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  تاريخ بغداد

  الجزءالثامن

 حماد سمعت قال مسلم بن عفان حدثني إبراھيم بن مداح حدثنا موسى بن عمران حدثنا الدغولي الرحمن عبدحدثنا 
 أخبرني إبراھيم بن احمد يعنى هللا عبد أبو قال عبيد بن يونس بشمائل علية بن إسماعيل نشبه كنا يقول سلمة بن

 قاال بشران بن الحسين وأبو رزقويه بن الحسن أبو أنبأنا سنة عشرين منذ يضحك لم علية بن ان أصحابنا بعض
 يقول زرارة بن عمرو بن سمعت قال النيسابوري سلمة بن احمد الفضل أبا سمعت قال احمد بن علجد أخبرنا
 بن محمد أخبرنا فيھا تبسم رايته فما سنين سبع وصحبته فيھا ضحك رايته فما سنة عشرة أربع علية بن صحبت
 عند بت قال المديني بن حدثنا ءالبرا بن احمد بن محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا قراءة رزق بن احمد

 الواسطي على بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا قط ضحك رايته وما القرآن ثلث يقرأ فكان ليلة علية بن إسماعيل
 بن مسبح حدثنا قلب بن محمد بن يحيى الحسين أبو حدثنا الفارسي محمد بن احمد بن إبراھيم الفوارس أبو حدثنا
 كان المبارك بن هللا عبد ان زيد بن وحماد سلمة بن حماد حدثنا عائشة بن حفص بن محمد بن هللا عبيد حدثنا حاتم
 عيينة بن وسفيان الثوري سفيان فقال الخمسة من محمد أبا يا له فقيل اتجرت ما خمسة لوال يقول وكان البز في يتجر

 أخذ شيء من ربح فكلما اسانخر إلى فيتجر يخرج وكان قال علية وبن السماك بن ومحمد عياض بن والفضيل
 ولم يأته فلم القضاء علية بن ولى قد له فقيل سنة فقدم قال الخمسة إخوانه به يصل والباقي الحج ونفقة للعيال القوت
 فلم رأسه على فتنكس إليه فركب قدم قد المبارك بن ان علية بن فبلغ سنة كل في بھا يصله كان التي بالصرة يصله
 بطاعته هللا اسعدك الرحيم الرحمن هللا بسم رقعة إليه كتب غد من كان فلما فانصرف يكلمه ولم اسار هللا عبد به يرفع

 واجدا ورايتك تكلمنى فلم أمس وجئتك بھا اتبرك وصلتك لبرك منتظرا كنت قد بحياطته وحاطك بحفظه وتوالك
 والقرطاس بالدواة دعا المبارك بن هللا عبد على الرقعة وردت فلما منه إليك اعتذر حتى منى رأيت شيء فأى على
...  بازيا له الدين جاعل يا...  الرحيم الرحمن هللا بسم إليه كتب ثم العصا له نقشر ان اال الرجل ھذا يأبى وقال

...  ما بعد بھا مجنونا فصرت... ...  بالدين تذھب بحيلة...  ولذاتھا للدنيا احتلت... ...  المساكين أموال يصطاد
 عن...  سردھا في رواياتك أين... ...  السالطين أبواب لترك...  سردھا في رواياتك أين... ...  للمجانين دواء كنت
 على علية بن وقف فلما...  الطين في العلم حمار زل...  باطل فماذا اكرھت قلت ان... ...  سيرين وبن عون بن
 اصبر ال فانى شيبتى ارحم هللا هللا المؤمنين ميرأ يا وقال ھارون بساط فوطىء القضاء مجلس من قام األبيات ھذه

 بعبد اتصل فلما القضاء من فأعفاه هللا انقذك انقذنى هللا هللا فقال عليك اغرى المجنون ھذا لعل ھارون له فقال للخطأ
 احمد بن محمد حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا بالصرة إليه وجه ذلك المبارك بن هللا
 ھذه المبارك بن هللا عبد إليه كتب البصرة صدقات علية بن ولى لما قال سليمان بن محمد بن محمد أخبرنا البراء بن

 بھا مجنونا فصرت بالدين تذھب بحيلة ولذاتھا للدنيا احتلت المساكين أموال يصطاد بازيا له الدين جاعل يا األبيات
 وبن عون بن عن سردھا في رواياتك أين السالطين أبواب اتيان في القولو رواياتك أين للمجانين دواء كنت ما بعد

  الطين في العلم حمار زل كذا فماذا اكرھت كنت ان سيرين

 بعد ضحك رايته وما علية بن عند بت قال المديني بن على أخبرنا البراء بن وقال ويبكى يقرأھا علية بن فجعل قال
 بن احمد نصر أبو أخبرنا الدقاق هللا عبد بن محمد بن الحسين بن احمد نالحس أبو أخبرنا البصرة صدقات توليه
 بن يعين عليا سمعت قال شادويه بن سھل أخبرنا الخيام بن محمد بن خلف أخبرنا البخاري شجاع بن احمد بن محمد
 إذا وكيع فقال منزله إلى يرده من يحتاج الحمار على يحمل حتى النبيذ يشرب علية بن رأيت لوكيع قلت يقول خشرم
 والبصرى تدينا يشرب الكوفى قال وكيف قلت تتھمه فال يشرب الكوفى رأيت وإذا فاتھمه يشرب البصري رأيت
 على سمعت قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا المزكى محمد بن إبراھيم حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا تدينا يتركه
 يونس بشمائل اال علية بن إسماعيل شمائل نشبه كنا ما قال سلمة بن ادحم حدثنا عفان حدثنا قال المغيرة بن سھل بن
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 من شاب وھو علية بن وكان عفان قال أحدث ما أحدث حتى أخرى مرة عفان قال فيه دخل فيما دخل حتى عبيد بن
 حدثنا جعفر أبى بن احمد أخبرنا القرآن في بالكالم يتعلق شيء علية بن على حفظ الذي والحدث قلت بالبصرة العباد
 فقال يعقوب أبو وسأله الحربي إبراھيم قال قال الجالب إسحاق بن سليمان أيوب أبو حدثنا الخزاز العباس بن محمد
 أخطأت اعلم لم هللا إلى تائب انا فقال قلت أيش شتمه أي وكذا كذا بن يا له فقال ھارون بن محمد على علية بن دخل
 طير من فرقان أو غيايتان أو غمامتان كأنھما القيامة يوم عمران وآل البقرة تجيء الحديث بھذا حدث كان إنما فقال

 مخلوق القرآن يقول انه فقيل تكلما فكيف نعم قال لسانان الھما علية البن فقيل قال صاحبھما عن يحاجان صواف
 حدثنا قال أخبرھم يالقرش سليمان بن خيثمة ان يذكر الدمشقي عثمان بن الرحمن عبد محمد أبو إلى كتب غلط وانما
 معاوية بن زھير عن يحدث ان فأراد الخزاعي سلمة بن منصور سلمة أبى مع كنا قال طالب أبى بن يحيى بكر أبو

 أردت قال ثم زھير مثل علية بن إسماعيل يكون ان كرامة وال ال فقال علية بن إسماعيل حدثنا فقال لسانه فسبقه
 عبد أخبرنا الفضل أخبرنا إسماعيل يعنى استتبته وهللا انا قال ثم يفارقه ال كمن الذنب قارف من ليس قال ثم زھيرا
 وھيب عن حنبل بن احمد هللا عبد أبا سألت قال زياد بن الفضل حدثني سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا

 وھيبا يختار دىمھ بن الرحمن عبد كان وھيب فقال اختلفا إذا إليك أحب أيھما قلت علية بن إبراھيم بن وإسماعيل
 قلت مات ان إلى به تكلم الذي الكالم من وضيعا إسماعيل زال ما شيء كل في قال حفظه في قلت إسماعيل على
 مات ان إلى ذاك كالمه بعد الحديث ألھل من مبغضا زال ما ولكن بلى فقال الناس رؤوس على وتاب رجع قد أليس
 وجعل إليه زحف رآه فلما قال اعرفه نعم قلت ھارون بن لي قال ثم ھارون بن محمد على ادخل انه بلغني ولقد
 زلة فداه هللا جعله عالم من زلة فداه هللا جعله له يقول إسماعيل وجعل قال القرآن في تتكلم بن يا بن يا له يقول محمد
 بھا له يغفر ان هللا لعل هللا عبد أبو لي قال ثم إسماعيل يحكى كأنه كالمه وفخم مرة غير هللا عبد أبو ردده عالم من
 يعنى ثبت ھو بعد قال ثم إسماعيل على النكاره له يغفر ان هللا لعل وقال الكالم ردد ثم ھارون بن محمد يعنى

 فقال اسود وجھه كان المنام في رايته لقد ابدا إسماعيل قلبي يحب ال قال الوھاب عبد ان هللا عبد أبا يا قلت إسماعيل
 رآني فلما إسماعيل على فادخلنى يختلف األنصار من رجل معنا كان قال ثم الوھاب عبد هللا عافى هللا عبد أبو

 ثم اغيب ان اال سنين عشر لزمته لقد الكالم ذاك بعد الحديث ألھل مبغضا يزل فلم على ھذا ادخل من وقال غضب
  يتلھف كأنه رأسه يحرك جعل

 كل في اإلنصاف أحسن ما بالشفاعات يحدث انك قال ينصف ال كان كيف قلت الحديث في ينصف ال وكان قال ثم
 أكثر أيوب في زيد بن حماد يقول حرب بن سليمان سمعت قال يعقوب حدثنا هللا عبد أخبرنا الفضل بن وأخبرنا شيء
 ما فيه يجيء ھذا ومثل بحفظى موته يعد أيوب حديث كتبت قال فقد الوارث عبد اما قال أيوب عن روى من كل من

 يعرض فكان إسماعيل واما سوقه شغله قد تاجرا كان انه به يعرض انه اال خالد بن وھيب على يثنى وكان يجيء
 قال حتى عليه يابى وسليمان ويعظمه إسماعيل أمر ويفخم يكلمه بغداد أھل من وكھل يوما فحضرته فيه دخل فيما
 إذا كنت أيوب أبا يا لبغداديا فقال المذاھب أراد األمانة أخذ من وعن المسكر شرب في اليكم فرخص اليكم صار
 من ينسلخ ان ينبغي وكان سليمان فقال الخشوع رأيت قفاه في نظرت وإذا الوقار ذاك رأيت وجھه في نظرت
 على بن الحسن أخبرنا الحق أھل قول القرآن في علية بن عن روى وقد قلت عون وبن ويونس أيوب مجالسة

 يزيد بن الصمد عبد حدثنا قال الجبار عبد بن الحسن بن احمد حدثنا الحافظ المظفر بن محمد أخبرنا الجوھري
 أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا مخلوق غير هللا كالم القرآن يقول علية بن إسماعيل سمعت قال مردويه
 منه سمعته ومائة عشر سنة ولد يعنى علية وبن قال هللا عبد أبو حدثني قال إسحاق بن حسن حدثنا احمد بن عثمان
 بن بشر حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا الرزاز احمد بن على أخبرنا وتسعين ثالث سنة ومات
 نعيم أبو أخبرنا وتسعين ثالث سنة ومات ومائة عشر سنة علية بن إسماعيل وولد قال على بن عمرو حدثنا موسى
 بن ومحمود أيوب بن زياد سمعت قال سراجال إسحاق بن محمد أخبرنا يحيى بن محمد بن إبراھيم حدثنا الحافظ
 حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا وتسعين ثالث سنة علية بن مات يقوالن خداش
 دفنا فقال الحنان راشد علينا فقدم ومائة وتسعين ثالث سنة بمكة كنا قال فضيل بن محمد حدثني سفيان بن يعقوب

 عبد حدثنا األزھري أخبرني أيام تسعة سرنا وقال القعدة ذي من بقين ست أو لخمس الخميس يوم علية بن إسماعيل



4 
 

 يوم توفى جدا ثبت علية بن إسماعيل قال جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا عمر بن الرحمن
  ببغداد األربعاء يوم ودفن ومائة وتسعين ثالث سنة القعدة ذي من خلت ليلة عشرة لثالث الثالثاء

 الملك وعبد خالد أبى بن وإسماعيل عروة بن ھشام عن حدث الكوفى الغنوي إسحاق أبو أبان بن إسماعيل - 3278
 الثلج أبى بن هللا عبد بن ومحمد الجوھري سعيد بن إبراھيم عنه روى الثوري وسفيان كدام بن ومسعر جريج بن

 بھا وحدث بغداد وقدم الرواية في الحال سيء وكان الفحام الوليد بن وأحمد المؤدب يزيد بن هللا عبد بن وأحمد
 المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا عنه الرواية واطرحوا منه السماع فتجنبوا فيھا كذبه الناس تبين أحاديث
 عروة عن ھشام حدثنا أبان بن إسماعيل حدثنا الفحام الوليد بن احمد حدثنا الرزاز البختري بن عمرو محمد أخبرنا
 بن الحسن بن على أخبرني العصر بعد ركعتين عندي قط سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ترك ما قالت عائشة عن

 قال إسحاق بن حنبل حدثنا الصابوني شعيب بن محمد بن عمر حدثنا الحسن بن إبراھيم بن احمد أخبرنا الدقاق محمد
 ھو فإذا فطر كتاب اعطانا فقال الغنوي أبان بن إسماعيل عن اسمع ناوا حنبل بن محمد بن احمد هللا عبد أبو سئل
 فيه يصف فقال ذاك كيف هللا عبد ألبي فقيل الخضرة لبس في على عن الطفيل أبى عن فطر فيه ملحق عتيق كتاب
 ھذا في رهأناظ شيء أي قال فناظرته العنبري عباس له قال الكتاب فرددت هللا عبد أبو قال كان وما زبيدة بن محمد
 أخبرنا المعدل محمد بن علي أخبرنا بعد آته فلم قال األحاديث ھذه أطلب كنت إني كتابا إلي فكتب هللا عبد أبو قال

 كتبنا فقال الغنوي أبان بن إسماعيل عن أبي سألت قال إجازة احمد بن هللا عبد أخبرنا قال الحسن بن احمد بن محمد
 فتركناه غيره أو فطر عن قال أراه موضوعة أحاديث الخضرة في بأحاديث حدث ثم وغيره عروة بن ھشام عن عنه

 بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمرى علي بن الحسين أخبرني
 قال علي عن الطفيل أبي عن فطر عن حديثا الغنوي أبان بن إسماعيل وضع يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير
 معين بن يحيى أخت بن هللا عبد بن إسحاق عن بلغني شيء منه يكن لم حديثا الخضرة يلبس العباس ولد من السابع
 إلى أبان بن إسماعيل جاء لما باطل حديث فقال ودجيل دجلة بين مدينة تبنى جرير حديث عن زكريا أبا سألت قال
 فدفع مسعر من قال ھذا سمعت ممن احمد له فقال مسعر عن الحديث بھذا حدث قد ھو فإذا وغيره احمد جاءه ھنا ھا

 الخالل عمر بن الرحمن عبد أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا الساعة إلى عنه حدث وما إليه الكتاب
 يقول معين بن يحيى سمعت قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا
 سمعت قال محمد بن العباس حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبد أخبرنا الحديث يضع أبان بن إسماعيل كان
 بن علي أخبرني ثقة الوراق أبان بن وإسماعيل حديثه يكتب ال كذاب الغنوي أبان بن إسماعيل يقول معين بن يحيى
 المديني بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد
 عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا جدا وضعفه وتركته عنه فكتبت الغنوي أبان بن إسماعيل وأما يقول أبي سمعت قال

 عبد نب احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد أخبرنا الواحد
 عروة بن وھشام خالد أبي بن عن يحدث الحديث ضعيف أبان بن إسماعيل قال أبي حدثني العجلي صالح بن هللا

 بن الوھاب عبد حدثنا بدمشق لفظا الكتاني علي بن احمد بن العزيز عبد محمد أبو حدثنا شيئا عنه نكتب ولم أدركناه
 العصار عيسى بن القاسم بكر أبو حدثنا االمام السلمي لصمدا عبد بن الجبار عبد ھاشم أبو حدثنا الميداني جعفر
 عروة بن ھشام عن بالكوفة روى كان الذي أبان بن إسماعيل قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم إسحاق أبو حدثنا
 حدثنا فارس بن احمد أبو حدثنا المستملى إبراھيم بن علي أخبرنا القطان الفضل بن أخبرنا الكذب على منه ظھر

 أبو أخبرنا احمد تركه الغنوي أراه الكوفى الخياط إسحاق أبو ھو الحديث متروك أبان بن إسماعيل قال البخاري
 سمعت قال أسمع وأنا عبدان بن مكي على قرئ يقول الجوزقى هللا عبد بن محمد سمعت قال الحافظ العبدوي حازم
 أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا الحديث متروك ياطالخ الغنوي أبان بن إسماعيل إسحاق أبو يقول الحجاج بن مسلم
 ھشام عن يروى أبان بن إسماعيل قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن احمد
 علي بن محمد حدثنا األدمى محمد بن احمد بن محمد حدثني البرقاني وأخبرني الحديث متروك كوفى عروة بن

  مناكير عنده الحديث متروك الغنوي أبان بن إسماعيل قال الساجي يحيى بن زكريا دثناح األيادي
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 سعد بن محمد وذكره البغداديين في يعد الرازي زرعة أبو قال الواسطي المنذر أبو عمر بن إسماعيل - 3279
 أبي بن ويونس بيالض سليم بن والبراء طھمان بن وعيسى خالد بن قرة عن حدث العلماء من ببغداد كان فيمن

 بن ويحيى حنبل بن احمد عنه روى أنس بن ومالك الثوري وسفيان مغول بن ومالك الفراء قيس بن وداود إسحاق
 البزاز الصباح بن والحسن الواقدي كاتب سعد بن ومحمد البرجالني الحسين بن ومحمد حرب بن وزھير معين
 البزاز مكرم بن والحسن الدقاق الجنيد بن احمد بن ومحمد الدوري محمد بن وعباس الرمادي منصور بن وأحمد
 محمد حدثنا المادرائى إسحاق بن علي حدثنا بالبصرة الشاھد الحسن بن القاسم بن علي الحسن أبو أخبرنا ثقة وكان
 بن عن حنين بن هللا عبد بن إبراھيم عن قيس بن داود حدثنا عمر بن إسماعيل المنذر أبو حدثنا الجنيد بن احمد بن

 عبد أخبرني ساجدا أو راكعا أقرأ أو بالذھب التختم عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھانى قال علي عن عباس
 حدثنا الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا

  عمر بن إسماعيل وھو بأس به ليس واسط أھل تجار من المنذر أبي عن معين بن يحيى

 الجانب قضاء ولي هللا عبد أبا وقيل حيان أبا يكنى ثابت بن النعمان حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل - 3280
 عنه عزل لما أيضا البصرة قضاء وولي صرف ثم مدة فأقام األنصاري هللا عبد بن محمد بعد بغداد من الشرقى
 بن وعمر مغول بن مالك وعن أبيه عن وحدث حنيفة أبي جده مذھب على فقھاءال أحد إسماعيل وكان أكثم بن يحيى
 الغالبي المفضل بن غسان عنه روى الحناط شھاب وأبي معن بن والقاسم ذئب أبي بن الرحمن عبد بن ومحمد ذر

 أخبرنا دمخل بن إبراھيم أنبأنا الرازي علي بن المؤمن وعبد العسكري عثمان بن وسھل الثقفى إبراھيم بن وعمر
 علي أخبرنا وتسعين أربع سنة الرصافة قضاء حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل ولي قال الخطبي علي بن إسماعيل

 حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل قال سلم بن عمر بن محمد حدثنا عنه ترويه ان أذن فيما البزاز عيسى بن محمد بن
 كبار من وھو األنصاري هللا عبد بن محمد عزل ان بعد ىالشرق الجانب على األمين ھارون بن محمد استقضاه
 أخبرنا أبان بن بعيسى عزل ثم سنة بھا فأقام ومائتين عشر سنة كانت البصرة قضاء واليته ان بلغني قلت الفقھاء
 القاضي وكيع وھو حيان بن حدثنا التنوخي احمد بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن طلحة أخبرنا علي أبي بن علي
 قضاء ولي ما يقول األنصاري هللا عبد بن محمد سمعت قال ميمون بن العباس عن عثمان أبي بن إبراھيم برنيأخ
 وال هللا عبد أبا يا الجبى بكر أبو له فقال حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل من اعلم اليوم إلى الخطاب بن عمر لدن من

 ذھب قد إلسماعيل رجل قال قال العيناء أبو وأخبرني حيان بن قال الحسن وال وهللا ال قال الحسن أبي بن الحسن
 إسماعيل ولي لما قال العيناء أبي عن حيان بن وقال عليك يقضى ما منھا لبقى شعرة منى بقيت لو قال نصفك
 المرأته قال رجل القاضي هللا أبقى فقال مسألة عن يسأله انسانا هللا عبد بن محمد يعنى األنصاري إليه دس البصرة
 المرزباني عمران بن محمد حدثنا الصيمرى أخبرنا تفتى ال القضاة إن دسك للذي قل وقال إسماعيل عليه فقطع
 علي ورد ما حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل قال قال القاسم بن محمد العيناء أبو حدثنا الكاتب احمد بن محمد حدثنا
 ومتى لھا فقلت قال رددت علمت فلما أعلم ولم ھذا من زوجتي عمى بن القاضي أيھا فقالت إلي تقدمت امرأة مثل

 بن طاھر الطيب أبو القاضي أخبرنا مثلھا رأيت فما قال رددت وقت قالت علمت ومتى قلت علمت وقت قالت رددت
 بن محمد هللا عبد أبو قال قال الحكيمي إبراھيم بن احمد بن محمد حدثنا زكريا بن المعافى حدثنا الطبري هللا عبد
 حماد بن إسماعيل فقال دمائنا وعن أموالنا عن عففت فقالوا شيعوه البصرة عن حماد بن إسماعيل عزل لما اسمالق

 سعيد بن إسماعيل أخبرنا الوكيل الواحد عبد بن احمد يعلى أبو أخبرنا اللواط في أكثم بن بيحيى يعرض ابنائكم وعن
 المأمون لي قال حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل قال قال يناءالع أبو حدثنا الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا المعدل

 محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرنا رخيصا علينا يقوم انه قلت قال بشرك أطلق ما
 بن دحما بن إسماعيل محمد بن صالح علي أبو قال قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا مھران بن هللا عبد بن
 علي بن محمد حدثنا األدمى محمد بن احمد بن محمد حدثني البرقاني أخبرني بثقة ھو ليس جھميا كان حنيفة أبي

 سعيد سمعت قال األنصاري موسى بن إسحاق حدثنا الرازي حاتم أبو حدثني الساجي يحيى بن زكريا حدثنا األيادي
 ودين ديني وھو مخلوق القرآن يقول المأمون دار في يفةحن أبى بن حماد بن إسماعيل سمعت يقول الباھلى سالم بن
  ومائتين عشرة اثنتي سنة في توفى انه بلغني جدي ودين أبي
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 بن حاشد بن جشم بن مرثد بن ربيعة بن شرحبيل بن مران ذي بن عمير بن سعيد بن مجالد بن إسماعيل - 3281
 بن زيد بن مالك بن الخيار بن ربيعة بن أوسلة بن زيد بن مالك بن أوسلة وھو ھمدان بن نوف بن خيوان بن جشم
 بن وإسماعيل األحمسي بشر بن بيان وعن أبيه عن بھا وحدث بغداد نزل الكوفى الھمداني عمر أبو سبأ بن كھالن
 وسريج سبالن زياد بن وإبراھيم إسماعيل بن عمر ابنه عنه روى حرب بن وسماك السبيعي إسحاق وأبي خالد أبي
 بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا وغيرھم شيبة أبي بن وعثمان زنبور بن ومسعد معين بن ىويحي يونس بن
 يحيى عن كتابي وفي قال جدي حدثنا السدوسي شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد بكر أبو أخبرنا مھدى بن هللا عبد
 قال قال الحارث بن ھمام عن برةو عن بيان عن مجالد بن إسماعيل حدثنا قال منه سمعت ما عرض في معين بن

 ار ولم جدي قال بكر وأبو وامرأتان أعبد خمسة اال معه وما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ياسر بن عمار
 الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمرى أخبرني السماع عالمة الحديث ھذا على
 بن محمد عن حدثت ببغداد عندنا يكون كان مجالد بن إسماعيل يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن احمد حدثنا
 حدثنا علي بن محمد أخبرني الخالل بكر أبو أخبرنا الصيرفي يوسف بن الحسن أخبرني قال الفرات بن العباس
 أين من قلت ال قال منه عتسم قلت نعم قال أدركته قلت ببغداد ھنا ھا كان مجالد بن إسماعيل احمد لي قال قال مھنى
 هللا عبد حدثنا قاال احمد بن ومكرم سليمان بن هللا عبد حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا كوفى قال ھو
 أبي عن يحدث كان عنه كتبت قد فقال سعيد بن مجالد بن إسماعيل عن معين بن يحيى سألت قال حنبل بن احمد بن

 حدثنا الصيمرى أخبرني صدوقا اال أراه ما فقال أبي وسألت احمد بن هللا عبد قال بأس به سلي وبيان وسماك إسحاق
 بن محمد هللا عبد أبو وأخبرنا يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن احمد حدثنا الحسين بن محمد حدثنا الرازي
 يقول يحيى سمعت قال محمد بن اسعب حدثنا مرابا بن سعيد بن احمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد

 بن الجبار عبد حدثنا الميداني جعفر بن الوھاب عبد حدثنا الكتاني أحمد بن العزيز عبد حدثنا ثقة مجالد بن إسماعيل
 بن مجالد بن إسماعيل قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا العصار عيسى بن القاسم حدثنا السلمي الصمد عبد
 حدثنا الميانجي النجم بن طاھر بن احمد حدثنا األردبيلي موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني خبرناأ محمود غير سعيد
 يكذب ممن ھو ليس قال ھو كيف مجالد بن فإسماعيل الرازي يعنى زرعة ألبي قلت قال البرذعي عمرو بن سعيد
 علي بن محمد عبيد أبو دثناح كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا وسط ھو بمرة

 بن سعيد بن احمد أخبرنا البرقاني أخبرنا مجالد من أثبت ھو مجالد بن إسماعيل يقول داود أبا سمعت قال اآلجري
  بالقوي ليس مجالد بن إسماعيل قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد

 عبد أخبرنا الخالل خالد بن احمد عنه روى أنس بن مالك عن حدث رعاألق سعيد أبو إبراھيم بن إسماعيل -  3282
 حدثنا المطرز زكريا بن القاسم حدثنا األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا المؤدب جعفر بن محمد بن الغفار
 بن عن نافع عن نافع بن بكر أبي عن مالك عن إبراھيم بن إسماعيل األقرع سعيد أبو حدثنا الخالل خالد بن احمد
 قال الحافظ عمر بن علي حدثنا األزھري أخبرني اللحى اعفوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر

  بغدادي األقرع سعيد أبو إبراھيم بن إسماعيل

 األزھري أخبرني سواھا رواية له إلى يقع ولم حكاية أنس بن مالك عن روى الجوزي داود بن إسماعيل - 3283
 حدثنا الدقاق القاسم أبو محمد بن يحيى حدثنا قال حماد بن إبراھيم إسحاق أبو ذكر قال الحافظ عمر بن يعل حدثنا
 به لعملت له المعمول ھو الحديث ھذا كان لو قال أنس بن مالك عن الجوزي داود بن إسماعيل حدثنا صالح بن محمد
 علي قال قعودا خلفه ومن قاعدا اإلمام يصلى ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعد وعثمان وعمر بكر أبو األئمة
  بغدادي الجوزي داود بن إسماعيل عمر بن

