاء محمد بن عبد هللا بن العباس بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أبو الفضل ا - 2976
ببغداد في خالفة المتقي با وال أعلم في أي وقت مات أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال 
استتر القاضي أحمد بن عبد هللا بن إسحاق وھو المعروف بالخرقي بعد ثالثة أشھر من تقلده القضاء لما خرج المتقي 

المنصور أبا الفضل محمد بن عبد هللا بن العباس بن محمد بن عبد الملك بن أبي إلى الموصل فاستخلف على مدينة 
 الشوارب ثم عاد المتقي فظھر أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن إسحاق وكان يحكم بنفسه 

 محمد بن عبد هللا أبو بكر الفقيه الشافعي المعروف بالصيرفي له تصانيف في أصول الفقه وكان فھما عالما -  2977
وسمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي ومن بعده لكنه لم يرو كثير شيء أخبرنا أبو الحسين محمد بن مكي بن 
عثمان األزدي المصري بدمشق حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي بمصر حدثنا أبو 

دي حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم عبد الصمد بن معقل بكر محمد بن عبد هللا الصيرفي الشافعي ببغداد حدثنا الرما
عن وھب بن منبه قال الدراھم والدنانير خواتيم هللا في األرض من ذھب بخاتم هللا قضيت حاجته أخبرنا السمسار 
أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا بكر الشافعي مات في شھر ربيع اآلخر من سنة ثالثين وثالثمائة قال غيره عن 

 بن قانع مات في يوم الخميس لثمان بقين من الشھر 

محمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن عبد هللا بن الحسين بن علي بن جعفر بن عامر أبو بكر األسدي والد  - 2978
القاضي أبي محمد عبد هللا بن محمد المعروف بابن األكفاني حدث عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي وفوزان 

 حنبل روى عنه ابنه أبو محمد وكان ثقة نبيال  صاحب أحمد بن

محمد بن عبد هللا بن ھارون أبو حامد يعرف بابن أسد حكى عن إبراھيم الحربي قوله أخبرنا أبو الحسين  - 2979
علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران المعدل قال وجدت في كتاب والدي بخطه سمعت أبا عبد هللا الحسين بن بكران 

ال سمعت أبا حامد محمد بن عبد هللا بن ھارون المعروف بابن أسد يقول سمعت إبراھيم الحربي يقول المتطبب ق
منكر زماننا معروف زمان ما أتى ومعروف زماننا منكر زمان قد مضى ولئن نقص غيرنا منا كما نقصنا من غيرنا 

مد بن عبد هللا وسنذكره بعد في باب ينزل الناس حتى يصيروا بمنزلة القردة والخنازير سمى غيره ھذا الشيخ أح
 أحمد إن شاء هللا 

محمد بن عبد هللا أبو بكر األبنوسي الطالء حدث عن محمد بن الحسن بن بدينا روى عنه عبد هللا بن أحمد  -  2980
 بن عبد هللا التمار وذكر انه سمع منه في جامع الرصافة 

ميمي البزاز ذكر أبو القاسم بن الثالج أنه حدثه عن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن الجنيد أبو الحسين الت - 2981
 أحمد بن حنبل 

محمد بن عبد هللا أبو جعفر الفرغاني الصوفي نزل بغداد ولزم الجنيد بن محمد واشتھر بصحبته وروى  - 2982
عبد الواحد أخبرنا  عنه كالمه حكى عنه أبو العباس محمد بن الحسن بن الخشاب وغيره أخبرني أبو الحسن محمد بن

محمد بن الحسين النيسابوري قال سمعت أبا العباس بن الخشاب يقول سمعت أبا جعفر محمد بن عبد هللا الفرغاني 
 يقول التوكل باللسان يورث الدعوى والتوكل بالقلب يورث المعنى 



35 

 

روى عنه أبو حفص بن  محمد بن عبد هللا بن محمد المروذي قدم بغداد وحدث بھا عن زيد بن المھتدي - 2983
 شاھين 

محمد بن عبد هللا بن سفيان بن أبي سفيان محمد بن حميد المعمري يكنى أبا بكر سمع محمد بن الفرج  - 2984
األزرق والحارث بن أبي أسامة ومحمد بن سليمان الباغندي وإسماعيل بن إسحاق القاضي وإبراھيم بن إسحاق بن 

الخزاعي ومحمد بن يونس الكديمي والحسن بن علي المعمري حدث عنه أبو الحسين الحربيين ومحمد بن المطلب 
الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين وأبو القاسم بن الثالج وكان ثقة انتقل إلى البصرة بأخرة وأحسبه بھا مات 

وذكر لنا أبو أخبرنا عنه القاضي أبو عمر بن عبد الواحد الھاشمي وأبو العالء محمد بن الحسن بن محمد الوراق 
 العالء أنه سمع منه في سنة سبع وثالثين وثالثمائة بالبصرة 

محمد بن عبد هللا بن دينار أبو عبد هللا المعدل الزاھد من أھل نيسابور سمع الحسين بن الفضل البجلي  -  2985
بن سلمة  والسري بن خزيمة ومحمد بن أحمد بن أنس ومحمد بن أشرس وأحمد بن محمد بن نصر اللباد وأحمد

النيسابوريين روى عنه أھل بلده وقدم بغداد حاجا وحدث بھا فروى عنه من أھلھا أبو حفص بن شاھين وكان ثقة 
وكان فقيھا عارفا بمذھب أبي حنيفة ورغب عن الفتوى الشتغاله بالعبادة ويقال إنه لم ير في وقته ألھل الرأي أشد 

ه مع صبره على الفقر وطلبه للكسب الحالل وأكله من عمل يده وكان اجتھادا وال أدوم صيام النھار وقيام الليل من
يحج في كل عشر سنين ويغزو في كل ثالث سنين أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي حدثنا عمر بن أحمد الواعظ 

بن إبراھيم أخبرنا محمد بن عبد هللا بن دينار النيسابوري قدم حاجا حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد حدثنا عمر 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب حدثنا أبو حاتم عن سھل بن سعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
حب أبي بكر وشكره واجب على أمتي تفرد به عمر بن إبراھيم ويعرف بالكردي عن بن أبي ذئب وعمر ذاھب 

هللا النيسابوري الحافظ قال توفي محمد بن عبد هللا بن  الحديث أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب عن محمد بن عبد
دينار المعدل منصرفه من الحج ببغداد يوم اإلثنين غرة صفر سنة ثمان وثالثين وثالثمائة ودفن يوم الثالثاء في 

 مقبرة الخيزران بقرب أبي حنيفة 

قرئ البغدادي ساكن طرسوس قدم دمشق محمد بن عبد هللا بن جبلة بن عبد هللا بن عبد الرحمن أبو بكر الم - 2986
قبل سنة أربعين وثالثمائة وحدث بھا عن أحمد بن محمد بن غالب غالم الخليل البصري وإسحاق الحربي وأحمد بن 
حاتم بن ماھان السامري والحارث بن أبي اسامة التميمي ونحوھم روى عنه تمام بن محمد بن عبد هللا الرازي وقال 

د الكتاني حدث ھذا الشيخ عن يوسف بن سعيد بن مسلم وأحمد بن شيبان الرملي وكان شيخا لي عبد العزيز بن أحم
 فيه نظر 

محمد بن عبد هللا بن أحمد بن عتاب بن محمد بن أبي الورقاء فايد بن عبد الرحمن أبو بكر العبدي وفايد  - 2987
اسم بن المغيرة الجوھري ويحيى بن أبي أبو الورقاء ھو الذي يروي عن عبد هللا بن أبي أوفى سمع محمد بن الق

طالب ومحمد بن أبي العوام ومحمد بن صالح الذارع والحسن بن سالم السواق والحارث بن أبي أسامة ومحمد بن 
غالب التمتام روى عنه أبو الحسن الدارقطني وحدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه وأبو الحسين بن الفضل القطان 

الحسين بن الفضل حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن أحمد بن عتاب حدثنا يحيى بن أبي  وكان ثقة حدثنا محمد بن
طالب أبو عامر العقدي حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال يعني 

رآن فإنه أشد تفصيا من صدور بئس ما ألحدكم أن يقول نسيت أنه كيت وكيت بل ھو نسي أو أنسي واستذكروا الق
الرجال من النعم من عقلھا حدثنا بن الفضل قال قال بن عتاب ولدت في شعبان لست بقين من سنة اثنتين وستين 
ومائتين قرأت في كتاب أبي الحسن بن رزقويه توفي محمد بن عبد هللا بن عتاب في يوم اإلثنين لخمس بقين من 

ئة وحدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر أن بن عتاب مات المحرم سنة أربع وأربعين وثالثما
 في صفر من سنة أربع وأربعين وثالثمائة 
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محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن يزيد بن الحكم بن فروخ بن الشاه بن شيرزاذ بن ھزار بنده أبو  -  2988
ن بستان القس وكان أبوه أحد الكتاب ببغداد خرج أبو بكر عن بغداد بكر البغدادي مروزي األصل كان ينزل قريبا م

إلى مصر فحدث بھا عن أحمد بن إسحاق بن صالح الوزان روى عنه أبو الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور 
 وقال كان ثقة وتوفي ببعض قرى مصر قريبا من سنة خمس وأربعين وثالثمائة 

بن العباس بن موسى بن إبراھيم أبو بكر ويقال أبو طاھر المعروف بابن أبي  محمد بن عبد هللا بن محمد - 2989
القطري الوراق االباوردي قدم بغداد وحدث بھا عن عبد هللا بن محمد بن خالد القطان البصري روى عنه أبو الفتح 

 بن مسرور أيضا وذكر أنه سمع منه بقصر وضاح قريبا من الشرقية قال وكان ثقة 

بن عبد هللا بن عبيد أبو عبد هللا الزعفراني الفقيه حدث عن أحمد بن الھيثم البزاز وإسماعيل بن  محمد - 2990
إسحاق القاضي ومحمد بن غالب التمتام وطبقتھم روى عنه أبو الفتح بن مسرور وقال سمعت منه في جامع 

 المنصور وما علمت من أمره إال خيرا 

عبد هللا ويقال أبو بكر الصفار ويعرف بابن علم سمع محمد بن إسحاق  محمد بن عبد هللا بن عمرويه أبو - 2991
الصاغاني وأحمد بن أبي خيثمة وكان جميع ما عنده عنھما جزء واحد وفي آخره حكايات عن صالح وعبد هللا ابني 

أبو علي أحمد بن حنبل ومحمد بن نصر الصائغ حدثنا عنه بن رزقويه وبن الفضل القطان وھالل بن محمد الحفار و
بن شاذان وغيرھم ولم أسمع أحدا من أصحابنا يقول فيه إال خيرا أخبرنا محمد بن الحسين القطان وھالل بن محمد 
الحفار قال محمد أخبرنا وقال ھالل حدثنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عمرويه الصفار حدثنا محمد بن إسحاق 

عقبة األصم حدثنا عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا  الصاغاني حدثنا حسن بن موسى األشيب أخبرنا
صلى هللا عليه و سلم إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه عز و جل قال محمد بن أبي الفوارس يقال إن بن 

لي بن شاذان سمعت علم كان قد أتى عليه مائة سنة وسنة واحدة وإن مولده سنة ثمان وأربعين ومائتين وقال لنا أبو ع
من أبي عبد هللا بن علم سنة تسع وأربعين وثالثمائة وفي ھذه السنة مات يوم الخميس لثالث خلون من شعبان وكان 

 قد جاوز المائة سنة 

محمد بن عبد هللا بن أحمد أبو الحسين الھروي المزني من ولد عبد هللا بن مغفل قدم بغداد وحدث بھا عن  - 2992
 بن محمد بن عبد هللا القيسي األنصاري روى عنه الدارقطني أبي نصر أحمد 

محمد بن عبد هللا بن محمد بن مرة أبو الحسن بن أبي عمر المقرئ النقاش سمع أبا علي الحسن بن  - 2993
الحسين الصواف وأبا جعفر بن بدينا حدثنا عنه علي بن المظفر المعروف باألصبھاني وكان ثقة صالحا دينا فاضال 

نا علي بن المظفر أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد هللا بن محمد بن مرة المقرئ النقاش إمالء حدثنا أبو علي أخبر
الحسن بن الحسين الصواف حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا بشر بن المفضل عن الجراح قال حدثني فرقد السبخي قال 

أن يحاسب العبد بذنبه كله ال يغفر له منه شيء قرأت  قال لي إبراھيم يا فرقد ھل تدري ما سوء الحساب قلت ال قال
بخط أبي الحسن أحمد بن رضوان المقرئ توفي بن أبي عمر النقاش في سنة اثنتين وخمسين يعني وثالثمائة عشية 

 يوم األربعاء ودفن في يوم الخميس ألربع بقين من شھر ربيع األول 

ن محمد بن عبد هللا بن بشر بن مغفل بن حسان بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا ب - 2994
مغفل المزني صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يكنى أبا عبد هللا وھو من أھل ھراة قدم بغداد حاجا وحدث بھا 
لما صدر من حجه وذلك في سنة اثنتين وخمسين وثالثمائة عن أحمد بن نجدة الھروي وعن علي بن محمد بن 

يسى الجكاني نسخة أبي اليمان الحكم بن نافع روى عنه الدارقطني وحدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه وأبو علي ع
بن شاذان وھو نسبه لنا وكان ثقة أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قاال أخبرنا أبو عبد هللا محمد 

لد عبد هللا بن مغفل أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الھروي المزني من و
عيسى بن عبد الرحمن الجكاني أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرني شعيب بن دينار عن بن شھاب الزھري 
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أخبرني سالم بن عبد هللا بن عمر أن عبد هللا بن عمر قال شرب عبد الرحمن بن عمر وشرب معه أبو سروعة عقبة 
ارث ونحن بمصر في خالفة عمر بن الخطاب فسكرا فلما صحوا انطلقا إلى عمرو بن العاص وھو أمير بن الح

مصر فقاال طھرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه قال عبد هللا بن عمر ولم أشعر أنھما أتيا عمرو بن العاص قال 
األمير قال عبد هللا بن عمر فقلت وهللا ال فذكر لي أخي أنه قد سكر فقلت له ادخل الدار أطھرك فأذنني أنه قد حدث 

تحلق اليوم على رؤوس الناس أدخل أحلقك وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحد فدخل معي الدار قال عبد هللا فحلقت أخي 
بيدي ثم جلدھم عمرو بن العاص فسمع عمر بن الخطاب فكتب إلى عمرو أن ابعث إلي بعبد الرحمن بن عمر على 

رو فلما قدم عبد الرحمن على عمر جلده وعاقبه من أجل مكانه منه ثم أرسله فلبث أشھرا صحيحا قتب ففعل ذلك عم
ثم أصابه قدره فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر ولم يمت من جلده سمعت أبا بكر البرقاني سئل عن 

يل فھل سمعت أھل ھراة المغفلي فقال ھو بن عم شيخنا بشر بن محمد المزني قيل فكيف حاله قال لم أدركه ق
يذكرونه بشيء فقال ما سمعت فيه إال خيرا حدثني محمد بن أحمد بن يعقوب عن محمد بن عبد هللا النيسابوري أن 
محمد بن عبد هللا المغفلي مات بنيسابور في يوم السبت الثامن عشر من جمادي األولى سنة اثنتين وخمسين 

 وثالثمائة وقد قارب الثمانين سنة 

محمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن عبدويه بن موسى بن بيان أبو بكر البزاز المعروف بالشافعي ولد بجبل  - 2995
وسكن بغداد وسمع محمد بن الجھم السمري ومحمد بن الفرج األزرق وأبا قالبة الرقاشي ومحمد بن شداد المسمعي 

وليد بن برد األنطاكي ومحمد بن ربح البزاز ومحمد بن وأحمد بن عبيد هللا النرسي وعبد هللا بن روح المدائني وأبا ال
مسلمة الواسطي ومحمد بن سليمان الباغندي ومحمد بن غالب التمتام وأحمد بن محمد البرتي وإسماعيل بن إسحاق 
القاضي وأبا إسماعيل الترمذي وجماعة يطول ذكرھم وكان ثقة ثبتا كثير الحديث حسن التصنيف جمع أبوابا 

عنه قديما وحديثا فحدثني محمد بن علي بن مخلد قال رأيت جزءا فيه مجلس كتب عن بن صاعد في  وشيوخا وكتب
سنة ثمان عشرة وثالثمائة وبعده مجلس كتب عن أبي بكر الشافعي في ذلك الوقت ولما منعت الديلم ببغداد الناس أن 

في ذلك الوقت إمالء الفضائل في يذكروا فضائل الصحابة وكتبت سب السلف على المساجد كان الشافعي يتعمد 
جامع المدينة وفي مسجده بباب الشام ويفعل ذلك حسبة ويعده قربة وحدثني أبو القاسم األزھري أنه سمع الحسن بن 
رزقويه لما حدث يقول أدركتني دعوة أبي بكر الشافعي وذلك أنه دعا هللا لي بأن أبقى حتى أحدث فاستجيب له في 

الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين ومن بعدھما وحدثنا عنه بن رزقويه وبن الفضل فروى عن الشافعي وأبو 
القطان وأبو القاسم بن المنذر وعبد العزيز بن محمد الستوري ومحمد بن أبي الفوارس وعلي بن أحمد بن عمر 

عمر النرسي وجماعة المقرئ وعبد هللا بن يحيى السكري وعلي بن أحمد الرزاز وطلحة بن علي الكتاني ومحمد بن 
آخرھم أبو طالب بن غيالن السمسار أخبرنا محمد بن محمد بن إبراھيم بن غيالن من أصل كتابه غير مرة حدثنا أبو 
بكر الشافعي إمالء حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث 

 عن مسعر بن كدام عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن جده حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عبد هللا
عن أسماء قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھل في البيت إال أنتم يا بني عبد المطلب قلنا ال يا رسول هللا 

يقل هللا هللا ربي ال أشرك به شيئا قال إذا نزل بأحدكم ھم أو غم أو سقم أو أزل أو ألواء قال وذكر السادسة فنسيتھا فل
ھكذا رواه الشافعي عن البرتي ووھم فيه إذ قدم محمد بن عبد هللا علي مسعر وصوابه عن أبي معاوية وھو شيبان 
بن عبد الرحمن عن مسعر عن محمد وكذلك رواه غير الشافعي عن البرتي أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا 

 ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي وأخبرناه الحسن بن أبي بكر إسماعيل بن محمد الصفار حد

أخبرنا أبو سھل بن زياد القطان حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى حدثنا أبو معمر عبد هللا بن عمر وحدثنا عبد الوارث 
ه عن أسماء حدثنا شيبان حدثنا مسعر عن محمد بن عبد هللا بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن جد

بنت عميس قالت جمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أھله فقال ھل إال أنتم يا بني عبد المطلب فقلنا ال فقال إذا نزل 
بأحد منكم كرب أو غم أو سقم وفي حديث بن زياد إذا نزل بأحد منكم غم أو ھم أو سقم أو ألواء أو أزل وذكر 

ال أشرك به شيئا ثالث مرات أخبرنا األزھري أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال  السابعة فأنسيتھا فليقل هللا هللا ربي
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شيخنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي كان يقول لنا إنه جبلي وكان ثقة مأمونا حدثني علي بن محمد 
لشافعي فقال أبو بكر بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف السھمي يقول وسئل الدارقطني عن محمد بن عبد هللا ا

جبلي ثقة مأمون ما كان في ذلك الزمان أوثق منه ما رأيت له إال أصوال صحيحة متقنة قد ضبط سماعه فيھا أحسن 
الضبط أخبرني علي بن أحمد الرزاز قال سمعت أبا بكر الشافعي يقول ولدت في أحد الجمادين سنة ستين ومائتين 

 بن يحيى السكري والحسين بن شجاع الصوفي ومحمد بن عمر النرسي حدثني محمد بن أحمد بن رزقويه وعبد هللا
أن الشافعي مات في سنة أربع وخمسين وثالثمائة قال بن رزقويه توفي يوم األربعاء ودفن يوم الجمعة باكرا لثالث 

ربع عشر عشر بقين من ذي الحجة وصليت على قبره بقرب قبر أحمد بن حنبل وقال السكري توفي يوم الثالثاء أل
بقين من ذي الحجة ودفن يوم األربعاء بالغداة وقال الصوفي توفي يوم األربعاء وقت الظھر ودفن يوم الخميس لتسع 
خلون من ذي الحجة وقال النرسي توفي في يوم األربعاء ودفن يوم الخميس باكرا لثالث عشر بقين من ذي الحجة 

 قرأت بخط الدارقطني مثل قول النرسي 

د بن عبد هللا بن إبراھيم بن محمد بن أحمد بن غالب بن مشكان أبو سعيد المروزي قدم بغداد وحدث محم -  2996
بھا عن عبد هللا بن محمود السعدي ويحيى بن ساسويه ومحمد بن عمير بن ھشام الرازي روى عنه أبو الفتح محمد 

لحسن بن الحسين النعالي حدثنا أبو سعيد بن الحسين األزدي وأبو الحسن الدارقطني وبن رزقويه وكان ثقة أخبرنا ا
محمد بن عبد هللا بن إبراھيم المروزي قدم علينا في سنة أربع وخمسين وثالثمائة حدثنا عبد هللا بن محمود حدثنا بن 
أبي عمر العدني حدثنا عبد هللا بن وھب المصري عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الھيثم عن أبي سعيد 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا رأيتم الرجل يتعاھد المساجد فاشھدوا له باإليمان فإن هللا يقول  الخدري قال قال
 إنما يعمر مساجد هللا من آمن با واليوم اآلخر 

محمد بن عبد هللا بن يوسف بن سوار بن مسمع بن ثابت أبو أحمد البزاز البخاري قدم بغداد حاجا وحدث  - 2997
بن سعيد وإسحاق بن أحمد بن خلف البخاريين وعمر بن محمد بن يحيى السمرقندي وأحمد بن محمد بھا عن مسبح 

بن الفضل البلخي وأبي نعيم بن عدي الجرجاني روى عنه الدارقطني وسمع منه أبو الحسن بن رزقويه أخبرنا 
ا أبو أحمد محمد بن عبد هللا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثن

بن يوسف بن سوار البخاري قدم للحج حدثني محمد بن أحمد بن يعقوب عن محمد بن عبد هللا النيسابوري قال توفي 
أبو أحمد بن يوسف البزاز ببخارى سنة سبع وخمسين وثالثمائة وكان من األمناء الصالحين أخبرني أبو الوليد 

بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى قال توفي محمد بن عبد هللا بن يوسف بن سوار  الدربندي أخبرنا محمد بن أحمد
 الشافعي البزاز ليلة اإلثنين لسبع بقين من شوال سنة ستين وثالثمائة 

محمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن عبدة بن قطن بن إبراھيم أبو الحسن التميمي المعروف بالسليتي من أھل  -  2998
محمد بن إبراھيم البوسنجي وجعفر بن محمد الترك وإبراھيم بن علي الذھلي وموسى بن العباس نيسابور سمع 

الجويني وقدم بغداد وحدث بھا حدثنا عنه بن رزقويه وكان ثقة أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا أبو الحسن 
أبو عمران القاضي بخبر غريب  محمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن عبدة السليتي حدثنا موسى بن العباس الجويني

حدثنا أحمد بن إسماعيل بن محمد بن العباس الحراني أبو الحسين حدثنا المعافى حدثنا القاسم بن معن عن ھشام بن 
عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم إن هللا ال 

زعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جھاال يقبض العلم انتزاعا ينت
فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب عن محمد بن عبد هللا النيسابوري قال توفي 

نة أربع وستين وثالثمائة ودفن ذلك اليوم أبو الحسن بن عبدة السليتي ليلة الثالثاء الثالث والعشرين من المحرم س
 وھو بن اثنتين وتسعين سنة 

محمد بن عبد هللا بن أحمد بن خالد السامري سكن بالد الشام وحدث عن عبد هللا بن محمد البغوي وأبي  - 2999
 بكر بن أبي داود روى عنه تمام بن محمد الداري وذكر أنه كان حافظا 
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علي بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمرو أبو الفضل السختياني من أھل مرو قدم محمد بن عبد هللا بن  -  3000
بغداد في سنة ثمان وستين وثالثمائة وحدث بھا عن أبي عصمة محمد بن أحمد بن عباد المروزي عن أبي رجاء 

أحمد بن محمد  محمد بن حمدويه الھورقاني كتاب تاريخ المراوزة روى عنه أبو أحمد بن جامع الدھان وأبو عبد هللا
 بن األبنوسي وأبو بكر محمد بن الفرج البزاز وكان ثقة 

محمد بن عبد هللا بن محمد الكلوذاني أخبرنا أبو الحسن العباس بن عمر بن العباس الكلوذاني حدثنا محمد  - 3001
في الخطيب بحديثة الفرات بن عبد هللا بن محمد الكلوذاني بمدينة السالم حدثنا أبو العباس أحمد بن سعيد بن يزيد الثق

حدثنا محمد بن سلمة األموي بھيت حدثني محمد بن القاسم األموي عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي 
بن أبي طالب قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول أوحى هللا تعالى إلى داود يا داود إن العبد ليأتي 

ا في الجنة قال داود يا رب ومن ھذا العبد الذي يأتيك بالحسنة يوم القيامة فتحكمه بھا بالحسنة يوم القيامة فأحكمه بھ
في الجنة قال عبد مؤمن سعى في حاجة أخيه المسلم أحب قضاءھا فقضيت على يديه قضيت أو لم تقض عباس 

نسبه عباس إلى أنه الكلوذاني غير ثقة وشيخه الذي حدثنا عنه مجھول ويغلب على ظني أنه أبو الفضل الشيباني 
 كلوذاني لينستر أمره وأبو الفضل يروي عن أحمد بن سعيد الثقفي 

محمد بن عبد هللا بن محمد بن إسماعيل أبو بكر البزاز سمع جعفر بن محمد بن المغلس وأحمد بن عبد هللا  - 3002
ھارون الفقيه عن إبراھيم بن  الوكيل وأبا بكر عبد هللا بن محمد بن زياد النيسابوري وروى عن محمد بن أحمد بن

الجنيد كتبه حدثنا عنه علي بن محمد بن عبد هللا الحذاء المقرئ وأبو بكر البرقاني وسألت البرقاني عنه فقال كان 
فاضال زاھدا يقرئ القرآن وينزل مربعة الحرسي وكان ثقة قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو بكر محمد بن عبد 

ز يوم األربعاء سلخ جمادي اآلخرة سنة تسع وستين وثالثمائة وكان خيرا دينا ثقة صالحا ودفن هللا بن إسماعيل البزا
 إلى جنب قبر أبي الحسن المصري وكان قديما يصلي بالمصري 

محمد بن عبد هللا بن خلف بن بخيت أبو بكر الدقاق العكبري سكن بغداد وحدث بھا عن خلف بن عمرو  - 3003
ح العكبريين وجعفر الفريابي ومحمد بن جرير الطبري والحسن بن الطيب الشجاعي ومحمد بن صالح بن ذري

ومحمد بن محمد الباغندي وعمر بن محمد الشذائي ومن بعدھم حدثنا عنه بن ابنه أبو الحسن احمد بن الحسين وعلي 
البرمكي وكان ثقة  بن عبد العزيز الطاھري وعبد الوھاب بن الحسين بن عمر بن برھان الغزال وإبراھيم بن عمر

وھو محمد بن عبد هللا بن خلف بن بخيت بن محمد بن عبد هللا بن نصر بن أعين بن مالك بن نھار بن ثعلبة بن 
قطيف بن بھشل بن مسعود بن األسود بن علقمة بن عدي بن عمرو بن عائذ بن خالد بن غيالن بن مضر بن نزار 

أبي بكر بن بخيت وقال لنا مات جدي في سنة خمس وسبعين بن معد بن عدنان نسبه لنا أحمد بن الحسين بن 
وثالثمائة وقد وھم في ھذا القول والصواب ما حدثت عن أبي الحسن بن الفرات قال توفي أبو بكر بن بخيت الدقاق 
ل في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين وثالثمائة وكان ثقة مستورا حسن األصول ثم أخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي قا

توفي أبو بكر محمد بن عبد هللا بن خلف بن بخيت الدقاق في يوم األربعاء مستھل ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين 
 وثالثمائة 

محمد بن عبد هللا بن محمد بن صالح أبو بكر الفقيه المالكي األبھري سكن بغداد وحدث بھا عن أبي  - 3004
ن الحسين األشناني وعبد هللا بن زيدان الكوفي وأبي بكر بن أبي عروبة الحراني ومحمد بن محمد الباغندي ومحمد ب

داود السجستاني وخلق سواھم من البغداديين والغرباء وله تصانيف في شرح مذھب مالك بن أنس واالحتجاج له 
بن والرد على من خالفه وكان إمام أصحابه في وقته حدثنا عنه إبراھيم بن مخلد وابنه إسحاق بن إبراھيم وأحمد 

علي البادا وأبو بكر البرقاني ومحمد بن المؤمل األنباري وعلي بن محمد بن الحسن الحربي والقاضي أبو القاسم 
التنوخي والحسن بن علي الجوھري وغيرھم وذكره محمد بن أبي الفوارس فقال كان ثقة أمينا مستورا وانتھت إليه 

حدثنا أبو بكر األبھري محمد بن عبد هللا بن محمد بن  الرياسة في مذھب مالك حدثنا محمد بن المؤمل األنباري
صالح بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبير بن سعد بن كعب بن عباد بن النزال بن مرة بن عبيد بن 



40 

 

الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم حدثنا القاضي أبو العالء الواسطي قال كان أبو بكر 
عند سائر علماء وقته ال يشھد محضرا إال كان ھو المقدم فيه وإذا جلس قاضي القضاة أبو الحسن األبھري معظما 

بن أم شيبان أقعده عن يمينه والخلق كلھم من القضاة والشھود والفقھاء وغيرھم دونه وسئل أن يلي القضاء فامتنع 
ي تزيد حاله على منزلة الرھبان في فاستشير فيمن يصلح لذلك فقال أبو بكر أحمد بن علي الرازي وكان الراز

العبادة فأريد للقضاء فامتنع وأشار بأن يولي األبھري فلما لم يجب واحد منھما للقضاء ولي غيرھما حدثنا علي بن 
متى تحسب صديقك ال ... محمد بن الحسن الحربي قال جاء رجل إلى أبي بكر األبھري يشاوره في السفر فأنشده 

... ... ومطلبھا يذل عرى الرقاب ... وتركك مطلب الحاجات عز ... ... قلوا في الحساب وإن تخبر ي... يقلوا 
قال لي عبد العزيز بن علي الوراق وأحمد بن ... من العيش الموسع في اغتراب ... وقرب الدار في االقتار خير 

عين وثالثمائة قال عبد محمد العتيقي مات أبو بكر األبھري في يوم السبت لسبع خلون من شوال سنة خمس وسب
العزيز ودفن من يومه وصلى عليه أبو حفص بن اآلجري وقال العتيقي ومولده سنة تسع وثمانين ومائتين إليه انتھت 
الرياسة في مذھب مالك أخبرنا أبو بكر البرقاني قال توفي أبو بكر األبھري الفقيه في ذي القعدة من سنة خمس 

 له ذكر محمد بن أبي الفوارس وسبعين وثلمثائة واألول أصح ومث

محمد بن عبد هللا بن الحسن الصفار حدث عن جعفر بن حمدان الشحام الموصلي حدثنا عنه أبو بكر  - 3005
البرقاني وذكر لنا أنه سمع منه في مدينة المنصور أخبرنا البرقاني قال قرئ على محمد بن عبد هللا الحسن الصفار 

فر بن حمدان الموصلي حدثنا أحمد بن عبد هللا العنبري األسدي بن الحارث حدثنا في المدينة وأنا أسمع حدثكم جع
شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد أنھم أصابوا سبيا لھن أزواج يوم أوطاس فتخوفوا فأنزلت ھذه اآلية 

 والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم 

ن شاذان أبو بكر الرازي المذكر كان جواال كثير األسفار وروى محمد بن عبد هللا بن عبد العزيز ب - 3006
حكايات الصوفية عن يوسف بن الحسين الرازي وأبي بكر الكتاني وأبي محمد الجريري وأبي بكر بن طاھر 
األبھري وأبي بكر الشبلي وغيرھم حدثنا عنه أبو حازم العبدوي بنيسابور وأبو علي بن فضالة النيسابوري بالري 

نعيم الحافظ بأصبھان وقال لي أبو نعيم سمعت منه ببغداد وكان قدمھا مع أبي إسحاق المزكى قلت وكان أبو  وأبو
عبد الرحمن السلمي كثير الحكايات عنه مليا بالسماع منه حدثت عن أبي سعد عبد الرحمن بن محمد اإلدريسي قال 

رقند تارة ومرة ببخارى ومرة بنيسابور ليس في محمد بن عبد هللا بن شاذان الرازي يعرف بالصوفي كان ينزل سم
الرواية بذاك حدثني محمد بن أحمد بن يعقوب عن أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ النيسابوري قال محمد بن 
عبد هللا بن عبد العزيز بن شاذان المذكر أبو بكر الرازي ورد نيسابور سنة أربعين وثالثمائة والمشائخ متوافرون 

محمود عند جماعتھم في التصوف وصحبة الفقراء ومجالستھم فعلقت في ذلك الوقت عنه حكايات للمتصوفة ثم وھو 
إني دخلت الري سنة سبع وستين فصادفته بھا وھو ينتسب إلى محمد بن أيوب فأخبرني عبد العزيز بن أبان أنه أملى 

بجلي فقلت لعبد العزيز ال تذكر ھذا ألحد حتى عليھم محمد بن عبد هللا بن محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس ال
ألتقى به فخلوت به وزجرته فأنزجر فترك ذلك النسب ولو سمع أھل الري بذلك لتولد منه ما يكرھه فإن محمد بن 
أيوب لم يعقب ولدا ذكرا قط ثم أنا التقينا بنيسابور سنة سبعين وثالثمائة وما كنت رأيته قبل ذلك يحدث بالمسانيد 

ن علي بن عبد العزيز وأقرانه وهللا يرحمنا وإياه توفي أبو بكر الرازي بنيسابور يوم األحد الثالث فحدث ع
 والعشرين من جمادي اآلخرة سنة ست وسبعين وثالثمائة 

محمد بن عبد هللا بن محمد بن أحمد بن أيوب أبو بكر القطان سمع محمد بن جرير الطبري وإسحاق بن  - 3007
كوفي وأحمد بن عبيد هللا بن عمار حدثنا عنه أبو محمد الخالل وأبو القاسم األزھري والقاضي أبو محمد بن مروان ال

بكر بن األخضر وأحمد بن علي بن التوزي والحسن بن علي الجوھري وسمعت األزھري ذكره فقال كان سماعه 
كر محمد بن عمر الداودي عن صحيحا من أبي جعفر الطبري إال أنه كان رافضيا خبيث المذھب سألت القاضي أبا ب

بن أيوب فقال كان ثقة صحيح السماع قلت ذكر أنه كان سيء المذھب في الرفض فقال ما سمعت منه في ھذا المعنى 
شيئا أنكره لكني أحسبه كان يذھب إلى تفضيل علي حسب قال لي عبيد هللا بن أبي الفتح توفي أبو بكر بن أيوب 



41 

 

ي اآلخرة من سنة ثمان وسبعين وثالثمائة ودفن من الغد وذكر بن أبي الفوارس القطان في يوم األحد مستھل جماد
 أن وفاته كانت في يوم اإلثنين لليلتين خلتا من جمادي األولى 

محمد بن عبد هللا بن ھارون بن يحيى أبو بكر الدقاق يعرف بابن الصابوني سمع أحمد بن محمد بن  - 3008
الصفار ومحمد بن عمرو الرزاز وأبا عمرو بن السماك وجعفر الخالدي حدثني  إسماعيل اآلدمي وإسماعيل بن محمد

عنه عبد العزيز بن علي األزجي أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال سنة ثالث وثمانين وثالثمائة فيھا توفي أبو بكر 
 محمد بن عبد هللا بن يحيى الدقاق المعروف بالصابوني في شوال ثقة مأمون 

بن عبد هللا بن سكرة أبو الحسن الھاشمي من ولد علي بن المھدي المعروف بابن رائطة شاعر مليح محمد  - 3009
الشعر مطبوع القول روى لنا عنه القاضي أبو القاسم التنوخي مقطعات من شعره وكان يصف لنا خفة روحه وطيب 

... في وجه إنسانة كلفت بھا ... مزاحه أنشدني علي بن المحسن قال أنشدني أبو الحسن بن سكرة الھاشمي لنفسه 
وأنشدني علي بن ... والريق خمر والثغر من برد ... الوجه بدر والصدغ غالية ... ... أربعة ما اجتمعن في أحد 

فقال لي ... ... ال بد من فرج فقلت واغتظت لم ال بد من فرج ... المحسن قال أنشدني بن سكرة لنفسه وقائل قال لي 
أخبرنا أبو الجوائز الحسن بن علي الواسطي قال ... من يضمن العمر لي يا بارد الحجج ... ا بعد حين قلت واعجب

... سمعت محمد بن سكرة الھاشمي يقول دخلت حماما وخرجت وقد سرق مداسي فعدت إلى داري حافيا وأنا أقول 
ليحفى من يطيف به ... ه حتى تكاثرت اللصوص علي... ... وأن فاق المنى طيبا وحرا ... إليك أذم حمام بن موسى 

دخلت محمدا وخرجت بشرا حدثني أحمد بن علي بن الحسين التوزي قال ... ولم أفقد به ثوبا ولكن ... ... ويعرى 
توفي محمد بن عبد هللا بن سكرة الھاشمي يوم األربعاء الحادي عشر من شھر ربيع اآلخر سنة خمس وثمانين 

 وثالثمائة 

 بن محمد بن عبيد هللا أبو المفضل الشيباني الكوفي نزل بغداد وحدث بھا عن محمد بن محمد بن عبد هللا - 3010
جرير الطبري ومحمد بن العباس اليزيدي ومحمد بن محمد الباغندي وعبد هللا بن محمد البغوي وأبي بكر بن أبي 

م بن زكريا المحاربي وعن خلق داود ومحمد بن الحسين األشناني وعبد هللا بن أبي سفيان الموصلي ومحمد بن القاس
كثير من المصريين والشاميين والجزريين وأھل الثغور معروفين ومجھولين وكان يروي غرائب الحديث وسؤاالت 
الشيوخ فكتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني ثم بأن كذبه فمزقوا حديثه وأبطلوا روايته وكان بعد يضع األحاديث 

حدثني عنه أبو الحسن النعيمي والقاضي أبو العالء الواسطي وأبو محمد الخالل  للرافضة ويملي في مسجد الشرقية
وأبو القاسم األزھري أحمد بن محمد العتيقي وعبد الملك بن عبد القاھر األسدي والقاضي التنوخي وغيرھم حدثني 

لبھلول بن ھمام بن المطلب بن عبد الملك بن عبد القاھر قال أبو المفضل محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبيد هللا بن ا
ھمام بن مطر بن بحر بن مرة بن ھمام بن مرة بن ذھل بن شيبان سمعت األزھري ذكر أبا المفضل فأساء ذكره 
والثناء عليه ثم قال وقد كان يحفظ وقال أبو الحسن الدارقطني أبو المفضل يشبه الشيوخ حدثني القاضي أبو العالء 

حسن الھيئة جميل الظاھر نظيف اللبسة وسمعت الدارقطني سئل عنه فقال يشبه الواسطي قال كان أبو المفضل 
الشيوخ سألت حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق عن أبي المفضل فقال كان يضع الحديث وقد كتبت عنه وكان له 

اني حدثنا سمت ووقار أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين العطار قطيط حدثنا محمد بن عبد هللا بن المطلب الشيب
أحمد بن محمد بن عيسى بن العراد الكبير حدثنا محمد بن الحسن بن شمون البصري حدثنا أبو شعيب حميد بن 
شعيب حدثني أبو جميلة عن أبان بن تغلب عن محمد بن علي أبي جعفر عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب 

إلى عبدي بأحب إلي من أداء ما افترضت عليه وذكر  عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال قال هللا تعالى ما تحبب
الحديث سمعت من يذكر أن أبا المفضل لما حدث عن بن العراد قيل له من أيھما سمعت من األكبر أو األصغر وكانا 
أخوين فقال من األكبر فسئل عن السنة التي سمع منه فيھا فذكر وقتا مات بن العراد األكبر قبله بمدة فكذبه 

ني في ذلك وأسقط حديثه وقال لي األزھري كان أبو المفضل دجاال كذابا ما رأينا له أصال قط وكان معه الدارقط
فروع فوائد قد خرجھا في مائة جزء فيھا سؤاالت كل شيخ ولما حدث عن أبي عيسى بن العراد كذبه الدارقطني في 

ته سنة خمس وثالثمائة كذا قال لي األزھري روايته عنه ألنه زعم أنه سمع منه في سنة عشر وثالثمائة وكانت وفا
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وھو خطأ كانت وفاة أبي عيسى في سنة اثنتين وثالثمائة قال لي األزھري وقد كان الدارقطني انتخب عليه وكتب 
الناس بانتخابه على أبي المفضل سبعة عشر جزءا وظاھر أمره أنه كان يسرق الحديث وأخبرنا علي بن أبي علي 

ل عن مولده فقال في سنة سبع وتسعين ومائتين وأول سماعي الصحيح سنة ست وثالثمائة قال سألت أبا المفض
حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول ذكر ألبي الحسن الدارقطني أن أبا المفضل 

إال في الشيباني حدث عن العمري عن أبي كريز بحديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس ال يحرم بالحج 
أشھر الحج قال أبو الحسن حدث عدو هللا بھذا معاذ هللا ما حدث العمري بھذا ألبتة ھو ذا يركب أيضا حدثني 
األزھري قال توفي أبو المفضل في شھر ربيع اآلخر من سنة سبع وثمانين وثالثمائة أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي 

فضل الشيباني ببغداد في التاسع والعشرين من شھر ربيع اآلخر قال سنة سبع وثمانين وثالثمائة فيھا توفي أبو الم
 وكان كثير التخليط 

محمد بن عبد هللا بن محمد بن إسحاق بن حسان أبو عبد هللا الحريري سمع عبد الوھاب بن عيسى بن أبي  -  3011
لنيسابوري حدثنا عنه أحمد حية األنماطي وأبا حامد محمد بن ھارون الحضرمي وأبا بكر عبد هللا بن محمد بن زياد ا

بن محمد العتيقي والحسين بن جعفر السلماسي وقال العتيقي جميع ما كان عنده جزء واحد قال وكان ثقة أخبرنا 
العتيقي أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحريري حدثنا أبو حامد محمد بن ھارون الحضرمي حدثنا يوسف بن 

ا أبو حنيفة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من باع عبدا موسى القطان حدثنا وكيع حدثن
 وله مال فماله للبائع إال أن يشترط المبتاع 

محمد بن عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا بن ھارون أبو الحسين الدقاق المعروف بابن أخي ميمي سمع عبد  - 3012
ثنا عنه محمد بن علي بن مخلد وأبو خازم بن الفراء وأبو القاسم األزھري ومحمد هللا بن محمد البغوي ومن بعده حد

بن علي بن الفتح والقاضي التنوخي وغيرھم حدثني األزھري قال قال لنا بن أخي ميمي مولدي يوم الثالثاء وأخبرنا 
صفر سنة أربع وثالثمائة محمد بن علي بن الفتح قال سمعت بن أخي ميمي يقول ولدت في يوم الثالثاء العاشر من 

حدثني أبو الحسين أحمد بن عمر بن علي القاضي قال لم يزل بن أخي ميمي يكتب الحديث إلى أن مات وكتب عن 
الشيوخ المتأخرين مثل بن إسماعيل الوراق ونحوه ولم أر شيخا أحسن بشرا منه ما لقيته معبسا وجھه قط وقيل لي 

سطح إنما كان يبيت في داره شتاء وصيفا حدثني أحمد بن محمد العتيقي قال إنه مكث أربعين سنة لم ينم على ظھر 
كان أبو عمر بن حيويه ينزل في القرب منا وكنت أبكر إليه في سماع الحديث ما جئت إليه قط إال وجدت بن أخي 

ربيع أخبرنا ميمي قد سبقني وكان مسكن بن أخي ميمي في قطيعة الدقيق آخر بغداد ومسكن بن حيويه في قطيعة ال
العتيقي قال توفي أبو الحسين بن أخي ميمي ليلة الخميس سلخ رجب من سنة تسعين وثالثمائة وكان ثقة مأمونا كتب 
الحديث إلى أن توفي قال بن أبي الفوارس توفي بن أخي ميمي في ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شعبان سنة 

  تسعين وثالثمائة وكان ثقة مأمونا دينا فاضال

محمد بن عبد هللا بن إسحاق أبو الفرج القاضي المعروف بالعماني حدث عن القاضي المحاملي ومحمد بن  -  3013
مخلد حدثنا عنه العتيقي وسألته عنه فقال كان يكون في صف البزازين وكان صالحا ثقة ولم يكن عنده إال شيء 

 يسير 

ع خيثمة بن سليمان األطرابلسي حدثني عنه أحمد بن محمد بن عبد هللا بن أحمد أبو بكر الجوھري سم -  3014
محمد العتيقي أيضا وسألته عنه فقال كان شيخا ثقة صالحا ينزل دار كعب ويؤم بالناس في مسجد أبي القاسم بن 
حبابة وبن حبابة دلني عليه وقال لي اكتب عنه فإنه شيخ صالح يقال إنه مستجاب الدعوة منذ أربعين سنة قال ولم 

ده غير جزء واحد عن خيثمة حسب أخبرني العتيقي حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن أحمد الجوھري يكن عن
حدثنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي بدمشق حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى بالكوفة وأخبرنا أبو بكر أحمد بن 

محمد بن يعقوب األصم حدثنا السري بن يحيى حدثنا محمد بن محمد بن إبراھيم األشناني بنيسابور حدثنا أبو العباس 
سعيد بن إبراھيم حدثنا سيف بن عمر عن دليل بن داود عن يزيد البھي عن الزبير بن العوام قال قال رسول هللا 
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صلى هللا عليه و سلم اللھم إنك باركت ألمتي في صحابتي فال تسلبھم البركة وباركت ألصحابي في أبي بكر فال 
ركة وأجمعھم عليه وال تنشر أمره فإنه لم يزل يؤثر أمرك على أمره اللھم وأعن عمر بن الخطاب وصبر تسلبه الب

عثمان بن عفان ووفق عليا واغفر لطلحة وثبت الزبير وسلم سعدا ووقر عبد الرحمن وألحق بي السابقين األولين من 
 المھاجرين واألنصار والتابعين بإحسان لفظ حديث األصم 

مد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن بحر بن خالد بن صفوان بن عمرو بن األھتم أبو بكر التميمي مح - 3015
المعروف بابن المقدر األصبھاني سكن بغداد وحدث بھا عن أبي عمرو عثمان بن أحمد الدقاق المعروف بابن 

ان سماعه منه مع أبيه في سنة السماك روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن األبنوسي وك
 تسعين وثالثمائة 

محمد بن عبد هللا بن إسماعيل بن محمد بن منصور أبو الحسين الناصح حدث عن القاضي الحسين بن  -  3016
 إسماعيل المحاملي حدثني عنه أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمود الوكيل 

عمرو القباني النيسابوري قدم بغداد وحدث بھا عن أبي العباس محمد بن عبد هللا بن محمد بن السري أبو  - 3017
 محمد بن يعقوب األصم كتب عنه عبد هللا بن بكير 

محمد بن عبد هللا بن أحمد بن القاسم بن جامع أبو أحمد الدھان سمع محمد بن حمدويه المروزي وأحمد بن  - 3018
خلد ويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البھلول والحسين علي بن العالء الجوزجاني والقاضي المحاملي ومحمد بن م

بن يحيى بن عياش القطان وغيرھم حدثني عنه أبو بكر البرقاني وأبو القاسم األزھري وأبو الفضل بن دودان 
الھاشمي والحسن بن محمد بن عمر النرسي سألت البرقاني عن أبي احمد بن جامع فقال كان شيخا كما سر صالحا 

ي ونحوه ولم يزل يسمع معنا الحديث إلى أن مات قلت أكان ثقة فقال ثقة ثقة حدثني الحسن بن سمع من المحامل
محمد الخالل وأحمد بن محمد العتيقي قاال مات أبو أحمد بن جامع الدھقان في رجب من سنة تسع وتسعين وثالثمائة 

 قال العتيقي ثقة مأمون 

مھرجاني من أھل نيسابور قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن محمد بن عبد هللا بن الحسن أبو الحسن ال -  3019
 عبد هللا بن بالويه العدل وغيره حدثني عنه أبو محمد الخالل 

محمد بن عبد هللا بن محمد بن إسحاق بن خازم أبو عبد هللا الخوارزمي ذكر لي القاضي أبو العالء  -  3020
 هللا بن محمد بن جعفر األصبھاني الواسطي أنه قدم بغداد وحدثھم بھا عن أبي شيخ عبد 

محمد بن عبد هللا بن محمد بن أحمد بن حماد أبو الحسن القاضي الموصلي قدم بغداد وحدث بھا عن أبي  - 3021
العباس أحمد بن إبراھيم اإلمام والحسن بن ھشام بن عمرو البلديين ومحمد بن العباس بن الفضل الخياط وأبي 

حاق الرازي الذي كان بمصر ومحمد بن جعفر اآلدمي القارئ وأحمد بن كامل العباس أحمد بن الحسن بن إس
القاضي وأبي علي بن الصواف حدثني عنه عبد العزيز بن علي األزجي وأبو طاھر محمد بن علي بن أحمد بن 

 األنباري الواعظ وقال لي أبو طاھر قدم علينا بغداد وسمعنا منه في سنة إحدى وأربعمائة 

بن عبد هللا بن الحسن أبو الحسين البصري المعروف بابن اللبان سمع أبا العباس محمد بن أحمد محمد  - 3022
األثرم والحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ومحمد بن أحمد بن محمويه العسكري وأبا بكر بن داسه وقدم بغداد 

عن أبي داود السجستاني وحدثني وحدث بھا فذكر لي القاضي أبو الطيب الطبري أنه سمع كتاب السنن عن بن داسه 
عنه أيضا أبو محمد الخالل وعبد العزيز بن علي األزجي وكان ثقة وانتھى إليه علم الفرائض وقسمة المواريث فلم 
يكن في وقته أعلم بذلك منه وصنف فيه كتبا اشتھرت حدثني أبو بكر الخالل وأبو الحسن العتيقي قاال مات أبو 



44 

 

اثنتين وأربعمائة قال الخالل في شھر ربيع األول ذكر لي أحمد بن علي بن التوزي أن الحسين بن اللبان في سنة 
 وفاته كانت يوم الخميس الثالث من الشھر 

محمد بن عبد هللا بن الحسين أبو عبد هللا الجعفي القاضي الكوفي المعروف بابن الھرواني سمع علي بن  - 3023
بن زكريا المحاربي ونحوھما وقدم بغداد وحدث بھا وكان ثقة فاضال محمد بن ھارون الحميري ومحمد بن القاسم 

جليال يقرئ القرآن ويفتي في الفقه على مذھب أبي حنيفة وكان من عاصره من الكوفيين يقول لم يكن بالكوفة من 
أبي الفتح حدثنا زمن عبد هللا بن مسعود إلى وقته أفقه منه حدثني عنه أبو القاسم األزھري وغيره حدثني عبيد هللا بن 

محمد بن عبد هللا الھرواني الكوفي ببغداد حدثنا علي بن محمد بن ھارون الحميري حدثنا أبو كريب محمد بن العالء 
حدثنا عبد هللا بن إدريس عن الحسن بن فرات القزاز عن أبيه عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا 

انت تسوسھم األنبياء كلما ذھب نبي خلفه نبي وإنه ليس كائن بعدي نبي قالوا صلى هللا عليه و سلم إن بني إسرائيل ك
يا رسول هللا فما يكون قال يكون خلفاء ويكثرون قالوا يا رسول هللا فما نصنع قال أوفوا بيعة األول فاألول أدوا الذي 

في القاضي أبو عبد هللا الھرواني عليكم ويسألھم هللا الذي عليھم حدثنا العتيقي وعلي بن المحسن التنوخي قاال تو
بالكوفة في سنة اثنتين وأربعمائة قال العتيقي في رجب ثقة صالح على مذھب أبي حنيفة ما رأيت بالكوفة مثله 
أخبرني أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد العكبري قال توفي القاضي أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الجعفي 

وأربعمائة وكان مولده في سنة خمس وثالثمائة وشھد في سنة ثالث وثالثين وثالثمائة  بالكوفة في رجب سنة اثنتين
وقال لي أحمد بن علي بن التوزي توفي القاضي أبو عبد هللا بن الھرواني بالكوفة في ليلة الخميس الثاني عشر من 

 رجب سنة اثنتين وأربعمائة وله خمس وتسعون سنة 

مد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي يعرف بابن البيع من أھل نيسابور كان محمد بن عبد هللا بن مح -  3024
من أھل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ وله في علوم الحديث مصنفات عدة ورد بغداد في شبيبته فكتب بھا عن أبي 

خ ثم وردھا وقد عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وأبي سھل بن زياد ودعلج بن أحمد ونحوھم من الشيو
علت سنة فحدث بھا عن أبي العباس األصم وأبي عبد هللا بن األخرم وأبي علي الحافظ ومحمد بن صالح بن ھانئ 
وغيرھم من شيوخ خراسان روى عنه الدارقطني وحدثنا عنه محمد بن أبي الفوارس والقاضي أبو العالء الواسطي 

ئة وأول سماعه في سنة ثالثين وثالثمائة حدثني أبو القاسم وغيرھما وكان ثقة ولد سنة إحدى وعشرين وثالثما
األزھري قال ورد أبو عبد هللا بن البيع بغداد قديما فقال ألصحاب الحديث ذكر لي أن حافظكم يعني أبا الحسن 
الدارقطني خرج لشيخ واحد خمسمائة جزء وتكلم على كل حديث منھا فاروني بعض تخريجه فحمل إليه بعض 

لتي خرجھا الدارقطني ألبي إسحاق الطبري فنظر في الجزء األول فرأى حديثا لعطية العوفي في أول األجزاء ا
الجزء فقال أول حديثه خرجه لعطية وعطية ضعيف ثم رمى الجزء من يده ولم ينظر شيء من باقي األجزاء أو كما 

احب القصة أبو عمرو البحيري قال وقد سمعت القاضي أبا العالء الواسطي يحكي نحو ھذا إال أنه ذكر أن ص
النيسابوري ال بن البيع وقول أبي العالء أشبه بالصواب وهللا أعلم حدثني بعض أصحابنا عن أبي الفضل بن الفلكي 
الھمذاني وكان رحل إلى نيسابور وأقام بھا أنه قال كان كتاب تاريخ النيسابوريين الذي صنفه الحاكم أبو عبد هللا بن 

ت إلى نيسابور بسببه وكان بن البيع يميل إلى التشيع فحدثني أبو إسحاق إبراھيم بن محمد األرموي البيع أحد ما رحل
بنيسابور وكان شيخا صالحا فاضال عالما قال جمع الحاكم أبو عبد هللا أحاديث زعم أنھا صحاح على شرط البخاري 

اله فعلى مواله فأنكر عليه أصحاب ومسلم يلزمھما أخراجھا في صحيحيھما منھا الحديث الطائر ومن كنت مو
الحديث ذلك ولم يلتفتوا فيه إلى قوله وال صوبوه في فعله حدثني األزھري ومحمد بن يحيى بن إبراھيم المزكى قاال 

 مات أبو عبد هللا بن البيع بنيسابور في سنة خمس وأربعمائة قال محمد في صفر 

ف الكرجي سكن بغداد وحدث بھا عن أحمد بن يوسف بن خالد محمد بن عبد هللا بن بندار أبو بكر الخفا -  3025
 حدثنا عنه ابنه عبد هللا وسألته عن وفاته فقال في سنة ثمان وأربعمائة 
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محمد بن عبد هللا بن إبراھيم أبو الحسن المعروف بابن الصيني رازي األصل كان يسكن باب الشام وحدث  -  3026
الفضل محمد بن عبد العزيز بن المھدي الھاشمي وذكر لي أنه كان أحد عن أبي عمرو بن السماك حدثني عنه أبو 

الشھود المعدلين وأنه كان رجال من أھل القرآن كثير الصالة والتھجد قال ومات في جمادي األولى من سنة عشر 
 وأربعمائة 

أبي عباية قدم علينا في  محمد بن عبد هللا بن أبان بن قديس بن صفوان أبو بكر الھيتي التغلبي ويعرف بابن - 3027
سنة ست وأربعمائة وكان يملي في جامع المنصور بعد أبي الحسن بن رزقويه وكتبنا عنه أماليه وقرأنا عليه شيئا 
من أصوله عن أبي عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد ومحمد بن جعفر اآلدمي ورضوان بن أحمد بن 

الحسن بن علي بن الدقم الكوفي وغيرھم وحدثنا أيضا عن أبي الطيب غزوان ومحمد بن الحجاج السلمي الرقيين و
أحمد بن إبراھيم بن عبد الرحمن وذكر لنا أنه سمع منه بالرحبة بحديث أبي الطيب ھذا عن أحمد بن منصور 
 الرمادي وجماعة من القدماء وكانت أصول أبي بكر الھيتي سقيمة كثيرة الخطأ إال أنه كان شيخا مستورا صالحا
فقيرا مقال معروفا بالخير وكان مغفال مع خلوه من علم الحديث وحدثنا عن شيخ شيخه وھو ال يعلم ولقد حدثنا في 
مجلس اإلمالء فقال حدثنا أبو الحسن علي بن العباس المقانعي وذكر عنه حديثا طويال ھو في كتابي إلى اآلن على 

ذاك مبتدئا في كتب الحديث فلم أقف على أنه وھم فاسأله عنه  الخطأ ألني ال أعلم من حدثه به عن المقانعي وكنت إذ
وحدثنا يوما آخر فقال حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي المري الطرائفي وأظن الحديثين عنده عن بن الدقم وهللا 

سنة  أعلم حدثني األزھري قال أخبرني أبو بكر الھيتي أن مولده في يوم الخميس لثمان خلون من جمادي اآلخرة
إحدى وعشرين وثالثمائة وبلغنا أنه توفي يوم عيد الفطر من سنة عشرة وأربعمائة وكان خرج من بغداد قاصدا 

 ھيت فأدركه أجله باألنبار ودفن بھا ثم حدثني بعض الھيتيين بعد عدة من السنين أن وفاته كانت بھيت فا أعلم 

اطي كان يسكن محلة التوثة وحدث عن عمر بن جعفر بن سلم محمد بن عبد هللا بن أبي زيد أبو بكر األنم - 3028
وغيره كتبت عنه شيئا يسيرا وكان صدوقا أخبرنا أبو بكر بن أبي زيد أخبرنا أبو القاسم عمر بن جعفر بن سلم 
الختلي حدثنا محمد بن يونس القرشي حدثنا أبو عامر قبيصة بن عقبة السوائي حدثنا سفيان بن سعيد الثوري حدثنا 

عبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اللھم ش
 بارك ألمتي في بكورھا مات بن أبي زيد في سنة سبع عشرة وأربعمائة 

ن يدرس محمد بن عبد هللا بن أحمد بن محمد أبو عبد هللا البيضاوي الفقيه سكن بغداد في درب السلولي وكا -  3029
الفقه ويفتي على مذھب الشافعي وولي القضاء بربع الكرخ وحدث شيئا يسيرا عن أبي بكر بن مالك القطيعي 
والحسين بن محمد بن عبد العسكري كتبت عنه وكان ثقة صدوقا دينا سديدا أخبرنا القاضي أبو عبد هللا البيضاوي 

الحسين الدقاق حدثنا القاسم بن بشر حدثنا محمد بن أخبرنا الحسين بن محمد بن عبيد الدقاق أخبرنا محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك حدثنا إبراھيم بن الفضل أنه سمع المقبري يحدث عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

عشر  عليه و سلم معترك المنايا بين السبعين والستين مات القاضي أبو عبد هللا البيضاوي فجأة في ليلة الجمعة الرابع
 من رجب سنة أربع وعشرين وأربعمائة ودفن صبيحة تلك الليلة في مقبرة باب حرب 

محمد بن عبد هللا بن عبيد هللا بن يحيى أبو الحسين المقرئ المؤدب سمع أبا الحسن الدارقطني وأبا حفص  - 3030
د النافذ إلى قطيعة عيسى بن بن شاھين وأبا حفص الكتاني وأبا طاھر المخلص كتبت عنه وكان ثقة يسكن درب اليھو

علي الھاشمي وكان ضريرا أخبرني محمد بن عبد هللا بن عبيد هللا بن يحيى أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الذھبي 
حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عبد هللا بن 

ث بن جميلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن أبي حسين المكي عن الحار
أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق سألت أبا الحسين بن يحيى عن مولده فقال لعشر بقين من ذي 

حرم من سنة اثنتين وخمسين الحجة سنة اثنتين وستين وثالثمائة ومات في يوم الجمعة ودفن يوم السبت سادس الم
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وأربعمائة تم المجلد الخامس ويليه المجلد السادس إن شاء هللا وأوله إبراھيم بن أحمد بن عبد هللا بن يعيش وصلى هللا 
 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ذكر من اسمه إبراھيم على ما تقدم من ترتيب حروف المعجم 

  لفحرف األ

إبراھيم بن احمد بن عبد هللا بن يعيش أبو إسحاق سمع يزيد بن ھارون وعبد الوھاب بن عطاء ومحمد بن  -  3031
عمر الواقدي وأبا المنذر إسماعيل بن عمر وخلقا من ھذه الطبقة وكان ثقة فھما صنف المسند وجوده وكان قد انتقل 

من الغرباء محمد بن جعفر بن خلف القوھستانى وغيره إلى ھمذان وسكنھا وحصل حديثه عند أھلھا وروى عنه 
أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا احمد إسحاق بن نيخاب الطيبي حدثنا محمد بن الحسين بن أبي العالء الزعفراني 
 حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن احمد البغدادي حدثنا أبو أحمد أخبرنا إسرائيل عن سماك عن معبد بن قيس عن عبد هللا
بن عميره قال حدثني زوج درة بنت أبي لھب قال دخل علي رسول صلى هللا عليه و سلم حين تزوجت درة بنت أبي 
لھب فقال ھل من لھو أخبرنا على بن أبي على البصري حدثنا محمد بن المظفر لفظا حدثنا أبو عبد هللا محمد بن عبد 

أخبرنا على بن طلحة بن محمد المقرئ أخبرنا صالح بن هللا بن عبد الرحمن الزعفراني حدثنا إبراھيم بن احمد و
احمد الھمذاني قدم علينا حدثنا أبو عبد هللا الحسن بن علي بن الحسن المعروف بابن أبي الحسناء حدثنا إبراھيم بن 
احمد بن يعيش البغدادي أخبرنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن مجاھد عن أبي يحيى عن عبد هللا بن 

مرو قال كنا مع النبي صلى هللا عليه و سلم في سفر فرأى قوما يتوضؤون أعقابھم تلوح فقال اسبغوا الوضوء ويل ع
لألعقاب من النار ھذا لفظ حديث صالح وفي حديث بن المظفر مر النبي صلى هللا عليه و سلم بقوم توضؤوا تلوح 

مجاھد والمحفوظ عن منصور عن ھالل بن يساف  أعقابھم فقال ويل لألعقاب من النار ھكذا قال عن منصور عن
عن أبي يحيى ورواه كذلك أبو احمد الزبيري عن سفيان أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز 
الھمذاني بھا أخبرنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد الحافظ قال إبراھيم بن أحمد بن عبد هللا بن يعيش ناقلة 

ى عن يزيد بن ھارون وزيد بن الحباب وأبي داود الحفري واألسود بن عامر وعبد الوھاب بغداد سكن ھمذان رو
الخفاف وأبي أحمد الزبيري وأبي الجواب األحوص بن جواب وعثمان بن عمر بن فارس ويعلى ومحمد ابنى عبيد 

الحضرمي روى عنه  وأبي النضر ھاشم بن القاسم وأبي عبد الرحمن عبد هللا بن يزيد المقرئ ويعقوب بن إسحاق
محمد بن إسحاق المسوحي وزيد بن نشيط ومحمد بن خالد الراسبي البصري وعبد العزيز بن محمد وعبدوس بن 
إسحاق وعيسى بن يزيد إماما الجامع حدثنا عنه احمد بن الحسن بن عزوز المسند وغيره والحسن بن علي ومحمد 

وسمعت أبي يحكي عن بعض مشايخ بلدنا أنه قال كنت  بن عبد هللا يعنى الزعفراني وأحمد بن محمد المقرئ
بالبصرة أيام أبي خليفة وغيره وبھا شيخ عنده مسند إبراھيم بن أحمد قال فرايتھم يحرصون على سماعه ويكتبونه إذ 
ذاك قال صالح لجاللة إبراھيم عندھم وسمعت أبي يقول سمعت علي بن عيسى يقول أنفق إبراھيم بن احمد علي باب 

بن ھارون نحو عشرة آالف درھم قال وسمعت أبي يقول قال لي أبو عبد الرحمن النھاوندي إذا ورد الحديث  يزيد
عن إبراھيم بن احمد فشد يدك به وكان كتب عنه وھو صدوق ثقة وقال صالح قال بن أبي حاتم مررنا بھمذان ولم 

 ان صدوقا نكتب عنه سنة ست وخمسين ومائتين وانصرفنا في سنة سبع وقد توفى وك

إبراھيم بن احمد بن النعمان أبو إسحاق األزدي بصرى األصل وحدث عن عبد هللا بن داود الخريبي وعبد  - 3032
الرحيم بن حماد البصري وأبي عاصم الشيباني وإبراھيم بن المنذر الحزامى وغيرھم روى عنه محمد بن مخلد 

خالل أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الوراق أخبرنا احمد الدوري ومحمد بن موسى البربھاري ويزيد بن إسماعيل ال
بن محمد بن عمران حدثنا محمد بن مخلد حدثنا إبراھيم بن احمد األزدي أبو إسحاق حدثنا محمد بن مسمع حدثنا 
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الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن راشد بن سعد المعافري قال رأيت رجال يمشى إلى وراء قال قلت لم تمشي إلى 
 ال من انقالب الزمان وراء ق

إبراھيم بن احمد بن مروان أبو إسحاق الواسطي قدم بغداد وحدث بھا عن ھدبة بن خالد وجبارة بن مغلس  - 3033
وخليفة بن خياط ومحمد بن عقبة السدوسي وسليمان بن احمد الجرشي ومحمد بن أبان الواسطي وسعيد بن أبي 

عنه محمد بن مخلد وذكر أنه سمع منه في فرضة عمان وعبد الصمد الربيع السمان وزكريا بن يحيى زحمويه روى 
بن علي الطستي وعثمان بن محمد بن بشر السقطى وذكر عثمان أنه سمع منه في سنة خمس وثمانين ومائتين 
أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عثمان بن محمد بن بشر البيع حدثنا إبراھيم بن احمد الواسطي حدثنا محمد بن 

ن حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نصرت بالصبا وأھلكت عاد أبا
 بالدبور ذكر أبو عبد هللا بن البيع انه سمع الدارقطني يقول إبراھيم بن احمد بن مروان ليس بالقوي 

بو إسحاق الوكيعي سمع أباه وعيسى بن إبراھيم بن احمد بن عمر بن حفص بن الجھم بن واقد بن عبد هللا أ - 3034
إبراھيم البركى وشيبان بن فروخ األبلى وعبيد هللا بن معاذ العنبري وسعد بن زنبور وعمرو بن محمد الناقد روى 
عنه القاضي المحاملي وعبد الصمد الطستي وأبو سھل بن زياد وعبد الباقي بن قانع وجعفر بن محمد بن الحكم 

عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدى أخبرنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل  المؤدب حدثنا أبو عمر
المحاملي حدثنا إبراھيم بن احمد بن عمر حدثنا أبي حدثنا وھب بن إسماعيل حدثنا محمد بن قيس عن محارب بن 

لى أخبرنا محمد بن احمد بن دثار عن عائشة قالت ربما حتته من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو يص
رزق حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا إبراھيم بن احمد بن عمر الوكيعي حدثنا عمرو الناقد حدثنا بن يمان قال قال 
سفيان أول العبادة الصمت ثم طلب العلم ثم حفظه ثم العمل به ثم نشره أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الھمذاني 

بن محمد الرازي الضرير حدثنا أبو بكر بن طرخان الحافظ قال سألت عبد هللا بن احمد عن حدثنا أبو العباس احمد 
إبراھيم بن احمد بن عمر الوكيعي فأحسن القول فيه حدثني عبيد هللا بن احمد بن عثمان الصيرفي قال قال أبو الحسن 

د حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على الدارقطني إبراھيم بن احمد بن عمر الوكيعي ثقة أخبرنا محمد بن عبد الواح
بن المنادى وأنا أسمع قال وإبراھيم بن احمد بن عمر بن حفص بن الجھم بن واقد بن عبد هللا مولى حذيفة بن اليمان 
وكان ضريرا من أعلم الناس بالفرائض مات يوم األحد لثالث خلون من الحجة سنة تسع وثمانين يعنى ومائتين ودفن 

 ليه موسى بن إسحاق األنصاري في مسجد األنصار الكبير ونحن معه من الغد صلى ع

إبراھيم بن احمد أبو إسحاق المارستانى أحد شيوخ الصوفية حكى عنه أبو محمد الجريري أخبرنا أبو نعيم  - 3035
رأيت الحافظ قال سمعت أبا الحسن بن مقسم يحكى عن أبي محمد الجريري قال سمعت أبا إسحاق المارستانى يقول 

الخضر عليه السالم فعلمنى عشر كلمات وأحصاھا بيده اللھم أنى أسألك اإلقبال عليك واإلصغاء إليك والفھم عنك 
والبصيرة في أمرك والنفاذ في طاعتك والمواظبة على ارادتك والمبادرة في خدمتك وحسن األدب في معاملتك 

 المارستانى إبراھيم بن احمد بغدادي كان الجنيد له مؤاخيا والتسليم والتفويض إليك قال لي أبو نعيم اسم أبي إسحاق 