 يحيى أبا يكنى الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن طلحة بن هللا عبد بن يحيى بن إسماعيل - 3284
 عنه روى أنس بن ومالك لثوريا وسفيان حنيفة وأبي كدام بن ومسعر خالد أبي بن إسماعيل عن حدث كوفى وھو
 ومحمد العسكري يزيد بن وسعدان النشائى حرب بن ومحمد الجصاص يزيد بن والحسن حرب بن صالح معمر أبو
 الناس بعض ونسب أبوه ھو المبارك بن هللا عبد عنه يروى الذي هللا عبيد بن ويحيى المصيصي رزين بن يحيى بن

 بكر أبو أخبرنا إليھا فنسب ببغداد حدث وأراه كوفى ھو إنما ببغدادى وليس بغداد أھل من أنه إلى يحيى بن إسماعيل
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 قال الرقى إسماعيل بن العباس حدثنا الجمال نصر بن جعفر بن احمد حدثنا بھا البوسنجي منصور أخبرنا البرقاني
 صلى هللا رسول قال قال علي عن الحارث عن إسحاق أبي عن الثوري سفيان عن البغدادي يحيى بن إسماعيل حدثنا
 كتبھا ومن حجة عشرين عدلت قرأھا ومن هللا سبيل في دينارا عشرين له عدلت يس سورة سمع من سلم و عليه هللا

 أخبرنا وداء غل كل منه ونزعت رزق وألف رحمة وألف بركة وألف نور وألف يقين ألف جوفه أدخلت وشربھا
 قتيبة بن إبراھيم بن هللا عبد حدثني قال سعيد بن العباس بيأ عن الضبي ھارون بن الحسين على قرأنا قال الصيمرى

 التيمي يحيى بن إسماعيل قال عنه ھذا روى من فقال حنيفة أبي عن حديثا له وذكره نمير البن قال رجال سمعت قال
 محمد بن الحسن أخبرنا يحيى بن إسماعيل عنه يرويه بشيء غيره وال حنيفة أبي على أعتد ال أنا عنك ذا دع فقال
 قال الحراني سعيد بن محمد علي أبو حدثنا الدھان القاسم بن احمد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا النرسي عمر بن

 دار فنزل التيمي هللا عبيد بن يحيى بن إسماعيل علينا قدم يقول الرقى العالء بن يعنى ھالال عمر أبا سمعت
 مسعرا ذكر ثم خالد أبي بن إسماعيل حدثنا قال حدثنا ما أول فكان مثلھم على النزول به يجمل ال قوم على المضرب
 الضحاك عن سنان أبي بحديث إسماعيل حدثنا مما وكان الحديث يكتب هللا عبيد أبا يكنى وراق ھنا ھا وكان وغيره
 همع فخرجنا يدعوك القاضي فقال الوراق هللا عبيد أبو فأتاه األزرق إسحاق حديث من أقصر انه اال النزال عن

 قال منزلك أين الرحمن عبد له فقال معه ودخلنا القاضي إسحاق بن الرحمن عبد على دخل حتى له وغضبا له نصرة
 هللا صلوات المھدى زمان منھا خرجت قال بالكوفة يعرف ال والسن النسب ھذا في مثلك قال الكناسة في بالكوفة
 علية بن أيام علينا قدم فقال للمجلس حاضر جعفر بن هللا عبد وكان قلبي من ذھب منه سمعتھا فلما عمر أبو قال عليه
 قال النيسابوري محمد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرنا مليكة أبي بن آل من أنه فزعم
 عمر بن علي أخبرنا البرقاني أخبرنا كذاب التيمي هللا عبيد بن يحيى بن إسماعيل يقول الحافظ علي أبا سمعت

 عمر بن علي حدثنا األزھري أخبرني عليه يتابع ال بما الثقات عن يحدث التيمي يحيى بن إسماعيل قال دارقطنيال
  الحديث متروك ضعيف األصل كوفى التيمي هللا عبيد بن يحيى بن إسماعيل قال الحافظ

 وعن أبيه عن حدث رزين بن سليمان بن إبراھيم إسماعيل أبي واسم المؤدب إسماعيل أبي بن إسماعيل -  3285
 التميمي أسامة أبي بن والحارث األشعري صالح بن معاوية عنه روى أنس بن مالك عن وروى أرقم بن سليمان
 بن الحارث حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد حدثنا الحربي هللا عبد بن هللا عبيد بن الرحمن عبد أخبرنا
 بن سعيد عن الزھري عن أرقم بن سليمان حدثنا المؤدب إسماعيل بيأ بن إسماعيل حدثنا أسامة أبي بن محمد

 الوراق عالن بن جعفر بن محمد أخبرنا يمن الزرقة من قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن المسيب
 الحديث كرمن ضعيف المؤدب إسماعيل أبي بن إسماعيل الحافظ األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو لنا قال قال قراءة
 المؤدب إسماعيل أبي بن إسماعيل قال عنه القطيعي جعفر أبي بن احمد وحدثنيه الدارقطني الحسن أبي بخط قرأت
  به يحتج ال ضعيف سليمان بن إبراھيم إسماعيل أبي واسم

 يلإسماع بن محمد ابنه عنه روى القاضي يوسف وأبي أنس بن مالك عن حدث الدوالبي زياد بن إسماعيل - 3286
  بغدادي الدوالبي زياد بن إسماعيل قال الحافظ عمر بن علي حدثنا األزھري أخبرني

 األودي إدريس بن هللا وع العوام بن عباد عن حدث الواقدي كاتب إسحاق أبو مسعود أبى بن إسماعيل - 3287
 أخبرنا العاقولى الھيثم بن الكريم وعبد الدوري وعباس الرزاق عبد بن إبراھيم عنه روى األشجعي خليفة بن وخلف
 بنيسابور جميعا الصيرفي الفضل بن موسى بن محمد سعيد وأبو الحرشي احمد بن الحسن بن احمد بكر أبو القاضي

 أبو أخبرنا بكر أبى بن الحسن وأخبرنا الدوري محمد بن العباس حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا قاال
 حدثنا مسعود أبى بن إسماعيل حدثنا قاال الھيثم بن الكريم عبد حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل
 العبد لھذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد حدثنا إدريس بن هللا عبد

 األرض إلى يھبطوا لم المالئكة من الفا سبعون وشھده السماوات أبواب له وفتحت العرش له تحرك الذي الصالح
 القواس عمر بن يوسف عن حدثت الدوري لحديث واللفظ معاذ بن سعد يعنى عنه افرج ثم ضمة ضم ولقد ذلك قبل
 كتبنا إسحاق أبو مسعود أبى بن إسماعيل حدثنا الرزاق عبد بن إبراھيم حدثنا حفص بن مخلد بن محمد حدثنا قال
 األبھري محمد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا المالكي الحسن بن محمد بن على رناأخب الناقد عمرو منزل في عنه
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 بغدادي مسعود أبى بن إسماعيل حدثنا السكن بن محمد بن احمد حدثنا األشعث بن سليمان بن هللا عبد بكر أبو حدثنا
  ثقة

 عين من أصله الشاعر لعتاھيةا بأبي المعروف العنزي إسحاق أبو كيسان بن سويد بن القاسم بن إسماعيل - 3288
 المجون يحب كان بل وقيل فيه كان الضطراب به لقب لقب العتاھية وأبو بغداد سكن ثم الكوفة ومنشئوه التمر

 ديوانه له يجتمع لم أحدا ان ويقال ذكره وشاع شعره وانتشر قوله سار من أحد وھو العتاھية أبا لعتوه فكنى والخالعة
 وطريقة الزھد في الشعر إلى ذلك عن وعدل تنسك ثم قديما والھجاء والمديح الغزل في يقول وكان لعظمه بكماله
 القول سھل وكان وأمثال حكم شعره وأكثر المذھب ذلك ذھب من كل على واربى وجود فيه القول فأحسن الوعظ
 الحسن بن إبراھيم بن احمد أخبرنا الفتح أبى بن هللا عبيد حدثني الطبع في متقدما التكلف من بعيدا المأخذ قريب
 الشيباني عبيد بن الحسن بن على حدثني الوراق سعد أبى بن هللا عبد حدثنا السكري الرحمن عبد بن هللا عبيد حدثنا
 ممدود وھو به يمرون الناس وجعل بغداد طرق بعض في نواس أبى مع جالسا كنت قال سعدان بن ھارون حدثني
 يقبض وال منھم أحد إلى يقوم فال عليه يسلم فكل بغداد أھل ووجوه وأبنائھم والقواد وفتيانھم ھاشم بنى بين الرجل
 فوثب اذنيه على ورده به تقنع قد ورداء قميص ديبقيان ثوبان وعليه مريسى حمار على راكبا شيخ اقبل إذ إليه رجله
 حتى مليا بذلك فمكثا جليهر على قائم وھو يحادثه نواس أبو وجعل واعتنقا حماره عليه الشيخ وامسك نواس أبو إليه

 نواس أبو واقبل الشيخ انصرف ثم االعياء من مستريحا األخرى على ويضعھا رجليه إحدى يرفع نواس أبا رأيت
 فقال االجالل ھذا وتجله االعظام ھذا تعظمه رايتك الذي الشيخ ھذا من بالحضرة من بعض له فقال مكانه في فجلس
 ويحك قال منه أكثر الناس عند منك وساعة االجالل ھذا اجللته لم سائل له فقال يةالعتاھ أبو القاسم بن إسماعيل ھذا
 على أخبرنا العباسي صاحب الحسين بن على أخبرنا أرضى وانا سماوى انه توھمت اال قط رايته ما فوهللا تفعل ال
 معاوية بن الرحمن عبد بن دمحم حدثني قال سعد أبى بن حدثنا الكوكبي القاسم بن الحسين أخبرنا الرازي الحسن بن

 قوله مثلھا الحد تھيأ وال فيھا يشركه لم أحدا فان أبيات خمسة العتاھية أبى شعر من تكتب قال تمام أبو حدثني المھلى
...  الغنى له يرجى الفقر ان تر ألم...  يوسف بن احمد في قال والذي...  تطحن المنية ورحى...  غفالتھم في الناس
 بالذي أزمعوا وقد...  بأثقالھم استقلوا ولما...  المؤمنين أمير موسى في وقوله...  الفقر من عليه يخشى الغنى وأن

 مصير أليس...  عفوا إليك تساق الدنيا ھب...  وقوله...  تدمع مقلة وأتبعتھم...  بآثارھم التفاتى قرنت... ...  أزمعوا
 بن محمد بن إبراھيم أخبرنا المرزباني عمران بن حمدم أخبرنا القمى أيوب بن علي أخبرني...  زوال إلى ذاك
 من كانت وربما صنعة من يخلو ومديحه العتاھية أبي غزل من شيئا اعلم ال قال النحوي زيد بن محمد عن عرفة

 أشد ما... ...  حبى شدة من آه...  وكربى غمى من آه...  قوله يستطرف كان الذي شعره فمن موضعين في القصيدة
...  ن الرحم خلق ممن أنت... ...  شربى كدر ان غير...  نواال منه أنل لم... ...  ربي اللھم...  انك سبح يا الحب
 قلبي سبا قد...  غزال من بالئى يا... ...  قلبي أقرح قد...  حب ال وجمر قلت ولقد... ...  حسبى الخلق ذي من
 منحت إني... ...  علما بطعمھا أحطت فلقد...  طعما لصبابة يذق لم من...  قوله أشعاره مليح ومن قال...  ولبى
 ما وهللا أعمى الھوى ولكن أعمى...  بي صنيعك عن أنا ما عتب يا... ...  جرما عدھا قد فرأيته...  سكنا مودتى
 لقا...  وسما به وجھي على ليرى...  كلفى ما يدر لم الذي إن... ...  عظما لي أبقيت وال لحما...  جسدى من أبقيت
 لقيت لقد صاحبي يا... ...  بجزاء لودنا ليس والھجر...  األدواء مورثى ھجرك عتب يا...  قوله المختار شعره ومن
 إني... ...  بالء لكل داعية والحب...  شقوتى من بحبھا الفؤاد علق... ...  وعناء مذلة وكل جھدا...  الھوى من

 ومحض ودى ومنحتھا...  وصفائھا بودھا على بخلت... ...  ورجاء مخافة بين أصبحت...  فقد وأحذرھا ألرجوھا
 محمد أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا...  األھواء تخالف عند والموت...  بيننا فيما األھواء فتخالف... ...  صفائى

 الرحمن بدع بن الحسين أخبرني قال محمد بن هللا عبد أخبرني المرزبان بن محمد حدثنا الخزاز محمد بن العباس بن
 عجبى أيا...  القائل وأنا زنديقا أكون كيف سيدي يا فقال زنديق أنك يزعمون الناس العتاھية ألبي الرشيد قال قال
 كل وفي... ...  شاھد تسكينة كل وفي...  تحريكة كل في و... ...  جاحد يجحده كيف أم...  ه اإلل يعصي كيف
 الكاتب موسى بن عمران بن محمد أخبرنا الجوھري علي بن الحسن برناأخ...  واحد أنه على تدل...  آية له شيء
 منصور جلس قال العبر أبو حدثني قال ھارون بن ميمون الفضل أبو حدثني الخصيبى محمد بن الواحد عبد حدثنا
 إليه فكتب ھيةالعتا أبا ذلك فبلغ زنديق العتاھية أبا أن أشھدكم إني وقال عليه وأثنى هللا فحمد مجالسه بعض عمار بن
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 يا الصراط وھول...  القبر لمطلع عدة فاتخذ... ...  نصير فيه للظالمين ليس...  عسير يوم الحساب يوم إن... 
 قد العتاھية أبا ان أشھدكم وقال عليه وأثنى هللا وحمد قوله على فندم منصور إلى العتاھية أبو بھا ووجه منصور
 بن محمد أخبرنا القمى أيوب بن علي أخبرني به قذف مما بريء قدف بذلك اعترف ومن والبعث بالموت اعترف
 علي بن محمد هللا عبد أبو أخبرني البربري موسى بن محمد حدثني قال يحيى بن محمد أخبرني المرزباني عمران
 عم بقصتك حدثني إسحاق أبا يا العتاھية ألبي قلت قال داود أبي بن صاحب يزيد بن احمد شعيب أبي عن الھاشمي
 من بالقرب غرفة فنزلنا نقصده من ببغداد لنا وليس أدباء شبابا فتيان ثالثة الكوفة من قدمنا أحدثك لي فقال عتبة
 سودان خدم معھا راكبة امرأة يوما بنا فمرت غداة كل في الجسر بباب الذي المسجد في فنجلس نبكر فكنا الجسر
 أخرى مرت ان نلبث لم ثم عليه فأعناه شعرا فيھا وعمل ةخالص عشقت قد أحدنا فقال خالصة قالوا ھذه من فقلنا
 لنا التأمت ان إلى يوم كل في كذلك نزل فلم عتبة عشقت قد فقلت عتبة فقالوا ھذه من فقلنا بيضان خدم معھا راكبة
 رناأشعا تقبل فمرة شديدا الحاحا وألححنا عتبة إلى بشعرى انا ودفعت خالصة إلى بشعره صاحبي فدفع كثيرة أشعار
 ودفعت راھب ثياب فلبست ومضيت الجوھر أصحاب في يوما عتبة فجلست طردنا في أجدوا أن إلى نطرد ومرة
 قد إني فقلت إليه فجئت صايغ شيخ على فدللت السوق أھل من كبير رجل عن وسألت معي كان انسان إلى ثيابي
 إليك ساق قد هللا إن فقال وجاءھا سوقال أھل من جماعة وجمع معي فقام المرأة ھذه يدي على اإلسالم في رغبت
 محمدا وأن هللا إال إله ال أن أشھد فقلت منھا فدنوت ھاتوه فقالت يديك على اإلسالم في رغب قد راھب ھذا أجرا
 ال فقالوا هللا لعنه نحوه فقالت فعرفتنى البرنس رفعت ذلك فعلت فلما يدھا فقبلت ودنوت الزنار وقطعت ورسوله عبده
 أشرف أن أردت وانما ھذه إلى حاجة لي ليس فقلت كسوة علي فعرضوا لقذره ذلك فعلت إنما فقالت أسلم فقد تلعنيه
 بين ذاك في وأنا العصر معھم وصليت الحمد يعلموننى فجعلوا وجلست بحضوركم علي من الذي  فالحمد بوالئھا
 يكونا أن من ھذان يخلو ليس فقالت إليھا فشكت خالصة لقيت انصرفت فلما حيلة على لي تقدر ال إليھا أنظر يديھا

 مستأكالن فنحن المال قبلنا فان لھما التعرض ندع ان على بمال أمتحاننا على عزمھما فصح مستأكلين أو عاشقين
 ان نلبث لم ثم فاتبعھم اتبعنا الخدم له فقال صاحبھا لھا فعرض خالصة مرت الغد كان فلما عاشقان فنحن نقبله لم وان
 ھذا يا لي فقالت بي دعت جلست فلما بزاز لھا خليط منزل إلى بي فمضت فاتبعتھم اتبعنا الخدم لي فقال عتبة مرت
 آمن لم ثم المؤمنين أمير إلى ذلك أنھيت واال كففت أنت فإن تأنيتك وقد خليفة حرمة وأنا أدبا لك وأرى شاب إنك
 نصيب فيك لي يكن لم إذ ذلك فعلت إال با ئلكفاس أرحتنى دمى سفكت إن فإنك وأمى أنت بأبي فافعلى قلت عليك
 المائة الخمس ھذه وخذ نفسك على وابق ھذا يا تفعل ال فقالت ذاك من حرج في فأنت الاراك والحياة الحبس فإما

 ما فداك جعلت فقلت تردنى تزل فلم ردوه فقالت ھاربا وليت المال ذكر سمعت فلما البلد ھذه عن واخرج الدينار
 وھي رحبت بما األرض بي فتضيق الركوب عن واحدا يوما لتبطئين وإنك أراك ال وأنا الدنيا من بعرض أصنع
 يحويه ما جميع أعطيتينى لو وقلت شديدة مجاذبة وجاذبتھا فأبيت دينار ألف لي جعلت حتى المال ذكر اال تأبى

 فإذا ننزلھا كنا التي الغرفة فجئت خرجتو رؤيتك إلى السبيل أجد أن بعد أراك ال وأنا حاجة فيه لي كانت ما الخليفة
 ذلك بعد رأته لئن خالصة وحلفت صفعوه المال إلى يده مد فلما محنتي بمثل امتحن وقد األذنين مورم صاحبي
 الخبر صاحبتھا واحدة كل فأخبرت التقتا ثم عليك تقدر أن وإياك أخرج فقلت المقام في فاستشارنى الحبس لتودعنه

 إال تعزھا كنت إن عليك بحياتى فقالت عتبة دعتنى أيام بعد كان فلما محق محب أنى عندھا وصح عتبة وأحمدتنى
 ال ولكني تظن مما ھذا ليس فقالت فامتنعت حالك سوء غمنى فقد شأنك من به فاصلحت الخادم يعطيك ما أخذت
 فإذا الصرة فاخذت على فاقسمت ذلك لفعلت المھدى زي في ترينى ان أمكننى لو فقلت الزى ھذا في أراك ان أحب
 المؤدب الحسن بن علي بن الوھاب عبد حنيفة أبو أخبرنا حمارا واشتريت حسنة كسوة فاكتسيت دينار ثالثمائة فيھا
 عتاھية حدثنا خيثمة أبي بن احمد حدثنا الحكيمي إبراھيم بن احمد بن محمد حدثنا الجريري زكريا بن المعافى حدثنا
 بأمر نفسه يشھر ان أحب أيامه تطاولت فلما إليه الوصول في ويجتھد المھدى يمدح أبي أقبل قال عتاھية أبي بن

 تولعه يكون ان وأمل لھا تعرض الخالفة حوائج في تتصرف الخدم من جمع في راكبة بعتبة بصر فلما إليه بھا يصل
 شدة وإظھار بذكرھا دوالتفر لھا مكان كل في والتعرض التشبيب في وانھمك حاجته إلى له الموصل السبب ھو بھا

 ويا بالئى يا... ...  أحبابى من للبين بحذارى...  الغراب صوت زيد يا راعنى...  فيھا قاله شعر أول وكان عشقھا
... ...  باألياب نعيبه في لي أفصح...  وما بالنعيب البين أفصح... ...  نعاب لطائر وتعسى...  أحشائى تقلقل
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 كحلت أو العين أرمد...  كأني حتى الرقاد ومنعت... ...  بالتسكاب ينھل بدمع...  ه من جزعا مدامعى فاستھلت
...  القطر من يفر الذي مثل أنت... ...  باألنساب البعيد لھواه سعدى...  وصل طوى إذ للقلب قلت... ...  بصاب
... ...  التصابى ألم من صرت...  حتى إليك طربت ولقد...  عتبة في وقال طويلة وھي...  الميزاب إلى الندى حذار
 وجھا لھا الن...  حبھا طول على لمعذور وانى...  أيضا فيھا وقال ثيابي من الصبابة ريح...  دنا إذا الجليس يجد
 تحت من وتھتز... ...  البدر على مبينا فضال لھا رأيت...  تمه ليلة والبدر بدت ما إذا... ...  عذرى على يدل

 طيبة العينين بساحرة...  صبابة اموت ان اال هللا أبى... ...  خضر ورق في الريحان من قضيب...  كأنھا الثياب
...  بطيبه السواك عنه يخبرنى... ...  البحر صدف في المكنون اللؤلؤ من...  كأنه نقى ثغر عن وتبسم... ...  النشر
 زكريا بن المعافى أخبرنا الطبري هللا عبد بن طاھر الطيب أبو القاضي أخبرني...  خبر بذي السواك لوال به ولست
 عثمان بن على حدثني وائل بن بكر بن البكري عمرو أبى بن محمد بن على حدثني الطبري إبراھيم بن احمد حدثنا
 إلى جلس ان واتفق بالجلوس فأمرنا فدخلنا عليه الدخول في والشعراء المھدى لنا اذن قال السلمي أشجع حدثني قال

 لي فقال قال العتاھية أبو فقلت ھذا من أشجع يا لي فقال حسا بشار فسمع الناس وسكت دىالمھ وسكت بشار جنبي
 فنخسنى قال لھا ما لسيدتى ما اال فانشد ينشد ان المھدى فامره قال سيفعل احسب فقلت المحفل ھذا في ينشد اتراه

 اتته...  الموضع ھذا إلى بلغ حتى الموضع ھذا في الشعر ھذا مثل ينشد ھذا من احر رأيت ويحك لي قال ثم بمرفقه
 غيره أحد رامھا ولو... ...  لھا اال يصلح يكن ولم...  له اال تصلح تك فلم... ...  اذيالھا تجرر إليه...  منقادة الخالفة

 حكوي انظر بشار فقال قال...  اعمالھا هللا قبل لما...  س النفو بنات تطعه لم ولو... ...  زلزالھا األرض لزلزلت... 
 أخبرنا العتاھية أبى غير بجائزة المجلس ذلك من أحد انصرف ما وهللا ال قال فراشه عن الخليفة طار ھل أشجع يا
 لي قال قال الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا المعدل سعد بن إسماعيل أخبرنا الوكيل الواحد عبد بن احمد يعلى أبو
 بسوطه ينكت جسر اسفا كئيبا بباب واقفا حفصة أبى بن مروان رؤى لقا العتبي أخبرنا القاسم بن محمد هللا عبد أبو
 ناقتى له فوصفت المؤمنين أمير مدحت بالعجب أخبركم قال بك نراه الذي ما السمط أبا يا له فقيل دابته معرفة في
 غناء على همن اشفيت إذا حتى رملة ورملة أرضا أرضا بابه إلى اليمامة من الفيافى ووصفت خفيھا إلى خطامھا من

 وما له فقيل بي الجائزة في وسواه شعرى بھما فضعضع بيتين فأنشده العتاھية أبا يعنى النخاخير بياعة بن جاء الدھر
 وإذا...  مخفة رحلن بنا رحلن فإذا... ...  ورماال سباسبا إليك تطوى...  ألنھا تشتكيك المطايا ان...  فانشد البيتان
 حدثنا الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا زكريا بن المعافى حدثنا المؤدب حنيفة أبو برناأخ...  ثقاال رجعنا بنا رجعن
 عن صرفك الذي ما العتاھية ألبي قلت الغنوي سلمة أبو قال قال شقيق بن حماد عن دماذ أخبرنا ذكوان بن عسل
 والمالالت الصد لي أھدت...  موالتى وبين بيني هللا...  قلت لما انى أخبرك وهللا إذا قال الزھد قول إلى الغزل قول

 جميع في احدوثة...  وصيرنى حبھا ھيمنى... ...  مكافاتى ھجرانھا فكان...  وخالصتى مھجتى منحتھا... ... 
 عليھا لك يحكم عتبة وبين بينك تدخله أحدا أصبت ما فقال اتاني آتيا كان الليلة تلك في المنام في رأيت...  جاراتى

 بكر أبى بن الحسن أخبرنا الغزل قول من ساعتى من تعالى هللا إلى وتبت مذعورا فانتبھت تعالى هللا اال بالمعصية
 أبو اقبل قال الرياشي عن المبرد العباس أبو حدثنا الطومارى عمر بن احمد بن محمد بن عيسى على أبو أخبرنا
 أنشأ ثم فحجمه عبيدنا ببعض فجئنا مهاحج بمن تاتونى أو ابرح لست وقال إلينا فجلس محاجم سلة ومعه العتاھية
 إذا...  نقيصة تقى عبد على وليس... ...  والعدم الذل ھو للدنيا وحبك...  والكرم العز ھي التقوى إنما اال...  يقول
 بن محمد حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا...  حجم أو حاك وان التقوى صحح
...  والكرم العز ھي التقوى إنما اال...  ينشد العتاھية أبا سمعت قال معين بن يحيى عن حدثت قال اءالبر بن احمد
 بن على بن محمد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا تقدم ما مثل الثاني البيت وذكر...  والسقم الذل ھو للدنيا وحبك
 سكة إلى بكرت قال شيخ أبى بن حدثنا الكوفى هللا عبد بن احمد حدثنا الوراق إسحاق بن محمد بن احمد حدثنا حبيش
 إلى براسه اومأ ثم فسلم حمار على العتاھية أبو بنا فمر إليه فجلست السكة في نواس أبا فرأيت حاجة في نيبخت بن
 ان...  مصرفة غير إلى انظر... ...  الغير تصنع ما إلى وانظر...  السھر لعينك ترقدن ال...  يقول وانشأ نواس أبى
...  تملكه شيء ال الذي أنت... ...  الخبر فعنده الزمان فسل...  أحدا تجد فلم سألت وإذا... ...  النظر عينك ينفع كان

 بن احمد بن محمد أخبرنا تبصرون ال أنتم أم ھذا افسحر قال ثم نواس أبو لي فنظر...  قال القدر بمالك منك واحق
 أبى على دخلت قال مرزوق بن على بن احمد حدثنا البراء بن احمد نب محمد حدثنا احمد بن عثمان أخبرنا رزق
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 أبا فقلت كلمه لي فقالوا قال عينيه اغمض قد العتاھية أبو وكان صديقا له وكان فيه مات الذي مرضه في العتاھية
 مع ستمضى...  العتاھية أبو لي فقال قال بمصرعك العلماء على اعزز له فقلت عينيه فتح صوتى سمع فلما إسحاق
 العتاھية ألبي وانشدنى البراء بن قال وخفت عينيه اغمض ثم...  المصائبا تنسى احداث وتحدث...  مصيبة كل األيام
 إلى فاستملت لك...  ناصح انى وشككت... ...  حين منذ لك ھذه...  لى حا مثلت قد نفس يا...  بنفسه يكيد وھو

...  المنون عالمات من بك...  الذي ان وتيقنى... ...  السكون بعد هوكل...  ك الحرا ضعف فتأملى... ...  الظنون
 محمد حدثنا محمد بن الحارث أخبرنا البغوي إبراھيم بن إسحاق بن هللا عبد أخبرنا إجازة محمد بن إبراھيم أخبرنا

 اآلخرة جمادى من ونخل ليال لثمان اإلثنين يوم الشاعر العتاھية أبو مات فيھا ومائتين عشرة إحدى سنة قال سعد بن
 بن سويد بن القاسم بن إسماعيل العتاھية أبو مات قال القاضي كامل بن احمد عن بكر أبى بن الحسن على قرأت
 العتاھية أبا ان العتاھية أبى بن محمد ذكر قلت ببغداد ومائتين عشرة ثالث سنة ذكر فيما عنزة مولى الجرار كيسان
 على بن العزيز عبد حدثني الزياتين قنطرة قبالة عيسى نھر على وقبره ببغداد مات وانه ومائة ثالثين سنة في ولد

 بن إسحاق سمعت يقول العطار مخلد بن محمد سمعت يقول المقرئ على بن احمد بن هللا عبيد سمعت قال الوراق
 رھن انا... ...  وعى عي ثم اسمعى...  تسمعى حي اذن...  العتاھية أبى قبر على قرأت يقول البغوي إبراھيم

 التقى سوى زاد ليس... ...  مجمعى فارقت ثم...  حجة تسعين عشت... ...  مصرعى مثل فاحذرى...  بمضجعى
  دعى أو منه فخذى... 

 وجوه من كان الحسن أبو المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن على بن سليمان بن جعفر بن إسماعيل -  3289
 عمران بن إبراھيم بن محمد إلى كتب قال بكر أبى بن الحسن أخبرني ما على ببغداد وتوفى وافاضلھم ھاشم بنى

 قال الزيادي حسان أبو حدثني الضبي يونس بن احمد حدثنا قال أخبرھم الخضر حمدان بن احمد أن يذكر الجوري
 سبعين بن ھوو ببغداد العباس بن هللا عبد بن على بن سليمان بن جعفر بن إسماعيل مات فيھا ومائتين عشرة سنة
  بالحناء يخضب طويال وكان الحسن أبا ويكنى سنة

 إبراھيم بن احمد عنه روى مجھول له شيخ سيار أو يسار بن على عن حدث شيخ أبو هللا عبد بن إسماعيل -  3290
 على بن محمد بن وعلى المؤدب جعفر بن محمد بن الغفار عبد أخبرناه واحد حديث سوى له يحفظ وال ملحان بن
 ملحان بن إبراھيم بن احمد حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا األخر وقال حدثنا على قال يادياأل

 على بن الصمد عبد إلى الخرسى وجھنى قال يسار بن على حدثنا شيخ بابي المعروف هللا عبد بن إسماعيل حدثنا
 عليه هللا صلى هللا رسول عن جدي عن أبى حدثني الفق اشقر فرس به فمر عليه تعرض خيل وعنده فأتيته الھاشمي

 بن على فقال ملحان بن عن العطار خالد بن يوسف بن احمد رواه الخير شقرھا نواصى في الخيل قال انه سلم و
 األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا الشروطي جعفر بن محمد أخبرنا المستملى محمد بن احمد حدثني سيار
  الحديث متروك البغدادي شيخ أبو هللا عبد بن إسماعيل قال الحافظ

 زيد ابنه عنه روى الشامي حبيب بن القدوس عبد عن حدث الصائغ زيد أبو مھدى بن سيار بن إسماعيل -  3291
 حدثنا الصائغ إسماعيل بن زيد أخبرنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا
  المجاع زمن في قطع ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن امامة أبى عن مكحول عن القدوس عبد ثناحد أبى

 وعبد زيد بن حماد عن بھا وحدث بغداد قدم الرقى السكري الحسن أبو زرارة بن هللا عبد بن إسماعيل - 3292
 أبو عنه روى الزبرقان بن وداود لنخعيا هللا عبد بن وشريك الثقفى الوھاب وعبد القرشي الرحمن عبد بن العزيز
 والحسن الختلي سنين بن وإسحاق السقطى جابر بن الفضل بن ومحمد حنبل بن احمد بن هللا وعبد الدنيا أبى بن بكر
 الطستي على بن الصمد عبد حدثنا الدالل احمد بن عمر بن احمد بكر أبو أخبرنا وغيرھم الفارسي الوليد بن على بن

 ثابت حدثنا زيد بن حماد حدثنا الرقى زرارة بن هللا عبد بن إسماعيل حدثنا حنبل بن احمد بن هللا بدع حدثنا إمالء
 صدرھا إلى فاطمة فاسندته الكرب يتغشاه جعل ثقل حين سلم و عليه هللا صلى النبي ان مالك بن أنس عن البناني
 جنة ابتاه يا أدناه ما ربه من ابتاه يا قبض ينح قالت ثم اليوم بعد أبيك على كرب ال انه قال ابتاه كرب يا قالت

 ان أنفسكم اطابت أنس يا فاطمة لي قالت أنس قال دعاه ربا أجاب ابتاه يا ننعاه جبريل إلى ابتاه يا ماواه الفردوس
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 هللا عبد بن إسماعيل قال الدارقطني الحسن أبى عن الخالل محمد بن الحسن حدثني التراب هللا رسول على تحثوا
 بن محمد أخبرنا قاال النرسي عمر بن محمد بن والحسن الصيرفي عثمان بن احمد بن هللا عبيد أخبرنا ثقة كريالس
 بن إبراھيم سمعت قال الحراني الرحمن عبد بن سعيد بن محمد على أبو حدثنا الدھان القاسم بن احمد بن هللا عبد

  ومائتين وعشرين تسع سنة بالبصرة أبى مات يقول زرارة بن هللا عبد بن إسماعيل

 ومحمد خليفة بن وخلف شريك بن والمسيب الخلقاني زكريا بن إسماعيل سمع العطار عيسى بن إسماعيل - 3293
 النصيبي عمرو بن وطاھر البكائي هللا عبد بن وزياد الزبرقان بن وداود بسطام بن وھياج عطية بن الفضل بن

 القطان علوية بن الحسن عنه روى والفتوح المبتدأ كتاب اريالبخ بشر بن إسحاق حذيفة أبى عن وروى وغيرھم
 ثقة وكان البلخي الفضل بن وإسماعيل مھران بن السرى بن ومحمد البربھاري جابر بن على بن وأحمد ثقة وكان
 بن إسماعيل حدثنا البربھاري على بن احمد حدثنا الخطبي على بن إسماعيل أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا
 ركوب عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال عباس بن عن مجاھد عن ليث عن المعلى حدثنا العطار عيسى
 بن عبيد محمد أبو حدثنا التمار الھيثم بن عيسى بن احمد بكر أبو أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا الجاللة
  ومائتين وثالثين اثنتين نةس رمضان في العطار عيسى بن إسماعيل مات قال البزار خلف بن محمد

 على بھا قرأ وكان الزيات حبيب بن حمزة لقراءة الناس اضبط من كان انه يقال المقرئ شداد بن إسماعيل - 3294
 عن طالب أبى بن يحيى عنه روى الخزاز علي بن احمد عليه قرأ ببغداد طويال دھرا بھا واقرأ عيسى بن سليم
  عيينة بن سفيان

 قال الحافظ المظفر بن محمد حدثنا األزھري القاسم أبو أخبرني الخرساني شداد بن إبراھيم بن إسماعيل -  3295
 شداد بن إبراھيم بن إسماعيل حدثنا هللا عبد بن مبارك أخبرنا بنصيبين البزار الخليل بن على بن سعيد حدثنا

 يبلغ ھذا ان له فقيل برجل مر انه حذيفة عن وائل أبى عن األعمش عن الزبرقان بن داود حدثنا ببغداد الخرساني
  نماما يعنى قتات الجنة يدخل ال يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت حذيفة فقال األمراء

 السكن بن احمد بن محمد عنه رواه منكرا حديثا الحارثى علية بن ذواد عن حدث ذواد بن إسماعيل -  3296
 احمد بن محمد حدثنا المطيري جعفر بن محمد حدثنا عدى بن هللا عبد رناأخب الماليني سعد أبو أنبأنا الطعام صاحب

 عامر الطفيل أبى عن خيثم بن عثمان بن هللا عبد عن علية بن ذواد حدثنا بغدادي ذواد بن إسماعيل حدثنا السكن بن
 لؤي بن كعب بنى نم عشر اثنى ملك إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمرو بن هللا عبد عن وائلة بن
 حدثتك لقد البنية ھذه ورب معه اطوف وانا عثمان بن هللا عبد لي قال ذواد قال القيامة يوم إلى والنقاف النقف كان
  واثلة بن عامر الطفيل أبو حدثني كما

 اشعي بن وإسماعيل التميمي صفوان بن شعيب سمع الترجماني إبراھيم أبو بسام بن إبراھيم بن إسماعيل - 3297
 حفص وأبا بشير بن وھشيم الزبرقان بن وداود الوليد بن وبقية يونس بن وعيسى المري وصالحا يساف بن وعامر
 عبد بن الحسن بن وأحمد حنبل بن احمد بن هللا وعبد جزرة محمد بن وصالح الدنيا أبي بن بكر أبو عنه األبار
 حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا فيالصير موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا وغيرھم الصوفي الجبار
 شعيب عن يحدث فقلت يحدث إيش لي فقال أبي على فسلم يوما جاء إبراھيم أبا رأيت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد
 وكتب فكتبه جھل أبو األثيم قال األثيم طعام الزقوم شجرة إن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن صفوان بن
 بصور الغزال برھان بن عمر بن الحسين بن الوھاب وعبد ببغداد القطيعي جعفر أبي بن احمد أخبرنا ديثأحا معه
 هللا عبد لي قال قال الصوفي إسحاق بن الحسين بن احمد الحسن أبو حدثنا الناقد علي بن محمد بن عمر أخبرنا قاال
 بن شعيب بكتاب إلي وجه له وقل السالم فاقرئه الترجماني إبراھيم أبى إلى اذھب أبى لي قال حنبل بن احمد بن

 يا نعم قال صفوان بن شعيب بكتاب الي ابعث أبي لك يقول له وقلت السالم أبي من فاقرأته إليه فجئت قال صفوان
 ثم قال فيه ينظر فجعل قال أبي إلى به فجئت قال إلي فدفعه فأخرجه قال صفوان بن شعيب كتاب أخرج مسعود أبا
 أبي إلى معه وذھبت أبى ذھب ثم قال علي ويملى ينتقى فجعل قال اكتب األحاديث ھذه من أحسن أيتر ما لي قال
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 أبي سألت قال احمد بن هللا عبد حدثنا األصم يعقوب بن محمد حدثنا الصيرفي سعيد أبو أخبرنا علينا فقرأھا إبراھيم
 حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبد رناأخب بأس به وليس أيوب أبي مع كان فقال الترجماني إبراھيم أبي عن
 ليس فقال الترجماني إبراھيم أبي عن معين بن يحيى سألت احمد بن هللا عبد قال قال الفامي ھو سليمان بن هللا عبد
 علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا العتيقي محمد بن احمد أخبرنا بأس به

 أخبرنا الصوري علي بن محمد حدثنا به بأس ال فقال الترجماني إبراھيم أبي عن داود أبو سئل قال اآلجري
 إبراھيم أبو قال أبي أخبرني النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد حدثنا بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب
 التمار الھيثم بن عيسى بن احمد برناأخ رزق بن احمد بن محمد أخبرنا بأس به ليس الترجماني إبراھيم بن إسماعيل
 محمد أخبرنا ومائتين وثالثين خمس سنة في الترجماني إبراھيم أبو مات قال البزار خلف بن محمد بن عبيد حدثنا
 ست سنة قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخالدي محمد بن جعفر أخبرنا القطان الحسين بن

 محمد بن إبراھيم عن البرقاني على قرأت الترجماني إبراھيم بن إسماعيل إبراھيم أبو اتم فيھا ومائتين وثالثين
 من خلون لست ببغداد بسام بن إبراھيم بن إسماعيل إبراھيم أبو مات قال الثقفى إسحاق بن محمد أنبأنا المزكى
  ومائتين وثالثين ست سنة المحرم

 المھلبي عباد بن وعباد العوام بن عباد عن حدث المعقب السراج إبراھيم أبو جبلة بن محمد بن إسماعيل -  3298
 بن ومحمد العوفي سعد بن ومحمد احمد بن هللا عبد وابنه حنبل بن احمد عنه روى الفزاري معاوية بن ومروان
 دانحم بن جعفر بن احمد أخبرنا قاال األنماطي هللا عبد بن وأحمد التميمي علي بن الحسن أخبرنا الكابلى العباس
 عباد بن يعنى عباد حدثنا قال المعقب إبراھيم أبو وھو محمد بن إسماعيل حدثنا أبي حدثني احمد بن هللا عبد حدثنا
 في التي داري في واألنصار قريش بين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حالف قال مالك بن أنس عن عاصم عن

 أمره الرحمن عبد أبو وعظم الناس خيار من وكان المعقب راھيمإب أبو وحدثناه هللا عبد الرحمن عبد أبو قال المدينة
 إبراھيم أبو قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد حدثنا هللا عبد بن بشرى أخبرنا جدا

 علي بن احمد أخبرني مات ما وبعد حي وھو عنه حدثنا أبي كان السراج جبلة بن محمد بن إسماعيل المعقب
 محمد هللا عبد أبو حدثني العطار مخلد بن محمد حدثنا المقرئ الحسين أبو محمد بن القاسم بن عمر حدثنا محتسبال
 ھنا ھا ينزل كان فقال بالسراج الملقب إبراھيم أبي عن حنبل بن احمد يعنى هللا عبد أبا سألت قال الكابلى العباس بن
 إلى فجئت الكابلى لي فقال إسماعيل عن عباد حديث وذكر عليه نىيث وجعل ثقة الجانب ذاك إلى اليكم يتحول أن قبل
 بن القاسم كتاب في كنا خالد أبي بن إسماعيل عن العوام بن عباد حدثنا قال إبراھيم أبو فحدثني فسألته إبراھيم أبي

  منا يأخذ وال يعلمنا فكان مخيمرة

 الربيع قطيعة ساكني من تميم بنى مولى وقيل لىالھذ معمر أبو الحسن بن معمر بن إبراھيم بن إسماعيل -  3299
 هللا وعبد بشير بن وھشيم عياش بن وإسماعيل سعد بن إبراھيم سمع األصل ھروي وھو خلف أبي درب ينزل كان
 حرب بن السالم وعبد معاوية بن ومروان الحميد عبد بن وجرير خليفة بن وخلف عيينة بن وسفيان المبارك بن

 الحجاج بن ومسلم البخاري إسماعيل بن ومحمد الذھلي يحيى بن محمد عنه روى يمان بن ويحيى غياث بن وحفص
 بن عبدوس بن ومحمد كزال بن محمد بن وجعفر الحربي وإبراھيم الدوري محمد بن وعباس صاعقة يحيى وأبو
 وعبد المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا البخاري صالح بن هللا وعبد حنبل بن احمد بن هللا وعبد السراج كامل
 حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا قاال المؤدب جعفر بن محمد بن الغفار

 أبو حدثنا قاال غالب بن محمد حدثنا القطان هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا بكر أبي بن الحسن وأخبرنا
 أنه زعموا احمد بن هللا عبد الرحمن عبد أبو قال السوق أھل من رجل عن ثوريال سفيان عن جرير حدثنا معمر
 صلى هللا رسول قال قال الحضرمي بن العالء عن يزيد بن السائب عن حميد بن الرحمن عبد عن إسماعيل بن حاتم
 الرحمن عبد مسلم أبو أخبرنا قال المقرئ علي بن محمد أخبرنا ثالثا نسكه قضاء بعد المھاجر يمكث سلم و عليه هللا
 أبو حدثنا البغدادي علي أبو محمد بن صالح حدثنا النسفي خلف بن المؤمن عبد حدثنا مھران بن هللا عبد بن محمد بن

 حميد بن الرحمن عبد عن السوق أھل من رجل عن سفيان عن الثوري سفيان عن الحميد عبد بن جرير حدثنا معمر
 ثالثا الصدر بعد يقيم أن للمھاجر رخص سلم و عليه هللا صلى النبي أن ميالحضر العالء عن يزيد بن السائب عن
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 أما قلت إسماعيل بن حاتم أنه ويرون السوق أھل من رجل عن سفيان ھذا روى إنما معمر أبو فيه غلط علي أبو قال
 فقد الحديث ھذا عنه الثوري روى الذي الرجل تسميته بسبب الغلط فيھا الزمه التي معمر أبي عن ھذه صالح رواية
 يكون أن ويحتمل فيھا الرجل يسم لم وأنه خالفھا معمر أبي عن جميعا غالب بن ومحمد احمد بن هللا عبد عن روينا
 احمد بن هللا عبد عنه رواه الذي القول إلى ذلك عن بعد معمر أبو رجع ثم ذكره كما لصالح الحديث روى معمر أبو

 بن عثمان ان على معمر أبي عن المعمري شبيب بن علي بن الحسن تھمارواي على وافقھما وقد غالب بن ومحمد
 سفيان عن محفوظ الحديث وھذا إياه معمر أبي عن صالح رواية مثل جرير عن الحديث ھذا روى قد أيضا شيبة أبي
 عبد بموافقة معمر أبي عن المعمري رواية فأما حميد بن الرحمن عبد عن جميعا إسماعيل بن حاتم وعن عيينة بن
 أيوب بن احمد بن سليمان القاسم أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو فأخبرنا قولھما على غالب بن ومحمد احمد بن هللا

 معمر أبو حدثنا المعمري علي بن الحسن وحدثنا سليمان قال أبي حدثنا شيبة أبي بن عثمان بن محمد حدثنا الطبراني
 بن حميد بن الرحمن عبد عن السوق أھل من رجل عن الثوري انسفي عن الحميد عبد بن جرير حدثنا قاال القطيعي

 أحد يمكث ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الحضرمي بن العالء عن يزيد بن السائب عن الرحمن عبد
 الحديث ھذا سفيان عنه روى الذي الرجل الطبراني القاسم أبو قال ثالث فوق نسكه قضاء بعد بمكة المھاجرين من
 حديث حمل الطبراني أن وأرى قلت جرير اال سفيان عن يروه ولم إسماعيل بن حاتم ھو ويقال عيينة بن سفيان ھو

 في الرجل يسمى كان أنه عثمان عن المحفوظ الن الرجل تسمية ترك في معمر أبي حديث على شيبة أبي بن عثمان
 شيبة أبي بن عثمان بن محمد حدثنا الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني كذلك روايته
 الرحمن عبد عن السوق أھل من رجل سفيان عن الثوري سفيان عن الحميد عبد بن جرير حدثنا أبي حدثنا العبسي

 من رجل يمكث ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الحضرمي بن العالء عن يزيد بن السائب عن حميد بن
 محمد بن احمد بن محمد أخبرنا قراءة الماليني سعد أبو وأخبرني أيام ثالثة فوق النسك قضاء بعد كةبم المھاجرين

 عيينة بن سفيان عن الثوري سفيان عن جرير حدثنا محمد بن عثمان حدثنا الدھقان احمد بن جعفر حدثنا يعقوب بن
 يقيم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن الحضرمي بن العالء عن يزيد بن السائب عن حميد بن الرحمن عبد عن

 حدثنا النخاس الحسن بن هللا عبد القاسم أبو أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا ثالثا نسكه يقضى أن بعد بمكة المھاجر
  المسند في شيبة أبي بن عثمان حدثنا الباغندي محمد بن محمد

 الرحمن عبد عن عيينة بن سفيان له يقال السوق أھل نم رجل عن الثوري سفيان عن الحميد عبد بن جرير أخبرنا
 من رجل يمكث ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الحضرمي بن العالء عن يزيد بن السائب عن حميد بن

 بن سفيان حدثنا الزھري محمد بن هللا عبد حدثناه الباغندي قال ثالث فوق عن النسك قضاء بعد بمكة المھاجرين
 حدثنا محمد بن محمد حدثنا الحافظ المظفر بن محمد حدثنا األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرنا مثله بإسناده عيينة
 عن عقدة بن العباس أبو رواه وھكذا الزھري محمد بن هللا عبد حديث يذكر ولم تقدم ما نحو شيبة أبى بن عثمان
 عيسى بن موسى أخبرنا النرسي حسنويه بن محمد بن احمد بن محمد أخبرنا شيبة أبى بن عثمان عن يحيى بن داود
 عبد بن جرير حدثنا الجامع مسجد في شيبة أبى بن عثمان حدثنا سليمان بن محمد بن محمد حدثنا السراج هللا عبد بن

 صلى هللا رسول قال قال الحضرمي بن العالء عن يزيد بن السائب عن حميد بن الرحمن عبد عن سفيان عن الحميد
 بن محمد حدثنا األنماطي هللا عبد بن احمد أخبرنا أيام ثالثة فوق نسكه قضاء بعد المھاجر يمكث ال سلم و عليه هللا

 سفيان عن الحميد عبد بن جرير حدثنا المسند في شيبة أبى بن عثمان حدثنا سليمان بن محمد بن محمد حدثنا المظفر
 عثمان ان الباغندي ذكر التي النخاس بن رواية خالف وھذا بالحديث يزيد بن السائب عن حميد بن الرحمن عبد عن

 روايته في سفيان ونسب ھكذا شيبة أبى بن عثمان عن الفريابي محمد بن جعفر رواه وقد اعلم فا المسند في حدثھم
 مإبراھي بن عمر طالب أبو وأخبرنا الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا كذلك الثوري انه إلى
 حدثنا شيبة أبى بن عثمان أخبرنا الفريابي محمد بن جعفر حدثنا قاال البزاز هللا عبد بن غريب بن محمد أخبرنا الفقيه
 الحضرمي بن العالء عن يزيد بن السائب عن حميد بن الرحمن عبد عن الثوري سفيان عن الحميد عبد بن جرير
 ورواه أيام ثالثة فوق النسك قضاء بعد بمكة المھاجرين من لرج يمكث ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 حدثنا الفقيه غالب بن محمد بن احمد أخبرناه حميد بن الرحمن عبد عن الثوري سفيان عن القطان سعيد بن يحيى
 الرحمن عبد بن حميد بن الرحمن عبد عن سفيان عن يحيى حدثنا مسدد حدثنا خليفة أبو حدثنا البجلي نوح بن عمر
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 بعد ثالثا بمكة المھاجر يمكث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الحضرمي بن العالء عن يزيد بن السائب عن
 قال على أبو فھم بن الحسين حدثنا قال الخطبي على بن إسماعيل أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا نسكه قضاء
 آالف بخمسة فحدث الرقة إلى ذھب عليه هللا الصلى عمرم أبا وذكر معين بن يحيى قال الطيالسي جعفر لي قال

 ويبعد نظر القول ھذا في قلت معين بن يحيى مات حتى معمر أبو حدث ما على أبو قال آالف ثالثة في أخطا حديث
 عنه يغفلوا ولم وفحشه لعظمه فيه معمر أبو غلط ما الحديث أصحاب لدون صحيحا كان ولو اعتبر من عند صحته
 واال رواياتھم اتساع في قلته مع وغيرھم أنس بن ومالك راشد بن ومعمر الحجاج بن شعبة فيه أخطا ما دونوا كما
 احمد يعلى أبا سمعت اإلسماعيلي إبراھيم بن احمد بكر أبى على قرأت قال البرقاني أخبرنا ما المعنى ھذا في شبه
 إليھم كتب بغداد إلى رجع فلما حفظا ثحدي ألفى بنحو بالموصل حدث معمر أبا ان يحكى المثنى بن على بن

 العباسي صاحب الحسين بن على أخبرنا أربعين أو ثالثين نحو قال أحسبه فيھا أخطا كان أحاديث من بالصحيح
 بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر حدثنا الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا

 الحديث يكتب اعرفه انا عنه يسئل ال معمر أبى مثل فقال الكرخي معمر أبى عن ينمع بن يحيى وسئل قال منصور
 األصم يعقوب بن محمد أخبرني المخرمي محمد بن عثمان أخبرنا جعفر أبى بن احمد أخبرني مأمون ثقة غالم وھو
 معمر أبو فقال معروف بن ھارون وعن معمر أبى عن معين بن يحيى سئل قال حدثھم حاتم بن محمد بن العباس ان
 بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن احمد حدثنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني ھارون من اكيس كان
 ثقة وھو وخير وفضل سنة صاحب الھروي معمر بن إبراھيم بن إسماعيل معمر أبو قال سعد بن محمد حدثنا فھم
 البرذعي عمرو بن سعيد حدثنا النجم بن طاھر بن احمد حدثنا ياألردبيل موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا ثبت
 بن يحيى وال معمر أبى عن وال التمار نصر أبى عن الكتابة يرى ال حنبل بن احمد كان يقول زرعة أبا سمعت قال
 بن داحم سمعت قال المقرئ إبراھيم بن عمر حدثنا الفتح أبى بن هللا عبيد حدثني فأجاب امتحن ممن أحد وال معين
 بغلتى تكلمت لو يقول بسنة ادالله شدة من القطيعي معمر أبو كان يقول شريك بن عبيد سمعت يقول الديباجي على
 الدقاق طاھر أبى بن احمد بن محمد أخبرنا وخرجنا كفرنا قال خرج فلما فأجاب المحنة في فأخذ قال سنية انھا لقالت
 ليس هللا كالم القرآن يقول الھذلى يعنى معمر أبا سمعت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا سلمان بن احمد أخبرنا
 نصر بن محمد بن العزيز عبد أخبرنا جھمى من شر بل ال جھمى فھو مخلوق غير انه في شك من بمخلوق
 ال هللا ان زعم من يقول الھذلى معمر أبا سمعت قال احمد بن هللا عبد حدثنا النجاد سلمان بن احمد حدثنا الستوري

 بئر على رايتموه ان با كافر فھو الصفات ھذه من أشياء وذكر يرضى وال يغضب وال يبصر وال يسمع وال يتكلم
 عن البخاري حدث يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت قال البرقاني أخبرنا كفار ألنھم هللا ادين بھذا فيھا فالقوه واقفا
 الھذلى إبراھيم بن إسماعيل ھذا معمر أبى واسم صاعقة ھو والرجل عنه رجل عن وحدث القطيعي معمر عن أبى

 بن هللا عبيد حدثنا التمار الھيثم بن عيسى بن احمد حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا ببغداد أقام ثم ھروي أصله
  تينومائ وثالثين ست سنة األولى جمادى من للنصف اإلثنين يوم الھذلى معمر أبو مات قال البزار خلف بن محمد

 جراد بن هللا عبد عن األشدق يغلى عن نسخة بھا وحدث بغداد قدم المروزي سليمان بن خالد بن إسماعيل -  3300
 المعدل هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا العنبري المثنى بن ومعاذ القرشي الدنيا أبى بن بكر أبو عنه روى العقيلي
 األشدق بن يعلى حدثنا خالد بن إسماعيل حدثنا الدنيا أبى بن بكر وأب أخبرنا الجوزي جعفر بن محمد بن احمد أخبرنا
 إذا من اآلخر وباليوم با يؤمن ال قال المؤمن يكذب ھل هللا رسول يا الدرداء أبو قال قال جراد بن هللا عبد حدثنا
 معاذ حدثنا البلدي السكين بن عيسى بن احمد حدثنا الحسن بن إبراھيم بن احمد أخبرنا األزھري أخبرنا كذب حدث
 بن الھيثم عند سليمان بن خالد بن إسماعيل أملى معاذ قال األشدق بن يعلى حدثنا خالد بن إسماعيل حدثنا المثنى بن