إبراھيم بن احمد بن إسماعيل أبو إسحاق الخواص من أھل سر من رأى وھو أحد شيوخ الصوفية وممن  - 3036
يذكر بالتوكل وكثرة األسفار إلى مكة وغيرھا على التجريد وله كتب مصنفة روى عنه جعفر الخالدي وغيره أخبرنا 

نعيم الحافظ أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخالدي في كتابه قال سمعت إبراھيم الخواص يقول سلكت في أبو 
البادية إلى مكة سبعة عشر طريقا فيھا طريق من ذھب وطريق من فضة حدثنا أبو الفضل عبد الواحد بن عبد 

عت إبراھيم الخواص يقول نزلت إلى العزيز بن الحارث التميمي الحبلى بلفظه قال سمعت جعفر الخالدي يقول سم
مشرعة الساج من بغداد وكان الماء مدادا والريح يلعب بالموج فرأيت رجال بين الموج يمشى على الماء فسجدت 
وجعلت بيني وبين هللا أن ال أرفع رأسي حتى أعلم من الرجل فلم أطل في السجود حتى حركنى فقال لي قم وال 

لخرساني حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق حدثنا علي بن عبد هللا الھمذاني حدثنا تعاود فانا إبراھيم بن علي ا
إبراھيم بن احمد بن علي العطار قال سمعت إبراھيم الخواص يقول أنا أعرف من بقى في حجة واحدة سبع سنين 
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زم عمر بن احمد بن ومكث في مسيرة يوم واحد أربعة أشھر مرارا كثيرة يعنى به نفسه وهللا أعلم أخبرنا أبو حا
 إبراھيم العبدوي بنيسابور قال سمعت 

محمد بن علي بن الحسين الحسنى يقول سمعت جعفر بن القاسم البغدادي يقول سمعت إبراھيم الخواص يقول جعت 
مرة في السفر جوعا شديدا قال فاستقبلني أعرابي فقال لي يا رغيب البطن قلت يا ھذا فاني لم آكل مذ أيام فقال 

عوى تھتك ستر المدعين فما لك والتوكل أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن ھوازن القشيري النيسابوري قال سمعت الد
أبا عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا العباس البغدادي يقول سمعت الفرغاني يقول كان إبراھيم 

وخيوط وركوة ومقراض فقيل له يا أبا إسحاق لم تحمل  الخواص مجردا في التوكل يدقق فيه وكان ال يفارقه إبرة
ھذا وأنت تمنع من كل شيء فقال مثل ھذا ال ينقض التوكل ألن  علينا فرائض والفقير ال يكون عليه اال ثوب واحد 
ه فربما يتخرق ثوبه فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته فتفسد عليه صالته وإذا لم يكن معه ركوة تفسد علي

طھارته وإذا رأيت الفقير بال ركوة وال إبرة وخيوط فاتھمه في صالته أخبرني أحمد بن علي التوزي أخبرنا محمد 
بن الحسين بن موسى الصوفي قال سمعت أبا بكر الرازي قال سمعت أبا عثمان اآلدمي قال سمعت إبراھيم الخواص 

رضي ويكون اھتمامه بما يرضى هللا تعالى قال وقال  وسئل عن الورع فقال أن ال يتكلم العبد اال بالحق غضب أو
إبراھيم الخواص العلم كله في كلمتين ال تتكلف ما كفيت وال تضيع ما استكفيت أخبرني أبو القاسم األزھري حدثنا 
محمد بن زيد بن مروان حدثني أبو عبد هللا محمد بن سعدان قال قلت إلبراھيم الخواص يا أبا إسحاق ما عالمة 

ب قال ترك ما تحب لمن تحب وأخبرني األزھري قال حدثنا محمد قال قال لنا محمد بن سعدان قال لي إبراھيم المح
الخواص الناس في طريق اآلخرة على ثالثة أوجه صوفى وليفي وشعري فاما الليفي فھو الذي يحب اللفيف فان مر 

 استشعر ما يدور في العامة  في طريق كان معه قوم فيزن مجلسه ويصف للناس موضعه والشعرى الذي

من ذكره غير حال يعرفه مع ربه فھو مستشعر لذلك مسرور به والصوفى ھو الذي اشتق اسمه من الصفاء فصفا 
ونأى أخبرنا أبو عبيد محمد بن علي النيسابوري أخبرنا علي بن محمد القزويني أخبرنا علي بن أحمد البرناني قال 

فما أحد ... لقد وضح الطريق إليك حقا ... ني إبراھيم بن فاتك إلبراھيم الخواص أنشدني محمد بن الحسين قال أنشد
حدثنا أبو نصر إبراھيم بن ... وان ورد المصيف فأنت ظل ... فان ورد الشتاء فأنت صيف ... ... أرادك يستدل 

ھاني قال سمعت أبا مسلم السقا ھبة هللا بن إبراھيم الجرباذقاني بھا لفظا حدثنا معمر بن أحمد بن محمد بن زياد األصب
يقول سمعت بعض أصحابنا يحكي عن إبراھيم الخواص أنه قال كان لي وقتا فترة فكنت أخرج كل يوم إلى شط نھر 
كبير كان حواليه الخوص فكنت أقطع شيئا من ذلك وأسفه قفافا فأطرحه في ذلك النھر وأتسلى بذلك وكأني كنت 

ما كثيرة فتفكرت يوما وقلت أمضي خلف ما أطرحه في الماء من القفاف ألنظر مطالبا به فجرى وقتي على ذلك أيا
أين يذھب فكنت أمضي على شط النھر ساعات ولم أعمل ذلك اليوم حتى أتيت في الشط موضعا وإذا عجوز قاعدة 

ي الفقر والشدة على شط النھر وھي تبكي فقلت لھا مالك تبكين فقالت اعلم أن لي خمسة من األيتام مات أبوھم فاصابن
فأتيت يوما ھذا الموضع فجاء على رأس الماء قفاف من الخوص فأخذتھا وبعتھا وأنفقت عليھم فأتيت اليوم الثاني 
والثالث والقفاف تجيء على رأس الماء فكنت آخذھا وأبيعھا حتى اليوم فاليوم جئت في الوقت وأنا منتظره وما 

لسماء وقلت الھي لو علمت أن لھا خمسة من العيال لزدت في العمل جاءت قال إبراھيم الخواص فرفعت يدي الي ا
فقلت للعجوز ال تغتمي فاني الذي كنت أعمل ذلك فمضيت معھا ورأيت موضعھا فكانت فقيرة كما قالت فأقمت 
ا بأمرھا وأمر عيالھا سنين أو كما قال حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق حدثنا علي بن عبد هللا الھمذاني حدثن

إبراھيم بن احمد بن علي حدثنا أبو بكر الكتاني قال رأيت كأن القيامة قد قامت فأول من خرج من عند هللا أبو جعفر 
الدينوري وكتابه بيمينه وھو يضحك ثم خرج إبراھيم الخواص بعده وكتابه بيمينه وھو يدرس القرآن أخبرنا أبو 

أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري قال  الحسين علي بن محمد بن جعفر العطار بأصبھان حدثنا
إبراھيم الخواص ھو إبراھيم بن أحمد بن إسماعيل كنيته أبو إسحاق من أھل العسكر صحب أبا عبد هللا المغربي 
ومات بالري وبھا قبره وكان أحد المذكورين بالتوكل والسياحات بلغني أنه مات سنة إحدى وتسعين ومائتين وتولى 

 سله ودفنه يوسف بن الحسين قلت ذكر غيره أنه مات سنة أربع وثمانين ومائتين غ
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إبراھيم بن أحمد بن سھل بن شوكر أبو يوسف البغدادي حدث بالكوفة عن الربيع بن ثعلب وعمر بن  -  3037
مد بن حرب إسماعيل بن مجالد روى عنه أبو بكر عبد هللا بن يحيى الطلحي أخبرنا أبو علي محمد بن حمزة بن أح

الدھان أنبأنا أبو بكر الطلحي بالكوفة حدثنا إبراھيم بن أحمد بن سھل بن شوكر أبو يوسف البغدادي حدثنا الربيع بن 
ثعلب حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال ان رجلين اختصما إلى النبي صلى 

نھما وأقام كل واحد منھما بينة أنھا ناقته فجعلھا رسول هللا صلى هللا عليه هللا عليه و سلم في ناقة ليست في يد واحد م
 و سلم بينھما نصفين 

إبراھيم بن أحمد بن عبد هللا أبو إسحاق الرازي قاضي قزوين ورد بغداد حليما وحدث بھا عن محمد بن  - 3038
ر وأبو حفص بن شاھين والمعافى أيوب الرازي ويوسف بن موسى المروروذي وغيرھما روى عنه محمد بن المظف

 بن زكريا 

إبراھيم بن أحمد الھمذاني شيخ قدم بغداد وحدث بھا عن إبراھيم بن الحسين بن ديزيل روى عنه أحمد بن  - 3039
 الفرج بن منصور الحجاج وذكر أنه سمع منه في سنة ثمان وعشرين وثالثمائة 

ئمة من فقھاء الشافعيين شرح المذھب ولخصه وأقام ببغداد إبراھيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي أحد األ -  3040
دھرا طويال يدرس ويفتي وأنجب من أصحابه خلق كثير ثم انتقل في آخر عمره إلى مصر فأدركه أجله بھا واليه 
ينسب درب المروزي الذي في قطيعة الربيع أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق قال توفى أبو إسحاق 

فقيه بمصر لتسع خلون من رجب سنة أربعين وثالثمائة ودفن عند قبر الشافعي قرأت في كتاب محمد بن المروزي ال
علي بن عمر بن الفياض أن الضحاك قال توفي أبو إسحاق المروزي الفقيه بمصر بعد عتمة من ليلة يوم السبت 

 إلحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة أربعين وثالثمائة ودفن عند قبر الشافعي 

إبراھيم بن أحمد بن منصور أبو إسحاق الخضيب مولى بني ھاشم حدث عن احمد بن علي األبار روى  -  3041
 عنه أبو الفتح بن مسرور البلخي وقال سمعت منه ببغداد 

إبراھيم بن أحمد بن الحسن بن علي أبو الحسن المقرئ يعرف بالرباعي سكن مصر وحدث بھا عن جعفر  - 3042
ي روى عنه أبو الفتح بن مسرور أيضا وقال ما علمت من أمره إال خيرا ومات بمصر ودفن يوم بن محمد الفرياب

 الثالثاء لليلتين خلتا من ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثالثمائة قرأت ذلك في كتاب بن مسرور بخطه 

ن أھل الموصل قدم إبراھيم بن أحمد بن محمد بن موسى أبو اليسر األنصاري المعروف بابن الجوزي م -  3043
بغداد حاجا وحدث بھا عن بشران بن عبد الملك ومحمد بن حمدان الموصليين ومحمد بن أحمد بن محمد بن المقدمي 
حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا أبو اليسر إبراھيم بن محمد بن موسى 

مي حدثنا إسحاق بن إبراھيم بن حبيب حدثنا قريش بن أنس عن الجوزي الموصلي قدم حاجا حدثنا القاضي المقد
حبيب بن الشھيد قال كنت جالسا عند إياس بن معاوية وأتاه رجل فسأله عن مسألة فطول عليه فأقبل عليه إياس فقال 

قال وكان  ان كنت تريد الفتيا فعليك بالحسن فإنه معلمي ومعلم أبي وان كنت تريد القضاء فعليك بعبد الملك بن يعلى
علي قضاء البصرة يومئذ وان كنت تريد الصلح فعليك بحميد الطويل وتدري ما يقول لك حط عنه شيئا ويقول 
لصاحبك زده شيئا حتى يصلح بينكما وان كنت تريد الشغب فعليك بصالح السدوسي وتدري ما يقول لك يقول لك 

لحسين عبد الصمد بن محمد بن الفضل القابوسي عن اجحد ما عليك وادع ما ليس لك وادع بينة غيباء حدثني أبو ا
أبي الفتح سليمان بن الفتح بن أحمد السراج الموصلي قال كان أبو اليسر إبراھيم بن أحمد بن محمد بن موسى 
األنصاري فقيھا شاعرا عروضيا وعدل وكان في العدالة له حظ مقبول القول فاما شعره فجيد حسن فمنه ما أنشدني 

فظه قال كتب إلى أبو منصور طاھر وكان نازال عندي في المحلة فانتقل بھذه األبيات وسألني الجواب وكتبته من ل
وحشتي بالبعاد منك على حس ب ... ... وصفي من بين أھلي وجنسي ... يا أخي يا عديل روحى ونفسي ... عنھا 

فأجبته ... جا الليل أو بدا ضوء شمس ما د... فابق لي سالما على كل حال ... ... سروري بالقرب منك وأنسى ... 
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في سرور مجدد لي ... وقليل له الفداء بنفسي كنت في القرب منه في كل وقت ... أنا أفديك من رئيس جليل ... 
وافقت الجتماعنا ... فكأن األيام أيام عيد ... ... كل يوم لديه أضحى وأمسى ... ونعيم مجدد وحبور ... ... وأنس 

... فنأى وغتديت بعد تنائ يه ... ... حين ألقاه فيه أو ضوء شمس ... وكأن الظالم زاد ضحاء  ... ...يوم عرس 
بي إليه على اقتراب ... ... لفراقي له بطائر نحس ... وتبدلت بعد طائر سعد ... ... كأني في ضيق لحد وحبس 

... ... نمته من خير أصل وغرس . ..يا رئيسا آباؤه الساده الص يد ... ... ظمأ فوق ما بوارد خمس ... مزار 
اللواتي تحيى بھا ... قد أتتني أبياتك الغرر الزه ر ... ... ك ل أديب في كل معنى وجنس ... واالديب الذي أبر على 

... وتسليت عن بعادك ال عن ك ... ... وأحيت موسدا تحت رمس ... وأزالت عني ھمومي بفقديك ... ... كل نفس 
فاسلم الدھر وابق ... ... فتون لكل جن وأنس ... من قريض حكى الآلليء في ج يد ... ...  بدر أودعته بطن طرس

قال أبو اليسر وكان محمد بن األصبغ صديقنا من أھل األدب ... أن ت معافى فأنت سھمى وترسي ... لي أبدا 
ال انفصال فاعتل في بعض ويعجبه أن يكاتب إخوانه ويكاتبونه بكالم يخرج منه إلى شعر ومن الشعر إلى كالم ب

األيام وشرب دواء فكتبت إليه بسم هللا الرحمن الرحيم كيف كنت يا سيدي أطال هللا بقاءك من شربك للدواء جعل هللا 
أرى بي من االوصاب ما بك بل أرى ... ... أشد لما تشكوه منك تألما ... فاني لما أظھرته من تألم ... فيك شفاءك 

معافى على رغم الحسود ... فال زلت طول الدھر في كل نعمة ... ... ك أدھى وأعظما ال ذي بي لعمري من... 
... ودمت على مر الليالي مبلغا ... ... شربت فأعطاك الشفاء متمما ... وأعقبك هللا السالمة أثر ما ... ... مسلما 

طباعه وطيب نجاره وشرف  فلو وقي أحد من صرف دھر وعوفى من ألم وشر لكرم... أمانيك محبوا بذاك مكرما 
فعاله وخيرية جملته وكمال حريته لكنت الموقى من ذلك لكن هللا أحسن اختيارا منك لنفسك فأثاب هللا على ما أعل 
وضاعف عليه األجر والحمد وھو يقيني فيك ويحرسك ويكفيك ويصرف عنك األسواء ويمنحك النعماء فما حق 

... ولو أنصفتك الحادثات لزايلت ... أراد هللا في ذلك من خير لك ثم أقول  نفسك أن تعرم وال جسمك أن يألم لوال ما
وما كنت ... ... ذراك وال تنحو سبيل األكارم ... وأصبحت اآلالم ال تھتدي إلى ... ... رباعك واحتلت رباع األالئم 

ني هللا فداك مع علمك بتعلق قلبي وقد كان ينبغي لك جعل... موقى على رغم العدا والمراغم ... إال سائر الدھر سالما 
بك وتطلعي إلى علم خبرك أن تكون قد مننت بتعريفي من ذلك ما أسكن إليه وأكثر حمد هللا عليه والسالم أخبرنا أبو 
سعيد الحسين بن عثمان الشيرازي قال قال لنا أبو عبد هللا يحيى بن حمزة بن الحسين بن فارس الموصلي مات أبو 

 أحمد الجوزي األنصاري في سنة ثالث وخمسين وثالثمائة  اليسر إبراھيم بن

إبراھيم بن أحمد بن الحسن أبو إسحاق المقرئ القرمسيني رحل وطوف في البالد شرقا وغربا وكتب  - 3044
بخراسان والعراق والشام ومصر وحدث عن بشر بن موسى وأبي العباس الكديمي وأبي معشر الدارمي وعبد هللا بن 

ن بن سفيان النسوي ومحمد بن إسحاق السراج النيسابوري ومحمد بن نصير وعلي بن رستم ناجية والحس
اإلصبھانيين وعبد هللا بن جعفر األبلي والقاسم بن الليث التنيسي والحسين بن حميد العكي وأبي عبد الرحمن النسائي 

ي وعبد هللا بن محمد بن سلم وزكريا بن وعبد الرحمن بن القاسم الدمشقي وأحمد بن داود الحراني وبن قتيبة العسقالن
يحيى المقدسيين ويحيى بن زكريا القاساني وأحمد بن صالح المؤدب الصوري ومحمد بن خالد الراسب البصري 
وغيرھم وكان ثقة صالحا استوطن الموصل وورد بغداد وحدث بھا فكتب عنه من أھلھا أبو الحسن الدارقطني وأبو 

عيل الوراق ومحمد بن المظفر ومحمد بن جعفر بن العباس النجار وعبد هللا بن عثمان حفص الكتاني ومحمد بن إسما
الصفار والحسين بن أحمد بن عبد هللا بن بكير القاضي وأبو القاسم الحسن بن الحسين بن المنذر حدثنا عنه أبو 

قرأت بخط أبي عبد هللا  الحسن محمد بن عمر الخطراني البلدي وعلى بن أحمد الحمامي وكانا سمعا منه بالموصل
بن بكير حدثنا إبراھيم بن أحمد بن الحسن القرمسيني قدم علينا بغداد من الموصل أخبرنا علي بن أحمد بن عمر 
المقرئ أخبرنا إبراھيم بن أحمد القرمسيني الصوفي وما كتبناه اال عنه حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن حبيب 

حدثنا بن عيسى الرملي يعني يحيى حدثنا سفيان بن سعيد الثوري حدثنا عماد بن  حدثنا محمد بن أبي محمد المروزي
زيد عن أيوب عن أبي قالبة عن كثير بن أفلح عن عمر بن الخطاب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أتاني 

الغنى ولو أفقرته لكفر وان جبريل فقال يا محمد ربك يقرأ عليك السالم ويقول ان من عبادي من ال يصلح ايمانه اال ب
من عبادي من ال يصلح ايمانه اال بالفقر ولو أغنيته لكفر وان من عبادي من ال يصلح ايمانه اال بالسقم لو أصححته 
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لكفر وان من عبادي من ال يصلح ايمانه اال بالصحة لو أسقمته لكفر حدثني الحسن بن علي التميمي حدثنا محمد بن 
أبو إسحاق إبراھيم بن أحمد بن الحسن المقرئ الخياط الشيخ الصالح حدثنا أبو سعد الحسين إسماعيل الوراق حدثني 

بن عثمان الشيرازي قال قال لنا يحيى بن حمزة بن الحسين الموصلي ومات إبراھيم بن أحمد بن الحسن أبو إسحاق 
 القرمسيني بالموصل في سنة ثمان وخمسين وثالثمائة 

ن إسحاق بن إبراھيم المخرمي خال أبي الحسن بن الجندي حدث عن أحمد بن فرج إبراھيم بن أحمد ب - 3045
المقرئ والمفضل بن محمد الحنيني والخضر بن داود المكي والحسين بن محمد بن عفير األنصاري وعلى بن 

أخبرنا العباس المقانعي روى عنه بن أخته احمد بن محمد بن عمران بن الجندي أخبرني الحسين بن محمد الخالل 
أحمد بن محمد بن عمران حدثني خالي إبراھيم بن أحمد بن فرج المقرئ حدثني يعقوب بن السكيت قال كان أمية بن 
أبي الصلت يشرب قال فجاء غراب فنعب نعبة فقال له أمية بفيك التراب ثم نعب نعبة أخرى فقال بفيك التراب ثم 

م أني أشرب ھذا الكأس ثم أتكىء فأموت ثم نعب نعبة أخرى أقبل على أصحابه فقال تدرون ما قال ھذا الغراب زع
فقال وآية ذلك أني أقع على ھذه المزبلة فابتلع عظما ثم أقع فأموت قال فوقع الغراب على المزبلة فابتلع عظما فمات 

 فقال أمية أما ھذا فقد صدقني عن نفسه ولكن ألنظرن أيصدقني عن نفسي قال فشرب الكأس ثم اتكأ فمات 

إبراھيم بن أحمد بن إبراھيم بن عبد هللا أبو إسحاق المقرئ البزوري حدث عن يوسف بن يعقوب القاضي  - 3046
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن الحسين بن نصر الحذاء وجعفر الفريابي وأحمد بن فرج المقرئ وإبراھيم 

وإسحاق بن إبراھيم بن حاتم بن إسماعيل  بن ھاشم البغوي ومحمد بن جرير الطبري وعلي بن إسحاق بن زاطيا
المدني حدثنا عنه أبو الحسن بن الحماني المقرئ وأبو نعيم األصبھاني ومحمد بن عمر بن بكير النجار أخبرنا محمد 
بن عمر بن بكير حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن أحمد بن إبراھيم البزوري المقرئ حدثنا القاضي جعفر بن محمد 

قتيبة بن سعيد حدثنا بن لھيعة عن بن الھاد عن المطلب عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الفريابي حدثنا
قال ان السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة هللا عز و جل قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو إسحاق إبراھيم 

تين وثالثمائة وكان من أھل القرآن والستر بن أحمد البزوري يوم الخميس لست بقين من ذي الحجة سنة إحدى وس
 ولم يكن محمودا في الرواية وكان فيه غفلة وتساھل 

إبراھيم بن أحمد بن محمد أبو إسحاق الطبري النحوي يعرف بتيزون كان من أھل الفضل واألدب وسكن  - 3047
و القاسم بن الثالج أنه حدثه بغداد وصحب أبا عمر الزاھد صاحب ثعلب وأخذ عنه وعن غيره علما كثيرا وذكر أب

 عن إبراھيم بن عبد الوھاب االبزاري الطبري صاحب أبي حاتم السجستاني 

إبراھيم بن أحمد بن عمر بن حمدان أبو إسحاق الفقيه المعروف بابن شاقال أحد شيوخ الحنبلية قال لي أبو  -  3048
ئة كثير الرواية حسن الكالم في الفقه غير أنه لم يعلى محمد بن الحسين بن الفراء كان رجال جليل القدر حسن الھي

 يطل له العمر 

إبراھيم بن أحمد بن جعفر بن موسى بن إبراھيم بن عبد هللا بن سالم أبو إسحاق المقرئ الخرقي من أھل  -  3049
 الجانب الشرقي كان يسكن ناحية سوق يحيى في درب أيوب وحدث عن جعفر بن محمد الفريابي وسعيد بن سعدان
الكاتب وأبي معشر الدارمي ومحمد بن طاھر بن أبي الدميك ومحمد بن الحسن بن بدينا وعلي بن سليم المقرئ 
وأحمد بن سھل األشناني وھيثم بن خلف الدوري وغيرھم حدثنا عنه علي بن طلحة المقرئ وعلي بن محمد بن 

خي وأبو محمد الجوھري وكان ثقة الحسن السمسار ومحمد بن محمد بن عثمان السواق وعلي بن المحسن التنو
صالحا وكان يذكر أن سالما الذي سقنا نسبه إليه كان خازن المھدي أمير المؤمنين حدثني األزھري عن محمد بن 
العباس بن الفرات قال كان إبراھيم بن أحمد الخرقي ثقة خيرا فاضال جميل األمر حدثني التنوخي أن الخرقي مات 

سنة أربع وسبعين وثالثمائة أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال سنة أربع وسبعين  لليلتين خلتا من ذي الحجة
وثالثمائة فيھا توفي أبو القاسم إبراھيم بن أحمد الخرقي يوم الخميس لست خلون من ذي الحجة وكان ثقة أمينا وكذا 
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بن أحمد بن جعفر الخرقي  ذكر محمد بن أبي الفوارس وفاته وأخبرنا الحسن بن علي الجوھري قال توفي إبراھيم
 يوم السبت الثامن من ذي الحجة سنة أربع وسبعين وثالثمائة 

إبراھيم بن أحمد بن عبد الرحمن المفسر حدث عن أبي القاسم عبد هللا بن محمد البغوي حدثنا عنه أبو  -  3050
حمن المفسر ولم أسمع منه غير محمد الحسن بن محمد الخالل حدثنا الخالل لفظا حدثنا إبراھيم بن أحمد بن عبد الر

ھذا الحديث حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا بعض أصحابنا قال الخالل ھو يحيى بن صاعد حدثنا الحسن بن مدرك 
الطحاوي حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن داود بن عبد هللا األودي عن حميد بن عبد الرحمن قال دخلنا على 

  عليه و سلم فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يأتيك من الحيا اال خير أسير صاحب رسول هللا صلى هللا

إبراھيم بن أحمد بن بشران بن زكريا بن أحمد بن الحجاج بن سيار بن بيان أبو إسحاق الصيرفي يلقب  - 3051
أحمد بن إسحاق بن البھلول سنان سمع عبد هللا بن محمد البغوي وأبا بكر بن أبي داود ويحيى بن محمد بن صاعد و

وجعفر بن محمد بن المغلس ومحمد بن نوح الجنديسابوري والحسن بن محمد بن شعبة وأبا أحمد محمد بن إبراھيم 
الحضرمي حدثنا عنه األزھري وأبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر وقال لي األزھري كان ھذا 

كتبنا بانتخابه عنه أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا إبراھيم بن الشيخ ثقة ثقة انتقى عليه الدارقطني و
أحمد بن بشران الصيرفي حدثنا جعفر بن محمد بن المغلس حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا بن إدريس قال سمعت محمد 

ماء هللا مساجد هللا بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال تمنعوا إ
وليخرجن تفالت حدثني األزھري قال سنة ثمانين وثالثمائة فيھا توفي إبراھيم بن بشران الصيرفي في ذي الحجة 
وكان ثقة جميل األمر وما كان يعرف الحديث قال بن أبي الفوارس توفي يوم السبت لثالث عشرة بقيت من ذي 

 الحجة 

محمد أبو إسحاق الكاتب يعرف بابن البازيار حدث عن أبي القاسم البغوي إبراھيم بن أحمد بن نصر بن  - 3052
ويزداذ بن عبد الرحمن الكاتب حدثنا عنه أحمد بن علي بن الحسين التوزي أخبرنا بن التوزي أخبرنا أبو إسحاق 

العزيز البغوي  إبراھيم بن أحمد بن نصر بن محمد الكاتب المعروف بابن البازيار حدثنا عبد هللا بن محمد بن عبد
حدثنا قطن بن بشير أبو عباد حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عتبية الضرير حدثنا يزيد بن أصرم عن علي بن أبي 
طالب قال مات رجل من أھل الصفة وترك دينارا ودرھما فذكروا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال كيتان 

 صلوا على صاحبكم 

بن محمد بن أحمد بن عبد هللا أبو إسحاق الطبري المقرئ كان أحد الشھود ببغداد وذكر  إبراھيم بن أحمد - 3053
لي أبو القاسم التنوخي أنه شھد أيضا بالبصرة واألبلة وواسط واالھواز وعسكر مكرم وتستر والكوفة ومكة والمدينة 

يره وكان يكتم مولده ويقال ولد سنة قال وأم بالناس في المسجد الحرام أيام الموسم وما تقدم فيه من ليس بقرشى غ
أربع وعشرين وثالثمائة وھو مالكي المذھب قلت وسكن بغداد وحدث بھا عن إسماعيل بن محمد الصفار وأبي 
عمرو بن السماك وأحمد بن سليمان العباداني وعلي بن إدريس الستوري ومن في طبقتھم وبعدھم وكان أبو الحسن 

وكان كريما سخيا مفضال على أھل العلم حسن المعاشرة جميل األخالق وداره الدارقطني خرج له خمسمائة جزء 
مجمع أھل القرآن والحديث وكان ثقة حدثنا عنه القاضيان أبو العالء الواسطي وأبو القاسم التنوخي ومحمد بن طلحة 

ن بن سمعون الواعظ النعالي والحسن بن أبي الفضل الشرمقاني حدثني علي بن أبي علي المعدل قال قصد أبو الحسي
أبا إسحاق إبراھيم بن أحمد الطبري ليھنئه بقدومه من البصرة في سنة ثمان وسبعين وثالثمائة فجلس في الموضع 
الذي جرت عادة أبي إسحاق بالجلوس فيه لصالة الجمعة من جامع المدينة ولم يك وافى فلما جاء والتقيا قام إليه 

ويوم تأتي سالما غانما ... ... والعيش اال بك منكود ... الصبر اال عنك محمود ... وسلم عليه وقال له بعد أن جلسا 
حدثني أبو محمد ... وان تعد فالخير مردود ... مذ غبت غاب الخير من عندنا ... ... يوم على االخوان مسعود ... 

لعتيقي قال سنة ثالث الخالل قال مات أبو إسحاق الطبري سنة ثالث وتسعين وثالثمائة حدثني أحمد بن محمد ا
 وتسعين وثالثمائة توفي أبو إسحاق إبراھيم بن أحمد الطبري شيخ الشھود ومتقدمھم وكان ثقة 
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إبراھيم بن إسماعيل بن إبراھيم بن مقسم أبو إسحاق البصري األسدي المعروف بابن علية كان أحد  -  3054
محمد بن إدريس الشافعي مناظرات ببغداد وبمصر المتكلمين وممن يقول بخلق القرآن وجرت له مع أبي عبد هللا 

حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح أخبرنا الحسن بن الحسين الھمذاني الفقيه حدثني الزبير بن عبد الواحد حدثني أبو 
عيسى يوسف بن يعقوب بن مھران األنماطي ببغداد حدثنا أبو سليمان داود بن علي األصبھاني حدثني الحارث بن 

ال قال دخلت على الشافعي يوما وعنده أحمد بن حنبل والحسين القالس وكان الحسين أحد تالميذ الشافعي سريج النق
المقدمين في حفظ الحديث وعنده جماعة من أھل الحديث والبيت غاص بالناس وبين يديه إبراھيم بن إسماعيل بن 

اس وقد أقبلت على ھذا المبتدع تكلمه فقال لي علية وھو يكلمه في خبر الواحد فقلت يا أبا عبد هللا عندك وجوه الن
وھو يبتسم كالمي لھذا بحضرتھم أنفع لھم من كالمي لھم قال فقالوا صدق قال فأقبل عليه الشافعي فقال له ألست 
تزعم أن الحجة ھي اإلجماع قال فقال نعم فقال الشافعي خبرني عن خبر الواحد العدل أبإجماع دفعته أم بغير إجماع 

نقطع إبراھيم ولم يجب وسر القوم بذلك أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه أخبرنا عياش بن الحسن بن قال فا
عياش حدثنا أبو عبد هللا محمد بن الحسين الزعفراني أخبرني زكريا بن يحيى الساجي حدثني أحمد بن مردك 

ي في مجلسه فجعل يتكلم في تثبيت خبر الرازي قال سمعت صالح بن أبي صالح كاتب الليث يقول كنا مع الشافع
الواحد عن النبي صلى هللا عليه و سلم فكتبناه وذھبنا به إلى إبراھيم بن إسماعيل بن علية وكان من غلمان أبي بكر 
األصم وكان مجلسه بمصر عند باب الضوال فلما قرأنا عليه جعل يحتج البطاله فكتبنا ما قال بن علية وذھبنا به إلى 

فنقضه الشافعي وتكلم بإبطال ما قال بن علية ثم كتبنا ما قال الشافعي وذھبنا به إلى بن علية فجعل يحتج الشافعي 
بإبطال ما قال الشافعي فكتبناه ثم جئنا به إلى الشافعي فقال الشافعي ان بن علية ضال قد جلس عند باب الضوال 

عبد هللا بن خلف الدقاق حدثنا عمر بن محمد بن يضل الناس أخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا محمد بن 
عيسى الجوھري حدثنا أبو بكر األثرم قال وذكر ألبي عبد هللا يعني أحمد بن حنبل إبراھيم بن إسماعيل بن علية فقال 
ضال مضل ثم قال رحم هللا سليمان بن حرب ذكر عنده رجل فسئل عنه فقال سليمان تجيء إلى من ينبغي أن يقدم 

نقه فتذكره أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي بن أيوب العكبري إجازة أخبرنا علي بن أحمد بن فيضرب ع
أبي غسان البصري بھا أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي ثم أخبرنا عمر بن ابراھيم بن سعيد الزھري ومحمد بن عبد 

بن الحسين الزعفراني أخبرني زكريا بن يحيى الملك القرشي قراءة عليھما قاال أخبرنا عياش بن الحسن حدثنا محمد 
قال قلت لداود بن علي األصبھاني ان إبراھيم بن إسماعيل بن علية وعيسى بن أبان وضعا على الشافعي كتابا وردا 
عليه فلو نقضته عليھم فقال أما عيسى بن أبان فليس ھو من أھل العلم عندي وليس كتابه بشيء وليس له معنى 

ه إنما أعانه عليه بن سختان ولكني قد وضعت على إبراھيم بن إسماعيل بن علية نقض كتابه وأنا الصبيان ينقضون
على إتمامه وذھب إلى أنه كان أحج وأخبرنا أحمد بن علي بن أيوب إجازة أخبرنا بن أبي غسان حدثنا زكريا 

بن الحسن حدثنا الزعفراني أخبرني  الساجي ثم أخبرنا عمر بن إبراھيم ومحمد بن عبد الملك قراءة قاال حدثنا عياش
زكريا بن يحيى حدثني شباب بن درست قال سمعت يعقوب بن سفيان الفارسي يقول خرج إبراھيم بن إسماعيل بن 
علية ليلة من مسجد مصر وقد صلى العتمة وھو في زقاق القناديل ومعه رجل فقال له الرجل اني قرأت البارحة 

بعضا فقال إبراھيم بن إسماعيل بن علية ما لم تر أكثر أخبرني الحسن بن أبي  سورة األنعام فرأيت بعضھا ينقض
بكر حدثنا محمد بن إبراھيم الجوري في كتابه إلينا من شيراز أخبرنا أحمد بن حمدان بن الخضر حدثنا أحمد بن 

ن علية ببغداد ليلة يونس الضبي أبو حسان الزيادي قال سنة ثمان عشرة ومائتين فيھا مات إبراھيم بن إسماعيل ب
عرفة ويكنى أبا إسحاق وھو بن سبع وستين قيل انه مات بمصر كذلك ذكر أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
بن عبد األعلى المصري في كتاب الغرباء الذي ذكر لي محمد بن علي الصوري أن محمد بن عبد الرحمن األزدي 

مسرور حدثنا بن يونس قال إبراھيم بن إسماعيل بن إبراھيم بن علية  حدثھم به قال حدثنا عبد الواحد بن محمد بن
بصرى قدم مصر وسكنھا وله مصنفات في الفقه تشبه الجدل حدث عنه بحر بن نصر الخوالني ويس بن أبي زرارة 

 وغيرھما توفي بمصر سنة ثمان عشرة ومائتين 

ن عفان بن مسلم وأبي معمر المقعد وعبد الحكم إبراھيم بن إسماعيل بن محمد أبو إسحاق السوطي حدث ع - 3055
بن عبد هللا المصري وبشر بن سيحان وعبد الرحمن بن المبارك العيشي وإبراھيم بن بشار الرمادي وكثير بن يحيى 
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البصري روى عنه أحمد بن عثمان بن يحيى األدمى وعبد هللا بن إسحاق بن الخرساني وغيرھما وذكره الدارقطني 
به أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى األدمى حدثنا إبراھيم بن إسماعيل فقال ال بأس 

السوطي حدثنا عبد الحكم بن عبد هللا المصري بمكة حدثنا عبد هللا بن وھب عن زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة 
أنه دخل مكة عليه عمامة سوداء أخبرنا الحسن بن عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم البغوي حدثنا إبراھيم بن إسماعيل حدثنا بشر بن سيحان عن حلبس 
 الكلبي وأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بنيسابور واللفظ له حدثنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أحمد

الصفار األصبھاني إمالء في سنة سبع وثالثين وثالثمائة حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن إسماعيل بن محمد السوطي 
ببغداد حدثنا بشر بن سيحان حدثنا حلبس الكلبي حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزناد عن عبد الرحمن األعرج عن 

نا أحب أن تعينني قال ما عندي شيء ولكن القنى غدا في أبي ھريرة قال قال رجل يا رسول هللا اني زوجت ابنتي وأ
وقت تجيئني وقد أجفت الباب وجئنى معك بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة قال فجاء فجعل يسلت العرق عن 
ذراعيه حتى مأل القارورة قال خذھا وامر أھلك إذا أرادت أن تطيب أن تغمس ھذا العود في القارورة فتطيب به 

طيبت شم أھم المدينة ريحا طيبا فسموا المطيبين أخبرنا السمسار حدثنا الصفار حدثنا بن قانع وأخبرنا فكانت إذا ت
محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع أن إبراھيم بن إسماعيل السوطي 

 ه ألجل مذھبه مات في سنة اثنتين وثمانين ومائتين وأساء بن المنادى القول في

إبراھيم بن إسحاق بن عيسى أبو إسحاق الطالقاني قدم بغداد وحدث بھا عن منكدر بن محمد بن المنكدر  - 3056
وعبد هللا بن المبارك والوليد بن مسلم ويحيى بن سعيد العطار وبقية بن الوليد الحمصيني روى عنه أحمد بن حنبل 

السدوسي وأحمد بن منصور الرمادي ومحمد بن إسحاق الصاغاني  وأحمد بن إبراھيم الدورقي ويعقوب بن شيبة
وعباس بن محمد الدوري أخبرنا الحسن بن علي التميمي حدثنا أحمد بن جعفر حمدان حدثنا عبد هللا بن أحمد بن 

 بن حنبل حدثني أبي حدثنا إبراھيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن حسان قال سمعت عبد هللا
بشر المازني يقول ترون يدي ھذه فانا بايعت بھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقال رسول هللا ال تصوموا يوم 
السبت اال فيما افترض عليكم أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن 

ك عن إبراھيم بن طھمان قال أبو إسحاق وسمعت بن المبارك يقول محمد حدثنا أبو إسحاق الطالقاني حدثنا بن المبار
كان إبراھيم بن طھمان ثبتا في الحديث عن حسين المكتب عن عبد هللا بن بريدة عن عمران بن حصين قال كانت 
 بي بواسير فسألت النبي صلى هللا عليه و سلم فقال صل قائما فان لم تستطع فصل قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب
أخبرني الحسين بن علي الصيمرى حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا أحمد بن 
زھير قال وسئل يحيى بن معين عن إبراھيم الطالقاني فقال ثقة أخبرني األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخالل 

إبراھيم بن إسحاق الطالقاني أبو إسحاق ثقة ثبت كان حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدي حدثنا 
يقول باألرجاء أخبرنا بن المفضل أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو أحمد بن فارس حدثنا البخاري قال 
إبراھيم بن إسحاق بن عيسى أبو إسحاق الطالقاني كان حيا سنة أربع عشرة ومائتين قرأت بخط أبي عبد هللا محمد 

أحمد بن محمد بن سليمان البخاري المعروف بغنجار الحافظ توفي أبو إسحاق إبراھيم بن إسحاق بن عيسى  بن
 الطالقاني بمرو في سنة خمس عشرة ومائتين 

إبراھيم بن إسحاق بن أبي العنبس أبو إسحاق الزھري القاضي الكوفي سمع جعفر بن عون العمري  - 3057
بن عبيد الطنافسي روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا ومحمد بن خلف وكيع وأحمد وإسحاق بن منصور السلولي ويعلى 

بن إسماعيل اآلدمي وشعيب بن محمد الذارع ويحيى بن صاعد وعامة الكوفيين وولي قضاء مدينة المنصور بعد 
لى قضاء أحمد بن محمد بن سماعه وكان ثقة خيرا فاضال دينا صالحا وقال محمد بن خلف وكيع كتبت عنه وھو ع

مدينة المنصور في سنة ثالث وخمسين ومائتين أخبرني األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن الحسن حدثنا إبراھيم 
بن محمد بن عرفة قال سنة ثالث وخمسين ومائتين فيھا ولى بن أبى العنبس قضاء مدينة السالم بعد بن سماعه 

قال صرف أحمد بن محمد بن سماعه واستقضى مكانه  أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر
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إبراھيم بن إسحاق بن أبي العنبس وذلك في سنة ثالث وخمسين وكان تقلد قضاء الكوفة وھذا رجل جليل القدر 
صالح العلم حسن الدين ومن أصحاب الحديث حمل الناس عنه حديثا كثيرا وكان سبب صرفه أن الموفق أراد منه أن 

ل االيتام على سبيل القرض فأبى أن يدفعھا وقال ال وهللا وال حبة منھا فصرفه عن الحكم في سنة أربع يدفع إليه أموا
وخمسين ومائتين ورد إلى قضاء الكوفة حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن أبي الحسن الدارقطني قال إبراھيم بن أبي 

مد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان قال سمعت أحمد العنبس الكوفي ثقة أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال سمعت أبا مح
بن محمود بن صبيح يقول ومات إبراھيم بن أبي العنبس قاضي الكوفة سنة سبع وسبعين يعني ومائتين أخبرنا محمد 
ة بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرأ علي بن المنادي وأنا أسمع قال وإبراھيم بن أبي العنبس قاضي الكوف

 أخبرنا أنه مات يوم الثلثاء لثالث بقين من ربيع اآلخر سنة سبع وسبعين وقد بلغ ثالثا وتسعين سنة 

إبراھيم بن إسحاق بن إبراھيم بن مھران بن عبد هللا أبو إسحاق الثقفي السراج النيسابوري أخو إسماعيل  - 3058
ألعلى بن حماد النرسي ومحمد بن معاوية وعبد ومحمد سمع يحيى بن يحيى التميمي ويزيد بن صالح الفراء وعبد ا

الجبار بن عاصم ويحيى بن الحماني وأبا الربيع الزھراني ويعقوب بن حميد بن كاسب وأبا مصعب أحمد بن أبي 
بكر الزھري وإسحاق بن راھويه وأحمد بن حنبل ووھب بن بقية وأبا بكر بن أبي شيبة وعبيد هللا القواريري 

مد بن رافع روى عنه أخوه محمد بن إسحاق ويحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد وإسحاق بن شاھين ومح
وأبو الحسين بن المنادى ومحمد بن عبد هللا بن عتاب وأبو سھل بن زياد ومحمد بن عبد هللا الشافعي وغيرھم وكان 

في منزله وھو أكبر إخوته  قد نزل بغداد وأقام بھا إلى حين وفاته وكان أحمد بن حنبل يحضره ويفطر عنده وينبسط
وقال الدارقطني كان ثقة أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان حدثنا 
إبراھيم بن إسحاق السراج النيسابوري حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبثر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 

حاب النبي صلى هللا عليه و سلم أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ان الشمس أبي ليلى عن رجل من أص
والقمر آيتان من آيات هللا فإذا انكسفتا فافزعوا إلى الصالة أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا أبو عبد 

راھيم بن إسحاق السراج أخو أبي العباس هللا محمد بن عبد هللا بن احمد الصفار األصبھاني إمالء حدثنا أبو إسحاق إب
ببغداد حدثنا محمد بن معاوية النيسابوري حدثنا محمد بن صفوان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن هللا تعالى ينزل في كل يوم مائة رحمة ستين منھا على الطائفين بالبيت وعشرين 

ين على سائر الناس حدثني الحسن بن محمد الخالل عن أبي الحسن الدارقطني قال إبراھيم بن على أھل مكة وعشر
إسحاق السراج ثقة أخبرني محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت محمد بن إسماعيل 

ن سنة وتوفى في ذي الحجة اليشكري يقول سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق يقول أقام أخى إبراھيم ببغداد خمسي
من سنة إحدى وثمانين ومائتين ھكذا قال وھو وھم أراه من اليشكري والصواب ما أخبرنا محمد بن عبد الواحد 
حدثنا محمد بن العباس قال قرأ على بن المنادى وأنا أسمع قال إبراھيم بن إسحاق النيسابوري المعروف بالسراج في 

ئتين مات كان ينزل الجانب الغربي نواحى قطيعة الربيع وكذلك ذكر وفاته محمد صفر سنة ثالث وثمانين يعنى وما
بن مخلد فيما قرأت بخطه ثم أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان إبراھيم بن إسحاق السراج توفى سنة 

الفرج بن الحجاج عن أبي  ثالث وثمانين ومائتين وأخبرنا احمد بن علي بن الحسين التوزي قال قرأنا على احمد بن
العباس بن سعيد قال توفى إبراھيم بن إسحاق السراج النيسابوري ببغداد لعشر خلت من صفر سنة ثالث وثمانين 

 ومائتين 

إبراھيم بن إسحاق بن إبراھيم بن بشير بن عبد هللا بن ديسم أبو إسحاق الحربي ولد في سنة ثمان وتسعين  - 3059
لفضل بن دكين وعفان بن مسلم وعبد هللا بن صالح العجلي وموسى بن إسماعيل التبوذكي وأبا ومائة وسمع أبا نعيم ا

عمر الحوضي ومسددا وعبيد هللا بن محمد بن عائشة وعمرو بن مرزوق وسعيد بن سليمان الواسطي وعلي بن 
ار بن الريان الجعد وخلف بن ھشام وعاصم بن علي ومحمد بن مقاتل المروزي وأحمد بن يونس ومحمد بن بك

وقتيبة بن سعيد ويحيى بن الحماني وأحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وعبيد هللا القواريري وخلقا من أمثالھم 
روى عنه موسى بن ھارون الحافظ ويحيى بن صاعد وأبو بكر بن أبي داود والحسين المحاملي ومحمد بن مخلد 
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بن دينار وعثمان بن عبدويه وعبيد هللا بن أحمد بن بكير وأبو وأبو بكر بن األنباري النحوي وإبراھيم بن حبيش 
عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وأبو عمر الزاھد صاحب ثعلب وأبو سھل بن زياد ومحمد بن علي بن 
علوان المقرئ والقاضي أبو الحسين بن األشناني ومحمد بن عبد هللا الشافعي وعمر بن جعفر بن سلم وأبو بكر بن 
مالك القطيعي وغيرھم وكان إماما في العلم رأسا في الزھد عارفا بالفقه بصيرا باألحكام حافظا للحديث مميزا لعلله 
قيما باألدب جماعا للغة وصنف كتبا كثيرة منھا غريب الحديث وغيره وكان أصله من مرو قرأت في كتاب أبي بكر 

اھيم بن حبيش يقول سمعت أبا إسحاق إبراھيم بن إسحاق بن محمد بن عبد هللا بن بشران بخظه سمعت أبا إسحاق إبر
إبراھيم بن بشير بن عبد هللا بن ديسم المروزي قال أمي تغلبية وكان أخوالي نصارى أكثرھم فقلت له لم سميت 
إبراھيم الحربي فقال صحبت قوما من الكرخ على الحديث وعندھم ما جاز قنطرة العتيقة من الحربية فسموني 

بذلك وقال قطائعنا في المراوزه يعني عندنا في الكابلية كان لي فيھا اثنين وعشرين دارا وبستانا قال بن الحربي 
حبيش وكان يصف لنا نخلة نخلة ودارا دارا قال فبعتھا وأنفقتھا على الحديث وورثت من خال بحواليا عشرين ومائة 

وال فرعا فذھبت إلى اآلن أخبرنا أبو عمر عبد الواحد جريب فيھا رطبة فلم أفرغ لھا وال ذھبت أخذت منھا ال أصال 
بن محمد بن عبد هللا بن مھدي قال أخبرنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا علي بن عبد 

أبيه العزيز الوراق وإبراھيم بن إسحاق قاال حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو العنبس زاد بن عبد العزيز سعيد بن كثير عن 
عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھذا حديث بن عبد العزيز وقال إبراھيم 
عن أبي العنبس عن أبيه قال قالت عائشة ان كنت ألحك المنى وقالت باصبعھا في راحتھا لم تزدنا على ھذا شيئا 

رنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق بن إبراھيم بن الخليل الجالب أخبرنا أحمد بن أبي جعفر حدثنا محمد بن العباس أخب
قال سمعت إبراھيم الحربي يقول رأيت أبا سلمة الخزاعي الذي روى عنه أحمد بن حنبل ولم أسمع منه وكان ينزل 
ربض حمزة ورأيت يحيى بن غيالن وكان ينزل دار أبي زيد ولم أسمع منه وكان عنده عن أبي عوانة ومفضل وكل 

ر عندنا فاره فھو من حمام يحيى بن غيالن قيل له رأيت أبا كامل يعنى مظفر بن مدرك قال ال لم أره وكان ينزل طي
عندنا ھا ھنا ومات في سنة مات روح بن عبادة وكان يسمع منه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وكانا أول ما جاءا 

وا فحدثھم وكان ثقة ليس به بأس أخبرني على بن أحمد إليه لم يحدثھم سنة شيئا فعدوا األيام فلما تمت سنة جاؤ
الرزاز حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي قال سمعت إبراھيم الحربي يقول جئت عارم بن الفضل فطرح 
لي حصيرا على الباب ثم خرج إلى فقال لي مرحبا أيش كان خبرك ما رأيتك منذ مدة قال إبراھيم وما كنت جئته قبل 

ثم قيده بقيد ... فاستفد حلما وعلما ... ... ائت حماد بن زيد ... أيھا الطالب علما ... فقال لي قال بن المبارك  ذلك
والقيد بقيد وجعل يشير على أصبعه مرارا فعلمت أنه قد اختلط فتركته وانصرفت أخبرني محمد بن جعفر بن غيالن 

عمرو بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الطومارى الشروطي أخبرنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن 
قال جئت إلى إبراھيم الحربي وقد فاتني حديث فأخذته وجئت إليه فقلت قد فاتني ھذا الحديث فقال لي ضعه على 
رأسك فوضعت الجزء على رأسي وكان إلى جنبه محمد بن خلف وكيع فقال له يا سيدي ھذا من ولد عبد الملك بن 

ني ثم قال حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عفان ثم قال لوكيع لو قلت لك حدثنا عفان من أين كنت تعلم فقال جريج فأدنا
رجل من أھل خراسان يا أبا إسحاق لو قلت فيما لم تسمع من عفان سمعت ما حول هللا ھذه الوجوه إليك أخبرني أبو 

 محمد بن عبد هللا بن محمد الحافظ بنيسابور قال بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي حدثنا أبو عبد هللا
سمعت أبا عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار يقول سمعت إبراھيم بن إسحاق الحربي وحدث عن حميد بن زنجويه 
عن عبد هللا بن صالح العجلي بحديث فقال اللھم لك الحمد ورفع يديه فحمد هللا ثم قال عندي عن عبد هللا بن صالح 

لي قمطر وليس عندي عن حميد غير ھذا الطبق وأنا أحمد هللا على الصدق قال أبو عبد هللا الحافظ زادني فيه العج
بعض أصحابنا عن أبي عبد هللا الصفار قال فقام رجل من المجلس فقال يا أبا إسحاق لو قلت فيما لم تسمع سمعت لم 

وراق حدثنا علي بن عبد هللا بن جھضم الھمذاني حدثنا يقبل هللا بھذه الوجوه عليك حدثنا عبد العزيز بن علي ال
الخالدي حدثنا أحمد بن عبد هللا بن خالد بن ماھان ويعرف بابن أسد قال سمعت إبراھيم بن إسحاق يقول أجمع عقالء 
كل أمة أنه من لم يجر مع القدر لم يتھنأ بعيشه كان يكون قميصي أنظف قميص وازاري أوسخ إزار ما حدثت نفسي 

نھما يستويان قط وفرد عقبي مقطوع وفرد عقبي اآلخر صحيح أمشي بھما وأدور بغداد كلھا ھذا الجانب وذلك أ
الجانب ال أحدث نفسي أني أصلحھا وما شكوت إلى أمي وال إلى اخوتي وال الي امرأتي وال الي بناتي قط حمى 
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يقة خمسا وأربعين سنة ما أخبرت بھا أحدا وجدتھا الرجل ھو الذي يدخل غمه على نفسه وال يغم عياله كان بي شق
قط ولي عشر سنين أبصر بفرد عين ما أخبرت به أحدا وأفنيت من عمري ثالثين سنة برغيفين ان جاءتني بھما أمي 
أو أختي أكلت واال بقيت جائعا عطشان إلى الليلة الثانية وأفنيت ثالثين سنة من عمري برغيف في اليوم والليلة ان 

تي أو إحدى بناتي به أكلته واال بقيت جائعا عطشان إلى الليلة األخرى واالن آكل نصف رغيف وأربع جائتني امرأ
عشرة تمرة ان كان برنيا أو نيفا وعشرين ان كان دقال ومرضت ابنتي فمضت امرأتي فاقامت عندھا شھرا فقام 

نا بدانقين فقام نفقة شھر رمضان افطاري في ھذا الشھر بدرھم ودانقين ونصف ودخلت الحمام واشتريت لھم صابو
كله بدرھم وأربعة دوانق ونصف أخبرني عبيد هللا بن أبي الفتح حدثنا عمر بن أحمد بن ھارون المقرئ أن أبا القاسم 
بن بكير حدثه قال سمعت إبراھيم الحربي يقول ما كنا نعرف من ھذه األطبخة شيئا كنت أجيء من عشى الي عشى 

انة مشوية أو لعقة بن أو باقة فجل وقال عمر سمعت أبا علي الخياط المعروف بالميت يقول وقد ھيأت لي أمي باذنج
كنت يوما جالسا مع إبراھيم على باب داره فلما أن أصبحنا قال لي يا أبا علي قم إلى شغلك فان عندي فجلة قد أكلت 

هللا بن محمد بن محمد بن حمدان قال  البارحة خضرھا أقوم أتغذى بجزرتھا حدثني أبو القاسم األزھري حدثنا عبيد
سمعت أبا بكر بن أيوب العكبري يقول سعمت الحربي يعني إبراھيم يقول ما تروحت وال روحت قط وال أكلت من 
شيء واحد في يوم مرتين حدثني علي بن محمد بن الحسن الحربي حفظا قال سمعت أبا الحسين بن سمعون يقول 

اضاقة فمضيت إلى إبراھيم الحربي ألبثه ما أنا فيه فقال لي ال يضيق صدرك  قال أحمد بن سلمان القطيعي ضقت
فان هللا من وراء المعونة واني ضقت مرة حتى انتھى أمري في االضاقة إلى أن عدم عيالي قوتھم فقالت لي الزوجة 

ننت بذاك وقلت ھب اني وإياك نصبر فكيف نصنع بھاتين الصبيتين فھات شيئا من كتبك حتى نبيعه أو نرھنه فض
اقترضي لھما شيئا وانظريني بقية اليوم والليلة وكان لي بيت في دھليز داري فيه كتبي فكنت أجلس فيه للنسخ 
وللنظر فلما كان في تلك الليلة إذا داق يدق الباب فقلت من ھذا فقال رجل من الجيران فقلت أدخل فقال اطفيء 

ت أدخل فدخل وترك إلى جانبي شيئا وانصرف فكشفت عن السراج السراج حتى أدخل فكبيت على السراج شيئا وقل
ونظرت فإذا منديل له قيمة وفيه أنواع من الطعام وكاغد فيه خمسمائة درھم فدعوت الزوجة وقلت أنبھي الصبيان 
حتى يأكلوا ولما كان من الغد قضينا دينا كان علينا من تلك الدراھم وكان وقت مجيء الحاج من خراسان فجلست 
علي بابي من غد تلك الليلة وإذا جمال يقود جملين عليھما حمالن ورقا وھو يسأل عن منزل إبراھيم الحربي فانتھى 
الي فقلت أنا إبراھيم الحربي فحط الحملين وقال ھذان الحمالن أنفذھما لك رجل من أھل خراسان فقلت من ھو فقال 

بن الحسين بن محمد بن عبد هللا القاضي بالدينور حدثنا أبو قد استحلفني أن ال أقول من ھو أخبرني أبو نصر أحمد 
بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال سمعت أبا عثمان الرازي يقول جاء رجل من أصحاب المعتضد 
إلى إبراھيم الحربي بعشرة آالف درھم من عند المعتضد يسأله عن أمر أمير المؤمنين تفرقة ذلك فرده فانصرف 

ثم عاد فقال ان أمير المؤمنين يسألك أن تفرقه في جيرانك فقال عافاك هللا ھذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فال  الرسول
نشغلھا بتفرقته قل ألمير المؤمنين ان تركتنا واال تحولنا من جوارك حدثني األزھري أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن 

جبلي قال اعتل إبراھيم الحربي علة حتى أشرف على الموت الحسن حدثنا أحمد بن مروان حدثنا أبو القاسم بن ال
فدخلت إليه يوما فقال لي يا أبا القاسم أنا في أمر عظيم مع ابنتي ثم قال لھا قومي اخرجي إلى عمك فخرجت فألقت 
رة على وجھھا خمارھا فقال إبراھيم ھذا عمك كلميه فقالت لي يا عم نحن في أمر عظيم ال في الدنيا وال في اآلخ

الشھر والدھر ما لنا طعام اال كسر يابسة وملح وربما عدمنا الملح وباألمس قد وجه إليه المعتضد مع بدر ألف دينار 
فلم يأخذھا ووجه إليه فالن وفالن فلم يأخذ منھا شيئا وھو عليل فالتفت الحربي إليھا وتبسم فقال لھا يا بنية إنما خفت 

تلك الزاوية فنظرت فإذا كتب فقال ھناك اثنا عشر ألف جزء لغة وغريب كتبتھا الفقر قالت نعم فقال لھا انظري إلى 
بخطي إذا مت فوجھي في كل يوم بجزء تبيعيه بدرھم فمن كان عنده اثنا عشر ألف درھم ليس ھو فقير أخبرني 

وي يقول الحسن بن علي الجوھري حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد اللغ
سمعت ثعلبا يقول ما فقدت إبراھيم الحربي من مجلس لغة أو نحو خمسين سنة قال أبو عمر وسمعت ثعلبا يقول ذلك 
مرارا قال محمد بن العباس وسمعت أبا الحسين بن المنادى يقول سمعت أحمد بن يحيى يقول ما فقدت إبراھيم 

 بن أبي الفتح قال قال عمر بن أحمد بن ھارون المقرئ الحربي من مجلس نحو أو لغة خمسين سنة حدثني عبيد هللا
قال لنا أبو القاسم بن بكير سمعت إبراھيم يقول بقيت على سور الرھينة عشرين سنة أكتب حدثني األزھري قال 
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سمعت أبا سعد عبد الرحمن بن محمد اإلستراباذي يقول سمعت أبا أحمد بن عدي يقول سمعت أبا عمران األشيب 
رجل إلبراھيم الحربي كيف قويت على جميع ھذه الكتب قال فغضب وقال بلحمي ودمي أخبرني عبد هللا يقول قال 

بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال سمعت أبا بكر الشافعي يقول قال إبراھيم الحربي ما أخذت على علم قط أجرا 
عن مسألة فأجبته فقال للغالم أعطه بقيراط اال مرة واحدة فاني وقفت على بقال فوزنت له قيراطا اال فلسا فسألني 

وال تنقصه شيئا فزادني فلسا أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم بن سعيد الفقيه أخبرنا مقاتل بن محمد بن بنان العكي 
قال سمعت إبراھيم بن إسحاق المعروف بالحربي يقول وقد سألوه عن حديث عباس البقال فقال أخرجت إلى الكبش 

س البقال دانقا اال فلسا فقال يا أبا إسحاق حدثني حديثا في السخاء فلعل هللا يشرح صدري فاعمل شيئا ووزنت لعبا
قال فقلت له نعم روى عن الحسن بن علي أنه كان مارا في بعض حيطان المدينة فرأى أسود بيده رغيف يأكل لقمة 

ى أن شاطرته ولم تغابنه فيه بشيء فقال ويطعم الكلب لقمة إلى أن شاطره الرغيف فقال له الحسن ما حملك عل
استحت عيناي من عينيه أن أغابنه فقال له غالم من أنت فقال غالم أبان بن عثمان فقال والحائط قال ألبان بن 
عثمان فقال له الحسن أقسمت عليك ال برحت حتى أعود إليك فمر واشترى الغالم والحائط وجاء إلى الغالم فقال يا 

قال فقام قائما فقال السمع والطاعة  ولرسوله ولك يا موالي قال وقد اشتريت الحائط وأنت حر  غالم قد اشتريتك
لوجه هللا والحائط ھبة مني إليك قال فقال الغالم يا موالي قد وھبت الحائط للذي وھبتني له قال فقال عباس البقال 

ما يريد فقلت وهللا ال أخذت اال بدانق اال فلسا أخبرنا  أحسن وهللا يا أبا إسحاق ألبي إسحاق دانق اال فلسا أعطه بدانق
أحمد بن أبي جعفر حدثنا محمد بن العباس أخبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجالب قال قال أبو إسحاق الحربي 
ه كان لنا جار نخاس في البيت يقال له عباس قد أتى عليه خمس وثمانون سنة قال فسألته امرأة عن مسألة فقالت ل

زوج ابنتي طلقھا قال فرضيت أنت وأبوھا قالت ال قال ال يجوز حتى ترضى االم واألب قال فقالت له قد سألت أبا 
إسحاق فقال قد طلقت قال فقال ويدري أبو إسحاق أنا أبصر من أبي إسحاق واعلم وأكبر أنا ألقيت على أبي إسحاق 

ا عبد الرحمن بن عمر التجيبي حدثنا محمد بن إسحاق مسألة فلم يخرج منھا حدثني محمد بن علي الصوري أخبرن
الملحمي القاضي قال سمعت عبد هللا بن أحمد يقول كان أبي يقول امض إلى إبراھيم الحربي حتى يلقى عليك 
الفرائض أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال قال لنا أبو بكر محمد بن عبد هللا الشافعي لما مات سعيد بن أحمد بن حنبل 

راھيم يعني الحربي إلى عبد هللا بن أحمد فقام إليه عبد هللا فقال تقوم إلى قال لم ال أقوم وهللا لو رآك أبي لقام جاء إب
إليك قال وهللا لو رأى بن عيينة أباك لقام إليه حدثني عبد العزيز بن أبي طاھر الصوفي حدثني عبد الوھاب بن جعفر 

 بن أحمد بن زبر حدثني أبي قال قال لي أبو علي الحسين بن فھم وذكر الميداني حدثنا أبو سليمان محمد بن عبد هللا
إبراھيم الحربي وهللا يا أبا محمد ال ترى عيناك مثل أبي إسحاق أيام الدنيا ولقد رأيت وجالست الناس من صنوف 

أبو بكر أحمد بن  أھل العلم والحذق بكل فن منه فما رأيت رجال أكمل في ذلك كله من أبي إسحاق رحمه هللا أخبرني
عبد الواحد المنكدري حدثنا أبو عبد هللا محمد بن الحافظ بنيسابور قال سمعت محمد بن صالح القاضي يقول ال نعلم 
أن بغداد أخرجت مثل إبراھيم بن إسحاق الحربي في األدب والفقه والحديث والزھد حدثني محمد بن أبي الحسن 

بن الطل األنباري بھا أخبرنا أبو بكر أحمد بن يعقوب بن أبي عبد هللا  الساحلي أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد
القرنجلي اللخمي حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن إسحاق الحربي وما رأيت بعيني مثله أخبرنا علي بن أبي علي المعدل 

إبراھيم الحربي يقول  حدثنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق بن الخليل البزاز قال سمعت
في كتاب أبي عبيد غريب الحديث ثالثة وخمسون حديثا ليس لھا أصل قد علمت عليھا في كتاب السروى منھا أتت 
امرأة النبي صلى هللا عليه و سلم وفي يدھا مناجد ونھى النبي صلى هللا عليه و سلم عن لبس السراويالت المخرفجة 

ھل قاه وقال عمر للنبي صلى هللا عليه و سلم لو أمرت بھذا البيت فسفر وعن النبي وأتى النبي صلى هللا عليه و سلم أ
صلى هللا عليه و سلم انه قال للنساء إذا جعتن خجلتن وإذا شبعتن دقعتن أخبرني أبو الفرج الطناجيري حدثنا محمد 

لعباس بن مسروق قال قال لي بن عبيد هللا بن جعفر بن حمدان القصرى حدثنا جعفر بن محمد بن نصير حدثنا أبو ا
إبراھيم الحربي ال تحدث فتسخن عينك كما سخنت عيني فقلت له فما أعمل قال تطأطيء رأسك وتسكت فقلت فأنت 
لم تحدث قال ليس وجھي من خشب حدثني أبو الفرج عبد الوھاب بن عبد العزيز بن الحارث التميمي قال قرئ على 

عت إبراھيم الحربي يقول لجماعة عنده من تعدون الغريب في زمانكم ھذا فقال أبي الحسين العتكي وانا اسمع قال سم
واحد منھم الغريب من نأى عن وطنه وقال آخر الغريب من فارق احبابه وقال كل واحد منھم شيئا فقال إبراھيم 
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انوه وان الغريب في زماننا رجل صالح عاش بين قوم صالحين ان أمر بالمعروف آزروه وان نھى عن المنكر أع
احتاج إلى سبب من الدنيا مانوه ثم ماتوا وتركوه حدثني الحسن بن محمد الخالل حدثنا أحمد بن محمد بن عمران 
حدثنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه قال اجتمع إبراھيم الحربي وأحمد بن يحيى ثعلب فقال ثعلب إلبراھيم متى 

م إذا علم ما قالوا والى أي شيء ذھبوا فيما قالوا أخبرنا أبو بكر يستغنى الرجل عن مالقاة العلماء فقال له إبراھي
أحمد بن محمد بن أبي جعفر األخرم أخبرنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر الطوماري حدثنا محمد بن 

را قال خلف وكيع قال كان إلبراھيم الحربي بن وكان له إحدى عشرة سنة قد حفظ القرآن ولقنه من الفقه شيئا كثي
فمات فجئت أعزيه قال فقال لي كنت أشتھي موت ابني ھذا قال قلت يا أبا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول مثل ھذا في 
صبي قد أنجب ولقنته الحديث والفقه قال نعم رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت وكأن صبيانا بايديھم قالل فيھا ماء 

م حار شديد حره قال فقلت الحدھم أسقني من ھذا الماء قال فنظر إلى وقال يستقبلون الناس يسقونھم وكأن اليوم يو
ليس أنت أبي فقلت فايش أنتم قال فقال نحن الصبيان الذين متنا في دار الدنيا وخلفنا آباءنا نستقبلھم فنسقيھم الماء قال 

العكي قال حضرت مع أبي وأخي  فلھذا تمنيت موته أخبرنا عمر بن إبراھيم الفقيه أخبرنا مقاتل بن محمد بن بنان
عند أبي إسحاق يعني إبراھيم الحربي فقال إبراھيم ألبي ھؤالء أوالدك قال نعم قال احذر ال يرونك حيث نھاك هللا 
فتسقط من أعينھم أخبرنا الحسن بن أبي بكر حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا الشافعي قال سمعت إبراھيم الحربي 

المديني قمطر ال أحدث عنه بشيء ألني رأيته مع المغرب وبيده نعله مبادرا فقلت إلى أين يقول عندي عن علي بن 
قال ألحق الصالة مع أبي عبد هللا قلت من أبو عبد هللا قال بن أبي داود فقلت وهللا الحدثت عنك أخبرنا الحسين بن 

ن حدثنا أبو علي أحمد بن الحسين شعبة محمد أخو الخالل أخبرنا إبراھيم بن عبيد هللا بن إبراھيم السقطي بجرجا
حدثنا أحمد بن جعفر الھاشمي حدثنا محمد بن عبيد هللا الكاتب قال كنت يوما عند محمد بن يزيد المبرد فأنشدني 
ھذين البيتين جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطن فليعجب الناس مني أن لي بدنا ال 

بال بدن ثم قال ما أظن قالت الشعراء أحسن من ھذا فقلت وال قول اآلخر قال ھيه قلت الذي روح فيه ولي روح 
من أن أعيش وأنتم ... فاآلن ألقى الناس معتذرا ... ... ما ھكذا كان الذي يجب ... فارقتكم وجئت بعدكم ... يقول 
... ... جسدي وأخرى حازھا بلد ...  روحان لي روح تضمنھا... قال وال ھذا قلت وال قول خالد الكاتب ... غيب 

قال وال ھذا قلت أنت إذا ھويت الشيء ملت إليه ولم تعدل إلى ... بمكانھا تجد الذي أجد ... وأظن غائبتي كشاھدتي 
ما تنظر ... غابوا فصار الجسم من بعدھم ... غيره قال ال ولكنه الحق فأتيت ثعلبا فأخبرته فقال ثعلب أال أنشدته 

ما ضرك الفقد لنا ... ياخجلتي منه ومن قوله ... ... إذا رأوني بعدھم حيا ... بأي وجه أتلقاھم ... ... يا العين له ف
قال بعد ... يا حيائي ممن أحب إذا ما ... قال فأتيت إبراھيم بن إسحاق الحربي فأخبرته فقال أال أنشدته ... شيا 

قال فرجعت إلى المبرد ... لما نأى لكنت تموت ... لصحة لو صدقت الھوى حبيبا على ا... ... الفراق أني حييت 
فقال أستغفر هللا اال ھذين البيتين يعني بيتي إبراھيم أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز 
بھمذان حدثنا محبوب بن محمد البرديجي قاضي سراوان قال أنشدنا أبو سعيد الحسن بن زكريا العدوى ببغداد قال 

... أليس شوقي وفيض دمعي ... ... أحسن من ذلة المحب ... أنكرت ذلى فأى شيء ... أنشدني إبراھيم الحربي 
 وضعف جسمي شھود حبي 