  خارجة

 األعور محمد بن وحجاج القرقساني مصعب بن محمد عن حدث الثقفى غيالن أبى سلمة بن إسماعيل - 3301
 أبو حدثنا السكري عمر بن على أخبرنا السراج المظفر بن محمد بن محمد ينالحس أبو أخبرنا عمر ابنه عنه روى
 ھمام حدثنا بطرسوس القرقساني مصعب بن محمد حدثنا أبى حدثنا الثقفى غيالن أبى بن إسماعيل بن عمر حفص
 هللا أحب هللا لقاء أحب من قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان الصامت بن عبادة عن مالك بن أنس عن قتادة عن
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 من ليس قال الموت لنكره انا هللا رسول يا أزواجه بعض أو عائشة له فقالت لقاءه هللا كره هللا لقاء كره ومن لقاءه
 لقاء فأحب لقائه من إليه أحب شيء فليس وكرامته هللا برضوان ذلك عند بشر أجله حضر إذا المؤمن العبد ولكن ذاك
 مما إليه ابغض شيء فليس وعقابه هللا بسخط ذلك بعد بشر أجله حضر إذا الكافر الرجل وان لقاءه هللا وأحب هللا

  لقاءه هللا وكره هللا لقاء فكره امامه

 بغداد قدم حران أھل من وھو عفان بن عثمان مولى احمد أبو كريمة أبى بن عمر بن عبيد بن إسماعيل - 3302
 سنان بن يزيد بن ومحمد الحراني سلمة بن محمد نوع كريمة أبى بن عمر بن الملك عبد عمه عن بھا وحدث

 هللا وعبد السراج عبدوس بن احمد وأبو القاضي إسحاق بن إسماعيل عنه روى وغيرھم ھارون بن ويزيد الرھاوي
 والھيثم السقطى أيوب بن وعمر الحذاء نصر بن الحسين بن وأحمد البزوري عوف أبى بن وأحمد حنبل بن احمد بن
 بن احمد بن محمد بن على الحسن أبو حدثنا الھروي القرشي العباس بن سعيد عثمان أبو أخبرنا الدوري خلف بن

 أبى حدثنا سنان بن يزيد بن محمد حدثنا كريمة أبى بن عبيد بن إسماعيل حدثنا أيوب بن عمر حدثنا لؤلؤ بن نصير
 على بن الحسين على قرأت لعرنيينا بقصة أنس بن سعيد بن يحيى عن االيامى طلحة عن أنيسة أبى بن زيد حدثنا

 عمر بن لعبيد قال سلم بن عمر بن محمد بكر أبو القاضي حدثنا قال االبنوسى على بن محمد بن احمد عن الصيمرى
 عن األزھري أخبرني بعجائب سلمة بن محمد عن يحدث عنه وكتبوا بغداد قدم إسماعيل له يقال بن كريمة أبى بن
 بكر وأبو البادا على بن احمد أخبرنا ثقة الحراني كريمة أبى بن عبيد بن سماعيلإ قال الدارقطني الحسن أبى

 محمد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا قالوا البصري على أبى بن وعلى الفارسي مخلد بن إبراھيم بن وإسحاق البرقاني
 أبى بن عمر بن عبيد بن إسماعيل قال الحراني مودود بن محمد بن الحسين عروبة أبو أخبرنا األبھري صالح بن

 عمر حدثنا الطناجيري الفرج أبو أخبرني ومائتين أربعين سنة بالعراق مات عفان بن عثمان مولى احمد أبو كريمة
 كريمة أبى بن إسماعيل موت بلغني قال بكير بن محمد بن احمد سمعت جدي كتاب في وجدت قال الواعظ احمد بن

  أىر من بسر ومائتين أربعين سنة الحراني

 أبى بن زكريا بن ويحيى بشير بن ھشيم عن بھا وحدث مكة نزل الصايغ محمد أبو سالم بن إسماعيل -  3303
 بن على بن ومحمد المكى داود بن وأحمد الفسوي سفيان بن ويعقوب محمد ابنه عنه روى موسى بن هللا وعبيد زائدة
 حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا النحوي درستويه بن فرجع بن هللا عبد أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا الصايغ زيد
 عبد قال قال الدؤلي هللا عبد بن محمد عن عمار بن عكرمة قال قال زائدة أبى بن حدثنا سالم بن إسماعيل محمد أبو

 يف رأيت قال البرقاني أخبرنا صلى أمر حزبه إذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان حذيفة قال حذيفة أخو العزيز
 إسماعيل بن محمد حدثني قال الھروي قريش بن الرحمن عبد حدثنا الحنبلي الخالل ھارون بن محمد بن احمد كتاب

 ثوبه بمجامع ھكذا أبى فأخذ يده في ونعليه يعدو وھو حنبل بن احمد بنا فمر ببغداد أبى مع اصوغ كنت قال الصائغ
  الموت إلى قال الصبيان ءھؤال مع تعدو متى إلى تستحى اال هللا عبد أبا يا فقال

 احمد عنه روى اليمامي يونس بن عمر عن رأى من وبسر بھا وحدث بغداد قدم األبلي زياد بن إسماعيل - 3304
 األشيب موسى بن الحسن بن موسى بن والقاسم مسلم أبى بن هللا عبيد شبيل وأبو حكيم بن وجنيد البزاز الھيثم بن

  رأى من بسر منه سمع انه القاسم وذكر

 بصره مع المتقللين والزھاد الورعين العباد أحد كان بالديلمى المعروف على أبو يوسف بن إسماعيل - 3305
 بن مجاھد عن وحدث وذاكرھم الحفاظ من بعده ومن حنبل بن احمد جالس علمه في وتمھره له وحفظه بالحديث
 احمد أخبرنا األزھري أخبرني الشكلي وسفي بن والعباس العنبر أبى بن الوھاب عبد بن الحسن عنه روى موسى

 الحسين أبو حدثنا قاال العباس بن محمد أخبرنا الجوھري على بن الحسن وأخبرنا القرشي موسى بن محمد بن
 إلى يعبر وكان قالوا حديث ألف أربعين يحفظ كان انه لي وذكر الناس خيار من كان الديلمي وإسماعيل قال المنادى
 والورع بالزھد الناس اشھر من إسماعيل وكان بالمسند فيذاكره الحافظ أشكاب بن محمد اقاصد الشرقى الجانب
 محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخبرني االرحاء في المساھرة من فكان مكسبه واما بالصون والتمسك

 بن محمد وأبا الفرغاني هللا عبد بن محمد سمعت يقول المخرمي الحسن بن محمد سمعت قال السلمي الحسين بن
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 تسھر الديلمي إلسماعيل قلت يقول االبزارى بن على أبا سمعت يقول الزقاق هللا عبد بن محمد سمعنا يقوالن ياسين
 نستعمل ان ينبغي فال التوكل عز بنا يتصل لم ما بنى يا فقال درھم ثلث يكفي شيء واى درھم بثلث الرحى ھذه في
 الجوھري إبراھيم بن محمد بن على حدثنا قاال طالب أبى بن والحسن الفتح أبى بن هللا عبيد أخبرني بالتشوف الذل
 عند البيت في كنت قال الديلمي إسماعيل حدثنا قال الشكلي عباس حدثنا الصفار حفص بن احمد بن طلحة حدثنا
 قال حاجتك ما فقلت قال شعر اطمار عليه بفتى انا فإذا إليه فخرجت قال الباب يدق بداق نحن فإذا حنبل بن احمد
 وسلم إليه فخرج قال يطلبك شعر اطمار عليه شاب بالباب هللا عبد أبا يا فقلت إليه فدخلت قال حنبل بن احمد أريد
 في الزھد ان الزھري عن سفيان حدثنا احمد له فقال الدنيا في الزھد ما أخبرني هللا عبد أبا يا الفتى له فقال عليه
 تبلغ ال ان ھو فقال يديه بين والفىء الشمس في قائما الفتى وكان قال لي صفه هللا عبد أبا يا له فقال األمل قصر الدنيا
 عبد أبا يا فقال إليه فدفعھا صرة له فاخرج فدخل قال قف احمد له فقال قال ليولى ذھب ثم قال الفيء إلى الشمس من
 النھرواني روح بن عمر بن احمد أخبرنا وولى كهتر ثم قال بھذه يعمل أيش الفيء إلى الشمس من يبلغ ال من هللا

 أبو الرحمن عبد بن الحكم بن محمد بن حامد حدثنا العطار مخلد بن محمد حدثنا الجريري زكريا بن المعافى حدثنا
 البول بالليل المسجد من فخرجت إلى شھوته وابلغت حلواء اشتھيت الديلمي إسماعيل لي قال قال كردان حدثنا محمد
 وقد مخلد بن قال فتركته لك خير تركته وان اشتھيت الذي ھذا إسماعيل يا فنوديت حلواء بن اخاذ الطريق نبتىج فإذا
 ما وكان المسلمين خيار من ھذا الديلمي إسماعيل رأيت وقد زريق بنى قنطرة في يكون كان كردان عن انا كتبت
 والناس المسلمين خيار من ھذا الديلمي لإسماعي المعافى قال أشكاب بن جعفر أبى عند رايته رجل من شئت

 وقد الخضر بمسجد المعروف المسجد وبين بينه وھو يسيرة قبور بينھما الكرخي معروف قبر وراء قبره يزورون
 أخبرني حديث ألف بسبعين يذاكر كان وانه السماع كثير للحديث حافظا كان انه شيوخنا بعض وحدثني مرارا زرته

  ثقة فاضل ورع زاھد بغدادي الديلمي يوسف بن إسماعيل قال الدارقطني الحسن أبى عن األزھري

 روى المدائني الحسن وأبى الواقدي عمر بن محمد عن حدث الكلبي محمد أبو خالد بن مجمع بن إسماعيل -  3306
  الضبعي نصر بن محمد بن وأحمد السكري سعيد وأبو القاضي وكيع عنه

 الوھاب وعبد ھارون بن يزيد سمع إسحاق أبو الحارث أبى بن إسماعيل ھوو شاھين بن أسد بن إسماعيل - 3307
 ھاشم النضر وأبا سوار بن وشبابة عبادة بن وروح محمد بن وحجاج عون بن وجعفر الوليد بن وشجاع عطاء بن
 منصور بن ومعلى المحبر بن وداود ھشام بن وكثير األشيب موسى بن والحسن بكير أبى بن ويحيى القاسم بن

 والحسن الجوزي موسى بن وإبراھيم الدنيا أبى بن بكر وأبو الحربي إسحاق بن إبراھيم عنه روى داود بن وموسى
 عبد بن والحسن المروزي إسحاق بن محمد بن هللا وعبد داود أبى بن بكر وأبو صاعد بن ويحيى شعبة بن محمد بن

 الرازي حاتم أبى بن وقال عياش بن يحيى بن سينوالح مخلد بن ومحمد المحاملي والقاضي العنبر أبى بن الوھاب
 بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا صدوق فقال عنه أبى وسئل صدوق ثقة وھو أبى مع عنه كتبت
 بن يزيد حدثنا الحارث أبى بن إسماعيل حدثنا إمالء المحاملي إسماعيل بن الحسين هللا عبد أبو القاضي حدثنا مھدى
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خيرنا قالت عائشة عن مسروق عن عامر عن جابر عن شريك أخبرنا ھارون
 حدثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين أخبرنا الحفار جعفر بن محمد بن ھالل أخبرنا طالقا يكن فلم فاخترناه
 الرحمن عبد بن هللا عبد عن مرع بن هللا عبد بن القاسم عن داود بن موسى حدثنا الحارث أبى بن إسماعيل
 وھو اال القاضي يقضى ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبى عن أبيه عن األنصاري

 بن الحارث أبى بن إسماعيل حدثنا العطار مخلد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا مھدى بن عمر أبو أخبرنا ريان شبعان
 رجال كلم سلم و عليه هللا صلى النبي أن مسعود أبى عن قيس عن خالد أبى بن اعيلإسم حدثنا قال عون بن جعفر
 هللا عبيد بن محمد أخبرنا القديد تأكل كانت قريش من امرأة بن انا إنما بملك لست فانى عليك ھون فقال فارعد
 الحارث أبى بن سماعيلإ حدثنا قال الوھاب عبد بن الحسن حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا إجازة الحنائي
 بھذا تحدث اال فقال الشاعر بن حجاج إلى بعث يقول الحارث أبى بن إسماعيل وسمعت الحسن قال نحوه بإسناده
 بكر أبو أخبرنا مرات اليوم في به حدثت ربما له وقل السالم اقرئه للرسول فقلت سنة إلى سنة من اال الحديث
 و عليه هللا صلى النبي ان مسعود أبى عن حازم أبى بن قيس حديث عن الدارقطني الحسن أبو وسئل قال البرقاني
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 يرويه فقال القديد تأكل كانت قريش من امرأة بن انا إنما بملك لست فانى عليك ھون فقال فارعد رجال كلم سلم
 ثالحار بن إسماعيل به تفرد مسعود أبى عن قيس عن إسماعيل عن عون بن جعفر عن الحارث أبى بن إسماعيل
 وھم وكالھما جرير عن قيس عن إسماعيل عن يونس بن عيسى عن الحمصي عمرو بن ھاشم ورواه متصال

 محمد الحارث أبي بن إسماعيل تابع قد قلت سلم و عليه هللا صلى النبي عن مرسال قيس عن إسماعيل عن والصواب
 بن احمد بن محمد حدثنا معدلال أبي بن على أخبرناه موصوال عون بن جعفر عن فرواه علية بن إسماعيل بن

 عون بن جعفر حدثنا القاضي علية بن يعنى إسماعيل بن محمد حدثنا بدمشق بكار بن محمد حدثنا الجشمي عمران
 و عليه هللا صلى هللا رسول أتى قال األنصاري مسعود أبي عن حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل حدثنا
 بن ويحيى بشير بن ھشيم مرسال رواه وممن القديد تأكل أمة بن أنا إنما عليك أسب ال فقال فرائصه ترعد برجل سلم
 احمد بن عمر أخبرنا الحربي الفتح بن علي بن محمد أخبرنا كذلك خالد أبي بن عن معاوية بن وزھير القطان سعيد

 عن خالد أبي بن إسماعيل ثناحد ھشيم حدثنا الربيع بن حميد حدثنا العسكري هللا عبد بن الفتح بن علي حدثنا الواعظ
 عليه هللا صلى النبي فقال رعدة استقلته يديه بين قام فلما سلم و عليه هللا صلى النبي اتى رجال ان حازم أبي بن قيس
 عبد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا القديد تأكل كانت قريش من امرأة بن أنا إنما ملكا لست فأنى عليك ھون سلم و
 أبي بن إسماعيل حدثنا القطان سعيد بن يحيى حدثنا منصور بن محمد بن الرحمن عبد حدثنا البغوي ھيمإبرا بن هللا
 صلى النبي فقال رعدة فاستقلته يديه بين فقام سلم و عليه هللا صلى النبي اتى رجال ان حازم أبي بن قيس حدثنا خالد
 بن عمر بن احمد أخبرني القديد تأكل كانت قريش من ةامرأ بن انا وإنما بملك لست فانى عليك ھون سلم و عليه هللا
 الحميد عبد بن السالم عبد حدثنا سليمان بن محمد بن محمد أخبرنا المظفر بن محمد أخبرنا بدرزيجان القاضي علي
 صلى هللا رسول إلى جاء رجال أن حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل عن معاوية بن زھير أخبرنا االمام
 القديد تأكل كانت قريش من امرأة بن أنا إنما بملك لست عليك ھون فقال رعدة فاستقلته عليه فقام سلم و عليه هللا

 حدثنا شعبة بن محمد بن الحسن حدثنا األدمى القاسم بن محمد بن عثمان أخبرنا القرشي الملك عبد بن محمد أخبرنا
 بن محمد حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا الملك عبد نب محمد وأخبرني الصالح الشيخ الحارث أبي بن إسماعيل

 الحسن أبي عن األزھري أخبرني المسلمين خيار من إسحاق أبو الحارث أبي بن إسماعيل حدثنا قال مخلد
 علي بن الحسين أخبرني فاضل ورع صدوق ثقة بغدادي إسحاق أبو الحارث أبي بن إسماعيل قال الدارقطني
 أبي بن إسماعيل ومات قال العطار حفص بن مخلد بن محمد حدثنا الواعظ احمد بن مرع حدثنا قال الطناجيري
 ليلة عشرة ألربع مخلد بن عن غيره قال ومائتين يعنى وخمسين ثمان سنة األولى جمادى في الجمعة يوم الحارث
  األولى جمادى من بقيت

 عنه روى أشكاب بن إبراھيم بن لحسينوا األموي عمرو بن خالد عن حدث القطربلي عمر بن إسماعيل - 3308
 التمار احمد بن هللا عبد حدثنا األزھري أخبرني العجل بعبيد والده المعروف حاتم بن محمد بن الحسين بن محمد
 حدثنا قال األموي عمرو بن خالد حدثنا القطربلي عمر بن إسماعيل حدثنا إمالء العجل عبيد بن الحسن أبو حدثنا
 اال نكاح ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال موسى أبي أبيه عن بردة أبي عن إسحاق يأب عن الثوري سفيان
  بولى

 عن حدث موسى بن بشر عم بن وھو األسدي هللا عبد أبو عميرة بن شيخ بن صالح بن زكريا بن إسماعيل -  3309
 حدثني مخلد بن محمد عنه روى مقدميال بكر أبي بن ومحمد القواريرى عمر بن هللا وعبيد صالح بن الحميد عبد
 إسماعيل هللا عبد أبو حدثنا مخلد بن محمد حدثنا المقرئ علي بن احمد بن هللا عبيد حدثنا الوراق علي بن العزيز عبد
 عبيد بن يونس سمعت قال الباھلى سلم بن هللا عبد حدثنا قال عمر بن هللا عبيد حدثنا عميرة بن شيخ بن زكريا بن

 محمد كتاب في قرأت المرضى سقيته ثم سويقا صيرته ثم برا به الشتريت تجارة من حالال درھما بتأص لو يقول
 مات عميرة بن شيخ بن صالح بن زكريا بن إسماعيل هللا عبد أبا ان بلغني فيھا ومائتين ستين سنة بخطه مخلد بن

  بالثغر

 كان رأى من سر أھل من وھو الخواص براھيمإ أخو الصوفي إبراھيم أبو إسماعيل بن احمد بن إسماعيل -  3310
 علي بن احمد أخبرني التوكل وحكم التجريد على كان سفره وأكثر والحج الغزو وكثرة والفضل بالخير مذكورا
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 يقول األدمى بن عثمان أبا سمعت يقول الرازي بكر أبا سمعت قال النيسابوري الحسين بن محمد أخبرنا المحتسب
 وكرامات آيات له وكان ويصحبه النخشبي تراب أبي مع يسافر إسماعيل أخى كان يقول الخواص إبراھيم سمعت
  قديما مات

 الفيض عن بھا وحدث بغداد سكن البصرة ضبة من الضبي المحاملي أبان بن سعيد بن محمد بن إسماعيل -  3311
 شيئا والقاسم الحسين بناها عنه روى الزھري بكر أبي بن احمد مصعب وأبي الخراز عون بن هللا وعبد وثيق بن

 إسماعيل بن القاسم عبيد أبو حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا الضبي احمد بن محمد بن الكريم عبد أخبرنا يسيرا
 عن األعلى عبد بن علي حدثنا الرازي سلم بن يعنى الكناني حكام حدثنا وثيق بن الفيض حدثنا أبي حدثني محمد بن
 هللا صلى نبينا مع ونحن فريضة صالة حضرت قال الثقفى يعلى بن عمرو عن دينار نب عمرو حدثني قال سھل أبي
  ضيقا المكان كان قال ذلك إلى دعاه ما سھل ألبي قلت يتقدمنا ال نبينا فأمنا ھذا طائفنا على سلم و عليه

 بن وعلي لضريرا آدم بن وبشر العبدي كثير بن محمد سمع إسحاق أبو مريم أبي بن الصلت بن إسماعيل -  3312
 هللا وعبد المحاملي والقاضي الجوزجاني علي بن احمد عنه روى الحديث علل في صغير كتاب عنه وعنده المديني

 الحسين جدي كتاب ھذا قال الحسين بن هللا عبد بن احمد حدثنا الدوري مخلد بن ومحمد الفامي عيسى بن سليمان بن
 بن عمرو حدثنا هللا عبد بن يعنى علي حدثنا مريم أبي بن إسماعيل حدثنا فيه وكان إلينا ودفعه المحاملي إسماعيل بن

 كھاتين والساعة أنا بعثت قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنس عن معبد عن قتادة عن أبيه عن معتمر عن عاصم
 قرأت قال عظالوا احمد بن عمر حدثنا التميمي علي بن الحسن أخبرني أنس عن قتادة عن شعبة ورواه علي قال
 سنة الحجة ذي في مريم أبي بن إسماعيل إسحاق أبو حدثنا قال الوراق عيسى بن سليمان بن هللا عبد محمد أبي على
 واصل بن معرف عنه روى الذي زكريا يقول المديني جعفر بن هللا عبد بن علي سمعت قال ومائتين وثمانين ست
 مريم أبي بن إسماعيل قال العباس بن موسى أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو البرقاني أخبرنا عتيك أبي بن زكريا ھو

  ثقة مريم أبي بن إسماعيل قال الدارقطني الحسن أبي عن األزھري أخبرني بغدادي

 عنه روى أبيه عن بھا وحدث رأى من بسر سكن بصرى الباھلى بكر بن معاوية بن احمد بن إسماعيل - 3313
 بن إبراھيم بن احمد أخبرنا قاال بشران بن هللا عبد بن محمد ابنا الملك وعبد يعل أخبرنا الخرائطى جعفر بن محمد
 عن الباھلى بكر بن معاوية بن احمد بن إسماعيل حدثنا الخرائطى سھل بن جعفر بن محمد حدثنا بمكة الكندي علي
 أرتنيه غاب فلما يرينيھا والقمر بھا خلوت نعم قال فالنة مع ليلتك عن حدثني العرابى قلت األصمعي قال قال أبيه
 كانت لئن ولعمرى امساس لغير والدنو باس ما لغير اإلشارة حرم مما هللا أحل ما أقرب قال بينكما كان فما قلت
  بالحب وحسبك معھا قصيرة كانت لقد بعدھا طالت األيام

 بن وھو األصل مروزي ليالعج النضر أبو الرجال أبي بن الحميد عبد بن ميمون بن هللا عبد بن إسماعيل - 3314
 الرحمن عبد وأبا الزعفراني قيس بن الرحمن وعبد العبسي موسى بن هللا عبيد سمع المضروب ميمون بن نوح أخى

 مخلد بن محمد عنه روى وأمثالھم النخعي هللا عبد بن شريك بن الرحمن وعبد الجوھري الوليد بن وخلف المقرئ
 المادرائى إسحاق بن وعلي المنادي بن الحسين وأبو العبدي شعيب بن هللا وعبد المطيري جعفر بن ومحمد الدوري
 عبد حدثنا ميمون بن هللا عبد بن إسماعيل حدثنا العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن عمر أبو أخبرنا وغيرھم
 عن وعمر بن هللا عبد جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن سليمان بن محمد عن أبي حدثنا شريك بن الرحمن
 بن محمد بن إبراھيم أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا الغسل وجب الختانان التقى إذا قال سلم و عليه هللا صلى النبي
...  معمر أنى اآلمال تخبرنى...  لنفسه العجلي النضر أبو أنشدنى قال الثقفى إسحاق بن محمد أخبرنا المزكى يحيى
 جاز المرء إذا... ...  يغير ال قاطع بحكم على...  قضية األربعين ومر فكيف... ...  مؤخر عنى أخشاه الذي وان

 أخبرنا هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري علي بن محمد حدثنا...  ومعثر المنايا ألسباب أسير...  فإنه األربعين
 بأس به ليس وزيمر هللا عبد بن إسماعيل النضر أبو قال أبي أخبرني النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد

 النضر أبو وتوفى قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا
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 اإلثنين يوم ودفن اإلثنين ليلة بالوسمة يخضب كان بالفقيه المعروف المضروب نوح أخي بن إسماعيل المروزي
  ذكر فيما سنة وثمانين أربعا بلغ وقد نومائتي سبعين سنة شعبان من خلت وعشرين لثالث

 روى الحارث بن بشر عن حكى الوراق إبراھيم بن سلم عن حدث الخالل إبراھيم أبو السندي بن إسماعيل - 3315
 بن إسماعيل حدثنا مخلد بن محمد حدثنا يحيى بن عثمان بن هللا عبيد حدثنا األزھري أخبرني مخلد بن محمد عنه

 فال للدنيا تريده كنت فان هللا اتق فقال حديث عن الحارث بن بشر سألت قال الشام باب الخالل إبراھيم أبو السندي
  سمعت فقد لآلخرة تريده كنت وإن ترده

 إبراھيم بن مكي عن بھا وحدث بغداد سكن الفسوي الفارسي يعقوب أبو كثير أبي بن محمد بن إسماعيل -  3316
 بن وقتيبة شقيق بن عمر بن والحسن البلخي معمر بن وشھاب الفريابي مخراق بن وداود يوسف بن وعصام البلخي
 بن الرحمن وعبد الصفار عبدان بن محمد بن وأحمد الرزاز عمرو بن محمد عنه روى راھويه بن وإسحاق سعيد
 الحسن بن الحسين هللا عبد أبو أخبرنا المدائن قضاء يتولى وكان الشافعي بكر وأبو زياد بن سھل وأبو المجبر سيما
 محمد بن إسماعيل حدثنا إمالء الرزاز البختري عمرو بن محمد جعفر أبو حدثنا المخزومي القاسم بن محمد بن

 ما قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس بن عن عطاء عن لھيعة بن حدثنا إبراھيم بن مكي حدثنا القاضي
 قال الدارقطني الحسن أبي عن األزھري أخبرني لعيلةا فيخافون شغرا سودا عنزا عشرون عليھم تغدوا قوم من

 قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا صدوق ثقة المدائن قاضى كثير أبي بن محمد بن إسماعيل
 قضاء على وكان الفسوي محمد بن إسماعيل يعقوب أبو بلغنا فيما وتوفى قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ

  ومائتين يعنى وثمانين اثنتين سنة شعبان من خلون ربعأل المدائن

 وإبراھيم محمد أخو اليزيدي بابن المعروف علي أبو المغيرة بن المبارك بن يحيى محمد أبي بن إسماعيل - 3317
 طبقات في صنفه لطيف كتاب وله شاعرا وكان وغيرھما الجمحي سالم بن ومحمد العتاھية أبي عن راوية أديبا كان
  مھرويه بن القاسم بن ومحمد التاريخي الملك عبد بن محمد عنه روى راءالشع

 حازم بن جرير آل مولى األزدي إسحاق أبو درھم بن زيد بن حماد بن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل - 3318
 وحجاج الواشجى حرب بن وسليمان الفراھيدى إبراھيم بن ومسلم األنصاري هللا عبد بن محمد سمع البصرة أھل من
 بن هللا وعبد القعنبي سلمة بن هللا وعبد مسرھد بن ومسدد كثير بن ومحمد مرزوق بن وعمرو األنماطي منھال بن

 بن وعلى أويس أبي بن وإسماعيل يونس بن وأحمد السامي الحجاج بن وإبراھيم الطيالسي الوليد وأبا الغداني رجاء
 القاسم وأبو حنبل بن احمد بن هللا وعبد الحافظ ھارون بن موسى عنه روى الفروي محمد بن وإسحاق المديني
 بن بكر وأبو النحوي عرفة بن محمد بن وإبراھيم القاضي يوسف بن محمد عمر وأبو صاعد بن ويحيى البغوي
 محمد بن وإسماعيل الحكيمي احمد بن ومحمد الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي إسماعيل بن والحسين األنباري
 بن سھل وأبو النجاد سلمان بن وأحمد السماك بن عمرو وأبو الطستي الصمد وعبد الرزاز عمرو نب ومحمد الصفار
 إسماعيل وكان ھؤالء سوى وجماعة الشافعي بكر وأبو القاضي احمد بن ومكرم الدھقان محمد بن وحمزة زياد

 علوم في عدة وكتبا المسند وصنف له واحتج ولخصه مذھبه شرح أنس بن مالك مذھب على فقيھا متقنا عالما فاضال
 فلم بھا القضاء وولى قديما بغداد واستوطن السختياني وأيوب األنصاري سعيد بن ويحيى مالك حديث وجمع القرآن
 األھوازي الصلت بن ھارون بن موسى بن احمد بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا وفاته حين إلى يتقلده يزل
 عن القطان عمران حدثنا رجاء بن هللا عبد حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا المحاملي إسماعيل بن الحسين حدثنا
 يدع ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قالت عائشة عن أبيه عن ظبيان أبي بن قابوس عن هللا عبد بن عمرو
 المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا السقم في وال الصحة في وال الحضر في وال السفر في الفجر ركعتي
 حبيب عن شعبة حدثنا حرب بن سليمان حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا الرزاز البختري بن عمرو بن محمد أخبرنا

 فال يجب فلم النداء سمع من قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن ثابت أبي بن
 الحوضى عمر أبو ورواه قلت حرب بن سليمان عن إسحاق بن عيلإسما به تفرد البرقاني بكر أبو لنا قال له صالة
 جعفر بن مخلد بن إبراھيم أخبرنا مرفوع غير موقوفا عباس بن عن جبير بن سعيد عن ثابت بن عدى عن شعبة عن
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 عن مالك حدثنا أويس أبي بن إسماعيل حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا الحكيمي إبراھيم بن احمد بن محمد حدثنا
 يتوب ثم يذنب الذي ھو غفورا لألوابين كان إنه اآلية ھذه أنزلت يقول سمعه أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يىيح
 الحكم بن احمد بن محمد بن جعفر أخبرنا السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد أخبرنا يتوب ثم يذنب ثم

 أبو القاضي وأخبرنا الفروي محمد بن إسحاق احدثن إسحاق بن إسماعيل حدثنا ھارون بن موسى حدثنا الواسطي
 إسحاق بن إسماعيل حدثنا المادرائى إسحاق بن علي حدثنا بالبصرة الھاشمي الواحد عبد بن جعفر بن القاسم عمر
 القاضي المحسن بن علي أخبرنا عثمان قتل منذ شبعت ما قال عمر بن عن نافع عن مالك أخبرنا الفروي حدثنا
 مالك مذھب على الفقه وأخذ البصرة منشؤه كان إسحاق بن إسماعيل قال الشاھد جعفر بن حمدم بن طلحة أخبرنا
 في بالعراق يكن لم ما وفضله مالك مذھب من ونشر فيه علما صار حتى العلم ھذا في وتقدم المعدل بن احمد عن
 وطريقا يحتذونه مثاال المذھب ھذا ألھل صار ما له والشرح مالك لمذھب االحتجاج في وصنف األوقات من وقت

 كتابه فمنھا فيه المصنفة الكتب من كثيرا تتجاوز كتبا القرآن في ألف فأنه بالقرآن علمه ذلك إلى وانضاف يسلكونه
 القدر جليل كتاب وھو القراءات في كتابه ومنھا مثله إلى اصحابه من أحد إليه يسبقه لم كتاب وھو القرآن احكام في

 العلم إليه انتھى ومن الزمان واحد فيھما بتفضيله يشھد الكتابان وھذان القرآن معافى في كتابه ومنھا الخطر عظيم
 الكتابين ھذين يصف مجاھد بن بكر أبا ورأيت المبرد يزيد بن محمد العباس أبو وھو االوان ذلك في واللغة بالنحو
 ما العمر من وبلغ بالتصريف نىم اعلم القاضي يقول المبرد العباس أبا سمعت يقول احصيھا ال مرات وسمعته
 الحسن الحديث من عنه الناس فحمل ومائة وتسعين تسع سنة كان مولده الن اإلسناد علو في عصره في واحدا صار
 قوم فمن اآلخرون فيه يشاركه ال علما فريق كل منه فيقتبس إليه يصيرون الناس وكان أحد كبير عن يحمل لم ما

 في سداده فاما شرحه يطول مما ذلك غير إلى والفقه والقراءات القرآن علم يحملون قوم ومن الحديث يحملون
 في وكان ذكره عن تغنى شھرته فشىء غيره على يلتبس كان فيما عليه األمر وسھولة فيه مذھبه وحسن القضاء
 يحمل كانف يوسف بن محمد عمر أبى كتابه على اعتمد ألنه بالعلم متشاغال الخصوم من فراغه وبعد اوقاته أكثر
 المغيرة أبى بن العالء حدثني والعلم الحديث على ھو واقبل امره كل في له وينظر السلطان لقاء من امره أكثر عنه

 قال المنتاب بن أخبرنا بكر بن محمد حدثنا األزدي سعيد بن الغني عبد أخبرنا الوراق بقاء بن على حدثنا األندلسي
 أھل قال يقولون وھم الفقه في يتناظرون قوم وعنده أكثم بن يحيى ىعل يوما دخلت قال القاضي إسماعيل سمعت
 بن نصر سمعت قال القندي ماھان بن على أبو حدثنا المنتاب بن وقال المدينة جاءت قد قال مقبال رآني فلما المدينة
 بن محمد سعيد أبو أخبرنا إسحاق بن إسماعيل من أفضل رجل زيد بن حماد آل في ليس يقول الجھضمي على

 على سنة وخمسين نيفا إسحاق بن إسماعيل كان األصم يعقوب بن محمد العباس أبو قال قال الصيرفي موسى
 حين إلى ابتدائھا بين ما القضاء إسماعيل والية ان وذلك تسامح فيه القول وھذا قلت سنتين اال عنه عزل ما القضاء
 من بسر القضاة قاضى وكان هللا عبد بن سوار مات لما المتوكل خالفة في ولى ما وأول سنة خمسين تبلغ لم وفاته
 أخبرني كذلك بغداد من الشرقى الجانب قضاء إسماعيل يولى ان المتوكل فامره الھاشمي الواحد عبد بن جعفر رأى
 إسماعيل ولى قال النحوي عرفة بن محمد بن إبراھيم حدثنا الحسن بن إبراھيم بن احمد أخبرنا األزھري القاسم أبو
 قضاء له وجمع قلت هللا عبد بن سوار موت بعقب ومائتين وأربعين ست سنة في الشرقى الجانب قضاء إسحاق بن

 بن إسماعيل ولى قال القاضي كامل بن احمد عن بكر أبى بن الحسن أخبرنا كذلك سنة عشرة بسبع ذلك بعد الجانبين
 وستين اثنتين سنة في بغداد له فجمعت بيالغر الجانب إلى مضموما بغداد من الشرقى بالجانب القضاء إسحاق
 عسكر على قاضيا إسحاق بن إسماعيل يزل لم قال جعفر بن محمد بن طلحة أخبرنا المحسن بن على أخبرنا ومائتين
 بن إسماعيل اخى إسحاق بن حماد على قبض الواثق بن محمد المھتدى فان ومائتين وخمسين خمس سنة إلى المھدى
 الحكم عن إسحاق بن إسماعيل وصرف عنه بلغه لشيء رأى من بسر بغل على به واطاف بالسياط وضربه إسحاق
 القضاء عن صرف ثم الشوارب أبى بن الملك عبد بن محمد بن الحسن رأى من بسر كان القضاة وقاضى واستتر

 ثم القضاء إلى السنة ھذه في محمد بن الحسن رد ثم نجيح بن نائل بن الرحمن عبد القضاء وولى السنة ھذه في
 المھتدى قتل ثم النفاذ قليل وكان اشھر سبعة نحو التميمي منصور بن القاسم الشرقى الجانب على المھتدى استقضى

 العقد من يومين بعد الواحد عبد بن جعفر عليه فصلى واخرج سموه وقيل ومائتين وخمسين ست سنة رجب في با
 المعتمد فأعاد الشوارب أبى بن الملك عبد بن محمد بن الحسن رأى من بسر القضاة قضاء وعلى هللا على للمعتمد
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 القضاء على يزل فلم ومائتين وخمسين ست سنة رجب في وذلك ببغداد الشرقى الجانب على إسحاق بن إسماعيل
 على وكان الغربي الجانب إلى ينقله ان سأله ثم الموفق على وغلب ومائتين وخمسين ثمان سنة إلى الشرقى بالجانب

 القاضي يوسف أبى بن يحيى بن احمد المنصور مدينة وعلى البرتي الكرخ وھو بالشرقية الغربي الجانب ضاءق
 لتمكن أمكنه فما يحيى بن وأحمد البرتي ترك في فاجتھد الشوارب أبى بن القضاة قاضى ذلك وكره ذلك إلى فأجابه

 على يزل ولم الشرقى الجانب إلى الشرقية ضاءق عن البرتي ونقل سأل ما إلى إسماعيل فاجيب الناصر من إسماعيل
 جمعت ثم ومائتين وستين اثنتين سنة إلى بأسره الغربي الجانب على إسحاق بن وإسماعيل الشرقى بالجانب القضاء
 الحسن وكان السواد أعمال من وقطعة والنھروانات المدائن وقلد البرتي وصرف إسحاق بن إلسماعيل بأسرھا بغداد
 وبقى مكانه محمد بن على اخوه فولى الحج بعد بمكة ومائتين وستين إحدى سنة توفى قد الشوارب بىأ بن محمد بن
 ولم القضاة سائر على المقدم إسماعيل وصار القضاة بقاضى يدعى وكان رأى من سر قضاء على الشوارب أبى بن
 سمعت قال الضبي نعيم بن حمدم أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني توفى ان إلى القضاة قضاء أحد يقلد

 توقيع قرأت يقول يعقوب بن يوسف سمعت يقول شاذان بن هللا عبد الطيب أبا سمعت يقول النحوي الفضل بن محمد
 إسحاق بن إسماعيل القاضيين الخيرين بالشيخين واستوص الوزير وھب بن سليمان بن هللا عبيد إلى المعتضد
 أخبرنا بدعائھما عنھم دفع سوءا األرض باھل هللا أراد إذا ممن فإنھما خيرا الخطمي إسحاق بن وموسى األزدي
 العباس أبا سمعت قال الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا المعدل سعيد بن إسماعيل أخبرنا الفتح أبى بن هللا عبيد
 بنى من الجلة ندهع فالفيت له واتوجع اعزيه إليه ركبت القاضي إسحاق بن إسماعيل والدة توفيت لما يقول المبرد
 ال كاد وقد يعزيه وكال ستره على يقدر ولم ابداه ما ولھه من ورأيت السالم مدينة ومستورى والعدول والفقھاء ھاشم
...  حبيبه نفسا غال لقد فينا...  الزمان ريب غال لئن لعمرى...  فانشدته التسليم بعد ابتدات منه ذلك رأيت فلما يسلو
 ورايته وكتبه بداوة ودعا واستحسنه كالمى فتفھم...  المصيبة ينسى المصيبة عند...  لثوابا في بما علمي ولكن... 
 أخبرنا الخالل أخو محمد بن الحسين أخبرنا الجزع وشدة الكآبة تلك من فيه كان ما عنه وزال وجھه انبسط قد بعد

 قال حماد بن إبراھيم أنشدنا قال حماد نب هللا عبد أبو أنشدنا قال بجرجان الشطى إبراھيم بن هللا عبد بن إبراھيم
 الفراق قيل ولھذا... ...  اللباب لباب إلى تخطى...  ثم فمن عاليات الموت ھمم...  القاضي إسماعيل عمى أنشدني
 بكر أبى بن محمد نصر أبو أخبرنا الخالل محمد بن الحسين وأخبرنا...  األحباب على القدامه...  ت المو أخو

 إسحاق بن إسماعيل به فمر المبرد مع كنت قال نفطويه حدثنا بھمذان الكاتب احمد بن الحسين حدثنا الجرجاني
 قيامى تنكرن فال... ...  القياما وابتدرنا الحبى حللنا...  مقبال به بصرنا فلما...  وانشده يده وقبل إليه فوثب القاضي

 النحوي جعفر بن محمد أخبرنا الواسطي على بن محمد ءالعال أبو القاضي أخبرنا...  الكراما يجل الكريم فان...  له
 مسألة في فتكالما القاضي إسماعيل عند ثعلب العباس وأبو المبرد اجتمع قال السرى بن احمد بكر أبو حدثنا بالكوفة
 القاضي فقال فتكالما تكالما لھما فقال بينھما الحكومة فسأاله بالقاضى رضينا قد لثعلب المبرد فقال الكالم بينھما فطال
 قال الدارقطني الحسن أبى عن األزھري القاسم أبو حدثني اعلم ماال إلى خرجتما قد النكما بينكما الحكم يسعنى ال

 وكان الوزير صاعد بن عبدون عنده إلى دخل القاضي إسحاق بن إسماعيل ان يقول ينسبه ولم الرحيم عبد سمعت
 ال تعالى هللا قال وقد انكاركم علمت قد لھم قال خرج فلما حضره ومن الشھود إنكار فرأى به ورحب له فقام نصرانيا
 وھو المسلمين حوائج يقضى الرجل وھذا اآلية دياركم من يخرجوكم ولم الدين في يقاتلوكم لم الذين عن هللا ينھاكم
 بن إبراھيم بن داحم أخبرنا األزھري أخبرني أخبرھم لما الجماعة فسكتت البر من وھذا المعتضد وبين بيننا سفير
 وثمانين اثنتين عن وتوفى مائتين سنة مولده كان إسحاق بن إسماعيل قال عرفة بن محمد بن إبراھيم حدثنا الحسن
 ذي في القاضي إسماعيل مات يقول حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد سمعت قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا سنة

 وھو إسحاق بن إسماعيل توفى قال كامل بن احمد عن بكر أبى بن حسنال أخبرنا فجاة وثمانين اثنتين سنة الحجة
 اثنتين سنة الحجة ذي من بقين لثمان األربعاء ليلة اآلخرة العشاء صالة وقت فجاة جميعا الجانبين على قاضى
 احمد بوأ وأخبرني ابنه موسى بذلك أخبرني السدوسية معاذ بنت شاخة اسمھا حماد أخيه وأم وأمه ومائتين وثمانين

  اعلم وهللا شحيمة اسمھا ولد أم أخيه وحماد إسماعيل أم ان ابنه

 سكن الفضل بن الصمد عبد أخو وھو البلخي بكر أبو ھانئ بن مسمار بن موسى بن الفضل بن إسماعيل -  3319
 عيسى بن إسماعيل وعن البلخيين سعيد بن وقتيبة شقيق بن عمر بن والحسن الحسن بن محمد عن بھا وحدث بغداد
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 كريب وأبى الدمشقي الرحمن عبد بن وسليمان الحوطى نجدة بن الوھاب وعبد الھروي إبراھيم بن وإسحاق العطار
 الباقي وعبد الطستي على بن الصمد وعبد السماك بن عمرو وأبو مخلد بن محمد عنه روى الكوفى العالء بن محمد
 عبد أخبرنا البادا على بن احمد أخبرنا به باس ال فقال رقطنيالدا وذكره ثقة وكان الشافعي بكر وأبو القاضي قانع بن

 القاسم بن روح حدثنا يحيى بن سعدان حدثنا الرحمن عبد بن سليمان حدثنا الفضل بن إسماعيل حدثنا قانع بن الباقى
 به عذب زرج انه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال زيد بن أسامة قال قال سعد بن عامر عن دينار بن عمرو عن

 الطاعون يعنى قلت منھا تخرجوا فال بھا فوقع بأرض كنتم وإذا تدخلوھا فال بأرض كان فإذا إسرائيل بنى من طائفة
 بن الفضل بن إسماعيل بكر أبو حدثنا مكرم بن محمد بن على بن الصمد عبد أخبرنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا
 أنس عن الحبحاب بن شعيب عن شعبة حدثنا المبارك بن يعنى هللا عبد أخبرنا الحسن بن محمد حدثنا البلخي موسى

 شعبة عن يروه ولم الفضل بن إسماعيل بكر أبو قال صداقھا عتقھا وجعل صفية اعتق سلم و عليه هللا صلى النبي ان
 بن إسماعيل ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا غريب وھو المبارك بن اال الحبحاب بن شعيب عن

  ومائتين وثمانين ست سنة من رجب في مات البلخي الفضل

 الطيالسي الوليد وأبا المقرئ العجلي صالح بن هللا عبد سمع الخالل على أبو زكريا بن نميل بن إسماعيل -  3320
 هعن روى الحنفي عمرو بن والعالء الرقام الوليد بن وعياش الريان بن بكار بن ومحمد اليربوعي يونس بن وأحمد
 الھاشمي العزيز عبد بن أيوب بن والحسين الطستي الصمد وعبد الدوري مخلد بن ومحمد المحاملي بن عبيد أبو
 شھريار بن احمد بن هللا عبد بن محمد الفرج أبو أخبرنا صدوق فقال الدارقطني وذكره الطبراني القاسم وأبو

 حدثنا قال البغدادي الخالل نميل بن إسماعيل حدثنا نيالطبرا أيوب بن احمد بن سليمان القاسم أبو أخبرنا األصبھاني
 ربيعة بن على عن األسدي الھياج أبى عن حيان بن منصور عن سليمان بن حفص حدثنا الريان بن بكار بن محمد
 الركعة في الجمعة يوم الفجر صالة في يقرا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان طالب أبى بن على عن الوالبي
 اإلسناد بھذا اال على عن يروى ال القاسم أبو قال اإلنسان على اتى ھل الثانية الركعة وفى السجدة تنزيل بآلم لىاألو
 حدثنا بغدادي ثقة شيخ على أبو نميل بن إسماعيل قال الحافظ عمر بن على أخبرنا األزھري أخبرنا بكار بن به تفرد
 كتابنا من تقدم فيما ذكرنا وقد وغيرھما المحاملي بن عبيد وأبو مخلد بن هللا عبد أبو منھم شيوخنا من جماعة عنه
 مات نميل بن ان تاريخه في بقوله ذلك واتبعنا عنه قانع بن الباقى عبد رواية وسقنا الخالل نميل بن هللا عبد بن محمد
 انه ذلك من الظاھر ان اال وفاته ذكر الذي يسم لم ألنه إسماعيل أم عنى امحمدا نعلم وال ومائتين وثمانين ثمان سنة
  اعلم وهللا شيخه محمدا أراد

 إبراھيم أخو وھو ثقيف مولى النيسابوري السراج بكر أبو مھران بن إبراھيم بن إسحاق بن إسماعيل - 3321
 ومحمد راھويه بن وإسحاق زرارة بن وعمرو القوھستاني الجراح بن هللا وعبد التميمي يحيى بن يحيى سمع ومحمد

 عثمان بن ويحيى القواريرى عمر بن هللا وعبد حنبل بن وأحمد الحماني المغلس بن وجبارة لحرشيا موسى بن
 سھل وأبو مخلد بن ومحمد محمد اخوه عنه روى حنبل بن بأحمد اختصاص له وكان بھا وحدث بغداد نزل الحربي

 بكر أبو أخبرنا بكر أبى بن لحسنا أخبرنا وغيرھم قانع بن الباقي وعبد الخطبي على بن وإسماعيل القطان زياد بن
 قال حصين بن عمران عن الحسن سمعت قال شبة بن شبيب أخبرنا قال جبارة حدثنا السراج إسحاق بن إسماعيل
 أبى عن األزھري أخبرني يمين كفارة وكفارته معصية في نذر ال يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
 محمد أخبرني بغداد سكن ثقة السراج النيسابوري مھران بن إبراھيم بن حاقإس بن إسماعيل قال الدارقطني الحسن

 إسماعيل توفى يقول بالويه بن احمد بن محمد بكر أبا سمعت قال الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن
 بكر أبا ان انعق بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا ومائتين وثمانين ست سنة بھا ونحن السراج إسحاق بن

 على بن محمد أخبرني ومائتين وتسعين ثالث سنة من األولى جمادى في مات النيسابوري إسحاق بن إسماعيل
 أبا سمعت يقول الفقيه محمد بن حسان الوليد أبا سمعت قال الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ
 اخى بھا أقام قال منھا الخروج على حملك الذي ما له فقيل غدادب على وآسفا يقول السراج إسحاق بن محمد العباس
 غريب قال الميت ھذا من آلخر يقول الدرب باب على رجال سمعت جنازته ورفعت توفى فلما سنة خمسين إسماعيل
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 الكلمة ذهھ فحملتنى ھنا ھا كان غريب يقال والتجارة بالعلم واشتھاره بھا اخى مقام طول بعد  انا فقلت ھنا ھا كان
  الوطن إلى االنصراف على

 البيروتي الوليد بن وعباس الدمشقي ھبيرة أبى عن ببغداد حدث الواسطي إسماعيل بن احمد بن إسماعيل -  3322
 احمد بن إسماعيل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان حدثنا الرزاز احمد بن على أخبرنا السماك بن عمرو أبو عنه روى
 عن األوزاعي عن السمط بن يزيد عن بشر بن سالمة أخبرنا الدمشقي ھبيرة أبو ثنيحد الواسطي إسماعيل بن

  الصالة في يشير كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان أنس عن الزھري

 الربيع وأبى ھشام بن وخلف مرزوق بن عمرو عن حدث السكري على أبو إسماعيل بن بكر بن إسماعيل - 3323
 إبراھيم بن هللا وعبد الصواف بن على وأبو الخطبي على بن إسماعيل عنه روى ناقدال محمد بن وعمرو الزھراني

 بن إسماعيل حدثنا الخطبي على بن إسماعيل حدثني قال جعفر بن مخلد بن إبراھيم أخبرنا صدوقا وكان ماسي بن
 هللا صلى النبي قال الق عمر بن عن نافع عن أيوب عن زيد بن حماد حدثنا الزھراني الربيع أبو حدثنا السكري بكر
 اآلخرة في يشربھا لم يموت ان قبل يتب لم ثم الدنيا في شربھا فمن خمر مسكر وكل حرام مسكر كل سلم و عليه
 أم ھذا على أبو أھو اعلم ولست الصوفية تاريخ كتاب في السكري بكر بن إسماعيل السلمي الرحمن عبد أبو ذكر
 كان بغدادي السكري بكر بن إسماعيل قال السلمي الرحمن عبد أبو خبرناأ الحيري احمد بن إسماعيل أخبرنا غيره
 األيام مرور يزيده ال درة السكري إسماعيل قال انه تراب أبى عن حكى النخشبي تراب أبا صحب الجنيد اقران من
  نورا اال

 الزبير بن هللا عبد بن الغفار عبد عن بھا وحدث بغداد قدم الموصلي جعفر أبو الغصن بن إسماعيل - 3324
 بن الحسن أخبرنا اعلم فا الغصن بن إسماعيل بن محمد ھو وقيل الخطبي على بن إسماعيل عنه روى الموصلي

 عبد بن الغفار عبد حدثنا الموصلي الغصن بن إسماعيل جعفر أبو حدثنا الخطبي على بن إسماعيل أخبرنا بكر أبى
 قال قال ھريرة أبى عن سيرين بن محمد عن األحول عاصم عن مسھر بن على حدثنا الموصلي الزبير بن هللا

 فسماه الخطبي رواه حديثا له وسقنا المحمدين باب في ذكرناه وقد ظلم الغنى مطل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  إسماعيل بن محمد فيه

 الصمد عبد بن حمدا عن حدث باليمانى المعروف القاسم أبو إسماعيل بن محمد بن احمد بن إسماعيل -  3325
 بجير بن نصر بن هللا عبد بن احمد بن محمد طاھر أبو القاضي عنه روى شجاع بن الوليد ھمام وأبى النھرواني
  مجشر بن إبراھيم عن األعرابي بن سعيد أبو أيضا عنه روى الذھلي

 الرازي حميد بن محمد عن حدث البزاز الحضرمي النضر أبو حماد بن الحسن بن حماد بن إسماعيل -  3326
  ببغداد منه سمع انه وذكر الجرجاني عدى بن هللا عبد عنه روى

 عبد كريمة أبو عنه روى المقرئ حماد بن محمد عن حدث ھاشم أبو مھرجان بن هللا عبد بن إسماعيل - 3327
 أبى حدثنا ابصيد الغساني جميع بن احمد بن محمد بن الحسن بن على الحسن أبو أخبرنا الصيداوي محمد بن العزيز
 ھاشم أبو حدثنا المؤذن الصيداوي العزيز عبد بن محمد بن العزيز عبد كريمة أبو حدثنا محمد بن احمد جدي حدثنا

 الوليد عن القرقساني مصعب بن محمد حدثنا المقرئ حماد بن محمد حدثنا البغدادي مھرجان بن هللا عبد بن إسماعيل
 في فشد ضفدعا فاستخرج نزل طبرية إلى صرنا فلما يھوديا فرافقت دسالمق بيت أردت قال األوزاعي عن مسلم بن

 سرنا فما فركبنا بطعام وجاء فباعه فذھب النصارى ھؤالء من فابيعه اذھب حتى فقال خنزيرا فصار خيطا عنقه
 ناحية هبدن فإذا التفاتة منى فحانت قال ضفدعا أيديھم في صار أحسبه لي فقال الطلب في القوم جاء حتى بعيد غير

 رجعوا الراس لي تقول قال عنه ورجعوا السلطان من فزعوا إليه نظروا فلما القوم وجاء فوقفت قال ناحية وراسه
  عنى اذھب ابدا رافقتك ال فقلت قال وركب وركبنا البدن إلى الراس فالتام قال نعم قلت قال
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 عن بھا وحدث بغداد سكن الرقى مدمح أبو سليمان بن معمر بنت بن الحصين بن إسحاق بن إسماعيل - 3328
 بن ومحمد حنبل بن وأحمد الواقدي عمر بن محمد بن ومحمد الرقى سيف بن وحكيم الجمحي معاوية بن هللا عبيد
 بن وعمر المتيم بن جعفر وأبو الحافظ نجيح بن العباس بن محمد عنه روى الحصين بن إسحاق وأبيه الباھلى خالد
 من البزار نجيح بن العباس بن محمد حدثنا بكر أبى بن الحسن أخبرنا المظفر بن ومحمد الوكيل يوسف بن احمد
 عن جده عن أبيه عن يحدث أبى سمعت قال الجمحي معاوية بن هللا عبد حدثنا الرقى إسحاق بن إسماعيل حدثنا لفظه
 طير أول ھذا فقال دصر يدي وعلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رآني قال الجمحي خلف بن أمية بن غليظ أبى
 بن بشرى حدثنا غليظ بن والد من الجمحي معاوية بن هللا عبد وكان الرقى إسحاق بن إسماعيل قال عاشوراء صام
 سمعت قال إسحاق بن إسماعيل محمد أبو حدثنا  المتقى وكيل يوسف بن احمد بن عمر حدثني الرومي هللا عبد
 في المھملتين والطاء العين عليط قال انه اال سواء مثله بإسناده فذكر ىأب سمعت يقول الجمحي معاوية بن هللا عبد