قال إبراھيم ھؤالء شھود ثقات أخبرني األزھري قال أنشدنا الحسين بن أحمد الصيرفي قال أنشدنا أبو علي الطوسي 
... اثنان إذا عدا ... ربي وقد قرأ رجل ضرير عنده فلم يكن طيب الصوت قال أنشدنا بعض أصحابنا إلبراھيم الح

أخبرنا أبو محمد عبد الملك بن محمد بن سلمان ... وأعمى ماله صوت ... فقير ماله زھد ... ... فخير لھم الموت 
ھري قال سمعت العطار أخبرنا أبو الفضل عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري حدثنا أبي عبد الرحمن بن محمد الز

إبراھيم الحربي يقول ما أنشدت بيتا من الشعر قط اال قرأت بعده قل ھو هللا أحد ثالث مرات أخبرني محمد بن جعفر 
فيوشك للمعالج أن ... إذا مات المعالج من سقام ... بن عالن أخبرنا أبو علي الطومارى قال أنشدنا إبراھيم الحربي 

لغفار بن عبد الواحد األرموي قال سمعت أبا يعلى الحافظ القزويني يقول سمعت حدثني أبو النجيب عبد ا... يموت 
حمزة بن محمد العلوي يقول سمعت عيسى بن محمد الطومارى يقول دخلنا على إبراھيم الحربي وھو مريض وقد 

فبكى ثم أنشأ  كان يحمل ماؤه إلى الطبيب وكان يجيء إليه فيعالجه فجاءت الجارية وردت الماء وقالت مات الطبيب
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حدثني الحسن بن أبي الطيب حدثنا عمر بن ... فيوشك للمعالج أن يموت ... إذا مات المعالج من سقام ... يقول 
أحمد الواعظ حدثنا علي بن الحسن البزاز قال سمعت إبراھيم بن إسحاق الحربي يقول وقد دخل عليه قوم يعودونه 

وأجدني أذوب عضوا ... دب في البالء سفال وعلوا ... ما قال الشاعر فقالوا كيف تجدك يا أبا إسحاق قال أجدني ك
حدثني األزھري قال قال أبو الحسن ... فتذكرت طاعة هللا نضوا ... بليت جدتي بطاعة نفسي ... ... فعضوا 

كان إماما الدارقطني إبراھيم الحربي ثقة ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أنه سأل الدارقطني عن إبراھيم الحربي فقال 
وكان يقاس بأحمد بن حنبل في زھده وعلمه وورعه وحدثني عبيد هللا بن أبي الفتح عن أبي الحسن الدارقطني قال 
أبو إسحاق إبراھيم بن إسحاق الحربي امام مصنف عالم بكل شيء بارع في كل علم صدوق مات ببغداد سنة خمس 

إسماعيل بن علي الخطبي قال ومات أبو إسحاق إبراھيم بن  وثمانين ومائتين أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا
إسحاق الحربي يوم اإلثنين لتسع بقين من ذي الحجة ودفن يوم الثالثاء لثمان بقين من ذي الحجة سنة خمس وثمانين 
ومائتين وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي في شارع باب األنبار وكان الجمع كثيرا جدا وكان يوما في عقب 

 ر ووحل ودفن في بيته رحمه هللا مط

إبراھيم بن إسحاق أبو إسحاق األنصاري ويعرف بالغسيلي ألنه من ولد حنظلة بن عبد هللا غسيل المالئكة  -  3060
نزل نيسابور وحدث بھا عن أبي إبراھيم الترجماني وعبد األعلى بن حماد النرسي ومحمد بن سليمان لوين ومجاھد 

ومحمد بن بشار بندار ومحمد بن المثنى وعمرو بن علي وغيرھم روى عنه محمد بن بن موسى وأحمد بن منيع 
يعقوب الشيباني المعروف باألخرم ومحمد بن داود بن سليمان الزاھد ومحمد بن أحمد بن يحيى الحيري وكان غير 

و جعفر محمد بن ثقة وھو إبراھيم بن إسحاق بن عيسى بن سلمة بن سليمان بن عبد هللا بن حنظلة ھكذا نسبه أب
صالح بن ھانئ النيسابوري وقال أبو حاتم محمد بن حبان البستي ھو إبراھيم بن إسحاق بن إبراھيم بن عيسى بن 
محمد بن مسلمة بن سليمان بن عبد هللا بن حنظلة الغسيل أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم 

دثنا إبراھيم بن إسحاق البغدادي األنصاري حدثنا عبد األعلى بن حماد الضبي حدثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ح
بحديث ذكره وأخبرني بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى الجيري حدثنا إبراھيم 

عن أبي بن إسحاق الغسيلي حدثنا لوين محمد بن سليمان المصيصي حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة 
موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال نكاح اال بولي قال بن نعيم سمعت محمد بن العباس الضبي يذكر 
أن الغسيلي لما حدث بھراة بھذا الحديث شنعوا عليه وأنكروه وقالوا ھذا حديث علي بن حجر قرأت على القاضي 

لمروزي قال سمعت محمد بن يحيى البوشنجي يقول خرج أبي العالء الواسطي عن أبي حامد أحمد بن الحسين ا
إبراھيم بن إسحاق الغسيلي من نيسابور فورد ھراة وأقام بھا مدة ثم جائنا إلى بوسنج وأقام عندنا فسمعنا منه كتبه 

 المصنفة وتوفي ببوسنج سنة ثالث وتسعين يعني ومائتين 

دالني من أھل سر من رأى حدث عن إسحاق بن أبي إبراھيم بن إسحاق بن أبي خضرون أبو إسحاق الصي - 3061
إسرائيل ومحمد بن المثنى العنزي روى عنه عبد هللا بن عدي وأبو بكر اإلسماعيلي الجرجانيان اال أن بن عدي قال 
ھو إبراھيم بن محمد بن عيسى بن أبي خضرون فا أعلم أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب أخبرنا أبو بكر 

ا إبراھيم بن إسحاق بن أبي خضرون صيدناني بسر من رأى إمالء من حفظه حدثنا محمد بن اإلسماعيلي حدثن
المثنى حدثنا روح بن عبادة حدثنا مسلمة بن الصلت الشيباني عن زياد وھو بن أبي حسان قال سمعت أنس بن مالك 

ين مغفرة واحدة منھا فيھا صالح يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أغاث ملھوفا غفر هللا له ثالثا وسبع
 أمره كله واثنتان وسبعون درجات له عند هللا يوم القيامة 

إبراھيم بن إسحاق بن إبراھيم بن يعقوب أبو إسحاق الشيرجي الخضيب الحنبلي حدث عن عباس الدوري  -  3062
الثالج أنه سمع منه أخبرنا وعلي بن داود القنطري ويحيى بن أبي طالب روى عنه أبو الحسن الدارقطني وذكر بن 

السمسار حدثنا الصفار حدثنا بن قانع أن إبراھيم الشيرجي صاحب المروزي مات في جمادي اآلخرة من سنة اثنتين 
وثالثين وثالثمائة حدثني أبو يعلى الفرا الحنبلي قال مات أبو إسحاق الشيرجي صاحب المروزي في سنة اثنتين 

 بو عمر حمزة بن القاسم الھاشمي ودفن عند قبر أحمد بن حنبل وثالثين وثالثمائة وصلى عليه أ
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إبراھيم بن إسحاق بن بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة أبو إسحاق األسدي سكن دمشق وحدث  -  3063
 بھا عن جده بشر بن موسى روى عنه أبو الفتح بن مسرور البلخي 

حاق األصبھاني الحافظ نسبه أبو نعيم أحمد بن عبد هللا سكن إبراھيم بن أورمة بن سياوش بن فروخ أبو إس -  3064
بغداد وكان ينتقي الحديث على شيوخھا وحدث شيئا يسيرا عن عاصم بن النضر األحول وصالح بن حاتم بن وردان 
وعمرو بن علي الصيرفي ونصر بن علي الجھضمي وأبي حاتم السجستاني روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وأبو 

بن مسروق الطوسي ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي وغيرھم وقال لي أبو نعيم الحافظ إبراھيم بن  العباس
أورمة المفيد فاق أھل عصره في المعرفة والحفظ أقام بالعراق يكتبون بفائدته توفي بعد سنة سبعين ومائتين 

فتنة البصرة فلم يخرج له كبير حديث حدث بأصبھان وقيل توفي ببغداد سنة إحدى وسبعين ومائتين أصيب بكتبه أيام 
عنه أبو داود السجستاني ھذا كله قول أبي نعيم قلت وفي تاريخ وفاة إبراھيم بن أورمة المذكور ھا ھنا وھم ألن 
إبراھيم توفي قبل سنة سبعين عندنا ببغداد ال بأصبھان وسنذكر ذلك ان شاء هللا أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا القاضي 

حمد محمد بن أحمد بن إبراھيم حدثنا محمد بن يحيى يعنى بن منده قال سمعت إبراھيم بن أورمة يقول حدثني أبو أ
عاصم بن النضر األحول حدثنا معتمر بن سليمان عن سفيان الثوري عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن 

يمينك وأخبرنا أبو نعيم حدثنا عبد هللا بن محمد أبيه أن النبي صلى هللا عليه و سلم رأى رجال يأكل بشماله فقال كل ب
بن عثمان الواسطي حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال سمعت إبراھيم بن أورمة يقول حدثنا صالح بن 
حاتم بن وردان حدثنا أبي عن أيوب عن منصور عن أبي وائل عن عبد هللا قال علمنا رسول هللا صلى هللا عليه و 

د الحديث أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد هللا الحنائي حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخالدي إمالء حدثنا سلم التشھ
أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثني إبراھيم بن أورمة األصبھاني حدثني أبو حاتم السجستاني حدثنا األصمعي قال 

... ما أقبح التيه بال جود ... ام فقال نافع بن أبي نعيم جلس يوما إلى نافع بن أبي نعيم رجل فيه بذخ تياه صلف ثم ق
أخبرني أبو نصر أحمد بن ... يجل عن وصف وتحديد ... ما التيه اال ثقل في الفتى ... ... والتيه شيء غير محمود 

ن محمد الحسين بن محمد القاضي بالدينور قال سمعت أبا بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني يقول حدثنا عبد هللا ب
القزويني قال سمعت أبا علي القھستاني يقول إلسماعيل بن إسماعيل القاضي سنة أربع وستين ومائتين أيھا القاضي 
قد رأيت شيوخا أحمد ويحيى وعلي وبن أبي شيبة وزھير وخلف واني لم أستكثر منھم فلو أن إبراھيم األصبھاني 

عيل صدقت ما أبعدت ما أبعدت أخبرنا القاضي أبو العالء كان في عصرھم لكان كاحدھم أو يقدمھم فقال له إسما
محمد بن علي الواسطي حدثنا أبو القاسم على بن أحمد بن إبراھيم بن ثابت الحافظ الرازي ببغداد حدثنا عمر بن 
سھل بن إسماعيل الحافظ قال سمعت البرديجي يقول قلت لفضلك الرازي تعرف السدى عن أبي الضحى عن 

باس المرجان اللؤلؤ الكبار فقال ليس من ھذا شيء فاتينا إبراھيم بن أورمة األصبھاني فقلت يا أبا مسروق عن بن ع
إسحاق السدى عن أبي الضحى عن مسروق عن بن عباس فقال بابا المرجان فقلت لفضلك يا جابار في الحديث 

قال إبراھيم بن أورمة  يحسنه إبراھيم ليس أنت حدثني الحسن بن محمد الخالل عن أبي الحسن الدارقطني
األصبھاني الحافظ ثقة نبيل أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن إبراھيم بن أورمة األصبھاني الحافظ 
مات سنة ست وستين ومائتين في ذي الحجة وأخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن 

حاق إبراھيم بن أورمة األصبھاني أصابه المطر في آخر مجلس انتخب فيه علي المنادى وأنا أسمع قال أبو إس
العباس بن محمد الدوري وذلك يوم اإلثنين لثالث بقين من شعبان سنة ست وستين وكان مطرا شديدا فاعتل لذلك ثم 

ملك الدقيقي وتولى توفي يوم السبت صالة المغرب ودفن يوم األحد بالكناس إلى جنب قبر أبي جعفر محمد بن عبد ال
الصالة عليه علي بن محمد بن حميد ألربع خلون من عشر ذي الحجة وله حينئذ خمس وخمسون سنة وما رأينا في 

 معناه مثله 

إبراھيم بن آزر حكى عن أحمد بن حنبل روى عنه ابنه إسحاق بن إبراھيم أخبرني الحسن بن محمد  - 3065
ر حدثنا أبو القاسم إسحاق بن إبراھيم بن آزر الفقيه حدثني أبي قال حضرت الخالل حدثنا عبد هللا بن عثمان الصفا
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أحمد بن حنبل وسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية فأعرض عنه فقيل له يا أبا عبد هللا ھو رجل من بني ھاشم 
 ون فاقبل عليه فقال اقرأ تلك أمة قد خلت لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسئلون عما كانوا يعمل

إبراھيم بن أسباط بن السكن أبو إسحاق البزاز كوفي األصل سمع عاصم بن علي وصالح بن مالك  -  3066
الخوارزمي ومحمد بن عبد الرحمن بن سھم األنطاكي وإسماعيل بن عيسى العطار ومنصور بن أبي مزاحم وعمرو 

عثمان بن أبي شيبة روى عنه أبو الحسين بن بن محمد الناقد وعبد األعلى بن حماد النرسي وبشر بن الوليد الكندي و
المنادى وعبد الباقي بن قانع وأبو علي بن الصواف ومحمد بن عمر بن الجعابي وأبو حفص بن الزيات وغيرھم 
حدثني الحسن بن محمد الخالل لفظا حدثنا عمر بن محمد بن علي الزيات حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن أسباط حدثنا 

ا الليث بن سعد عن بن شھاب عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من كذب علي عاصم بن علي حدثن
قال حسبت أنه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال لي الخالل لم يكن عند إبراھيم بن أسباط عن عاصم بن علي 

اط بن السكن بغدادي ثقة حدثني غير ھذا الحديث حدثني األزھري عن أبي الحسن الدارقطني قال إبراھيم بن أسب
علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سألت الدارقطني عن إبراھيم بن أسباط فقال ثقة حدثني 
عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن إبراھيم بن 

ثمائة وأخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى أسباط مات في سنة إحدى وثال
وأنا أسمع قال ومات إبراھيم بن أسباط الكوفي بالجانب الغربي على خندق الصيفيات صالح األمر وذاك في جمادي 

 سنة اثنتين وثالثمائة 

عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن إبراھيم بن أيوب الطبري حدث ببغداد أخبرنا محمد بن  - 3067
أحمد الطبراني حدثنا إبراھيم بن أيوب الطبري ببغداد حدثنا محمد بن الوليد الكرخي حدثنا محمد بن الحسن بن زبالة 
المخزومي حدثنا عبد هللا بن محمد بن عجالن عن أبيه عن نافع عن بن عمر أن تلبية رسول هللا صلى هللا عليه و 

لم كانت لبيك اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك قال سليمان لم يروه عن س
 عبد هللا بن محمد بن عجالن اال بن زبالة 

إبراھيم بن إدريس أبو إسحاق النحوي حدث عن قاسم بن محمد األنباري روى عن القاضي أبو الحسين  - 3068
 المحاملي محمد بن أحمد بن 

 حرف الباء من آباء اإلبراھيمين 

إبراھيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني كوفي وقيل بصري سكن بغداد وحدث بھا عن جعفر بن الزبير  - 3069
الشامي والحسن بن عمارة وشعبة بن الحجاج وخالد بن عبد هللا الواسطي وعبد العزيز بن أبي داود روى عنه محمد 

والحسين بن أبي زيد الدباغ وإبراھيم بن أسد اآلدمي ويحيى بن أبي طالب أخبرنا أبو عبد هللا بن الحسين البرجالني 
أحمد بن عبد هللا بن الحسين بن إسماعيل المحاملي أخبرنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان حدثنا 

ر بن الزبير عن القاسم عن أبي امامة قال قال يحيى بن أبي طالب حدثنا إبراھيم يعنى بن بكر الشيباني حدثنا جعف
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أيما رجل كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني حدثنا أحمد بن إبراھيم التستري حدثنا الحسين بن أبي زيد الدباغ حدثنا إبراھيم 
بن بكر الشيباني حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر قال أتى النبي صلى هللا عليه و سلم بقصعة من ثريد فقال 
كلوا من حواليھا وال تأكلوا من وسطھا فان البركة تنزل في وسطھا قال أبو نعيم لم يروه عن شعبة اال إبراھيم حدثت 

وسف بن علي الصيرفي أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن ھارون عن أبي الحسن بن الفرات قال أخبرنا الحسن بن ي
الخالل أخبرني محمد بن علي حدثنا مھنا وھو بن يحيى قال سألت أحمد يعنى بن حنبل عن إبراھيم بن بكر الشيباني 
يكون في طاقات العكي درب على بن سمرة قال قد رأيته كان أعور قلت كيف كان قال كانت أحاديثه موضوعة 

رنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي أخبرنا يوسف بن أحمد بن يوسف الصيدالني بمكة حدثنا محمد بن عمرو بن أخب
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موسى العقيلي قال إبراھيم بن بكر الشيباني بصرى كثير الوھم أخبرنا أبو سعد الماليني إجازة أخبرنا عبد هللا بن 
ن ببغداد سرق الحديث حدثني أبو بكر أحمد بن محمد عدي الحافظ قال إبراھيم بن بكر أبو إسحاق الكوفي األعور كا

المستملي أخبرنا محمد بن جعفر الشروطي أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الحافظ قال إبراھيم بن بكر الشيباني 
ي منكر الحديث أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني قال سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول إبراھيم بن بكر الشيبان

 بغدادي متروك 

إبراھيم بن بشار بن محمد أبو إسحاق الخرساني الصوفي خادم إبراھيم بن أدھم كان ينتسب إلى والء  -  3070
معقل بن يسار قدم بغداد وحدث بھا عن حماد بن زيد وجعفر بن سليمان وإبراھيم بن أدھم وفضيل بن عياض 

المروزي وإبراھيم بن نصر مولى منصور بن المھدي ويوسف بن أسباط روى عنه عبد هللا بن أحمد بن شبويه 
وأحمد بن أبي عوف البزوري قرأت علي الحسين بن محمد أخي الخالل عن أبي سعد عبد الرحمن بن محمد 
اإلدريسي قال حدثني أحمد بن محمد الباھلي البخاري حدثنا بكر بن منير البخاري قال سمعت عبد هللا بن أحمد بن 

سمعت إبراھيم بن بشار وقدم علينا ونحن ببغداد فذكر عنه خبرا حدثنا أبو الحسن محمد بن  شبويه المروزي يقول
أحمد بن رزق إمالء وقراءة عليه حدثنا جعفر بن محمد بن نصر الخالدي حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن نصر مولى 

م قال وقف رجل صوفي على منصور بن المھدي حدثني إبراھيم بن بشار الصوفي الخرساني خادم إبراھيم بن أدھ
إبراھيم بن أدھم فقال يا أبا إسحاق لم حجبت القلوب عن هللا عز و جل قال ألنھا أحبت ما أبغض هللا أحبت الدنيا 
ومالت إلى دار الغرور واللھو واللعب وترك العمل لدار فيھا حياة األبد في نعيم ال يزول وال ينفذ خالد مخلد في ملك 

انقطاع حدثنا علي بن أبي على المعدل حدثنا عبد هللا بن إبراھيم الزينبي حدثنا أحمد بن أبي  سرمد ال نفاد له وال
عوف حدثنا إبراھيم بن بشار حدثني أبو أيوب المقرئ قال كلم هللا تعالى موسى مائة ألف كلمة وأربعة وعشرين ألف 

 اعتي فاتخذه عدوا كائنا من كان كلمة فذكر كلمة كلمة قال له يا بن عمران كل خدن لك ال يؤازرك على ط

إبراھيم بن بيھويه بن منصور بن منصور بن موسى الفارسي حدث عنه أبو القاسم بن الثالج عن إبراھيم  -  3071
بن الھيثم البلدي ونصر بن منصور التنوخي أخبرني علي بن أبي علي حدثنا أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد هللا 

حاق إبراھيم بن بيھويه بن منصور بن منصور بن موسى الفارسي بقطيعة الربيع تاجر ثقة من الشاھد حدثني أبو إس
كتابه حدثنا نصر بن منصور بن زاذان التنوخي من ساكني مرو قدم علينا بغداد في سنة سبعين ومائتين حدثنا آدم 

يه عن جده قال أدرك رسول هللا بن أبي إياس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أب
صلى هللا عليه و سلم رجلين مقرنين يمشيان إلى البيت فقال ما بال القرآن قالوا نذرا أن يمشيا إلى البيت مقرنين فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليس ھذا بنذر اقطعوا قرانھما فقطعوا قرانھما ونظر وھو يخطب إلى أعرابي قائم 

له ما شأنكفقاليا رسول هللا نذرت أن ال أزل قائما في الشمس حتى تفرغ فقال له رسول هللا صلى هللا  في الشمس فقال
 عليه و سلم ليس ھذا بنذر إنما النذر ما ابتغى به وجه هللا عز و جل وتبارك وتعالى 

 حرف الثاء من آباء اإلبراھيمين 

د بن محمد وأبي ثمامة األنصاري روى عنه يوسف بن إبراھيم بن ثابت أبو إسحاق الدعاء حكى عن الجني - 3072
عمر القواس وعلي بن الحسن الصيقلي القزويني وأبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري حدثني الحسن بن أبي طالب 
قال حدثنا يوسف بن عمر القواس حدثنا إبراھيم بن ثابت الدعاء قال سمعت أبا ثمامة األنصاري قال كنت عند ذي 

صري فقال له رجل ممن كان حاضرا يا أبا الفيض رضي هللا عنھاك عظني بموعظة أحفظھا عنك فقال له النون الم
وتقبل قال أرجو ان شاء هللا قال توسد الصبر وعانق الفقر وخالف النفس وقاتل الھوى وكن مع هللا حيث كنت 

ن محمد بن عبد هللا الصيقلي أخبرني الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن ب
القزويني الواعظ بھمذان قال سمعت إبراھيم بن ثابت الدعاء الزاھد ببغداد يقول سمعت أبا القاسم الجنيد بن محمد 
يقول سمعت سريا السقطي يقول صليت وردي ليلة ومددت رجلي في المحراب فنوديت يا سرى كذا تجالس الملوك 

مددتھا أبدا قال الجنيد فبقي بعد ذلك ستين سنة ما مد رجله ليال وال نھارا قال فضممت رجلي وقلت وعزتك ال 
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أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال قلت إلبراھيم بن ثابت وقت 
حيري أخبرنا أبو عبد مفارقته أوصني فقال دع ما تندم عليه أخبرنا أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد بن عبد هللا ال

الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال إبراھيم بن ثابت الدعاء أبو إسحاق البغدادي كان لقي الجنيد وصحب المشايخ 
بعده وكان من أورع المشايخ وأزھدھم وأحسنھم حاال والزمھم لطريقة الشريعة وكان يكون له الحلقة ببغداد في 

لرومي يقول توفي سنة تسع وستين وثالثمائة حدثني أبو الحسين ھالل بن الجامع لقيته وشاھدته وسمعت عليا ا
 المحسن الكاتب قال توفي أبو إسحاق إبراھيم بن ثابت الدعاء في صفر سنة سبعين وثالثمائة وقد بلغ مائة سنة 

 حرف الجيم من آباء اإلبراھيمين 

 بن ھارون الرشيد بن محمد المھدي بن عبد هللا إبراھيم بن جعفر المتوكل على هللا بن محمد المعتصم با -  3073
المنصور بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب عقد له اخوه المعتز با األمر من بعده ولقبه 
ل المؤيد با ودعى له بذلك على المنابر في سائر الممالك ثم بلغ المعتز با عنه أمر كرھه فضربه وطالبه بأن يح

الناس من بيعته ففعل ثم حبسه يوما وأخرج من محبسه ميتا ال أثر به وذلك لثمان ليال بقين من رجب سنة اثنتين 
 وخمسين ومائتين 

إبراھيم بن جعفر بن محمد الفقيه المعروف بابن المخلص البصري سكن بغداد وحدث بھا عن محمد بن  - 3074
ني ويعقوب بن عبد الرحمن الواعظ روى عنه أبو عمرو بن السماك مھدي بن ھالل األسدي ومحمد بن أيوب العبادا

وعبد الملك بن الحسن السقطي أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا إبراھيم 
رنا عبد بن جعفر البصري حدثنا محمد بن مھدي بن ھالل األسدي حدثني بن مھدي وأخبرنا الحسن بن أبي بكر أخب

الملك بن الحسن بن يوسف المعدل حدثنا إبراھيم بن جعفر البصري الفقيه في مجلس يوسف القاضي حدثنا محمد بن 
مھدي بن ھالل حدثني أبي عن محمد بن زياد عن ميمون بن مھران عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

أفضل من صالة ألف ركعة فان ھو عمل به أو علمه كان له قال من تعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به كان 
 ثوابه وثواب من يعمل به إلى يوم القيامة 

إبراھيم بن جعفر الفقيه حدث عن سويد بن سعيد روى عنه أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف  - 3075
ا إبراھيم بن جعفر الفقيه الصرصري أخبرنا محمد بن طلحة بن محمد النعالي حدثنا أحمد بن محمد الصرصري حدثن

عن سويد بن سعيد الحدثاني قال حدثنا علي بن مسھر عن أبي يحيى القتات عن مجاھد عن بن عباس عن النبي 
 صلى هللا عليه و سلم قال من عشق وكتم وعف ثم مات مات شھيدا أحسب ھذا غير البصري وهللا أعلم 

المقتدر با بن أحمد المعتضد با بن أبي أحمد الموفق با بن  إبراھيم أمير المؤمنين المتقى  بن جعفر - 3076
جعفر المتوكل على هللا بن محمد المعتصم با بن ھارون الرشيد بن محمد المھدي بن عبد هللا المنصور بن محمد 

 أخبرنا عبيد هللا بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب يكنى أبا إسحاق ولي الخالفة بعد أخيه الراضي با
بن عمر بن أحمد الواعظ حدثني أبي قال المتقي  أبو إسحاق إبراھيم بن جعفر المقتدر با وأمه أم ولد تسمى 
خلوب أدركت خالفته ومولده في شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين واستخلف يوم األربعاء لعشر بقين من ربيع 

ت خالفته ثالث سنين وأحد عشر شھرا وخلع يوم السبت لعشر بقين من األول سنة تسع وعشرين وثالثمائة فكان
صفر سنة ثالث وثالثين وثالثمائة بموضع يقال له السنديه على نھر عيسى وسملت عينا المتقي  من آخر نھار 
ف يومه فذھبتا وكانت سنه يوم خلع خمسا وثالثين سنة واشھرا وكان رجال معتدل الخلق حسن الجسم قصير األن

أبيض مشربا حمرة في شعره شقرة وجعودة حسن اللحية كثھا ليس بالطويل وال بالقصير أشھل العينين لم يشب 
أخبرنا علي بن أبي علي البصري حدثنا أبي قال قال لي أبو الحسين بن عياش اجتمعت في أيام المتقي اسحاقات 

الخراء التي بھا كان فخرھم فقلت له ما كانت  كثيرة فانسحقت خالفة بني العباس في أيامه وانھدمت قبة المنصور
االسحاقات قال كان يكنى أبا إسحاق وكان وزيره القراريطي يكنى بابي إسحاق وكان قاضيه بن إسحاق الخرقي 
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وكان محتسبه أبو إسحاق بن بطحاء وكان صاحب شرطته أبو إسحاق بن أحمد بن أمير خراسان وكانت داره القديمة 
براھيم المصيصي وكانت الدار نفسھا دار إسحاق بن كنداج وقال لي كان مع ھذا يتأله وفيه في دار إسحاق بن إ

صالح وكثرة صيام وصالة وكان ال يشرب النبيذ وقيل انه لم يشربه قط وكان فيه كف عن كثير مما كان من تقدمه 
أربعا وعشرين سنة وتوفي يوم  يرتكبه وكان فيه وفاء وقناعة وبلغني أن المتقي  عاش بعد أن خلع من الخالفة

اإلثنين ألربع عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة سبع وخمسين وثالثمائة ودفن في الجانب الغربي بدار إسحاق في 
 تربته وكان مبلغ عمره ستين سنة وأياما 

ھارون  إبراھيم بن جابر بن عبد الرحمن المروزي يعرف بالبح سكن بغداد وحدث بھا عن عبد الرحيم بن - 3077
الغساني وموسى بن داود الضبي وحماد بن المھاجر روى عنه عبد هللا بن أحمد بن حنبل وأحمد بن الحسين بن 
إسحاق الصوفي ومحمد بن محمد الباغندي وغيرھم أخبرنا علي بن المحسن التنوخي حدثنا عبد هللا بن أحمد بن 

اھيم بن جابر المروزي وأخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن ماھبزد األصبھاني حدثنا محمد بن محمد الباغندي حدثنا إبر
عبد القاھر بن أسد األسدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب حدثنا علي بن إسماعيل بن يونس بن السكن بن 

برنا صغير القنطري الصفار حدثنا إبراھيم بن جابر الكاتب المروزي ببغداد حدثنا عبد الرحيم بن ھارون الغساني أخ
ھشام بن حسان عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من لم يعرف 
فضل نعمة هللا عليه اال في مطعمه ومشربه فقد قصر علمه ودنا عذابه أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي والقاضي 

اقد حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي حدثني أبو العالء الواسطي قاال حدثنا عمر بن محمد بن علي الن
 إبراھيم بن جابر بن عبد الرحمن المروزي البح وكان ثقة 

إبراھيم بن جابر بن عيسى أبو إسحاق الغطريفى حدث عن الحر بن مالك وأحمد بن شجاع المروزي  - 3078
خبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد وعبد هللا بن عبد العزيز بن أبي رواد روى عنه محمد بن مخلد وغيره أ

هللا بن مھدي أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا إبراھيم بن جابر بن عيسى حدثنا أبو جعفر أحمد بن شجاع 
المروزي حدثنا حكيم بن زيد وقد روى عنه الشيباني عن إبراھيم الصايغ عن عطاء عن جابر قال قال رسول هللا 

خير الشھداء حمزة ورجل قام فأمر ونھى فقتل على ذلك قرأت في كتاب بن مخلد بخطه سنة  صلى هللا عليه و سلم
 خمس وستين ومائتين فيھا مات أبو إسحاق بن جابر بن عيسى في شھر ربيع اآلخر 

إبراھيم بن جابر أبو إسحاق الفقيه حدث عن الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي والحسن بن أبي الربيع  - 3079
اني وأحمد بن منصور الرمادي وعباس بن محمد الدوري ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وحمدان بن علي الجرج

الوراق روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن ھارون الخالل وأبو القاسم الطبراني وعبيد هللا بن عبد الرحمن 
الفوائد أخبرنا أبو الفرج محمد بن عبد  الزھري وكان ثقة إماما وله كتاب مصنف في اختالف الفقھاء جم المنافع كثير

هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا إبراھيم بن جابر الفقيه البغدادي حدثنا محمد بن 
عبد الملك الدقيقي الواسطي حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي حدثنا شريك عن عاصم بن سليمان األحول عن 

الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن أھل الجنة إذا جامعوا نساءھم أبي المتوكل 
عادوا أبكارا قال سليمان لم يروه عن عاصم إال شريك تفرد به معلى حدثني األزھري عن أبي الحسن الدارقطني 

اضل ذكر لي أبو بكر البرقاني أن أربعة من قال إبراھيم بن جابر أبو إسحاق الفقيه صاحب كتاب االختالف امام ف
أھل العلم اجتمع لھم الفقه والحديث أحدھم إبراھيم بن جابر بلغني أن إبراھيم بن جابر ولد في سنة خمس وثمانين 

 ومائتين ومات في شھر ربيع اآلخر من سنة عشر وثالثمائة 

 حرف الحاء من آباء اإلبراھيمين 

لحسن بن علي بن أبي طالب أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب ويقال إبراھيم بن الحسن بن ا - 3080
إنه كان أشبه الناس برسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخذه أبو جعفر المنصور وأخذ أخاه عبد هللا فحبسھما بسبب 
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مات ببغداد كذلك حدثنا محمد وإبراھيم ابني عبد هللا بن الحسن وذكر محمد بن سالم الجمحي أن إبراھيم بن الحسن 
الحسن بن أبي طالب حدثنا احمد بن إبراھيم أخبرنا أبو احمد بن محمد بن احمد الجريري حدثنا احمد بن الحارث 
الخزاز قال قال محمد بن بن سالم الجمحي وأما إبراھيم بن الحسن بن الحسن بن علي فمات ببغداد قلت والصحيح 

أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي حدثني أن وفاته كانت بالھاشمية في محبسه 
جدي يحيى بن الحسن بن جعفر قال توفى إبراھيم بن الحسن بن الحسن سنة خمس وأربعين ومائة بالھاشمية وھو في 

  حبس أبي جعفر وھو بن سبع وستين وھو أول من مات في الحبس من بنى الحسن وتوفى في شھر ربيع األول

إبراھيم بن الحارث بن إسماعيل أبو إسحاق سكن نيسابور وحدث بھا عن يزيد بن ھارون وأبي النضر  -  3081
ھاشم بن القاسم وحجاج بن محمد األعور ويحيى بن أبي بكير وأقرانھم روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في 

حامد بن الشرقى ومكي بن عبدان صحيحه وجعفر بن محمد بن نصر الخضيرى وإبراھيم بن أبي طالب وأبو 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوريون وسمعت ھبة بن الحسن بن منصور الطبراني يقول ولد إبراھيم بن 
الحارث بن إسماعيل البغدادي بالموصل ونشأ ببغداد ونزل بنيسابور حدثني أبو مسعود سليمان بن إبراھيم بن محمد 

محمد بن إبراھيم بن جعفر اليزدى حدثنا محمد بن الحسن القطان حدثنا إبراھيم بن  بن سليمان األصبھاني لفظا حدثنا
الحارث البغدادي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زھير بن معاوية الجعفي حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث 

 صلى هللا عليه و سلم ختن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخى جويرية بنت الحارث قال وهللا ما ترك رسول هللا
عند موته دينارا وال درھما وال عبدا وال امة وال شيئا اال بغلته البيضاء وأرضا جعلھا صدقة أخبرنا محمد بن احمد 
بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراھيم المزكى قال حدثنا الحسين بن محمد بن 

ن الحارث البغدادي بنيسابور سنة خمس وستين ومائتين وقال أبو نعيم قرأت بخط أبي عمرو زياد قال مات إبراھيم ب
المستملى دفن إبراھيم بن الحارث البغدادي يوم الثالثاء لسبع ليال خلون من المحرم سنة خمس وستين ومائتين بعد 

 الظھر وصلى عليه يحيى بن محمد بن يحيى وكنت في الصف األول 

بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت أبو إسحاق العبادي نزل الثغر الشامي  إبراھيم - 3082
وحدث عن علي بن المديني وعبد الرحمن بن عفان الصوفي روى عنه احمد بن محمد بن أبي موسى األنطاكي وأبو 

اديا كتبنا عنه بطرسوس أخبرنا بكر بن أبي داود السجستاني وقال بن أبي داود كان إبراھيم بن الحارث العبادي بغد
محمد بن احمد بن رزق حدثنا محمد بن عبد هللا بن احمد بن عتاب حدثنا احمد بن أبي موسى بأنطاكية حدثنا إبراھيم 
بن الحارث حدثنا عبد الرحمن بن عفان عن إسماعيل القارئ قال قال لي فضيل بن عياض حدثنا إسماعيل كل حزن 

رنا بن رزق أخبرنا بن عتاب حدثنا احمد بن محمد بن أبي موسى حدثنا إبراھيم بن بالء اال حزن التائب وأخب
الحارث العبادي حدثنا عبد الرحمن بن عفان حدثنا أبو بكر بن عياش قال صليت خلف فضيل بن عياض المغرب 

مغشيا عليه وبقى وعلى ابنه إلى جانبى فقرأ ألھاكم التكاثر فلما قال لترون الجحيم سقط على بن فضيل على وجھه 
فضيل عند اآلية فقلت في نفسي ويحك ما عندك من الخوف ما عند فضيل وعلى فلم أزل أنتظر عليا فما أفاق إلى 
ثلث من الليل بقى حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد بن ھارون الخالل قال 

أصحاب أبي عبد هللا يعنى احمد بن حنبل روى عنه أبو بكر األثرم  إبراھيم بن الحارث العبادي رجل من كبار
وحرب بن إسماعيل وجماعة من الشيوخ المتقدمين وكان أبو عبد هللا يعظمه ويرفع قدره ويحتمله في أشياء ال يحتمل 

هللا  فيھا غيره يبسطه في الكالم بحضرته ويتوقف أبو عبد هللا عن الجواب في الشيء فيجيب بحضرة أبي عبد
 فيعجب أبو عبد هللا ويقول جزاك هللا خيرا يا أبا إسحاق حكى ذلك أبو بكر األثرم 

إبراھيم بن حيان البيع حدث عن خلف بن سالم المخرمي روى عنه احمد بن يوسف بن السماك الفقيه  - 3083
 أحمد بن يوسف الضحاك أخبرني أبو القاسم األزھري حدثني محمد بن المظفر الحافظ من لفظه حدثنا أبو عبد هللا

قال حدثنا بن حيان البيع البغدادي حدثنا خلف بن سالم حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن ھشيم عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال ليس الخبر كالمعاينة وھكذا رواه محمد بن 

 نصر المخرمي عن خلف بن سالم 
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إبراھيم بن حكيم القصار حدث عن عبيد هللا بن عمر القواريرى روى عنه محمد بن مخلد أخبرنا أبو  -  3084
طالب عمر بن إبراھيم الفقيه حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثني إبراھيم بن حكيم القصار حدثنا 

ن أبيه عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه عبيد هللا القواريرى حدثنا محمد بن الحارث عن بن السلماني ع
 و سلم ال شفعة لصغير وال لغائب وال لشريك والشفعة كحل العقال 

إبراھيم بن الحسين بن علي أبو إسحاق الخضيب الصفار حدث عن عبيد هللا بن عمر القواريرى روى عنه  - 3085
 عبد الصمد بن علي الطستي 

بن الفرج الھمذاني وھو أخو أبي ميسرة محمد بن الحسين ورد بغداد حاجا وحدث بھا  إبراھيم بن الحسين -  3086
عن محمد بن خليد الحنفي وعبد الحميد بن عصام الجرجاني روى عنه محمد بن مخلد وأبو القاسم الطبراني أخبرني 

ين بن أبي العالء أخو أبي األزھري حدثنا احمد بن إبراھيم بن شاذان حدثنا محمد بن مخلد حدثنا إبراھيم بن الحس
ميسرة الھمذاني حدثنا محمد بن خليد حدثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن عطاء عن أبي ھريرة قال قال رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم زر غبا تزدد حبا أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار أخبرنا سليمان بن احمد الطبراني 

أبي العالء الھمذاني ببغداد سنة سبع وثمانين ومائتين عبد الحميد بن عصام الجرجاني  حدثنا إبراھيم بن الحسين بن
حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أخبرنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بالجابية 

ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم ثم فقال قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مقامى فيكم فقال أكرموا أصحابى 
يفشو الكذب حتى يشھد الرجل ولم يستشھد ويحلف ولم يستحلف فمن أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان 
مع الواحد وھو من اإلثنين أبعد أال ال يخلون رجل بامرأة فان ثالثھما الشيطان أال ومن سرته حسنته وساءته سيئته 

سليمان لم يروه عن شعبة اال أبو داود تفرد به بن عصام أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد فھو مؤمن قال 
العزيز البزار بھمذان حدثنا صالح بن احمد بن محمد الواعظ قال إبراھيم بن الحسين بن الفرج أخو أبى ميسرة روى 

ويدل على أنه كتب عنه في طريق  عن عبد الحميد بن عصام الجرجاني وضربائه روى عنه الطبراني بأصبھان
الحج وأنه روى عنه أبو عمران موسى بن سعيد وقال لي كتبت عنه في طريق الحج قال صالح ولم يكن يعرف 

 عندنا بالتحديث وھو شيخ ليس بالمشھور 

إبراھيم بن الحسين بن زريق أبو إسحاق ھو بن أخت محمد بن مخلد الدوري حدث عن الربيع بن ثعلب  - 3087
وى عنه خاله محمد بن مخلد حدثنا أبو طاھر محمد بن علي بن محمد البيع أخبرنا محمد بن بكر بن عمران ر

الرازي أخبرنا محمد بن مخلد حدثني إبراھيم بن الحسين بن زريق بن أختى أخبرنا الربيع يعنى بن ثعلب حدثنا أبو 
ت فكان ال يحاذى بشيء من األركان اال رفع إسماعيل المؤدب عن عاصم قال أخذت بيد أنس بن مالك فطاف بالبي

يديه وكبر قال عاصم فرجع حيث أخذت بيده التي بايع بھا النبي صلى هللا عليه و سلم أنبأنا أبو سعد الماليني قال 
حدثنا أبو الحسن محمد بن العباس بن احمد بن محمد بن الفرات قال حدثنا محمد بن مخلد قال سنة تسع وتسعين 

 ا مات أبو إسحاق بن أختى إبراھيم بن الحسين بن زريق ومائتين فيھ

إبراھيم بن الحسين بن داود بن موسى أبو إسحاق القطان حدث عن محمد بن خلف بن عبد السالم  - 3088
المروزي ومحمد بن أبي ھارون الوراق روى عنه محمد بن إسماعيل الوراق ويوسف بن عمر القواس وأبو القاسم 

أبو القاسم على بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق حدثنا بن الثالج أخبرني 
أبو إسحاق إبراھيم بن الحسين بن داود القطان سنة إحدى عشرة وثالثمائة حدثنا محمد بن خلف المروزي حدثنا 

قال رسول هللا صلى هللا عليه و موسى بن إبراھيم المروزي حدثنا موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال 
 سلم خلقت أنا وھارون بن عمران ويحيى بن زكريا وعلي بن أبي طالب من طينة واحدة 

إبراھيم بن الحسين بن حكمان أبو منصور الصيرفي المعروف بابن الكرجي سمع أحمد بن عبيد بن  -  3089
طبقة وكان قد أكثر الكتاب وأراد أن يصنف مسندا إسماعيل الصفار وأبا بكر الشافعي وأبا علي بن الصواف وھذه ال
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معلال فكان أبو الحسن الدارقطني يحضره عنده في كل أسبوع يوما ويعلم على األحاديث في أصوله وينقلھا شيخنا 
أبو بكر البرقاني وكان إذ ذاك يورق له ويملي عليه أبو الحسن علل األحاديث حتى خرج من ذلك شيئا كثيرا وتوفي 

ور قبل استتمامه فنقل البرقاني كالم الدارقطني ورتبه على المسند وقرأه على أبي الحسن وسمعه الناس أبو منص
بقراءته فھو كتاب العلل الذي دونه الناس عن الدارقطني وقد حدث الدارقطني عن أبي منصور بن الكرجي في كتاب 

لوى حدثنا علي بن عمر الدارقطني قال حدث أبو المديح حديثا أخبرناه القاضي أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الد
علي الحسن بن محمد بن شعبة األنصاري قال حدثنا عمرو بن معمر العمركي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن 
عبيد عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا وضع رجله في الغرز 

اقته أھل من مسجد ذي الحليفة قال أبو الحسن الدارقطني حدثني به إبراھيم بن الحسين حدثنا إسحاق بن واستوت به ن
محمد النعالي عنه أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا إسحاق بن محمد النعالي أخبرنا بن شعبة حدثنا عمرو بن معمر 

ھل كتبت عنه فقال علقت عنه شيئا يسيرا قال  العمركي بنحوه سألت البرقاني عن أبي منصور بن الكرجي فقلت له
البرقاني ولم أر مثل أبي منصور صحبته نحوا من عشرين سنة أدام فيھا الصيام قال وكان وقت العتمة كل ليلة 

 يصلي أربع ركعات يقرأ فيھا سبع القرآن كل ركعة جزءا ومات قبل الدارقطني بسنين كثيرة 

ن إبراھيم بن موسى بن عمران أبو إسحاق التميمي الخرساني قدم بغداد حاجا إبراھيم بن الحسين بن علي ب - 3090
وحدث بھا عن الحسين بن علي الطالقاني حدثني عنه أبو الفرج الحسين بن علي الطناجيري أخبرنا الطناجيري 

ا في سنة ثمان حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن الحسين بن علي بن إبراھيم بن موسى بن عمران التميمي قدم علينا حاج
وثمانين وثالثمائة حدثنا أبو الحسين بن علي الفقيه الزاھد الطالقاني بھا حدثنا عمار بن ياسر بن عبد المجيد الھروي 
حدثنا داود بن عفان بن حبيب النيسابوري حدثنا أنس بن مالك خادم النبي صلى هللا عليه و سلم قال قال رسول هللا 

  تعالى كل يوم أنا العزيز من أراد عز الدارين فليطع العزيز صلى هللا عليه و سلم يقول هللا

إبراھيم بن الحسين أبو إسحاق البنا الحنبلي حدث عن محمد بن إسحاق المقرئ المعروف بشاموخ حدثني  -  3091
 عنه عبد العزيز بن علي األزجي 

متفقھا قارئا للقرآن يقول الشعر  إبراھيم بن الحسين أبو إسحاق المؤدب المعروف بالحالج كان متأدبا -  3092
وبان صبري كما بان الحبيب ... ... وجاد دمعي فانھلت ھواطله ... غاب الحبيب فنائتني مخائله ... أنشدني لنفسه 

وانما ... ... بين األنام ومن ضد أجامله ... والقتل أيسر من دھر أخاتله ... ... يبن كذا صبره فالشوق قاتله ... ومن 
وال ... لست لطيب الديار أذكره ... وأنشدني لنفسه أيضا ... يوما يؤاتيه أو خال يشاكله ... سان حين يرى عيشة اإلن

... ما كنت أدري بأن فرقته ... ... سبحان من للفراق قدره ... لكن أمرا جرى على قدر ... ... لبعد المزار أھجره 
مات أبو إسحاق ... فكنت أرضى في الحب أيسره ... ي وال ظننت الفراق يقتلن... ... تكشف عني ما كنت أستره 

 الحالج في شعبان من سنة اثنتين وثالثين وأربعمائة 

إبراھيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درھم أبو إسحاق األزدي مولى آل جرير بن  - 3093
وسي وزيد بن أخزم وحميد بن الربيع وعيسى حازم سمع أحمد بن عبيد هللا بن الحسن العنبري وعلى بن مسلم الط

بن أبي حرب والحسن بن عرفة ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه وعلي بن حرب الطائي وعبد هللا بن شبيب الربيع 
روى عنه القاضي أبو الحسن الجراحي وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين ويوسف بن عمر القواس 

بو طاھر المخلص وحدثني الحسن بن أبي طالب أن يوسف القواس ذكره في جملة وعمر بن إبراھيم الكتاني وأ
شيوخه الثقات أخبرني محمد بن أحمد بن حسنون النرسي حدثنا عمر بن إبراھيم المقرئ حدثنا أبو إسحاق إبراھيم 

قطني قال أبو بن حماد األزدي القاضي الشيخ الصالح الرضي حدثني عبد هللا بن أبي الفتح عن أبي الحسن الدار
إسحاق إبراھيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد ثقة فاضل حدثني علي بن محمد بن نصر قال 
سمعت حمزة بن يوسف يقول سألت الدارقطني عن أبي إسحاق إبراھيم بن حماد القاضي فقال ثقة جبل حدثني 

حي ما جئت إلى إبراھيم بن حماد قط اال وجدته قائما الحسن بن محمد الخالل قال قال لنا القاضي أبو الحسن الجرا
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يصلى أو جالسا يقرأ قال الخالل وقال يوسف بن عمر القواس كنت في مجلس أبي بكر النيسابوري فقال المستملي 
رحم هللا من ترحم على إبراھيم بن حماد وكان قد مات فسمعت أبا بكر النيسابوري يقول لقد ذكرت رجال ما رأيت 

ه أخبرنا علي بن أبي علي قال قال لنا أبو بكر بن شاذان وفي ھذه السنة يعني سنة ثالث وعشرين وثالثمائة أعبد من
توفي إبراھيم بن حماد القاضي أخبرني األزھري حدثنا أحمد بن إبراھيم بن شاذان قال توفي بن عرفة النحوي يوم 

إبراھيم بن حماد بعد وفاة بن عرفة بيوم قال لي  األربعاء لست خلون من صفر سنة ثالث وعشرين وثالثمائة وتوفي
عبد العزيز بن علي الوراق توفي إبراھيم بن حماد في يوم الخميس لست خلون من صفر سنة ثالث وعشرين 

 وثالثمائة ولد في رجب من سنة أربعين ومائتين 

لعاقول حدث عن شعيب بن إبراھيم بن حمدان بن إبراھيم بن يونس المعروف بابن نيطرا من أھل دير ا -  3094
أيوب الصريفيني ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وأحمد بن عبد الجبار العطاردي وأبي داود السجستاني روى عنه ابنه 
محمد حدثني أبو القاسم األزھري حدثنا محمد بن إبراھيم بن حمدان الدير العاقولي حدثنا أبي إبراھيم بن حمدان بن 

وب حدثنا معاوية بن ھشام عن سفيان عن عاصم بن عبيد هللا عن سالم عن بن عمر عن إبراھيم حدثنا شعيب بن أي
 النبي صلى هللا عليه و سلم قال ال يصور أحد صورة اال قيل له يوم القيامة أحي ما خلقت 

كي إبراھيم بن حبيش بن دينار أبو إسحاق المعدل بغوى األصل حدث عن عبد هللا بن أحمد بن أبي مرة الم -  3095
وأبي الوليد بن برد األنطاكي وإبراھيم الحربي وأبي مسلم الكجي وأبي العباس الكديمي روى عنه أبو حفص بن 

 شاھين ومحمد بن جعفر بن العباس النجار وعمر بن إبراھيم الكتاني وغيرھم 

يخنا أبو نصر إبراھيم بن حامد بن شباب األصبھاني قدم بغداد وحدث بھا عن أحمد بن رستم روى عنه ش - 3096
أحمد بن محمد بن حسنون النرسي أجاز لي أبو نصر بن حسنون وحدثنيه ثقة من أصحابنا عنه قال حدثنا إبراھيم بن 
حامد بن شباب األصبھاني حدثنا أحمد بن مھدي قال سمعت يحيى بن أكتم يقول لما أراد المأمون أن يزوج ابنته من 

قول له أنكحت قال فقلت له يا أمير المؤمنين أنت الحاكم األكبر وأنت أولى الرضي قال لي يا يحيى تكلم فأجللته أن أ
بالكالم فقال الحمد  الذي تصاغرت األمور بمشيئته وال اله اال هللا اقرارا بربوبيته وصلى هللا على محمد عند ذكره 

ينب ابنتي من علي بن موسى أما بعد فان هللا جعل النكاح الذي رضيه لكما سببا للمناسبة أال واني قد زوجت ز
 الرضي وأمھرنا عنه أربعمائة درھم 

إبراھيم بن حمزة بن محمد بن العباس بن الفضل بن الحارث بن جنادة بن شبيب بن يزيد أبو إسحاق  - 3097
الدھقان حدث عن محمد بن محمد الباغندي وأحمد بن محمد بن الضحاك وسعيد بن سعدان الكاتب ويحيى بن محمد 

 د كتب عنه أبو الحسن بن رزقويه وروى عنه أبو نصر محمد بن أحمد بن إبراھيم اإلسماعيلي الجرجاني بن صاع

إبراھيم بن حمد بن يوسف بن إبراھيم بن أبان أبو الفضل الھمذاني التاجر ساكن بخارى قدم بغداد في آخر  -  3098
ر بن نصر الكاغدي صاحب الھيثم بن سنة أربعين وأربعمائة وسمع من أبي منصور بن السواق وحدث عن منصو

كليب الشاسي وعن أحمد بن محمد بن القاسم الفارسي صاحب أبي بكر بن خنب وعن غيرھما كتبت عنه حديثين 
فقط وكان صدوقا دينا وقال لي ولدت بھمذان وحملت إلى بخارى ولي تسع سنين حدثني إبراھيم بن حمد بلفظه 

حسين المراجلي ببخارى حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل حدثنا موسى بن أخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسن بن ال
أفلح حدثنا نصر بن المغيرة حدثنا عيسى بن موسى غنجار عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبان بن عياش عن أنس 

فكيف ذاك بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما يتخوف من العمل أشد من العمل فقيل يا رسول هللا 
قال ان الرجل من أمتي يعمل في السر فتكتب الحفظة في السر فإذا حدث به الناس ينسخ من السر إلى العالنية فإذا 
أعجب به نسخ من العالنية إلى الرياء فيبطل فاتقوا هللا وال تبطلوا أعمالكم بالعجب بلغني أنه توفي ببخارى في سنة 

 ستين وأربعمائة 
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 اإلبراھيمين حرف الخاء من آباء 

إبراھيم بن خثيم بن عراك بن مالك مديني األصل نزل بغداد وحدث بھا عن أبيه روى عنه أبو جعفر  - 3099
النفيلي ومحمد بن إسحاق البلخي وسريج بن يونس ومحمد بن موسى الحرشي وغيرھم أخبرنا علي بن محمد بن 

بن أحمد بن البراء حدثنا سريج بن يونس حدثنا إبراھيم بن  عبد هللا المعدل أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا محمد
خثيم عن أبيه عن جده عن أبي ھريرة يرفع الحديث قال مھال عن هللا مھال فإنه لوال شباب خشع وشيوخ ركع وبھائم 
رتع وأطفال رضع لصببت عليھم العذاب صبا صبا أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي 
بنيسابور قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب األصم يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى 
بن معين يقول بن خثيم بن عراك بن مالك كان الناس يصيحون يا ديك ليس وكان ال يكتب عنه أنبأنا أحمد بن محمد 

الحسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده  بن عبد هللا الكاتب حدثنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا علي بن
قال أبو زكريا إبراھيم بن خثيم بن عراك بن مالك قد سمعت منه كان ھا ھنا على السيب يصيح به الصبيان ذا كالس 
لم يكن ثقة وال مأمونا رجل سوء خبيث دفع إلى محمد بن أحمد بن رزقويه أصل كتابه الذي سمعه من مكرم بن 

فنقلت منه ثم حدثني أبو القاسم األزھري أخبرنا عبيد هللا بن عثمان الدقاق أخبرنا مكرم بن أحمد  أحمد القاضي
حدثني يزيد بن الھيثم قال سمعت يحيى بن معين يقول وإبراھيم بن خثيم بن عراك ليس بشيء حدثنا أبو محمد عبد 

فر الميداني حدثنا عبد الجبار بن عبد الصمد العزيز بن أحمد بن علي الكتاني بدمشق لفظا حدثنا عبد الوھاب بن جع
السلمي حدثنا القاسم بن عيسى العصار حدثنا إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال إبراھيم بن خثيم بن عراك غير 
مقنع أخبرنا أبو بكر البرقاني حدثنا يعقوب بن موسى الفقيه األردبيلي حدثنا أحمد بن طاھر بن النجم الميانجي 

بن عمر البردعي قال قلت ألبي زرعة يعني الرازي إبراھيم بن خثيم بن عراك بن مالك قال ليس  أخبرنا سعيد
بالقوي قال سعيد وقد كان في كتابي حديث عن زياد بن أيوب عن إبراھيم بن خثيم بن عراك بن مالك فسألت زيادا 

معناه حدثنا البرقاني أخبرنا أحمد بن عنه فلم يقرأه علي وذكر أن أحمد بن حنبل نھاه أن يروى عنه أو كالما ھذا 
سعيد حدثنا عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي حدثنا أبي قال إبراھيم بن خثيم بن عراك بن مالك متروك الحديث 

 بغدادي 

إبراھيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي الفقيه سمع سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ووكيعا وأبا  - 3100
معاوية وعبيدة بن حميد وزيد بن ھارون وأبا قطن عمرو بن الھيثم ومحمد بن عبيد الطنافسي ومحمد بن إدريس 
الشافعي روى عنه أبو داود السجستاني ومسلم بن الحجاج النيسابوري وعبيد بن محمد بن خلف البزار وأحمد بن 

داد ومحمد بن صالح بن ذريح العكبري وكان أحد محمد البراثي وقاسم بن زكريا المطرز وإدريس بن عبد الكريم الح
الثقات المأمونين ومن األئمة االعالم في الدين وله كتب مصنفة في األحكام جمع فيھا بين الحديث والفقه أخبرنا أبو 
القاسم الحسين بن أحمد بن عثمان بن شيطا البزاز حدثنا علي بن محمد بن المعلي الشونيزي حدثنا أبو العباس 

ني حدثنا إبراھيم بن خالد أبو ثور الكلبي حدثنا أبو قطن عن شعبة عن قتادة عن خالس عن أبي رافع عن أبي البرا
ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم هللا عليه وسلم لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف األول كانت قرعة 

ي محمد بن أحمد بن يحيى العطشى حدثنا محمد بن صالح بن أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد أخبرنا أبو عل
ذريح العكبري حدثنا أبو ثور حدثنا محمد بن إدريس عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من 

ي علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد هللا بن المسلمين أخبرن
يحيى بن خاقان قال قال لي عمي سألت أبا عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل عن المعروف بابي ثور فقال ما بلغني 

علي بن أحمد بن عمر المقرئ أخبرنا أبو عنه اال خيرا اال أنه ال يعجبني الكالم الذي يصيرونه في كتبھم أخبرنا 
عمر وعثمان بن أحمد الدقاق قال رأيت على كتاب أبي محمد الحسن بن المغيرة الدقاق سمعت سھل بن علي 
الدوري قال حدثنا أبو بكر األعين محمد بن أبي عتاب قال سألت أحمد بن حنبل ما تقول في أبي ثور قال أعرفه 

دي في مسالخ سفيان الثوري وفيما أجاز لي أبو سعد الماليني وحدثنيه أحمد بن بالسنة منذ خمسين سنة ھو عن
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سليمان بن علي المقرئ عنه أخبرنا عبد هللا بن عدي الحافظ حدثنا أحمد بن محمد بن خالد البراثي قال كنت عند 
قال إنما نريد جوابك يا  أحمد بن حنبل فسأله رجل عن مسألة في الحالل والحرام فقال له أحمد سل عافاك هللا غيرنا

أبا عبد هللا فقال سل عافاك هللا غيرنا سل الفقھاء سل أبا ثور حدثني محمد بن يوسف القطان أخبرنا الخصيب بن عبد 
هللا القاضي بمصر أخبرنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أخبرني أبي قال أبو ثور إبراھيم 

أمون أحد الفقھاء أخبرنا محمد بن حمد بن علي الدقاق حدثنا أحمد بن إسحاق النھاوندي بن خالد الكلبي ثقة م
بالبصرة قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خالد حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد بن سھيل حدثني رجل ذكره من 

ن وأبو خيثمة وخلف بن سالم أھل العلم قال بن خالد وأنسيت أنا اسمه قال وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معي
في جماعة يتذاكرون الحديث فسمعتھم يقولون قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ورواه فالن وما حدث به غير 
فالن فسألتھم عن الحائض تغسل الموتى وكانت غاسلة فلم يجبھا أحد منھم وكانوا جماعة وجعل بعضھم ينظر إلى 

يك بالمقبل فالتفتت إليه وقد دنا منھا فسألته فقال نعم تغسل الميت لحديث القاسم عن بعض فاقبل أبو ثور فقالوا لھا عل
عائشة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال لھا أما ان حيضتك ليست في يدك ولقولھا كنت أفرق رأس النبي صلى هللا 

ه فقالوا نعم رواه فالن وحدثناه فالن عليه و سلم بالماء وأنا حائض قال أبو ثور فإذا فرقت رأس الحي فالميت أولى ب
وتعرفونه به من طريق كذا وخاضوا في الطرق والروايات فقالت المرأة وأين كنتم إلى اآلن أخبرنا القاضي أبو 
الحسين أحمد بن علي بن أيوب العكبري في كتابه أخبرنا علي بن أحمد بن أبي غسان البصري بھا حدثنا زكريا بن 

نا محمد بن عبد الملك القرشي قراءة أخبرنا عياش بن الحسن البندار حدثنا محمد بن الحسين يحيى الساجي ثم أخبر
الزعفراني أخبرني زكريا بن يحيى قال سمعت بدر بن مجاھد يقول قال لي سليمان الشاذكوني اكتب رأي الشافعي 

ثور ال يفوتك بنفسه قلت كان  واخرج إلى أبي ثور فاكتب عنه فإنه مذھب أصحابنا الذي كنا نعرفه وامض إلى أبي
أبو ثور أوال يتفقه بالرأي ويذھب إلى قول أھل العراق حتى قدم الشافعي بغداد فاختلف أبو ثور إليه ورجع عن 
الرأي إلى الحديث حدثنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي أخبرنا علي بن عبد العزيز البرذعي أخبرنا عبد الرحمن بن 

الخوارزمي نزيل مكة فيما كتب إلى قال قال أبو ثور كنت أنا وإسحاق بن راھويه  أبي حاتم أخبرني أبو عثمان
وحسين الكرابيسي وذكر جماعة من العراقيين ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعي قال أبو عثمان وحدثنا أبو عبد هللا 

لف معي إلى أصحاب الرأي النسوي عن أبي ثور قال لما ورد الشافعي العراق جاءني حسين الكرابيسي وكان يخت
فقال قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه فقم بنا نسخر به فقمت وذھبنا حتى دخلنا عليه فسأله الحسين عن مسألة 
فلم يزل الشافعي يقول قال هللا وقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا واتبعناه 

ظ أخبرنا الحسن بن سعيد بن جعفر البصري حدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا الحارث بن أخبرنا أبو نعيم الحاف
محمد األموي عن أبي ثور قال كنت من أصحاب محمد بن الحسن فلما قدم الشافعي علينا جئت إلى مجلسه شبه 

ذا فقال أخطأت فقلت المستھزئ فسألته عن مسألة من الدور فلم يجبني وقال كيف ترفع يديك في الصالة فقلت ھك
ھكذا فقال أخطأت قلت فكيف أصنع قال حدثني سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى هللا عليه و سلم 
كان يرفع يديه بحذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع قال أبو ثور فوقع في قلبي من ذلك فجعلت أزيد في المجيء وأقصر 

ل لي محمد يوما يا أبا ثور أحسب ھذا الحجازي قد غلب عليك قال قلت أجل من االختالف إلى محمد بن الحسن فقا
الحق معه قال وكيف ذلك قال قلت كيف ترفع يديك في الصالة فأجابني على نحو ما أخبرت الشافعي فقلت أخطأت 

سلم كان  فقال كيف أصنع قلت حدثني الشافعي عن سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى هللا عليه و
يرفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع قال أبو ثور فلما كان بعد شھر وعلم الشافعي أني لزمته للتعلم منه قال يا 
أبا ثور خذ مسألتك في الدور فانما منعنى أن أجيبك يومئذ ألنك كنت متعنتا أخبرنا أبو سعد الماليني إجازة وحدثنيه 

نا عبد هللا بن عدي قال وسمعت البراثي يقول سمعت عبد هللا بن أحمد بن حنبل أحمد بن سليمان المقرئ عنه أخبر
يقول انصرفت من جنازة أبي ثور فقال لي أبي أين كنت قلت في جنازة أبي ثور فقال رحمه هللا انه كان فقيھا أخبرنا 

ن محمد بن خلف البزار محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا أحمد بن عيسى بن الھيثم التمار حدثنا أبو محمد عبيد ب
وأخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخالدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان 
الحضرمي قاال مات أبو ثور زاد الحضرمي إبراھيم بن خالد الكلبي ثم قاال سنة أربعين ومائتين قال عبيد في صفر 
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ا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات أبو ثور إبراھيم بن أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبرن
 خالد الكلبي ببغداد سنة أربعين وشھدت جنازته وكتبت عنه قلت ودفن أبو ثور في مقبرة باب الكناس 

صبھاني إبراھيم بن خفيف أبو إسحاق مولى عبد هللا بن بشر المرثدي الكاتب حدث عن محمد بن بھنام األ - 3101
روى عنه أبو عبيد هللا المرزباني وعبيد هللا بن أحمد المعروف بابن المنشئ الكاتب أخبرني علي بن أيوب القمي 
حدثنا محمد بن عمران بن موسى أخبرني إبراھيم بن خفيف المرثدي أخبرني محمد بن بھنام األصبھاني حدثنا يحيى 

ذكروا أن سليمان بن عبد الملك قدم المدينة فأرسل إلى أبي حازم بن مدرك الطائي حدثنا ھشام بن محمد الكلبي قال 
فاتاه فقال له سليمان يا أبا حازم ما ھذا الجفاء قال وأي جفاء رأيت مني قال أتاني أھل المدينة ولم تأتني قال يا أمير 

رأيتك فاعذر قال فالتفت المؤمنين وكيف يكون اتيان من غير معرفة متقدمة وهللا ما عرفتني قبل ھذا اليوم وال أنا 
سليمان إلى الزھري فقال أصاب الشيخ وصدق قال سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت قال ألنكم أخربتم آخرتكم 
وعمرتم دنياكم فكرھتم أن تنقلوا من العمران إلى الخراب قال سليمان صدقت يا أبا حازم كيف القدوم على هللا تعالى 

ب يقدم على أھله مسرورا وأما المسيء فكاآلبق يقدم على مواله محزونا حدثني ھالل بن قال أما المحسن فكالغائ
المحسن الكاتب قال مات إبراھيم بن خفيف صاحب ديوان النفقات يوم األحد ألربع خلون من المحرم سنة ثالث 

 عشرين وثالثمائة 

 حرف الدال من آباء اإلبراھيمين 

ق التمار سمع ھشيم بن بشير ومعتمر بن سليمان وسفيان بن عيينة وأبا قطن إبراھيم بن دينار أبو إسحا -  3102
عمرو بن لھيثم وحجاج بن محمد األعور ومصعب بن سالم وعبيد هللا بن موسى روى عنه أبو زرعة الرازي 

دنيا ومسلم بن الحجاج النيسابوري وعباس الدوري ومحمد بن غالب التمتام وإبراھيم الحربي وأبو بكر بن أبي ال
ومحمد بن إبراھيم بن جناد وموسى بن ھارون وعبد هللا بن أحمد بن حنبل وأحمد بن أبى عوف البزوري وقال أبو 
زرعة الرازي كان إبراھيم بن دينار بغداديا ثقة أخبرنا أبو طالب مكي بن علي الحريري وأبو بكر البرقاني قاال 

اھيم بن إسحاق الحربي حدثنا إبراھيم بن دينار التمار حدثنا عبيد أخبرنا محمد بن جعفر بن الھيثم األنباري حدثنا إبر
هللا بن موسى عن إبراھيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و 

بن  سلم قال للجار ان يضع خشبة في جداره أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى بن موسى البزاز أخبرنا علي
محمد بن أحمد المصري حدثنا محمد بن إبراھيم بن جناد حدثنا إبراھيم بن دينار رجل ثقة حدثت عن محمد بن 
العباس بن الفرات قال أخبرني الحسن بن يوسف الصيرفي أخبرنا أبو بكر الخالل أخبرني محمد بن علي أخبرنا 

صديق ألبي مسلم المستملي أخبرنا أحمد بن أبي  مھنا قال سألت أحمد عن إبراھيم بن دينار يكون بالكرخ قال ھو
 جعفر أخبرنا بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات إبراھيم بن دينار سنة اثنتين وثالثين ومائتين 

إبراھيم بن درستويه أبو إسحاق الفارسي الشيرازي قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن سليمان لوين  - 3103
الحجري الكوفي والنضر بن سلمة شاذان ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وأحمد بن محمد ومحمد بن يحيى 

السالمي المديني روي عنه عبد هللا بن إسحاق المدائني ومحمد بن أحمد بن الخطاب العمري وأبو بكر بن أبي دارم 
لي الجرجاني أخبرنا أبو الفرج الكوفي وأبو علي بن الصواف وأبو القاسم الطبراني وأحمد بن إبراھيم اإلسماعي

محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أيوب بن أحمد الطبراني حدثنا إبراھيم بن 
درستويه الشيرازي ببغداد وأخبرنا الحسن بن علي الجوھري أخبرنا محمد بن العباس الخزاز أخبرنا أبو محمد عبد 

ي حدثنا إبراھيم بن درستويه واللفظ للطبراني قال حدثنا محمد بن يحيى الحجري الكندي الكوفي هللا بن إسحاق المدائن
حدثنا عبد هللا بن األجلح عن أبيه عن عكرمة عن بن عباس قال جاء العباس يعود النبي صلى هللا عليه و سلم في 

ه و سلم رفعك هللا يا عم فقال العباس مرضه فرفعه فأجلسه في مجلسه على سريره فقال له رسول هللا صلى هللا علي
ھذا علي يستأذن فقال يدخل فدخل ومعه الحسن والحسين فقال العباس ھؤالء ولدك يا رسول هللا قال ھم ولدك يا عم 
قال أتحبھما قال أحبك هللا كما أحبھما قال الطبراني لم يروه عن عكرمة اال األجلح بن عبد هللا واسمه يحيى ويكنى 
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فرد به ابنه عنه أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو بكر اإلسماعيلي حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن درستويه أبا حجية ت
 الفارسي ببغداد حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سالم 

إبراھيم بن دارم بن أحمد بن الحسين بن عبيد هللا بن المغيرة بن عبيد هللا أبو إسحاق الدارمي ويعرف  - 3104
شلي ونھشل ھو الغالب على اسمه سمع علي بن حرب الطائي وأحمد بن أبي سلمان القواريري وعمر بن بنھشل النھ

شبة النميري وعباس بن عبد هللا الترقفي روى عنه علي بن محمد بن لؤلؤ ومحمد بن المظفر وأبو عبد هللا بن 
لمعافى بن زكريا وأبو حفص العسكري وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين ويوسف بن عمر القواس وا

الكتاني والطيب بن يمن وغيرھم وكان ثقة أخبرنا بشرى بن عبد هللا الرومي قال سمعت الحسين بن محمد بن عبيد 
العسكري يقول سمعت أبا إسحاق إبراھيم بن دارم الدارمي المعروف بنھشل قال كنت أكتب في تخريجي للحديث 