 بن محمد بن إسماعيل حدثنا قال متيم بن احمد بن محمد جعفر أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا جميعا الموضعين
 بن عنبسة يةأم أبى عن جده عن يحدث أباه سمع أبى سمعت يقول معاوية بن هللا عبد سمعت قال المعمري حصين
 عاشوراء صام طائر أول ھذا فقال صردا يدي على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأى قال الجمحي خلف بن أمية
 يوم الرقى سليمان بن معمر قرابة المعمري مات فيھا وثالثمائة خمس سنة بخطه مخلد بن محمد كتاب في قرأت
  وثالثمائة ست سنة مات المعمري ان قانع بن حدثنا ارالصف أخبرنا السمسار وأخبرنا القعدة ذي في ثالثاء

 بكار بن ومحمد الوليد بن بشر سمع الحاسب البجلي احمد أبو المبارك بن إبراھيم بن موسى بن إسماعيل - 3329
 النرسي حماد بن األعلى وعبد لوينا سليمان بن ومحمد القواريرى عمر بن هللا وعبيد مغلس بن وجبارة الريان بن

 ثقة وكان الوراق إسماعيل بن ومحمد البواب بن الحسين وأبو المظفر بن ومحمد سلم بن جعفر بن احمد عنه روى
 إمالء الحاسب إبراھيم بن موسى بن إسماعيل أخبرنا الوراق إسماعيل بن محمد حدثنا الفتح أبى بن هللا عبيد أخبرني
 هللا رسول اعتق قال أنس عن الحبحاب بن شعيب عن يدسع بن الوارث عبد حدثنا القواريرى عمر بن هللا عبيد حدثنا
 عن الحاسب عند يكن لم إسماعيل بن قال بحيس عليھا واولم عتقھا مھرھا وجعل صفية سلم و عليه هللا صلى

 أبو توفى قال الوراق إسماعيل بن محمد حدثنا األمين لؤلؤ بن احمد بن محمد بن هللا عبيد أخبرنا ھذا غير القواريرى
 في وزاد قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا وكذلك وثالثمائة تسع سنة الحاسب موسى بن إسماعيل احمد
  األول ربيع شھر

 بن وحميد األشج سعيد أبى عن حدث الصيرفي بسمعان المعروف على أبو محمد بن إبراھيم بن إسماعيل - 3330
 الضرير بن هللا عبد أبو عنه روى الدورقي ويعقوب عون أبى بن ومحمد المؤدب شبيب بن والحسن زنجويه
 بن الحسين أخبرنا الھروي إسماعيل بن إبراھيم بن عمر الفضل أبو أخبرنا الجرجاني عدى بن هللا وعبد الضراب

 الدورقي يعقوب حدثنا قال بسمعان المعروف إبراھيم بن إسماعيل على أبو حدثنا ببغداد الضراب عمران بن عمر
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان ھريرة أبى عن أوفى بن زرارة عن قتادة عن شعبة حدثنا عمر بن عثمان حدثنا
 حدثنا قال المعدل على أبى بن على أخبرنا تصبح حتى المالئكة لعنتھا زوجھا لفراش ھاجرة المراة باتت إذا قال

... ...  ھوان على حر مقام...  لزمانا فاقة من أشد...  الصيرفي سمعان أنشدنا قال الضراب عمر بن الحسين
 ...  مكان إلى مكان فمن...  بحر منزل نبا وان... ...  مستعان خير فإنه...  واستعنه هللا فاسترزق

 أبو عنه روى الدورقي إبراھيم بن يعقوب عن حدث المؤدب على أبو عطاء أبى بن إبراھيم بن إسماعيل -  3331
  المنادى بن جعفر بن احمد الحسين

 عن بھا وحدث بغداد قدم أكثم بوكيل ويعرف البصري سليمان بن موسى بن محمد بن احمد بن إسماعيل -  3332
 على بن ونصر الجوھري سعيد بن وإبراھيم عربي بن حبيب بن ويحيى الشوارب أبى بن الملك عبد بن محمد

 بن وعلى مظفر بن ومحمد اشميالھ موسى بن هللا عبد العباس أبو عنه روى الصيرفي على بن وعمرو الجھضمي
 المقرئ بن بكر أبو أخبرنا بحلوان لفظا الدسكري الطيب بن على بن يحيى طالب أبو حدثنا وغيرھم السكري عمر

 حماد حدثنا قال عربي بن حبيب بن يحيى حدثنا ببغداد العمى جار البصري احمد بن إسماعيل حدثنا بھا األصبھاني
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 فلقيت عمير بن الملك عبد من سمعته فقال عنه فسألته حوشب بن شھر من معتهس قال شبيب بن محمد عن زيد بن
 المن من الكماة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال زيد بن سعيد عن حريث بن عمرو حدثني فقال الملك عبد

  للعين شفاء وماؤھا

 موسى وأبا الزھري المسور بن محمد بن هللا وعبد أباه سمع البزاز معمر أبو يزيد بن سعدان بن إسماعيل -  3333
 بن محمد عنه روى البسري الوليد بن ومحمد القطان سعيد بن يحيى بن محمد بن وأحمد العنزي المثنى بن محمد
 ثقة وكان القواس عمر بن ويوسف مكرم بن نصر بن ومحمد شاھين بن حفص وأبو شاذان بن بكر وأبو المظفر
 البزاز معمر أبو يزيد بن سعدان بن إسماعيل حدثنا الواعظ احمد بن عمر أخبرنا شيالقر الملك عبد بن محمد أخبرنا
 الذھب عن عمر بن سألت قال الرومي وردان عن عيينة بن سفيان حدثنا الزھري المسور محمد بن هللا عبد حدثنا

 عليه هللا صلى صاحبنا عھد ھذا واعط فخذ اعتدال فإذا كفه في وھذا كفه في ھذا ضع فقال بالدراھم والدراھم بالذھب
 بن إسماعيل معمر أبو مات قال القواس عمر بن يوسف حدثنا الخالل الحسن بن محمد بن الحسن حدثني إلينا سلم و

  وثالثمائة عشرة ثمان سنة اآلخرة جمادى في يزيد بن سعدان

 بن عمر مولى القطان على أبو هللا عبد بن زياد بن الرحمن عبد بن عباد بن القاسم بن عباد بن إسماعيل - 3334
 موسى بن ويوسف الدواجنى يعقوب بن عباد وعن أبيه عن وحدث الربيع قطيعة من السلق درب ينزل كان الخطاب
 البواب بن الحسين أبو عنه روى الطائي حرب بن وعلى العجلي األشعث وأبى التنوخي بھلول بن وإسحاق القطان
 بن احمد أخبرنا الثالج بن القاسم وأبو القواس عمر بن ويوسف شاھين نب حفص وأبو شاذان بن بكر وأبو المقرئ
 يعنى عباد حدثنا عباد بن إسماعيل على أبو أخبرنا المقرئ يعقوب بن احمد بن هللا عبيد أخبرنا القطيعي جعفر أبى
 كان قال ودمسع بن هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن عطية بن المفضل بن محمد حدثنا يعقوب بن

 على أبو توفى بخطه الثالج بن القاسم أبى كتاب في قرأت بوجھه استقبلنا صلى إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  وثالثمائة عشرين سنة من رمضان شھر في عباد بن إسماعيل

 منصور بن باسالع عن عنه الثالج بن القاسم أبو حدث النيسابوري الطيب أبو دارم بن يوسف بن إسماعيل -  3335
  خراسان بباب ونزل وثالثمائة عشرين سنة في حاجا بغداد قدم انه وذكر الفرنداباذى

 بن وعمرو إسرائيل أبى بن إسحاق عن حدث بالشيعى المعروف إسحاق أبو ياسين بن يونس بن إسماعيل - 3336
 أبى بن طاھر أبو عنه روى يالنمير شبه بن وعمر الرياشي الفضل وأبى البحراني يزيد بن وعباس الفالس على
 في مات انه بخطه قرأت فيما وذكر الثالج وبن الدارقطني الحسن وأبو الجراحى الحسن أبو والقاضي المقرئ ھاشم
  األبناء دكان ينزل وكان قال وثالثمائة وعشرين ثالث سنة

 إبراھيم بن ومحمد فظالحا سيار أبى عن حدث االطروش الصفار السكن بن صغير بن يونس بن إسماعيل -  3337
 المعروف يوسف بن احمد بن عمر حدثنا هللا عبد بن بشرى أخبرنا الوكيل يوسف بن احمد بن عمر عنه روى مربع
 مربع بن إبراھيم بن محمد حدثنا االطروش الصفار السكن صغير بن يونس بن إسماعيل حدثني الوكيل نعيم بأبي

 مسعر عن المبارك بن حدثنا النصيبي محمد بن موسى حدثنا قالوا ھماوغير سيار أبو هللا عبد بن ومحمد األنماطي
 بشرى كتاب في كذا صداقھا عتقھا وجعل صفية اعتق سلم و عليه هللا صلى النبي ان أنس عن يذكر قتادة سمعت قال
  اعلم وهللا النصيبي أيوب بن موسى وأظنه محمد بن موسى بن

 الكلبي بن ھشام عن يحد شيخ الرازي نصر بن الحسين عن حدث ياألنبار قاسم بن محمد بن إسماعيل - 3338
  المقدس ببيت منه سمع انه وذكر السقطى عتاب بن احمد بن الحسين هللا عبد أبو عنه روى

 ومائتين أربعين سنة في ولد الوراق على أبو سعيد بن فيروز بن مھران بن عمر بن العباس بن إسماعيل -  3339
 حرب بن وعلى شبة بن وعمر مطر بن وبشر عرفة بن والحسن بكار بن والزبير البغوي مإبراھي بن إسحاق وسمع
 ابنه عنه روى الطبقة ھذه من وخلقا ھانئ بن وإبراھيم زنجويه بن الملك عبد بن ومحمد الرمادي منصور بن وأحمد
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 الكتاني حفص وأبو المخلص طاھر وأبو القواس ويوسف شاھين بن حفص وأبو الدارقطني الحسن وأبو محمد
 األزھري حدثني الثقات شيوخه جملة في ذكره القواس عمر بن يوسف ان طالب أبى بن الحسن وحدثني وغيرھم

 بن محمد بن طلحة عن الفتح أبى بن هللا عبيد حدثني ثقة الوراق العباس بن إسماعيل قال الدارقطني الحسن أبى عن
 عن شاھين بن عمر بن هللا عبيد أخبرنا وثالثمائة وعشرين الثث سنة في مات الوراق العباس بن إسماعيل ان جعفر
 حج قد إسماعيل كان قلت وعشرين ثالث سنة المحرم في الحج من رجوعه في العباس بن إسماعيل ومات قال أبيه
  بھا فدفن بغداد إلى وحمل الطريق في فمات رجع ثم وثالثمائة وعشرين اثنتين سنة

 البلدي الھيثم بن وإبراھيم البزاز الھيثم بن احمد عن حدث الناقد بكر أبو إسماعيل نب إبراھيم بن إسماعيل - 3340
  وثالثمائة وعشرين ثالث سنة في رأى من بسر منه سمع انه وذكر زكريا بن المعافى عنه روى

 بيعالر أبى بن الحسن عن حدث البزاز القاسم أبو مردانشاه بن زياد بن عيسى بن ھارون بن إسماعيل -  3341
 بن احمد بن ومحمد الدارقطني عنه روى دلھم بن ھشام بن وعثمان مطر بنت بن سليمان بن ومحمد الجرجاني

 القاسم أبو أخبرنا الصفار عبدان بن محمد بن احمد بن محمد حدثنا المعدل أبى بن على أخبرنا الصفار عبدان
 عن البجلي الحكم بن القاسم حدثنا الربيع أبى بن الحسن حدثنا مردانشاه بن زياد بن عيسى بن ھارون بن إسماعيل

 هللا رسول قال قال طالب أبى بن على عن األعور الحارث عن سوقة بن محمد عن الوصافي الوليد بن هللا عبيد
 ترقب ومن الشھوات عن لھا النار من اشفق ومن الخيرات إلى سارع الجنة إلى أشتاق من سلم و عليه هللا صلى
  المصيبات عليه ھانت الدنيا في زھد ومن ذاتالل عن لھا الموت

 ببغداد حدث األنباري التنوخي الحسن أبو سنان بن حسان بن البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن إسماعيل -  3342
 شاكر بن محمد بن وجعفر التمتام غالب بن ومحمد أسامة أبى بن والحارث البرتي محمد بن احمد العباس أبى عن

 بن هللا وعبد الكديمي يونس بن ومحمد األسدي موسى بن وبشر الفارسي كثير أبى بن محمد نب وإسماعيل الصائغ
 بن عنه روى الحافظ ھارون بن وموسى األنباري إسحاق بن وبھلول شيبة أبى بن عثمان بن ومحمد حنبل بن احمد
 يوسف بن احمد حسنال أبو حدثنا التنوخي المحسن بن على أخبرني التنوخي يعقوب بن يوسف بن احمد أخيه

 كثير أبى بن محمد بن إسماعيل أخبرنا البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن إسماعيل الحسن أبو عمى أخبرنا األزرق
 الخدري سعيد أبى عن شرحبيل عن يزداد بن الرحمن عبد عن حنيفة أبو حدثنا إبراھيم بن مكي حدثنا المدائن قاضى
 ولم صلى ثم ومضمض كفيه فغسل بماء دعا ثم منه فاكل شواء بلحم فأتيته على سلم و عليه هللا صلى النبي دخل قال

 في بھا ومات ومائتين وخمسين اثنتين سنة باألنبار يعقوب بن إسماعيل ولد أبى قال التنوخي لي قال وضوءا يحدث
  صدوقا فيه ثقة الحديث كثير اليمن بانساب عالما للقرآن حافظا وكان ببغداد وحدث وثالثمائة وثالثين إحدى سنة

 المظفر بن محمد عنه روى حبيب بن يونس عن بھا وحدث بغداد ورد األصبھاني محمد بن إسماعيل - 3343
 بن يونس حدثنا األصبھاني محمد بن إسماعيل حدثنا الحافظ المظفر بن محمد أخبرنا األصبھاني نعيم أبو أخبرنا
 هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن السائب أبى عن الرحمن عبد بن العالء عن ورقاء حدثنا داود أبو حدثنا حبيب
  خداج فھي الكتاب بأم فيھا يقرا ال صالة كل سلم و عليه هللا صلى

 سمع المبرد صاحب النحوي الصفار على أبو الرحمن عبد بن صالح بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل - 3344
 منصور بن وأحمد المروزي يحيى بن وزكريا لمخرميا أيوب بن محمد بن هللا وعبد العبدي عرفة بن الحسن
 إسحاق بن ومحمد الدوري محمد بن وعباس الترقفي هللا عبد بن وعباس المخرمي نصر بن وسعدان الرمادي
 هللا عبيد بن ومحمد العنبري البختري وأبا الصائغ إسماعيل بن وزيد العامري عفان بن على بن والحسن الصاغاني
 والدارقطني المظفر بن محمد عنه روى بعدھم وممن طبقتھم أھل من ھؤالء وغير القنطري اودد بن وعلى المنادى
 بن احمد بن ومحمد دوست بن هللا عبد وأبو المتيم محمد بن وأحمد مھدى بن عمر أبو عنه وحدثنا نحوھما وجماعة
 وأبو الحنائي هللا عبيد نب ومحمد الغزال برھان بن عمر بن والحسين الستوري محمد بن العزيز وعبد رزقويه
 وأبو المخزومي الحسن بن والحسين المنذر بن القاسم أبو والقاضي الحفار وھالل الوراق الحسن بن محمد العالء
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 بن محمد عنه حدثنا من وآخر القطان بن الفضل بن الحسين وأبو السكري يحيى بن هللا وعبد بشران بن الحسين
 محمد بن إسماعيل قال الدارقطني الحسن أبى عن األزھري أخبرني البزاز مخلد بن إبراھيم بن محمد بن محمد

 قال رمضانا وثمانين أربعة الصفار إسماعيل صام الدارقطني الحسن أبو قال قال األزھري وأخبرني ثقة الصفار
 محمد بن إسماعيل على أبا ان المرزباني عمران بن محمد أخبرنا على أبى بن على أخبرني للسنة متعصبا وكان

 اعدم لم غبت وان... ...  رسال لكم أرى ال حوال غبت وان...  ومرحبا أھال لقيت زرتكم إذا...  لنفسه أنشده الصفار
 بھا أرضى ان الضيم بل...  منكم بذلك أرضى ان الحق افى... ...  نقلى بالنا فما زوارا كنت وقد...  جفوتنا قد اال

 في اإلنصاف واستعمل... ...  فضال له على يوما يرى ال لمن...  ودتىم صفاء أعطى ولكننى... ...  فعال منكم
 من للمخلوق أعطى وال...  خالقى ھو الذي  واخضع... ...  الحبال اقطع وال الجافى أصل فال...  كلھم الناس
 ولد انه اربالصف المعروف محمد بن إسماعيل أخبرني الفياض عمر بن على بن محمد كتاب في قرأت...  الذال نفسي
 السنة ھذه من رمضان شھر من خلتا لليلتين اإلثنين ليلة في كان مولده ان وقيل قلت ومائتين وأربعين سبع سنة في

 وتوفى ومائتين وأربعين ثمان سنة الصفار إسماعيل مولد قال الفرات بن العباس بن محمد عن األزھري وأخبرني
 الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا وثالثمائة وأربعين إحدى ةسن المحرم من خلت عشرة لثالث الخميس يوم سحر
 وأربعين إحدى سنة المحرم من خلت ليلة عشرة ألربع الخميس يوم في مات الصفار إسماعيل ان قانع بن حدثنا

 يوم في ودفن األربعاء يوم في الصفار إسماعيل توفى قال إمالء القطان الفضل بن الحسين بن محمد حدثنا وثالثمائة
 عرض بينھما الكرخي معروف قبر مقابل ودفن قلت وثالثمائة وأربعين إحدى سنة المحرم من خلون لسبع الخميس
  الزاھد عمر وأبى اآلدمي بكر أبى قبر دون الطريق

 بسر ولد انه بلغني الجراب بابن المعروف القاسم أبو عيسى بن احمد بن إبراھيم بن يعقوب بن إسماعيل - 3345
 بن وإسماعيل الوشاء سھل بن وموسى المدائني روح بن هللا عبد وسمع ومائتين اثنتين سنة من برج في رأى من

 ونحوھم الحربي إسحاق بن وإبراھيم الصائغ شاكر بن محمد بن وجعفر البزلى محمد بن وأحمد القاضي إسحاق
 وغيره النحاس بن مرع بن الرحمن عبد عنه روى أھلھا عند حديثه فحصل بھا وحدث فسكنھا مصر إلى وانتقل
 أبو حدثنا مسرور بن محمد بن الواحد عبد حدثنا األزدي الرحمن عبد بن محمد أنبأنا الصوري على بن محمد حدثنا

 عن حدث مصر قدم بغدادي القاسم أبا يكنى الجراب بابن المعروف يعقوب بن إسماعيل قال يونس بن إسماعيل
  ثقة وكان وثالثمائة وأربعين خمس سنة رمضان شھر من خلون سلخم الخميس يوم توفى ونحوه القاضي إسماعيل

 الطيالسي بشر بن احمد أيوب أبى عن بالبصرة حدث البغدادي على أبو إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل - 3346
  األسدأباذي احمد بن الجبار عبد الحسن أبو القاضي عنه روى الباغندي سليمان بن محمد بن ومحمد

 التميمي أسامة أبى بن الحارث سمع الخطبي محمد أبو بيان بن يحيى بن إسماعيل بن على بن إسماعيل -  3347
 بن ومحمد األسدي موسى بن وبشر الكديمي العباس وأبا شيبة أبى بن عثمان بن ومحمد العطار جعفر بن وإدريس
 على بن وأحمد فھم بن سينوالح حنبل بن احمد بن هللا وعبد الحزانى شعيب وأبا المروزي الدميك أبى بن ھشام
 البراء بن احمد بن ومحمد الضبي الرحمن عبد بن محمد قبيصة وأبا الواسطي السكن بن عيسى بن ومحمد الخراز
 الكوفى الحضرمي هللا عبد بن ومحمد الوادعي حصين وأبا المعمري على بن والحسن القطان علوية بن والحسن
 المتقدمين من وغيرھما شاھين وبن الدارقطني عنه روى بقتھمط من غيرھم وجماعة بطحا بن على بن ومحمد
 وغيرھم شاذان بن على وأبو المقرئ عمر بن احمد بن وعلى جعفر بن مخلد بن وإبراھيم رزقويه بن عنه وأخبرنا
 يقول األزھري سمعت السنين ترتيب على كبيرا تاريخا وصنف الخلفاء وأخبار الناس بأيام عارفا فھما فاضال وكان
 بكر أبو فتاخر بكر أبا إسماعيل فقدم الھاشمي العزيز عبد بن منزل إلى الخطبي وإسماعيل مجاھد بن بكر أبو جاء
 بن على حدثني قال كما أو معه انا ومن ادخل إسماعيل فقال الدخول في له اذن إسماعيل استأذن فلما إسماعيل وقدم
 الخطبي على بن إسماعيل محمد أبى عن الدارقطني تسأل يقول السھمي يوسف بن حمزة سمعت قال نصر بن محمد
 الحسن أبى عن الصيرفي عثمان بن احمد بن هللا عبيد أخبرني الصدق يتحرى كان خيرا اال منه اعرف ما فقال

 على بن إسماعيل كان قال الفرات بن العباس بن محمد عن األزھري أخبرني ثقة الخطبي إسماعيل قال الدارقطني
 وحسن واألدب الثقة أھل من وغيرھم ھاشم بنى من المتقدمين مشايخ عند مقدما حسن رأى ذا اقالع ركينا الخطبي
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 الفتح أبى بن هللا عبيد حدثني مثله المشايخ من رأيت من قل الناس من تقدم من بأخبار والمعرفة والمجلس الحديث
 إليه فحملت فطر عيد ليلة با راضيال إلى وجه قال الخطبي إسماعيل عن يذكر رزقويه بن الحسن أبا سمعت قال
 في بالناس الصالة على غد في عزمت قد انى إسماعيل يا لي قال الشموع في جالس وھو عليه ودخلت بغلة راكبا

 رب المؤمنين أمير يقول قلت ثم ساعة فاطرقت قال لنفسى الدعاء إلى الخطبة في انتھيت إذا أقول الذي فما المصلى
 عبادك في برحمتك وادخلنى ترضاه صالح اعمل وان والدي وعلى على انعمت التي كنعمت اشكر ان اوزعنى
 الدنانير وكانت دينار اربعماية فيھا خريطة إلى فدفع بخادم واتبعنى باالنصراف أمرني ثم حسبك لي فقال الصالحين
 إسماعيل توفى قال القطان فضلال بن الحسين بن محمد حدثنا قال كما أو دينار مائة لنفسه منھا الخادم فأخذ خمسمائة
 بقين لسبع الثالثاء يوم الخطبي توفى الفوارس أبى بن محمد وقال وثالثمائة خمسين سنة اآلخرة جمادى في الخطبي

 وستين تسع سنة المحرم من خلون لثالث السبت يوم ومولده األربعاء يوم ودفن خمسين سنة اآلخرة جمادى من
  نبيال ثقة شيخا وكان ومائتين

 بن محمد بن احمد على أبى عن بھا وحدث بغداد سكن المقرئ النھاوندي على أبو شعيب بن إسماعيل - 3348
 حدثني جعفر بن مخلد بن إبراھيم عنه روى عنه مھران بن قتيبة رواية الكسائي قراءة كتاب األصبھاني سلمويه
 النھاوندي شعيب بن إسماعيل مات قال رئالمق عمر بن احمد بن على أخبرنا الصوفي هللا عبد بن احمد بن الحسن
 رمضان شھر في توفى وقال الفوارس أبى بن محمد ذكر وكذلك وثالثمائة خمسين سنة في العراقي الفقيه المقرئ
  منه قريبا

 القاسم أبو ورقاء بن بديل بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن عثمان بن رزين بن على بن على بن إسماعيل - 3349
 بنت بن إسماعيل بن محمد وعن الدوري محمد بن عباس عن حدث الشاعر على بن دعبل اخى بن ووھ الخزاعي

 بن محمد بن وأحمد الكديمي يونس بن ومحمد التمتام غالب بن ومحمد الھاشمي الحسن بن هللا وعبد الصيرفي ربح
 وروى ھمام بن الرزاق عبد بن الرحمن وعبد الدبرى إبراھيم بن وإسحاق الحربي إسحاق بن وإبراھيم الباھلى غالب
 حازم بن وجرير الثوري وسفيان الحجاج بن وشعبة أنس بن مالك عن مسندة أحاديث دعبل أخيه عن أبيه عن

 وأبو الدمشقي زبر بن احمد بن هللا عبد بن محمد سليمان وأبو الثالج بن القاسم وأبو الدارقطني عنه روى وغيرھم
 بن وذكر ثقة غير وكان الحفار محمد بن وھالل الصيداوي جميع بن الحسين وأبو الرازي الحسين بن احمد زرعة
 عمر بن على أنبأنا األزھري حدثني رباح درب في جميع بن قال بغداد منه سمعوا انھم زرعة وأبو زبر وبن جميع
 سمعت قال الشاعر على بن دعبل اخى حدثني أبى حدثني الدعبلى رزين بن على بن على بن إسماعيل حدثنا الحافظ
 نعم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن الزبير أبو حدثني المؤمنين أمير يا فقال الرشيد يحدث مالكا
 رزين بن على بن على بن إسماعيل حدثنا الحفار محمد بن ھالل أخبرناه الخل عندھم بيت أھل اقفر وما الخل اإلدام

 أنس بن مالك حدثنا قاال البغالنى سعيد بن وقتيبة على بن دعبل اخى حدثنا على بن على أبى حدثنا بواسط الخزاعي
 بخطه الثالج بن كتاب في قرأت الخل اإلدام نعم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن الزبير أبى عن
 اثنتين سنة في بواسط وتوفى ومائتين وخمسين تسع سنة في ولدت رزين بن على بن على بن إسماعيل لنا قال

  وثالثمائة وخمسين

 بھزاذ بن احمد عن حدث الجرجاني القاسم أبو عمر بن حفص بن احمد بن محمد بن احمد بن إسماعيل - 3350
 فقال حاله فكيف قلت وثالثمائة وستين إحدى سنة في ببغداد منه سمعت وقال البرقاني بكر أبو عنه حدثنا السيرافي

  ثقة

 يعلى وأبا ناجية بن محمد بن هللا عبد سمع الفحام الطيب أبو هللا عبد بن محمد نب على بن إسماعيل -  3351
 بن إبراھيم بن ويعقوب الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن وأحمد العكبري ذريح بن صالح بن ومحمد الموصلي
 بن الحسن بن لىع بن ومحمد المستعينى هللا عبد بن ومحمد بدينا بن ھارون بن الحسن بن ومحمد األنماطي حسان
 العالء أبو والقاضي عالن بن جعفر بن ومحمد البرقاني بكر أبو عنه أخبرنا الشكلي يوسف بن والعباس الرقى حرب

 قال البرقاني أخبرنا الطاق باب ناحية في الشرقى الجانب في ينزل وكان المقرئ بكير بن عمر بن ومحمد الواسطي
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 هللا عبد حدثنا الموصلي يعلى أبو حدثكم ببغداد الفحام هللا عبد بن محمد بن على بن إسماعيل الطيب أبى على قرأت
 و عليه هللا صلى هللا رسول ان عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد أخبرنا سليمان بن الرحيم عبد حدثنا عمر بن
 بين طاف إذا المسيل ببطن يسعى وكان أربعا ومشى اطواف ثالثة خب األول طواف بالبيت طاف إذا كان سلم

  ثقة فقال الشيخ ھذا عن البرقاني سألت والمروة الصفا

 بن احمد عن حدث الكاتب زنجى بابن المعروف القاسم أبو صالح بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل - 3352
 بن بكر وأبى البغوي محمد بن هللا وعبد الباغندي محمد بن ومحمد وكيع خلف بن ومحمد الضبعي نصر بن محمد
 التنوخي البھلول بن إسحاق بن وأحمد الكتاني غالب بن إبراھيم بن وإسحاق العمرى محمد بن وإبراھيم داود أبى

 وعبد الطيبي هللا عبد بن وھالل الفقيه إبراھيم بن عمر طالب وأبو الخالل محمد بن الحسن عنه حدثنا وغيرھم
 القاسم أبا ذكر األزھري القاسم أبا سمعت ھريالجو محمد وأبو التنوخي المحسن بن وعلى االزجى على بن العزيز

  وثالثمائة وسبعين ثمان سنة في زنجى بن محمد بن إسماعيل توفى قال التنوخي حدثني شيئا يسوى ال فقال زنجى بن

 عن حدث الشرقى الجانب أھل من المعدل القاسم أبو سويد بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل -  3353
 القاسم بن والحسين األنباري بن بكر وأبى دريد بن الحسن بن ومحمد النيسابوري زياد بن محمد بن هللا عبد بكر أبى

 بن وحمزة التوزي بن على بن وأحمد والتنوخى األزھري عنه حدثنا وغيرھم الدوري مخلد بن ومحمد الكوكبي
 الفراء بن يعلى وأبو المنذر بن نالحس بن ويحيى جعفر بن محمد بن الواحد عبد بن وأحمد الدقاق طاھر بن محمد
 بن عن جزء في أخيه مع السماع لنفسه الحاقه رأيت مفسودا وبعضھا أخيه كتب في صحيحا سماعاته بعض وكان

 كتب من أيضا وحدث بالجميع وحدث دريد بن عن آخر جزء في رايته وكذلك الفساد بين ظاھرا الحاقا األنباري
 في تساھل فيه كان فقال ذكره الفوارس أبى بن محمد سمع من وحدثني ملحق الو قديم سماع فيھا له يكن لم ألخيه
 محمد بن احمد حدثني حمق فيه كان انه غير ثقة فقال سويد بن عن طاھر بن محمد بن حمزة سألت والدين الحديث
 في عسرا شيخا انوك المحرم في الشاھد سويد بن القاسم أبو توفى فيھا وثالثمائة وتسعين اثنتين سنة قال العتيقي
 سعيد بن إسماعيل مات قال العباسي صاحب الحسين بن وعلى البزاز على بن الواحد عبد بن محمد حدثنا الحديث

 في ودفن على قال وثالثمائة وتسعين اثنتين سنة المحرم من خلون لعشر محمد وقال خلون لتسع السبت يوم سويد بن
  الخيزرانية

 مرة غير بغداد ورد باالسماعيلى المعروف الجرجاني سعد أبو إسماعيل بن راھيمإب بن احمد بن إسماعيل - 3354
 األصم العباس أبى وعن اإلسماعيلي بكر أبى أبيه عن وحدث الدارقطني الحسن أبى حياة في كان وروده وآخر

 حدثنا جرجانيال عدى بن هللا وعبد الكوفى دحيم بن على بن ومحمد الدينوري حفص بن احمد بن ومحمد النيسابوري
 على فقيھا فاضال ثقة وكان التنوخي المحسن بن وعلى الخالل محمد وأبو الروياني شعيب بن احمد بن محمد عنه

 أبو أخبرنا بيته وأھل ولده في اليوم إلى بجرجان والرياسة العلم أھل على مفضال جوادا سخيا وكان الشافعي مذھب
 حدثنا ببغداد الجرجاني إبراھيم بن احمد بن إسماعيل سعد أبو ناأخبر الروياني شعيب بن احمد بن محمد منصور
 الوراق أبان بن إسماعيل حدثنا الغفاري حازم بن احمد حدثنا عنه اال نكتبه ولم الشيباني جعفر أبو على بن محمد
 شحناء ھمابين رجلين فرأى الجمعة إلى أرقم بن زيد مع خرجت قال إسحاق أبى عن المدائني سليمان بن سالم حدثنا
 عن والنھى بالمعروف األمر التارك ان يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال ثم بينھما حجز حتى فوثب
 في حاجا بغداد اإلسماعيلي سعد أبو ورد يقول الطبري الطيب أبا القاضي سمعت بي وال بالقرآن مؤمنا ليس المنكر
 له وعقد قال ببغداد وحدث المقبل العام من حج حتى سنة فأقام وجالخر له يقض فلم وثالثمائة وثمانين خمس سنة

 أبى القاضي إلى الباقي فبعث الباقي محمد أبو اآلخر وتولى اإلسفرائيني حامد أبو أحدھما تولى مجلسين الفقھاء
 القاضي رماك إذا...  البيتين ھذين يده على وكتب المجلس حضور يسأله الفضل أبى بابنه زكريا بن المعافى الفرج
...  اجمعا التطول فيھا ويسئله...  بذكرھا بنيى ياتى حاجة ولى... ...  موضعا للشكر الفاه وصاحبه...  وليه الجليل
 غد في غاد انا وھا... ...  اصبعا يرسم حيث باعا يواتيه...  المره سميعا مطواعا الشيخ دعا...  الفرج أبو فأجابه
 ببيت األستراباذي الواعظ الحسن بن على بن إسماعيل سعد أبو حدثني...  مسرعا لي حده قد ما ابادر...  داره نحو

  وثالثمائة وتسعين ست سنة من اآلخر ربيع شھر في بجرجان اإلسماعيلي سعد أبو توفى قال المقدس
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 مرات حاجا بغداد ورد البخاري الزاھد الفقيه محمد أبو ھارون بن الحسن بن على بن الحسين بن إسماعيل -  3355
 بن هللا عبد بن ومحمد المروزي حمدان بن محمد بن وبكر البخاري خنب بن احمد بن محمد عن بھا وحدث عدة
 بن وسھل الشرغى نصر بن ومحمد الكشانى حمويه بن محتاج بن وعلى الخيام بن محمد بن وخلف الرازي يزداد
 بعد منه سمع انه وذكر االزجى على بن عزيزال عبد عنه حدثني البخاريين نصر بن سعد بن وأحمد سعيد بن عثمان
 قدم وقال السمناني احمد بن محمد جعفر أبو القاضي عنه وحدثني وثالثمائة وثمانين سبع سنة في الحج من عوده
 الحسين بن إسماعيل محمد أبو أخبرنا السمناني جعفر أبو أخبرنا وثالثمائة وتسعين ثمان سنة في حاجا بغداد علينا
 خالد بن محمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا المروزي حمدان بن محمد بن بكر أخبرنا الزاھد الفقيه اريالبخ على بن
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن الزبير أبى عن أنس بن مالك حدثنا الحنفي عثمة بن

 فيه وھم قد الحديث ھذا الحوض على يرد لم يقبل مفل إليه تنصل ومن نساؤكم تعف وعفوا ابناءكم يبركم آباءكم بروا
 عن غيره عند وال عنده يكن ولم مالك عن الرفاعي قتيبة بن على عن رواه إنما ألنه الكديمي يونس بن محمد على
 بن محمد الحسن أبو يونس بن محمد عن بصوابه أخبرنا وقد بروايته تفرد قتيبة بن على ان محفوظ وھو عثمة بن

 الرفاعي قتيبة بن على حدثنا يونس بن محمد أخبرنا السقطى سنقر بن بشر بن محمد بن عثمان حدثنا ليالنعا طلحة
 ابناؤكم يبركم آباءكم بروا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن الزبير أبى عن أنس بن مالك حدثنا
 وحدث واحد غير قتيبة بن على عن رواه كذاوھ الحوض على يرد فلن يقبل فلم إليه تنصل ومن نساؤكم تعف وعفوا

 من وھم من أقبح فيه فوھم مالك عن قادم بن على عن الھمذاني ديزيل بن الحسين بن إبراھيم عن الناس بعض به
 بالغنجار المعروف الحافظ البخاري محمد بن احمد بن محمد هللا عبد أبى بخط قرأت اعلم وهللا عثمة بن عن رواه
  وأربعمائة اثنتين سنة شعبان من خلون لثمان األربعاء يوم الحسين بن ماعيلإس محمد أبو توفى

 سمع الدير صرصر أھل من الصرصرى القاسم أبو ھشام بن الھيثم بن هللا عبد بن الحسن بن إسماعيل -  3356
 محمد بن احمد سىعي وأبا عقدة بن العباس وأبا المحاملي إسماعيل بن والحسين الكاتب العالء بن هللا عبيد بن محمد
 بن ومحمد العطار ھارون بن احمد بن محمد بن وعمر الھاشمي القاسم بن حمزة عمر وأبا األنماطي إسحاق بن

 بن احمد بن ومحمد العطار المقرئ هللا عبد بن على بن والحسن البرقاني بكر أبو عنه حدثني البزاز عمرو بن احمد
 فقال عنه البرقاني وسالت السمناني جعفر أبى بن وأحمد الحسن بن لىع القاسم أبو الرؤساء ورئيس الروياني شعيب
 الصرصرى ھشام بن إسماعيل مات قال الخالل محمد بن الحسن حدثني ثقة فقال اسمع وانا عنه وسئل صدوق
 في اإلسفراييني حامد أبو عليه صلى ان بعد صرصر إلى وحمل واربعمائه ثالث سنة اآلخرة جمادي في ببغداد
  الطعام سوق مشھد

 هللا عبد بن جرير ولد من كان سبنك بابن المعروف الحسين أبو إبراھيم بن محمد بن عمر بن إسماعيل -  3357
 بكر وأبى المحرم بن على بن احمد بن محمد عن وحدث ھناك الحكم في النظر يتقلد وكان األزج بباب يسكن البجلي
 سبنك بن عمر بن إسماعيل بن محمد حدثني ثقة وكان االزجى ىعل بن العزيز وعبد محمد ابنه عنه حدثني الشافعي

 يوم في مات انه التنوخي المحسن بن وعلى التوزي بن على بن احمد لي وذكر وأربعمائة ثالث سنة أبى مات قال
  األزج بباب ودفن التنوخي قال وأربعمائة ثالث سنة القعدة ذي من الثالث األحد

 القطان عياش بن يحيى بن الحسين عن حدث الصيرفي على أبو عتاس بن لىع بن الحسن بن إسماعيل -  3358
 االزجى على بن العزيز وعبد الصيمرى هللا عبد أبو القاضي فحدثني منه السماع لي يقض ولم أدركته صدوقا وكان
 أبو برناوأخ عياش بن يحيى بن الحسين حدثنا الصيرفي عتاس بن على بن الحسن بن إسماعيل على أبو حدثنا قاال
 بن محمد بن الحسن حدثنا عياش بن يحيى بن الحسين أخبرنا مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر

 بن عن خالد بن عطاف حدثنا مھدى بن حديث وفى أنبأنا قال سوار بن عتاس بن زاد شبابة حدثنا الزعفراني الصباح
 القيامة يوم جاء يؤديه ان يريد ال بصداق امرأة تزوج من قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن صھيب عن صھيب
 شھر من عشر ثالث اإلثنين يوم في عتاس بن مات سارقا القيامة يوم جاء يؤديه ال ان يريد ال ما تسلف ومن زانيا

  وأربعمائة ثمان سنة رمضان
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 عن وحدث طابق بنھر لبطيخا دار في يكون كان البندار القاسم أبو عروة بن على بن إبراھيم بن إسماعيل - 3359
 بن محمد بن احمد سھل أبو حدثنا عروة بن أخبرنا صدوقا وكان عنه كتبت الشافعي بكر وأبى زياد بن سھل أبى
 شقيق عن مرة بن عمرو عن شعبة حدثنا الرفاء يزيد بن عمر حدثنا غالب بن محمد حدثنا القطان زياد بن هللا عبد
 ويستخفون المترفين يشرفون أقوام بال ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبد عن سلمة بن

 المكتوب واالجل المقدور القدر من سعى بغير يدرك فيما يسعون ببعض ويكفرون الكتاب ببعض ويؤمنون بالعابدين
 تبور ال التي لتجارةوا المشكور والسعى الموفور الجزاء من بالسعى اال يدرك ال فيما يسعون ال المقسوم والرزق
 قلت وثالثمائة وثالثين ثمان سنة رجب من النصف في ولدت عروة بن لي قال قال الصوري على بن محمد حدثني
  وأربعمائة وعشرين ثالث سنة المحرم من والعشرين التاسع األحد يوم في ودفن ومات

 سنة في حاجا علينا قدم نيسابور أھل من الحيري الضرير الرحمن عبد أبو هللا عبد بن احمد بن إسماعيل - 3360
 بن وأحمد خزيمة بن إسحاق بن محمد بن الفضل بن محمد طاھر أبى عن ببغداد وحدث وأربعمائة وعشرين ثالث

 الخفاف عمر بن محمد بن وأحمد األنماطي إسحاق بن محمد بن وأحمد المخلدى احمد بن والحسن العبدوي إبراھيم
 المزكى عبدوس بن احمد بن ومحمد الجوزقى بكر وأبى حمدون بن هللا عبد بن دومحم الماسرجسي الحسن وأبى

 عبد نعيم وأبى المروزي الحدادى الحسين بن محمد الفضل أبى والحاكم السرخسي احمد بن وأزھر النيسابوريين
 عنه كتبنا يرھموغ السلمي الرحمن عبد وأبى الكشمھينى المكى بن محمد الھيثم وأبى اإلسفراييني الحسن بن الملك
 وانا فقال مولده عن الحيري إسماعيل سئل وخلقا وديانة وصدقا وامانة وفھما ومعرفة وعلما فضال كان الشيخ ونعم
 على عازما كتبه معه اصطحب قد كان بغداد ورد ولما وثالثمائة وستين إحدى سنة من رجب في ولدت اسمع

 فلم الفربري عن الكشمھينى الھيثم أبى من سمعه وكان لبخاريا صحيح جملتھا وفى بعير وقر وكانت بمكة المجاورة
 قبل كان ولما نيسابور إلى معھم إسماعيل فعاد الناس ورجع الطريق لفساد السنة تلك في النفوذ الحجيج لقافلة يقض

 في نھام اثنان مجالس ثالثة في عليه جميعه فقرات ذلك إلى فاجابنى الصحيح كتاب قراءة في خاطبته بأيام خروجه
 إلى الشيخ عبر الثالث المجلس اقرا ان وقبل الفجر صالة عند واقطعھا المغرب صالة وقت بالقراءة ابتدأ كنت ليلتين
 قراءتي حضروا كانوا أصحابنا من طائفة مع إليه فمضيت يحيى بسوق الجزيرة ونزل القافلة مع الشرقى الجانب
 طلوع وقت إلى المغرب من ثم المغرب إلى النھار ضحوة من يرةالجز في عليه وقرأت الماضيتين الليلتين في عليه
 مات انه السجزي ناصر بن مسعود وحدثني القافلة مع الليلة تلك صبيحة في الشيخ ورحل الكتاب من ففرغت الفجر
  بيسير وأربعمائة ثالثين سنة بعد

 ثالث سنة في منه وسمعت حاجا دادبغ علينا قدم الھروي السمسار الفضل أبو محمد بن احمد بن إسماعيل - 3361
 بن احمد بن الرحمن عبد بن محمد أبو حدثنا قال بلفظه حدثنيه واحدا حديثا الحج من مرجعه عند وأربعمائة عشرة
 عبد حدثنا البزار ھشام بن خلف حدثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد حدثنا الزاھد األنصاري يحيى بن محمد
 وال مبعثه من عدوا فما العده في الناس أخطا قال الساعدي سعد بن سھل عن أبى حدثني قال حازم أبى بن العزيز
 باألدب المعرفة أھل من فاضال ثقة الشيخ ھذا كان سلم و عليه هللا صلى المدينة مقدمه من عدوا وفاته من عدوا

 بن مسعود أنشدني الوقت ذلك في بھراة حيا خلفه انه وأربعمائة وثالثين سبع سنة في ناصر بن مسعود وحدثني
...  حاجة نيل في االقوام أرسل وما...  لنفسه بھراة السمسار احمد بن إسماعيل الفضل أبو أنشدني قال ناصر
 تعتمد وال... ...  تصدر واسمح ترتاد ما سيحصل...  بأنه وايقن مرتادا فأرسله... ...  مدور صحيح وضاح كابيض
 عن ھم ومدراء...  مرھم غير فعله في درھم فما... ...  الموفر حظ المحروم به ينال...  الذي الدرھم سوى شيئا
  محير فؤاد

 منه وسمعت حاجا بغداد علينا قدم األستراباذي الواعظ سعد أبو المثنى بن بندار بن الحسين بن إسماعيل - 3362
 حدثنا حفظه من سعد أبو أخبرنا ةوأربعمائ وعشرين ثالث سنة من القعدة ذي في وذلك منكرا مسندا واحدا حديثا بھا
 بن إسماعيل حدثنا عمار بن ھشام الوليد أبو حدثنا المقدس ببيت الرملي إسحاق بن محمد هللا عبد أبو حدثنا أبى

 شعيب بكى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أوس بن شداد عن معدان بن خالد عن سعيد بن بحير عن عياش
 إلى اشوقا البكاء ھذا ما شعيب يا إليه واوحى بصره إليه هللا فرد عمى حتى هللا حب من سلم و عليه هللا صلى النبي
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 حبك اعتدت ولكني النار من خوفا وال جنتك إلى شوقا ابكى ما تعلم أنت وسيدى إلھى قال النار من خوفا أم الجنة
 شعيب يا لقائي لك فھنيئا حقا ذلك يك ان يبشع يا إليه هللا فاوحى بي يصنع الذي ما أبالي فما إليك نظرت فإذا بقلبى
 مضت لنفسه الشبلي أنشدني قال الخثعمي طاھر أنشدني قال سعد أبو وانشدنا كليمى عمران بن موسى اخدمتك لذلك

 ھذا قلبان لي وليس بمودعين رميننى الحادثات انصفتنى ما يزدحمان االجفان في دمعان فانبرى والحبيبة الشبيبة
 في الحج من عودى عند المقدس ببيت لقيته ثم الرواية في به موثوقا يكن ولم ببغداد سعد أبى من سمعت ما جميع
 الرازي العباس أبى وعن اإلسفرائيني عوانة أبى بن محمد بن شافع عن فحدثني وأربعمائة وأربعين ست سنة

 السلمي الرحمن عبد وأبى بوريالنيسا البيع اإلسماعيلي بكر أبى بن سعد وأبى الطيبي محمد بن على وعن الضرير
 وثالثمائة وسبعين خمس سنة في بأسفرايين ولدت فقال مولده عن وسألته الخزاعي جعفر بن محمد الفضل وأبى
  وأربعمائة وأربعين ثمان سنة من المحرم في بلغني ما على المقدس ببيت ومات

  إسحاق اسمه من ذكر

 هللا رسول مدينة أھل من الزھري عوف بن الرحمن عبد بن ميدح بن المغيرة بن الرحمن عبد بن إسحاق - 3363
 بن الزبير ذكره وقد واالمراء الخلفاء عند قدر وله والسخاء بالجود موصوفا وكان بغداد سكن سلم و عليه هللا صلى
 عبد بن وأحمد الذھبي الرحمن عبد بن محمد حدثنا البصري على أبى بن على أخبرنا ما فقال النسب كتاب في بكار
 بن إسحاق الرحمن عبد بن حميد ولد ومن قال بكار بن الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن احمد حدثنا قاال الدوري هللا

 أمير المھدى صحابة في كان عوف بن الرحمن عبد بن حميد بن المغيرة بن الرحمن عبد غرير واسم غرير
 منھم منزلة ذا وكان ھارون المؤمنين أمير خالفة في وھلك ھارون المؤمنين وامير موسى المؤمنين وامير المؤمنين
...  إسحاق جود اال جود ال...  معا وقالوا الناس استوسق...  الشاعر يقول وفيه بالسخاء معروفا حلوا وكان وقدر
 اخوه الحجاز جوع نفى قد كما...  الندى ذو إسحاق بغداد من الجوع نفى...  الصھيبى يقول يعقوب والخيه وله قال

 بنى جميع...  بغتة الغريرى ضاف لو فاقسم... ...  ورثوه قبلھم غرير فعال...  فانما اتوه خير من يك وما... ... 
 على أبى بن على وأخبرنا...  نزفوه ساعة يجتديه ومن...  وفده بالبحر حل لو بل البحر ھو... ...  حفلوه ما حواء
 أبو حدثني قال الزبير حدثنا الطوسي سليمان بن احمد حدثنا القا هللا عبد بن وأحمد الرحمن عبد بن محمد حدثنا
 إلى منقطعة المھلبية وكانت المھلبية جارية بعبادة معجبا غرير بن إسحاق كان قال األنصاري موسى بن محمد عزية

 إلى رغري بن وإسحاق الزبير بن مصعب بن هللا عبد يوما فركب قال منھا منزلة ذات المؤمنين أمير أم الخيرزان
 في فلقيا سھره ينقضى ان إلى معه فيقيمان العصر الناس صلى إذا عشية كل في ياتيانه وكانا المھدى المؤمنين أمير

 تسمعنى كنت التي عبادة ھذه بكر أبا يا مصعب بن هللا لعبد غرير بن إسحاق فقال المھلبية جارية عبادة طريقھما
 على فدخال مضيا ثم صنع مما مصعب بن هللا عبد فضحك رجع ثم إليھا فنظر استقبلھا حتى دابته وركض اذكرھا
 العشية تلك امرھا في منه كان وما وعبادة غرير بن إسحاق حديث مصعب بن هللا عبد فحدثه المھدى المؤمنين أمير
 عبادة عينىتبي لھا فقال له فدعيت بھا فامرت المھلبية أين فقال الخيزران على فدخل وقام لك اشتريھا انا إلسحاق فقال

 فبكت غرير بن إلسحاق اريدھا إنما قال هللا فداك فبھا لنفسك تريدھا كنت ان سيدي يا له فقالت درھم ألف بخمسين
 وهللا يقدر ال يبكيك ما الخيزران فقالت قال غرير بن إلسحاق مني تنزعھا حوائجى في ولسانى ورجلى يدي وقالت
 المھدى المؤمنين أمير فخرج الناس جوارى يتعشق غرير بن صار المھدى المؤمنين ألمير وقالت عليھا إسحاق
 الحبابه الحب صدق من...  العتاھية أبو ذلك في فقال فاخذھا الدرھم األلف بالخمسين له وامر الخبر إسحاق فأخبر

 كلھا لفاا خمسون... ...  الضمير لديه الحب واذھل...  الھوى ذات عبادة انساه... ...  غرور غرير بن حب فان... 
 يا...  دة عبا كحبك ال المال حبك...  العتاھية أبو أيضا ذلك في وقال قال...  صرير كيس كل في لھا خشن...  وازن
 احمد بن محمد بن احمد أخبرني...  بخمسينا بعتھا لما قلت...  كما الوفاء اخلصتھا كنت لو... ...  المحبينا فاضح
 أنشدني قال يحيى بن احمد أنشدنا قال النديم يحيى بن محمد حدثنا قفرجل نب هللا عبد بن محمد جدي حدثني الكاتب
 عبراتھا...  اجفانھا فاقرحت العيون بكت...  غرير بن إسحاق يرثى سلمى أبى بن زھير ولد من وھو لمنكف الزبير
 بكت من خير يا ... ... األخالق مكارم عليه حزنا...  بكت فقد عليه جزعا بكت فلئن... ...  إسحاق على جزعا
... ...  لالقى حامدا اال يلق لم...  وغربھا البالد شرق في طاف لو... ...  باق للمكارم بعدك يبق لم...  فقده المكارم
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 يديك اإلله خلق...  وانما االكف حوت بما بخلت... ...  واق نوالك من لعرضك اال...  ليلة الطبائع كرم من بت ما
  لالنفاق

 وعباد ذئب أبى وبن األعمش مھران بن سليمان سمع ھند أبى بن داود بنت بن ھاشم أبو عيسى بن إسحاق -  3364
 البزار الصباح بن والحسن الكلوذاني موسى بن هللا رزق عنه روى أنس بن ومالك الثوري وسفيان راشد بن

 حماد بن احمد بن مدمح بن احمد الحسين أبو أخبرنا بھا وجاور مكة نزل ثقة وكان التنوخي بھلول بن وإسحاق
 ھند أبى بن داود بنت بن إسحاق حدثنا جدي حدثنا األزرق بھلول بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف حدثنا قال الواعظ
 أبو حدثنا الفتح أبى بن هللا عبيد أخبرني التواضع إرادة األرض على يأكالن كانا وعمر بكر أبا ان األعمش عن

  بغدادي ھند أبى بن داود بنت بن عيسى بن إسحاق قال الدارقطني الحسن

 بن وزكريا الجريري وسعي األعمش سليمان سمع الواسطي األزرق محمد أبو محمد بن يوسف بن إسحاق - 3365
 وعمرو معين بن ويحيى حنبل بن احمد عنه روى هللا عبد بن وشريك الثوري وسفيان األعرابي وعوفا زائدة أبى
 ورد وغيرھم المنادى هللا عبيد بن ومحمد نصر بن وسعدان البھلول بن قوإسحا سجادة حماد بن والحسن الناقد

 بن محمد بن محمد الحسن أبو أخبرنا الصالحين هللا عباد واحد المامونين الثقات من وكان بھا وحدث بغداد إسحاق
 هللا عبيد بن محمد حدثنا إمالء الرزاز البختري بن عمرو بن محمد جعفر أبو حدثنا البزاز مخلد بن إبراھيم بن محمد

 رسول نھى قال على عن مريم بن ھبيرة عن إسحاق أبى عن زكريا حدثنا األزرق يوسف بن إسحاق حدثنا المنادى
 احمد أخبرنا األزھري القاسم أبو أخبرنا الحمر المياثر وعن القسي وعن الذھب خاتم عن سلم و عليه هللا صلى هللا
 إسحاق من سمعت جدي لي قال قال المنادى هللا عبيد بن محمد بن جعفر نب احمد حدثنا القرشي موسى بن محمد بن

 هللا عبد بن محمد بن على أخبرنا حنبل بن احمد عرفت مجلسه وفى ومائة وتسعين أربع سنة في ببغداد األزرق
 بن هللا دعب عن األعمش حدثنا األزرق إسحاق حدثنا نصر بن سعدان حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا المعدل
 بن هللا عبيد بن محمد نصر أبو أخبرنا النار كالب الخوارج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أوفى أبى

 إسحاق أبو حدثنا إمالء ببغداد الزيات على بن محمد بن عمر حفص أبو حدثنا بالدينور المقرئ زكريا بن الحسن
 األزرق إسحاق أم ان بلغني يقول سجادة حماد بن الحسن سمعت لقا إمالء المخرمي أيوب بن هللا عبد بن إبراھيم
 شيئا منه تسمع ال ان عليك بحقى فاسالك الحج على وأنت الحديث بأصحاب يستخف رجال بالكوفة ان بنى يا له قالت
 صلى النبي قال وقد واألعمش امى فقلت المسجد باب على فوقفت وحده قاعد األعمش فإذا الكوفة فدخلت إسحاق قال
 من قال غريب رجل فانى حدثني محمد أبا يا فقلت فسلمت فدخلت مسلم كل على فريضة العلم طلب سلم و عليه هللا
 حرجت أليس أمك حييت وال حييت ال قال األزرق يوسف بن إسحاق قلت اسمك فما قال واسط من قلت أنت أين