ما قال فرأيت النبي صلى هللا عليه و سلم في المنام كأنه قد أخذ شيئا مما أكتبه قال النبي صلى هللا عليه و سلم تسلي
فنظر فيه قال فقال ھذا جيد أخبرنا أحمد بن أبي جعفر حدثنا يوسف بن عمر القواس قال أبو إسحاق نھشل بن دارم 

ال لنا ان بن صاعد كتب عني قال اسمه إبراھيم بن دارم بن أحمد بن الحسين بن عبيد هللا بن المغيرة بن عبيد هللا وق
يوسف مات نھشل في أول ذي القعدة سنة خمس وعشرين وثالثمائة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار أخبرنا بن قانع 

 أن نھشل بن دارم المحتسب مات في شوال من سنة خمس وعشرين وثالثمائة وله ثمانون سنة 

دث عن أحمد بن مالعب ومحمد بن الجھم السمري ومحمد بن إبراھيم بن دبيس بن أحمد بن علي الحداد ح - 3105
الحسين الحنيني وأحمد بن محمد البرتي ومحمد بن سليمان الباغندي وجعفر بن محمد بن الحسن الرازي روى عنه 
محمد بن خلف بن جيان الخالل وأبو الحسن الدارقطني وأحمد بن محمد الجندي وكان ثقة وزعم الدارقطني أنه كان 

 سبات يلقب 

إبراھيم بن داود بن سليمان المنادى حدث عن عباس بن محمد الدوري روى عنه أحمد بن الفرج بن  -  3106
 الحجاج 

 حرف الراء من آباء اإلبراھيمين 

إبراھيم بن رستم أبو بكر الفقيه المروذي سمع منصور بن عبد الحميد شيخ يروى عن أنس بن مالك وسمع  - 3107
حمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وقيس بن الربيع أيضا مالك بن أنس وم

ويعقوب القمى وحماد بن سلمة وأبا حمزة السكري وإسماعيل بن عياش ونوح بن أبي مريم وخارجة بن مصعب 
أحمد بن حنبل وبقية بن الوليد وقدم بغداد غير مرة وحدث بھا فروى عنه من العراقيين سعيد بن سليمان سعدويه و

وزھير بن حرب حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن 
إسماعيل المحاملي إمالء حدثنا يوسف بن موسى حدثنا إبراھيم بن رستم أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو 

 صلى هللا عليه و سلم من أذن خمس صلوات ايمانا واحتسابا غفر عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا
له ما تقدم من ذنبه ومن أم أصحابه خمس صلوات ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرني محمد بن أحمد 

محمد بن بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري بمرو حدثنا عيسى بن 
عيسى حدثنا العباس بن مصعب قال كان إبراھيم بن رستم من أھل كرمان ثم نزل مرو في سكة الدباغين وكان 
إبراھيم أوال من أصحاب الحديث فحفظ الحديث فنقم عليه من أحاديث فخرج إلى محمد بن الحسن وغيره من أھل 

القضاء فلم يقبله فدعاه المأمون فقربه منه وحدثه  الرأي فكتب كتبھم وحفظ كالمھم فاختلف الناس إليه وعرض عليه
وأتاه ذو الرياستين إلى منزله مسلما فلم يتحرك له وال فرق أصحابه عنه فقال له أشكاب وكان رجال متكلما عجبا لك 

لذي يأتيك وزير الخليفة فال تقوم من أجل ھؤالء الدباغين عندك فقال رجل من أولئك المتفقھة نحن من دباغي الدين ا
رفع إبراھيم بن رستم حتى جائه وزير الخليفة فسكت أشكاب أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراھيم 
األشناني بنيسابور قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت أبا سعيد عثمان بن سعيد 
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رستم فقال ثقة أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو الحسن  الدارمي يقول وسألته يعني يحيى بن معين عن إبراھيم بن
الدارقطني قال إبراھيم بن رستم المروذي ليس بالقوي أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم 
أخبرني أبو إسحاق إبراھيم بن عبد هللا المعدل حدثنا إسحاق الثقفي قال مات إبراھيم بن رستم المروذي بنيسابور سنة 

ر ومائتين وقال بن نعيم قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمعت إسحاق بن إبراھيم الحفصي يقول مات إبراھيم عش
بن رستم المروذي بنيسابور قدمھا حاجا وقد مرض بسرخس فبقي عندنا تسعة أيام وھو عليل ومات اليوم العاشر 

ين في دار إسماعيل الطوسي في سكة حفص وھو يوم األربعاء لعشر بقين من جمادي اآلخرة سنة إحدى عشرة ومائت
 وصلى عليه األمير محمد بن محمد بن حميد الطاھري ودفن بباب معمر 

إبراھيم بن راشد بن سليمان أبو إسحاق اآلدمي سمع محمد بن خالد بن عثمة البصري وإبراھيم بن بكير  - 3108
عبد الرحمن ويحيى بن حماد صاحب أبي  الشيباني وحفص بن عمر األبلي والحسن بن عمرو السدوسي ويعلى بن

عوانة وداود بن مھران الدباغ وعبدان بن عثمان المروزي وغيرھم روى عنه محمد بن غالب التمتام وأبو بكر بن 
أبي الدنيا ومحمد بن عبدوس بن كامل السراج وھيثم بن خلف الدوري ومحمد بن خلف وكيع ومحمد بن جعفر 

د الباغندي والحسين والقاسم ابنا إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد الدوري وكان الديباجي وأبو ذر أحمد بن محم
ثقة أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي قال أخبرنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل 

د الحذاء عن الوليد بن بشر عن المحاملي حدثنا إبراھيم بن راشد اآلدمي حدثنا حجاج بن نصير حدثنا شعبة عن خال
حمران عن عثمان عن النبي صلى هللا عليه و سلم مثل حديث قبله قال من مات وھو يعلم أن ال اله اال هللا دخل الجنة 
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن الصلت األھوازي أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا إبراھيم بن راشد حدثنا 

حدثنا أبو معاوية عن بن األعمش عن األعمش عن إبراھيم قال إنما يكره المنديل بعد الوضوء  عبد هللا بن رجاء
مخافة العادة أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال ومات 

بع بقين منه يوم جمعة وكان قد بلغ إبراھيم بن راشد األدمى سنة أربع وستين يعني ومائتين في ربيع األول ألر
 الثمانين 

إبراھيم بن رزق بن بيان الكلوذاني من أھل كلواذي وھو أخو حبوش بن رزق هللا المصري ذكر أبو سعيد  -  3109
 بن يونس المصري في تاريخه وقال مولده ببلده ومولد أخيه بمصر ولم يزد أبو سعيد على ذلك 

ق حدث عن يعقوب بن سواك صاحب بشر بن الحارث روى عنه محمد بن إبراھيم بن رزق أبو إسحا - 3110
 غالب الجعفي وذكر أنه سمع منه في طاقات العكي من مدينة أبي جعفر المنصور 

إبراھيم بن رجاء أبو إسحاق المقرئ حدث عن يعقوب بن إبراھيم الدورقي وحميد بن الربيع اللخمي  - 3111
سلم بن جنادة ومحمد بن مسلم بن وارة وعباس بن محمد الدوري روى عنه  ومحمد بن حسان األزرق وأبي السائب

محمد بن عمر بن زنبور الوراق أخبرني أبو الفرج الطناجيري حدثنا محمد بن عمر بن زنبور الوراق حدثنا أبو 
ا شعبة عن إسحاق إبراھيم بن رجاء المقرئ سنة ثالث عشرة قال حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا يزيد بن ھارون أخبرن

قتادة عن زرارة بن أوفي عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إذا باتت المرأة ھاجرة فراش زوجھا 
 باتت تلعنھا المالئكة حتى تصبح 

 حرف الزاي من آباء اإلبراھيمين 

ن عبد الرحمن إبراھيم بن زياد القرشي حدث عن بن شھاب الزھري وعبد الكريم بن مالك وعن خصيف ب - 3112
الحربيين وسليمان األعمش وخلف بن أبي يزيد السلمي روى عنه محمد بن بكار بن الريان الرصافي وھو شامي 
سكن بغداد وفي حديثه نكرة أخبرنا أبو القاسم عبيد هللا بن محمد النجار قال أخبرنا عبيد هللا بن محمد بن سليمان 

ب حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا إبراھيم بن زياد القرشي عن المخرمي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن أيو
خصيف عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال من أعان على باطل ليدحض بباطله حقا 
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أو قال إلى فقد بريء من ذمة هللا وذمة رسوله ومن مشى إلى سلطان هللا في األرض ليذله أذل هللا رقبته يوم القيامة 
يوم القيامة مع ما يدخر له من خزي يوم القيامة وسلطان هللا في األرض كتاب هللا وسنة نبيه ومن استعمل رجال 
وھو يجد غيره خيرا منه وأعلم منه بكتاب هللا وسنة نبيه فقد خان هللا ورسوله وجميع المؤمنين ومن ولي من أمر 

ى ينظر في حاجاتھم ويؤدي إليھم حقوقھم ومن أكل درھم ربا كان عليه المسلمين شيئا لم ينظر هللا له في حاجة حت
مثل إثم ست وثالثين زنية في اإلسالم ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به أنبأنا علي بن محمد بن عيسى البزاز 

ن بكار قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن سلم القاضي حدثنا أبو بكر أحمد بن عبيد الشھرزوري حدثنا محمد ب
سمعنا من قيس بن الربيع وإبراھيم بن زياد القرشي ببغداد قديما دفع الي أبو الحسن بن رزقويه أصل كتابي الذي 
سمعه من مكرم بن أحمد القاضي فنقلت منه ثم حدثني األزھري أخبرنا عبد هللا بن عثمان بن يحيى أخبرنا مكرم 

 حدثنا يزيد بن الھيثم 

عت يحيى بن معين يقول إبراھيم بن زياد القرشي ال أعرفه إبراھيم بن زياد أبو إسحاق البادا قال سم - 3113
الخياط سمع شريك بن عبد هللا النخعي وإبراھيم بن سعد الزھري والفرج بن فضالة وأبا عوانة وسوار بن مصعب 

ي كتب عنه أبي ببغداد وغيرھم روى عنه الحسن بن سالم السواق وبشر بن موسى األسدي وقال بن أبي حاتم الراز
وسئل عنه فقال شيخ أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا الحسن بن سالم السواق وبشر 
بن موسى األسدي قاال أخبرنا إبراھيم بن زياد الخياط حدثنا سوار بن مصعب عن أبي إسحاق عن أبي األحوص عن 

 عليه و سلم من كتم علما ينتفع به ألجمه هللا يوم القيامة بلجام من النار أخبرنا عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا
الحسن بن أحمد بن إبراھيم البزاز أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي أخبرنا بشر بن موسى حدثنا إبراھيم بن زياد 

سحاق عن البراء في قول هللا الخياط الكرخي في المحرم سنة أربع عشرة ومائتين ببغداد حدثنا شريك عن أبي إ
تعالى عذابا دون ذلك قال عذاب القبر أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو 

 أحمد بن فارس حدثنا البخاري قال إبراھيم بن زياد الخياط بغدادي 

ضالة وحماد بن زيد وھشيم بن بشير وعباد إبراھيم بن زياد أبو إسحاق المعروف بسبالن سمع الفرج بن ف -  3114
بن عباد روى عنه عباس بن محمد الدروى ومسلم بن الحجاج النيسابوري والحسن بن علي النسوي وعبد هللا بن 
احمد بن حنبل وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي 

الفضل الصيرفي جميعا بنيسابور قاال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا وأبو سعيد بن موسى بن 
العباس بن محمد الدوري حدثنا إبراھيم بن زياد يعنى سبالن حدثنا عباد بن عباد حدثنا شعبة عن المنصور بن 

ه و سلم أخدمه قال فأتى المعتمر عن ميمون بن أبي شبيب عن قيس بن سعد قال دفعتني أمي إلى النبي صلى هللا علي
علي وقد صليت ركعتين وأنا مضطجع قال فركضني برجله فقال أال أدلك على باب من أبواب الجنة قلت بلى يا 
رسول هللا قال ال حول وال قوة اال با حدثت عن محمد بن العباس بن الفرات قال أخبرني الحسن بن يوسف 

د بن علي حدثنا مھنا قال سألت أحمد عن إبراھيم بن زياد سبالن يكون الصيرفي أخبرنا أبو بكر الخالل أخبرني محم
في الكرخ قال ال بأس به كان معنا عند ھشيم وقد سمع من عباد بن عباد المھلبي أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن علي 

أحمد بن  بن عياض القاضي بصور أخبرنا محمد بن أحمد بن جميع الغساني حدثنا بن مخلد وقال سمعت أبا بكر
عثمان قال سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا مات إبراھيم سبالن ذھب علم عباد بن عباد قرأت علي أبي بكر البرقاني 
عن محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة الفزاري حدثنا جعفر بن درستويه أخبرنا أحمد بن 

ن يقول سبالن يعني إبراھيم بن زياد ما كان به بأس المسكين محمد بن القاسم بن محرز قال سمعت يحيى بن معي
أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال 
حدثنا بكر بن سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال وسألت يحيى بن معين عن سبالن فقال ثقة أخبرني محمد بن 

حمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم أحبرني علي بن محمد المروزي قال سألت صالحا جزرة عن إبراھيم بن زياد أ
سبالن فقال ثقة حدثني محمد بن يوسف القطان النيسابوري بلفظه أخبرنا الخصيب بن عبد هللا بن محمد القاضي 

ني أبي قال أبو إسحاق إبراھيم بن زياد سبالن بمصر أحبرنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب أخبر
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ليس به بأس كان ببغداد أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا جعفر بن محمد الخالدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن 
سليمان الحضرمي قال سنة ثمان وعشرين ومائتين فيھا مات إبراھيم بن زياد سبالن قرأت علي البرقاني عن أبي 

زكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت الجوھري يعني حاتم بن الليث وأحمد بن محمد بن إسحاق الم
بكر وسلمان بن توبة يقولون إبراھيم بن زياد سبالن يكنى أبا إسحاق مات ببغداد سنة ثمان وعشرين ومائتين في ذي 

رنا موسى بن ھارون قال مات إبراھيم بن الحجة أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا محمد بن عمر بن غالب أخب
زياد سبالن ببغداد يوم األربعاء لستة أيام مضت من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وكان يخضب رأسه ولحيته وكان 

 قد ضبب أسنانه بذھب 

إبراھيم بن زياد البجلي حدث عن محمد بن زياد الميموني روى عنه محمد بن أبي عوف البزوري أخبرنا  -  3115
لقاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي حدثنا عبد هللا بن إبراھيم بن أيوب إمالء حدثنا أحمد بن أبي عوف حدثنا ا

إبراھيم بن زياد البجلي ينزل مدينة أبي جعفر حدثنا محمد بن زياد الرقي حدثني ميمون بن مھران عن بن عباس 
سلم تمرا فقده من الخزانة فقال ذلك عمل الشيطان  قال شكى أبو أيوب األنصاري إلى النبي صلى هللا عليه و

 فارصده فإذا سمعت الحركة فقل بسم هللا أجب رسول هللا وذكر الحديث بطوله 

إبراھيم بن زياد بن إبراھيم أبو إسحاق الصايغ سمع سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية وعبد هللا بن نمير  -  3116
عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأحمد بن عمرو بن عبد الخالق ويحيى  وأبا أسامة وأسود بن عامر شاذان روى

بن محمد بن صاعد وغيرھم وقال أبو زرعة الرازي كان حجاج بن الشاعر يحسن القول فيه والثناء عليه حدثني 
ن علي محمد بن علي الصوري أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المقرئ أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا سوادة ب

األحمسي بن بنت عبد هللا بن نمير حدثنا إبراھيم بن زياد الصايغ البغدادي حدثنا شاذان بحديث ذكره أخبرنا أبو 
القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراھيم القزويني أخبرنا علي بن إبراھيم بن سلمة القطان حدثنا أبو حاتم الرازي 

راھيم الصايغ قال أبو حاتم قال بن الشاعر ما نشأ في أصحابنا مثله محمد بن إدريس حدثنا إبراھيم بن زياد بن إب
حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن منصور عن أبي كبشة األنماري قال أبو أسامة وحدثني مفضل بن مھلھل حدثنا 

مثل منصور عن سالم بن أبي الجعد عن بن أبي كبشة األنماري عن أبيه قال ضرب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
ھذه األمة مثل أربعة نفر رجل آتاه هللا علما وماال فھو يعمل في ماله بعلمه يصل به رحمه ويؤدي حقه ورجل آتاه 
هللا علما ولم يؤته ماال فھو يقول لو أن لي مثل مال فالن لعملت فيه مثل ما يعمل فھما في األجر سواء ورجل آتاه 

ال يؤدي حقه وال يصل رحمه ورجل لم يؤته هللا ماال ولم يؤته علما يقول هللا ماال ولم يؤته علما فھو يتخبط في ماله 
 لو أن لي مثل مال فالن لعملت مثله فھما في اإلثم سواء 

إبراھيم بن زياد المؤدب يعرف بابن النجار مروزي سكن بغداد وحدث بھا عن النضر بن شميل روى عنه  - 3117
املي ومحمد بن مخلد الدوري أخبرنا أبو عمر بن مھدي أخبرنا محمد محمد بن أحمد بن أسد الھروي والقاضي المح

بن مخلد العطار حدثنا إبراھيم بن زياد المؤدب حدثنا النضر بن شميل حدثنا صالح يعني بن أبي األخضر عن بن 
فرض  شھاب عن عروة عن عائشة قالت كان يوم عاشوراء يوما أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بصيامه فلما

رمضان كان من شاء صامه ومن شاء أفطره أخبرنا أحمد بن عبد هللا بن الحسين المحاملي قال وجدت في كتاب 
جدي الحسين بن إسماعيل بخط يده حدثنا إبراھيم المؤدب المخرمي حدثنا النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة عن 

 صلى هللا عليه و سلم قال أول ما يحاسب به العبد األزرق عن قيس عن يحيى بن يعمر عن أبي ھريرة أن رسول هللا
صالته فان كان أكملھا واال قال تعالى انظروا ھل تجدون لعبدي من تطوع فان وجد له تطوع قال أكملوا له المكتوبة 

 ثم تؤخذ األعمال على ذلك 

لقاسم بن يزيد إبراھيم بن زيد بن إسحاق أبو إسحاق البغدادي حدث عن نصر بن علي الجھضمي وا -  3118
 الوزان وأحمد بن منصور الرمادي روى عنه أبو ھريرة أحمد بن عبد هللا بن أبي العصام العدوى المصري 
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 حرف السين من آباء اإلبراھيمين

إبراھيم بن سعد بن إبراھيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزھري من أھل مدينة رسول هللا صلى  - 3119
أباه وبن شھاب الزھري وھشام بن عروة وصالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق بن يسار روى هللا عليه و سلم سمع 

عنه يزيد بن عبد هللا بن الھاد وشعبة بن الحجاج والليث بن سعد وابناه يعقوب وسعد ابنا إبراھيم ونوح بن يزيد وعبد 
وسليمان بن داود الھاشمي وعبد الرحمن به مھدي ويزيد بن ھارون ويونس بن محمد المؤدب وأبو داود الطيالسي 

العزيز بن عبد هللا األويسي وعلي بن الجعد ومحمد بن جعفر الوركاني وأحمد بن حنبل وغيرھم كان قد نزل بغداد 
وأقام بھا إلى حين وفاته ولم يزل ببغداد من عقبه جماعة يروون العلم حتى انقرضوا بأخرة أخبرنا القاضي أبو بكر 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا عباس بن محمد الدوري وأخبرنا الحسن  أحمد بن الحسن الجرشي
بن أبي بكر حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق قاال حدثنا سليمان بن داود الھاشمي حدثنا إبراھيم بن 

و سلم الحمى من فيح جھنم  سعد عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه
فأبردوھا بالماء قال إبراھيم بن سعد لم أسمع من ھشام شيئا اال ھذا الحديث الواحد أخبرنا أبو الحسن محمد بن علي 
بن محمد الطبيب المعدل حدثنا أبو الفضل عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري حدثني عمي سعد بن محمد الزھري 

ا علي بن الجعد حدثنا شعبة حدثني إبراھيم بن سعد عن الزھري عن أنس أن النبي حدثنا عمي أحمد بن سعد حدثن
 صلى هللا عليه و سلم أتخذ خاتما فصه حبشي أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ أخبرنا مخلد بن جعفر الدقاق 

لت شعبة بن الحجاج وحدثنا عمارة بن ھارون بن الحسن حدثنا أحمد بن سعد الزھري حدثنا علي بن الجعد قال سأ
عن حديث لسعد بن إبراھيم فقال لي فأين أنت عن ابنه قلت وأين ذا قال نازل علي عمارة بن حمزة فأتيته فحدثني 
عن بن شھاب عن أنس أن النبي صلى هللا عليه و سلم اتخذ خاتما فاتخذ الناس خواتيم وذكر الحديث أخبرنا أحمد بن 

بن زحر البصري في كتابه الي حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال محمد العتيقي أخبرني محمد بن عدي 
سمعت أبا داود سليمان بن األشعث يقول وإبراھيم بن سعد ولي بيت المال ببغداد أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق 

بن أحمد بن حدثنا إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد هللا 
حنبل قال ولد إبراھيم بن سعد سنة ثمان ومائة أخبرني بذلك بعض ولده أنبأنا أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن عبد هللا 
الكاتب حدثنا الحسين بن أحمد الھروي حدثنا يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه قال قال صالح بن محمد إبراھيم بن 

ه كان صغيرا حين سمع من الزھري وأنبأنا بن الكاتب أخبرنا محمد بن حميد سعد سماعه من الزھري ليس بذاك ألن
المخرمي حدثنا علي بن الحسين بن حبان وجدت في كتاب أبي بخط يده عن يحيى بن معين قال إبراھيم بن سعد 

سعد أو بن  أثبت من الوليد بن كثير ومن بن إسحاق جميعا وسئل أبو زكريا أيھما أحب إليك في الزھري إبراھيم بن
أبي ذئب فقال إبراھيم أحب الي من أبن أبي ذئب في الزھري بن أبي ذئب يقولون لم يصحح عن الزھري شيئا 
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب األصم يقول سمعت العباس بن 

ليس به بأس في الزھري قيل ليحيى إبراھيم بن سعد  محمد الدوري يقول قلت ليحيى بن معين فصالح بن كيسان قال
قال وليس به بأس وقال عباس سمعت يحيى يقول في حديث جمع القرآن ليس أحد حدث به أحسن من إبراھيم بن 
سعد وقد حدث مالك منه بطرف أخبرني أحمد بن عبد هللا األنماطي أخبرنا محمد بن المظفر أخبرنا علي بن أحمد بن 

ي حدثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم قال سمعت يحيى بن معين يقول وأخبرني عبد هللا بن يحيى سليمان المصر
السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد األزھر حدثنا بن الغالبي عن يحيى بن معين قال 

الغنائم عبد الصمد ابنا علي بن محمد بن  إبراھيم بن سعد ثقة زاد بن أبي مريم حجة أخبرنا أبو تمام عبد الكريم وأبو
الحسن بن الفضل بن المأمون قاال أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن محمد بن موسى البخاري حدثنا محمود بن 
إسحاق الخزاعي حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال لي إبراھيم بن حمزة كان عند إبراھيم بن سعد عن محمد 

بعة عشر ألف حديث في األحكام سوى المغازي وإبراھيم بن سعد من أكثر أھل المدينة حديثا بن إسحاق نحو من س
في زمانه أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حسنويه الغوزفي أخبرنا الحسين بن إدريس 

وكيع كف عن حديث إبراھيم بن األنصاري حدثنا أبو داود سليمان بن األشعث قال سمعت أحمد بن حنبل قال كان 
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سعد ثم حدث عنه بعد قلت لم قال ال أدري إبراھيم ثقة أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق حدثنا الوليد بن بكر 
األندلسي حدثنا علي بن أحمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلي حدثني 

سعد بن إبراھيم بن عبد الرحمن بن عوف مدني ثقة يقال انه كان أسود أخبرنا علي بن طلحة أبي قال إبراھيم بن 
المقرئ أخبرنا أبو الفتح محمد بن إبراھيم الطرسوسي أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن 

لمسلمين وكان علي قضاء المدينة يوسف بن خراش قال إبراھيم بن سعد صدوق من أھل المدينة وأبوه كان من جلة ا
أخبرنا علي بن أبي علي المعدل حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراھيم بن يزيد بن مھران الصفار الضرير 
حدثنا علي بن الحسن بن خلف بن قديد أبو القاسم بمصر حدثنا عبيد هللا بن سعيد بن كثير بن عفير عن أبيه قال قدم 

العراق سنة أربع وثمانين ومائة فأكرمه الرشيد وأظھر بره وسئل عن الغناء فافتي بتحليله  إبراھيم بن سعد الزھري
وأتاه بعض أصحاب الحديث ليسمع منه أحاديث الزھري فسمعه يتغنى فقال لقد كنت حريصا على أن أسمع منك فاما 

بغداد ما أقمت حديثا حتى أغني اآلن فال سمعت منك حديثا أبدا فقال إذا ال أفقد اال شخصك علي وعلى أن حدثت ب
قبله وشاعت ھذه عنه ببغداد فبلغت الرشيد فدعا به فسأله عن حديث المخزومية التي قطعھا النبي صلى هللا عليه و 
سلم في سرقة الحلى فدعا بعود فقال الرشيد أعود المجمر قال ال ولكن عود الطرب فتبسم ففھمھا إبراھيم بن سعد 

ر المؤمنين حديث السفيه الذي آذاني باألمس وألجأني إلى أن حلفت قال نعم ودعا له الرشيد فقال لعله بلغك يا أمي
بعود فغناه يا أم طلحة ان البين فد أفدا قل الثواء لئن كان الرحيل غدا فقال الرشيد من كان من فقھائكم يكره السماع 

وهللا اال ان أبي أخبرني أنھم اجتمعوا في  قال من ربطه هللا قال فھل بلغك عن مالك بن أنس في ھذا شيء قال ال
مدعاة كانت في بني يربوع وھم يومئذ جلة ومالك أقلھم من فقھه وقدره ومعھم دفوف ومعازف وعيدان يغنون 

لھا ... وقد قالت ألتراب ... ... فأين لقاؤھا أينا ... سليمى أجمعت بينا ... ويلعبون ومع مالك دف مربع وھو يغنيھم 
فضحك الرشيد ووصله بمال عظيم وفي ھذه السنة مات ... لنا العيش تعالينا ... تعالين فقد طاب ... ... ا زھر تالقين

إبراھيم بن سعد وھو بن خمس وسبعين سنة يكني أبا إسحاق قلت قد اختلف في وقت وفاته فأخبرنا عبد هللا بن أبي 
الكندي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال ومات  الفتح أخبرنا محمد بن العباس الخزاز أخبرنا إبراھيم بن محمد

إبراھيم بن سعد سنة ثنتين أو ثالث وثمانين وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن 
درستويه حدثنا يعقوب بن سفين قال قال علي بن المديني مات إبراھيم بن سعد سنة ثالث وثمانين ومائة مات وھو 

ن ثالث وسبعين أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه أخبرنا عبد هللا بن محمد بن جعفر حدثنا عمر بن أحمد األھوازي ب
حدثنا خليفة بن خياط وأخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت علي بشر اإلسفراييني بھا حدثكم عبد هللا بن محمد بن 

ثالث وثمانين أخبرني علي بن محمد بن عبد هللا المعدل ناجية حدثنا محمد بن عباد قاال مات إبراھيم بن سعد سنة 
أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي حدثنا عبد هللا بن محمد بن أبي الدنيا حدثنا محمد بن سعد قال إبراھيم بن سعد 
بن إبراھيم بن عبد الرحمن بن عوف الزھري ويكنى أبا إسحاق مات ببغداد سنة ثالث وثمانين ومائة وھو بن خمس 
وسبعين سنة أخبرنا األزھري أخبرنا محمد بن العباس حدثنا أحمد بن معروف قال حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد 
بن سعد قال مات إبراھيم بن سعد الزھري ببغداد سنة ثالث وثمانين ومائة ودفن في مقابر باب التبن أخبرنا الحسين 

حمد بن الحسين الزعفراني حدثنا أحمد بن زھير قال بن علي الصيمري حدثنا علي بن الحسن الرازي حدثنا م
وإبراھيم بن سعد أبو إسحاق مات ببغداد يقال سنة ثالث وثمانين ومائة أخبرني الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو بكر 
محمد بن إبراھيم بن عمران الجوري في كتابه الي من شيراز قال أخبرنا أحمد بن حمدان بن الحضر حدثنا أحمد بن 

س الضبي قال حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة أربع وثمانين ومائة فيھا مات إبراھيم بن سعد وھو بن خمس يون
وسبعين ويكنى أبا إسحاق أخبرني بن الفضل القطان أخبرنا دعلج بن أحمد أخبرنا أحمد بن علي األبار قال سمعت 

 انين ومات بعد ذلك أبا مروان العثماني يقول سمعت من إبراھيم بن سعد سنة خمس وثم

إبراھيم بن سعد أبو إسحاق العلوي أحد شيوخ الصوفية وزھادھم انتقل عن بغداد إلى الشام فاستوطن  - 3120
بالدھا ويحكى عنه كرامات وعجائب أخبرني إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين 

كان حسنيا من أھل بغداد وكان يقال له الشريف الزاھد وكان أستاذ  السلمي قال إبراھيم بن سعد العلوي أبو إسحاق
أبي الحارث االوالسي حكي عنه أبو الحارث قال كنت معه في البحر فبسط كسائه على الماء وصلى عليه أخبرنا أبو 
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اني بمكة قال نعيم الحافظ حدثنا عبد المنعم بن عمر بن عبد هللا األصبھاني حدثنا الحسن بن يحيى بن حمويه الكرم
قال أبو الحسن التمار قال أبو الحارث االوالسي خرجت من حصن أوالس أريد البحر فقال بعض إخواني ال تخرج 
فاني قد ھيأت لك عجة حتى تأكل قال فجلست وأكلت معه ونزلت إلى الساحل فإذا أنا بإبراھيم بن سعد العلوي قائما 

قول أمشي معي على الماء ولئن قال لي ألمشين معه فما استحكمت يصلى فقلت في نفسي ماأشك اال أنه يريد أن ي
الخاطر حتى سلم ثم قال ھيه يا أبا الحارث امش على الخاطر فقلت بسم هللا فمشى ھو على الماء وذھبت أمشي 

 فغاصت رجلي فالتفت الي وقال يا أبا الحارث العجة أخذت برجلك 

عيل المؤدب سمع عبد الملك بن عمير وعاصما األحول وإسماعيل إبراھيم بن سليمان بن رزين أبو إسما - 3121
بن أبي خالد وعمر مولى عفرة وعبد هللا بن مسلم بن ھرمز ومجالد بن سعيد روى عنه عبد هللا بن عون الحراز 
ومحمد بن الصباح الدوالبي وسريج بن يونس وأبو عمر الدوري وشجاع بن مخلد ويحيى بن يحيى النيسابوري 

بن عرفة وغيرھم أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو أحمد بن والحسن 
فارس حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال إبراھيم بن سليمان بن رزين أبو إسماعيل مؤدب آل أبي عبيد هللا كان 

س الخزاز حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا يكون ببغداد أخبرنا الحسن بن علي الجوھري أخبرنا محمد بن العبا
إبراھيم بن عبد هللا الجنيد قال سئل يحيى بن معين عن أبي إسماعيل المؤدب فقال ثقة أخبرنا يوسف بن رباح 
البصري أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المھندس بمصر حدثنا أبو بشر الدوالبي حدثنا أبو عبيد هللا معاوية بن 

إبراھيم بن سليمان مؤدب بني أبي عبيد هللا قال يحيى بن معين ثقة صحيح الكتاب كتبت عنه أخبرنا صالح قال 
الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي قال وسئل الطيالسي عن أبي إسماعيل المؤدب فقال قال يحيى 

األشناني قال سمعت أحمد بن محمد بن  يعني بن معين ثقة أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراھيم
عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين فأبو إسماعيل المؤدب ما حاله 
فقال ثقة أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق حدثنا الوليد بن بكر األندلسي حدثنا علي بن أحمد بن زكريا 

صالح بن أحمد بن عبد هللا العجلي حدثني أبي قال أبوإسماعيل المؤدب ثقة سكن بغداد الھاشمي حدثنا أبو مسلم 
حدثني محمد بن يوسف القطان النيسابوري بلفظه أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي أخبرنا عبد الكريم بن أبي 

ليس به بأس أخبرنا علي بن  عبد الرحمن النسائي أخبرني أبي قال أبو إسماعيل إبراھيم بن سليمان المؤدب بغدادي
طلحة المقرئ أخبرنا أبو الفتح محمد بن إبراھيم الطرسوسي أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد 
الرحمن بن يوسف بن خراش قال وإبراھيم بن سليمان المؤدب أبو إسماعيل كان صدوقا أخبرني محمد بن الحسن 

سين بن محمد الشافعي باألھواز حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال بن أحمد األھوازي أخبرنا أبو علي الح
سألته يعني أبا داود سليمان بن األشعث عن أبي إسماعيل المؤدب فقال ثقة ورأيت أحمد بن حنبل يكتب أحاديثه 

مان أبو إسماعيل بنزول أخبرني عبيد هللا بن أحمد بن عثمان الصيرفي عن أبي الحسن الدارقطني قال إبراھيم بن سلي
 المؤدب بغدادي ثقة 

إبراھيم بن سليمان المؤدب حدث عن عمر بن مدرك الرازي روى عنه أبو بكر األبھري الفقيه أخبرنا  -  3122
علي بن محمد بن الحسن المالكي حدثنا محمد بن عبد هللا بن محمد بن صالح األبھري حدثنا إبراھيم بن سليمان 

ن مدرك الرازي حدثنا محمد بن الفضل النيسابوري عن حسين الجعفي عن زائدة عن المؤدب ببغداد حدثنا عمر ب
ليث عن مجاھد عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا كان للعبد ذنوب وخطايا ولم يكن له عمل 

 صالح ابتلى بالغموم واالحزان ليكون كفارة لذنوبه 

الدھان أبو إسحاق المروزي قدم بغداد حاجا في سنة تسع عشرة وثالثمائة إبراھيم بن سليمان بن حمويه  - 3123
وحدث بھا عن محمد بن عبدة المروزي وغيره روى عنه القاضي أبو الحسن الجراحي وأبو حفص بن شاھين 
 والمعافي بن زكريا الجريري أخبرني الحسن بن أبي طالب حدثنا علي بن الحسن الجراحي إمالء حدثنا إبراھيم بن
سليمان بن حمويه المروزي حدثنا محمد بن عبدة المروزي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا عبد هللا بن 
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المبارك أخبرنا يونس عن بن شھاب أخبرني حمزة بن عبد هللا بن عمر أنه سمع بن عمر يقول قال رسول هللا صلى 
 ن فيھم ثم بعثوا على أعمالھم هللا عليه و سلم إذا أنزل هللا بقوم عذابا أصاب العذاب من كا

إبراھيم بن السرى بن المغلس السقطي يكنى أبا إسحاق حكى عن أبيه حكايات روى عنه أبو العباس  - 3124
السراج النيسابوري وال أعلم روى عنه غيره أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال 

أبو إسحاق يرجع إلى زھد وتقر وأحوال في المعامالت سنية قريب السيرة من أبيه إبراھيم بن السرى السقطي كنيته 
أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت إبراھيم بن 

ا أخبرنا أبو نعيم الحافظ السرى يقول سمعت أبي يقول لو أشفقت ھذه النفوس على أديانھا لالقت السرور في أبدانھ
حدثنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي حدثنا أبو العباس السراج قال سمعت إبراھيم بن السرى السقطي يقول 

 سمعت أبي يقول عجبت لمن غدا وراح في طلب األرباح وھو مثل نفسه ال يربح أبدا 

عن إسحاق بن أبي إسرائيل روى عنه عبد هللا بن إبراھيم بن السرى أبو إسحاق المقرئ أراه حدث بالكوفة  - 3125
يحيى الطلحي أخبرنا أبو علي محمد بن حمزة بن أحمد الدھان أخبرنا أبو بكر الطلحي بالكوفة حدثنا أبو إسحاق 
إبراھيم بن السرى المقرئ البغدادي من حفظه حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا ھشام بن يوسف الصنعاني قاضي 

ا عبد هللا بن بحير عن ھانئ مولى عثمان بن عفان أن عثمان كان إذا نظر إلى القبر بكى حتى تبتل صنعاء حدثن
لحيته فقيل تذكر النار فال تبكي وتذكر القبر فتبكي فقال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول ان القبر أول منازل 

 اآلخرة وما رأيت منظرا قط اال والقبر أفظع منه 

ھيم بن السرى بن سھل أبو إسحاق النحوي الزجاج صاحب كتاب معاني القرآن كان من أھل الفضل إبرا - 3126
والدين حسن االعتقاد جميل المذھب وله مصنفات حسان في األدب روى عنه علي بن عبد هللا بن المغيرة وغيره 

حدثني أبو محمد بن درستويه  أخبرنا علي بن أبي علي المعدل أخبرني أبو الحسن أحمد بن يوسف األزرق في كتابه
النحوي حدثني الزجاج قال كنت أخرط الزجاج فاشتھيت النحو فلزمت المبرد لتعلمه وكان ال يعلم مجانا وال يعلم 
بأجرة اال على قدرھا فقال لي أي شيء صناعتك قلت أخرط الزجاج وكسبي في كل يوم درھم ودانقان أو درھم 

نا أعطيك كل يوم درھما وأشرط لك أني أعطيك إياه أبدا إلى أن يفرق الموت ونصف وأريد أن تبالغ في تعليمي وأ
بيننا استغنيت عن التعليم أو احتجدت إليه قال فلزمته وكنت أخدمه في أموره مع ذلك وأعطيه الدرھم فينصحني في 

لت له أسمني لھم العلم حتى استقللت فجاءه كتاب بعض بني مارمة من الصراة يلتمسون معلما نحويا ألوالدھم فق
فاسماني فخرجت فكنت أعلمھم وأنفذ إليه كل شھر ثالثين درھما وأتفقده بعد ذلك بما أقدر عليه ومضت مدة على 
ذلك فطلب منه عبيد هللا بن سليمان مؤدبا البنه القاسم فقال له ال أعرف لك اال رجال زجاجا بالصراة مع بني مارمة 

م عني فتركوني له فاحضرني وأسلم القاسم الي فكان ذلك سبب غناى وكنت أعطي قال فكتب إليھم عبيد هللا فاستنزلھ
المبرد ذلك الدرھم في كل يوم إلى أن مات وال أخليه من التفقد معه بحسب طاقتي وأخبرني علي بن أبي علي 

سرى الزجاج قال أخبرني أبي حدثني أبو الحسين عبد هللا بن أحمد بن عباس القاضي حدثني أبو إسحاق إبراھيم بن ال
كنت أؤدب القاسم بن عبيد هللا وأقول له ان بلغك هللا مبلغ أبيك ووليت الوزارة ماذا تصنع بي فيقول ما أحببت فأقول 
له تعطيني عشرين ألف دينار وكانت غاية أمنيتي فما مضت اال سنون حتى ولى القاسم الوزارة وأنا على مالزمتي 

ى أذكاره بالوعد ثم ھبته فلما كان في اليوم الثالث من وزارته قال لي يا أبا له وقد صرت نديمه فدعتني نفسي إل
إسحاق لم أرك أذكرتني بالنذر فقلت عولت على رعاية الوزير أيده هللا وانه ال يحتاج إلى اذكار لنذر عليه في أمر 

د ولكن أخاف أن يصير لي خادم واجب الحق فقال لي انه المعتضد ولواله ما تعاظمني دفع ذلك إليك في مكان واح
معه حديث فاسمح لي بأخذه متفرقا فقلت يا سيدي افعل فقال اجلس للناس وخذ رقاعھم في الحوائج الكبار واستجعل 
عليھا وال تمتنع من مسألتي شيئا تخاطب فيه صحيحا كان أو محاال إلى أن يحصل لك مال النذر قال ففعلت ذلك 

ع فيھا وربما قال لي كم ضمن لك على ھذا فأقول كذا وكذا فيقول غبنت ھذا وكنت أعرض عليه كل يوم رقاعا فيوق
يساوي كذا وكذا ارجع فاستزد فاراجع القوم فال أزال أماكسھم ويزيدوني حتى أبلغ الحد الذي رسمه قال وعرضت 

سحاق حصل عليه شيئا عظيما فحصلت عندي عشرون ألف دينار وأكثر منھا في مديدة فقال لي بعد شھور يا أبا إ
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مال النذر فقلت ال فسكت وكنت أعرض فيسألني في كل شھر أو نحو ھل حصل المال فأقول ال خوفا من انقطاع 
الكسب إلى أن حصل عندي ضعف ذلك المال وسألني يوما فاستحييت من الكذب المتصل فقلت قد حصل ذلك ببركة 

ل لك قال ثم أخذ الدواة ووقع لي إلى خازنه بثالثة الوزير فقال فرجت وهللا عني فقد كنت مشغول القلب إلى أن يحص
آالف دينار صلة فأخذتھا وامتنعت أن أعرض عليه شيئا ولم أدر كيف أقع منه فلما كان من غد جئته وجلست على 
رسمي فأومأ إلى ھات ما معك يستدعي مني الرقاع على الرسم فقلت ما أخذت من أحد رقعة ألن النذر قد وقع الوفاء 

أدر كيف أقع من الوزير فقال يا سبحان هللا أتراني كنت أقطع عنك شيئا قد صار لك عادة وعلم به الناس  به ولم
وصارت لك به منزلة عندھم وجاه وغدو ورواح إلى بابك وال يعلم سبب انقطاعه فيظن ذلك لضعف جاھك عندي أو 

غد بالرقاع فكنت أعرض عليه كل يوم تغير رتبتك أعرض علي على رسمك وخذ بال حساب فقبلت يده وباكرته من 
شيئا إلى أن مات وقد تأثلت حالي ھذه أخبرنا أبو الجوائز الحسن بن علي بن ماري الكاتب الواسطي حدثني أبو 
القاسم علي بن طلحة بن كردان النحوي قال سمعت أبا علي الفارسي يقول دخلت مع شيخنا أبي إسحاق الزجاج على 

زير فورد إليه خادم وساره بشيء استبشر له ثم تقدم إلى شيخنا أبي إسحاق بالمالزمة إلى أن القاسم بن عبيد هللا الو
يعود ثم نھض فلم يكن بأسرع من أن عاد وفي وجھه أثر الوجوم فسأله شيخنا عن ذلك ألنس كان بينه وبينه فقال له 

من ذلك ثم أشار عليھا أحد من نصحھا  كانت تختلف إلينا جارية إلحدى المغنيات فسمتھا أن تبيعني إياھا وأمتنعت
بان تھديھا إلى رجاء أن أضاعف لھا ثمنھا فلما وردت أعلمني الخادم بذلك فنھضت مستبشرا الفتضاضھا فوجدتھا 

حاذق بالطعن في ... فارس ماض بحربته ... قد حاضت فكان مني ما ترى فأخذ شيخنا الدواة من بين يديه وكتب 
أخبرنا القاضي أبو الطيب طاھر بن عبد هللا الطبري ... فاتقته من دم بدم ... مي فريسته رام أن يد... ... الظلم 

حدثني محمد بن طلحة اليزدادي قال حدثني القاضي محمد بن أحمد بن المحرم أنه جرى بين إبراھيم السرى الزجاج 
حتى خرج إبراھيم بن السرى  النحوي وبين المعروف بمسينة وكان من أھل العلم شر فاتصل ونسجه إبليس وأحكمه

وأقسم صادقا ... ... لينفعه فآثمه وضره ... أبى الزجاج إال شتم عرضي ... الزجاج إلى حد الشتم فكتب إليه مسينة 
فأصبح ... ... ولكن للمنون علي كره ... ولو أني كررت لفر مني ... ... ليطلق لفظه في شتم حره ... ما كان حر 

فلما اتصل ھذا بالزجاج قصده راجال حتى اعتذر إليه وسأله الصفح ... ليوم ال وقاه هللا شره ... قد وقاه هللا شرى 
حدثني أبو بكر أحمد بن محمد العزال حدثنا علي بن عبد العزيز الطاھري أخبرنا أبو محمد الوراق جار كان لنا قال 

لصبيان فاقلب عليه ماء فأنشأ يقول كنت بشارع األنبار وأنا صبي في يوم نيروز فعبر رجل راكب فبادر بعض ا
فلما عبر قيل لنا ھذا ... وال خير في وجه إذا قل ماؤه ... إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ... وھو ينفض رداءه من الماء 

ھو أبو إسحاق الزجاج قال الطاھري شارع األنبار ھو النافذ إلى الكبش واألسد بلغني عن محمد بن العباس بن 
ني أبو الفتح عبيد هللا بن أحمد النحوي قال توفي أبو إسحاق إبراھيم بن السرى الزجاج النحوي في الفرات قال حدث

 جمادي اآلخرة سنة إحدى عشرة وثالثمائة قال غيره مات يوم الجمعة إلحدى عشرة ليلة بقيت من الشھر 

لضرير ومحمد بن فضيل بن إبراھيم بن سعيد أبو إسحاق الجوھري سمع سفيان بن عيينة وأبا معاوية ا - 3127
غزوان وأبا أسامة وروح بن عبادة وزيد بن الحباب وعبيد بن أبي قرة وسعد بن عبد الحميد بن جعفر وأبو داود 
الحفري وحجاج بن محمد األعور ومحمد بن بشر العبدي وخلف بن تميم ومحمد بن القاسم األسدي وغيرھم روى 

دنيا وموسى بن ھارون الحافظ وإدريس بن عبد الكريم المقرئ وأبو عبد عنه أبو حاتم الرازي وأبو بكر بن أبي ال
الرحمن النسائي وأحمد بن علي األبار ويحيى بن محمد بن صاعد في آخرين وكان مكثرا ثقة ثبتا صنف المسند 

بن وانتقل عن بغداد فسكن عين زربة مرابطا بھا إلى أن مات قرأت على القاضي أبي العالء الواسطي عن يوسف 
إبراھيم الجرجاني قال أخبرنا أبو نعيم بن عدي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال سمعت حجاج بن الشاعر يقول 
رأيت إبراھيم بن سعيد الجوھري عند أبي نعيم وأبو نعيم يقرأ وھو نائم وكان الحجاج يقع فيه أخبرنا ھبة هللا بن 

ثنا الحسن بن صالح حدثنا ھارون بن يعقوب الھاشمي الحسن بن منصور الطبري قال أحمد بن محمد بن ھارون حد
قال سمعت أبي سأل أبا عبد هللا يعني أحمد بن حنبل عن إبراھيم بن سعيد قال لم يزل يكتب الحديث قديما قلت فاكتب 

حمد عنه قال نعم أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا أبو علي بن الصواف إمالء حدثنا أبو العباس البراني قال قال أ
بن حنبل وسأله موسى بن ھارون وھو معي عن إبراھيم بن سعيد الجوھري فقال كثير الكتاب كتب فأكثر واستأذنه 
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في الكتاب عنه فأذن له أخبرنا أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن عبد هللا الكاتب أخبرنا إبراھيم بن محمد بن يحيى 
د هللا بن جعفر بن خاقان المروزي السلمي قال سألت إبراھيم المزكي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي حدثنا عب

بن سعيد الجوھري عن حديث ألبي بكر الصديق فقال لجاريته أخرجي إلى الثالث والعشرين من مسند أبي بكر فقلت 
ه له ال يصح ألبي بكر خمسون حديثا من أبن ثالثة وعشرين جزءا فقال كل حديث لم يكن عندي من مائة وجه فأنا في

يتيم قلت وكان لسعيد والد إبراھيم اتساع من الدنيا وافضال على العلماء فلذلك تمكن أبنه من السماع وقدر على 
اإلكثار عن الشيوخ وصف الجوھري ببغداد إليه ينسب أخبرنا أبو عمر الحسن بن عثمان بن أحمد الواعظ أخبرنا 

حمد الفريابي قال سمعت إبراھيم الھروي يقول حج جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم المؤدب حدثنا جعفر بن م
سعيد الجوھري فجعل معه أربعمائة رجل من الزوار سوى حشمه يحج بھم وكان فيھم إسماعيل بن عياش وھشيم بن 
بشير وكنت أنا معھم في امارة ھارون الرشيد أخبرنا أبو العباس الفضل بن عبد الرحمن بن الفضل األبھري حدثنا 

بن إبراھيم بن علي بن المقرئ بأصبھان حدثنا عمر بن عثمان قال سمعت إبراھيم بن سعيد الجوھري  أبو بكر محمد
يقول دخلت علي أحمد بن حنبل أسلم عليه فمددت يدي إليه فصافحني فلما أن خرجت قال ما أحسن أدب ھذا الفتي لو 

ن عمر الدارقطني حدثنا الحسن بن رشيق انكب علينا كنا نحتاج أن نقوم أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرني علي ب
المصري حدثنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي عن أبيه ثم أخبرني محمد بن علي الصوري حدثنا الخصيب 
بن عبد هللا القاضي قال ناولني عبد الكريم وكتب لي بخطه قال سمعت أبي يقول إبراھيم بن سعيد الجوھري بغدادي 

ر أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان إبراھيم بن سعيد الجوھري مات في سنة سبع وأربعين ومائتين ثقة أخبرنا السمسا
ذكر بن قانع انه مات في سنة ثالث وخمسين ومائتين أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي أخبرنا محمد بن عبد هللا 

راني حدثنا إبراھيم بن سعيد الجوھري حدثنا بن محمد بن ھمام الشيباني بالكوفة حدثنا عبد هللا بن أبي سفيان الشع
يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن مھدي حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا سفيان 
بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد هللا قال لما نزلت على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھذه اآلية 

توقروه قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما ذاك قلنا هللا ورسوله أعلم قال لتنصروه قال أبو محمد وتعزروه و
بن أبي سفيان سمعت الحديث من إبراھيم بن ببغداد ثم ذكر لي ھذا الحديث بالشام وقد دخل إلى الثغر فصرت إليه 

حلتي الثانية إلى الثغر فسألته عن ھذا الحديث إلى عين زربة وكان قد سكنھا وذلك في سنة ثالث وخمسين في ر
فرددني مرارا ثم حدثني به لفظا كما قدمت من ذكره ومات في ھذه السنة قال أبو محمد وليس ھذا الحديث اليوم عند 

 أحد فيما أعلم اال عندي 

في روى عنه إبراھيم بن سعيد بن عثمان أبو الطيب الخالل حدث عن أحمد بن الحسين بن إسحاق الصو - 3128
 شيخنا أبو عبد هللا الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم المخزومي وذكر أنه سمع منه في مجلس أبي عمر الزاھد 

إبراھيم بن سعيد بن إبراھيم أبو محمد الزھري والد أبي طالب الفقيه المعروف بابن حمامة حدث عن  - 3129
طالب وذكر لنا أنه إبراھيم بن سعيد بن إبراھيم بن محمد بن  يحيى بن محمد بن صاعد وغيره حدثنا عنه ابنه أبو

بجاد بن موسى بن سعد بن أبي وقاص قال لنا أبو طالب أھل المعرفة بالنسب يقولون نجاد بن موسى بالنون 
وأصحاب الحديث يقولون بجاد بالباء قلت وكذلك ذكر أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراھيم السعدي في كتاب نسب ولد 

د بن أبي وقاص بجادا بالباء أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن ھارون سع
األصبھاني أخبرنا محمد بن الحجاج بن حفص الضبي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن شعبة عن قتادة عن أنس 

ا ذكرھا سألت أبا طالب عن موت أبيه فقال توفي سنة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من نسي صالة فليصلھا إذ
خمس وسبعين وثالثمائة وكان مولده في سنة ثالث وثالثمائة قال وسمع في حياة أبي القاسم البغوي من بن صاعد 

 ونحوه ولم يسمع من البغوي شيئا 

بن محمد بن صاعد إبراھيم بن سعيد بن إبراھيم أبو محمد البصري نزل بغداد وحدث بھا عن يحيى  - 3130
وأحمد بن إسحاق بن البھلول حدثنا عنه أبو القاسم األزھري وأبو محمد الخالل أخبرني الحسن بن محمد الخالل قال 
حدثنا إبراھيم بن سعيد بن إبراھيم أبو محمد البصري قال الخالل وليس بوالد أبي طالب بن حمامة حدثنا يحيى بن 
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حمد بن يونس حدثنا عبثر حدثنا األعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة عن صاعد حدثنا أبو حصين عبد هللا بن أ
جابر بن سمرة قال دخل علينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ونحن رافعو أيدينا يعني في الصالة فقال كأنھا أذناب 

سن سمعت من ھذا الخيل الشمس اسكنوا في الصالة قال ودخل علينا ونحن متفرقون فقال ما لكم عزين قال لي الح
 الشيخ في سنة خمس وسبعين وثالثمائة ومات في سنة ست وسبعين وثالثمائة 

إبراھيم بن سيار أبو إسحاق النظام ورد بغداد وكان أحد فرسان أھل النظر والكالم على مذھب المعتزلة  - 3131
تكلمين وأبو عثمان الجاحظ كثير وله في ذلك تصانيف عدة وكان أيضا متأدبا وله شعر دقيق المعاني على طريقة الم

الحكايات عنه أخبرني األزھري حدثنا عبيد هللا بن محمد بن أحمد المقرئ حدثنا محمد بن يحيى النديم وأخبرني 
الحسين بن علي الصيمري حدثنا محمد بن عمران المرزباني أخبرني محمد بن يحيى حدثنا المبرد حدثني عمرو بن 

يقول العلم شيء ال يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه  بحر الجاحظ قال سمعت النظام
لك البعض على خطر ھذا آخر حديث األزھري وزاد المرزباني قال محمد بن يحيى فأخذ ھذا المعنى منصور 

... ... كف مستلب  من أن تبزكموه... الجود أخشن مسا يا بني مطر ... النمري فقلبه إلى الجود فقال يمدح آل زائدة 
أخبرني الصيمري قال قال لنا أبو عبيد هللا ... للحمد لكنه يأتي على النشب ... ما أعلم الناس أن البذل مكسبة 

المرزباني كان إلبراھيم مذھب في ترقيق الشعر وتدقيق المعاني لم يسبق إليه ذھب فيه مذاھب أصحاب الكالم 
... يقصر عنه منتھى الوصف ... وشادن ينطق بالطرف ... يحيى العسكري  المدققين ومنه ما أنشدنيه عبد هللا بن

... ويشتكي اإليماء بالطرف ... يجرحه اللحظ بتكراره ... ... علقه الجو من اللطف ... رق فلو بزت سرابيله ... 
نا أبو بكر محمد بن حميد حدثني عبيد هللا بن أبي الفتح أخبر... كأنه يعلم ما أخفي ... أفديه من مغرى بما ساءني ... 

رق فلو بزت ... الصولي حدثنا مغيرة بن محمد حدثني أبي قال حضرت مجلسا فيه النظام وأبو الھذيل فانشد النظام 
أخبرني الصيمري ... ويشتكي اإليماء بالطرف ... يجرحه اللحظ بتكراره ... ... علقه الجو من اللطف ... سرابيله 

الحسين عبد الواحد بن محمد الخصيبي حدثني محمد بن عروس الشاعر قال قال الجاحظ  حدثنا المرزباني حدثني أبو
وأحسبه قال حدثني الجاحظ قال اجتمع أبو شمر وثمامة وعلي بن ميثم وإبراھيم النظام وخرجوا إلى باب الشماسية 

يحتاجون إليه وساق خبرا فنظروا إلى موضع استطابوه فاجتمعوا فيه ووجھوا بي الشتري لھم من السوق ببغداد ما 
 له موضع غير ھذا وانما كان مقصود ما ذكر ورود النظام بغداد حسب 

إبراھيم بن سيار أبو إسحاق الصوفي سكن المصيصة وحدث بدمشق عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد  - 3132
يينة وحجاج بن محمد الھمداني ومحمد بن ربيعة الكالبي وإسماعيل بن علية وأبي معاوية الضرير وسفيان بن ع

األعور ومحمد بن عبيد الطنافسي روى عنه محمد بن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي أخبرني أبو يعلى أحمد بن عبد 
الواحد الوكيل أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد الناصح الفقيه بمصر حدثنا محمد بن 

براھيم بن سيار أبي زيد بغدادي سكن المصيصة حدثنا محمد بن الحسن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي حدثنا إ
الھمداني الكوفي عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال جاءت فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

نزل إلى رسول هللا تسأله خادما فقال قولي اللھم رب السماوات السبع ورب العرس العظيم ربنا ورب كل شيء م
التوراة واألنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت األول فليس قبلك شيء 
وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاھر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء اقض عني الدين وأعذني 

 من الفقر 

حمد بن الحسين الدقاق قال قرأنا على الحسين بن ھارون إبراھيم بن سھل المدائني أخبرني علي بن م -  3133
الضبي عن أبي العباس بن سعيد قال إبراھيم بن سھل المدائني يروى عن محمد بن كثير الكوفي وغيره روى عنه 

 الحكم بن سليمان الجبلي وغيره 

بن معاوية بن بكر إبراھيم بن سھل المدائني الكاتب حدث عن عمرو بن حميد قاضي الدينور وأحمد  - 3134
البصري روى عنه أحمد بن محمد بن عبد هللا الجوھري أخبرنا الصيمرى حدثنا محمد بن عمران المرزباني حدثني 
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أحمد بن محمد الجوھري حدثنا إبراھيم بن سھل المدائني حدثنا أحمد بن معاوية الباھلي حدثني العتبي عن محمد بن 
ش اال ثالث أخ لك تصيب من عشرته خيرا فان زغت عن الطريق قومك واسع قال قال لي الحسن لم يبق من العي

 وكفاف من عيش ليس ألحد عليك فيه تبعة وصالة في جمع تكفى سھوھا وتستوجب أجرھا 

إبراھيم بن سعدان بن حمزة الشيباني ختن على بن المغيرة األثرم حدث عن األصمعي وحجاج بن نصير  - 3135
 فضل روى عنه قاسم بن محمد األنباري ومحمد بن جعفر المطيري وسليمان بن حرب وعارم بن ال

 حرف الشين من آباء اإلبراھيمين 

إبراھيم بن شماس أبو إسحاق السمرقندي ورد بغداد وحدث بھا عن إسماعيل بن عياش ومسلم بن خالد  - 3136
ينة وبقية بن الوليد ووكيع بن الزنجي وفضيل بن عياض وأبي إسحاق الفزاري وعبد هللا بن المبارك وسفيان بن عي

الجراح روى عنه أحمد بن حنبل وداود بن رشيد وأبو خيثمة زھير بن حرب ومحمد بن أبي عتاب األعين وعباس 
بن محمد الدوري وأحمد بن مالعب وأحمد بن علي البربھاري أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق حدثنا أبو العباس عبد 

نا أحمد بن مالعب حدثنا إبراھيم بن شماس حدثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن هللا بن عبد الرحمن العسكري حدث
أمية عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إذا زنت وليدة أحدكم فليجلدھا وال يثرب عليھا فان 

الرابعة فليبعھا ولو بحبل عادت فليجلدھا الحد وال يثرب عليھا فان عادت فليجلدھا الحد وال يثرب عليه فان عادت 
من شعر أخبرني أبو الفرج الطناجيري حدثنا علي بن عمر الختلي حدثنا أبو القاسم عيسى بن سليمان حدثنا داود بن 
رشيد حدثنا إبراھيم بن الشماس حدثنا بقية بن الوليد عن الحكم بن عبد هللا قال حدثني الزھري عن سعيد بن المسيب 

ل هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أتى علي يوم ال ازداد فيه علما فال بورك لي في طلوع عن عائشة قالت قال رسو
شمس ذلك اليوم أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا أحمد بن علي البربھاري حدثنا 

مان بن عامر عن مسلم بن إبراھيم بن شماس حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن سال
يسار عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال أرأيتم ما أعطى سليمان من ملكه فان ذلك لم يزده اال 
تخشعا وما كان يرفع طرفه إلى السماء تخشعا من ربه قال لي أبو نعيم إبراھيم بن شماس سمرقندي سكن بغداد 

ي فيما أذن أن نرويه عنه أخبرنا علي بن محمد بن سعيد الموصلي حدثنا أخبرنا محمد بن أحمد بن عمر الصابون
موسى بن محمد الغساني حدثني أحمد بن محمد المروزي قال قال لي أبو عبد هللا يعني أحمد بن حنبل دخل على 

قال لي إبراھيم بن شماس وأنا في السجن يعني أيام المحنة قال فسألني عن شيء من أمر الحديث فاعتللت بشيء ف
إبراھيم أليس كنت تحفظ لنا عند وكيع قلت ذكر أيام المحنة في ھذا الخبر خطأ ال شك فيه آلن إبراھيم مات قبل ذلك 
الوقت بزمان بعيد أخبرني األزھري عن أبي الحسن الدارقطني قال إبراھيم بن شماس سمرقندي ثقة أخبرنا إبراھيم 

خلف الدقاق حدثنا عمر بن محمد الجوھري حدثنا أبو بكر األثرم قال  بن عمر البرمكي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن
سمعت أبا عبد هللا وھو أحمد بن حنبل ذكر إبراھيم بن شماس السمرقندي فأحسن الثناء عليه قال كتب لي بعض 

هللا قتلته  أصحابنا أنه أوصى بمائة ألف يشتري بھا أسرى من الترك قال فاشترينا مائتي نفس أو نحو ذا قال أبو عبد
الترك أيضا فانظر ما ختم له به مع القتل وذكره مرة أخرى فقال صاحب سنة وكانت له نكاية في الترك قرأت على 
الحسن بن أبي القاسم عن أبي سعيد أحمد بن رميح النسوي قال سمعت أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام يقول 

بو إسحاق كان صاحب سنة وجماعة كتب العلم وجالس سمعت أحمد بن سيار بن أيوب يقول إبراھيم بن شماس أ
الناس روى عن أبي إسحاق الفزاري ومروان بن معاوية وأبي بكر بن عياش بن المبارك ووكيع وغيرھم ورأيت 
إسحاق بن إبراھيم يعنى بن راھويه يعظم من أمره ويحرضنا على الكتابة عنه وكان رجال ضخما عظيم الھامة حسن 

واللحية حسن المجالسة يفد على الملوك وله حظ من الغزو وكان فارسا شجاعا قتله الترك وھو  الصفة أحمر الرأس
جاء من ضيعته وھو غار لم يشعر بھم وذلك خارج من سمرقند ولم يعرفوه وقتل رحمه هللا يوم اإلثنين ودفن يوم 

ن المؤدب عن أبي سعيد األربعاء في المحرم سنة إحدى وعشرين ومائتين حدثني الحسين بن محمد بن الحس
اإلدريسي قال إبراھيم بن شماس الغازي السمرقندي كنيته أبو إسحاق كان شجاعا بطال مبارزا عالما فاضال عامال 
ثقة ثبتا في الرواية متعصبا ألھل السنة كثير الغزو قال أحمد بن سيار قتل إبراھيم بن شماس سنة إحدى وعشرين 
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حمن الدارمي سنة عشرين ومائتين قتل إبراھيم بن شماس قال أبو سعد واألصح ومائتين وقال إبراھيم بن عبد الر
 عندي قول إبراھيم فإنه حكى لي عن أبي يعقوب يوسف بن علي األبار مثل قوله 

إبراھيم بن شريك بن الفضل بن خالد بن خليد أبو إسحاق األسدي الكوفي نزل بغداد مدة وحدث بھا عن  - 3137
ب بن الحارث وشھاب بن عباد وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة وعقبة بن مكرم الضبي روى أحمد بن يونس ومنجا

عنه أحمد بن جعفر بن المنادي وأبو بكر الشافعي ومخلد بن جعفر وعبد هللا بن إبراھيم الزبيبي وأبو حفص بن 
ر المقرئ أخبرنا أحمد بن الزيات وأبو الحسن بن لؤلؤ وأبو الفضل الزھري وغيرھم أخبرنا محمد بن عمر بن بكي

جعفر بن محمد بن سلم الختلي حدثنا إبراھيم بن شريك الكوفي حدثنا احمد بن عبد هللا بن يونس حدثنا مالك بن أنس 
عن الزھري عن الحسن وعبد هللا ابني محمد عن أبيھما أن عليا قال البن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

خيبر وعن أكل لحوم الحمر اإلنسية حدثني عبيد هللا بن أحمد بن عثمان الصيرفي عن أبي نھى عن متعة النساء يوم 
الحسن الدارقطني قال إبراھيم بن شريك بن الفضل أبو إسحاق كوفي ثقة حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت 

فقال ثقة وقال حمزة  حمزة بن يونس يقول سألت أبا الحسن الدارقطني عن أبي إسحاق إبراھيم بن شريك األسدي
سمعت أبا حفص عمر بن محمد الزيات يقول سمعت بن عبدة يقول ما دخل عليكم أوثق من إبراھيم بن شريك 
األسدي أخبرنا الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل قال وفي شوال من ھذه السنة يعني سنة إحدى وثالثمائة توفي 

ھا كان قدم قبل وفاته بشھور ولم يغير شيبه أخبرنا أبو طالب عمر إبراھيم بن شريك الكوفي وحمل إلى الكوفة ومن
 بن إبراھيم الفقيه قال قال لنا عيسى بن حامد بن بشر القاضي ومات بن شريك سنة اثنتين وثالثمائة 

إبراھيم بن الشاذ بن محمد بن إسحاق الجبلي من موضع يقال له جبل الفضة سكن ھراة وورد بغداد في  - 3138
ع وأربعين وثالثمائة وحدث بھا عن محمد بن عبد الرحمن السامي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي سنة سب

روى عنه أبو الحسن بن رزقويه وغيره أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقويه إجازة وحدثنيه الحسن بن محمد الخالل 
حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا عنه حدثنا إبراھيم بن الشاذ بن محمد الھروي الجبلي من جبل الفضة إمالء 

محمد بن ميمون يخبر غريب حدثنا سفيان عن مالك بن مغول عن زبيد عن مرة قال قال عبد هللا ان نبيكم صلى هللا 
عليه و سلم ذكر سدرة المنتھى في الخبر قال اني منبئكم بشجرة فيھا مثل وكري الطير فجلس جبريل في أحدھما 

م شخصت بنا فصار جبريل كالحلس الملقى فعلمت أنه أشد خوفا  مني وروى عبد هللا بن وجلست أنا في اآلخر ث
 محمد بن الثالج عن ھذا الشيخ فقال حدثنا إبراھيم بن محمد الشاذي الجبلي 

 حرف الصاد من آباء اإلبراھيمين 

ري روى عن يحيى بن إبراھيم بن صرمة بن أبي صرمة األنصاري المديني صھر يحيى بن سعيد األنصا - 3139
سعيد حدث عنه شعيب بن سلمة وأحمد بن حاتم الطويل وعبد هللا بن موسى بن شيبة وإبراھيم بن الوليد بن سلمة 
الطبراني وفي حديثه غرائب ال يتابع عليھا وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال شيخ مديني سكن 

نا الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف حدثنا محمد بغداد قال قلت ما حاله قال شيخ أخبر
بن الليث الجوھري حدثنا شعيب بن سلمة حدثنا إبراھيم بن صرمة حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن إبراھيم عن 

 لشيء ما أذن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ما أذن هللا
لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجھر به ذكر محمد بن أبي الفوارس أن محمد بن حميد المخرمي أخبرھم حدثنا 
علي بن الحسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده سألته يعني يحيى بن معين عن إبراھيم بن صرمة 

  األنصاري فقال كذاب خبيث يكذب على هللا وعلى رسوله

إبراھيم بن صدقة من أھل المدائن حدث عن داود بن المحبر وأبي يحيى زكريا بن عبد الرحمن الملطي  -  3140
روى عنه أبو الحسن بن البراء وبكر بن أحمد بن مقبل البصري أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا عثمان بن 

صدقة صديق شعيب بن حرب حدثنا زكريا بن عبد أحمد الدقاق حدثنا محمد بن أحمد بن البراء حدثنا إبراھيم بن 
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الرحمن أبو يحيى الملطي قال لما فتحت الشام على عھد عمر بن الخطاب أصيب جبل فيه غار فإذا على الغار قفل 
دارت نجوم ... ما اختلف الليل والنھار وال ... فكسر القفل فوجد في الغار لوح من حديد فيه مكتوب بماء الذھب 

... وملك ذي العرش دائم أبدا ... ... قد انقضى ملكه إلى ملك ... اال تنقل النعيم عن ملك ... ... فلك السماء في ال
قال فبعث باللوح إلى عمر فقرأه ثم بكى وقال رحم هللا كاتب ھذا ھذا مؤمن لم يجد اليمانه ... ليس بفان وال بمشترك 

 موضعا يستره فيه اال ھذا الغار 

صباح أبو إسحاق الدقاق حدث عن أبي بكر بن عياش وعبد هللا بن إبراھيم الغفاري روى عنه إبراھيم بن ال - 3141
محمد بن عيسى بن شيبة البزاز والقاضي المحاملي أخبرنا األزھري حدثنا عبد الرزاق بن إسماعيل حدثنا الحسين 

ن عياش حدثنا عاصم بن بھدلة قال بن إسماعيل حدثنا إبراھيم بن الصباح سنة ست وأربعين ومائتين حدثنا أبو بكر ب
دخلت على عمر بن عبد العزيز وعليه ثياب غسيلة فقومتھا ثمانين درھما مع عمامة كانت عليه وعنده رجل رافع 

 صوته فقال له عمر اخفض من صوتك فانما يكفي الرجل من الكالم قدر ما يسمع 

ي في تاريخه أخبرنا إسماعيل بن أحمد أخبرنا إبراھيم بن الصلت الصوفي ذكره أبو عبد الرحمن السلم - 3142
محمد بن الحسين السلمي قال إبراھيم بن الصلت البغدادي يرجع إلى سخاء وتعھد للفقراء صحب حارثا المحاسبي 

 وبشرا الحافي 

 حرف الطاء من أباء اإلبراھيمين 

في طلب العلم فلقي جماعة من  إبراھيم بن طھمان أبو سعيد الخرساني ولد بھراة ونشأ بنيسابور ورحل -  3143
التابعين وأخذ عنھم مثل عبد هللا بن دينار مولى بن عمر وأبي الزبير محمد بن مسلم القرشي وعمرو بن دينار وأبي 
حازم األعرج وأبي إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد األنصاري وسماك بن حرب ومحمد بن زياد القرشي وثابت 

خلق كثير من بعد ھؤالء روى عنه صفوان بن سليم وأبو حنيفة النعمان بن ثابت  البناني وموسى بن عقبة وأخذ عن
وعبد هللا بن المبارك وسفيان بن عيينة وخالد بن نزار ووكيع وأبو معاوية الضرير وعبد الرحمن بن مھدي وأبو 

ثم انتقل إلى مكة عامر العقدي ومحمد بن سابق ويحيى بن أبي بكير وغيرھم وكان إبراھيم ورد بغداد وحدث بھا 
فسكنھا إلى آخر عمره أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا الحسن بن سالم 
السواق حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراھيم بن طھمان عن أيوب يعني بن موسى عن محمد بن مسلم الزھري عن 

 صلى هللا عليه و سلم عن متعة النساء في حجة الوداع أخبرنا الحسين الربيع بن سبرة عن أبيه قال نھى رسول هللا
بن علي الصيمري قال أخبرنا الحسين بن ھارون الضبي أخبرنا محمد بن عمر بن سلم الحافظ قال إبراھيم بن 

طھمان  طھمان خراساني قدم بغداد ھكذا قال محمد بن صالح وكيلجة قلت لمحمد بن سابق أين كتبت عن إبراھيم بن
فقال ببغداد قدم علينا يريد الحج قال محمد بن عمر حدثنيه أحمد بن محمد بن سعيد عنه أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عمر بن بكير المقرئ أخبرنا الحسين بن أحمد الھروي الصفار حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن ياسين أخبرنا 

كان إبراھيم بن طھمان من أنبل من حدث بخراسان  محمد بن صالح بن سھل قال سمعت يحيى بن أكتم يقول
والعراق والحجاز وأوثقھم وأوسعھم علما وقال أحمد أخبرنا المسعودي وھو الفضل بن عبد هللا حدثنا عبد هللا بن 
مالك عن عمه غسان قال كان إبراھيم بن طھمان حسن الخلق واسع األمر سخي النفس يطعم الناس ويصلھم وال 

حتى ينالوا من طعامه وقال أخبرني الفضل بن عبد هللا عن عبد هللا بن مالك عن عمه غسان بن يرضى بأصحابه 
سليمان قال كنا نختلف إلى إبراھيم بن طھمان إلى القرية فكان ال يرضى منا حتى يطعمنا وكان شيخا واسع القلب 

حمد الصفار حدثنا أحمد بن محمد بن وكانت قريته باشان من القصبة على فرسخ أخبرنا بن بكير حدثنا الحسين بن أ
ياسين قال سمعت محمد بن عبد الرحيم يقول كان إبراھيم بن طھمان من أھل باشان معروف الدار بھا والقرابة وكان 
داره ومقامه بقصور المدينة باب فيروزاباذ إلى أن خرج عنھا وكان يطعم الطعام أھل العلم كل من يأتيه ال يرضى 

نا بن بكير أخبرنا الحسين بن أحمد حدثنا أحمد بن محمد بن ياسين حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا لھم اال بذلك أخبر
نعيم بن حماد قال سمعت عن إبراھيم بن طھمان منذ أكثر من ستين سنة كان يقال له انه مرجيء قال عثمان وكان 
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وثقونه أخبرنا محمد بن الحسين القطان إبراھيم ھرويا ثقة في الحديث لم يزل األئمة يشتھون حديثه ويرغبون فيه وي
أخبرنا دعلج بن أحمد أخبرنا أحمد بن علي األبار حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير قال رأيت رجال على 
باب األعمش تركي الوجه فقال كان لوح النبي صلى هللا عليه و سلم مرجئا فذكرته للمغيره فقال فعل هللا بھم وفعل ال 

نحلوا بدعتھم لألنبياء ھو إبراھيم بن طھمان قرأت على الحسن بن أبي القاسم عن أبي سعيد بن رميح يرضون حتى ي
النسوي قال سمعت أحمد بن محمد بن بسطام يقول سمعت أحمد بن سيار بن أيوب يقول كان إبراھيم بن طھمان 

ه ولم يتھم في روايته روى عنه ھروي األصل ونزل نيسابور ومات بمكة وكان جالس الناس فكتب الكثير ودون كتب
بن المبارك وعاش إلى أن كتب عنه علي بن الحسين بن واقد سنة ستين ومائة بمكة وكان الناس اليوم في حديثه 
أرغب وكان كراھية الناس فيه فيما مضى أنه ابتلى برأي االرجاء وممن روى عنه الكثير خالد بن نزار األيلي 

و عرفت من إبراھيم بن طھمان بمرو ما عرفت منه بنيسابور ما استحللت أن وسمعت إسحاق بن إبراھيم يقول ل
أروى عنه يعني من رأي االرجاء أخبرنا محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز أخبرنا عمر بن محمد بن يوسف 

فخرج حدثنا عبد هللا بن أبي داود السجستاني قال سمعت أبي يقول إبراھيم بن طھمان ثقة وكان من أھل سرخس 
يريد الحج فقدم نيسابور فوجدھم على قول جھم فقال اإلقامة على ھؤالء أفضل من الحج فأقام فنقلھم من قول جھم اال 
االرجاء أخبرني أبو الفتح عبد الملك بن عمر الرزاز أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثني الوزير أبو الفضل جعفر 

بمصر حدثنا أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الفرات 
الھاشمي حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب حدثنا الحسين بن منصور عن الحسين بن الوليد قال لقيت مالك بن 
أنس فسألته عن حديث فقال لقد طال عھدي بھذا الحديث فمن أين جئت به قلت حدثني به عنك إبراھيم بن طھمان 

بو سعيد كيف تركته قلت تركته بخير قال ھو بعد يقول أنا عند هللا مؤمن قلت له وما أنكرت من قوله يا أبا عبد قال أ
هللا فسكت عني وأطرق ساعة ثم قال لم أسمع السلف يقولونه أخبرني أبو بكر البرقاني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن 

عمار يقول إبراھيم بن طھمان ضعيف وھو مضطرب  خيرويه الھروي أخبرنا الحسين بن إدريس قال سمعت بن
الحديث وأخبرنا البرقاني أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حسنويه الغوزفي أخبرني الحسين بن إدريس 
األنصاري حدثنا أبو داود سليمان بن األشعث قال سمعت أحمد بن حنبل قال إبراھيم بن طھمان ھو صحيح الحديث 

ى األرجاء أخبرني أبو القاسم علي بن الحسن بن محمد الدقاق أخبرنا أحمد بن إبراھيم بن مقارب اال أنه كان ير
الحسن حدثنا عمر بن محمد بن شعيب الصابوني حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد هللا يقول كان إبراھيم بن 

عبد العزيز بن أحمد بن علي طھمان من أھل خراسان من نيسابور وكان مرجئا وكان شديدا على الجھمية حدثنا 
الكتاني لفظا بدمشق قال حدثنا عبد الوھاب بن جعفر الميداني أبو ھاشم عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي حدثنا 
القاسم بن عيسى العصار حدثنا إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال إبراھيم بن طھمان كان فاضال يرمي باإلرجاء 

مد بن علي الواسطي حدثنا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن محمد الخالل حدثنا معروف أخبرنا القاضي أبو العالء مح
بن محمد الجرجاني قال سمعت أبا حاتم الرازي يقول شيخين من خراسان مرجئين ثقتين أبو حمزة السكري 

نا محمد بن وإبراھيم بن طھمان أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا أبو الفتح محمد بن إبراھيم الطرسوسي أخبر
محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال إبراھيم طھمان صدوق في الحديث وكان مرجئا 
خراسانيا أخبرنا محمد بن عمر بن بكير أخبرنا الحسين بن أحمد الصفار حدثنا أحمد بن محمد بن ياسين قال سمعت 

لت يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول ما قدم علينا خراساني أحمد بن نجدة وعلي بن محمد يقوالن سمعنا أبا الص
أفضل من أبي رجاء عبد هللا بن واقد الھروي قلت له فإبراھيم بن طھمان قال كان ذاك مرجئا قال علي قال أبو 
الصلت لم يكن ارجاؤھم ھذا المذھب الخبيث ان اإليمان قول بال عمل وأن ترك العمل ال يضر باإليمان بل كان 

اؤھم انھم كانوا يرجون ألھل الكبائر الغفران ردا على الخوارج وغيرھم الذين يكفرون الناس بالذنوب فكانوا ارج
يرجون وال يكفرون بالذنوب ونحن كذلك سمعت وكيع الجراح يقول سمعت سفيان الثوري في آخر أمره يقول نحن 

تنا وان عملوا أي عمل كان شديدا على الجھمية نرجو لجميع أھل الذنوب والكبائر الذين يدينون ديننا ويصلون صال
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد األشناني قال سمعت أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن 
سعيد الدارمي يقول وسألته يعني يحيى بن معين عن إبراھيم بن طھمان فقال ليس به بأس أخبرنا أحمد بن عبد هللا 

طي أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ أخبرنا علي بن أحمد بن سليمان المعروف بعالن المصري حدثنا بن محمد األنما
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أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال وسألته يعني يحيى بن معين عن إبراھيم بن طھمان فقال ليس به بأس يكتب حديثه 
أنبأنا محمد العباس أنبأنا أحمد بن سعيد وإبراھيم بن طھمان خراساني سكن مكة أخبرنا محمد بن عبد الواحد األكبر 

السوسي وأخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبي حدثنا محمد بن مخلد قاال حدثنا العباس بن محمد قال سألت 
يحيى بن معين عن إبراھيم بن طھمان فقال ثقة أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي 

ر بن محمد بن األزھر حدثنا بن العالئي عن يحيى بن معين قال إبراھيم بن طھمان خراساني ثقة نزل مكة حدثنا جعف
أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي أخبرنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور حدثنا 

بن طھمان ويذكر أنه كان صحيح الحديث محمد بن إسحاق بن إبراھيم الحنظلي قال سمعت أبي يثني على إبراھيم 
حسن الدراية كثير السماع ما كان بخراسان أكثر سماعا منه وھو ثقة أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق حدثنا 
الوليد بن بكر األندلسي حدثنا علي بن أحمد بن زكريا الھاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد هللا العجلي 

إبراھيم الطھماني ال بأس به أخبرنا محمد بن عمر بن بكير أخبرنا الحسين بن أحمد حدثنا أحمد بن  حدثني أبي قال
محمد بن ياسين قال سمعت صالح بن محمد يقول إبراھيم بن طھمان ھروي ثقة حسن الحديث كثير الحديث يميل 

الحديث أخبرنا بن بكير أخبرنا الحسين  شيئا إلى غاالر جاء في اإليمان حبب هللا حديثه إلى الناس جيد الرواية حسن
حدثنا بن ياسين قال سمعت إسحاق بن محمد بودجه يقول قال مالك بن سليمان كان إلبراھيم بن طھمان جراية من 
بيت المال فاخرة يأخذ في كل وقت وكان يسخو به قال فسئل مسألة يوما من األيام في مجلس الخليفة فقال ال أدري 

كل شھر كذا وكذا وال تحسن مسألة قال إنما آخذه على ما أحسن ولو أخذت على ماال أحسن لفني  فقالوا له تأخذ في
بيت المال على وال يفنى ماال أحسن فأعجب أمير المؤمنين جوابه وأمر له بجائزة فاخرة وزاد في جرايته أخبرنا 

محمد الفقيه بخوار الري حدثنا محمد بن  محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم حدثني أبو محمد عبد هللا بن
صالح الصيمري بالري حدثنا أبو زرعة عبيد هللا بن عبد الكريم قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده إبراھيم بن 
طھمان وكان متكئا من علة فاستوى جالسا وقال ال ينبغي ان يذكر الصالحون فيتكأ ثم قال أحمد حدثني رجل من 

ال رأيت بن المبارك في المنام ومعه شيخ مھيب فقلت من ھذا معك قال أما تعرف ھذا سفيان أصحاب بن المبارك ق
الثوري قلت من أين أقبلتم قال نحن نزور كل يوم إبراھيم بن طھمان قلت وأين تزورونه قال في دار الصديقين دار 

دثني محمد بن عمر بن غالب يحيى بن زكريا أخبرني الحسين بن علي الطناجيري حدثنا عمر بن أحمد الواعظ ح
حدثني جعفر بن محمد النيسابوري حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى النيسابوري قال مات إبراھيم بن طھمان في سنة 
ثمان وخمسين ومائة قلت ھذا وھم والصواب ما أخبرنا محمد بن عمر بن بكير حدثنا الحسين بن أحمد الصفار حدثنا 

المسعودي قال سمعت مالك بن سليمان يقول مات إبراھيم بن طھمان سنة ثالث أحمد بن محمد بن ياسين أخبرنا 
 وستين بمكة ولم يخلف مثله 

 حرف العين من آباء اإلبراھيمين  

إبراھيم بن عثمان أبو شيبة مولى بني عبس من أھل الكوفة ولي قضاء واسط وحدث عن الحكم بن عتيبة  -  3144
وأبي إسحاق السبيعي والعباس بن ذريح روى عنه شعبة بن الحجاج ويزيد  وعبد الملك بن عميرة وھشام بن عروة

بن ھارون وشبابة بن سوار والبھلول بن حسان التنوخي وسعيد بن سليمان سعدويه وعلي بن الجعد وغيرھم وذكر 
و بكر يوسف على أنه قدم بغداد فكتب عنه بھا أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ حدثنا أب

بن يعقوب بن إسحاق بن البھلول األزرق التنوخي إمالء أخبرني جدي قراءة عليه عن أبيه عن أبي شيبة إبراھيم بن 
عثمان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال سمعت رسول 

اءھا شفاء للعين أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى بن هللا صلى هللا عليه و سلم يقول الكمأة من المن وم
موسى الزاز أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري حدثنا محمد بن أحمد أبو العالء الوكيعي أخبرنا 
علي بن الجعد حدثنا أبو شيبة حدثنا الحكم قال سمعت بن أبي ليلى يقول سمعت كعب بن عجرة يقول سمعت رسول 

 صلى هللا عليه و سلم يقول معقبات ال يخيب قائلھن أو فاعلھن يكبر هللا أربعا وثالثين ويحمد هللا ثالثا وثالثين هللا
ويسبح هللا ثالثا وثالثين في دبر كل صالة أنبأنا علي بن محمد بن عيسى حدثنا محمد بن عمر بن سلم الحافظ قال 
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علي بن الجعد حدثنا أبو شيبة إبراھيم بن عثمان العبسي قدم  حدثني محمد بن حفص حدثنا حاتم بن الليث حدثني
بغداد وكان على قضاء واسط كتبت عنه في مسجد الجامع أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا عثمان بن أحمد 
الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا سليمان بن أبي شيخ باصلة بن سليمان قال سمعت شعبة يقول لمحمد بن أبي 

ة أبوك يحدث عن الحكم قال نعم قال فأنا رأيته عند الحكم وھو غالم في أذنه قرط أو شنف فقلت للحكم من ھذا شيب
قال بن أخت لي أخبرنا األزھري حدثنا أحمد بن إبراھيم بن شاذان حدثنا أبو بكر بن دريد حدثنا أبو حاتم عن العتبي 

ة ألبي شيبة مالك ال تأتيني فقال أصلحك هللا ان أتيتك عن أبيه قال قال موسى بن عيسى وھو يومئذ أمير الكوف
فقربتني فتنتني وان باعدتني أحزنتني وليس عندي ما أخافك عليه وال عندك ما أرجو فما رد عليه شيئا أخبرنا محمد 

يى بن بن عبد الواحد األكبر أخبرنا محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد حدثنا يح
معين حدثنا نوح بن دراج حدثني إبراھيم بن عثمان بن خواستي وھو أبو شيبة حدثني أبي شيبة وقال العباس سمعت 
يحيى يقول قال يزيد بن ھارون ما قضى على الناس رجل يعنى في زمانه أعدل في قضاء منه وكان يزيد بن 

زق أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخالدي حدثنا ھارون على كتابته أيام كان قاضيا أخبرنا محمد بن أحمد بن ر
محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي حدثنا محمد بن موسى حدثنا المثنى ھو بن معاذ حدثنا أبي قال كتبت إلى 
شعبة وھو ببغداد أسأله عن أبي شيبة القاضي أروى عنه قال فكتب الي ال ترو عنه فإنه رجل مذموم وإذا قرأت 

أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا عبد هللا بن أحمد بن  كتابي فمزقه
حنبل حدثني أبي حدثنا أمية بن خالد قال قلت لشعبة ان أبا شيبة حدثنا عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه 

ت الحكم ذاك وذكرناه في بيته فما وجدنا شھد قال شھد صفين من أھل بدر سبعون رجال قال كذب وهللا لقد ذاكر
صفين أحد من أھل بدر غير خزيمة بن ثابت قرأت في كتاب أبي الحسن بن الفرات بخطه أخبرنا محمد بن العباس 
الضبي الھروي حدثنا يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه قال قال صالح بن محمد أبو شيبة قاضي واسط ضعيف 

ناكير ال يكتب حديثه منھا عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى هللا عليه و روى عن الحكم أحاديث م
سلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر وأن النبي صلى هللا عليه و سلم أمرنا أن نقرأ على الجنازة بفاتحة 

أحمد بن محمد بن عبدوس الكتاب وغير ذا أحاديث مناكير أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد األشناني قال سمعت 
الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين فأبو شيبة الذي يروى عنه يزيد فقال أبو 
ھؤالء قلت نعم فقال ليس بثقة أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا الحسن بن علي التميمي حدثنا أبو عوانة يعقوب بن 

بكر المروذي قال وسئل أبو عبد هللا أحمد بن حنبل أبي شيبة فضعفه حدثنا أبو محمد  إسحاق اإلسفراييني حدثنا أبو
عبد العزيز بن أحمد بن علي الكتاني حدثنا عبد الوھاب بن جعفر الميداني حدثنا عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي 

إبراھيم بن عثمان ساقط أخبرني  حدثنا القاسم بن عيسى العصار حدثنا إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال أبو شيبة
عبد هللا بن يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال 
وممن حدث عنه شعبة من الضعفاء إبراھيم بن عثمان أبو شيبة أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا علي بن 

ي محمد بن إبراھيم بن شعيب الغازي قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول إبراھيم إبراھيم المستملى أخبرن
بن عثمان أبو شيبة العبسي قاضي واسط سكتوا عنه أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرنا محمد بن عدي البصري في 

إبراھيم بن عثمان أبو شيبة  كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سمعت أبا داود سليمان بن األشعث يقول
القاضي ضعيف الحديث أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا أحمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن أحمد بن شعيب 
النسائي حدثنا أبي قال إبراھيم بن عثمان بن شيبة متروك الحديث أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن 

ال سمعت أبا علي الحافظ يقول أبو شيبة إبراھيم بن عثمان ليس بالقوي أخبرنا القاضي أبو عبيد هللا النيسابوري ق
العالء محمد بن علي الواسطي حدثنا محمد بن أحمد بن محمد المفيد أخبرنا محمد بن معاذ أبو جعفر الھروي حدثنا 

بن عثمان توفي في خالفة ھارون  أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال قال الھيثم بن عدي وأبو شيبة إبراھيم
أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس أخبرنا جدي إسحاق بن محمد النعالي أخبرنا عبد هللا بن إسحاق المدائني حدثنا 

 قعنب بن المحرر قال ومات أبو شيبة واسمه إبراھيم بن عثمان سنة تسع وستين ومائة 
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اسطي كان يتولى النظر في السواد وحدث عن يونس بن خباب إبراھيم بن عطية أبو إسماعيل ثقفي الو -  3145
ومغيرة بن مقسم ومنصور بن المعتز وقدم بغداد وحدث بھا فروى عنه الربيع بن ثعلب وغيره أخبرنا أبو الحسن 
علي بن أحمد بن عمر المقرئ حدثنا أبو بكر عبد هللا بن يحيى الطلحي حدثنا إبراھيم بن أحمد بن سھل بن شوكر 

دادي حدثنا الربيع بن ثعلب حدثنا إبراھيم بن عطية الثقفي عن منصور عن ربعي بن خراش عن أبي مسعود البغ
عقبة بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى إذا لم تستح فافعل 

عمرو بن سلم الحافظ حدثني إسحاق بن موسى حدثنا  ما شئت أنبأنا علي بن محمد بن عيسى البزاز حدثنا محمد بن
أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل يقول إبراھيم بن عطية كان يلي السواد وكنا نكتب عنه أخبرنا إبراھيم بن عمر 
البرمكي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خلف الدقاق قال حدثنا عمر بن محمد الجوھري حدثنا أبو بكر األثرم قال ذكر 

بي عبد هللا حديث عن إبراھيم في دفن المصحف فقال ذاك ليس له أصل رواه إبراھيم بن عطية وقد رواه ھشيم أل
فضعفه أبو عبد هللا قال األثرم وسمعت الھيثم بن خارجة ذكر إبراھيم بن عطية فقال أبو عبد هللا ھذا قد كنا كتبنا عنه 

شيء قرأت في نسخة الكتاب الذي ذكر لنا أبو سعيد محمد  ولكنه ممن ال ينبغي أن يروي عنه وال يكتب من حديثه
بن موسى الصيرفي أنه سمعه من أبي العباس األصم وفقد أصله به ثم أخبرني أحمد بن محمد العتيقي أخبرنا عثمان 
بن محمد المحرمي قال أخبرني األصم أن العباس بن محمد حدثھم قال سألت يحيى بن معين عن أحاديث يرويھا 

ن مغيرة عن إبراھيم النظر في مرآة الحجام دناءة وإذا بلى المصحف دفن وأشباه ھذه األحاديث فقال سمعھا ھشيم ع
ھشيم من إبراھيم بن عطية الواسطي عن مغيرة قلت ليحيى إبراھيم ھذا سمع من مغيرة ھذه األحاديث قال كان 

إنما سمع ھذه األحاديث منه عن مغيرة وكان  إبراھيم ھذا ال يساوي شيئا وينبغي أن يكون قد سمع من مغيرة فھشيم
يقول مغيرة ھكذا قال يحيى أو شبيھا بھذا حدثنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا علي بن إبراھيم المستملي حدثنا أبو 
أحمد بن فارس حدثنا البخاري قال إبراھيم بن عطية الواسطي الثقفي أبو إسماعيل عنده مناكير مات سنة إحدى 

 ومائة كان ھشيم يدلس به ذكر موته ابنه الحسن بن إبراھيم وثمانين 

إبراھيم بن أبي العباس ويقال بن العباس أبو إسحاق المعروف بالسامري حدث عن أبي أويس وأبي معشر  - 3146
المدنيين وإسماعيل بن عياش وشريك بن عبد هللا وأيوب بن جابر وخلف بن خليفة ومحمد بن حمير الحمصي 

عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن الحسين بن أشكاب ومحمد بن إسحاق الصاغاني والعباس بن محمد  وغيرھم روى
الدوري وبنان بن سليمان الدقاق أخبرنا محمد بن الحسين القطان حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن 

ي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن محمد الدوري حدثنا إبراھيم بن أبي العباس السامري حدثنا أبو أويس عن الزھر
وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال من قام رمضان ايمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال الزھري فتوفي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم واألمر على ذلك ثم كان األمر 

ن خالفة عمر على ذلك أخبرني علي بن الحسن بن محمد الدقاق أخبرنا أحمد بن في خالفة أبي بكر وصدرا م
إبراھيم حدثنا عمر بن محمد الصابوني حدثنا حنبل بن إسحاق قال قال أبو عبد هللا إبراھيم بن أبي العباس صالح 

بكر الخالل  الحديث حدثت عن محمد بن العباس بن الفرات قال أخبرنا الحسن بن يوسف الصيرفي أخبرنا أبو
أخبرني محمد بن علي حدثنا مھنا قال سألت أحمد عن إبراھيم بن أبي العباس يسكن باب الرصافة فقال ال بأس به 
ثقة قلت من أين ھو قال من األبناء أخبرنا البرقاني أخبرنا الحسين بن علي التميمي حدثنا أبو عوانة يعقوب بن 

صالح الدمشقي حدثني إبراھيم بن أبي العباس بغدادي ثقة حدثني الحسن بن إسحاق حدثنا أبو عبيد هللا أبو معاوية بن 
محمد الخالل قال قال أبو الحسن الدارقطني إبراھيم بن أبي العباس السامري بغدادي ثقة أخبرني األزھري حدثنا 

إبراھيم بن  محمد بن العباس الخزاز أخبرنا أحمد بن معروف حدثنا الحسين بن بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال
العباس يكنى أبا إسحاق ويعرف بالسامري روى عن أبي أويس وشريك وغيرھما وكان قد اختلط في آخر عمره 

 فحجبه أھله في منزله حتى مات 

إبراھيم بن العباس بن محمد بن صول مولى يزيد بن المھلب يكنى أبا إسحاق وأصله من خراسان وكان  - 3147
م لسانا وأسيرھم قوال وله ديوان شعر مشھور وكان صول جد أبيه وفيروز أخوين كاتبا من أشعر الكتاب وأرقھ
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تركيين ملكين بجرجان يدينان بالمجوسية فلما دخل يزيد بن المھلب جرجان أمنھما فأسلم صول على يده ولم يزل 
و العالء محمد معه حتى قتل يوم العقر وقد روى ابراھيم بن العباس عن علي بن موسى الرضى أخبرنا القاضي أب

بن علي الواسطي حدثنا عبد الغفار بن عبيد هللا المقرئ أخبرنا محمد بن يحيى الصولي أخبرنا أبو ذكوان حدثنا 
إبراھيم بن العباس عن علي بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر قال سأل رجل أبي جعفر بن محمد ما بال القرآن ال 

ن هللا لم يجعله لزمان دون زمان وال لناس دون ناس فھو في كال يزداد على النشر والدرس اال غضاضة فقال أل
زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي حدثنا عبيد هللا بن 

إبراھيم بن  محمد بن أحمد المقرئ حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي قال أنشدنا محمد بن يحيى ثعلب قال أنشدنا
وكم غضبت ... ... إذا تجدد حزن ھون الماضي ... كم قد تجرعت من حزن ومن غصص ... العباس الكاتب لنفسه 

قال أبو بكر الصولي كأنه أخذه عندي من قول خاله ... حتى رجعت بقلب ساخط راضي ... فما باليتم غضبي 
ولي غير وجه قد ... ... علمھا حبي لھا كيف تغضب و... تعلمت ألوان الرضا خوف عتبھا ... العباس بن األحنف 

أخبرني عبيد هللا بن أبي الفتح أخبرنا أحمد بن إبراھيم حدثنا ... ولكن بال قلب إلى أين أذھب ... عرفت مكانه 
إبراھيم بن محمد بن عرفة قال ومات إبراھيم بن العباس في ھذه السنة يعني سنة ثالث وأربعين ومائتين قلت قال 

 للنصف من شعبان وبسر من رأى كانت وفاته  غيره

إبراھيم بن عبد هللا بن حاتم أبو إسحاق المعروف بالھروى سمع عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد العزيز  -  3148
بن محمد الدراوردي وإسماعيل بن جعفر الزرقي وخلف بن خليفة األشجعي وإسماعيل بن علية وھشيم بن بشير 

روى عنه الحارث بن أبي أسامة وإبراھيم الحربي وأبو بكر بن أبي الدنيا والحسن بن علي  وجرير بن عبد الحميد
المعمري وموسى بن ھارون وأحمد بن الحسين الصوفي وجعفر الفريابي وعبد هللا بن إسحاق المدائني أخبرني أبو 

الحارث بن محمد حدثنا إبراھيم  القاسم علي بن محمد بن علي األيادي أخبرنا أحمد بن يوسف بن خالد العطار حدثنا
بن عبد هللا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ال 
عدوى وال ھامة وال نوء وال صفر نوء من األنواء أنبأنا أحمد بن محمد بن عبيد الكاتب أخبرنا الحسين بن أحمد 

فضل يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه حدثنا صالح بن محمد قال سمعت إبراھيم بن عبد هللا الھروي حدثنا أبو ال
يقول ما من حديث من حديث ھشيم اال وقد سمعته ما بين العشرين مرة إلى الثالثين مرة وكنت أوقفه كنت أسمع من 

راھيم بن عبد هللا الھروي أصله سعيد الجوھري أبي إبراھيم قال صالح أعلم الناس بحديث ھشيم عمرو بن عون وإب
ھروي كان ببغداد أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا محمد بن عثمان النصيبي حدثنا أبو الميمون البجلي حدثنا أبو 
زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال سمعت رجال قال يحيى بن معين عمن نكتب حديث ھشيم قال عن إبراھيم الھروي 

ري حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخالل وأخبرني محمد بن محمد بن علي الوراق وشريح بن يونس أخبرني األزھ
أخبرنا محمد بن عمر بن حميد البزاز قاال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدي قال حدثني خال أبي 

ب ھشيم الذين يعتمد أبو العباس عبد هللا بن ھبيرة بن الصلت قال سألت يحيى بن معين قلت يا أبا زكريا من أصحا
عليھم فقال إبراھيم الھروي ومحمد بن الصباح الدوالبي وأنبأنا أحمد بن محمد بن عبد هللا الكاتب أخبرنا محمد بن 
حميد المخرمي حدثنا علي بن الحسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده سألت أبا زكريا وھو يحيى بن 

روى في حديث عن ھشيم لمن يقضى منھما قال حتى يجيء ثالث قلت ليس معين قلت اختلف محمد بن الصباح والھ
ثالث قال ينظر في الحديث ان كان حدث به غير ھشيم انسان فكان الصواب في يد أحدھما كان القول قوله قلت فان 

البرقاني  كان لم يحدث به أحد غير ھشيم قال كان الھروي أكيسھما وأيقظھما ومحمد بن الصباح ثقة أخبرنا أبو بكر
أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حسنويه الھروي أخبرنا الحسين بن إدريس قال قال أبو داود سليمان بن األشعث 
إبراھيم الھروي ضعيف حدثنا محمد بن علي الصوري لفظا أخبرنا الخصيب بن عبد هللا القاضي أخبرنا عبد الكريم 

بو اسحقاق إبراھيم بن عبد هللا بن حاتم الھروي ليس بالقوي قرأت بن أبي عبد الرحمن النسائي أخبرني أبي قال أ
علي البرقاني عن محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة الفزاري حدثنا جعفر بن درستويه 

أس به حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز قال وسألت يحيى بن معين عن إبراھيم بن حاتم الھروي فقال ال ب
أخبرنا محمد بن علي المقرئ أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا بن مھران أخبرنا عبد المؤمن بن 
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خلف النسفي قال سمعت أبا علي صالح بن محمد يقول إبراھيم بن عبد هللا الھروي صدوق قرأت في كتاب أبي 
لضبي الھروي حدثنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن الحسن بن الفرات بخطه أخبرنا محمد بن العباس بن أحمد ا

ياسين قال سمعت إبراھيم بن إسحاق الحربي يقول كان إبراھيم الھروي حافظا متقنا تقيا ما كان ھا ھنا أحد مثله 
وسمعت إبراھيم الحربي يقول كان إبراھيم الھروي يديم الصيام إلى أن يأتيه أحد يدعوه إلى طعامه فيفطر وكان 

ان يأكل حمال وحده أخبرني الحسن بن محمد الخالل عن أبي الحسن الدارقطني قال إبراھيم بن عبد هللا أكوال وك
الھروي ثقة ثبت أخبرنا األزھري أخبرنا علي بن عمر الحافظ أخبرنا عبد هللا بن إسحاق المعدل أخبرنا الحارث بن 

  الھروي المحدث في شھر رمضان بسر من رأى محمد قال سنة أربع وأربعين ومائتين فيھا مات إبراھيم بن عبد هللا

إبراھيم بن عبد هللا بن بشار الواسطي قدم بغداد وحدث بھا عن يزيد بن ھارون وسرور بن المغيرة قرابة  - 3149
منصور بن زاذان وأبي عامر العقدي روى عنه عبد هللا بن محمد بن ناجية ويحيى بن صاعد أخبرني أبو القاسم 

عبد العزيز بن أبي صابر حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن بشار قدم  األزھري حدثنا
 علينا سنة أربع وأربعين ومائتين حدثنا سرور بن المغايرة عن عباد بن منصور بحديث ذكره 

ق بغدادي سكن سر إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد أبو إسحاق المعروف الختلي صاحب كتب الزھد والرقائ -  3150
من رأى وحدث بھا عن أبي سلمة التبوذكي وسليمان بن حرب وعمر بن مرزوق ويحيى بن بكير ويوسف بن عدي 
وعبدة بن يحيى بن معين سؤاالت كثير الفائدة تدل على فھمه روى عنه أبو العباس بن مسروق الطوسي ومحمد بن 

 حمد بن محمد بن إسماعيل اآلدمي وكان ثقة القاسم الكوكبي ومحمد بن أحمد بن ھارون العسكري وأ

إبراھيم بن عبد هللا بن مسلم بن ماعز بن المھاجر أبو مسلم البصري المعروف بالكجي وبالكشى سمع  -  3151
محمد بن عبد هللا األنصاري وعبد الرحمن بن حماد الشعبي وحجاج بن نصير الفساطيطي وحجاج بن منھال 

مسلم بن إبراھيم وعبد هللا بن مسلمة القعنبي وأبا الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب األنماطي وأبا عاصم النبيل و
وعمرو بن مرزوق ومحمد بن عرعرة وعبد الملك بن قريب األصمعي وعبد هللا بن رجاء الغداني ومعاذ بن عبد هللا 

ار وأبو عمرو بن السماك العوذي وجماعة من أمثال ھؤالء روى عنه أبو القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد الصف
وأحمد بن سلمان النجاد وأبو سھل بن زياد ومحمد بن جعفر االدمي القارئ وأبو بكر الشافعي وجعفر الخالدي وعبد 
الباقي بن قانع وإسماعيل الخطبي وأبو بكر بن مالك القطيعي وأبو محمد بن ماسي وغيرھم وكان متن أھل الفضل 

بھا حديثا كثيرا وذكر أن مولده كان في سنة مائتين حدثني أبو القاسم األزھري  والعلم واألمانة نزل بغداد وروى
حدثنا عبيد هللا بن عثمان بن يحيى الدقاق حدثنا إسماعيل الخطبي قال سمعت أبا مسلم إبراھيم بن عبد هللا يقول كتبت 

أكبر مني فلم أرھم فسألت عنھم  الحديث وعبد هللا بن داود حي ولم أقصده ألني كنت يوما في بيت عمتي ولھا بنون
فقالوا قد مضوا إلى عبد هللا بن داود فأبطأوا ثم جاؤوا يذمونه وقالوا طلبناه في منزله فلم نجده وقالوا ھو في بسيتينة 
له بالقرب فقصدناه فإذا ھو فيھا فسلمنا عليه وسألناه أن يحدثنا فقال متعت بكم أنا في شغل عن ھذا ھذه البسيتينة لي 

ا معاش وتحتاج أن تسقى وليس لي من يسقيھا فقلنا نحن ندير الدوالب ونسقيھا فقال ان حضرتكم نية فافعلوا قال فيھ
فتشلحنا وأدرنا الدوالب حتى سقينا البستان ثم قلنا له حدثنا اآلن قال متعت بكم ليس بي نية في ان أحدثكم وأنتم كانت 

سلم يحكي ھذه الحكاية بھذا المعنى ألفاظا تشبھھا ونحوھا حدثنا لكم نية تؤجرون عليھا قال إسماعيل سمعت أبا م
بشرى بن عبد هللا الرومي قال سمعت أبا بكر أحمد بن جعفر بن سلم يقول لما قدم علينا أبو مسلم الكجي أملي 

قياما الحديث في رحبة غسان وكان في مجلسه سبعة مستملين يبلغ كل واحد منھم صاحبه الذي يليه وكتب الناس عنه 
بايديھم المحابر ثم مسحت الرحبة وحسب من حضر بمحبرة فبلغ ذلك نيفا وأربعين ألف محبرة سوى النظارة قال بن 
سلم وبلغني أن أبا مسلم كان نذر أن يتصدق إذا حدث بعشرة آالف درھم أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن علي بن محمد 

ا بن ماسي حدثني أبو مسلم إبراھيم بن عبد هللا البصري الكجي قال القرشي حدثنا عبد هللا بن إبراھيم بن أيوب حدثن
خرجت يوما في حاجة لي سحرا فغرني القمر وكان يوما باردا وإذا الحمام قد فتح فقلت أدخل إلى الحمام قبل مضيى 

قائل أبو في حاجتي فقلت للحمامي يا حمامي أدخل حمامك أحد فقال ال فدخلت الحمام فساعة فتحت الباب قال لي 
... تشاء فتفعل ما شئته ... ... واما على نقمة تدفع ... لك الحمد اما على نعمة ... مسلم أسلم تسلم ثم أنشأ يقول 
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قال فبادرت وخرجت وأنا جزع فقلت للحمامي أليس زعمت أنه ليس في الحمام أحد ... وتسمع من حيث ال يسمع 
ي ذاك جنى يتراءى لنا في كل حسن وينشدنا الشعر فقلت ھل عندك فقال لي ھل سمعت شيئا فأخبرته بما كان فقال ل

كم وكم ... ... كم تمادى وتكسب الذنب جھال ... أيھا المذنب المفرط مھال ... من شعره شيء فقال لي نعم وأنشدني 
ن على أرضى عنه م... كيف تھدأ جفون من ليس يدري ... ... سمج وھو يحسن الصنع فعال ... تسخط الجليل بفعل 

أخبرني علي بن أبي علي أخبرنا محمد بن عمران المرزباني أن محمد بن يحيى أخبره قال كان أبو ... العرش أم ال 
لدى أبي ... مسلم الكجي وأسد بن جھور يتقلدان أعماال بالشام فقال البحتري يمدحھما ھل تبدين لي األيام عارفة 

 دركما من سيدي ... ... وباعث بعد وعد اليوم نجح غد ... أھبته كالھما آخذ للمجد ... ... مسلم الكجي أو أسد 
... ... أوان ال أحد يجدي على أحد ... وجدت عندكما الجدوى ميسرة ... ... أحويتما من معاليه إلى أمد ... ومن 

وأنتما غايتي فيھا ... أمما لن يبعد هللا مني حاجة ... ... عند الليالي فلم تفعل ولم تكد ... وقد تطلبت جھدي ثالثا لكما 
وفي القوافي إذا سومتھا بدع ... ... وھبتما فقبول الرفد والصفد ... ان تقرضا فقضاء ال يريث وان ... ... ومعتمدي 

... من عاجل سلس أو آجل نكد ... فيھا جزاء لما يأتي الرسول به ... ... يثقلن في الوزن أو يكثرن في العدد ... 
دثني أحمد بن زياد قال حدثني يحيى بن البحتري قال قال أبي يمدح أبا مسلم الكجي من قصيدة وقال المرزباني ح

خلق ... ... لقدما لبيتني بالنجاح ... ولعمري لئن دعوتك للج ود ... ... ... ھين ما يقول فيك الالحي ... أولھا 
... ... والمعالي للباذل المرتاح ... ين وبذال ارتياحا للطالب... ... سوى بشر وجھك الوضاح ... كالغمام ليس له برق 

أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا ... حين يسمو أثيث ريش الجناح ... وكال جانبيك سبط الخوافي 
دعلج بن أحمد قال سمعت موسى بن ھارون يقول أبو مسلم الكشي ثقة أخبرني األزھري عن أبي الحسن الدارقطني 

م إبراھيم بن عبد هللا بن مسلم البصري يعرف بالكجي صدوق ثقة حدثني محمد بن علي الصوري قال قال أبو مسل
سألت عبد الغني بن سعيد الحافظ عن أبي مسلم الكجي فقال ثقة نبيل أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا إسماعيل 

حد لسبع خلون من المحرم سنة اثنتين وتسعين بن علي الخطبي قال ومات أبو مسلم إبراھيم بن عبد هللا الكجي يوم األ
 ومائتين وأحدر به إلى البصرة فدفن ھناك 

إبراھيم بن عبد هللا بن محمد بن أيوب أبو إسحاق المخرمي حدث عن سعيد بن مجمد الجرمي وصالح بن  - 3152
إسرائيل وسرى السقطي مالك الخوارزمي والفضل بن غانم القاضي وعبيد هللا بن عمر القواريري وإسحاق بن أبي 

روى عنه أبو علي بن الصواف وأبو عبد هللا بن العسكري وأبو حفص بن الزيات وعبيد هللا بن عبد الرحمن 
الزھري وغيرھم أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن أيوب 

أبو عبيد الحداد حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك المخرمي حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا 
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان هللا رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما ال يعطي على العنف قال وكان 

حمد بن يعقوب يقال خذو الناس بالميسور وال تملوھم قال قتادة فإن المؤمنين قوم رفقاء رحماء أخبرني محمد بن أ
أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا بكر اإلسماعيلي يقول ألبي علي الحافظ كتبت عن أبي إسحاق المخرمي 
ببغداد فقال له أبو علي نعم فقال فما قولك فيه فقال أبو علي كان ال ينكر له لقى الجرمي وأقرانه فقال اإلسماعيلي ما 

عبد العزيز الطاھري حدثنا أبو أحمد عبيد هللا بن العباس الشطوي حدثنا ھو عندي اال صدوق أخبرنا علي بن 
إبراھيم بن أيوب المخرمي وأخبرنا عبيد هللا بن محمد بن عبد هللا النجار واللفظ له أخبرنا عبيد هللا بن محمد بن 

جعفر بن سليمان عن مالك سليمان المخرمي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن أيوب الدقاق قال حدثنا القواريري حدثنا 
بن دينار عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان هللا تعالى يوحى إلى الحفظة ال تكتبوا على صوام 
عبادي بعد العصر سيئة حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف السھمي يقول سألت الدارقطني 

إسحاق المخرمي فقال ليس بثقة حدث عن قوم ثقات بأحاديث باطلة روى عن عن إبراھيم بن عبد هللا بن أيوب أبي 
خالد بن خداش والقواريري عن جعفر عن مالك بن دينار عن أنس عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال ان هللا يأمر 

لھم ھكذا ذكر حمزة المالئكة أن ال يكتبوا على الصائم من أمة محمد بعد العصر ذنبا قال وھذا باطل واإلسناد ثقات ك
عن الدارقطني أن المخرمي روى ھذا الحديث عن خالد بن خداش والقواريري عن جعفر وقد أخبرنا محمد بن عمر 
بن بكير المقرئ حدثنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن الحسن البزاز قال حدثني جد أبي أبو إسحاق إبراھيم بن عبد 
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يد هللا بن عمر القواريري وإسحاق بن إبراھيم المروزي قاال حدثنا جعفر بن هللا بن أيوب المخرمي الفقيه حدثنا عب
سليمان الضبعي عن مالك بن دينار بالحديث فا أعلم أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ 

ن عبد هللا بن أيوب مات في على بن المنادي وأنا أسمع وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن إبراھيم ب
 سنة أربع ثالثمائة قال بن المنادي يوم اإلثنين ودفن من الغد يوم الثالثاء ليومين بقيا من شھر رمضان 

إبراھيم بن عبد هللا بن يعقوب بن إبراھيم بن سليمان أبو إسحاق وقيل أبو القاسم الھاشمي المخرمي حدث  - 3153
بن محمد بن يحيى بن أبي بكير وغيرھما روى عنه أبو عمر وبن السماك وأبو عن أبي ھمام السكوني وعبد هللا 

القاسم بن النخاس وأبو الحسن بن البواب المقرئان وعلي بن عمر السكري أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي 
خرم حدثنا أبو ھمام أخبرنا عبيد هللا بن أحمد بن يعقوب المقرئ حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن يعقوب الھاشمي في الم

حدثنا الحسين بن عيسى وھو الحنفي أخو سليم بن عيسى بن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس قال قال 
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يتمن أحدكم الموت فإنه ال يدري ما قدم لنفسه 

ث عن أحمد بن إسحاق بن صالح الوزان إبراھيم بن عبد هللا بن يعقوب بن عبدوس أبو القاسم المخرمي حد -  3154
 روى عنه عبد هللا بن عدي الجرجاني وذكر أنه سمع منه ببغداد 

إبراھيم بن عبد هللا أبو إسحاق المصري البزاز سكن بغداد وحدث بھا عن خشنام بن أخت بشر بن الحارث  - 3155
وسف بن عمر حدثنا أبو إسحاق إبراھيم حكايات روى عنه يوسف بن عمر القواس أخبرني أبو محمد الخالل حدثنا ي

بن عبد هللا المصري البزاز وكان صوفيا حدثنا أبو مزاحم خشنام بن أخت بشر بن الحارث قال سمعت خالي بشرا 
 يقول وقد عذله أبو نصر التمار على انقطاعه عن الناس فقال ھذا أو ان السكوت ولزوم البيوت 

بو إسحاق أراه حدث في الغربة روى عن يعقوب بن إسحاق العطار إبراھيم بن عبد هللا بن محمد أ -  3156
البصري حديثا رواه عنه أحمد بن محمد بن حامد البلخي وقيل انه إبراھيم بن محمد بن عبد هللا وقد ذكرنا الحديث 

 في ترجمة أحمد بن محمد بن حامد فغنينا عن إعادته 

القاسم الطرائفي البغدادي حدث بمصر عن جعفر بن محمد إبراھيم بن عبد هللا بن محمد بن مخلد أبو  -  3157
الفريابي روى عنه أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحاس المصري وذكر أنه سمع منه في سنة أربعين 

 وثالثمائة 

ن إبراھيم بن عبد هللا بن إبراھيم بن عبيد بن زياد بن مھران بن البختري أبو إسحاق وھو عم أبي القاسم ب - 3158
الثالج وأصله من حلوان ذكر أبو القاسم أنه ولد في سنة إحدى وثمانين ومائتين وسمع الحسين بن محمد بن عفير 
األنصاري ومحمد بن محمد الباغندي ومحمد بن الحسين األشناني وأبا القاسم البغوي روى عنه بن أخيه أبو القاسم 

أنه توفي برحبة مالك بن طوق ودفن بھا في سنة خمس  وعبد الوھاب بن عبد هللا المري الدمشقي وذكر بن أخيه
 وستين وثالثمائة 

إبراھيم بن عبد هللا بن إسحاق بن جعفر بن إسحاق أبو إسحاق األصبھاني ويعرف بالقصار سمع بأصبھان  - 3159
م عاد إلى من الوليد بن أبان والحسن بن محمد الداركي وأقرانھما وسافر إلى الشام فكتب عن جماعة من شيوخھا ث

خراسان فسمع من عبد هللا بن محمد بن شيرويه ومحمد بن إسحاق السراج ونحوھما وسكن بنيسابور إلى أن توفي 
بھا وورد بغداد حاجا وحدث بھا فذكر بن الثالج أنه سمع منه وحدثنا عنه أبو نعيم الحافظ وأحمد بن علي بن محمد 

بن علي بن أحمد المعدل أخبرنا محمد بن عبد هللا أبو عبد هللا  اليزدي وكان سماعھما منه بنيسابور أخبرنا محمد
النيسابوري الحافظ قال سمعت أبا إسحاق إبراھيم بن عبد هللا العدل األصبھاني ببغداد سنة إحدى وأربعين وثالثمائة 

بن يقول سمعت عمر بن مدرك الرسعني برأس العين يقول سمعت جعفر بن محمد بن الفضيل يقول سمعت محمد 
يزيد بن سنان يقول سمعت أبي يزيد بن سنان يقول سمعت عطاء يقول سمعت مجاھدا يقول سمعت سعيد بن المسيب 
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يقول سمعت صھيبا يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ما آمن بالقرآن من استحل محارمه قال أبو 
ألنه كان يغسل الموتى لورعه وزھده واجتھاده في العبادة عبد هللا إبراھيم بن عبد هللا معروف بالقصار وانما لقب به 

ومتابعته السنة حج معنا أبو إسحاق ومعه ابنه أبو سعيد وحدثا جميعا ببغداد ثم انصرفا وتوفي أبو سعيد وبقي أبو 
 إسحاق يحدث ويشھد ويغسل الموتى إلى أن توفي في سنة ثالث وسبعين وثالثمائة وھو بن مائة سنة وثالث سنين 

إبراھيم بن علي بن سلمة بن عامر بن ھرمة أبو إسحاق الفھري المدني شاعر مفلق فصيح مسھب مجيد  - 3160
حسن القول سائر الشعر وھو أحد الشعراء المخضرمين أدرك الدولتين األمويه والھاشمية وقدم بغداد علي أبي جعفر 

إلى الطالبيين أخبرنا أبو القاسم األزھري وعبد المنصور ومدحه فأجازه وأحسن صلته وكان ممن اشتھر باالنقطاع 
الكريم بن محمد بن أحمد الضبي قاال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال ھرمة بن ھذيل بن ربيع بن عامر بن صبح 
بن عدي بن قيس بن الحارث بن فھر من ولده إبراھيم بن علي بن سلمة بن عامر بن ھرمة الشاعر مقدم في شعراء 

محمد بن داود بن الجراح على بشار وأبي نواس وغيرھما أخبرني أبو القاسم األزھري أخبرنا أحمد  المحدثين قدمه
بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال وفي ھذه السنة يعني سنة خمس وأربعين ومائة تحول المنصور إلى 

أن يوفدوا عليه خطباءھم وشعرائھم فكان فيمن  مدينة السالم واستتم بناءھا سنة ست وأربعين ثم كتب إلى أھل المدينة
وفد عليه إبراھيم بن ھرمة قال فلم تكن في الدنيا خطبة أبغض إلى من خطبة تقربني منه واجتمع الخطباء والشعراء 
من كل مدينة وعلي المنصور ستريري الناس من ورائه وال يرونه وأبو الخصيب حاجبه قائم يقول يا أمير المؤمنين 

ن الخطيب فيقول اخطب ويقول ھذا فالن الشاعر فيقول أنشد حتى كنت آخر من بقي فقال يا أمير المؤمنين ھذا فال
ھذا بن ھرمة فسمعته يقول ال مرحبا وال أھال وال أنعم هللا به عينا فقلت انا  وانا إليه راجعون ذھبت وهللا نفسي ثم 

سرى ثوبه ... ه ھلكت فقال أبو الخصيب أنشد فانشدته رجعت إلى نفسي فقلت يا نفس ھذا موقف ان لم تشتدي في
... له لحظات في خفاء سريرة ... حتى انتھيت إلى قولي ... وقرب للبين الخليط المزايل ... عنك الصبي المتخايل 

 وأما الذي حاولت بالثكل ثاكل ... فاما الذي أمنته يأمن الردى ... ... إذا كرھا فيھا عقاب ونائل 

م ارفع عني الستر فرفع فإذا وجھه كأنه فلقة قمر ثم قال تمم القصيدة فلما فرغت قال أدن فدنوت ثم قال فقال يا غال
اجلس فجلست وبين يديه مخصرة فقال يا إبراھيم قد بلغتني عنك أشياء لوال ذلك لفضلتك على نظرائك فاقر لي 

بحجة تجب علي فقلت يا أمير المؤمنين كل ذنب بذنوبك اعفھا عنك فقلت ھذا رجل فقيه عالم وإنما يريد ان يقتلني 
ألقي ... أصبر من ذي ضاغط عركرك ... بلغك مما عفوته عني فانا مقر به فتناول المخصرة فضربني بھا فقلت 

فقال ... قد أثر البطان فيه والحقب ... أصبر من عود بجنبيه جلب ... ثم ثني فضربني فقلت ... بواني زوره للمبرك 
بعشرة آالف درھم وخلعة وألحقتك بنظرائك من طريح بن إسماعيل ورؤبة بن العجاج ولئن بلغني عنك قد أمرت لك 

أمر أكرھه ألقتلنك قلت نعم أنت في حل وفي سعة من دمي إن بلغك أمر تكرھه قال بن ھرمة فأتيت المدينة فأتاني 
 بن أبي الفتح حدثنا محمد بن حميد رجل من الطالبيين فسلم على فقلت تنح عني ال تشيط بدمي أخبرني عبيد هللا

الخزاز حدثنا بن قانع حدثنا محمد بن زكريا حدثنا عبيد هللا بن عائشة قال لما قدم بن ھرمة على أبي جعفر مدحه 
فأعطاه عشرة أالف درھم وقال يا بن ھرمة ان الزمان ضيق بأھله فاشتر بھذه إبال عوامل وأياك ان تقول كلما 

أعطاني مثلھا ھيھات والعود إلى مثلھا أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن الحسن بن محمد بن  مدحت أمير المؤمنين
القاسم المخزومي حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي حدثنا محمد بن زكريا الغالبي حدثنا احمد بن عيسى وذكر 

بنى بنت من ... ... ي أحب بنى فاطمة فان... بن ھرمة قال وكان متصال بنا وھو القائل فينا ومھما أالم على حبھم 
قال فقيل له ... سواھم من النعم السائمة ... فلست أبالى بحبى لھم ... ... وبالدين والسنة القائمة ... جاء بالمحكما ت 

في دولة بنى العباس ألست القائل كذا وانشدوه ھذه األبيات فقال اعض هللا قائلھا بھن أمه فقال له من يثق به ألست 
نت قائلھا قال بلى ولكن اعض بھن أمي خير من ان اقتل أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن على البزاز أ

أخبرنا عمر بن محمد بن سيف الكاتب حدثنا محمد بن العباس اليزيدي حدثنا الزبير بن بكار حدثنا محمد بن ثابت 
ن خرج مع إبراھيم بن عبد هللا بن حسن إبراھيم بن حدثني محمد بن فضالة النحوي قال لقي رجل من قريش ممن كا

أرى الناس في أمر سحيل فال ... علي بن ھرمة الشاعر فقال له ما الخبر ما فعل الناس يا أبا إسحاق فقال بن ھرمة 
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.. ... .نجاتك مما خفت أمرا مجمجما ... وامسك بأطراف الكالم فإنه ... ... على ثقة أو تبصر األمر مبرما ... تزل 
... وكائن ترى من وافر العرض صامتا ... ... إذا القول عن زالته فارق الفما ... فلست على رجع الكالم بقادر 

حدثنا أبو جعفر محمد بن عالن الوراق حدثنا محمد بن احمد بن محمد بن حماد قال ... واخر اردى نفسه ان تكلما 
حمن بن عبد هللا بن قريب بن أخي األصمعي عن عمه قال حدثنا ھاشم بن محمد بن ھارون الخزاعي حدثنا عبد الر

قال لي رجل من أھل الشام قدمت المدينة فقصدت منزل إبراھيم بن ھرمة فإذا بنية له صغيرة تلعب بالطين فقلت لھا 
ما عندنا  ما فعل أبوك قالت وفد إلى بعض االجواد فما لنا به علم منذ مدة فقلت انحري لنا ناقة فانا اضيافك قالت وهللا

قلت فشاة قالت وهللا ما عندنا قلت فدجاجة قالت وهللا ما عندنا قلت فاعطينا بيضة قالت وهللا ما عندنا قلت فباطل ما 
قالت فذلك الفعل من أبي ھو الذي اصارنا ... بمستھل الشؤبوب أو جمل ... كم ناقة قد وجأت منحرھا ... قال أبوك 

ن بن علي الجوھري أخبرنا محمد بن عمران الكاتب قال قال أبو الحسن إلى ان ليس عندنا شيء أخبرنا الحس
 األخفش قال لنا ثعلب مرة أن األصمعي قال ختم الشعر بإبراھيم بن ھرمة وھو آخر الحجج 

إبراھيم بن علي بن حسن بن علي بن أبي رافع الرافعي المديني حدث عن أبيه علي وعن عمه أيوب بن  - 3161
مر بن علي بن حسين وكثير بن عبد هللا المزني وغيرھم روى عنه إبراھيم بن حمزة الزبيري حسن وعن علي بن ع

وإبراھيم بن المنذر الحزامي ومحمد بن إسحاق المسيبي وأبو ثابت محمد بن عبيد هللا المدني ويعقوب بن حميد بن 
قال سمعت أحمد بن محمد بن  كاسب كان ينزل بغداد بأخرة ومات بھا أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد االشناني

عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت يعني ليحيى بن معين فإبراھيم بن علي الرافعي 
من ھو فقال شيخ مات بالقرب كان ھا ھنا ليس به بأس قلت يقول حدثني عمي أيوب بن حسن كيف ھو فقال ليس به 

 بأس 

لي الواسطي حدث ببغداد عن أحمد بن سعيد الجمال روى عنه أبو القاسم الطبراني إبراھيم بن علي المستم -  3162
أخبرنا محمد بن عبيد هللا بن شھريار األصبھاني حدثنا سليمان بن احمد الطبراني حدثنا إبراھيم بن علي الواسطي 

ن كامل القاضي حدثنا أحمد المستملي ببغداد حدثنا أحمد بن سعيد الجمال وحدثنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أحمد ب
بن سعيد الجمال حدثنا أبو نعيم حدثنا ھشيم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم بن السبيل أول شارب زاد سليمان يعني من زمزم وقال لم يروه عن عوف األھشيم وال عن ھشيم اال 

 البغدادي  أبو نعيم تفرد به أحمد بن سعيد

إبراھيم بن علي أبو محمد الفارسي بن بنت إسحاق بن إبراھيم المعروف بشاذان حدث عن جده شاذان  - 3163
 روى عنه محمد بن مخلد الدوري وأبو سھل بن زياد القطان 

مري إبراھيم بن علي بن إبراھيم بن محمد بن عبد العزيز بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب أبو إسحاق الع - 3164
الموصلي قدم بغداد وحدث بھا عن عبد الغفار بن عبد هللا بن الزبير ومعلى بن مھدي ومحمد بن عبد هللا بن عمار 
وبسطام بن جعفر المواصلة وغيرھم روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد وأحمد بن سلمان النجاد وجعفر الخالدي 

ي أخبرنا أحمد بن إبراھيم اإلسماعيلي حدثنا أبو إسحاق وأبو طاھر بن أبي ھاشم وكان ثقة أخبرنا أبو بكر البرقان
إبراھيم بن علي بن إبراھيم بن محمد بن عبد العزيز بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب الموصلي ببغداد حدثنا بسطام 
بن جعفر حدثنا إبراھيم بن محمد المديني عن ھشام عن أبيه عن عائشة قالت ان كنت ألفتل لھدي رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم القالئد ثم يبعث به وھو مقيم عندنا ال يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم أخبرني األزھري عن أبي 
الحسن الدارقطني قال إبراھيم بن علي العمري موصلي ثقة كتب الي أبو الفرج محمد بن إدريس الموصلي يذكر أن 

يزيد بن محمد بن إياس األزدي في كتاب طبقات العلماء أبا منصور المظفر بن محمد الطوسي حدثھم قال أبو زكريا 
والمحدثين من أھل الموصل قال ومنھم أبو إسحاق إبراھيم بن علي بن إبراھيم بن محمد بن عبد العزيز بن عبد هللا 
بن عمر بن الخطاب روى عن معلى بن مھدي وبسطام بن جعفر وبن عمار وعبد الغفار بن عبد هللا وروى عن عبد 
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ر كتاب القراءات عن العباس بن الفضل األنصاري وحدث وكتب عنه وكان قد فقد سمعه توفي في سنة ست الغفا
 وثالثمائة 

إبراھيم بن علي بن الحسن بن سليمان بن شريح بن إسحاق أبو إسحاق القافالئي حدث عن أحمد بن عبيد  - 3165
مد بن إبراھيم بن ملخان روى عنه محمد بن المظفر هللا القرشي وأبي قالبة الرقاشي ويزيد بن الھيثم البادا وأح

وأحمد بن الفرج بن الحجاج أخبرنا أحمد بن عبد هللا األنماطي أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ قال أخبرنا أبو 
إسحاق إبراھيم بن علي بن الحسن بن سليمان بن شريح حدثنا أحمد بن عبيد هللا بن إدريس وأخبرنا القاضي أبو عمر 

سم بن جعفر بن عبد الواحد الھاشمي بالبصرة حدثنا علي بن إسحاق المادرائي حدثنا أحمد بن عبيد هللا النرسي القا
أخبرنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن شقيق عن عبد هللا أن النبي صلى هللا عليه و سلم 

ي موضعين موضع موقوف وھا ھنا ھو مسند لفظ كان يوضع في وادي محسر قال أبو بكر بن النرسي ھذا عندي ف
 حديث بن المظفر 

إبراھيم بن علي بن الحسن أبو إسحاق القطيعي روى عن الحسن بن الھيثم بن الحالل مسائل محمد بن  - 3166
 موسى بن مشيش ألحمد بن حنبل حدث عنه أبو عبد هللا بن بطة العكبري 

أبو الفتح سكن مصر وحدث بھا عن أبي القاسم البغوي وأبي بكر  إبراھيم بن علي بن الحسين بن سيبخت - 3167
بن أبي داود ويحيى بن صاعد ومن بعدھم حدثنا عنه أبو الفتح عبد الملك بن عمر بن خلف الرزاز وكان ضعيفا 

ادي سيء الحال في الرواية أخبرنا عبد الملك بن عمر حدثنا إبراھيم بن علي بن الحسين بن سيبخت أبو الفتح البغد
بمصر حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي حدثنا أبو نصر التمار حدثنا عقبة بن عبد هللا األصم عن عطاء بن أبي رباح 
عن أبي ھريرة قال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن النظر في النجوم حدثني عبد العزيز بن محمد النخشبي 

يه عبيد بن محمد النساج عن احمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه قال رأيت بمصر حديث الزھري عن مالك المدني يرو
عن يونس بن يزيد عن الزھري قد رواه بن سيبخت عن رجل من أھل العراق مشھور بالثقة عن عمرو بن علي عن 
احمد بن شبيب قلت وھذا باطل من حديث عمرو بن علي ولم نر ھذا الحديث إال من رواية عبيد النساج عن احمد بن 

غير ان أبا بكر المفيد قد رواه عن الحسن بن إسماعيل الربعي عن احمد بن سيار المروزي عن احمد بن شبيب 
شبيب والربعي مجھول وقول المفيد غير مقبول وهللا اعلم بلغي ان بن سيبخت توفي بمصر في جمادي اآلخرة من 

 سنة أربع وتسعين وثالثمائة 

د أبو إسحاق بن البيضاوي وھو أخو محمد بن علي بن إبراھيم وكان إبراھيم بن علي بن إبراھيم بن احم - 3168
األكبر سمع محمد بن المظفر وأبا عمر بن حيويه وأبا بكر بن شاذان ومن كان في طبقتھم وحدث في الغربة ذكر لي 

 عبد العزيز بن احمد الكتاني انه كتب عنه بدمشق في سنة عشرين وأربعمائة وكان صدوقا صالحا مات بمصر 

إبراھيم بن عيسى بن أبي جعفر المنصور ويعرف بابن بريه الھاشمي نسب إلى أمه وھي بريه بنت  - 3169
إبراھيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب كان يصلي بالناس في مسجد جامع 

 المنصور الجمعات وغيرھا حتى مات وكان صاحب علم وتنسك 

بن عيسى بن القاسم أبو إسحاق الكافورى حدث بدمشق عن أبي سعيد العدوي روى عنه تمام بن إبراھيم  -  3170
 عبد هللا الرازي وعفان بن محمد 

إبراھيم بن عبد الرزاق الضرير حدث عن إسماعيل بن أبي مسعود وسعيد بن سليمان المعروف بسعدويه  -  3171
عفر بن اللبان ومحمد بن جعفر الخرائطي أخبرنا أبو بكر الواسطي روى عنه محمد بن مخلد الدوري وعثمان بن ج

البرقاني أخبرنا علي بن عمر الدارقطني حدثنا محمد بن مخلد حدثنا إبراھيم بن عبد الرزاق قال الدارقطني ھو 
 بغدادي ثقة 
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ر إبراھيم بن عبد الرحيم بن عمر أبو إسحاق ويعرف بابن دنوقا سمع محمد بن سابق وسھل بن عام -  3172
البجلي وعباس بن الفضل األزرق والحارث بن خليفة وأبا معمر الھذلي روى عنه يحيى بن صاعد وأبو الحسين بن 
المنادي ومحمد بن احمد الحكيمي وإسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن عمرو الرزاز ومحمد بن العباس بن نجيح 

ا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا محمد بن ومحمد بن حمزة الدھقان وغيرھم وقال الدارقطني ھو ثقة أخبرن
عمرو بن البختري الرزاز حدثنا إبراھيم بن عبد الرحيم حدثنا عباس بن الفضل األزرق أخبرنا ھمام عن محمد بن 
عجالن عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء ان النبي صلى هللا عليه و سلم دخل عليھا 

در المد ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره وعن يمينه وعن شماله أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثنا أبو فتوضأ بق
عبد هللا محمد بن احمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا إبراھيم بن عبد الرحيم بن دنوقا حدثنا أبو معمر حدثنا أبو أسامة 

عن سلمة بن كھيل عن سعيد بن جبير في قوله تعالى  قال كنت عند سفيان الثوري فحدثه زائدة بن قدامة عن شعبة
فصعق من في السماوات ومن في األرض إال من شاء هللا قال الشھداء حول العرش متقلدي السيوف قال سفيان انك 
لتحدثني عن ثقة ولكن قلبي يأبى ذاك قال فكتب سفيان من سفيان بن سعيد إلى شعبة بن الحجاج فان رجال ثقة حدث 

لمة بن كھيل عن سعيد بن جبير في قوله فصعق من في السماوات ومن في األرض قال فكتب شعبة إلى عنك عن س
سفيان من شعبة بن الحجاج إلى سفيان بن سعيد ان ھذا الرجل أوھم على إنما حدثني عمارة بن أبي حفصة عن حجر 

ئ على بن المنادى وانا اسمع قال عن سعيد بن جبير أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قر
وإبراھيم بن عبد الرحيم بن عمر بن دنوقا أبو إسحاق ثخين الستر صدوق في الرواية كتب الناس عنه فاكثروا مات 

 يوم الخميس لسبع خلون من جمادى األولى سنة تسع وسبعين يعنى ومائتين 

س أبو إسحاق الوشاء حدث عن احمد بن عبدة إبراھيم بن عبد السالم بن محمد بن شاكر بن سعد بن قي - 3173
الضبي والجراح بن مخلد وأبى كريب محمد بن العالء والحسين بن على بن األسود ودليل بن خالد بن نجيح ويونس 
بن عبد األعلى المصري وغيرھم روى عنه احمد بن عثمان بن يحيى اآلدمي وإسماعيل بن على الخطبي وأبو بكر 

هللا الصفار األصبھاني وأبو القاسم الطبراني وأحمد بن مسعود الزبيري المصري وكان قد  الشافعي ومحمد بن عبد
كف بصره في آخر عمره وانتقل إلى مصر فمات بھا وذكره الدارقطني فقال ضعيف أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن 

حدثنا حسين بن األسود جعفر حدثني إسماعيل بن على الخطبي حدثنا إبراھيم بن عبد السالم أبو إسحاق الضرير 
حدثني فضيل حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبى ھريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال مقعد الكافر 
في النار مسيرة ثالثة أيام وضرسه مثل أحد حدثنا محمد بن على الصوري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن األزدي 

نا أبو سعيد بن يونس قال إبراھيم بن عبد السالم البغدادي المكفوف يكنى حدثنا عبد الواحد بن محمد بن مسرور حدث
 أبا إسحاق حدث بمصر وتوفى بمصر سنة اثنتين وثمانين ومائتين 

إبراھيم بن عبد العزيز بن صالح أبو إسحاق الصالحي حدث عن أبى سعيد األشج وھارون بن حاتم  -  3174
يرھم روى عنه محمد بن محمد بن سليمان الباغندي ومحمد بن مخلد الكوفيين ومحمد بن عمرو بن أبى مذعور وغ

الدوري وأبو عبد هللا الحكيمي وعبد الصمد بن على الطستي أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال 
لمصلى قرئ على بن المنادى وانا اسمع قال وأبو إسحاق إبراھيم بن عبد العزيز الصالحي من ولد صالح صاحب ا

كان يعرف بالطلب والصالح كتب الناس عنه ووثقوه وكان ينزل درب سليم بالرصافة مات في جمادى األولى سنة 
 أربع وثمانين 

إبراھيم بن عمران أبو إسحاق الكرماني قدم بغداد وحدث بھا عن الربيع بن سليمان المصري روى عنه  -  3175
صمد بن محمد بن محمد بن نصر بن مكرم وعلى بن المحسن أبو حفص بن الزيات أخبرنا أبو الخطاب عبد ال

التنوخي قاال أنبأنا عمر بن محمد بن على الناقد حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن عمران الكرماني في دار كعب سنة 
ور حدثنا اثنتين وثالثمائة حدثنا الربيع بن سليمان وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا السراج بنيساب

أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكير حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم 
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وفى حديث الكرماني عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى ھريرة عن رسول هللا صلى هللا 
 فه في الدنيا فيسلم عليه اال عرفه ورد عليه السالم عليه و سلم قال ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعر

إبراھيم بن عبد الوھاب العطار حدث عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني روى عنه محمد بن  -  3176
 الحسن بن مقسم المقرئ 

بن عبد  إبراھيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراھيم بن محمد بن على بن عبد هللا بن العباس -  3177
المطلب أبو إسحاق الھاشمي حدث عن أبى مصعب احمد بن أبى بكر الزھري والحسين بن الحسن المروزي وسعيد 
بن عبد الرحمن المخزومي ومحمد بن الوليد البسري وخالد بن اسلم وعبيد بن أسباط بن محمد وعن أبيه عبد الصمد 

حسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين ويوسف بن عمر بن موسى روى عنه أبو الحسين بن البواب المقرئ وأبو ال
القواس وأبو حفص الكتاني وجماعة آخرھم احمد بن محمد بن الصلت المجبر وكان إبراھيم يسكن سر من رأى 
وحدث بھا وببغداد أخبرنا عبيد هللا بن عبد العزيز بن جعفر المالكي أخبرنا القاضي أبو بكر احمد بن محمد بن أبى 

ي حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي حدثني أبى حدثني عمى إبراھيم بن محمد قال موسى الھاشم
حدثنا عبد الصمد بن على بن عبد هللا بن عباس عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اكرموا 

الحديث عبد الصمد بن موسى الھاشمي بھذا الشھود فان هللا يستخرج بھم الحقوق ويدفع بھم الظلم تفرد برواية ھذا 
اإلسناد حدثني على بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف يقول سمعت أبا الحسن بن لؤلؤ الوراق يقول 
رحلت إلى سامرا إلى إبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي على ان اسمع الموطأ فلم ار له أصال صحيحا فتركته 

ت الدارقطني عن إبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي روى عن أبى مصعب عن وخرجت ولم اسمع قال حمزة وسال
مالك الموطأ فقال سمعت القاضي محمد بن على الھاشمي المعروف بابن أم شيبان يقول رأيت على كتاب الموطأ 
المسموع من أبى مصعب الزھري عن مالك رأيت السماع على ظھره سماعا قديما صحيحا سمع األمير عبد الصمد 

ن موسى الھاشمي وابنه إبراھيم حدثني عبيد هللا بن أبى الفتح قال سمعت محمد بن حميد الخزاز يقول سمعت ب
القاضي أبا الحسن محمد بن صالح الھاشمي يقول رأيت أصل كتاب أبى إسحاق إبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي عن 

ط األصل حدثني عبيد هللا بن أبى الفتح عن أبى مصعب احمد بن أبى بكر الموطأ سماعه مع أبيه بالخط العتيق خ
طلحة بن محمد بن جعفر وأخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان إبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي مات 

 بسر من رأى في سنة خمس وعشرين وثالثمائة قال بن قانع في أول المحرم 

مؤدب حدث عن الحسن بن علوية القطان حدثنا عنه محمد إبراھيم بن عبد الرحمن بن حامد أبو إسحاق ال - 3178
بن عمر بن بكير النجار أخبرنا بن بكير أخبرنا أبو إسحاق إبراھيم بن عبد الرحمن بن حامد المؤدب حدثنا الحسن 
بن علوية القطان حدثنا إسماعيل بن عيسى حدثنا داود بن الزبرقان عن أبى عبد هللا القسام عن عطاء عن معاذ بن 

بل انه سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ماذا يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا فقال ما فوق سرتھا أو ج
 مئزرھا واالستعفاف عن ذلك أفضل 

إبراھيم بن عبد الواحد بن محمد بن الخباب بن بشار بن يوسف أبو القاسم الدالل سمع محمد بن عبد هللا  - 3179
بن خالد كتبنا عنه وكان ثقة يسكن بالجنب الشرقى ومات في يوم الثالثاء ودفن يوم  الشافعي وأحمد بن يوسف

  األربعاء التاسع والعشرين من صفر سنة سبع عشرة وأربعمائة 

إبراھيم بن عمر بن احمد بن إبراھيم بن إسماعيل بن بھران أبو إسحاق المعروف بالبرمكى سمعت من  - 3180
ديما ببغداد في محلة تعرف بالبرامكة وقيل بل كانوا يسكنون قرية تسمى البرمكية يذكر ان سلفه كانوا يسكنون ق

فنسبوا إليھا سمع إبراھيم أبا بكر بن مالك القطيعي وأبا محمد بن ماسي وعبد هللا بن إبراھيم الزبيبى وأبا الفتح 
وبعدھم كتبنا عنه وكان األزدي الموصلي وإسحاق بن سعد النسوي وأبا بكر بن بخيت الدقاق ومن في طبقتھم 

صدوقا دينا فقيھا على مذھب احمد بن حنبل وله حلقة الفتوى في جامع المنصور وسألته عن مولده فقال ولدت ليلة 
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اإلثنين التاسع والعشرين من شھر رمضان سنة إحدى وستين وثالثمائة ومات في يوم األحد ودفن يوم اإلثنين الثامن 
 وأربعمائة وكنت إذ ذاك بمكة ودفن في مقبرة باب حرب من ذي الحجة سنة خمس وأربعين 

 حرف الغين من آباء اإلبراھيمين 

إبراھيم بن غياث بن على بن سليمان بن داود أبو إسحاق النعالي ويقال الطرائفي حدث عن عبد هللا بن  - 3181
سم البغوي وأبى بكر بن أبى داود محمد بن ناجية وعبد هللا بن العباس الطيالسي ومحمد بن محمد الباغندي وأبى القا

ومحمد بن ھارون الحضرمي وأحمد بن إسحاق بن البھلول ويحيى بن محمد بن صاعد وحبشون بن موسى الخالل 
وأبى طالب احمد بن نصر الحافظ حدثنا عنه أبو الحسن محمد بن طلحة النعالي وأبو بكر محمد بن عبد هللا بن أبي 

لحة حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن غياث بن على النعالي حدثنا عبد هللا بن العباس زيد األنماطي أخبرنا محمد بن ط
الطيالسي حدثنا عبد هللا بن معاوية الجمحي حدثنا الحمادان حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عبد العزيز بن صھيب 

كة أخبرنا بن أبى زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تسحروا فان في السحور بر
األنماطي حدثنا إبراھيم بن غياث الطرائفي حدثنا أبو طالب احمد بن نصر الحافظ حدثنا على بن عبد هللا الخوالني 

 عن حرملة بن يحيى عن الشافعي قال سميت بالعراق ناصر الحديث 

 حرف الفاء من آباء اإلبراھيمين 

قاضى سر من رأى نزل بغداد وحدث بھا عن احمد بن عبد الجبار إبراھيم بن الفضل بن حيان الحلواني  -  3182
العطاردي ومحمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج روى عنه المعافى بن زكريا الجريري أخبرنا السمسار أخبرنا 

 الصفار حدثنا بن قانع ان إبراھيم بن الفضل الحلواني مات في سنة إحدى وعشرين وثالثمائة قال وكان قاضيا 

 ف القاف من آباء اإلبراھيمين  حر

إبراھيم بن القعقاع أبو إسحاق بغوى األصل حدث عن عبيد بن إسحاق العطار الكوفى وسعيد بن ھبيرة  - 3183
الكعبي ومحمد بن عبد الواھب الحارثى روى عنه قاسم بن زكريا المطرز ومحمد بن جعفر المھلبي والقاضي 

رنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدى حدثنا القاضي أبو المحاملي ومحمد بن مخلد وكان ثقة أخب
عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي إمالء حدثنا إبراھيم بن القعقاع حدثنا عبيد بن إسحاق حدثنا قيس بن الربيع 

ل دون ماله فھو شھيد عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من قت
وأخبرنا بن مھدى أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا إبراھيم بن القعقاع حدثنا أبو مالك سعيد بن ھبيرة حدثنا عبد 
الوارث عن محمد بن جحادة عن منصور عن أبى حازم عن أبى ھريرة قال ال ھجرة فوق ثالث فمن مات دخل 

رنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات إبراھيم بن النار موقوف حدثنا احمد بن أبى جعفر أخب
 القعقاع سنة خمس وستين يعنى ومائتين وكذلك قرأت بخط محمد بن مخلد وزاد في ذي الحجة 

 حرف الالم من آباء اإلبراھيمين 

عنه أبو عبيد بن إبراھيم بن الليث النخشبي قدم بغداد وحدث بھا عن على بن خشرم المروزي روى  - 3184
حربويه وذكرأنه سمع منه في مجلس الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أخبرني الحسن بن على بن محمد 
الواعظ من أصل كتابه حدثنا محمد بن العباس الخزاز أخبرنا أبو عبيد القاضي على بن الحسين بن حرب حدثنا 

على بن خشرم أخبرني رجل من جيران الفضيل يعنى بن إبراھيم بن الليث النخشبي في مجلس الزعفراني حدثنا 
عياض من يبرود قال كان الفضيل يقطع الطريق وحده قال فخرج ذات ليلة ليقطع الطريق فإذا ھو بقافلة قد انتھت 
إليه ليال فقال بعضھم لبعض اعدلوا بنا إلى ھذه القرية فان امامنا رجال يقطع الطريق يقال له الفضيل قال فسمع 

 يل فارعد فقال يا قوم انا الفضيل جوزوا وهللا الجتھدن ان ال اعصى هللا ابدا فرجع فترك ما كان عليه الفض
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 حرف الميم من آباء اإلبراھيمين 

إبراھيم بن محمد المھدى بن عبد هللا المنصور بن محمد بن على بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب  -  3185
يع له بالخالفة ببغداد في أيام المأمون وقاتل الحسن بن سھل وكان الحسن أميرا من أبو إسحاق ويعرف بابن شكلة بو

قبل المأمون فھزمه إبراھيم فتوجه نحوه حميد الطوسي فقاتله فھزمه حميد واستخفى إبراھيم مدة طويلة حتى ظفر به 
له أفصح منه لسانا وال أجود شعرا المأمون فعفا عنه وكان اسود حالك اللون عظيم الجثة ولم ير في أوالد الخلفاء قب

أخبرني أبو القاسم األزھري أخبرنا احمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال بعث المأمون إلى على بن 
موسى الرضى فحمله وبايع له بوالية العھد فغضب من ذلك بنو العباس وقالوا ال يخرج األمر عن أيدينا وبايعوا 

فخرج إلى الحسن بن سھل فھزمه وألحقه بواسط واقام إبراھيم بن المھدي بالمدائن ثم وجه  إبراھيم بن المھدى
الحسن بن ھشام وحميد الطوسي فاقتتلوا فھزمھم حميد واستخفى إبراھيم فلم يعرف خبره حتى قدم المأمون فاخذه 

بغداد ألبي إسحاق إبراھيم بن  أخبرنا عبيد هللا بن احمد الواعظ حدثنا أبى قال قال إسماعيل بن على وبايع أھل
المھدى  ببغداد في داره المنسوبة إليه في ناحية سوق العطش وسموه المبارك ويقال سمى المرضى وذلك يوم 
الجمعة لخمس خلون من المحرم سنة اثنتين ومائتين وأمه أم ولد يقال لھا شكلة وبھا يعرف فغلب على الكوفة 

سكر بالمدائن ثم رجع إلى بغداد فأقام بھا والحسن بن سھل مقيم في حدود واسط والسواد وخطب له على المنابر وع
خليفة المأمون والمامون ببالد خراسان فلم يزل إبراھيم مقيما ببغداد على امره يدعى بامرة المؤمنين ويخطب له 

د توفى على بن موسى على منبر بغداد وما غلب عليه من السواد والكوفة ثم دخل المأمون متوجھا إلى العراق وق
الرضى فلما اشرف المأمون على العراق وقرب من بغداد وضعف أمر إبراھيم بن المھدى وقصرت يده وتفرق 
الناس عنه فلم يزل على ذلك إلى ان حضر األضحى من سنة ثالث ومائتين فركب إبراھيم في زى الخالفة يصلى 

مقدمة المأمون ثم انصرف من الصالة فنزل قصر بالناس صالة األضحى وھو ينظر إلى عسكر على بن ھشام 
الرصافة وغدا الناس فيه ومضى من يومه إلى داره المعروفة به فلم يزل فيھا إلى آخر النھار ثم خرج منھا بالليل 
فاستتر وانقضى امره فكانت مدته منذ يوم بويع له بمدينة السالم إلى يوم استتاره سنة واحد عشر شھرا وخمسة أيام 

سنة يوم بويع تسعا وثالثين سنة وشھرين وخمسة أيام واستتر وسنه إحدى وأربعون سنة وشھر وأيام الن  وكانت
مولده غرة ذي القعدة من سنة اثنتين وستين ومائة واقام في استتاره ست سنين وأربعة اشھر وعشرة أيام وظفر به 

ه واستبقاه ولم يزل حيا ظاھرا مكرما إلى ان المأمون لثالث عشرة بقين من ربيع اآلخر سنة عشر ومائتين فعفا عن
توفى أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا محمد بن احمد بن البراء قال وفى سنة 
اثنتين ومائتين خالف إبراھيم بن المھدى وبايع لنفسه وفى سنة ثالث خلع إبراھيم وقدم المأمون بغداد في سنة أربع 

وأخذ إبراھيم في سنة عشر أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم المخزومي حدثنا أبو في صفر 
بكر محمد بن يحيى بن العباس الصولي حدثني عون بن محمد قال أنشدني إبراھيم بن المھدى وكان ينتقل في 

لت لھا أنت له ولم يعلم إبراھيم بقولھا ذلك المواضع فنزل بقرب أخت له فوجھت إليه بجارية حسنة الوجه لتخدمه وقا
فقبلت يديه والذي يقتلنى ظل ... والذي اجللت خدي ه ... ... بال أسر لديه ... بأبي من انا مأسو ر ... فاعجبته فقال 

قلت وكان وافر الفضل غزير األدب ... الضيف إحسان إليه ... انا ضيف وجزا ء ... ... وال يعدى عليه ... ما 
... النفس سخى الكف وكان معروفا بصنعة الغناء حاذقا بھا وله يقول دعبل بن على يتقرب بذلك إلى المأمون  واسع

فلتصلحن من بعده ... ان كان إبراھيم مضطلعا بھا ... ... فھفا إليه كل اطلس مائق ... نفر بن شكلة بالعراق واھلھا 
خبرنا المعافى بن زكريا الجريري حدثنا احمد بن إبراھيم وأخبرنا احمد بن عمر بن روح النھرواني أ... لمخارق 

الطبري حدثني محمد بن القاسم بن مھرويه قال وجدت في كتاب أبى بخطه لما بويع إبراھيم بن المھدى ببغداد قل 
ل المال عنده وكان قد لجا إليه اعراب من اعراب السواد وغيرھم واحتبس عليھم العطاء فجعل إبراھيم يسوفھم بالما

وال يرون لذلك حقيقة إلى ان اجتمعوا يوما فخرج رسول إبراھيم إليھم وصرح لھم انه ال مال عنده فقال قوم من 
غوغاء أھل بغداد فان لم يكن المال فاخرجوا لنا خليفتنا فليغن ألھل ھذا الجانب ثالثة اصوات وألھل ذلك الجانب 

خذوا عطاياكم ... يا معشر االعراب ال تغلطوا ... ي ذلك ثالثة اصوات فيكون عطاء لھم قال أبى فانشدنى دعبل ف
وما بھذا أحد ... والمعبديات لقوادكم ... ... ال تدخل الكيس وال تربط ... فسوف يعطيكم خنينية ... ... وال تسخطوا 
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نا محمد بن حدثنا محمد بن عبد الواحد األكبر أخبر... خليفة مصحفه البربط ... فھكذا يرزق اصحابه ... ... يغبط 
العباس الخزاز حدثنا احمد بن محمد بن عيسى المكى حدثنا محمد بن القاسم بن خالد قال لما طال على إبراھيم بن 
شكلة االختفاء وضجر كتب إلى المأمون ولى الثار محكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى ومن تناوله االغترار بما 

لى نفسه وقد جعل هللا أمير المؤمنين فوق كل ذي عفو كما جعل كل ذي مد له من أسباب الرجاء امن غادية الدھر ع
ذنب دونه فان عفا فيفضله وان عاقب فبحقه فوقع المأمون في قصته امانه وقال فيھا القدرة تذھب الحفيظة وكفى 

... أخطأ ت  ان أكن مذنبا فحظى... بالندم انابة وعفو هللا أوسع من كل شيء ولما دخل إبراھيم على المأمون قال 
فقال ال تثريب أخبرني ... لما اتوه ال تثريب ... قل كما قال يوسف لبنى يع قوب ... ... فدع عنك كثرة التانيب 

محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي حدثنا أبو معشر موسى بن محمد الماليني حدثنا محمد بن 
ة البصري حدثني أبى حميد بن فروة قال لما استقرت للمامون الخالفة إبراھيم بن سعيد حدثنا محمد بن حميد بن فرو

دعا إبراھيم بن المھدى المعروف بابن شكلة فوقف بين يديه فقال يا إبراھيم أنت المتوثب علينا تدعى الخالفة فقال 
 فوق كل ذي عفو إبراھيم يا أمير المؤمنين أنت ولى الثار والمحكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى وقد جعلك هللا

كما جعل كل ذي ذنب دونك فان أخذت أخذت بحق وان عفوت عفوت بفضل ولقد حضرت أبى وھو جدك واتى 
برجل وكان جرمه أعظم من جرمى فأمر بقتله وعنده المبارك بن فضالة فقال المبارك ان رأى أمير المؤمنين ان 

ن قال ايه يا مبارك فقال حدثنا الحسن بن عمران بن يستانى في أمر ھذا الرجل حتى أحدثه بحديث سمعته من الحس
الحصين ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش اال ليقومن العافون 

عنك ھا  من الخلفاء إلى أكرمالجزاء فال يقوم اال من عفا فقال الخليفة أيھا يا مبارك قد قبلت الحديث بقبوله وعفوت
ھنا يا عم ھا ھنا يا عم حدثنا أبو نعيم الحافظ إمالء حدثنا احمد بن محمد بن مقسم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا المبرد 
عن أبى محلم قال قال إبراھيم بن المھدى ألمير المؤمنين المأمون لما أخذ ذنبى أعظم من ان يحيط به عذر وعفوك 

حسبك فانا ان قتلناك فلله وان عفونا عنك فلله عز و جل أخبرنا بن روح  أعظم من ان يتعاظمه ذنب فقال المأمون
النھرواني أخبرنا المعافى بن زكريا حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي حدثنا بن عجالن حدثني حماد بن إسحاق عن 

فاصبر فليس ... ا ھي المقادير تجري في أعنتھ... أبيه قال دخلت على بن شكلة في بقايا غضب المأمون عليه فقلت 
فاطرق ثم قال ... إلى السماء ويوما تخفض العالي ... يوما تريش خسيس الحال ترفعه ... ... لھا صبر على حال 

فما مضى ذلك اليوم حتى بعث إليه ... ان ال خلود وان ليس الفتى حجرا ... غيب االناة وان سرت عواقبھا ... 
معه في مجلس المأمون فقلت ليھنك الرضا فقال ليھنك مثله من متيم  المأمون بالرضاء ودعاه للمنادمة والتقيت

ولوعى باخرى من ... ومن لي بان ترضى وقد صح عندھا ... وكانت جارية اھواھا فحسن موقع ذلك عندي فقلت 
ب قال أخبرنا أبو جعفر أخبرنا محمد بن العباس الخزاز أخبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجال... بنات األعاجم 

قال إبراھيم الحربي نادى المأمون سنة ثمان ومائتين ببغداد ان أمير المؤمنين قد عفا عن عمه إبراھيم بن المھدى 
وكان إبراھيم حسن الوجه حسن الغناء حسن المجلس وكان حبسه عند بن أبى خالد قبل ذلك سنة قال إبراھيم وقال 

تين حيين قال فقال ارايتم ان كان هللا فضل أمير المؤمنين بذلك قال المأمون أيش ترون فيه قال فقالوا ما رأينا خليف
إبراھيم وكنت مع القواريرى امشي فرأى إبراھيم بن المھدي فتركني وذھب حتى سلم عليه وقبل فخذه وكان تحته 

 حمار فبلغ القواريرى منه فخذه أخبرنا احمد بن عمر بن روح 

جعفر بن موسى البرمكي قال قال خالد الكاتب وقف على رجل بعد العشاء  أخبرنا المعافى بن زكريا حدثنا احمد بن
قد بكى العاذل لي ... متلفع برداء عدنى اسود ومعه غالم معه صرة فقال لي أنت خالد قلت نعم قال أنت الذي تقول 

قال ثالثمائة دينار قلت  قلت نعم قال يا غالم ادفع إليه الذي معك قلت وما ھذا... فبكائى لبكاء العاذل ... من رحمتى 
وهللا ال اقبلھا أو اعرفك قال انا إبراھيم بن المھدى أخبرنا الحسن بن على الجوھري أخبرنا محمد بن العباس قال 

قد شاب راسى وراس الحرص لم ... أنشدني عبيد هللا بن احمد المروروذي قال أنشدني أبى إلبراھيم بن المھدى 
... فنلتھا طمحت عيني إلى رتب ... مالي أراني إذا طالبت مرتبة ... ... لفى تعب  ان الحريص على الدنيا... يشب 

... لو كان يصدقنى ذھنى بفكرته ... ... ان ال اخوض في أمر ينقص بي ... قد ينبغي لي مع ما حزت من أدب ... 
كدح في زندى وفى عصبى والموت ي... اسعى واجھد فيما لست أدركه ... ... ما اشتد غمى على الدنيا وال نصبي 
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... طارت عقاب المنايا في جوانبه ... ... قد كان يعمر باللذات والطرب ... با ربك كم بيتا مررت به ... ... 
قد ... ... فال وعيشك ما االرزاق بالطلب ... فأمسك عنانك ال تجمح به ظلع ... ... فصار من بعدھا للويل والحرب 
... مع اننى واجد في الناس واحدة ... ... ويحرم الرزق من لم يوت من طلب ...  يرزق العبد لم تتعب رواحله

... الرزق اروغ شيء عن ذوى األدب ... وخصلة ليس فيھا من ينازعنى ... ... الرزق والنوك مقرونان في سبب 
أخبرنا احمد بن  أخبرني األزھري... الرزق اغرى به من الزم الجرب ... يا ثاقب الفكر كم أبصرت ذا حمق ... 

إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال ومات إبراھيم المھدى سنة أربع وعشرين ومائتين أخبرني الحسن بن 
أبى بكر قال كتب إلى محمد بن إبراھيم بن عمران الجوري من شيراز يذكر ان احمد بن حمدان بن الخضر أخبرھم 

لزيادي قال سنة أربع وعشرين ومائتين فيھا مات إبراھيم بن المھدى قال احمد بن يونس الضبي حدثني أبو حسان ا
 يوم الجمعة لسبع خلون من شھر رمضان وصلى عليه المعتصم با أمير المؤمنين 

إبراھيم بن محمد بن عرعرة بن الزيد بن النعمان بن علجة بن االقفع بن كزمان بن الحارث بن حارثة بن  -  3186
بن سامة بن الحارث بن لؤي بن غالب ويقال عبيدة بن الحارث بن سامة بن لؤي بن غالب  مالك بن سعد بن عبيدة

أبو إسحاق السامي البصري سكن بغداد وحدث بھا عن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مھدى ومحمد بن 
اذ بن ھشام جعفر غندر ومحمد بن بكر البرساني ومعن بن عيسى وعبد الوھاب الثقفى وحرمي بن عمارة ومع

وأزھر بن سعد السمان ومعتمر بن سليمان وجعفر بن سليمان وقراد أبى نوح وزيد بن الحباب وأبى نعيم الفضل بن 
دكين وعبد الرزاق بن ھمام روى عنه محمد بن إسحاق الصاغاني ومحمد بن خالد بن يزيد اآلجري وأحمد بن 

جزرة ومحمد بن عبدوس بن كامل وأحمد بن الحسن إسحاق بن صالح الوراق وجعفر بن محمد الطيالسي وصالح 
بن عبد الجبار الصوفي وغيرھم أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد أخبرنا عمر بن محمد بن علي الناقد حدثنا 
احمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرعرة بن البرند حدثنا معتمر عن أبيه عن رقبة عن أبى 

عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن أبى بن كعب عن النبي صلى هللا عليه و سلم ان الغالم الذي قتله إسحاق 
الخضر طبع كافرا ولو أدرك الرھق أبويه طغيانا وكفرا أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أبى حدثنا عثمان بن 

بن حنبل فقال له إبراھيم بن خرزاد يا أبا عبد  جعفر بن محمد الحربي حدثنا محمد بن عبيد هللا قال كنت عند احمد
هللا ان بن عرعرة يحدث فقال اف ال يبالون عمن كتبوا يعنى إبراھيم بن عرعرة أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا 
محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثني أبو الشيخ األصبھاني وأخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا محمد 

عبد هللا بن خلف الدقاق حدثنا عمر بن محمد الجوھري واللفظ ألبي الشيخ قاال حدثنا األثرم قال قلت ألبي عبد هللا بن 
يعنى احمد بن حنبل تحفظ عن قتادة عن أبى حسان عن بن عباس ان النبي صلى هللا عليه و سلم كان يزور البيت 

ھنا انسان يزعم انه قد سمعه من معاذ فأنكر ذلك قال من ھو كل ليلة فقال كتبوه من كتاب معاذ ولم يسمعوه قلت ھا 
قلت إبراھيم بن عرعرة فتغير وجھه ونفض يده وقال كذب وزور سبحان هللا ما سمعوه منه إنما قال فالن كتبناه من 

أبو كتابه ولم يسمعه سبحان هللا واستعظم ذلك منه وقد أخبرنا بالحديث عثمان بن محمد بن يوسف العالف أخبرنا 
بكر الشافعي حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا على بن المديني قال روى قتادة حديثا غريبا ال يحفظ عن أحد من 
أصحاب قتادة اال من حديث ھشام فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن ھشام وھو حاضر لم اسمعه منه عن قتادة وقال لي 

عن بن عباس ان النبي صلى هللا عليه و سلم كان يزور معاذ ھاته حتى اقراه قلت دعه اليوم قال حدثنا أبو حسان 
البيت كل ليلة ما أقام بمنى قال وما رأيت أحدا واطاه عليه قال على بن المديني ھكذا ھو في الكتاب وما الذي يمنع 
 ان يكون إبراھيم بن محمد بن عرعرة سمع ھذا الحديث من معاذ مع سماعه منه غيره وقد قال بن أبى حاتم الرازي
في كتاب الجرح والتعديل سئل أبى عن إبراھيم بن عرعرة فقال صدوق وأنبأنا احمد بن محمد بن عبد هللا الكاتب 
أخبرنا محمد بن حميد المخرمي حدثنا على بن الحسين بن حبان قال وجدت في كتاب اخى بخط يده قلت له يعنى 

سعيد يكرمه مشھور بالطلب كيس الكتاب ولكنه ليحيى بن معين بن عرعرة قال ثقة معروف بالحديث كان يحيى بن 
يفسد نفسه يدخل في كل شيء أخبرنا أبو سعد الماليني قراءة أخبرنا عبد هللا بن عدى الحافظ قال سمعت القاسم بن 
صفوان البردعي يقول قال لنا عثمان بن خرزاذ احفظ من رأيت أربعة فذكر فيھم إبراھيم بن عرعرة أخبرنا محمد 

لقطان أخبرنا جعفر بن محمد الخالدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي قال سنة إحدى بن الحسين ا



104 

 

وثالثين ومائتين فيھا مات إبراھيم بن عرعرة أخبرنا احمد بن أبى جعفر أخبرنا محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن 
مائتين أنبأنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا محمد البغوي مات إبراھيم بن عرعرة في رمضان سنة إحدى وثالثين و

محمد بن عمر بن غالب أخبرنا موسى بن ھارون قال مات إبراھيم بن محمد بن عرعرة ببغداد يوم اإلثنين لسبع 
 بقين من شھر رمضان سنة إحدى وثالثين ال يخضب 

لمتوكل ليوليه القضاء وحدث إبراھيم بن محمد أبو إسحاق التيمي قاضى البصرة ورد بغداد لما اشخصه ا -  3187
بسر من رأى عن سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وأبى عامر العقدى وروح بن عبادة وأبى عاصم النبيل 
وعثمان بن عمر بن فارس روى عنه إبراھيم الحربي وأبو بكر بن أبى الدنيا وسھل بن أبى سھل الواسطي وعبد هللا 

ي وأبو بكر بن دريد وغيرھم أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا عمر بن بن ناجية ومحمد بن ھارون الحضرم
جعفر بن سالم حدثنا إبراھيم بن إسحاق الحربي حدثنا إبراھيم بن محمد حدثنا أبو عاصم أخبرنا بن جريج حدثنا 

ال العباس للنبي عمرو بن دينار قال سمعت جابرا قال كان النبي صلى هللا عليه و سلم والعباس ينقالن الحجارة فق
صلى هللا عليه و سلم اجعل إزارك على عنقك ففعل فسقط إلى األرض فطمحت عيناه إلى السماء فقال ردوا على 
إزاري فائتز به أخبرنا أبو الحسن على بن القاسم بن الحسن الشاھد بالبصرة حدثنا أبو روق الھزاني قال حدثنا 

ربعين ومائتين وعبدة بن عبد هللا الصفار قاال حدثنا أبو عامر العقدى القاضي إبراھيم بن محمد التيمي سنة ثمان وأ
عن عبد هللا بن جعفر الزھري عن عثمان بن محمد األخنس عن األعرج عن أبى ھريرة قال قال رسول هللا صلى 

نا احمد بن هللا عليه و سلم من جعل قاضيا بين المسلمين فقد ذبح بغير سكين أخبرني عبيد هللا بن أبى الفتح أخبر
إبراھيم حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال وأشخص إبراھيم بن محمد التيمي ومحمد بن عبد الملك بن أبى 
الشوارب فلما حضروا دار المتوكل أمر بإدخال بن أبى الشوارب فلما دخل عليه قال انى اريدك للقضاء فقال يا أمير 

اال كبرا فقال وهللا يا أمير المؤمنين ما بي كبر ولكني ال أصلح للحكم المؤمنين ال أصلح له فقال تأبون يا بنى أمية 
فأمر بإخراجه وكان ھو وإبراھيم التيمي قد تعاقدا ان ال يتولى واحد منھما القضاء فدعى بإبراھيم فقال له المتوكل 

ن دعوة االمام العادل انى اريدك للقضاء فقال على شريطة يا أمير المؤمنين قال وما ھي قال أن تدعو لي دعوة فا
مستجابة فواله وخرج على بن أبى الشوارب في الخلع أخبرنا أبو الحسن على بن طلحة بن محمد المقرئ أخبرنا 
محمد بن العباس الخزاز حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد هللا بن يحيى بن خاقان قال قال لي عمى أبو على عبد 

مسألة احمد بن حنبل عمن يتقلد القضاء قال أبو مزاحم فسأله عمى فأجابه الرحمن بن يحيى بن خاقان أمر المتوكل ب
احمد في ذلك فسألت عمى أن يخرج إلى جوابه فكتبته ثم أقر لي بصحته وفيه سألته عن إبراھيم بن محمد التيمي 

د البصري الواعظ قاضى البصرة فقال ما بلغني عنه اال الجميل أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن على بن عبد الواح
حدثنا عبد هللا بن محمد بن احمد التوزي بالبصرة قال حدثنا إبراھيم بن على الھجيمي حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن 

... ففي السلم أبو بكر ... ... لھم الشأن من الشأن ... بنو تيم بنو تيم ... معاوية القرشي العتابي قال أنشدني الجماز 
قال الھجيمي يعنى إبراھيم التيمي أخبرنا ... فھاتوا ھل له ثاني ... وھذا اليوم قاضينا ... ... وفى الشرك بن جدعان 

أبو بكر احمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال قال لنا أبو الحسن الدارقطني إبراھيم بن محمد التيمي القاضي 
ولى قضاء البصرة في سنة تسع وثالثين بصرى ثقة بلغني عن محمد بن خلف بن وكيع ان إبراھيم بن محمد التيمي 

 ومائتين قال ومات في ذي الحجة سنة خمسين ومائتين وھو على القضاء 

إبراھيم بن محمد بن الدھقان أبو إسحاق البغدادي حدث عن أبى نعيم الفضل بن دكين روى عنه محمد بن  -  3188
 عت منه مع أبى مخلد وذكره بن أبى حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل قال سم

إبراھيم بن محمد بن مروان بن ھشام أبو إسحاق المعروف بالعتيق حدث عن عبد المجيد بن عبد العزيز  - 3189
بن أبى داود ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وأبى احمد الزبيري ويعلى بن عبيد الطنافسي وعبد العزيز بن أبان 

 المديني روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن القرشي وعبد هللا بن صالح العجلي ومطرف بن عبد هللا
القاسم بن بنت كعب ومحمد بن مخلد أخبرنا أبو عمر بن مھدى أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا إبراھيم بن 
محمد بن مروان قال يعقوب بن إسحاق حدثنا زائدة عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول هللا 
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ليه و سلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتطھر أخبرنا أبو بكر البرقاني قال سئل أبو الحسن صلى هللا ع
الدارقطني وانا اسمع عن إبراھيم بن محمد العتيق فقال غمزوه قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة ثالث 

 ربعاء لعشر بقين من شھر ربيع اآلخر وستين ومائتين فيھا مات إبراھيم بن محمد بن مروان بن ھشام العتيق يوم األ

إبراھيم بن محمد بن إسماعيل أبو إسحاق المسمعي البصري ورد بغداد وحدث بھا عن مسلم بن إبراھيم  - 3190
وأبي الوليد الطيالسي وعمرو بن مرزوق روى عنه عبد الصمد بن علي الطستي وأبو بكر الشافعي وذكره 

بن احمد بن رزق حدثنا عبد الصمد بن علي بن محمد حدثنا إبراھيم بن محمد الدارقطني فقال ضعيف أخبرنا محمد 
بن إسماعيل حدثنا أبو الوليد وھو ھشام بن عبد الملك الطيالسي حدثنا شعبة عن عمرو بن مره عن بن أبى ليلى قال 

هللا وإذا أحبه هللا حببه إلى  كتب أبو الدرداء إلى مسلمه بن مخلد األنصاري اما بعد فان العبد إذا عمل بطاعه هللا أحبه
خلقه وإذا عمل بمعصية هللا أبغضه هللا وإذا أبغضه هللا بغضه إلى خلقه أخبرنا أبو سعد محمد بن موسى بن الفضل 
الصيرفي بنيسابور أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار األصبھاني حدثنا إبراھيم بن محمد بن إسماعيل أبو 

البصري ببغداد أخبرنا أبو الحسن محمد بن طلحة النعالي حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم إسحاق المسمعي 
الشافعي قال حدثنا إبراھيم بن محمد المسمعي حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 

ت رسول هللا صلى هللا عليه و إبراھيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمع
سلم يقول إنما األعمال بالنيات وذكر الحديث ھكذا رواه المسمعي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة وقيل ان أبا 
العباس الكديمي وجعفر بن محمد الزيادي تابعاه عليه فروياه عن عمرو ھكذا وھو غلط الن عمرا إنما رواه عن 

  عن شعبة زھير بن معاوية عن يحيى بن سعيد ال

إبراھيم بن محمد بن بكار بن الريان مولى بنى ھاشم حدث عن أبيه روى عنه أبو القاسم الطبراني أخبرنا  - 3191
محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن احمد بن أيوب الطبراني حدثنا إبراھيم بن محمد بن بكار 

ن الربيع عن سالم األفطس عن سعيد بن جبير عن بن عباس ان محرما الريان البغدادي حدثني أبي حدثنا قيس ب
وقصته راحلته فمات فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وال تخمروا رأسه 

  وال تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قال سليمان لم يروه عن سالم اال قيس تفرد به بن بكار

إبراھيم بن محمد بن أبي الشيوخ أبو إسحاق األدمى حدث عن أبي ھمام الولي بن شجاع السكوني وإسحاق  - 3192
بن بھلول التنوخي روى عنه أبو الحسين احمد بن جعفر بن محمد بن عبيد هللا المنادى أخبرنا محمد بن عبد الواحد 

مع قال ومات من جانبنا أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أس
أبي الشيوخ األدمى بعد األضحى بيومين سنة ست وتسعين ومائتين في يوم جمعة كتب الناس عنه ووثقوه وكان قد 

 شھد ثم امتنع بعد ذلك فترك الشھادة 

 القرشي روى عنه محمد بن إبراھيم بن محمد بن الحسن أبو إسحاق الحريري حدث عن يحيى بن عبد هللا -  3193
 مخلد 

إبراھيم بن محمد بن الھيثم أبو القاسم القطيعي كان يسكن قطيعة عيسى بن على في جوار عبيد العجل  - 3194
وحدث عن منصور بن أبي مزاحم وأبي معمر الھذلى وعمر بن محمد الناقد وسليمان بن عمر الرقى ومحمد بن 

ھضمي ونحوھم روى عنه القاضي أبو عبد هللا المحاملي وأبو الحسين بن الصباح الجرجرائي ونصر بن علي الج
المنادى وعبد الصمد بن علي الطستي وإسماعيل بن علي الخطبي وغيرھم وذكره الدارقطني فقال ثقة صدوق 
بو أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر المعدل حدثني إسماعيل بن علي الخطبي حدثنا إبراھيم بن محمد بن الھيثم أ

القاسم الكرخي حدثنا عمرو الناقد حدثنا سليمان بن عبيد هللا حدثنا مصعب بن إبراھيم عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس ان النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصالة يعنيوھو جنب أخبرنا محمد 

لى بن المنادى وأنا أسمع قال أبو القاسم إبراھيم بن محمد بن الھيثم بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ ع
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القطيعي صاحب الطعام مات في جمادى اآلخرة سنة إحدى وثالثمائة كان حسن المعرفة بالحديث وثقة متيقظا منزله 
 في الجانب الغربي في قطيعة عيسى كتب الناس عنه 

ف بابن أبي خصرون حدث عن إسحاق بن أبي إسرائيل روى إبراھيم بن محمد بن عيسى أبو إسحاق يعر -  3195
 عنه عبد هللا بن عدى الجرجاني وذكر انه سمع منه بسر من رأى 

إبراھيم بن محمد بن سليمان بن عبد هللا بن محمد بن إبراھيم بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس بن  - 3196
لي روى عنه بن عدى أيضا وذكر انه سمع منه بسر من عبد المطلب أبو إسحاق الھاشمي حدث عن عمرو بن ع

 رأى 

إبراھيم بن محمد بن عرفة األنباري حدث عن سويد بن سعيد روى عنه أبو القاسم الطبراني أخبرنا محمد  - 3197
بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان بن احمد الطبراني حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة األنباري 

ألنبار حدثنا سويد بن سعيد حدثنا الصبي بن األشعث عن أبي إسحاق عن ھانئ عن علي قال استأذن عمار على با
 النبي صلى هللا عليه و سلم فقال مرحبا بالطيب المطيب 

إبراھيم بن محمد الفقيه يلقب قلنسوة حدث بمصر عن يوسف بن موسى القطان روى عنه الطبراني أيضا  -  3198
ريار أخبرنا سليمان بن احمد حدثنا إبراھيم بن محمد البغدادي الفقيه قلنسوة بمصر قال حدثنا يوسف أخبرنا بن شھ

بن موسى القطان حدثنا أبو زھير عبد الرحمن بن مغراء عن األعمش عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول هللا 
يرون ألھل البالء من جزيل الثواب قال  صلى هللا عليه و سلم يود أھل العافية ان لحومھم قرضت بالمقاريض لما

 سليمان لم يروه عن األعمش اال عبد الرحمن بن مغراء 

إبراھيم بن محمد بن الحسن السامري حدث عن أبي بدر عباد بن الوليد الغبر روى عنه أبو بكر الشافعي  - 3199
حدثني إبراھيم بن محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن احمد بن رزق حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي 

السامري حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري حدثنا أبو فاطمة حدثنا اليمان بن يزيد وكان من خيار الناس عن محمد 
بن حمير عن محمد بن علي عن أبيه عن جده حسين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن أصحاب الكبائر 

الذين ماتوا على كبائرھم غير نادمين وال تائبين من دخل النار منھم في الباب األول من جھنم  من موحدى األمم كلھم
ال تزرق أعينھم وال تسود وجوھھم وال يقرنون وال يغلون بالسالسل وال يجرعون الحميم وال يلبسون القطران حرم 

 جود وذكر حديثا طويال هللا أجسادھم على الخلود من أجل التوحيد وصورھم على النار من أجل الس

إبراھيم بن محمد بن عبد هللا بن زياد بن عباد أخو أبي سھل بن زياد القطان حدث عن احمد بن منصور  - 3200
الرمادي روى عنه أخوه أبو سھل في األخبار والنوادر أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا أبو سھل احمد بن محمد 

ن عبد هللا بن زياد حدثنا احمد بن منصور أبو بكر حدثنا نعيم بن حماد قال القطان حدثني اخى إبراھيم بن محمد ب
سمعت أبا بكر بن عياش يقول قدم علينا يحيى بن سعيد القطان يروى في النبيذ فروى فيه تشديدا قال فقلت له يا 

بنبيذ شديد صبي عمن تروى ھذه األحاديث حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال شھدت عمر حين طعن أتى 
فشربه وحدثنا األعمش عن إبراھيم عن علقمة قال شربت عند عبد هللا نبيذا شديدا يسكر آخره قال نعيم وعجبنا من 

 قول أبي بكر بن عياش ليحيى بن سعيد يا صبي 

إبراھيم بن محمد بن إبراھيم بن جعفر أبو إسحاق الكندي الصيرفي المعروف بابن الخنازيرى أخو أبي  - 3201
ر وكان األصغر حدث عن عمرو بن علي الفالس وأبي موسى محمد بن المثنى والفضل بن يعقوب الجزري بك

وعبدة بن عبد هللا الصفار والحسين بن بيان الشالثائى وزيد بن أخزم الطائي وزياد بن يحيى الحساني ونحوھم روى 
لشخير في آخرين حدثني الحسن بن محمد عنه احمد بن تاج الوراق وأبو عمر بن حيويه ومحمد بن عبيد هللا بن ا

الخالل عن أبي الحسن الدارقطني قال إبراھيم بن محمد الكندي المعروف بابن الخنازيرى ثقة حدثني عبيد هللا بن 
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أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر أن أبا إسحاق الكندي المعروف بابن الخنازيرى مات في سنة اثنتي عشرة 
 وثالثمائة 

براھيم بن محمد بن أيوب بن بشير أبو القاسم الصائغ حدث عن محمد بن حسان األزرق وإسحاق بن إ - 3202
إبراھيم البغوي وعلي بن الحسين بن أشكاب والحسن بن محمد الزعفراني ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه وعبد هللا 

إسحاق الصاغاني وإبراھيم بن  بن أيوب المخرمي وأحمد بن منصور زاج ويحيى بن إسحاق المسافرى ومحمد بن
إسحاق الحربي وروى عن عبد هللا بن مسلم بن قتيبة مصنفاته حدث عنه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الزھري 
وعلي بن عمر السكري وكان ثقة أخبرنا محمد بن علي بن أبي الفتح الحربي أخبرنا علي بن عمر السكري حدثنا 

الصائغ حدثنا علي بن أشكاب حدثنا عمرو بن محمد بن الحسن البصري حدثنا إبراھيم بن محمد بن أيوب بن بشير 
عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما 

في جمادى من من دعاء أحب إلى هللا من أن يقول العبد اللھم ارحم أمة محمد رحمة عامة بلغني أن الصايغ مات 
 سنة ثالث عشرة وثالثمائة 

إبراھيم بن محمد بن إبراھيم بن محمد بن إبراھيم بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد هللا بن عمر بن  - 3203
الخطاب أبو إسحاق العمرى الكوفى قدم بغداد وحدث بھا عن أبي كريب محمد بن العالء وسليم بن جنادة ومحمد بن 

فيين وأبي سبرة بن محمد بن عبد الرحمن المديني والحسن بن عرفة العبدي وأبي فروة إسماعيل األحمسي الكو
الرھاوي روى عنه محمد بن المظفر وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين أخبرنا احمد بن أبي جعفر 

الخطابي العمرى القطيعي وعلي بن خازم الواسطي قاال أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا إبراھيم بن محمد 
الواقدي حدثنا محمد بن العالء أبو كريب حدثنا محمد بن عباد بن أبي زائدة عن عمه عن أبيه عن أبي إسحاق عن 
أبي عبد هللا الجدلي قال سألت عائشة كيف كان خلق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالت كأحسن الناس خلقا لم يكن 

واق وال يجزى بالسيئة مثلھا ولكن يعفو ويصفح كتب إلى أبو طاھر محمد بن فاحشا وال متفحشا وال سخابا في األس
محمد بن الحسين المعدل من الكوفة يذكر أن أبا الحسن محمد بن احمد بن حماد بن سفيان الحافظ حدثھم قال سنة 

ه فدفن بالكوفة ثماني عشرة وثالثمائة فيھا مات أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن إبراھيم العمرى ببغداد وجىء ب
وكان أحد شھود الحاكم واحد الوجوه وبلغ سنا عالية ثم تكلم فيه بالكوفة وببغداد وهللا اعلم حدثني الحسن بن محمد 
الخالل قال وجدت في كتاب أبي الفتح القواس مات أبو إسحاق إبراھيم بن محمد العمرى ببغداد سنة عشرين 

ة وثالثمائة أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن أبا إسحاق وثالثمائة وكان قدم من الكوفة سنة ست عشر
 العمرى مات في ذي الحجة من سنة عشرين وثالثمائة 

إبراھيم بن محمد بن إبراھيم ويقال إبراھيم بن محمد بن علي بن الحسين بن عبد هللا بن رستم بن دينار بن  -  3204
ن بقيرة حدث عن على بن المدني والمفضل بن غسان الغالبي ومحمد بن عبيد هللا أبو إسحاق البزاز ويعرف باب

سليمان لوين وإسحاق بن أبى إسرائيل والحسن بن حماد سجادة ويحيى بن اكتم وإبراھيم بن عبد هللا الھروي ومحمد 
 بن حرب النشائى وعلى بن الحسين الدرھمى وأبى ھشام الرفاعي ومحمد بن أبى مذعور ومحمد بن عبد هللا
المخرمي ويعقوب الدورقي وحجاج بن الشاعر روى عنه أبو بكر بن شاذان وأبو الحسن الدارقطني وأبو القاسم بن 
الثالج أخبرنا محمد بن الفتح حدثنا على بن عمر الحافظ حدثنا إبراھيم بن محمد بن علي يعرف بابن بقيرة وكان 

ر إبراھيم بن محمد بقيرة فقال كان ضعيفا حدثني علي ضعيفا أخبرني األزھري قال سمعت أبا الحسن الدارقطني ذك
بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن يوسف السھمي يقول سمعت الحسن بن علي البصري يقول إبراھيم بن 
محمد بن إبراھيم أبو إسحاق البغدادي البزاز ليس بالمرضى أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن بن 

تسع عشرة وثالثمائة قرأت بخط أبي القاسم بن الثالج توفى أبو إسحاق بن بقيرة في صفر سنة ثالث بقيرة مات سنة 
 وعشرين 
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إبراھيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المھلب بن أبي صفرة أبو عبد هللا العتكي  - 3205
إسحاق بن وھب العالف وخلف بن محمد  األسدي الواسطي الملقب نفطويه النحوي سكن بغداد وحدث بھا عن

كردوس ومحمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطيين وشعيب بن أيوب الصريفيني وعباس بن محمد الدروى وعبد هللا 
بن محمد بن شاكر وأحمد بن عبد الجبار العطاردي وعبد الكريم بن الھيثم العاقولى وغيرھم روى عنه أبو بكر 

وأبو طاھر بن أبي ھاشم المقرئ وأبو عمر بن حيويه وأحمد بن إبراھيم بن شاذان وأبو محمد بن عبد هللا الشافعي 
عبيد هللا المرزباني والمعافى بن زكريا وكان صدوقا وله مصنفات كثيرة منھا كتاب كبير في غريب القرآن وكتاب 

نا أبو بكر بن المقرئ التاريخ وغيرھما حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان أخبر
بأصبھان حدثنا أبو عبد هللا إبراھيم بن محمد بن عرفة نفطويه حدثنا أبو البختري حدثنا أبو داود حدثنا مسعر عن 
عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن محرما وقصته ناقته فقال النبي صلى هللا عليه و سلم اغسلوه 

يث قال بن المقرئ ھكذا قال مسعر عن عمر وانما ھو أبو داود عن سفيان وهللا بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه الحد
اعلم أخبرني صوابه محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا علي بن عمر الدارقطني حدثنا احمد بن محمد بن سعدان 

ن دينار عن الصيدالني بواسط حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن عمرو ب
سعيد بن جبير عن بن عباس قال مات رجل يعنى محرما فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اغسلوه بماء وسدر 
وكفنوه في ثيابه وال تخمروا رأسه وال وجھه فإنه يبعث يلبى قال الدارقطني وحدث بھذا الحديث أبو عبد هللا النحوي 

ن شعيب بن أيوب فوھم عليه فيه فحدث به عنه عن أبي داود الحفري إبراھيم بن محمد بن عرفة الملقب نفطويه ع
عن مسعر عن عمرو بن دينار وھذا وھم قبيح والصواب سفيان كما ذكرناه عن الصيدالني عن شعيب وهللا اعلم قلت 

شعيب بن أما بن المقرئ فرواه عن نفطويه عن أبي البختري وھو عبد هللا بن محمد بن شاكر كما ذكرناه أوال ال عن 
أيوب وكذلك رواه أبو عبد هللا الشماخى الھروي عن نفطويه عن أبي البختري غير انه أسقط من إسناده سعيد بن 
جبير ورواه أبو الفتح محمد بن الحسين األزدي الموصلي عن نفطويه عن شعيب بن أيوب كما ذكر أبو الحسن 

أبي الفتح األزدي قال حدثنا إبراھيم بن محمد بن عرفة  الدارقطني كذلك قرأته على القاضي أبي العالء الواسطي عن
نفطويه قال حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا أبو داود الحفري عن مسعر عن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عباس ان 
رجال خر عن راحلته فقال النبي صلى هللا عليه و سلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وال تخمروا رأسه فإنه 

ث يوم القيامة ملبيا قال األزدي بلغني أن نفطويه رجع عنه أخبرنا احمد بن عمر بن روح النھرواني أخبرنا يبع
ان ... استغفر هللا مما يعلم هللا ... منصور بن مالعب بن جعفر الصيرفي قال أنشدنى إبراھيم بن محمد يعنى لنفسه 

أخبرنا أبو منصور ... وآسوأتا من حيائى يوم ألقاه ... لمة ھبه تجاوز لي عن كل مظ... ... الشقي لمن لم يرحم هللا 
محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزار بھمذان قال أنشدني أبو بكر المقرئ بأصبھان قال أنشدني أبو عبد هللا نفطويه 

ھوى فيقنعنى كم قد خلوت بمن أ... ... منه الحياء وخوف هللا والحذر ... كم قد خلوت بمن أھوى فيمنعنى ... لنفسه 
... ... وليس لي في حرام منھم وطر ... أھوى المالح وأھوى ان اجالسھم ... ... منه الفكاھة والتحديث والنظر ... 

حدثني عبيد هللا بن احمد بن عثمان الصيرفي قال ... ال خير في لذة من بعدھا سقر ... كذلك الحب ال اتيان معصية 
ھيم بن محمد بن عرفة نفطويه يوما إلى درب الرواسين فلم يعرف الموضع فتقدم قال لنا أبو بكر بن شاذان بكر إبرا

إلى رجل يبيع البقل فقال له أيھا الشيخ كيف الطريق إلى درب الرواسين قال فالتفت البقلى إلى جار له فقال يا فالن 
لم يبادر فيجيئنى بالسلق بأي شيء اال ترى إلى الغالم فعل هللا به وصنع فقد احتبس على فقال وما الذي تريد منه قال 

اصفع ھذا العاض بظر أمه ال يكنى قال فتركه بن عرفة وانصرف من غير أن يجيبه بشيء ذكر أبو عبد الرحمن 
السلمي انه سأل أبا الحسن الدارقطني عن إبراھيم بن محمد بن عرفة فقال ال بأس به أخبرنا الحسن بن أبي بكر عن 

توفى أبو عبد هللا إبراھيم بن محمد بن عرفة المعروف بنفطويه في يوم األربعاء لست احمد بن كامل القاضي قال 
خلون من صفر سنة ثالث وعشرين وثالثمائة ودفن في يوم الخميس في مقابر باب الكوفة وصلى عليه البربھاري 

خضب بالوسمة أخبرني رئيس الحنبلية وكان حسن اإلفتنان في العلوم وذكر أن مولده سنة أربعين ومائتين وكان ي
األزھري حدثنا احمد بن إبراھيم قال توفى بن عرفة النحوي األزدي يوم األربعاء بعد طلوع الشمس بساعة لست 
خلون من صفر سنة ثالث وعشرين وثالثمائة ودفن من يومه بباب الكوفة مع صالة العصر وصلى عليه أبو محمد 

 البربھاري 
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لرحيم بن منصور أبو إسحاق القواس المعصوب صاحب عبد الرحمن بن إبراھيم بن محمد بن عبد ا - 3206
خراش حدث عن احمد بن أبي يحيى المعروف بكرنيب ومحمد بن سليمان الباغندي ومخول بن محمد المستملى 
وأيوب بن سليمان الملطي وأبي فروة الرھاوي روى عنه القاضي أبو الحسن الجراحى وأبو الحسن الدارقطني وأبو 

 م بن الثالج وذكر انه مات في صفر من سنة خمس وعشرين وثالثمائة القاس

إبراھيم بن محمد بن خالد بن يزيد بن عيسى بن عبد الحميد يعرف بالمروزى حدث عن يحيى بن أبي  - 3207
ر طالب روى عنه عبد العزيز بن جعفر الخرقي أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد حدثنا عبد العزيز بن جعف

الخرقي حدثنا إبراھيم بن محمد بن خالد بن يزيد بن عيسى بن عبد الحميد المروزي حدثنا يحيى بن أبي طالب 
أخبرني معروف أبو محفوظ العابد حدثني الربيع بن صبيح عن الحسن عن عائشة قالت لو أدركت ليلة القدر ما 

نا عثمان بن محمد الدقاق حدثنا يحيى بن أبي طالب سألت هللا اال العفو والعافية أخبرنا محمد بن احمد بن رزق حدث
 أخبرنا معروف الكرخي مثله سواء 

إبراھيم بن محمد بن سھل أبو إسحاق نيسابوري األصل حدث عن يحيى بن أبي طالب والحارث بن أبي  - 3208
ا يوسف أسامة ويوسف بن يعقوب القاضي روى عنه يوسف بن عمر القواس أخبرني الحسن بن أبي طالب حدثن

القواس حدثنا إبراھيم بن محمد بن سھل أبو إسحاق النيسابوري حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا معروف الكرخي 
أبو محفوظ العابد عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن عائشة قالت لو أدركت ليلة القدر ما سألت ربي تعالى اال 

 العفو والعافية 

بن خالد بن يسار أبو إسحاق مولى النضر بن ع الجبار الكندي األنماطي إبراھيم بن محمد بن إبراھيم  - 3209
الھمداني قدم بغداد وحدث بھا عن إبراھيم بن الحسين بن ديزيل روى عنه أبو القاسم بن الثالج وأبو الحسين بن 

نا أبو محمد عبد جميع الصيداوي وذكر بن الثالج انه قدم من ھمذان إلى بغداد في سنة ثمان وعشرين وثالثمائة أخبر
هللا بن علي بن عياض القاضي بصور وأبو نصر علي بن الحسين بن احمد الوراق بصيدا قاال حدثنا محمد بن احمد 
بن جميع الغساني حدثنا إبراھيم بن محمد بن إبراھيم الھمذاني األنماطي ببغداد حدثنا إبراھيم بن الحسين الھمداني 

نا يحيى بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن عطاء عن بن عباس قال كان حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدث
فيما دعا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في حجة الوداع اللھم انك تسمع كالمى وترى مكاني وتعلم سري وعالنيتي 

ذنبه أسألك ال يخفى عليك شيء من أمري وانا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف ب
مسألة المسكين وأبتھل إليك ابتھال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك 
عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللھم ال تجعلنى بدعائك شقيا وكن بي رؤفا رحيما يا خير المسئولين ويا خير 

 المعطين 

ليمان أبو بكر العطار حدث عن محمد بن شعبة بن جوان ومحمد بن أبي إبراھيم بن محمد بن داود بن س - 3210
العوام الرياحي روى عنه عبد هللا بن احمد التمار المعروف ببرغوث أخبرني أبو القاسم األزھري حدثنا عبد هللا بن 

نا أبو علي محمد بن احمد التمار أخبرنا أبو بكر إبراھيم بن محمد بن داود بن سليمان العطار في جوارنا ببغداد حدث
شعبة بن جوان حدثنا وھب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت األعمش يحدث عن أبي وائل عن عبد هللا ان النبي صلى 

 هللا عليه و سلم اتى سباطة قوم فبال عليھا قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على الخفين 

إسحاق الرازي ويعرف بابن وارة سكن بغداد وحدث إبراھيم بن محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد هللا أبو  - 3211
بھا عن يحيى بن أيوب العالف المصري وأحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين وبكر بن سھل الدمياطي ومحمد بن 

 جعفر الرازي روى عنه أبو بكر بن شاذان وما علمت من حاله اال خيرا 

لة التميمي أبو إسحاق المحتسب سمع أباه وحماد بن إبراھيم بن محمد بن علي بن بطحا بن علي بن مسق -  3212
الحسن بن عنبسة وعلي بن حرب الطائي وأحمد بن سعد الزھري وعباس بن عبد هللا الترقفي وعباس بن محمد 
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الدوري وأحمد بن عبد الجبار العطاردي ومحمد بن الجھم السمري وأحمد بن مالعب المخرمي والحسن بن مكرم 
الحنين الكوفى في آخرين من طبقتھم روى عنه أبو الحسن الدارقطني ويوسف بن عمر  البزاز ومحمد بن أبي

القواس وأبو بكر بن أبي موسى الھاشمي وأبو حفص بن اآلجري المقرئ وجماعة آخرھم عبيد هللا بن محمد بن أبي 
شيوخه الثقات  مسلم الفرضي وحدثني الحسن بن محمد الخالل ان يوسف بن عمر القواس ذكر بن بطحا في جملة

أخبرنا أبو بكر البرقاني حدثنا علي بن عمر الحافظ قال إبراھيم بن محمد بن علي بن بطحا ثقة فاضل قال لي عبد 
العزيز بن علي الوراق ولد إبراھيم بن بطحا المحتسب في أول سنة خمسين ومائتين وتوفى يوم الجمعة لعشر خلون 

 من صفر سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة 

إبراھيم بن محمد بن احمد بن أبي ثابت أبو إسحاق العطار حدث ببالد الشام عن الحسن بن عرفة وسعدان  -  3213
بن نصر وعمران بن بكار الحمصي والربيع بن سليمان المرادي ويحيى بن أبي طالب وأحمد بن بكر البالسي 

واحد روى عنه محمد بن المظفر وأبو  وإبراھيم بن مرزوق البصري ولم يكن عنده عن الحسن بن عرفة اال حديث
حفص بن شاھين وجماعة من الغرباء كتب إلى أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر أن إبراھيم بن محمد 
بن احمد بن أبي ثابت العطار أخبرھم في سنة ست وثالثين وثالثمائة وحدثني محمد بن علي الصوري حدثني محمد 

حدثنا إبراھيم بن محمد بن أبي ثابت أبو إسحاق البغدادي بصيدا حدثنا احمد بن بكرويه  بن احمد بن جميع الغساني
البالسي حدثنا محمد بن كثير حدثنا مالك عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى 

ي ان بن أبي ثابت سكن دمشق هللا عليه و سلم ال يغلق الرھن له غنمه وعليه غرمه واللفظ لحديث بن جميع بلغن
ومات بھا وكان ثقة فحدثني أبو محمد عبد العزيز بن احمد بن علي الكتاني بدمشق بلفظه أخبرنا مكي بن محمد بن 
الغمر المؤدب أخبرنا أبو سليمان محمد بن عبد هللا بن احمد بن زبر قال سنة ثمان وثالثين يعنى وثالثمائة فيھا توفى 

ن أبي ثابت كتب إلى عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر ان بن أبي ثابت مات في شھر ربيع أبو إسحاق إبراھيم ب
 اآلخر من سنة ثمان وثالثين وثالثمائة 

إبراھيم بن محمد بن احمد بن ھشام أبو إسحاق الفقيه األمين من أھل بخارى سمع أبا علي صالح بن محمد  - 3214
بخاريين وسمع بمرو عبد العزيز بن حاتم وأبا الموجه محمد بن عمرو جزرة وسھل بن شادويه وقيس بن انيف ال

الفزاري والعباس بن عزيز القطان وقدم بغداد حاجا وحدث بھا فروى عنه من أھلھا أبو عمر بن حيويه وعبيد هللا 
حاق إبراھيم بن بن عثمان الدقاق أخبرنا احمد بن أبي جعفر حدثني عبيد هللا بن عثمان بن يحيى الدقاق حدثنا أبو إس

محمد بن احمد البخاري األمين في رجوعه من الحج حدثنا أبو الموجه حدثنا عبدان قال سمعت عبد هللا يقول اإلسناد 
عندي من الدين لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء ولكن إذا قيل له من حدثك بقى قال عبدان ذكر ھذا عند ذكر 

ي محمد بن علي المقرئ عن محمد بن عبد هللا الحافظ النيسابوري قال الزنادقة وما يضعون من األحاديث أخبرن
إبراھيم بن محمد بن احمد الفقيه أبو إسحاق البخاري بقية أھل النظر في عصره قدم بغداد حاجا سنة سبع وثالثين 

ة أخبرني أبو وثالثمائة وكتبنا عنه بانتخاب أبي علي الحافظ ثم توفى في تلك السنة فإنه لم ينصرف من تلك الحج
الوليد الحسن بن محمد البلخي أخبرنا محمد بن احمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى قال سمعت محمد بن 

 حفص بن أسلم يقول توفى أبو إسحاق إبراھيم بن محمد األمين في سنة ست وأربعين وثالثمائة 

سين بن محمد بن الحسن المؤدب عن أبي سعد إبراھيم بن محمد بن عبد هللا أبو إسحاق الحنبلي حدثني الح - 3215
عن عبد الرحمن بن محمد األدريسى قال إبراھيم بن محمد بن عبد هللا البغدادي كنيته أبو إسحاق يعرف بالحنبلى 
حدث بسمرقند وبالشاش عن عباد بن علي بن مرزوق ومحمد بن أبي الدميك وعمر بن الحسن القاضي وعبد هللا بن 

رھم حدثني عنه القاسم بن محمد الفقيه األبريسمى بسمرقند والحسن بن منصور اإلسفيجابى احمد الدوالبي وغي
 باسفيجاب 

إبراھيم بن محمد بن بندار بن عبيد هللا بن عبد الكريم أبو إسحاق الطبري نزل بغداد وحدث بھا عن أبي  -  3216
ن وسھل بن أبي سھل الواسطي وخلف بن يزيد خالد بن النضر القرشي وأبي عيسى خالد بن غسان السلمي البصريي
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علي بن إبراھيم القطيعي وخلف بن احمد بن خلف الضرير البغداديين سمع منه أبو الحسن بن رزقويه أخبرني محمد 
بن احمد بن رزق فيما اذن لي ان ارويه عنه قال قرأت على أبى إسحاق إبراھيم بن محمد بن بندار الطبري النحوي 

 فر سنة ثمان وأربعين وثالثمائة قال حدثنا أبو يزيد خالد بن النضر القرشي في مجلس النجاد في ص

إبراھيم بن محمد بن عبد هللا بن مھران بن ورده بن كوشاد أبو إسحاق أصبھانى األصل وولد ھو وأبوه  -  3217
ه أبو الفتح بن ببغداد وسكن الرملة وتولى بھا الحسبة وحدث بمصر عن ميمون بن ھارون الكاتب حديثا منكرا روا

 مسرور البلخي 

إبراھيم بن محمد بن شھاب أبو الطيب العطار حدث عن أبى مسلم الكجي ومحمد بن يونس الكديمي وعبد  -  3218
هللا بن أيوب الحراز وإبراھيم بن محمد العمرى روى عنه أبو عبيد هللا المرزباني وحدثنا عنه محمد بن طلحة 

لة أخبرنا محمد بن طلحة بن محمد أبو الحسن حدثنا أبو الطيب إبراھيم بن محمد بن النعالي وكان أحد متكلمى المعتز
شھاب العطار حدثنا عبد هللا بن أيوب القربى حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سھيل بن أبى صالح عن أبيه 

تمن اللھم اغفر للمؤذنين وارشد عن أبى ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم االمام ضامن والمؤذن مؤ
األئمة أخبرني القاضي أبو عبد هللا الحسين بن علي الصيمرى حدثنا محمد بن عمران المرزباني قال كان أبو الطيب 
إبراھيم بن محمد بن شھاب العطار أحد مشايخ المتكلمين والفقھاء على مذاھب العراقيين عاشرنى في منزلى أربعين 

اشرة متصلة غير منقطعة ومات في شھر ربيع األخر سنة ست وخمسين وثالثمائة عن أربع سنة أو أكثر منھا مع
 وثمانين أو خمس وثمانين 

إبراھيم بن محمد بن يحيى بن سختويه بن عبد هللا أبو إسحاق المزكى النيسابوري سمع محمد بن إسحاق  -  3219
مد بن محمد األزھري ومحمد بن المسيب بن خزيمة ومحمد بن إسحاق السراج وأبا العباس الماسرجسي وأح

األرغيانى ونحوھم من النيسابوريين وسمع بالري من عبد الرحمن بن أبي حاتم وأحمد بن خالد الحرورى وسمع 
ببغداد من أبي حامد محمد بن ھارون الحضرمي وطبقته وسمع بالحجاز من أبي عبيد هللا محمد بن الربيع بن سليمان 

وسمع بسرخس من محمد بن عبد الرحمن الدغولي وأقرانه وكان ثقة ثبتا مكثرا مواصال  الجيزي المقرئ ونظرائه
للحج انتخب عليه ببغداد أبو الحسن الدارقطني وكتب عنه الناس بانتخابه علما كثيرا وروى ببغداد مصنفات أبي 

تاريخ البخاري الكبير  العباس السراج مثل كتاب التاريخ وكتاب األخوة واألخوات وغيرھما من كتبه وروى أيضا
وعدة من كتب مسلم بن الحجاج حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه ومحمد بن أبي الفوارس وعلي بن احمد الرزاز 
وأبو علي بن شاذان ومكي بن علي الجريري وأحمد بن عبد هللا المحاملي وأبو طالب بن غيالن وأبو بكر البرقاني 

كان عبد البرقاني عنه سفط أو سفطان ولم يخرج عنه في صحيحه شيئا وأبو نعيم األصبھاني وجماعة غيرھم و
فسألته عن ذلك فقال حديثه كثير الغرائب وفي نفسي منه شيء فلذلك لم أرو عنه في الصحيح فلما حصلت بنيسابور 

لما رجعت  في رحلتى إليھا سألت أھلھا عن حال أبي إسحاق المزكى فأثنوا عليه أحسن الثناء وذكروه أجمل الذكر ثم
إلى بغداد ذكرت ذلك للبرقانى فقال قد أخرجت في الصحيح أحاديث كثيرة بنزول وأعلم انھا عندي تعلو عن أبي 
إسحاق المزكى اال انى ال أقدرعلى إخراجھا لكبر السن وضعف البصر وتعذر وقوفى على خطى لدقته أو كما قال 

البزاز قال سمعت أبا إسحاق إبراھيم بن محمد بن يحيى حدثني أبو القاسم الحسين بن احمد بن عثمان بن شيطا 
المزكى يقول أنفقت على الحديث بدرا من الدنانير وقدمت بغداد في سنة ست عشرة السمع من بن صاعد ومعي 
خمسون ألف درھم بضاعة ورجعت إلى نيسابور ومعي أقل من ثلثھا أنفقت ما ذھب منھا على أصحاب الحديث 

المقرئ عن محمد بن عبد هللا الحافظ قال كان إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكى من العباد أخبرني محمد بن علي 
المجتھدين الحجاجين المنفقين على العلماء والمستورين عقد له اإلمالء بنيسابور سنة ست وثالثين وثالثمائة وھو 

ا منھم أبو العباس األصم وأبو عبد أسود الرأس واللحية وزكى في تلك السنة وكنا بعد في مجلسه أربعة عشر محدث
هللا بن األخرم وأبو عبد هللا الصفار ومحمد بن صالح وأقرانھم وتوفى بسوسنقين ليلة األربعاء غرة شعبان سنة اثنتين 
وستين وثالثمائة وحمل تابوته فصلينا عليه ودفن في داره وھو يوم مات بن سبع وستين سنة قلت سوسنقين منزل 
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وقال محمد بن أبي الفوارس اتصل بنا ان أبا إسحاق إبراھيم بن محمد بن يحيى النيسابوري  بين ھمذان وساوة
 المزكى توفى بساوة في سنة اثنتين وستين وثالثمائة وكان قد صدر من عندنا وحمل إلى نيسابور 

روى عنه  إبراھيم بن محمد بن احمد بن خنب البخاري قدم بغداد وحدث بھا عن خلف بن محمد الخيام -  3220
 الدارقطني 

إبراھيم بن محمد بن احمد بن محمويه أبو القاسم النصراباذي النيسابوري الصوفي قدم بغداد وحدث بھا  - 3221
عن عبد هللا بن محمد بن الحسن الشرقى وأحمد بن محمد بن يحيى بن بالل النيسابوريين ومحمد بن عبد هللا بن عبد 

غيرھم حدثنا عنه القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي وكان ثقة وحدثنا السالم المعروف بمكحول البيروتي و
عنه أبو حازم العبدوي بنيسابور أخبرنا أبو العالء الواسطي حدثنا أبو القاسم إبراھيم بن محمد بن احمد بن محمويه 

الشرقى حدثنا محمد بن يحيى النصراباذي قدم علينا حاجا في سنة ست وستين وثالثمائة قال حدثنا عبد هللا بن محمد 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي وحفص بن غياث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 
قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مسح مقدم رأسه حتى بلغ موضع القذال من مقدم عنقه أخبرنا أبو القاسم 

وري قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت النصراباذي يقول عبد الكريم بن ھوازن القشيري النيساب
سجنك نفسك إذا خرجت منھا وقعت في راحة األبد قال لي القشيري أبو القاسم إبراھيم بن محمد النصراباذي شيخ 
خراسان في وقته يعنى في التصوف صحب الشبلي وأبا على الروذباري والمرتعش وجاور بمكة سنة سنت ست 

 ن وثالثمائة ومات بھا سنة سبع وستين وثالثمائة وكان عالما بالحديث كثير الرواية وستي

إبراھيم بن محمد بن احمد بن عبد هللا بن بكير حدث عن محمد بن محمد الباغندي حدثنا عنه محمد بن  - 3222
بكير حدثنا محمد بن محمد علي بن مخلد الوراق أخبرنا بن مخلد أخبرنا إبراھيم بن محمد بن احمد بن عبد هللا بن 

بن سليمان الباغندي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة ان 
 النبي صلى هللا عليه و سلم أفرد الحج 

ن إبراھيم بن محمد بن جعفر أبو القاسم يعرف بابن الساجي كان يتفقه على مذھب احمد بن حنبل وحدث ع - 3223
إسماعيل بن محمد الصفار وعلي بن محمد المصري وأبي عمرو بن السماك حدثني عنه عبد العزيز بن على 
 األزجى وأثنى عليه خيرا وذكر لي انه مات في جمادى األولى من سنة تسع وسبعين وثالثمائة قال ودفن بباب األزج 

المروزي ويعرف بالزجاجى قدم بغداد حاجا إبراھيم بن محمد بن إبراھيم بن محمد أبو إسحاق التاجر  -  3224
وحدث بھا عن احمد بن محمد بن العباس السوسقانى وعلي بن محمد الجيبنى ومحمد بن احمد بن حاتم ومحمد بن 
عبد هللا بن موسى صاحبي أبى الموجه الفزاري وعن خلف بن محمد الخيام البخاري حدثنا عنه أبو بكر محمد بن 

شران أخبرني أبو بكر بشران أخبرنا أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن إبراھيم الزجاجى عبد الملك بن محمد بن ب
التاجر المروزي قدم علينا حاجا وسمعنا منه بعد رجوعه من الحج في صفر من سنة ثمانين وثالثمائة في جامع 

قانى المروزي حدثنا أبو المنصور بانتخاب الدارقطني قال حدثنا أبو حامد احمد بن محمد بن العباس الخطيب السوس
إسحاق إبراھيم بن ھالل حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا الحسين بن واقد عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة 

 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل االمام ان يحول هللا رأسه رأس حمار 

تح أبو إسحاق المصيصي ويعرف بالجلى سكن بغداد وحدث بھا عن محمد بن إبراھيم بن محمد بن الف -  3225
سفيان الصفار المصيصي ومحمد بن إبراھيم بن البطال حدثنا عنه أبو بكر البرقاني وأبو القاسم األزھري وعلي بن 

محمد بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق وأحمد بن محمد العتيقي وعلي بن المحسن التنوخي وأبو حازم 
الحسين بن الفراء أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن أبي عثمان قال قرأت على إبراھيم بن محمد بن الفتح 
المعروف بابن الجلى المصيصي قلت حدثكم أبو عبد هللا محمد بن إبراھيم بن البطال الصعدى ثم المصيصي حدثنا 

أبي ھريرة قال قال خليلي وصفيى صاحب ھذه الحجرة  محمد بن قدامة حدثنا جرير عن منصور عن أبي عثمان عن
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صلى هللا عليه و سلم ما نزعت الرحمة اال من شقى سألت أبا بكر البرقاني عن الجلى فقال ليس به بأس وسألته عنه 
مرة أخرى فقال صدوق حدثني علي بن المحسن التنوخي قال أبو إسحاق الجلى شيخ ثقة ولد بالمصيصة وطرأ إلى 

د أخذ المصيصة ونزل العطارين بالجانب الغربي من بغداد وتوفى سنة خمس وثمانين وثالثمائة أخبرنا بغداد بع
األزھري قال توفى أبو إسحاق الجلى المصيصي ببغداد يوم الثالثاء الثالث عشر من ذي الحجة سنة خمس وثمانين 

إسحاق الجلى المصيصي شيخ ثقة مأمون  وثالثمائة ودفن في مقبرة الشونيزية وكان ثقة أخبرنا العتيقي قال أبو
صالح يحفظ حديثه قدم علينا من الثغر وتوفى يوم الثالثاء الثالث عشر من ذي الحجة سنة خمس وثمانين وثالثمائة 

 ودفن في مقبرة الشونيزي 

محمد بن إبراھيم بن محمد أبو زرعة الفقيه األستراباذى قدم بغداد وحدث بھا عن نعيم بن عبد الملك بن  - 3226
عدى الجرجاني حدثنا عنه القاضي أبو عبد هللا الصيمرى أخبرني الصيمرى حدثنا أبو زرعة إبراھيم بن محمد 
األستراباذي الفقيه ببغداد حدثنا أبو الحسن نعيم بن عبد الملك بن محمد حدثنا أبو محمد بكر بن سھل الدمياطي بمكة 

د الحرشي بنيسابورحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم حدثنا وأخبرنا القاضي أبو بكر احمد بن الحسن بن احم
بكر بن سھل بن إسماعيل أبو محمد القرشي الدمياطي حدثنا عمرو بن ھاشم أخبرنا سليمان بن أبي كريمة عن ھشام 
بما بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم قالت قلت يا رسول هللا المرأة ر

تتزوج الزوجين والثالثة واألربعة ثم تموت فتدخل الجنة فيدخلون معھا من يكون زوجھا قال يا أم سلمة إنھا تخير 
فتختار أحسنھم خلقا فتقول يا رب ان ھذا كان احسنھم خلقا في الدنيا فزوجنيه يا أم سلمة ذھب الخلق الحسن بخير 

 الدنيا واآلخرة واللفظ لحديث الصيمرى 

إبراھيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي الحافظ سافر الكثير وسمع وكتب ببغداد والكوفة والبصرة  -  3227
وواسط واألھواز وأصبھان وبالد خراسان فسمع ببغداد من أصحاب أبي شعيب الحراني ومحمد بن يحيى المروزي 

مطين وأبي الحصين الوادعي ويوسف بن يعقوب القاضي وجعفر الفريابي وبالكوفة من أصحاب أبي جعفر ال
وبالبصرة من أصحاب أبي خليفة الجمحي وبواسط من أبي محمد بن السقا وباألھواز من احمد بن عبدان الشيرازي 
واقرانه وباصبھان من أبي بكر بن المقرئ ونحوه وبخراسان من أصحاب الحسن بن سفيان وأبي بكر بن خزيمة 

وطن بغداد بأخرة وكان له عناية بصحيحى البخاري ومسلم وعمل تعليقة ومحمد بن إسحاق السراج وأمثالھم ثم است
أطرف الكتابين ولم يرو من الحديث اال شيئا يسيرا على سبيل التذكرة حدثنا عنه أبو القاسم الطبري وكان صدوقا 

فظ أبو مسعود دينا ورعا فھما أخبرنا ھبة هللا بن الحسن بن منصور الطبري حدثنا إبراھيم بن محمد بن عبيد الحا
حدثنا عبد هللا بن محمد بن عثمان المزني الواسطي بھا حدثنا أبو العباس الوليد بن بنان بن مسلمة المقرئ الواسطي 
وأخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي حدثنا عبد هللا بن محمد بن عثمان الحافظ بواسط حدثنا الوليد بن 

لمة حدثنا عبد هللا بن عمر وقال أبو العالء بن عمرو ثم اتفقا الفھري عن عبد هللا بنان الواسطي حدثنا النضر بن س
بن عمر عن أخيه يحيى بن عمر قال حدثني اخى عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا 

العتيقي قال مات  عليه و سلم لما اتى وادى محسر حرك راحلته وقال عليكم بحصى الخذف حدثني احمد بن محمد
أبو مسعود الدمشقي في سنة إحدى وأربعمائة قلت وببغداد توفى وصلى عليه أبو حامد اإلسفراييني وكان وصيه 

 ودفن في مقبرة جامع المنصور قريبا من السكك 

إبراھيم بن محمد بن كردزاذ أبو إسحاق المؤدب القاضي سمع محمد بن إسماعيل الوراق وعلي بن محمد  -  3228
ن لؤلؤ كتبت عنه وكان صحيح السماع أخبرنا إبراھيم بن محمد بن كردزاذ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن العباس ب

الوراق حدثنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا محمد بن كثير بن مروان الفھري حدثنا عبد هللا بن لھيعة عن أبي 
ه و سلم من قرأ آية الكرسي لم يتول قبض نفسه اال هللا قبيل عن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول صلى هللا علي

 تعالى سمعت منه في سنة أربع وعشرين وأربعمائة ومات فيھا أو في خمس وعشرين 
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إبراھيم بن محمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن احمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن  -  3229
العلوي كان ينزل في درب جميل وحدث عن أبي المفضل الشيباني كتبت  الحسين بن علي بن أبي طالب أبو طاھر

عنه وكان سماعه صحيحا أخبرنا أبو طاھر إبراھيم بن محمد بن عمر العلوي أخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد هللا 
هللا الشيباني أخبرنا أبو حامد محمد بن ھارون بن حميد الحضرمي حدثنا محمد بن صالح بن النطاح أبو عبد 

البصري حدثنا المنذر بن زياد الطائي حدثنا عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده 
عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من أجرى هللا على يديه فرجا لمسلم فرج هللا عنه كرب الدنيا واآلخرة سمعت أبا 

ين وثالثمائة ومات ببغداد في ليلة األربعاء ودفن يوم األربعاء طاھر العلوي يقول ولدت ببابل في سنة تسع وست
 الرابع عشر من صفر سنة ست وأربعين وأربعمائة وكنت إذ ذاك في طريق الحجاز راجعا إلى الشام من مكة 

إبراھيم بن المختار أبو إسماعيل التميمي الرازي حدث عن محمد بن إسحاق بن يسار وبن جريج ومالك  - 3230
س روى عنه محمد بن حميد الرازي وقدم بغداد وحدث بھا أخبرنا محمد بن عبد الواحد األكبر أخبرنا محمد بن بن أن

العباس الخزاز حدثنا احمد بن سعيد السوسي حدثنا عباس بن محمد وأخبرنا األزھري أخبرنا محمد بن عمر الحافظ 
مختار رازي قد رأيته ببغداد يقال له بن حيويه قرأنا حدثنا بن مخلد حدثنا عباس قال سمعت يحيى يقول إبراھيم بن ال

على الحسن بن علي الجوھري عن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن القاسم الكوكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن 
عنه  الجنيد قال سألت يحيى بن معين عن إبراھيم بن المختار الرازي فقال قد رأيته ببغداد دھرا من الدھر قلت كتبت

شيئا قال ال قلت فكيف حديثه فقال ليس بذاك أخبرنا بن الفضل أخبرنا دعلج أخبرنا احمد بن علي األبار قال وسألته 
يعنى أبا غسان زنيجا عن إبراھيم بن المختار فقال تركته ولم يرضه أخبرنا احمد بن محمد العتيقي أخبرنا محمد بن 

حمد بن علي اآلجري قال سمعت أبا داود سليمان بن األشعث يقول عدى البصري في كتابه قال حدثنا أبو عبيد م
إبراھيم بن المختار ليس به بأس يقال له بن حيويه أخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا علي بن إبراھيم المستملى قال 

ري يقال بين أبو احمد بن فارس حدثنا البخاري قال إبراھيم بن المختار أبو إسماعيل التميمي من أھل خار موضع بال
 موته وبين موت بن المبارك سنة 

إبراھيم بن ماھان بن بھمن أبو إسحاق المعروف بالموصلى وھو من أرجان ينتسب إلى والء الحنظليين  - 3231
وأصله من الفرس وإنما سمى الموصلي ألنه صحب بالكوفة فتيانا في طلب الغناء فاشتد عليه أخواله في ذلك فخرج 

موصل ثم عاد إلى الكوفة فقال له أخواله مرحبا بالصبى الموصلي فبقي ذلك عليه وكان ماھان أبوه من الكوفة إلى ال
خرج من أرجان بأم إبراھيم وھي حامل فقدم الكوفة فولد إبراھيم بھا في بنى عبد هللا بن دارم سنة خمس وعشرين 

إلى البالد حتى برع في العلم به واتصل ومائة ونظر في األدب وقال الشعر وطلب عربي الغناء وعجميه وسافر فيه 
بالخلفاء والملوك ولم يزل ببغداد إلى حين وفاته حدثني علي بن المحسن قال وجدت في كتاب جدي علي بن محمد 
بن أبي الفھم التنوخي حدثنا الحرمي بن أبي العالء حدثنا أبو خالد يزيد بن محمد المھلبي قال سمعت إسحاق بن 

ول نحن قوم من أھل أرجان سقط أبي إلى الموصل في طلب الرزق فما أقام بھا اال أربعة اشھر إبراھيم الموصلي يق
ثم قدم بغداد فقال الناس الموصلي لقدومه منھا ولم يكن من أھلھا قال وأبى إبراھيم بن ماھان قال وھو عندنا بن 

ن عبد العزيز الطاھري أخبرنا علي بن ميمون قال وكانت في أيدينا ضياع لبعض الحنظليين فتوليناھم أخبرنا علي ب
عبد هللا بن المغيرة الجوھري حدثنا احمد بن سعيد الدمشقي حدثنا الزبير بن بكار حدثني إسحاق يعنى بن إبراھيم 
الموصلي عن أبيه إبراھيم قال جاءني غالمي فقال بالباب رجل حائك يطلب عليك األذن فقلت ويلك ما لي ولحائك 

نه قد حلف بالطالق ال ينصرف حتى يكلمك بحاجته فقلت ائذن له فدخل فقلت ما حاجتك قال قال ال أدري غير ا
جعلنى هللا فداك انا رجل حائك وكان عندي باألمس جماعة من أصحابي وانا نتذاكر الغناء والمقدمين فيه فأجمع من 

عمى وأعز الخلق على ثقة  حضر أنك رأس القوم وبندارھم وسيدھم في ھذه الصناعة فحلفت بالطالق طالق ابنة
منى بكرمك على ان تشرب عندي غدا وتغنينى فان رأيت جعلنى هللا فداك تمن على عبدك بذلك فعلت قال فقلت له 
أين منزلك قال في دور الصحابة قال قلت فصف للغالم موضعه وانصرف فانى رائح إليك فوصف للغالم موضعه 

ل معه قنينة وقدحا ومصلى وخريطة العود ومضيت حتى صرت إلى فلما صليت الظھر وكنت أمرت الغالم ان يحم
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منزله فلما دخلت قام الي الحاكة فاكبوا علي فقبلوا أطرافى وعرضوا على الطعام فقلت قد تقدمت في األكل فشربت 
نسيبة ...  يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت... من نبيذى ثم تناولت العود فقلت اقترح فقال لي الحائك غنينى بحياتى 

وخطا بأطراف ... والطراق يكذب قيلھا فغنيت فقال أحسنت وهللا جعلنى هللا فداك ثم قلت اقترح فقال غننى بحياتى 
فغنيت فقال أحسنت وهللا جعلنى هللا فداك ثم شربت وقلت ... وردا على عيني فضل ردائيا ... األسنة مضجعى 

فقلت بابن اللخناء أنت ... وال صادرا اال علي رقيب ... ن لست واردا أحقا عباد هللا ا... اقترح فقال غننى بحياتى 
بابن سريج أشبه منك بالحاكة فغنيته ثم قلت وهللا إنك إن عدت ثانية حلت امرأتك لغالمى قبل ان تحل لك ثم 
يا  انصرفت وجاء رسول أمير المؤمنين الرشيد يطلبنى فمضيت من فوزى ذلك فدخلت على الرشيد فقال أين كنت

إبراھيم فقلت ولى األمان يا سيدي قال ولك األمان فأخبرته فضحك وقال ھذا انبل حائك على ظھر األرض وقال 
وهللا لقد كرمت في أمره وأحسنت في إجابته وبعث على المكان إلى الحائك فاستنطقه وساء له فاستطابه واستظرفه 

ري عن أبي عبيد هللا المرزباني قال حدثنا محمد بن وأمر له بثالثين ألف درھم قرأت على الحسن بن علي الجوھ
يحيى حدثنا محمد بن عبد هللا التميمي حدثني احمد بن إبراھيم بن إسماعيل عن أبيه قال كان الرشيد قد أمر بحبس 
إبراھيم الموصلي لشيء جرى بينه وبين بن جامع في مجلسه فتاب إبراھيم من الغناء فأمر الرشيد بحبسه حتى يغنى 

ما استطاب ... ... حبس الموصلي فالعيش مر ... سلم يا سلم ليس دونك سر ... تب أبو العتاھية إلى سالم الخاسر فك
األرض شيء يلھى ... حبس اللھو والسرور فما في ... ... رأس اللذات في األرض حر ... اللذات قد سكن الم طبق 

بيد هللا البيع أخبرنا إبراھيم بن مخلد حدثنا علي بن أخبرنا أبو طاھر محمد بن علي بن محمد بن ع... به ويسر 
الحسين األصبھاني أخبرني إسماعيل بن يونس حدثنا عمر بن شبة قال مات إبراھيم الموصلي في سنة ثمان وثمانين 
ومائة حدثنا الحسن بن أبي بكر عن احمد بن كامل القاضي قال مات إبراھيم الموصلي المغني والد إسحاق فيما ذكر 

 نة ثالث عشرة ومائتين ببغداد وقيل ان القول األول أصح فا اعلم س

إبراھيم بن مھدى المعروف بالمصيصى وھو بغدادي انتقل إلى المصيصة فسكنھا وحدث عن إبراھيم بن  - 3232
 سعد وحماد بن زيد وصالح بن عمر وعلي بن مسھر وأبي حفص األبار ومعتمر بن سليمان وأبي المليح الرقى روى

عنه احمد بن حنبل ويعقوب الدورقي وزھير بن محمد بن قمير والحسن بن محمد الزعفراني وعباس بن محمد 
الدوري وأبو داود السجستاني وعبد هللا بن احمد الدورقي والحسن بن علي بن الوليد الفارسي وغيرھم ذكره بن أبي 

بي يقول حدثنا إبراھيم بن مھدى وكان ثقة حاتم الرازي فقال بغدادي األصل سكن المصيصة وقال أيضا سمعت أ
أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدى أخبرنا الحسين بن يحيى بن عباس القطان حدثنا الحسن 
بن محمد بن الصباح حدثنا إبراھيم بن مھدى حدثنا إبراھيم بن سعد عن أبيه عن معاذ المكى قال قال سعد قال رسول 

 عليه و سلم صالتان ال صالة بعدھما العصر حتى تغرب الشمس والفجر حتى تطلع الشمس أخبرنا هللا صلى هللا
علي بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا بكر 

ھدى الطرسوسي فقال كان رجال بن سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال وسئل يحيى بن معين عن إبراھيم بن م
مسلما فقيل له أھو ثقة فقال ما أراه يكذب أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان إبراھيم بن مھدى 

 المصيصي مات سنة خمس وعشرين ومائتين قال بن قانع قدم بغداد 

قدم بغداد وحدث بھا عن شيبان بن  إبراھيم بن مھدى بن عبد الرحمن بن سعيد بن جعفر أبو إسحاق األبلى -  3233
فروخ وبشر بن معاذ العقدى وھالل بن يحيى الرازي ومحمد بن جامع العطار وأبي الفضل الرياشي ومحمد بن 
عقبة السدوسي روى عنه أبو مزاحم الخاقاني ومحمد بن عبد الملك التاريخي ومحمد بن مخلد وأبو عبد هللا الحكيمي 

أبو سھل بن زياد وغيرھم أخبرنا الحسن بن أبي بكر أخبرنا احمد بن محمد بن عبد وإسماعيل بن محمد الصفار و
هللا القطان حدثنا إبراھيم بن مھدى األبلي حدثنا شيبان حدثنا عثمان بن مقسم أبو سلمة البيكندي ويزيد بن عياض عن 

أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر  نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من اتى الجمعة فليغتسل
حدثنا محمد بن احمد بن إبراھيم الحكيمي حدثنا إبراھيم بن مھدى حدثنا نصر بن علي الجھضمي عن األصمعي قال 

دراھم ... ... إذا ما جفانى االقربون تعود ... رأيتك بعد هللا تجبر فاقتى ... مررت باعرابية تمدح مغزلھا وھي تقول 
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وأنت على كسب ... فلو كنت عبدا يستغل جسدننى ... ... وثوب إذا ما شئت منك جديد ... ى لنا بيض ال تزال تر
حدثني أبو بكر احمد بن محمد بن احمد الغزال أخبرنا محمد بن جعفر الشروطي أخبرنا أبو الفتح ... العبيد تزيد 

مشھور بذاك ال ينبغي ان يخرج عنه محمد بن الحسين األزدي الحافظ قال إبراھيم بن مھدى األبلي يضع الحديث 
حديث وال ذكر أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا اسمع ان إبراھيم 

 بن مھدى األبلى مات في سنة ثمانين ومائتين 

وذكره عبد  إبراھيم بن مصعب الرازي روى عن سلمة بن الفضل كتاب المغازي لمحمد بن إسحاق - 3234
الرحمن بن أبي حاتم فقال حدثنا الحسين بن الحسن قال سمعت يحيى بن معين يقول ببغداد رجل من أھل الري يقال 

 له إبراھيم بن مصعب يحدث بكتاب سلمة عن محمد بن إسحاق وھو صدوق أرى ان تكتبوھا عنه 

د هللا بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد إبراھيم بن المنذر بن عبد هللا بن المنذر بن المغيرة بن عب - 3235
العزى أبو إسحاق األسدي الحزامى من أھل مدينة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سمع مالك بن أنس وسفيان بن 
عيينة وعبد هللا بن وھب ويعقوب بن جعفر بن أبي كثير ومعن بن عيسى وأنس بن عياض ومحمد بن مليح روى 

عيل البخاري ويعقوب بن سفيان الفسوي وأحمد بن يوسف التغلبي وزياد بن أيوب وأحمد بن أبي عنه محمد بن إسما
خيثمة وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ وعبد هللا بن احمد الدورقي وأبو العباس ثعلب النحوي وأحمد بن زنجويه 

 المعدل أخبرنا محمد بن جعفر المخرمي وغيرھم وكان ثقة ورد بغداد وحدث بھا أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا
بن محمد األدمى القارئ حدثنا عبد هللا بن احمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن المنذر الحزامى حدثنا معن بن عيسى 
حدثنا المنكدر بن محمد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رجع من 

سوق حتى اتى موضع البركة فوقف أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال كتب إلى محمد بن إبراھيم الطريق ماشيا فسلك ال
الجوري من شيراز يذكر ان عبدان بن احمد الھمذاني حدثھم قال سمعت أبا حاتم الرازي يقول إبراھيم بن المنذر 

إلى احمد بن حنبل فاستأذن عليه وإبراھيم بن حمزة إبراھيم بن المنذر اعرف بالحديث اال انه خلط في القرآن جاء 
فلم يأذن له وجلس حتى خرج فسلم عليه فلم يرد عليه السالم أخبرنا بشرى بن عبد هللا الرومي أخبرنا احمد بن 
جعفر بن حمدان حدثنا محمد بن جعفر الراشدي حدثنا أبو بكر األثرم قال سمعت أبا عبد هللا يعنى احمد بن حنبل 

لحزامى لقد جاء بعد قدومه من العسكر فلما رأيته أخذتنى الحمية فقلت ما جاء بك إلي يقول أي شيء يبلغنى عن ا
قالھا أبو عبد هللا بانتھار قال فرح فلقي أبو يوسف يعنى عمه فجعل يعتذر أخبرني أبو بكر البرقاني حدثني محمد بن 

حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال  احمد بن محمد بن عبد الملك األدمى حدثنا أبو بكر محمد بن على األيادي قال
إبراھيم بن المنذر الحزامى بلغني ان احمد بن حنبل كان يتكلم فيه ويذمه وقصد إليه ببغداد ليسلم عليه فلم يأذن له 
وكان قدم إلى بن أبي دؤاد قاصدا من المدينة عنده مناكير قلت اما المناكير فقل ما يوجد في حديثه اال ان يكون عن 

ومن ليس بمشھور عند المحدثين ومع ھذا فان يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه  المجھولين
أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي 

الحزامى فقال ثقة أخبرنا أبو بكر  حدثنا بكر بن سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال وسألت يحيى بن معين عن
احمد بن محمد بن محمد األشناني قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد 
الدارمي يقول ورأيت يحيى بن معين كتب عن إبراھيم بن المنذر الحزامى أحاديث بن وھب ظننتھا المغازي أخبرنا 

محمد بن نعيم الضبي أخبرني على بن محمد المروزي قال سألت صالحا جزرة  محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا
عن إبراھيم بن المنذر فقال صدوق حدثني الصوري أخبرنا الخصيب بن عبد هللا أخبرنا عبد الكريم بن أبي عبد 

بن الفضل  الرحمن النسائي أخبرني أبي قال أبو إسحاق إبراھيم بن المنذر ليس به بأس أخبرنا محمد بن الحسين
القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان وأخبرنا بن الفضل أخبرنا جعفر بن محمد 
الخالدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي قاال سنة ست وثالثين ومائتين فيھا مات إبراھيم بن المنذر 

 صدر من الحج فمات بالمدينة  قال الحضرمي وكان يخضب وقال يعقوب في المحرم
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إبراھيم بن منصور بن موسى السامري أخبرني الحسن بن محمد الخالل حدثنا احمد بن جعفر القطيعي  - 3236
إمالء حدثنا بشر بن موسى حدثنا إبراھيم بن منصور بن موسى السامري حدثنا علي بن سعيد الباھلى حدثنا حماد بن 

عن عبد هللا بن عباس قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من أبي سليمان عن الضحاك بن مزاحم 
 صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

إبراھيم بن مھران بن رسم أبو إسحاق المروزي وھو بن أخت رواد بن الجراح العسقالني قدم بغداد  - 3237
بن لھيعة المصريين وشريك بن عبد هللا الكوفي روى عنه عمر بن حفص وحدث بھا عن الليث بن سعد وعبد هللا 

السدوسي وعبد هللا بن احمد بن حنبل وموسى بن ھارون وأحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي أخبرنا الحسن بن 
لصوفي أبي بكر أخبرنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم البغوي حدثنا موسى بن ھارون وأحمد بن الحسين بن إسحاق ا

حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن مھران جار الھيثم بن خارجة أخبرنا الليث بن سعد وأخبرنا محمد بن عمر بن القاسم 
النرسي واللفظ له أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا احمد بن الحسين الصوفي حدثنا إبراھيم بن 

لقيسي مولى بني رفاعة في سنة إحدى وسبعين ومائة بمصر عن مھران بن رستم المروزي حدثنا الليث بن سعد ا
موسى بنعلي بن رباح اللخمي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجھني قال خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي 
طالب ابنته من فاطمة وأكثر تردده إليه فقال يا أبا الحسن ما يحملني على على كثرة ترددى إليك اال حديث سمعته 

سول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول كل سبب وصھر منقطع يوم القيامة اال سببى ونسبى فأحببت ان يكون لي من ر
منكم أھل البيت سبب وصھر فقام على فأمر بابنته من فاطمة فزينت ثم بعث بھا إلى أمير المؤمنين عمر فلما رآھا 

رضيت فلما جاءت الجارية إلى أبيھا قال لھا ما قال  قام إليھا فأخذ بساقھا وقال قولي ألبيك قد رضيت قد رضيت قد
لك أمير المؤمنين قالت دعاني وقبلني فلما قمت اخذ بساقي وقال قولي ألبيك قد رضيت فأنكحھا إياه فولدت له زيد 
بن عمر بن الخطاب فعاش حتى كان رجال ثم مات أخبرنا الحسن بن علي التميمي أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان 

ا عبد هللا بن احمد بن حنبل حدثني إبراھيم بن مھران بن رستم أخبرنا عبد هللا بن لھيعة الحضرمي سنة إحدى حدثن
وسبعين عن خالد بن أبي عمران ان عتبة بن غزوان السلمي قال إن الدنيا قد تولت حذاء وآذنت بصرم ولم يبق منھا 

انتقلوا بخير ما بحضرتكم فقد بلغني ان الحجر يرمى به في اال صبابة كصبابة اإلناء وأنتم منتقلون إلى دار غيرھا ف
جھنم فيھوى فيھا سبعين خريفا وأن ما بين مصراعى الجنة ألربعين عاما وليأتين عليه يوم وھو كظيظ الزحام ولقد 
رأيتني مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سابع سبعة قد قرحت أشداقنا من أكل ورق الشجر حتى وجدت بردة 

قتسمتھا بيني وبين سعد وما منا اليوم اال أمير على مصر وإنھا لم تكن نبوة اال تناسخت حتى تكون ملكا فأعوذ با فا
 أن أكون في نفسي عظيما وعند هللا صغيرا وستجربون األمراء بعدي 

ود إبراھيم بن مكتوم أبو إسحاق السلمي وراق المصاحف كان يسكن سر من رأى وحدث عن أبي دا - 3238
الطيالسي ووھب بن جرير وعبد هللا بن داود الخريبي وعمرو بن عاصم وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي عامر 
العقدى وأبي سلمة التبوذكي روى عنه احمد بن مالعب ويحيى بن محمد بن صاعد وعلي بن إسماعيل بن حماد 

بصرى صار إلى بغداد فحدث ھناك وھو  وأبو روق الھزاني وغيرھم وقال أبو جعفر الطحاوي إبراھيم بن مكتوم
عند أھل الحديث معروف ثقة أخبرنا علي بن القاسم بن الحسن الشاھد بالبصرة حدثنا أبو روق الھزاني حدثنا أبو 
إسحاق الوراق إبراھيم بن مكتوم السلمي بسر من رأى سنة ثمان وأربعين ومائتين حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث 

عن الحسن عن حمران عن عثمان بن عفان قال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول ليس  عن حريث بن السائب
البن آدم فيما سوى ثالث حق بيت يكنه وطعام يقيم صلبه وثوب يستره قال الحسن قلت لحمران مالك ال تعمل بھذا 

 الحديث قال الدنيا تقاعد بي 

ب حدث عن عبد هللا بن المبارك وأبي بكر بن عياش وسلمة إبراھيم بن مجشر بن معدان أبو إسحاق الكات -  3239
بن صالح وھشيم بن بشير وعبيدة بن حميد ووكيع بن الجراح وعبدة بن سليمان وعباد بن العوام وجرير بن عبد 
الحميد وأبي معاوية الضرير وأسباط بن محمد روى عنه عبد هللا بن محمد بن ناجية وجعفر بن محمد الصندلى 

محمد بن إسماعيل األدمى والقاضي المحاملي والحسين بن يحيى بن عياش أخبرنا أبو عمر بن مھدى وأحمد بن 
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حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا إبراھيم بن مجشر حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا عبد 
فسأله فقال له عدى بن حاتم ما معي ھا  العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة قال أتى رجل عدى بن حاتم وھو بالدو

ھنا شيء ولكن لي درع ومغفر بالكوفة فأكتب إليھم فيدفعونه إليك فقال إنما أريد ان تغنينى بثمن خادم فقال عدى 
وغضب ألست من بنى فالن ألكتبن إليھم فيك والعتذرن إليھم فيك درعى ومغفرى أحب الي من عبد وعبد وعبد 

مع قال فقال ويحسن ويجمل قال فقال عدى لوال انى سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول فلما سمع ذاك الرجل ط
من حلف على يمين فرأى ما ھو أبقى منھا فلينظر ما ھو أبقى فليأخذ به وليكفر بيمينه ما فعلت أخبرنا أبو الفتح 

إبراھيم بن مجشر حدثنا أبو معاوية  ھالل بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثنا
عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الرھن محلوب ومركوب قال 
فذكرت ذلك إلبراھيم فقال إن كانوا ليكرھون أن يستمتعوا من الرھن بشيء تفرد برواية ھذا الحديث عن أبي معاوية 

ورفعه أيضا أبو عوانة عن األعمش ورواه غيره عن أبي معاوية موقوفا لم يذكر فيه  مرفوعا إبراھيم بن مجشر
النبي صلى هللا عليه و سلم وكذلك رواه سفيان الثوري وھشيم ومحمد بن فضيل وجرير بن عبد الحميد عن األعمش 

مد بن إسحاق السراج موقوفا وھو المحفوظ من حديثيه قرأت على البرقاني عن أبي إسحاق المزكى قال أخبرنا مح
قال سمعت الفضل بن سھل يتكلم في إبراھيم بن المجشر ويكذبه أخبرني علي بن محمد بن الحسين الدقاق قال قرأنا 
على الحسين بن ھارون الضبي عن أبي العباس احمد بن محمد بن سعيد قال إبراھيم بن مجشر البغدادي فيه نظر 

 بن عدى الحافظ قال إبراھيم بن مجشر ضعيف يسرق الحديث قرأت على أنبأنا أبو سعيد الماليني أخبرنا عبد هللا
البرقاني عن المزكى قال أخبرنا السراج قال مات أبو إسحاق إبراھيم بن المجشر لخمس بقين من جمادى اآلخرة 

 سنة أربع وخمسين ومائتين 

بي بكر بن عياش روى عنه محمد إبراھيم بن المبارك بن عبد هللا أبو إسحاق صاحب النرسي حدث عن أ - 3240
بن مخلد أخبرنا علي بن أبي علي حدثنا أبو غانم محمد بن يوسف األزرق حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو إسحاق 
إبراھيم بن المبارك بن عبد هللا صاحب النرسي سنة اثنتين وستين ومائتين حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق 

إلى علي فقالوا يا أمير المؤمنين شفاعتك بلسانك وكتابك بيدك أخرجنا عمر من أرضنا  السبيعي قال جاء أھل نجران
فردنا إليھا فقال ويلكم إن عمر كان رشيد األمر فال أغير شيئا صنعه وقال حدثنا محمد بن مخلد حدثنا إبراھيم قال 

ورأيت أبا بكر بن عياش  رأيت ھشيما وانه لمخضوب خضابا حسنا ورأيت جرير بن عبد الحميد وكان ال يخضب
 كأنه بدوى كأنه بعض الحمالين يخضب بحمرة ورأيت فضيل بن عياض بمكة ولم أكتب عنه وھو يخضب 

إبراھيم بن مالك بن بھبوذ أبو إسحاق البزاز سمع أبا أسامة حماد بن أسامة وزيد بن الحباب وعبيد هللا بن  -  3241
ومحاضر بن المورع ويحيى بن زكريا بن أبي الحواجب ويزيد موسى ومحمد بن عبيد الطنافسي وجعفر بن عون 

بن ھارون وعبد الوھاب بن عطاء وروح بن عبادة وأبا داود الحفري روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وموسى بن 
ھارون وقاسم بن زكريا المطرز ويحيى بن محمد بن صاعد وعمر بن محمد بن شعيب الصابوني ومحمد بن مخلد 

أبي حاتم الرازي وقال بن أبي حاتم سمعت منه مع عبد هللا بن احمد بن حنبل أخبرنا أبو عمر بن مھدى  الدوري وبن
أخبرنا محمد بن مخلد العطار حدثنا إبراھيم بن مالك حدثنا يحيى بن زكريا عن إدريس عن طلحة قال سمعت سعيد 

ل ھي السبع الطوال حدثني الصوري أخبرنا بن جبير عن بن عباس في ھذه اآلية ولقد آتيناك سبعا من المثاني قا
محمد بن احمد بن جميع أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن مالك وكان من خيار المسلمين حدثني 
الحسن بن محمد الخالل عن أبي الحسن الدارقطني قال إبراھيم بن مالك البزاز ثقة أخبرنا عبيد هللا بن عمر بن 

ال وجدت في كتاب جدي قال سمعت احمد بن محمد بن بكر قال مات إبراھيم بن مالك بن بھبوذ شاھين عن أبيه ق
سنة أربع وستين يعنى ومائتين أخبرنا محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا 

 أربع وستين وقد بلغ الثمانين  أسمع قال وإبراھيم بن مالك مات يوم السبت لثالث عشرة ليلة خلون من رجب سنة

إبراھيم بن مسلم الحذيفى أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزار بھمذان حدثنا الفضل  - 3242
صالح بن احمد الحافظ قال إبراھيم بن مسلم الحذيفى وھو بن مسلم بن عثمان بن مسلم بن مسعود بن مسلم بن ربيعة 
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بسي بغدادي األصل سكن ھمذان روى عن عفان بن مسلم وسليمان بن حرب وأبي الوليد بن حذيفة بن اليمان الع
موسى بن إسماعيل ومحمد بن كثير وسعيد بن سليمان وإبراھيم بن المنذر وعمرو بن مرزوق وسعيد بن يعقوب 

أوس المقرئ الطالقاني محله الصدق حدثنا عنه الحسن بن علي يعنى بن أبي الحسناء وأحمد بن محمد يعنى أبي 
 وقال صالح سمعت أبا جعفر ھو الصفار يقول بلغني عن إبراھيم انه قال عندي عن موسى بن إسماعيل سبعين الفا 

إبراھيم بن معاوية بن حبلة أبو إسحاق الباھلى حدث عن عمه عبد الرحمن بن حبلة وأبى نعيم الفضل بن  -  3243
ى عنه حمزة بن القاسم الھاشمي وإسماعيل بن محمد الصفار وكان دكين ومسلم بن إبراھيم وأبى الوليد الطيالسي رو

من أھل البصرة فسكن بغداد أخبرنا الحسين بن عمر بن برھان الغزال قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار إمالء 
هللا  حدثنا إبراھيم بن معاوية حدثنا مسلم بن إبراھيم حدثنا الحسن بن أبى جعفر عن ثابت عن أنس قال قال رسول

 صلى هللا عليه و سلم من قرا قل ھو هللا أحد مائتي مرة غفر هللا له ذنوب مائتي سنة 

إبراھيم بن موسى بن إسحاق أبو إسحاق الجوزي المعروف بالتوزى سمع بشر بن الوليد القاضي وعبد  - 3244
بكر وعثمان ابنى أبى شيبة  األعلى بن حماد النرسي ومحمد بن عبد هللا بن عمار الموصلي ومجاھد بن موسى وأبا

وأحمد بن عيسى المصري وعبد هللا بن عمر الجعفي وإسحاق بن أبى إسرائيل وھارون بن راشد المستملى وھارون 
بن عبد هللا البزار ومحمد بن أبى عبد الرحمن المقرئ وسعيد بن يحيى األموي وعلى بن مسلم الطوسي روى عنه 

بن قانع وأبو على بن الصواف وعبد هللا بن إبراھيم بن ماسي وأبو حفص  أبو الحسين بن المنادى وعبد الباقي
الزيات وأبو الحسن بن لؤلؤ وكان ثقة أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا إبراھيم بن 

د عن سعيد بن موسى الجوزي حدثنا محمد بن عبد هللا بن عمار الموصلي حدثنا معافى بن عمران عن ھشام بن سع
أبى سعيد عن أبيه عن أبى ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان هللا قد اذھب عنكم عبية الجاھلية 
وفخرھا باآلباء مؤمن تقى وفاجر شقى الناس بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرھم بأقوام إنما ھم فحم من فحم 

الن حدثني أبو القاسم األزھري عن أبى الحسن الدارقطني قال إبراھيم بن جھنم أو ليكونن اھون على هللا من الجع
موسى الجوزي صدوق أخبرني عبيد هللا بن أبى الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر وأخبرنا السمسار أخبرنا 

احد حدثنا الصفار حدثنا بن قانع ان إبراھيم بن موسى الجوزي مات في سنة ثالث وثالثمائة أخبرنا محمد بن عبد الو
محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وانا اسمع قال إبراھيم بن موسى أبو إسحاق الجوزي ويقال له أيضا 

 التوزي توفى يوم األربعاء مساء ودفن من الغد يوم الخميس لثالث بقين من جمادى اآلخرة سنة أربع وثالثمائة 

إسحاق ويعرف بابن الرواس حدث عن أبى ھمام الوليد بن  إبراھيم بن موسى بن عبد هللا بن أبان أبو -  3245
شجاع وسوار بن عبد هللا ومحمد بن سھل بن عسكر ويونس بن عبد األعلى والربيع بن سليمان المصريين روى 
عنه أبو بكر بن شاذان وأبو عمر بن حيويه ومحمد بن عبيد هللا بن الشخير حدثني الحسن بن أبى طالب حدثنا احمد 

 ھيم بن شاذان أخبرنا أبو إسحاق إبراھيم بن موسى بن عبد هللا بن أبان الرواس شيخ ثقة يخضب بالحمرة بن إبرا

إبراھيم بن محمويه الصوفي ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في تاريخ الصوفية فقال أخبرنا إسماعيل بن  - 3246
 بغدادي من قدماء أصحاب رويم  احمد الحيري أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال إبراھيم بن محمويه

إبراھيم بن مسرور أبو إسحاق الفامي حدث عن محمد بن عبد الملك بن زنجويه وإسماعيل بن إسحاق  - 3247
القاضي روى عنه محمد بن عبيد هللا قفرجل أخبرنا احمد بن محمد بن احمد بن قفرجل حدثني جدي محمد بن عبيد 

ھيم بن مسرور الفامي قال سمعت بن زنجويه يقول سمعت الحميدي يقول سمعت هللا بن الفضل حدثنا أبو إسحاق إبرا
 بن عيينة يقول اعرف الناس ودعھم 

إبراھيم بن ميمون أحد شيوخ الصوفية أخبرنا إسماعيل الحيري أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال  - 3248
 إبراھيم بن ميمون بغدادي من أصحاب الجنيد نزل الرملة ومات بھا 



120 

 

إبراھيم بن المظفر بن عبيد هللا بن خفيف أبو إسحاق السمسار ويقال البندار حدث عن إبراھيم بن عبد هللا  - 3249
الزينبي وأبى حامد محمد بن ھارون الحضرمي وأمية بن محمد بن إبراھيم المصري وأحمد بن إسحاق بن البھلول 

لنجار روى عنه أبو طالب عمر بن إبراھيم الزھري التنوخي ويحيى بن صاعد حدثنا عنه محمد بن عمر بن بكير ا
أخبرنا بن بكير أخبرنا أبو إسحاق إبراھيم بن المظفر بن عبيد هللا بن خفيف حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن محمد 
بالعسكر حدثنا على بن نصر حدثنا وھب بن جرير حدثنا شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن بن عباس ان النبي 

 يه و سلم صلى على قبر وصلينا معه صلى هللا عل

إبراھيم بن مخلد بن جعفر بن مخلد بن سھل بن حمران بن مافياحسنس بن فيروز بن كسرى قباذ أبو  -  3250
إسحاق المعروف بالباقرحى ذكر لي نسبه ابنه إسحاق سمع الحسين بن يحيى بن عياش القطان وحمزة بن القاسم 

لى بن محمد المصري وعبد هللا بن جعفر بن درستويه النحوي وأحمد بن كامل الھاشمي وأبا عبد هللا الحكيمي وع
القاضي ومكرم بن احمد وأبا طاھر بن أبى ھاشم المقرئ وعبد هللا بن إسحاق بن الخرساني وخلقا كثيرا من ھذه 

ب واستخلفه الطبقة كتبنا عنه وكان صدوقا صحيح الكتاب حسن النقل جيد الضبط ومن أھل العلم والمعرفة باألد
القاضي أبو بكر بن صبر على الفرض وشھد عنده بعد سنة سبعين وثالثمائة وشھد أيضا عند أبي عبد هللا الضبي 
وأبي محمد بن األكفانى وغيرھم وكان ينتحل في الفقه مذھب محمد بن جرير الطبري ومسكنه في مربعة أبي عبيد 

مس وعشرين وثالثمائة ثم حدثني ابنه إسحاق قال حدثني أبي هللا من الجانب الشرقى وسمعته يقول ولدت في سنة خ
ان مولده في يوم اإلثنين السابع من شعبان سنة خمس وعشرين وثالثمائة حدثني عبيد هللا بن احمد بن عمر 
الصيرفي قال كان القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا يقول أعبروا بأبي إسحاق الباقرحي فإنه نبكة علم حدثني أبو 
إسحاق علي بن المحسن قال أنشدنى أبو إسحاق إبراھيم بن مخلد بن جعفر لنفسه إلى القاضي أبي محمد األسدي 

أعوذ با ... ... موفورة من حباء الجاه والمال ... ما لي جفيت وعندي عادة لكم ... يستعتبه في قصة جرت له معه 
على وليكم في القيل ... قد أكثر الناس من عرب ومن عجم ... ... أبوء منھا بمعنى الالم والذال ... من حال تغيركم 

فقد ... وذا يقول لجرم منه قابله ... ... أعوذ با من زيغ واضالل ... ھذا يقول عصى أمرا لسيده ... ... والقال 
وما أسر بأن األرض .. ... .ديانة ولو ان الدھر مغتالى ... وهللا يشھد لي أنى أطيعكم ... ... أطالوا لعمر هللا بلبالى 

... وذاك أسبق في ظنى وآمالى ... إن كان ذنب فعفو منك يغفره ... ... وأنت منحرف عنى وال قالى ... تجمع لي 
إقبال جدك منه ... أنظر إليه بعين منك تلبسه ... ... بتركه بين إغفال وإھمال ... فانظر لعبدك ال تشمت اعاديه ... 

توفى إبراھيم بن مخلد وقت ... تعليه إن الذي أعليته عال ... له في ذراك اليوم منزلة واجعل ... ... ثوب إقبال 
العصر من يوم األربعاء السابع عشر من ذي الحجة سنة عشر وأربعمائة ودفن من الغد في مقبرة الخيزران بقرب 

 قبر أبي حنيفة 

 حرف النون من آباء اإلبراھيمين 

و إسحاق واسم أبي الليث نصر ترمذى األصل بغدادي الدار حدث عن فرج بن إبراھيم بن أبي الليث أب - 3251
فضالة وشريك بن عبد هللا وعبيد هللا األشجعي وھشيم روى عنه احمد بن حنبل وابنه عبد هللا وعلي بن المديني 

م الرازي سئل أبي وإبراھيم بن ھانئ النيسابوري ويزيد بن الھيثم البادا ومحمد بن الفضل الوصيفى وقال بن أبي حات
عنه فقال كان احمد بن حنبل يجمل القول فيه ويحيى بن معين يحمل عليه أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النرسي 
أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي حدثنا يزيد بن الھيثم بن طھمان البادا سنة ست وسبعين ومائتين حدثنا 

الة عن لقمان قال سمعت أبا أمامة قال حججت مع رسول هللا صلى هللا عليه و إبراھيم بن نصر حدثنا فرج بن فض
سلم حجة الوداع فخطب فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال يا أيھا الناس لعلكم ال ترونى بعد عامكم ھذا فقال رجل طويل 

وموا شھركم وحجوا أشعث كأنه من رجال شنوءة يا رسول هللا فما الذي نفعل قال أعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وص
بيت ربكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بھا أنفسكم تدخلوا جنة ربكم أخبرنا الحسن بن علي التميمي أخبرنا احمد بن 
جعفر بن حمدان حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا إبراھيم بن أبي الليث حدثنا األشجعي عن سفيان 

ن أبيه عن جده قال أتى النبي صلى هللا عليه و سلم رجل عليه خاتم من ذھب عن عمرو بن يعلى بن مرة الثقفى ع
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عظيم فقال له النبي صلى هللا عليه و سلم أتزكى ھذا فقال يا رسول هللا فما زكاة ھذا فلما أدبر الرجل قال رسول هللا 
ن خطيب الدينور بھا أخبرنا صلى هللا عليه و سلم جمرة عظيمة عليه أخبرنا أبو الفتح منصور بن ربيعة بن احمد ب

علي بن احمد بن علي بن راشد أخبرنا احمد بن يحيى بن الجارود حدثنا علي بن المديني حدثنا إبراھيم بن أبى الليث 
صاحب األشجعي حدثنا ھشيم حدثنا منصور بن زاذان عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

إليمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار قال بن الجارود كان على يحدث عن سلم الحياء من اإليمان وا
إبراھيم ھذا والبغداديون يحملون عنه وما زال على يحدث عنه إلى أن مات قلت قد حكى عبد هللا بن علي بن المديني 

ثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران بن أن أباه ترك الرواية عنه أخبرني أبو القاسم األزھري حدثنا عبد هللا بن ع
موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن علي بن المديني قال سمعت أبي وسئل عن صاحب األشجعي إبراھيم بن أبي 
الليث فقال ما زلت اسمع ان كتب األشجعي عنده وھو إذ ذاك بخراسان وكنت أسأل عنه فقيل لي انه روى أحاديث 

لعل ھشيما دلسھا لھم فقيل له رواھا عن ھشيم غيره قال ال قلت له تحدث عن صاحب ھشيم بن يعلى بن عطاء فقال 
األشجعي قال ال أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن 

أبي الليث فقال إسماعيل الفارسي حدثنا بكر بن سھل حدثنا عبد الخالق بن منصور قال وسئل يحيى بن معين عن بن 
ثقة ولكنه احمق قلت ھذا القول من يحيى في توثيقه كان قديما ثم أساء القول فيه بعد وذمه ذما شديدا أخبرنا احمد بن 
محمد العتيقي أخبرنا محمد بن عدى البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن علي اآلجري قال سمعت أبا داود 

أبي الليث فقال سمعت يحيى بن معين يقول أفسد نفسه في خمسة أحاديث عنده  سليمان بن األشعث وذكر إبراھيم بن
لو كنت بالجبل لكان ينبغي ان يرحل فيھا قال أبو داود صدق قال أبو داود حدث عن ھشيم حديثا عن يعلى بن عطاء 

ألمة على فزعموا أن أبا مالك حدث به وحدث عن شريك عن سالم عن سعيد في مقام كريم وحديث تفترق ھذه ا
بضع وسبعين ملة قوم يقيسون األمور برأيھم وحديث إبراھيم بن سعد في الرؤية سدرة المنتھى وحديث ھشيم عن 
منصور عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم الحياء من اإليمان وحديث سعدويه أخبرنا محمد 

حسين الحافظ حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد الصيرفي قال بن جعفر بن عالن الوراق أخبرنا أبو الفتح محمد بن ال
سمعت أبا العباس عبد هللا بن احمد بن إبراھيم الدورقي يقول كنا نختلف إلى إبراھيم بن نصر بن أبى الليث سنة ست 
عشرة ومائتين أنا وأبى احمد ويحيى بن معين ومحمد بن نوح وأحمد بن حنبل في غير مجلس نسمع منه تفسير 

جعي فكان يقرأه علينا من صحيفة كبيرة فأول من فطن له أي أنه كذاب أبي فقال له يا أبا إسحاق ھذه الصحيفة األش
كأنھا أصل األشجعي قال نعم كانت له نسختان فوھب لي نسخة فسكت أبي فلما خرجنا من عنده قال لي أي بنى 

وصل وقد رأيناه وسمعنا منه من أين كان يمكنه ذھب عناؤنا إلى ھذا الشيخ باطال األشجعي كان رجال فقيرا وكان ي
أن يكون له نسختان فال تقل شيئا واسكت فلم يزل أمره مستورا حتى حدث بحديث أبي الزبير عن جابر في الرؤية 
وأقبل يتبع كل حديث فيه رؤية يدعيه فأنكر عليه ذلك يحيى بن معين لكثرة حديثه ما ادعى وتوقى أن يقول فيه شيئا 

يث عوف بن مالك أن هللا إذا تكلم تكلم بثالثمائة لسان فقال يحيى ھذا الحديث أنكر على نعيم الفارض من وحدث بحد
أين سمع ھذا من الوليد بن مسلم فجاء رجل خراساني فقال أنا دفعته إلى إبراھيم بن أبي الليث في رقعة تلك الجمعة 

ل حدث بأحاديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن فقال يحيى ال يسقط حديث رجل برجل واحد فلما كان بعد قلي
وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين أين كان ربنا قبل ان يخلق السماوات واألرض وضحك ربنا من قنوط عباده 
حدث بھا عن ھشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء فقال يحيى بن معين إبراھيم بن أبي الليث كذاب ال حفظه هللا سرق 

ولوا له يخرجھا من أصل عتيق فھذه أحاديث حماد بن سلمة لم يشركه فيھا أحد ولو حدث بھا عن الحديث اذھبوا فق
ھشيم عن يعلى بن عطاء ليس فيھا خير قلنا لعل ھشيما أن يكون دلسھا كما يدلس فقال ھشيم أخبرنا يعلى بن عطاء 

الدورقي والذي اظن في أمر كتب  علمنا انه كذاب وكان يحيى إذا ذكره قال أبو عراجة وكان يجمع قال احمد بن
األشجعي ان إبراھيم بن أبي الليث خرج إلى مكة مع ولد احمد بن نصر فمر بالكوفة ومضى إلى عيال أبي عبيدة بن 
األشجعي بعد موته فاشترى كتب األشجعي وقعد يحدث بھا أخبرنا الحسن بن علي الجوھري أخبرنا محمد بن 

وكبي حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين يقول صاحب العباس حدثنا محمد بن القاسم الك
األشجعي كذاب خبيث يسرق حديث الناس جرير بن عثمان كتبه له أبو الدرداء وأما ما روى عن المحاربي عن 

بن سيف عاصم فإنه يكذب قال لي يحيى بن آدم إن حديث عاصم عن أبي عثمان عن جرير ما رواه أحد األعمار 
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قلت يعنى حديث جرير عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقد ذكرناه في صدر ھذا 
الكتاب وبينا وجوھه وعلله حدثت عن محمد بن العباس بن الفرات قال حدثنا الحسن بن يوسف الصيرفي أخبرنا أبو 

بد هللا يعنى احمد بن حنبل إني سألت يحيى عن صاحب بكر الخالل أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت ألبي ع
األشجعي فقال ال أعرفه فعجب وقال كان يختلف معنا إليه ما أعجب ذا ثم قال كان جليس ليحيى ھو الذي أغرى بينه 
وبين يحيى حتى تكلم فيه قلت إنھم يقولون إنك قد توقفت في أمره قال أما منذ بلغني أن شعبة حدث بحديث وكيع بن 

دس فقد سكن ما بقلبى وقد روى معاذ منه شيئا ورواه بن أبي عدى عن شعبة وقد يكون ھشيم دلسه وأما حديث ح
عيسى بن يونس فقد حدث به رجل بخراسان وحدث به آخر بالرملة وحدث به غير واحد ثم قال أنا رأيت كتاب 

كتاب األشجعي فيقول ھذا سمعته وھذا لم  األشجعي في بيته وقد كان سمع الجامع وكان ال يحدث به وكان يقرأ علينا
اسمعه في كتاب الصالة فرجل يدع حديثا كثيرا يقول لم يسمعه يدعى حديثين إيش ھذا من الكالم أخبرنا بشرى بن 
عبد هللا الرومي أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان حدثنا محمد بن جعفر الراشدي حدثنا أبو بكر األثرم قال وسمعت 

كر الحديث الذي رواه إبراھيم بن أبي الليث عن ھشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي أبا عبد هللا ذ
رزين قلت للنبي صلى هللا عليه و سلم ھل نرى ربنا وتلك األحاديث معه فقال بلغني انه في كتب عبد هللا بن موسى 

 بن موسى فأخرجت إلى كتبه عن ھشيم وقال انظر في كتب عبد هللا بن موسى لعلك ان تجده فأتيت منزل عبد هللا
فنظرت فيھا ثم أتيت أبا عبد هللا فقلت له نظرت في كتب عبد هللا بن موسى صاحب ھشيم فلم أجد الحديث ونظرت 
في أحاديث يعلى بن عطاء فلم أجده وذاك أنى وجدت أحاديث يعلى في موضع واحد فلم يكن فيھا قرأت على أبي 

لعباس الخزاز قال حدثنا احمد بن محمد بن مسعدة حدثنا جعفر بن درستويه حدثنا احمد بكر البرقاني عن محمد بن ا
بن محمد بن القاسم بن محرز قال سمعت يحيى بن معين وذكر إبراھيم بن أبي الليث فذكر عنه شيئا لم أحفظه فقيل 

ين كلھم مثل منصور بن المعتمر ما له يا أبا زكريا إن احمد بن حنبل يختلف إليه ويكتب عنه فقال لو اختلف إليه ثمان
كان اال كذابا أخبرني األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا 
جدي قال إبراھيم بن أبى الليث كان أصحابنا كتبوا عنه ثم تركوه وكانت عنده كتب األشجعي وكان معروفا بھا ولم 

حتى تخطى إلى أحاديث موضوعة وقال جدي حدثني احمد بن العباس قال سمعت يحيى بن  يقتصر على الذي عنده
معين يقول بن أبي الليث يكذب في الحديث ولو حدث بما سمع كان خيرا له أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا 

اھيم بن نصر صاحب عثمان بن احمد الدقاق حدثنا سھل بن احمد الواسطي قال قال أبو حفص عمرو بن علي وإبر
األشجعي متروك الحديث كان يكذب أخبرنا البرقاني قال قال محمد بن العباس العصمى حدثنا أبو الفضل يعقوب بن 
إسحاق بن محمود الھروي الفقيه أخبرنا أبو علي صالح بن محمد األسدي قال إبراھيم بن أبي الليث كان يكذب 

علي بن المديني حتى ظھر بعد بالكذب فتركوا حديثه وأخبرني عشرين سنة وقد أشكل امره على يحيى وأحمد و
البرقاني حدثني محمد بن احمد األدمى حدثنا محمد بن علي األيادي حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال إبراھيم بن 
نصر وھو بن أبي الليث صاحب األشجعي متروك األحاديث عمد إلى أحاديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء في 

رؤية فحدث بھا عن ھشيم أخبرنا بن الفضل القطان أخبرنا جعفر بن محمد الخالدي حدثنا محمد بن عبد هللا بن ال
سليمان الحضرمي قال سنة أربع وثالثين ومائتين فيھا مات إبراھيم بن أبي الليث صاحب األشجعي قلت وببغداد 

 مات 

 أبو إسحاق الكندي سمع عفان بن مسلم ومعاوية بن إبراھيم بن نصر بن محمد بن نصر بن زيد بن عبد هللا - 3252
عمرو وقبيصة بن عقبة والحسن بن قتيبة وعبد المنعم بن إدريس والخليل بن زكريا روى عنه ابنه إسحاق ومحمد 
بن مخلد العطار وعبد هللا بن محمد بن أبي سعيد البزاز وأبو الحسين بن المنادى وقال كان من عباد هللا الصالحين 

رنا أبو بكر البرقاني أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا بن مخلد حدثنا إبراھيم بن نصر الكندي من أصل كتابه أخب
قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 ورسوله قال علي بن عمر ورواه إسحاق بن بھلول عن يقول أسلم سالمھا هللا وغفار غفر هللا لھا وعصية عصت هللا
حسين الجعفي عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابرولم يتابع عليه والصحيح عن الثوري عن عبد هللا بن 
دينار وكذلك رواه مالك وإسماعيل بن جعفر أخبرني علي بن محمد بن الحسين الدقاق قال قرأنا على الحسين بن 
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ن أبي العباس بن سعيد قال إبراھيم بن نصر الكندي البغدادي ثقة أخبرنا احمد بن أبي جعفر أخبرنا ھارون الضبي ع
محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي سنة سبع وستين فيھا مات إبراھيم بن نصر بسويقة نصر أخبرنا 

نة تسع وستين ومائتين وھكذا ذكر محمد بن السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان إبراھيم بن نصر مات في س
 مخلد فيما قرأت بخطه 

إبراھيم بن نصر المنصوري مولى منصور بن المھدى حدث عن إبراھيم بن بشار الخرساني صاحب  -  3253
إبراھيم بن أدھم وعن العالء بن مسلمة الرواس روى عنه جعفر الخالدي ومحمد بن سعيد الحربي المعروف بابن 

 بو بكر المفيد الجرجرائي الضرير وأ

إبراھيم بن النضر بن مروان بن سويد العطار حدث عن عباس بن عبد هللا الترقفي روى عنه ابنه موسى  - 3254
أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا أبو القاسم موسى بن إبراھيم بن النضر بن مروان المقرئ العطار حدثنا أبي 

ترقفي حدثنا رواد بن الجراح حدثنا سفيان حدثنا منصور حدثنا ربعى عن حذيفة إبراھيم بن النضر حدثنا عباس ال
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيركم في المائتين كل خفيف الحاذ قيل يا رسول هللا وما الخفيف الحاذ قال 

فرأيت النبي صلى هللا عليه و الذي ال أھل له وال ولد قال موسى قال أبي قال العباس فتكلم الناس في ھذا الحديث 
سلم في المنام فقلت يا رسول هللا حدثنا رواد بن الجراح حدثنا سفيان حدثنا منصور حدثنا ربعى عن حذيفة عنك أنك 
قلت خيركم في المائتين كل خفيف الحاذ فقال لي النبي صلى هللا عليه و سلم صدق رواد بن الجراح وصدق سفيان 

 دق حذيفة أنا قلت خيركم في المائتين كل خفيف الحاذ وصدق منصور وصدق ربعى وص

إبراھيم بن نجيح بن إبراھيم بن محمد بن الحسين أبو القاسم الفقيه مولى بنى زھرة من أھل الكوفة نزل  - 3255
بغداد وحدث بھا عن أبيه وعن محمد بن إسحاق البكائي روى عنه القاضي أبو الحسن الجراحى ومحمد بن المظفر 

القاضي أبو تمام علي بن محمد بن الحسن الواسطي وأبو محمد عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الحذاء قاال حدثنا  أخبرنا
محمد بن المظفر الحافظ حدثنا أبو القاسم إبراھيم بن نجيح بن إبراھيم حدثنا أبي حدثنا معمر بن بكار السعدي حدثنا 

ن جابر قال ارتدت امرأة على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و إبراھيم بن سعد عن الزھري عن محمد بن المنكدر ع
سلم يقال لھا أم مروان فأمر النبي صلى هللا عليه و سلم أن يعرض عليھا اإلسالم فإن أسلمت واال قتلت كتب الي أبو 

ثھم قال طاھر محمد بن محمد بن الحسين المعدل من الكوفة يذكر أن محمد بن احمد بن حماد بن سفيان الحافظ حد
سنة ثالث عشرة وثالثمائة فيھا مات أبو القاسم إبراھيم بن نجيح بن إبراھيم الزھري موالھم الفقيه ببغداد وجىء به 
إلى الكوفة فدفن فيھا وكان فقيه الكوفة ال يتقدم عليه وكان من أحفظ الناس للسنن وصنف كتاب السنن وانما عامته 

 ق من حفظه وكان صاحب قرآن وخير وفضل وصد

إبراھيم بن أبي نعيم القفصى حدث عن إبراھيم بن نصر المنصوري روى عنه علي بن عبد هللا بن جھضم  -  3256
الھمذاني أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق حدثنا علي بن عبد هللا بن الحسن الھمذاني بمكة حدثنا إبراھيم بن أبي 

حمد بن عمر المقرئ قاال حدثنا جعفر الخالدي قال أخبرنا نعيم القفصى وأخبرنا محمد بن احمد بن رزق وعلي بن ا
إبراھيم بن نصر قال سمعت إبراھيم بن بشار يقول سمعت إبراھيم بن أدھم يقول الناس أربعة في الورع فمنھم ورع 
عن القليل والكثير ومنھم ورع عن القليل وإذا اشرف على الكثير لم يتورع عنه ومنھم ورع عن الكثير ويدنس 

 ه بالقليل ومنھم من ال يتورع عن قليل وال كثير ورع

 حرف الواو من آباء اإلبراھيمين 

إبراھيم بن الوليد بن أيوب أبو إسحاق الجشاش سمع أبا نعيم والقعنبي وسعد بن عبد الحميد بن جعفر  -  3257
بن أبي أويس وأبا نصر  وعفان وأبا سلمة التبوذكي وعبد هللا بن صالح العجلي وسعيد بن داود الزبيري وإسماعيل

التمار وأحمد بن يونس ويحيى بن الحماني وأبا بالل األشعري وشيبان بن فروخ وعبيد هللا بن محمد بن عائشة روى 
عنه الحسن بن يحيى بن عياش القطان وأبو الحسين بن المنادى ومحمد بن عمرو الرزاز وأبو بكر بن أبي حامد 
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الفامي وأبو عمرو بن السماك وإسماعيل بن محمد الصفار وكان ثقة أخبرنا صاحب بيت المال وعبد هللا بن عيسى 
ھالل بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار وكان ثقة حدثنا إبراھيم بن الوليد الجشاش حدثنا 

هللا عليه و سلم قال عفان وشيبان بن فروخ األبلى قاال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس أن النبي صلى 
رأيت ليلة أسرى بي رجاال تقرض شفاھھم بمقاريض من نار قلت يا جبريل من ھؤالء قال ھؤالء خطباء من أمتك 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسھم وھم يتلون الكتاب أفال يعقلون حدثني الحسن بن محمد الخالل عن أبي الحسن 

ش ثقة أخبرني الحسن بن أبي بكر عن عثمان بن احمد الدقاق قال مات الدارقطني قال إبراھيم بن الوليد الجشا
 إبراھيم بن الوليد الجشاش في المحرم سنة اثنتين وسبعين ومائتين 

 حرف الھاء من آباء اإلبراھيمين 

إبراھيم بن ھدبة أبو ھدبة الفارسي كان بالبصرة ثم خرج إلى أصبھان والرى ووافى بغداد وحدث بھا عن  - 3258
نس بن مالك باألباطيل روى عنه عيسى بن سالم الشاشي وحميد بن الربيع اللخمي وسعدان بن نصر الثقفى ومحمد أ

بن عبيد هللا بن المنادى والخضر بن أبان الكوفى وغيرھم وسمعت أبا نعيم الحافظ يقول قدم أبو ھدبة إبراھيم بن 
بن عبد الحميد فصدقه أخبرنا علي بن محمد بن  ھدبة أصبھان وحدث بھا عن أنس بن مالك فرفع ذلك إلى جرير

عبد هللا المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر قال سمعت أبا ھدبة يقول سمعت أنس بن 
مالك يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول طوبى لمن رآني ومن رأى من رآني ولمن رأى من رآى 

طالب بن يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان حدثنا أبو احمد بن محمد احمد بن  من رآني حدثنا أبو
الغطريف إمالء بجرجان أخبرنا أبو خليفة حدثنا عبد الرحمن بن عمر األصبھاني حدثنا أبو ھدبة قال وعرفه محمد 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بن عبد هللا األنصاري وكان من أھل دست ميسان قال حدثنا أنس بن مالك قال قال 
من غسل واغتسل وبكر وابتكر وأتى الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة األخرى أخبرنا أبو نعيم 
الحافظ حدثنا إبراھيم بن عبد هللا بن أبي العزائم بالكوفة حدثنا أبو القاسم الخضر بن أبان المقرئ حدثنا إبراھيم بن 

بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أيما امرأة خرجت من غير أمر زوجھا كانت في  ھدبة حدثنا أنس
سخط هللا حتى ترجع إلى بيتھا أو يرضى عنھا وبإسناده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن في جھنم بحرا 

رنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا أبو جعفر اسود مظلما منتن الريح يغرق هللا فيه كل من أكل رزقه وعبد غيره أخب
محمد بن عمرو البختري الرزاز إمالء حدثنا محمد بن عبيد هللا المنادى حدثنا أبو ھدبة عن أنس بن مالك ان النبي 
صلى هللا عليه و سلم تبع جنازة فإذا ھو بنسوة خلف الجنازة قال فنظر اليھن وھو يقول ارجعن مأزورات غير 

ت االحياء مؤذيات األموات أنبأنا احمد بن محمد بن عبد هللا الكاتب أخبرنا أبو مسلم بن مھران مأجورات مفتنا
أخبرني محمد بن زكريا الشروطي بنسف حدثنا يحيى بن بدر قال قال احمد بن حنبل إبراھيم بن ھدبة ال شيء روى 

الفارسي أبو ھدبة ال بأس به ثقة قلت أحاديث مناكير قال يحيى بن بدر وقال يحيى بن معين إبراھيم بن ھدبة ھو 
المحفوظ عن يحيى وغيره ضد ھذا القول أخبرنا محمد بن عبد الواحد أبو عبد هللا أخبرنا محمد بن العباس الخزاز 
حدثنا احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول قدم أبو ھدبة فاجتمع عليه 

جلك فقالوا ليحيى لم قالوا له اخرج رجلك قال كانوا يخافون ان تكون رجله رجل حمار يكون الخلق فقالوا اخرج ر
شيطانا أو قال فيكون شيطانا بلغني عن إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين وسئل عن أبى ھدبة 

خبيث أخبرني أبو القاسم األزھري حدثنا  قال قدم علينا ھا ھنا فكتبنا عنه عن أنس بن مالك ثم تبين لنا كذبه كذاب
عبيد هللا بن عثمان بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن محمد األديب حدثنا الحسن بن الفضل بن السمح حدثنا محمد بن 
عيسى يعنى بن الطباع حدثنا عمر بن ھارون قال قلت ألبي ھدبة ذھبت إلى الري فحدثت الناس عن أنس بن مالك 

يد الخبز أخبرني الحسن بن محمد الخالل حدثنا احمد بن إبراھيم بن الحسن أخبرنا الحسين بن فقال دعنا منك نر
محمد بن عفير حدثنا احمد بن سنان قال سمعت محمد بن بالل راوية عمران القطان قال أبو ھدبة عدو هللا وكان 

بن محمد بن الحسن المالكي أخبرنا  عندنا ھا ھنا يحفل الغنم فيبيعھا قال وكان ينكر ان يحدث عن أنس أخبرنا على
عبد هللا بن عثمان الصفار أخبرنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي حدثنا عبد هللا بن على بن عبد هللا المديني 
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قال سمعت أبى يقول كان أبو ھدبة يقول حدثني أنس بن مالك قيل ألبي كان يصدق قال من أين وضعفه جدا أخبرني 
ان أخبرنا دعلج بن احمد أخبرنا احمد بن على األبار قال سألت مجاھد بن موسى عن أبى محمد بن الحسين القط

ھدبة قال قال على بن ثابت ھو أكذب من حمارى ھذا وقال ھشيم قد طلبنا أصحاب أنس منذ عشرين سنة فلم نقدر 
بن محمد يعنى أبا نعيم الجرجاني عليھم أنبأنا أبو سعد الماليني أخبرنا عبد هللا بن عدى الحافظ قال سمعت عبد الملك 

يقول أخبرني محمد بن عبيد هللا المنادى قال كان أبو ھدبة ھا ھنا ببغداد يسأل الناس عن الطريق قال عبد الملك 
وبلغني انه كان رقاصا بالبصرة يدعى إلى العرائس فيرقص لھم أخبرني األزھري حدثنا عمر بن احمد الواعظ 

برني محمد بن إسماعيل بن عطية البصري حدثنا نصر بن على حدثنا بشر بن عمر حدثنا عمر بن الحسن قال أخ
قال كان في جوارنا ھا ھنا عرس فدعى إليه أبو ھدبة صاحب أنس فأكل وشرب وسكر فجعل يغنى ويقول أخذ النمل 

د بن سعد حدثنا عبد ثيابي فترقصت لھنه أخذ الثمل ثيابي فترقصت لھنه أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا احمد بن سعي
 الكريم بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبى قال إبراھيم بن ھدبة أبو ھدبة مترك الحديث 

إبراھيم بن ھاشم بن مشكان سمع ھشيم بن بشير ومحمد بن عمر الواقدي وجرير بن عبد الحميد ويزيد بن  - 3259
المرثدي ومحمد بن يوسف الصابوني الحافظ ھارون وبشر بن الحارث روى عن يعقوب بن شيبة وأحمد بن بشر 

أخبرنا أبو منصور محمد بن علي بن إسحاق خازن دار الكتب أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم حدثنا احمد بن 
بشر المرثدي حدثنا ھاشم عن بشر بن الحارث عن أبي الوليد قال سمعت شعبة يقول وجدت قلبي في الشعر أسلم منه 

ي إبراھيم بن مخلد فيما أذن أن أرويه عنه حدثنا احمد بن كامل القاضي قال قال لي محمد بن في الحديث أخبرن
موسى وھو البربري الذي اجتمعت عندھم كتب الواقدي أربعة أنفس محمد بن سعد الكاتب وأبو حسان الزيادي 

هللا المعدل أخبرنا عثمان بن  وإبراھيم بن سعيد الجوھري وإبراھيم بن ھاشم بن مشكان أخبرنا علي بن محمد بن عبد
احمد الدقاق حدثنا دبيس المعدل أخبرنا علي بن أبي الربيع وسألته عن ھذا قال سمعت بشر بن الحارث يقول أريد 
أن أطلب طرد أو أقصى أو أجفوا إبراھيم بن ھاشم منذ كذا وكذا فقلت له با أبا نصر إنه وهللا من أمثل من يأتيك قال 

قدمت على بشر في شيء رآه قلت إني وهللا يا أبا نصر ما أخبره قال فسكت قال أبو الفضل يعني ثم تداركھا فقلت أ
دبيسا فخرج منه واقفي مثل الحمار أخبرنا السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع أن إبراھيم بن ھاشم بن مشيكان 

 صاحب بشر بن الحارث مات في سنة اثنتين وأربعين ومائتين 

يم بن ھاشم بن الحسين بن ھاشم أبو إسحاق البيع المعروف بالبغوى سمع أمية بن بسطام وإبراھيم بن إبراھ - 3260
الحجاج السامي وأبا الربيع الزھراني وعلي بن الجعد ومحرز بن عون ومحمد بن بكار وأحمد بن حنبل وأحمد بن 

ر الخالدي وإسماعيل بن علي الخطبي سعيد الدرامى روى عنه احمد بن سلمان النجاد وعبد الباقي بن قانع وجعف
وأبو بكر الشافعي وعلي بن محمد بن لؤلؤ الوراق أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر حدثني إسماعيل بن علي 
الخطبي حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن ھاشم حدثنا أبو الربيع الزھراني حدثنا حاتم بن ميمون عن ثابت عن أنس قال 

عليه و سلم من قرأ قل ھو هللا أحد مائتي مرة كتب هللا له الفا وخمسمائة حسنة اال ان يكون  قال رسول هللا صلى هللا
عليه دين أخبرني األزھري قال قال أبو الحسن الدارقطني إبراھيم بن ھاشم البغوي ثقة أخبرنا محمد بن احمد بن 

البغوي يوم الخميس سلخ جمادى رزق أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال مات أبو إسحاق إبراھيم بن ھاشم 
 اآلخرة سنة سبع وتسعين ومائتين قلت وكان مولده سنة سبع ومائتين 

إبراھيم بن ھانئ أبو إسحاق النيسابوري كان أحد األبدال ورحل في العلم إلى العراق والشام ومصر ومكة  - 3261
ابنى عبيد وقبيصة بن عقبة وخالد بن  ثم استوطن بغداد وحدث بھا عن عبيد هللا بن موسى العبسي ويعلى ومحمد

يحيى وأبي عبد الرحمن المقبري وأبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبي صالح عبد هللا بن صالح المصري 
وإبراھيم بن عبد هللا بن العال بن زبر وأيوب بن خالد الحراني وعلي بن عياش وأبي اليمان وأمثالھم روى عنه عبد 

ل ومحمد بن عبدوس بن كامل وعبد هللا بن محمد البغوي وعبد هللا بن محمد بن ناجية ويحيى بن هللا بن احمد بن حنب
محمد بن صاعد وأحمد بن محمد بن ھارون الخالل وعبد هللا بن محمد بن زياد النيسابوري والحسين بن إسماعيل 

الحسن احمد بن محمد بن احمد  المحاملي ومحمد بن مخلد الدوري وإسماعيل بن محمد الصفار وغيرھم أخبرنا أبو
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بن الصلت األھوازي حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا إبراھيم بن ھانئ حدثنا عبيد هللا 
يعنى بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى أن نافعا أخبره عن حفصة أم المؤمنين أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

يفتين بين النداء واإلقامة من صالة الصبح رواه جماعة عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن كان يصلى ركعتين خف
بن عمر عن حفصة عن النبي صلى هللا عليه و سلم وكذلك رواه عمر بن محمد بن زيد ومالك بن أنس والليث بن 

لعطار حدثنا إبراھيم بن سعد وموسى بن عقبة وغيرھم عن نافع أخبرنا أبو عمر بن مھدى أخبرنا محمد بن مخلد ا
ھانئ حدثنا محمد بن عبد الوھاب أبو شھاب عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي بكر بن حفص عن بن عمر قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونھا بغير اسمھا أخبرنا الحسن بن محمد بن 

حمد بن لؤلؤ الوراق إمالء حدثنا احمد بن عيسى بن السكين البلدي إسماعيل بن اشناس البزاز حدثنا علي بن م
بواسط قال سمعت اخى قال حدثنا يزيد بن ھارون بن عيسى قال سمعت من يخبر عن احمد بن حنبل قال إن يكن 
أحد ممن يعرف من األبدال فإبراھيم بن ھانئ كذا أخبرناه بن اشناس وفي إسناده وھم وأحسب صوابه قال سمعت 

ي يزيد بن ھارون بن عيسى وهللا اعلم أخبرني أبو عبد هللا محمد بن جعفر المؤدب حدثنا عمر بن احمد أخ
المروروذي حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثني أبو موسى المطوسى في جنازة إبراھيم بن ھانئ قال سمعت بن 

سحاق النيسابوري واللفظ البن عبد الواحد زنجويه يقول قال احمد بن حنبل إن كان ببغداد رجل من األبدال فأبو إ
حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر الخالل أخبرنا على بن الحسن بن ھارون حدثنا إسحاق 
بن إبراھيم بن ھانئ قال كان احمد بن حنبل مختفيا ھا ھنا عندنا في الدار فقال لي احمد بن حنبل ليس أطيق ما يطيق 

ى من العبادة وقال الخالل أخبرني يوسف بن موسى قال سألت أبا عبد هللا امرأة عن وصية فذكرت له أبا أبوك يعن
إسحاق النيسابوري فقال أبو عبد هللا أبو إسحاق ثقة أخبرني األزھري قال قال أبو الحسن الدارقطني إبراھيم بن 

 بن أبي الفتح حدثنا محمد بن العباس الخزاز ھانئ النيسابوري أبو إسحاق ثقة فاضل سكن بغداد أخبرني عبيد هللا
حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حضرت إبراھيم بن ھانئ عند وفاته فجعل يقول البنه إسحاق يا إسحاق ارفع الستر 
قال يا ابت الستر مرفوع قال أنا عطشان فجاءه بماء قال غابت الشمس قال ال قال فرده ثم قال لمثل ھذا فليعمل 

ثم خرجت روحه أخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال قرأت على احمد بن عيسى بن الھيثم التمار قال حدثنا  العاملون
عبيد بن محمد بن خلف البزاز قال مات إبراھيم بن ھانئ والرمادى في سنة خمس وستين ومائتين أخبرنا محمد بن 

مع قال وإبراھيم بن ھانئ النيسابوري صاحب عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ علي بن المنادى وأنا أس
 احمد بن حنبل توفى يوم األربعاء ألربع خلون من ربيع اآلخر سنة خمس وستين 

إبراھيم بن ھشام المدائني حدثنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل أخبرنا أبو العباس احمد بن إبراھيم  -  3262
ل حدثني احمد بن جعفر حدثني إبراھيم بن ھشام المدائني عن محمد الكندي بمكة حدثنا محمد بن جعفر الخرائطى قا

بن الحسين عن فضيل عن رزين أبي أسماء أن رجال دخل غيضة فقال لو خلوت ھا ھنا بمعصية من كان يرانى 
 فسمع صوتا مأل ما بين السماء واألرض أال يعلم من خلق وھو اللطيف الخبير 

ب أبو إسحاق البلدي سكن بغداد وحدث بھا عن علي بن عياش وأبي اليمان إبراھيم بن الھيثم بن المھل - 3263
الحمصيين وآدم بن أبي إياس والھيثم بن جميل وأبي صالح كاتب الليث وأبي شيخ الحراني روى عنه عبد هللا بن 

أحمد بن محمد بن ناجية والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد ومحمد بن عمرو الرزاز وإسماعيل بن محمد الصفار و
سلمان النجاد ومكرم بن احمد القاضي وأبو سھل بن زياد وأبو بكر الشافعي أخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد بن 
احمد بن الصلت قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا إبراھيم بن الھيثم حدثنا آدم حدثنا ورقاء عن جابر 

هللا صلى هللا عليه و سلم يصلى بعد طلوع الفجر اال ركعتين  بن نافع عن بن عمر عن حفصة قالت ما كان رسول
أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا مكرم بن احمد بن محمد بن مكرم القاضي حدثنا إبراھيم بن الھيثم البلدي ببغداد 

نس بن مالك سنة ثمان وسبعين ومائتين حدثنا أبى حدثنا كريد بن رواحة عن أبى ھالل الراسبي قال حدثنا قتادة عن أ
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نصرت بالصبا وأھلكت عاد بالدبور وھى الريح العقيم أنبأنا أبو سعد 
الماليني أخبرنا عبد هللا بن عدى الحافظ قال إبراھيم بن الھيثم البلدي حدث ببغداد بحديث الغار عن الھيثم بن جميل 
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ن النبي صلى هللا عليه و سلم فكذبه فيه الناس وواجھوه به وبلغني ان عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس ع
أول من انكر عليه في المجلس احمد بن ھارون البرديجى قال بن عدى سمعت حاجب بن أركين يقول سمعت محمد 

ھيم بن عوف يقول ما سمع من الھيثم بن جميل حديث الغار اال انا والحسن بن منصور البالسي قال بن عدى وإبرا
بن الھيثم أحاديثه مستقيمة سوى ھذا الحديث الواحد الذي انكروه عليه وقد فتشت حديثه فلم ار حديثا منكرا من جھته 
االان يكون من جھة من روى عنه قلت قد روى حديث الغار عن الھيثم جماعة وإبراھيم بن الھيثم عندنا ثقة ثبت ال 

ر عليه لم ار أحدا من علمائنا يعرفه ولو ثبت لم يؤثر قدحا فيه الن يختلف شيوخنا فيه وما حكاه بن عدى من اإلنكا
جماعة من المتقدمين انكر عليھم بعض رواياتھم ولم يمنع ذلك من االحتجاج بھم مثل أبى سلمة موسى بن إسماعيل 

ت للنبي التبوذكي فان يحيى بن معين انكر عليه رواياته عن ھمام بن ثابت عن أنس عن أبى بكر الصديق قال قل
صلى هللا عليه و سلم ونحن في الغار لو ان أحدھم يعنى المشركين رفع قدميه البصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين 
هللا ثالثھما وزعم يحيى انه وجد ھذا الحديث على ظھر كتاب أبى سلمة واتھمه بأنه لم يسمعه من ھمام والتمس يحيى 

لم يمنع ھذا اإلنكار من االحتجاج بحديث أبى سلمة ولو فتش الحديث لوجد من التبوذكي ان يحلف عليه انه سمعه ف
فيه مثل ھذا كثير واما قول محمد بن عوف ان حديث الغار لم يسمعه من الھيثم بن جميل اال ھو والحسن بن منصور 

رنا أبو سھل احمد فال حجة فيه لجواز ان يكون قد سمعه من لم يعلم به وقد أخبرنا بالحديث الحسن بن أبى بكر أخب
بن محمد بن عبد هللا القطان حدثنا إبراھيم بن الھيثم حدثنا الھيثم بن جميل حدثنا مبارك عن الحسن عن أنس عن 
النبي صلى هللا عليه و سلم وذكر قصة الغار بطوله أخبرناه أبو طاھر احمد بن محمد بن الحسين الخفاف أخبرنا عبد 

لموصل حدثنا عبد هللا بن أبى سفيان حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا الھيثم بن هللا بن القاسم بن سھل القضيه با
جميل حدثنا مبارك بن فضالة بإسناده مثله سواء قال أبو محمد عبد هللا بن أبى سفيان ما علمت انى كتبت ھذا اإلسناد 

أخبرنا خيثمة بن سليمان بن اال عن محمد بن عوف وأخبرنيه عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي في كتابه إلى قال 
حيدرة حدثنا محمد بن عوف وإبراھيم بن الھيثم البلدي قاال حدثنا الھيثم بن جميل حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن 
عن أنس عن النبي صلى هللا عليه و سلم ان ثالثة أووا إلى غار فانطبق عليھم وذكر الحديث أخبرنا أبو المظفر 

خبرنا زاھر بن احمد السرخسي حدثنا محمد بن المسيب األرغياني حدثني محمد بن محمد بن الحسن المروزي أ
عوف وأحمد بن منصور قاال حدثنا الھيثم بن جميل حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا الحسن حدثنا أنس بن مالك عن 

ع كل انسان منا بأفضل النبي صلى هللا عليه و سلم ان ثالثة رھط كانوا في غار فانطبق عليھم الغار قالوا ھلم فليد
عمله وذكر الحديث بطوله أخبرنا محمد بن عبد الملك وعبد العزيز بن على القرشيان قاال حدثنا عثمان بن محمد بن 
القاسم اآلدمي بانتخاب الدارقطني حدثنا الحسن بن محمد بن شعبة حدثنا الھيثم بن خالد بن يزيد حدثنا الھيثم بن 

ضالة عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان فيمن جميل حدثنا مبارك يعنى بن ف
كان قبلكم ثالثة نفر في غار فانطبق عليھم وذكر الحديث أخبرني األزھري قال قال أبو الحسن الدارقطني إبراھيم بن 

يم الشافعي قال ومات إبراھيم بن الھيثم الھيثم البلدي ثقة أخبرنا الحسن بن أبى بكر أخبرنا محمد بن عبد هللا بن إبراھ
البلدي في يوم الخميس ودفن يوم الجمعة لثمان بقين من شھر جمادى اآلخرة سنة سبع وسبعين ومائتين أخبرنا 
السمسار أخبرنا الصفار حدثنا بن قانع ان إبراھيم بن الھيثم مات في سنة ثمان وسبعين ومائتين أخبرنا محمد بن عبد 

محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وانا اسمع قال وإبراھيم بن الھيثم البلدي توفى أليام بقين من الواحد حدثنا 
 جمادى اآلخرة سنة ثمان وسبعين 

 حرف الياء من آباء اآلبراھيمين 

إبراھيم بن أبى محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو إسحاق العدوى المعروف بابن اليزيدي وھو  -  3264
رى سكن بغداد وكان ذا قدر وفضل وحظ وافر من األدب سمع بن أبى زيد األنصاري وأبى سعيد األصمعي وله بص

كتاب مصنف يفتخر به اليزيديون وھو ما اتفق لفظه واختلف معناه نحو من سبعمائة ورقة رواه عنه بن أخيه عبيد 
ك الكتاب وھو بن سبع عشرة سنة ولم يزل يعمله هللا بن محمد بن أبى محمد اليزيدي وذكر إبراھيم انه بدأ يعمل ذل

إلى ان اتت عليه ستون سنة وله كتاب مصادر القرآن وكتاب في بناء الكعبة واخبارھا وكان شاعرا مجيدا قرأت 
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على الحسن بن على الجوھري عن أبى عبيد هللا المرزباني قال حدثنا أبو الحسن احمد بن إسحاق الوشاء حدثنا أبو 
بن يحيى بن المبارك اليزيدي قال قال إبراھيم بن أبى محمد اخى كنت يوما عند المأمون وليس معنا  على إسماعيل

اال المعتصم فاخذت الكأس من المعتصم فعربد على فلم احتمل ذلك واجبته فاخفى ذلك المأمون ولم يظھر ذلك 
أن ال آذن لك فدعوت بدواة  االظھار فلما صرت من الغد إلى المأمون كما كنت اصير قال لي الحاجب أمرت

سكرت فابدت منى ... ... ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو ... انا المذنب الخطاء والعفو واسع ... وقرطاس وكتبت 
وفى مجلس ما ان ... وال سيما إذا كنت عند خليفة ... ... كرھت وما ان يستوي السكر والصحو ... الكأس بعض ما 

تنصلت من ذنبى ... ... بدھت به ال شك فيه ھو السرو ... ال حميا الكأس كان احتمال ما ولو... ... يليق به اللغو 
وإال يكن عفو فقد ... فان يعف عين ألف خطوى واسعا ... ... إلى من إليه يغفر العمد والسھو ... تنصل ضارع 
ت على يديه فقبلتھما فضمنى إليه قال فادخلھا الحاجب ثم خرج إلى فأدخلنى فمد المأمون باعيه فاكبب... قصر الخطو 

إنما مجلس ... وأجلسنى قال المرزباني وحدثني العباس بن احمد النحوي أن المأمون وقع على ظھر ھذه األبيات 
 من حديث ولذة رفعوه ... فإذا ما انتھوا إلى ما أرادوا ... ... للمودات بينھم وضعوه ... الندامى بساط 

بأصبھان عن محمد بن يحيى بن عبد الكريم األزدي روى عنه محمد بن يحيى بن  إبراھيم بن يزداذ حدث - 3265
منده األصبھاني خبرا ذكرناه في أول ھذا الكتاب وقرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة تسع وتسعين ومائتين 

 مات فيھا إبراھيم بن يزداذ أبو إسحاق البھزى في صفر 

بزاز مولى بنى ھاشم حدث عن عطية بن بقية بن الوليد وعبد الرحمن بن إبراھيم بن يوسف أبو إسحاق ال - 3266
يونس الرقى روى عنه أبو القاسم الطبراني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن احمد بن شھريار األصبھاني أخبرنا سليمان 

الرقى حدثنا أبو  بن احمد بن أيوب الطبراني حدثنا إبراھيم بن يوسف البزاز البغدادي حدثنا عبد الرحمن بن يونس
القاسم بن أبي الزناد عن ھشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال دخلت على النبي صلى هللا عليه و 
سلم وغالم له حبشي يغمز ظھره فقلت ما شأنك يا رسول هللا فقال إن الناقة اقتحمت بي قال سليمان لم يروه عن زيد 

 سم تفرد به عبد الرحمن اال ھشام وال عن ھشام اال أبو القا

إبراھيم بن اليسع أبو إسحاق الشعبي حدث عن الفتح بن شخرف روى عنه منصور بن محمد الحذاء  -  3267
 المقرئ 

 وممن يسمى إبراھيم وال نعرف اسم أبيه 

از إبراھيم اآلجري الكبير كان أحد المشھور بالفضل معروفا بالصالح والخير أخبرنا علي بن احمد الرز - 3268
قال سمعت جعفر بن محمد بن نصير الخالدي يقول سمعت الجنيد بن محمد يقول سمعت عبدون الزجاج يقول قال 

 لي إبراھيم اآلجري وكان من الفاضلين ألن ترد إلى هللا ھمك ساعة خير مما طلعت عليه الشمس 

ھري قال حدثنا عبيد هللا بن عثمان إبراھيم اآلجري آخر يحكى عن إبراھيم الذي تقدم ذكره ما أخبرنيه األز - 3269
بن يحيى حدثنا علي بن محمد الواعظ حدثنا احمد بن محمد الطوسي قال سمعت إبراھيم اآلجري وكان من أفاضل 
أمة محمد صلى هللا عليه و سلم قال سمعت أستاذنا إبراھيم اآلجري الكبير يقول كنت يوما قاعدا على باب المسجد 

عليه خرقتان فظننت أنه من ھؤالء الذين يسألون فقلت في نفسي لو عمل ھذا بيده لكان  في يوم شات إذ مر بي رجل
خيرا له قال ومضى الرجل فلما كان بالليل أتاني ملكان فأخذا بضبعى ثم ادخالنى المسجد الذي كنت على بابه قاعدا 

حمه فقلت ما اغتبته قاال لي بل فإذا رجل نائم عليه خرقتان فكشفا عن وجھه فإذا ھو الذي مر بي فقاال لي كل ل
حادثت نفسك بغيبته ومثلك ال يرضى منه بمثل ھذا قال فانتبھت فزعا فمكثت ثالثين يوما اقعد على باب ذلك المسجد 
ال اقوم منه اال لفرض انتظر ان يمر بي فاستحله فلما كان يوم الثالثين مر بي على حاله والخرقتان عليه فوثبت إليه 

ه فلما خفت ان يفوتنى قلت يا ھذا اكلمك قال فالتفت إلى ثم قال يا إبراھيم وأنت أيضا ممن يغتاب فغمز وغمزت خلف
المؤمنين بقلبه قال فسقطت مغشيا على فافقت وھو عند راسى فقال اتعود قلت ال ثم غاب من بين عيني فلم أره بعد 



129 

 

ه حدثنا أبو العباس بن مسروق وأبو محمد ذلك أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا جعفر بن محمد الخالدي في كتاب
الجريري وأبو احمد المغازلى وغيرھم عن إبراھيم اآلجري ان يھوديا جاءه يقتضيه شيئا من ثمن قصب فكلمه في 
ان يسلم فقال له ارنى شيئا اعرف به شرف اإلسالم وفضله على ديني حتى اسلم قال فقال أو تفعل قال نعم قال ھات 

فجعله في رداء نفسه ولف رداءه عليه ورمى به في النار نار اتون اآلجر ودخل في أثره فأخذ رداءك قال فاخذه 
الرداء وخرج من النار ففتح رداء نفسه فإذا ھو صحيح واخرج رداء اليھودي حراقا اسود من جوف رداء نفسه 

 فاسلم اليھودي 

بن موسى واآلخر عن ھناد بن السرى وأخبرنا إبراھيم الكبشى المعدل كان عنده حديثان أحدھما عن الحكم  - 3270
 السمسار أخبرنا الصفار أخبرنا بن قانع ان إبراھيم الكبشى مات سنة سبع وتسعين ومائتين ھذا آخر باب إبراھيم 

 ذكر من اسمه إسماعيل 

 جعلت أسماء الرجال في ذلك على ترتيب طبقاتھم وموتھم دون اعتبار الحروف 

أبو يحيى األسدي يقال انه أخو محمد بن سالم وبعض الناس ينكر ان يكون اخاه سمع إسماعيل بن سالم  - 3271
عامرا الشعبي وسعيد بن جبير وأبا صالح ذكوان وعلقمة بن وائل وأبا صالح الحنفي روى عنه سفيان الثوري وأبو 

ا كذلك أخبرنا أبو خازم عوانة وھشيم بن بشير وابنه يحيى بن إسماعيل وھو من أھل الكوفة نزل بغداد قبل تمصيرھ
محمد بن الحسين بن محمد الفراء أخبرنا الحسين بن على بن أبى أسامة الحلبي حدثنا أبو عمران موسى بن القاسم 
بن االشنب حدثنا عبد هللا بن محمد بن أبى الدنيا حدثنا محمد بن سعد قال وكان ببغداد قبل ان تبنى وتسكن إسماعيل 

م وأصحابه وأخبرني أبو القاسم األزھري حدثنا محمد بن العباس الخزاز أخبرنا احمد بن سالم الذي روى عنه ھشي
بن معروف حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال إسماعيل بن سالم األسدي الذي روى عنه ھشيم وأصحابه 

ببغداد لھشام بن عبد الملك  كان ثقة ثبتا وكان أصله من أھل الكوفة ثم تحول فسكن بغداد قبل ان تبنى وتسكن وكانت
وغيره من الخلفاء خمسمائة فارس رابطة يغيرون على الخوارج إذا خرجوا في ناحيتھم قبل ان يضعف أمرھم 
أخبرني عبيد هللا بن أبى الفتح أخبرنا احمد بن أبى محمد بن موسى القرشي وأخبرنا الحسن بن على الجوھري 

د بن جعفر بن المنادى قال كان بھا يعنى بغداد أول أيام أبى العباس عبد هللا أخبرنا محمد بن العباس قاال أخبرنا احم
بن محمد بن على بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب المعروف بالسفاح وھو أول الخلفاء من بنى العباس 

أخبرنا محمد بن  إسماعيل بن سالم األسدي وكنيته أبو يحيى وذلك قبل ان تعمر بغداد في سنة نيف وثالثين ومائة
احمد بن رزق وعلى بن محمد بن عبد هللا قاال أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف حدثنا عبد هللا بن احمد بن 
حنبل قال سئل أبى وانا اسمع عن فراس بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال فراس بن يحيى اقدم موتا من إسماعيل 

فيه شيء من ضعف وإسماعيل بن سالم أحسن استقامة منه يعنى في وإسماعيل أوثق منه يعنى في الحديث فراس 
الحديث واقدم سماعا إسماعيل سمع من سعيد بن جبير أخبرنا بن رزق أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا عبد 

احمد الحسين  هللا بن احمد قال سألته يعنى أباه عن إسماعيل بن سالم فقال ثقة ثقة أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا أبو
بن على التميمي حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني حدثنا أبو بكر احمد بن محمد بن الحجاج المروذي 
بطرسوس قال قلت يعنى ألحمد بن حنبل كيف كان إسماعيل بن سالم قال ليس به باس قلت انه حكى عن أبى عوانة 

في قصة معاوية قال ومن سمع ھذا من أبى عوانة ثم قال قد كانت عن إسماعيل بن سالم انه سمع زبيرا يقول كان 
عنده أحاديث الشيعة وقد نظر له شعبة في كتبه أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو حامد احمد بن محمد بن حسنويه الغوزمى 

بن سالم  حدثنا الحسين بن إدريس األنصاري حدثنا أبو داود سليمان بن األشعث قال قلت ألحمد بن حنبل إسماعيل
قال بخ وسمعت احمد بن حنبل يقول إسماعيل بن سالم صالح الحديث قلت له ھو أكبر أو مطرف قال ھو أكبر 
أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد األشناني قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن 

حديثه قال ثقة أخبرنا احمد بن عبد هللا األنماطي سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين فإسماعيل بن سالم كيف 
أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا على بن احمد بن سليمان البزاز بمصر حدثنا احمد بن سعد بن أبى مريم قال 
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سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن سالم ثقة حجة أخبرنا عبيد هللا بن عمر بن احمد الواعظ حدثنا أبى حدثنا 
ين بن صدقة حدثنا احمد بن أبى خيثمة قال سمعت يحيى يقول إسماعيل بن سالم األسدي ثقة قال بن أبى خيثمة الحس

أصله كوفى نزل بغداد حدثنا الحسين بن على الصيمرى حدثنا على بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين 
بن سالم األسدي ثقة أوثق من أساطين  الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل

مسجد الجامع سمع منه ھشيم ولم يسمع منه شريك وسمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن سالم قد روى عن أبى 
صالح ذكوان صاحب األعمش روى أيضا عن أبى صالح الحنفي أخبرنا على بن طلحة المقرئ أخبرنا أبو القاسم 

نا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال محمد بن إبراھيم الطرسوسي أخبر
إسماعيل بن سالم كوفى ثقة أخبرنا البرقاني قال سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول ھشيم عن إسماعيل بن سالم كوفى 

 ثقة 

أبو معمر إسماعيل إسماعيل بن إبراھيم أبو إبراھيم صاحب الرقيق حدث عن شرحبيل بن سعد روى عنه  -  3272
بن إبراھيم الھذلى انبانى احمد بن على األصبھاني أخبرنا أبو احمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ قال أبو 
إبراھيم إسماعيل بن إبراھيم صاحب الرقيق بغدادي وكذا قال أبو الحسين احمد بن جعفر بن محمد بن عبيد هللا بن 

ذلك عنه أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا على بن إبراھيم المستملى  المنادى في كتاب األسماء والكنى بلغني
حدثنا أبو احمد بن فارس حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال إسماعيل بن إبراھيم صاحب الرقيق عن شرحبيل بن 

عمر إسماعيل سعد عن جابر بن عبد هللا اوتر النبي صلى هللا عليه و سلم بثالث وصلى في ثوب سمع منه أبو م
 الھروي 

إسماعيل بن زكريا بن مرة أبو زياد الخلقاني مولى أسد بن خزيمة يلقب شقوصا وھو كوفى األصل سمع  - 3273
إسماعيل بن أبى خالد وأبا إسحاق الشيباني وسليمان األعمش وعبيد هللا بن عمر العمرى وسھيل بن أبى صالح 

ل ومسعرا روى عنه سعيد بن سليمان سعدويه ومحمد بن وأشعث بن سوار ومحمد بن عجالن ومالك بن مغو
الصباح الدوالبي وأبو الربيع الزھراني ومحمد بن بكار بن الريان ومحمد بن سليمان لوين أخبرنا أبو القاسم عبد 
العزيز بن محمد بن نصر الستوري حدثنا عمر بن جعفر بن سلم حدثنا أبو بكر يعقوب بن يوسف المطوعي سنة 

نين ومائتين حدثنا محمد بن بكار حدثنا إسماعيل بن زكريا أبو زياد عن األعمش وعن مسعر بن كدام أربع وثما
وعن مالك بن مغول كلھم عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى هللا 

على محمد وعلى آل محمد كما صليت  عليه و سلم انه قال في الصالة على النبي صلى هللا عليه و سلم اللھم صل
على إبراھيم انك حميد مجيد اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراھيم انك حميد مجيد أنبأنا 
على بن محمد بن عيسى البزاز حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن سلم القاضي حدثنا أبو بكر احمد بن عبيد 

سمعنا من قيس بن الربيع وإسماعيل بن زكريا ببغداد قديما أخبرنا محمد بن الحسين الشھرزوري حدثنا بن بكار قال 
القطان أخبرنا على بن إبراھيم المستملى حدثنا أبو احمد بن فارس البخاري قال حدثني سليمان أبو الربيع قال سمعت 

حية أخبرنا بشرى بن عبد هللا عبد هللا بن داود يقول كان إسماعيل بن زكريا ياتى األعمش فيجلس بجنبه ونحن نا
الرومي أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان حدثنا محمد بن جعفر الراشدي وأخبرنا إبراھيم بن عمر البرمكي أخبرنا 
محمد بن عبد هللا بن خلف الدقاق حدثنا عمر بن محمد الجوھري قاال حدثنا أبو بكر األثرم قال سمعت أبا عبد هللا 

إسماعيل بن زكريا فقال ھو أبو زياد ثم قال لم نكتب نحن عن ھذا شيئا كأنه يقول لم  يعنى احمد بن حنبل وذكر
ندركه أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن محمد بن حسنويه الھروي أخبرنا الحسين بن إدريس حدثنا سليمان بن 

به باس أخبرنا احمد بن  األشعث قال قلت ألحمد بن حنبل إسماعيل بن زكريا قال ھو أبو زياد كان ھا ھنا ما كان
أبى جعفر القطيعي حدثنا يوسف بن احمد بن يوسف الصيدالني بمكة حدثنا محمد بن عمرو العقيلي حدثنا عبد هللا بن 
احمد قال سمعت أبى يقول إسماعيل بن زكريا الخلقاني حديثه حديث مقارب أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا الحسين 

حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني حدثنا أبو الحسن الميموني قال قلت  بن على التميمي النيسابوري
ألبي عبد هللا إسماعيل بن زكريا كيف ھو قال لي اما األحاديث المشھورة التي يرويھا فھو فيھا مقارب الحديث 
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بن معين إسماعيل بن صالح ولكن ليس ينشرح الصدر له ليس يعرف ھكذا يريد بالطلب قال الميموني قلت ليحيى 
زكريا قال ھو ضعيف الحديث أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب 
بن سفيان قال قال الفضل بن زياد وسالت عبد هللا عن أبى شھاب وإسماعيل بن زكريا فقال كالھما ثقة وكان 

ال ان أبا شھاب دانه أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد األشناني قال سمعت إسماعيل اقدم رواية من مغيرة وأبى فروة ا
احمد بن محمد بن عبدوس يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين فإسماعيل بن زكريا 

ى أحب أحب إليك في الحديث أو يحيى بن زكريا قال لم اھما اخوان عندك قلت ال ولكني أردت في الحديث فقال يحي
إلى قلت يعنى يحيى بن زكريا بن أبى زائدة أخبرنا البرقاني أخبرنا الحسين بن على التميمي حدثنا أبو عوانة 
اإلسفراييني حدثنا الميمون قال قلت ألبي زكريا يعنى يحيى بن معين إسماعيل بن زكريا عن األعمش عن حبيب بن 

إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة اشھر فھي تطليقة  أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عمر وبن عباس قاال
بائنة قلت عنھما خالف ذا قال نعم سفيان وشعبة جميعا يرويان خالف ذا والحديث خطا قلت ممن اتى قال إسماعيل 
بن زكريا ھو ضعيف الحديث قلت فمنه اتى قال ال ھو مشھور عن األعمش قلت فمن األعمش اتى قال نعم كذا اظن 

تى من األعمش دفع إلى محمد بن احمد بن رزق كتابه الذي سمعه من مكرم بن احمد القاضي فنقلت منه ثم انه ا
أخبرني األزھري أخبرنا عبيد هللا بن عثمان بن يحيى حدثنا مكرم حدثنا يزيد بن الھيثم قال سمعت يحيى بن معين 

زكريا صالح الحديث قيل له فحجة ھو قال  يقول إسماعيل بن زكريا ليس به باس وقال في موضع آخر إسماعيل بن
الحجة شيء آخر أخبرنا الصيمرى حدثنا على بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن 
زھير قال سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن زكريا الخلقاني ثقة أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد 

عباس حدثنا احمد بن سعيد بن مرابا حدثنا عباس بن محمد قال سألت يحيى بن معين عن إسماعيل أخبرنا محمد بن ال
بن زكريا الخلقاني فقال ثقة أخبرنا على بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن إبراھيم الطرسوسي أخبرنا محمد بن 

يا الخلقاني صدوق أخبرني محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال إسماعيل بن زكر
األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال إسماعيل 
بن زكريا بن مرة مولى لبنى سواة بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة ويكنى أبا زياد وكان تاجرا في 

فة فنزل بغداد في ربض حميد بن قحطبة ومات بھا في أول سنة ثالث وسبعين الطعام وغيره وھو من أھل الكو
ومائة وھو بن خمس وستين سنة أخبرنا الصيمرى حدثنا الرازي حدثنا الزعفراني حدثنا احمد بن زھير حدثنا محمد 

بن أبى بكر  بن الصباح الدوالبي حدثنا إسماعيل بن زكريا مولى بنى أسد ومات سنة ثالث وسبعين أخبرنا الحسن
أخبرنا أبو سھل احمد بن محمد بن عبد هللا القطان حدثنا موسى بن ھارون أخبرني أبى عن أبى األحوص البغوي 

 قال مات إسماعيل بن زكريا سنة أربع وسبعين 

إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير أبو إبراھيم األنصاري مولى بنى زريق قارئ أھل مدينة رسول هللا صلى  - 3274
عليه و سلم وھو أخو محمد وكثير ويحيى ويعقوب بنى جعفر سمع عبد هللا بن دينار مولى بن عمر والعالء بن  هللا

عبد الرحمن مولى الحرقة وشريك بن عبد هللا بن أبى نمر وربيعة بن أبى عبد الرحمن وعمرو بن أبى عمرو وأبا 
ي وعبد هللا بن سعيد بن أبى ھند وداود بن قيس سھيل نافع بن مالك وحميد الطويل وسعد بن سعيد بن قيس األنصار

الفراء ومالك بن أنس روى عنه سريج بن النعمان الجوھري وسعيد بن سليمان الواسطي وسليمان بن داود الھاشمي 
ومحمد بن الصباح الدوالبي ويحيى بن أيوب العابد وداود بن عمر الضبي وأبو معمر الھذلى والھيثم بن خارجة 

كوني وأبو عمر الدروى وغيرھم وكان قد أقام ببغداد يؤدب على بن المھدى المعروف بابن زرة ولم وأبو ھمام الس
يزل بھا إلى حين وفاته أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن عمر بن برھان الغزال حدثنا احمد بن سلمان النجاد حدثنا 

العالء عن أبيه عن أبى ھريرة عن النبي إبراھيم بن إسحاق حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن جعفر عن 
صلى هللا عليه و سلم قال انا فرطكم على الحوض أخبرنا محمد بن الحسين القطان أخبرنا على بن إبراھيم حدثنا أبو 
احمد بن فارس حدثنا البخاري قال إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير مولى بنى زريق األنصاري المديني نسيد 

بغداد أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكى أخبرنا أبو العباس محمد القطواني كان يكون ب
بن إسحاق السراج قال سمعت أبا عمر حفص بن عمر الدوري قال إسماعيل بن جعفر يكنى أبا إبراھيم أخبرنا 
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حمد بن زھير قال سمعت الصيمرى حدثنا على بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا ا
مصعبا يقول إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير من رقيق عبد هللا بن الزبير فاقتسمھم الناس فانتموا إلى بنى زريق من 
األنصار ولم يكونوا عبيدا ولكنھم خافوا حيث أخذوا وأبى المغيرة ان يكتبھم في دعوة آل الزبير قال أنتم من 

ت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن جعفر ثقة مأمون قليل الخطا صدوق أخبرنا األنصار وقال احمد بن زھير سمع
احمد بن محمد األشناني قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول 

الصيرفي  قلت ليحيى بن معين فإسماعيل بن جعفر كيف ھو فقال ثقة أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل
قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب األصم يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين 
يقول إسماعيل بن جعفر اثبت من بن أبى حازم واثبت من الدراوردي ومن أبى ضمرة وقال العباس في موضع آخر 

ر ثقتان جميعا أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري سمعت يحيى يقول إسماعيل بن جعفر المدني وأخوه محمد بن جعف
أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر حدثنا بن الغالبي قال قال يحيى بن معين 
وإسماعيل بن جعفر وأخوه محمد بن جعفر ثقتان أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أبو القاسم موسى بن إبراھيم بن 

ر حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة قال سمعت عليا يعنى بن المديني يقول إسماعيل بن جعفر وأخوه النضر العطا
محمد بن جعفر المدنيان ثقتان أخبرنا على بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن إبراھيم الطرسوسي أخبرنا محمد بن 

بن جعفر ويحيى بن جعفر وكثير بن  محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال إسماعيل
جعفر كلھم صادقون من أھل المدينة أخبرني األزھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف الخشاب 
حدثنا الحسين بن فھم حدثنا محمد بن سعد قال إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير كان ثقة من أھل المدينة فقدم بغداد فلم 

نا أبو نعيم الحافظ حدثنا إبراھيم بن محمد بن يحيى حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفى يزل بھا حتى مات أخبر
 حدثنا حاتم بن الليث الجوھري حدثنا الھيثم بن خارجة قال مات إسماعيل بن جعفر ببغداد سنة ثمانين ومائة 

عنه سالم بن سليمان المدائني  إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن المدائني حدث عن جويبر بن سعيد روى - 3275
أخبرنا أبو يعلى احمد بن عبد الواحد الوكيل حدثنا كوھى بن الحسن الفارسي حدثنا احمد بن القاسم أخو أبى الليث 
الفرائضي حدثنا محمد بن حبش المامونى حدثنا سالم بن سليمان الثقفى حدثنا إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن 

 لضحاك عن بن عباس قال نزلت في على ثالثمائة آية المدائني عن جويبر عن ا

إسماعيل بن عياش بن سليم أبو عتبة العنسى من أھل حمص سمع محمد بن زياد األلھاني وشرحبيل بن  - 3276
مسلم وبحير بن سعد وأبا بكر بن عبد هللا بن أبى مريم ويحيى بن سعيد األنصاري وسھيل بن أبى صالح وعبد هللا 

حثيم روى عنه سليمان األعمش وفرج بن فضالة وعبد هللا بن المبارك ويزيد بن ھارون وأبو داود بن عثمان بن 
الطيالسي وعبد هللا بن صالح العجلي ومحمد بن بكار بن الريان وأبو إبراھيم الترجماني وداود بن عمرو الضبي 

وواله خزانة الكسوة وحدث ببغداد  والحسن بن عرفة العبدي وكان إسماعيل قد قدم بغداد على أبى جعفر المنصور
حديثا كثيرا أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدى البزاز أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن مخلد 
العطار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ويحيى بن سعيد األنصاري وعبد هللا 

عمر ان النبي صلى هللا عليه و سلم أھل حين استوت به راحلته أخبرني محمد بن الحسن  بن عمر عن نافع عن بن
بن احمد األھوازي أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الشافعي باألھواز حدثنا أبو عبيد محمد بن على اآلجري قال 

إسماعيل بن عياش قال أبو داود سمعته يعنى أبا داود السجستاني يقول قال يزيد بن ھارون ما رأيت عربيا احفظ من 
قدم إسماعيل قدمتين قدم ھو وجرير بن عثمان الكوفة في مساحة أرض حمص وقدمة قدمھا إلى بغداد سمع منه 
البغداديون وسمع يزيد بن ھارون من إسماعيل بن عياش ببغداد في القدمة األولى أخبرنا الحسين بن على الصيمرى 

ا محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا احمد بن زھير قال سمعت يحيى بن معين حدثنا على بن الحسن الرازي حدثن
يقول مضيت إلى إسماعيل بن عياش فرأيته قاعدا عند دار الجوھري على غرفة وما معه اال رجلين ينظران في 

فياخذون كتابه فرجعت ولم اسمع شيئا وكان يحدثھم بنحو من خمسمائة في اليوم أكثر أو أقل وھم أسفل وھو فوق 
كتابه فينسخونه من عدوة إلى الليل أخبرني الحسن بن محمد بن الخالل حدثنا يوسف بن عمر القواس قال سمعت أبا 
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طالب الحافظ يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول قدم علينا إسماعيل بن عياش 
اس صحيفة ورمى بھا إليھم فلم آخذ منھا شيئا ألني لم أكن فنزل شارع عمرو الرومي فقعد على روشن وقرا على الن

انظر فيھا أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن على الواسطي حدثنا عمر بن احمد الواعظ وأخبرنا عبيد هللا بن عمر 
يى بن بن احمد الواعظ حدثني أبى حدثنا محمد بن احمد بن محمويه بالبصرة حدثنا سليمان بن عبد الحميد حدثنا يح

صالح قال ما رأيت رجال أكبر نفسا من إسماعيل بن عياش كنا إذا أتينا إلى مزرعته ال يرضى لنا اال بالخروف 
والخبيص وسمعته يقول ورثت عن أبى أربعة آالف دينار فانفقتھا في طلب العلم أخبرنا احمد بن أبى جعفر أخبرنا 

ي حدثنا زكريا بن يحيى الحلواني أبو احمد حدثنا احمد بن يوسف بن احمد الصيدالني حدثنا محمد بن عمرو العقيل
سعد بن أبى مريم قال سمعت على بن عبد هللا بن جعفر يقول رجالن ھما صاحبا حديث بلدھما إسماعيل بن عياش 

بن وعبد هللا بن لھيعة أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب 
سفيان قال حدثنا الفضل يعنى بن زياد قال وقال احمد بن حنبل ليس أحد أروى لحديث الشاميين من إسماعيل بن 
عياش والوليد بن مسلم أخبرنا بشرى بن عبد هللا أخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان حدثنا محمد بن جعفر الراشدي 

خلف حدثنا عمر بن محمد الجوھري قاال أخبرنا أبو بكر وأخبرنا أبو إسحاق البرمكي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن 
األثرم قال سمعت أبا عبد هللا يسئل عن عبد العزيز بن عبيد هللا الذي روى عنه إسماعيل بن عياش فقال كنت اظن 
انه مجھول حتى سألت عنه بحمص فإذا ھو عندھم معروف وال اعلم أحدا روى عنه غير إسماعيل قال وقالوا ھو 

صھيب قيل ألبي عبد هللا أي شيء الحديث الذي رواه إسماعيل فأنكره عليه بن المبارك فقال كان بن المبارك من ولد 
كتب عن إسماعيل بن عياش بحمص عن عبد العزيز بن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر انه كان إذا صلى وحده أيام 

يز وعبيد هللا بن موسى بن عقبة عن نافع عن بن التشريق لم يكبر فلما جاء إسماعيل إلى ھنا حدث به عن عبد العز
عمر فذكر ذلك البن المبارك فقال موسى بن عقبة أعطانى كتابه ليس ھذا فيه قلت قد روى الحسن بن عرفة ھذا 
الحديث عن إسماعيل بن عياش اال انه جعل مكان عبد العزيز عبد هللا بن عمر العمرى كذلك أخبرناه أبو عمر بن 

احمد بن رزق ومحمد بن الحسين بن الفضل وعبد هللا بن يحيى السكري ومحمد بن محمد بن محمد  مھدى ومحمد بن
بن إبراھيم بن مخلد قالوا أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن 

ان في أيام التشريق إذا لم يصل في موسى بن عقبة وعبيد هللا بن عمر وعبد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر انه ك
الجماعة لم يكبر أيام التشريق أخبرني محمد بن الحسين القطان أخبرنا دعلج بن احمد أخبرنا احمد بن على األبار 
حدثنا الحسن بن على قال سمعت يزيد بن ھارون قال شھدت شعبة يسمع من الفرج بن فضالة عن إسماعيل بن 

ا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الشام عياش أخبرنا بن الفضل أخبرن
عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم وقال يعقوب سمعت أبا اليمان يقول كتبت كتب إسماعيل بن عياش ولم أدع 

رأ عليه قال فدعانى منھا شيئا في القراطيس وقدم خراساني وكلم إسماعيل ان يحتال له في نسخة تشترى وتق
إسماعيل فقال يا حكم انك لم تحج فھل لك أن تبيع الكتب من ھذا الخرساني وتحج وترجع فتكتب واقرأ عليك فقلت 
فلعلك تموت فقال استخر هللا وان قبلت منى فعلت ما أقول لك فبعت الكتب منه وكانت في قراطيس بثالثين دينارا 

وقرأھا على قال وكان أصحابنا لھم رغبة في العلم وطلب شديد بالشام وحججنا ورجعت وكتبت الكتب بدريھمات 
والمدينة ومكة وكانوا يقولون نجھد في الطلب ونتعب ابداننا ونغيب فإذا جئنا وجدنا كل ما كتبنا عند إسماعيل قال 

ما تكلموا قالوا  يعقوب وتكلم قوم في إسماعيل وإسماعيل ثقة عدل اعلم الناس بحديث الشام وال يدفعه دافع وأكثر
يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين أخبرنا محمد بن احمد بن رزق حدثنا إسماعيل بن على الخطبي قال قال أبو عبد 
الرحمن عبد هللا بن احمد بن حنبل قال أبى لداود بن عمرو الضبي وانا اسمع يا أبا سليمان كان يحدثكم إسماعيل بن 

ما رأيت معه كتابا قط فقال له لقد كان حافظا كم كان يحفظ قال شيئا كثيرا قال  عياش ھذه األحاديث بحفظه قال نعم
له كان يحفظ عشرة آالف قال عشرة آالف وعشرة آالف وعشرة آالف فقال له أبى ھذا كان مثل وكيع أخبرنا أبو 

ل سمعت عمر بن بحير القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا السراج بنيسابور قال سمعت أبا سعيد بن رميح يقو
يقول سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن إسماعيل بن عياش فقال إذا حدث عن أھل بلده فصحيح وإذا حدث عن 

 غير أھل بلده ففيه نظر 
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أخبرنا أبو بكر البرقاني أخبرنا الحسين بن على التميمي حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيني حدثنا أبو 
قال سألته يعنى احمد بن حنبل عن إسماعيل بن عياش فحسن روايته عن الشاميين وقال ھو فيھم بكر المروذي 

أحسن حاال مما روى عن المدنيين وغيرھم وأخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن محمد بن حسنويه الغوزمى أخبرنا 
ن إسماعيل بن عياش فقال عمن الحسين بن إدريس األنصاري حدثنا أبو داود سليمان بن األشعث قال وسألت احمد ع

حدث من مشايخھم قلت الشاميين قال نعم فأما حديث غيرھم عنده مناكير أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر 
حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال علي ضرب عبد الرحمن على حديث إسماعيل بن عياش وعلى حديث المبارك بن 

ن على السوذرجاني بأصبھان أخبرنا أبو بكر بن المقرئ حدثنا محمد بن الحسن بن فضالة أخبرنا عبد هللا بن احمد ب
على بن بحر حدثنا أبو حفص عمرو بن على قال كان عبد الرحمن ال يحدث عن إسماعيل بن عياش فقال له رجل 

ان إسماعيل بن مرة حدثنا أبو داود عن أبى عتبة فقال له عبد الرحمن ھذا إسماعيل بن عياش فقال له الرجل لو ك
عياش ما كنيته فسألت عنه أبا داود فقال حدثنا إسماعيل بن عياش أبو عتبة أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد األشناني 
قال سمعت احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين 

ال يكون به بأس أخبرنا الحسين بن على الطناجيري حدثنا عمر بن فإسماعيل بن عياش كيف ھو عندك قال أرجو ان 
احمد الواعظ حدثنا بن صدقة قال قال بن أبى خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن عياش ثقة والعراقيون 

د بن يكرھون حديثه أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا ھبة هللا بن محمد بن حبش الفراء حدثنا أبو جعفر محم
عثمان بن أبى شيبة قال وسمعت يحيى بن معين وذكر عنده إسماعيل بن عياش فقال كان ثقة فيما يروى عن 
اصحابه أھل الشام وما روى عن غيرھم فخلط فيھا أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد هللا بن شھريار األصبھاني أخبرنا 

بة قال سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن عياش سليمان بن احمد الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شي
ثقة فيما روى عن الشاميين واما روايته عن أھل الحجاز فان كتابه ضاع فخلط في حفظه عنھم أخبرني عبد هللا بن 
يحيى السكري أخبرنا محمد بن عبد هللا الشافعي حدثنا جعفر بن محمد األزھر حدثنا أبى الغالبي قال سمعت يحيى 

ن يقول إسماعيل بن عياش ثقة في أھل الشام واما ما روى عن غيرھم ففيه شيء أخبرنا على بن الحسين بن معي
حدثنا عبيد هللا بن محمد بن إسحاق البزاز حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي حدثني عباس ھو بن محمد الدوري قال 

ى في أھل الشام من بقية وقال يحيى سمعت يحيى يقول إسماعيل بن عياش ثقة قال يحيى كان إسماعيل أحب إل
إسماعيل بن عياش أحب إلى من فرج بن فضالة أخبرني على بن محمد بن الحسن المالكي أخبرنا عبد هللا بن عثمان 
الصفار أخبرنا محمد بن عمران الصيرفي حدثنا عبد هللا بن على المديني قال وسألته يعنى أباه عن إسماعيل بن 

عين يقول ھو ثقة فيما يروى عن أھل الشام واما ما روى عن غير أھل الشام ففيه شيء عياش قلت ان يحيى بن م
فضعفه فيما روى عن أھل الشام وغيرھم وقال عبد هللا في موضع آخر سمعت أبى يقول ما كان أحد اعلم بحديث 

اق وحدثنا عنه عبد أھل الشام من إسماعيل بن عياش لو ثبت على حديث أھل الشام ولكنه خلط حديثه عن أھل العر
الرحمن ثم ضرب على حديثه قال وسمعت أبى يقول إسماعيل بن عياش عندي ضعيف وحدث عنه عبد الرحمن بن 
مھدى قديما وتركه أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا موسى بن إبراھيم بن النضر حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة 

عياش فقال كان يوثق فيما يروى عن اصحابه أھل الشام فاما ما  قال سألت عليا يعني بن المديني عن إسماعيل بن
يروى عن غير أھل الشام ففيه ضعف أخبرني أبو القاسم األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد 
بن احمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدي قال وإسماعيل بن عياش ثقة عند يحيى بن معين واصحابنا فيما روى عن 

لشاميين خاصة وفى روايته عن أھل العراق وأھل المدينة اضطراب كثير وكان عالما بناحيته أخبرنا بن الفضل ا
القطان أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا سھل بن احمد الواسطي حدثنا أبو حفص عمرو بن على قال وإسماعيل 

مثل ھشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسھيل  بن عياش إذا حدث عن أھل بالده فصحيح وإذا حدث عن أھل المدينة
بن أبى صالح فليس بشيء أخبرنا احمد بن أبى جعفر أخبرنا يوسف بن احمد الصيدالني حدثنا محمد بن عمرو 
العقيلي حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن على حدثنا أبو صالح الفراء قال قلت ألبي إسحاق الفزاري انى 

بحمص وثم رجل يقال له إسماعيل بن عياش فأسمع منه قال ذاك رجل ال يدرى ما يخرج  أريد مكة واريد ان أمر
من رأسه أخبرنا البرقاني أخبرنا احمد بن سعيد بن سعد حدثنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي حدثنا أبى قال 

سوسي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف أخبرنا على بن طلحة المقرئ أخبرنا محمد بن إبراھيم الطر



135 

 

محمد بن داود الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال إسماعيل بن عياش ضعيف الحديث أخبرني 
محمد بن الحسين القطان أخبرنا دعلج بن احمد أخبرنا احمد بن على األبار قال سألت عمرو بن عثمان عن إسماعيل 

مانين قال وقال لي أبى قال لي بن عيينة مولد بن عياش قبل ست بن عياش متى مات فقال سنة إحدى أو اثنتين وث
 قال وكيف ذھب عنه أصحابنا وانا مولدي سنة ثمان 

قال قلت يا أبا محمد وأنت بكرت أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا إسماعيل بن على الخطبي وأبو على بن 
عياش يعنى إسماعيل سنة ست ومائة أخبرني الطناجيري الصواف قاال حدثنا عبد هللا بن احمد قال قال أبى ولد بن 

حدثنا عمر بن احمد الواعظ حدثنا إسحاق بن موسى الرملي قال سمعت محمد بن عوف يقول سمعت يزيد بن عبد 
ربه يقول كان مولد إسماعيل بن عياش سنة اثنتين ومائة ومات سنة إحدى وثمانين ومائة أخبرني محمد بن الحسين 

أخبرنا احمد بن على األبار حدثنا الحسن بن على قال سمعت حيوة يقول مات إسماعيل بن عياش سنة أخبرنا دعلج 
إحدى وثمانين أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت الحجاج بن محمد 

ست مضت من جمادى قرأت على الخوالني قال مات إسماعيل بن عياش سنة إحدى وثمانين ومائة يوم الثالثاء ل
الحسن بن أبى بكر عن احمد بن كامل القاضي قال مات أبو عتبة إسماعيل بن عياش الحمصي األزرق عنسى في 
سنة إحدى وثمانين ومائة وكان قد نزل ببغداد وواله المنصور خزانة الكسوة أخبرنا أبو خازم محمد بن الحسين بن 

بن أبى أسامة الحلبي وأخبرني الطناجيري حدثنا عمر بن احمد قاال حدثنا محمد الفراء أخبرنا الحسين بن على 
موسى بن القاسم حدثنا عبد هللا بن محمد قال قال بن سعد إسماعيل بن عياش الحمصي ويكنى أبا عتبة توفى سنة 

ي كتابه إلينا من اثنتين وثمانين ومائة أخبرني الحسن بن أبى بكر قال أخبرنا محمد بن إبراھيم بن عمران الجوري ف
شيراز أخبرنا احمد بن حمدان بن الخضر حدثنا احمد بن يونس الضبي حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة اثنتين 
وثمانين ومائة فيھا مات إسماعيل بن عياش الحمصي يكنى أبا عتبة أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه أخبرنا عبد هللا بن 

وازي حدثنا خليفة بن خياط قال مات إسماعيل بن عياش سنة اثنتين وثمانين محمد بن جعفر حدثنا عمر بن احمد األھ
 ومائة 

إسماعيل بن إبراھيم بن مقسم أبو بشر األسدي موالھم ويعرف بابن علية من أھل البصرة واصله كوفى  - 3277
ني وبن عون سمع من أبى التياح الضبعي حديثا واحدا وروى الكثير عن عبد العزيز بن صھيب وأيوب السختيا

وسليمان التيمي وداود بن أبى ھند وحميد الطويل وعبد هللا بن أبى نجيح وسھيل بن أبى صالح وليث بن أبى سليم 
وغيرھم حدث عنه بن جريح وشعبة وإبراھيم بن طھمان وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مھدى وأحمد بن حنبل 

بن رشيد وأحمد بن منيع وبندار بن بشار ومحمد بن ويحيى بن معين وعلى بن المديني وزھير بن حرب وداود 
المثنى ويعقوب الدورقي والحسن بن عرفة في آخرين ولى بن علية المظالم ببغداد في أيام ھارون الرشيد وحدث بھا 
إلى ان توفى أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدى قال حدثنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن 

سماعيل المحاملي إمالء حدثنا يعقوب بن إبراھيم بن كثير الدورقي حدثنا بن علية حدثنا معمر عن فراس عن إ
الشعبي عن أبى بردة عن أبى موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثالثة يؤتون اجورھم مرتين رجل آمن 

تاديبھا ثم اعتقھا فتزوجھا وعبد مملوك أحسن عبادة  بالكتاب األول والكتاب اآلخر ورجل كانت له امة فادبھا فأحسن
ربه ونصح لسيده أخبرنا محمد بن احمد بن رزق ومحمد بن الحسين بن الفضل في آخرين قالوا أخبرنا إسماعيل بن 
محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن إبراھيم بن علية وعبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث 

سليم عن أبى عثمان عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال كل مسكر حرام وما  بن أبى
اسكر الفرق فالحسوة حرام أخبرنا احمد بن عبد هللا بن الحسين بن إسماعيل المحاملي أخبرنا محمد بن عبد هللا بن 

أخبرنا عبد العزيز بن صھيب عن أنس بن مالك قال  إبراھيم الشافعي حدثنا موسى بن سھل حدثنا إسماعيل بن علية
نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان يتزعفر الرجل أخبرناه احمد بن عمر بن روح النھرواني أخبرنا عبيد هللا 
بن محمد بن عابد الخالل حدثنا أبو العباس احمد بن محمد البراثي حدثنا على بن الجعد أخبرنا شعبة عن إسماعيل 

إبراھيم بن علية عن عبد العزيز بن صھيب عن أنس بن مالك قال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن بن 



136 

 

التزعفر أخبرنا الحسن بن على الجوھري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا احمد بن معروف الخشاب حدثنا الحسين بن 
الرحمن بن قطبة األسدي أسد خزيمة من أھل  فھم حدثنا محمد بن سعد قال إسماعيل بن إبراھيم بن مقسم مولى عبد

الكوفة وكان مقسم من سبى القيقانية ما بين خراسان وزابلستان وكان إبراھيم بن مقسم تاجرا من أھل الكوفة وكان 
يقدم البصرة بتجارته فيبيع ويرجع فتخلف فتزوج علية بنت حسان موالة لبنى شيبان وكانت امرأة نبيلة عاقلة برزة 

بالعوقة تعرف بھا وكان صالح المري وغيره من وجوه البصرة وفقھائھا يدخلون عليھا فتبرز لھم وتحادثھم لھا دار 
وتسائلھم فولدت إلبراھيم إسماعيل سنة عشر ومائة فنسب إليھا واقام بالبصرة وولدت إلبراھيم بعد إسماعيل ربعى 

يث حجة وقد ولى صدقات البصرة وولى ببغداد بن إبراھيم وكان إسماعيل يكنى أبا بشر وكان ثقة ثبتا في الحد
المظالم في آخر خالفة ھارون ونزل ھو وولده بغداد واشترى بھا دارا وتوفى ببغداد ودفن في مقابر عبد هللا بن مالك 
وصلى عليه ابنه إبراھيم بن إسماعيل أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكى أخبرنا محمد 

إسحاق السراج قال سمعت إسماعيل بن أبى الحارث يقول حدثنا احمد بن حنبل قال ولد بن علية سنة عشر ومائة بن 
أخبرنا احمد بن أبى جعفر أخبرنا محمد بن عدى البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن على اآلجري قال 

ه بن علية ھو رجل من أھل الكوفة بزاز ھو سمعت أبا داود سليمان بن األشعث قال كان بن علية يكره ان يقال ل
مولى بنى أسد قال وسمعت أبا داود يقول إسماعيل بن علية ولى المظالم أخبرنا أبو الحسين بن بشران إجازة أخبرنا 
دعلج بن احمد قال سمعت احمد بن سلمة قال سمعت العالء بن عمرو يقول إسماعيل بن إبراھيم يقول من قال بن 

نى قلت وزعم على بن حجر ان علية ليست أمه وانما ھي جدته أم أمه وقد سقنا الخبر بذلك في كتاب علية فقد اغتاب
الجامع أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا إبراھيم بن محمد المزكى أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت مؤمال 

نه أربعة أحاديث فقلت ذا شيخ فلما يعنى بن ھشام يقول سمعت إسماعيل يقول لقيت محمد بن المنكدر وسمعت م
قدمت البصرة فإذا أيوب يقول حدثنا محمد بن المنكدر أخبرنا احمد بن محمد العتيقي حدثنا محمد بن العباس الخزاز 
حدثنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجالب قال سمعت إبراھيم الحربي يقول سمعت عبيد هللا بن عائشة يقول قال لي 

ى علية بابنھا فقالت ھذا ابنى يكون معك ويأخذ باخالقك قال وكان من أجمل غالم بالبصرة قال عبد الوارث اتتن
فكنت إذا مررت بقوم جلوس قلت له تقدم فكنت أجيء بعده إلى المحدث قال إبراھيم فخرج بن علية وأھل البصرة ال 

ى حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن يشكون انه اثبت من عبد الوارث أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثنا أب
محمد حدثني أبو بكر بن أبى األسود وأخبرني األزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخالل حدثنا محمد بن احمد بن 
يعقوب حدثنا جدي حدثني أبو بكر بن أبى األسود قال سمعت غندرا يقول نشأت في الحديث يوم نشأت وليس أحد 

سماعيل بن علية أخبرنا بن الفضل حدثنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه أخبرنا يعقوب بن يقدم في الحديث على إ
سفيان حدثني محمد يعنى بن عبد الرحيم قال قال على ما أقول ان أحدا اثبت في الحديث من إسماعيل قال على قال 

أى عبد الرحمن إلسماعيل كتابا يحيى انا لم ار إسماعيل يطلب الحديث وكنا نعلم به قد سمع وترك قال على وما ر
قط أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرئ على أبى إسحاق إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكى وانا اسمع حدثكم أبو 
العباس السراج قال سمعت زياد بن أيوب قال ما رأيت البن علية كتابا قط وكان يقال بن علية يعد الحروف أخبرنا 

راھيم بن يحيى أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفى قال سمعت عبيد هللا بن جرير بن جبلة يقول أبو نعيم الحافظ حدثنا إب
قال أبو سلمة قال وھيب حفظ إسماعيل بن علية وكتاب عبد الوھاب وأخبرنا أبو نعيم أخبرنا إبراھيم قال أخبرنا 

بن علية وعبد الوارث ويزيد بن محمد بن إسحاق حدثنا قتيبة بن سعيد قال كانوا يقولون الحفاظ أربعة إسماعيل 
زريع ووھيب أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا على ھو 
بن المديني قال سمعت يحيى يقول إسماعيل بن علية اثبت من وھيب أخبرنا بن الفضل أخبرنا عبد هللا بن جعفر 

الرحيم قال سمعت عليا قال سمعت حاتم بن وردان قال كان يحيى وإسماعيل  حدثنا يعقوب حدثني محمد بن عبد
ووھيب وعبد الوھاب يجلسون إلى أيوب وإذا قاموا جلسوا كلھم حول إسماعيل يسألونه كلھم كيف قال قال وبن علية 

لى اآلجري قال يرد أخبرنا احمد بن أبى جعفر أخبرنا محمد بن عدى البصري في كتابه حدثنا أبو عبيد محمد بن ع
سمعت أبا داود يقول ارواھم عن الحريري إسماعيل بن علية أخبرنا أبو القاسم ھبة هللا بن الحسن بن منصور 
الطبري أخبرنا على بن محمد بن عمر أخبرنا عبد الرحمن بن أبى حاتم حدثنا احمد بن سنان قال سمعت عبد 
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ألزھري حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن احمد الرحمن بن مھدى يقول بن علية اثبت من ھشيم أخبرني ا
 بن يعقوب 

حدثنا جدي قال حدثني الھيثم بن خالد قال اجتمع حفاظ أھل البصرة فقال أھل الكوفة ألھل البصرة نحوا عنا 
بو إسماعيل وھاتوا من شئتم أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق أخبرنا القاضي أ

بكر يوسف بن القاسم الميانجي قال قال أبو بكر بن أبى داود سمعت أبى يقول أخطأ الناس اال بشر بن المفضل 
وإسماعيل بن علية أخبرنا البرقاني قال قرئ على عمر بن نوح البجلي وانا اسمع سمعت عبد هللا بن سليمان يقول 

ماعيل بن علية وبشر بن المفضل وأخبرنا أبو سعد الماليني سمعت أبى يقول ما أحد من المحدثين اال وقد أخطأ اال إس
قراءة أخبرنا عبد هللا بن عدى الحافظ أخبرنا الحسن بن على بن زفر قال سمعت عباس بن عبد العظيم يقول سمعت 
على بن المديني يقول المحدثون صحفوا واخطؤوا ما خال أربعة يزيد بن زريع وبن علية وبشر بن المفضل وعبد 

ارث بن سعيد أخبرنا محمد بن احمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي أخبرني يحيى بن منصور القاضي الو
حدثنا احمد بن سلمة قال سمعت احمد بن سعيد الدارمي يقول ال يعرف البن علية غلط اال في حديث جابر حديث 

محمد بن احمد بن رزق وعلى بن محمد بن عبد المدبر جعل اسم الغالم اسم المولى واسم المولى اسم الغالم أخبرنا 
هللا المعدل قاال أخبرنا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل قال قال أبى كان حماد بن زيد ال 
يعبأ إذا خالفه الثقفى ووھيب وكان يھاب أو يتھيب إسماعيل بن علية إذا خالفه أخبرنا أبو نعيم حدثنا إبراھيم بن 

مد بن يحيى أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفى قال سمعت زياد بن أيوب يقول سمعت يزيد بن ھارون يقول وذكر مح
حديثا عن حماد بن زيد عن أيوب عن مجاھد قال خرجه علينا علي فقلت له بن علية رواه عن أيوب عن مجاھد قال 

يوب مثل حماد فقلت إنما قلت بن علية فقال خرجه علي قال وظن انى قلت بن عيينة فقال ليس بن عيينة عندنا في أ
بن علية بن علية ثم سكت أخبرنا الصيمرى حدثنا على بن الحسن الرازي حدثنا محمد بن الحسين حدثنا احمد بن 
زھير حدثنا يحيى بن معين قال سمعت من سأل عبد الرحمن بن مھدى عن إسماعيل بن علية فقال ثقة قال احمد بن 

ببغداد ودفن في مقابر عبد هللا بن مالك أخبرنا البرقاني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن خميرويه زھير يقال انه مات 
الھروي أخبرنا الحسين بن إدريس قال سمعت بن عمار يقول إسماعيل بن علية كنيته أبو بشر وكان حجة قرأت 

حدثنا جعفر بن درستويه حدثنا بن على البرقاني عن محمد بن العباس قال حدثنا احمد بن محمد بن مسعدة الفزاري 
المرزبان حدثنا احمد بن محمد بن القاسم بن محرز قال سمعت يحيى بن معين يقول بن علية كان ثقة مأمونا صدوقا 
مسلما ورعا تقيا أخبرنا محمد بن احمد بن رزق أخبرنا أبو على بن الصواف حدثنا عبد هللا بن احمد بن حنبل قال 

حباب افدنى عن بن علية قال فأتيته بكتب من حديث إسماعيل فجعل ال يكاد يكتب اال آراء قال أبى لي زيد بن ال
الرجال الشيء الصغير بن عون عن محمد وخالد عن أبى قالبة ورأى الرجال ثم ذھب إلى بن علية فسأله عن تلك 

نا البرقاني أخبرنا محمد عبد األحاديث وكان بن علية يحب إذا سئل أن يسأل عن األحاديث المسندة أو اإلسناد أخبر
الرحمن بن عمر الخالل قال سمعت أبا بكر بن شيبة يقول سمعت عبد هللا بن احمد بن حنبل يقول سمعت أبى يقول 
فاتنى مالك فاخلف هللا على سفيان بن عيينة وفاتنى حماد بن زيد فاخلف هللا على إسماعيل بن علية أخبرنا محمد بن 

والحسن بن أبى بكر قاال أخبرنا أبو سھل احمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان حدثنا  الحسين بن محمد المتوثي
عبد الكريم بن الھيثم قال سمعت عبيد بن يعيش يقول سمعت يونس بن بكير يقول سمعت شعبة يقول بن علية سيد 

 .المحدثين أخبرنا البرقاني قال قرأت على زاھر السرخسي 
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