 قبلك أحدا حدثته ما بحديث الحدثنك قال حقا نيكو بلغك ما كل ليس محمد أبا يا قلت شيئا منى تسمع ال ان عليك
 نعيم أبو حدثنا النار كالب الخوارج يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال أوفى أبى بن عن فحدثني
 ان نسمع كنا قال داود بن يحيى حدثنا سھل بن اسلم حدثنا الواسطي الليث بن احمد بن جعفر بن محمد حدثنا الحافظ
 دعلج أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا سنة عشرين من نحوا السماء إلى رأسه يرفع لم األزرق ىيعن إسحاق

 قال شريك من سمع وكيف األزرق إسحاق عن بيان بن الحميد عبد سألت قال األبار على بن احمد أخبرنا احمد بن
 أكثر أيما قلت كتابه إسحاق فأخذ راالنھا كرى في جاء قال واسط إلى جاء شيء أي في له قلت بواسط منه سمع
 أبو أخبرنا آالف ثالثة من نحو ويزيد آالف خمسة من نحو إسحاق قال ھارون بن يزيد أو إسحاق شريك عن سماعا
 داود أبو حدثنا األنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا حسنويه بن محمد بن احمد حامد أبو أخبرنا البرقاني بكر

 شريك عن كتبوا ويزيد العوام بن وعباد األزرق يعنى إسحاق يقول حنبل بن احمد سمعت قال األشعث بن سليمان
 ھؤالء سماع احمد فقال بعقله يحدث فكان عقل له رجال شريك كان قال نھر حفر في عليھم قدم كان كتابه من بواسط
 بن محمد بن احمد سمعت لقا األشناني محمد بن احمد أخبرنا ثقة وهللا أي فقال ثقة األزرق بن إسحاق قيل عنه أصح

 أخبرنا ثقة فقال األزرق فاسحاق معين بن ليحيى قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس
 مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن على حدثنا األندلسي بكر بن الوليد أخبرنا األكبر الواحد عبد بن محمد
 الحسن حدثنا ثقة واسطي األزرق يوسف بن إسحاق قال أبى حدثني قال العجلي صالح بن هللا عبد بن احمد بن صالح
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 قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا معروف بن احمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري على بن
 ھارون بن محمد خالفة في ومائة وتسعين خمس سنة بواسط مات غلط وربما ثقة كان األزرق يوسف بن إسحاق
 خياط بن خليفة حدثنا األھوازي احمد بن عمر حدثنا جعفر بن محمد بن هللا عبد أخبرنا حسنويه بن سعيد أبو أخبرنا
 الفضل بن وأخبرنا حرب بن محمد سمعت قال األبار على بن احمد حدثنا دعلج حدثنا القطان الفضل بن وأخبرنا
 مات قالوا وزير بن محمد حدثنا الحضرمي هللا عبد بن محمد ناحدث الخالدي نصير بن محمد بن جعفر حدثنا أيضا
  ومائة وتسعين خمس سنة األزرق إسحاق

 وعطاء حسان بن ھشام عن وحدث بغداد يسكن كان يزيد أبو وقيل صالح أبو الملطي نجيح بن إسحاق - 3366
 بن وسويد الخالل مروان بن يديز عنه روى رواد أبى بن العزيز وعبد العتكي المنيب وأبى جريج وبن الخرساني

 وإبراھيم الدباغ زيد أبى بن والحسين الطوسي منصور بن ومحمد الصيرفي بشار بن وأحمد حجر بن وعلى سعيد
 بن هللا عبد حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا العالف يوسف بن محمد بن عثمان أخبرنا اآلدمي راشد بن

 هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن عطاء عن نجيح بن إسحاق حدثنا انمرو بن يزيد حدثنا احمد بن الحسن
 إسحاق على قرأت قال البرقاني بكر أبو أخبرنا عفان بن عثمان خليلي وان أمته من خليال نبي لكل ان سلم و عليه
 إسحاق الملطي صالح أبو حدثنا الصيرفي بشار بن احمد حدثنا المدائني إسحاق بن هللا عبد حدثكم النعالي محمد بن
 أبى بن على أخبرنا القواد على يتوب وال والزانية الزانى على يتوب قال الحسن عن حسان بن ھشام حدثنا نجيح بن
 عن هللا عبد بن إسحاق حدثنا سعيد بن سويد حدثنا عوف أبى بن احمد حدثنا الزينبي إبراھيم بن هللا عبد أخبرنا على
 برأيه ديننا في قال من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع نع رواد أبى بن العزيز عبد

 عبد أخبرنا مھران بن هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد مسلم أبو أخبرنا المقرئ على بن محمد أخبرنا فاقتلوه
 الملطي نجيح بن إسحاق ثناحد سعيد بن سويد حدثنا البغدادي على أبو محمد بن صالح حدثنا النسفي خلف بن المؤمن
 برايه ديننا في قال من قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن نافع عن رواد أبى بن العزيز عبد حدثنا
 ھو تصنع ما وقال عليه القلم وامر الحديث ھذا على وقرا الحديث يضع كان نجيح بن إسحاق على أبو قال فاقتلوه
 على بن طالب بن محمد على قرأت قال مھران بن مسلم أبو أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد انبانى باطل
 قال حديثا أربعين امتى على حفظ من حديث جريج بن عن نجيح بن إسحاق محمد بن صالح على أبو قال قال فاقربه
 نجيح بن حاقإس حديث ترك لم الطوسي منصور بن لمحمد قلت حديثه ترك نجيح بن وإسحاق باطل حديث على أبو

 ھذا فانكروا للقواد بغفر ان قبل للزانى يغفر قال الحسن عن حسان بن ھشام عن نجيح بن إسحاق حدثنا فقال الملطي
 احمد بن يوسف حدثنا جعفر أبى بن احمد أخبرنا وغيره الخرساني عطاء عن مناكير بأحاديث بعد حدث ثم عليه

 حدثنا أبى حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد وأخبرنا احمد بن هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد أخبرنا الصيدالني
 اكذب من ھو الملطي نجيح بن إسحاق يقول أبى سمعت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا سليمان بن هللا عبد

 محمد حدثنا أبى حدثنا عمر بن هللا عبيد وأخبرنا حنيفة أبى براى سيرين بن وعن البتي عن يحدث العقيلي زاد الناس
 هللا رحمه ال وقال فضعفه الملطي نجيح بن إسحاق وذكر معين بن يحيى سمعت قال محمد بن العباس حدثنا مخلد بن

 بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني
 بن احمد حدثنا العباس بن محمد حدثني البرقاني أخبرنا كذاب الملطي حنجي بن إسحاق زكريا أبو قال قال الغالبي
 بن يحيى سمعت قال محرز بن القاسم بن محمد بن احمد حدثنا درستويه بن جعفر حدثنا الفزاري مسعدة بن محمد
 هللا بةھ أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا خبيث سوء رجل هللا عدو كذاب الملطي نجيح بن إسحاق يقول معين
 قوم ببغداد كان يقول معين بن يحيى سمعت قال شيبة أبى بن عثمان بن محمد حدثنا الفراء حبش بن محمد بن

 جعفر بن محمد بن على الحسن أبو القاضي أخبرنا البرقاني أخبرنا الملطي نجيح بن إسحاق منھم الحديث يضعون
 طالب بن الحسين بن احمد الجھم أبو أخبرنا ببيروت مشكان بن المتوكل بن المؤمن عبد حازم أبو حدثنا المالكي
 عبد بن الجبار عبد حدثنا الميداني جعفر بن الوھاب عبد حدثنا بدمشق الكتاني على بن احمد بن العزيز عبد وأخبرنا
 يالملط نجيح بن إسحاق قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا قاال العصار عيسى بن القاسم حدثنا السلمي الصمد
 أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي الحسن بن محمد بن على أخبرني األمانة أوعية من وال ثقة غير
 الملطي نجيح بن إسحاق عن أبى وسألت قال المديني على بن هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى بن عمران بن محمد
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 روى الملطي نجيح بن إسحاق يقول أبى سمعت آخر ضعمو في هللا عبد وقال وضعفه بشيء ليس أي ھكذا بيده فقال
 نجيح بن إسحاق قال سفيان بن يعقوب أخبرنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا القطان الفضل بن أخبرنا وضعفه عجائب
 أبو حدثنا الواسطي احمد بن سھل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا الفضل بن وأخبرنا حديثه يكتب ال الملطي
 بن احمد أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا الحديث يضع كان كذاب الملطي نجيح بن إسحاق قال علي بن عمرو حفص
  الحديث متروك الملطي نجيح بن إسحاق قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد

 عنه روى البكري ثابت بن عمرو عن حدث المدائن قاضى ضبة بنى مولى نوح بن الربيع بن إسحاق - 3367
 حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني الغالبي غسان بن المفضل
 بن عمرو حدثنا بالمدائن كان قاض الضبي الربيع بن إسحاق حدثنا الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر
 يخفى كان بل الخشوع الظاھري من يعنى أحسبه قلت المرائين من جبير بن سعيد كان ما قال أبيه عن البكري ثابت
  اعلم وهللا عمله في الرياء دخول من خوفا حاله

 وسفيان أنس بن ومالك المكى سفيان أبي بن حنظلة سمع الكوفى العبدي يحيى أبو سليمان بن إسحاق -  3368
 عنه روى الصدفي يحيى بن ومعاوية الرازي جعفر وأبا قيس يأب بن وعمرو القزويني سنان بن وسعيد الثوري
 سعيد بن ومحمد شيبة أبي بن بكر وأبو نمير بن هللا عبد بن ومحمد سعيد بن وقتيبة الفراء موسى بن إبراھيم

 بغداد وقدم إليھا ونسب فسكنھا الري إلى انتقل ثقة وكان األشج سعيد وأبو العالء بن محمد كريب وأبو األصبھاني
 الضرير الوليد بن وأيوب حنبل بن وأحمد الواسطي سليمان بن سعيد ساكنيھا من عنه فروى فروى بھا وحدث
 يعنى الرازي إسحاق قدم الكرابيسي علي بن الحسين وقال وغيرھم مكرم بن والحسن أشكاب بن الحسن بن ومحمد
 بن محمد بن احمد سھل أبو أخبرنا الواعظ هللا عبد بن محمد بن الملك عبد أخبرنا ومائة وتسعين تسع سنة في بغداد
 الربيع عن الرازي جعفر أبو حدثنا الرازي سليمان بن إسحاق حدثنا مكرم بن الحسن حدثنا القطان زياد بن هللا عبد
 وكنت واستكبرت بھا فكذبت آياتى جاءتك قد بلى يقرأ سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قالت سلمة أم عن أنس بن
 عبيد حدثنا زياد بن سھل أبو أخبرنا محمد بن الملك عبد وأخبرناه إسحاق عن مكرم بن الحسن رواه كذا رينالكاف من
 سلمة أم عن العالية أبي عن أنس بن الربيع عن جعفر أبي عن الرازي إسحاق أخبرنا حماد بن نعيم حدثنا شريك بن

 بن جعفر بن احمد أخبرنا التميمي علي بن الحسن أخبرنا مثله يقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قالت
 بن محمد أخبرنا عليه وأثنى الرازي سليمان بن إسحاق حدثنا أبي حدثني حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان
 قال شاذان بن محمد سعيد أبو حدثنا ھانئ بن صالح بن محمد أخبرنا الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن أحمد
 ساعة كل يبكى خشوعه أبين كان ما أھياه كان ما الرازي سليمان بن إسحاق حدثنا يقول منصور بن قإسحا سمعت
 بن احمد حدثنا النيسابوري زياد بن محمد بن هللا عبد بكر أبو حدثنا الحافظ عمر بن علي حدثنا األزھري أخبرني
 بن محمد بن حمزة أخبرنا المسلمين يارخ من وكان الرازي سليمان بن إسحاق حدثنا األزھر أبو منيع بن األزھر
 بن احمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن احمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا الدقاق طاھر
 حدثنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا صالح رجل ثقة الرازي سليمان بن إسحاق قال أبي حدثني العجلي هللا عبد
 بن إسحاق قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا قال الخشاب معروف بن احمد حدثنا سالعبا بن محمد
 فأقام الكوفة إلى الري من يعنى وانتقل وورع نفسه في فضل له ثقة وكان القيس لعبد مولى يحيى أبا ويكنى سليمان

 ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا رالسمسا أخبرنا ومائة وتسعين تسع سنة بھا فمات الري إلى رجع ثم سنين بھا
  مائتين سنة مات الرازي سليمان بن إسحاق

 خراسان من واصله بغداد نزل جزري بالخريمى المعروف الشاعر يعقوب أبو قوھى بن حسان بن إسحاق -  3369
 قائدا وكان مخري بن بعثمان اتصاله كان وقيل إليه فنسب وآله المري عامر بن بخريم متصال وكان السغد أبناء من

 بن منصور بن محمد في مدائح وله محسن فشاعر يعقوب أبو فأما بالناعم الموصوف خريم وأبو شريفا وسيدا جليال
 اشعر الخريمى السجستاني حاتم أبو وقال ويتدين يتأله وكان خريم بن لعثمان ومراث وغيرھما خالد بن ويحيى زياد

 منه سمعا انھما وذكر ناصح بن عبيد بن وأحمد الجاحظ عثمان أبو شعره من يسيرا شيئا عنه وروى المولدين
 ألبي محمد بن عون أنشدني قال الصولي أخبرني الكاتب عمران بن محمد حدثنا القمى أيوب بن علي أخبرني
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 الغد في يحن ولم...  ه عال شيبا رأى لما... ...  شئونه بأدمعه وجرت...  جفونه ببلواه باحت...  الخريمى يعقوب
... ...  معينه فيه وشبابه...  سعيه انجح كان ما... ...  انينه يھوى من وفقد...  ب الشبا فقد على فعال... ...  ينهح

 ...  يشينه شيب يكن لم ما...  بالفتى يحسن واللھو

 واستوطن ببلخ ولد ھاشم بنى مولى البخاري حذيفة أبو سالم بن هللا عبد بن محمد بن بشر بن إسحاق -  3370
 بن الملك وعبد يسار بن إسحاق بن محمد عن حدث الفتوح وكتاب المبتدأ كتاب صاحب وھو إليھا فنسب خارىب

 سنان بن وإدريس الثوري وسفيان أنس بن ومالك سليمان بن ومقاتل سعيد بن وجويبر عروبة أبي بن وسعيد جريج
 اعلم فيما البغداديين من عنه يرو ولم يينالخراسان من جماعة عنه روى باطلة أحاديث العلم أھل من أئمة من وخلق
 ھارون ان القطان علوية بن الحسن وذكر عنه ورواھا مصنفاته منه سمع فإنه العطار عيسى بن إسماعيل سوى
 أبي بن الحسن على قرأت رغبان بن إلى المنسوب المسجد في يحدث وكان بغداد فأقدمه حذيفة أبي إلى بعث الرشيد
 سمعت يقول بسطام بن عمر بن محمد بن احمد سمعت قال النسوي رميح بن محمد بن حمدا سعيد أبي عن القاسم
 بدء في صنف وكان القرشي بشر بن إسحاق حذيفة أبو له يقال شيخ ببخارى وكان يقول أيوب بن سيار بن احمد
 عن سألوه إذاف مثله يدركھم ممن ليسوا قوم عن فيروى يتعرض وكان أصول لھا ليست أحاديث وفيه كتابا الخلق
 وسمعت بحفظ يزن كان انه مع غفلة فيه وكانت فوقھم عمن يروى وھو ھؤالء أدركت أين ومن يقول دونھم آخرين
 حميد قبل ماتوا ممن التابعين من كبار ورجال طاوس بن عن يحدث وكان ھنا ھا علينا قدم يقول منصور بن إسحاق
 قال حميدا يلق لم جدي أنس عن حميد بي تسخرون جئتم فقال زعفف قال الطويل حميد عن كتبت له فقلنا قال الطويل
 سيار بن احمد قال يقول ما يعلم ال وانه ضعفه فعلمنا قال سنة وكذا بكذا حميد قبل مات عمن تروى أنت فقلنا

 لقا طاوس بن حدثني يقول فجعل مكة أراه قدم البخاري حذيفة أبا ان بلغني يقول سعيد بن قتيبة رجاء أبا وسمعت
 فنظروا فسألوه قال ھو كم بن سلوه فقال طاوس بن حدثنا يقول وھو بخارى أھل من انسان قدم عيينة بن لسفيان فقيل
 عمران بن محمد أنبأنا الصفار عثمان بن هللا عبد حدثنا األزھري أخبرني بسنتين مولده قبل مات طاوس بن فإذا

 طاوس بن عن يحدث كان كذاب الخرساني حذيفة أبو يقول يأب سمعت قال المديني علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي
 أخبرنا المستملى محمد بن احمد حدثني يولد ان قبل مات طاوس بن فإذا بسنه فأخبروه عيينة بن إلى فجاؤوا قال

 الحديث متروك حذيفة أبو بشر بن إسحاق قال األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا الشروطي جعفر بن محمد
 متروك حذيفة أبو بشر بن إسحاق قال الدارقطني الحسن أبو حدثنا الفتح أبي بن هللا عبيد أخبرني بالكذب رمى ساقط

 الحافظ سليمان بن محمد بن احمد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا الدربندي محمد بن الحسن الوليد أبو أخبرني الحديث
 القاضي سالم بن موسى بن احمد بن محمد جعفر أبا سمعت قال خالد بن احمد حدثنا محمد بن خلف أخبرنا ببخارى
 بھا ومات ببخارى فتوطن صحبته بشر بن إسحاق البلخي حذيفة أبو قدم لما يقول سالم بن موسى جدي كان يقول
 ست سنة رجب من خلت عشرة الثنتي اإلثنين يوم ودفن األحد يوم بشر بن إسحاق حذيفة أبو توفى هللا عبد أبو قال

  ومائتين

 جمعنا وانما قبله مات من عليه ويقدم ذكره يؤخر ان حقه من الكاھلى يعقوب أبو مقاتل بن بشر بن إسحاق -  3371
 نجيح معشر وأبي أنس بن مالك عن يروى الكوفة أھل من والكاھلى والنسب االسم في التفاقھما حذيفة أبي وبين بينه

 كان فقال العقيلي موسى بن عمرو بن محمد جعفر أبو وذكره منكرة أحاديث الرفعاء من وغيرھم العالء أبي وكامل
 اعلم وهللا عنه يروون البغدادين من جماعة فان بھا وحدث بغداد قدم الكاھلى ولعل غيره أحد ذلك قال اعلم وال ببغداد
 إسحاق احدثن محمد بن الحارث حدثنا العطار خالد بن يوسف بن احمد أخبرنا األيادي علي بن محمد بن على أخبرنا

 هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن المدائني معشر أبو حدثنا الكاھلى بشر بن
 أخبرنا القطان الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا عباده بھا يصافح األرض في هللا يمين األسود الحجر سلم و عليه
 شيبة أبي بن بكر أبا سمعت قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخالدي نصير بن محمد بن جعفر

 وال الحضرمي قال كذاب يعقوب أبو قال الكاھلى ھذا قلت ھذا من بكر أبو لي فقال بشر بن إسحاق على ومررنا
 حمدا بن سھل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان حدثنا الفضل بن وأخبرنا غيره كذاب أحد في لي قال بكر أبا ان احفظ

 عن معشر أبي عن يحدث كان الحديث متروك الكاھلى بشر بن وإسحاق علي بن عمر حفص أبو قال قال الواسطي
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 احمد أخبرنا لقيس بن دلھام دخل إذ سلم و عليه هللا صلى النبي عند كنت قال الخطاب بن عمر عن عمر بن عن نافع
 كان الكاھلى بشر بن إسحاق قال العقيلي عمرو بن محمد حدثنا الصيدالني احمد بن يوسف أخبرنا جعفر أبي بن

 أخبرنا ضعيف كوفى الكاھلى بشر بن إسحاق قال قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا الحديث منكر ببغداد
 مات فيھا ومائتين وعشرين ثمان سنة قال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخالدي جعفر أخبرنا الفضل بن

  الكاھلى بشر بن إسحاق

 أولى من كان الھاشمي يعقوب أبو المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن علي بن سليمان بن إسحاق - 3372
 وذكر وأرمينية حمص األمين لمحمد وولى والسند ومصر والبصرة المدينة الرشيد لھارون وولى العالية االقدار
  ببغداد مات انه النسابة الجھمى حميد بن محمد بن احمد

 روى الشامي ذكن عن بھا وحدث بغداد نزل كوفى العربية صاحب الشيباني عمرو أبو مرار بن إسحاق - 3373
 مؤدبا كان ولكنه شيبانيا يكن لم انه وقيل سالم بن القاسم عبيد وأبو حنبل بن وأحمد عمرو أبي بن عمرو ابنه عنه

 ودونھا العرب اشعار وجمع يحكيه فيما موثقا للغةبا الناس اعلم من وكان إليھم فنسب شيبان بنى من ناس ألوالد
 قبيلة منھا عمل كلما فكان قبيلة وثمانين نيفا كانت العرب اشعار أبى جمع لما قال عمرو أبى بن عمرو عن فحكى

 العباس أبو وقال بخطه مصحفا وثمانين نيفا كتب حتى الكوفة مسجد في وجعله مصحفا كتب الناس إلى وأخرجھا
 البصرة أھل من يكن ولم عبيدة أبى مع كان ما اضعاف عشرة والسماع العلم من الشيباني عمرو أبي مع كان ثعلب
 عبد حدثنا الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا المقرئ عمر بن احمد بن علي أخبرنا والعلم السماع في عبيدة أبى مثل
 صلى النبي عن ھريرة أبي عن األعرج عن دالزنا أبي عن عيينة بن سفيان حدثنا أبي حدثني حنبل بن احمد بن هللا
 عمرو أبا سألت يقول أبي سمعت هللا عبد قال األمالك بملك يسمى رجل القيامة يوم هللا عند اسم اخنع سلم و عليه هللا

 أبو حدثنا الخزاز الجراح بن محمد بن احمد أخبرنا الكاتب المحسن بن ھالل أخبرنا اوضع فقال اخنع عن الشيباني
 وكان والشعر اللغة ديوان صاحب عمرو أبو له يقال كأن مرار بن إسحاق الشيباني عمرو أبو قال األنباري بن بكر
 بن محمد أخبرنا أماليه ويكتب عمرو أبي مجالس يلزم أبي كان حنبل بن احمد بن هللا عبد قال صدوقا فاضال خيرا
 الطلحي إسحاق أبي عن المرثدي هللا عبد بن مدمح بن احمد حدثنا الشرابى يحيى بن المظفر أخبرنا رزق بن احمد
 بشيخ انا فإذا ببغداد الجسر على اسير كنت الشيباني عمرو أبو لي قال قال إبراھيم بن محمد بن احمد أخبرني قال
 من انا قال أنت من فقلت وظرف فصاحة فإذا فكلمته أھلھا من انه فعلمت مدينى بسرج مسرج مصري حمار على

 الذي أنت به سمعت لقد وااله أي قلت قال به سمعت كنت ان الشاعر المولى بن انا ابتداء لي قال ثم قال األنصار
 ليت يا...  قلت كيف قلت قال نعم قال...  ضالال بالعراق اإلقامة وارى...  رجاال احس فما الرجال ذھب...  تقول
 عليھا فدعوت سعاال القالب اعقبھا قلت وانما كذا أقل لم قال...  سعاال النحاز واعقبھا نحزت...  اكريتھا التي ناقتى
 حدثنا المقرئ احمد بن محمد بن هللا عبيد حدثنا المروروذي الواحد عبد بن محمد بن احمد أخبرني ادواء بثالثة
 سام بن سعيد مجلس في كنا قال عاصم بن سلمة حدثنا شيبان مولى يحيى بن احمد حدثنا النديم يحيى بن محمد
 نز تع كما وظلما باطال عنتا...  حلزة بن الحارث بيت األصمعي فانشد الشيباني عمرو وأبو األصمعي يهوف الباھلى

 تجعل كانت التي للحربة العنزة قيل ومنه تنحى قال تعنز معنى ما األصمعي فقال...  الظباء الربيض حجرة عن... 
 فتصير تنحر أي الربيض حجرة عن تعتر كما الصواب عمرو أبو له فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدام

 العجلي عثمان بن الحسين سعيد أبو أخبرنا تعتر اال اليوم بعد تنشد ال وهللا عمرو أبو له فقال األصمعي فوقف عتائر
 بن يونس عن األصمعي عن األعرابي بن عن ثعلب عن الصولي حدثنا الھاشمي رفاعة بن زيد الخير أبو أخبرنا
 جميع ھذا الشيخ أيھا له فقلت يسيرة الكتب من أمناء فيه قمطر يديه وبين الشيباني عمرو أبى على دخلت قال حبيب
 األصبھاني يعقوب بن احمد جعفر أبو أخبرنا بكر أبي بن الحسين أخبرنا كثير صدق من انه وقال الي فتبسم علمك
 عمرو أبو دخل قال انه ثعلب يحيى نب احمد العباس أبي عن يحكون وغيره عرفة بن محمد بن إبراھيم سمعت قال

 أبو وكان العرب من سماعه بكتب أفناھما حتى خرج فما حبرا دستجتان ومعه البادية الشيباني مرار بن إسحاق
 ھرمة بن إلى واليمن ومضر ربيعة الشعراء عمل للغاتھا حافظا العرب بكالم عالما فاضال نبيال الشيباني عمرو
 العلم أھل من الخاصة عند وھو التسعين على أناف حتى طويال عمرا وعمر واسعا سماعا الحديث من سمع وكان
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 جعفر أبو قال له والشرب بالنبيذ مستھترا كان انه العلم أھل من العامة عند به قصر والذي معروف مشھور والرواية
 أبيه عن يحدث ھوو األحياء في عمرو أبو وأبوه سنين أبيه عن الشيباني عمرو أبي بن عمرو من الناس وسمع
 الشيباني عمرو أبو مات قال إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا
 مكحول عن ذكن عن حدث هللا عبد أبو عنه كتب وقد الشعانين يوم ومائتين عشر سنة مرار بن إسحاق النحوي
  أحاديث

 روى األشجعي هللا وعبيد ھشيم عن حدث معمر أبي أخو الھذلى الھذيل أبو معمر بن إبراھيم بن إسحاق -  3374
 حنبل بن احمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا التميمي علي بن الحسن أخبرنا معمر أبو اخوه عنه
 قال يبكيك ما فقلنا يبكى وھو نعوده الحكم أبي سيار على دخلنا قال ھشيم عن الھذيل أبو اخى حدثني معمر أبو حدثنا
 بن محمد بن محمد بن محمد احمد أبو أنبأنا كتابه في اليزدى علي بن احمد بكر أبو أخبرنا قبلى من العابدين أبكي ما

 العباس أبو قال الھذيل أبو اخى حدثني معمر أبو حدثنا الثقفى إسحاق بن محمد العباس أبو أخبرنا الحافظ إسحاق
 محمد بن إبراھيم حدثنا رزق بن احمد بن محمد أنبأنا إبراھيم بن إسحاق فقال ھذيلال أبي اسم عن أخيه بن سألت

 سابق بن محمد موت قبل الھذيل أبو مات يقول الفرج بن روح سمعت قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا المزكى
  ومائتين عشرة ثالث سنة محمد ومات

 أنس بن مالك سمع ويوسف محمد أخو وھو الطباع بنبا المعروف يعقوب أبو نجيح بن عيسى بن إسحاق -  3375
 أخيه وبن حنبل بن احمد عنه روى عياض بن أنس ضمرة وأبا اسلم بن زيد بن الرحمن وعبد هللا عبد بن وشريك
 أبي بن والحارث مكرم بن والحسن الدوري وعباس شيبة بن ويعقوب التنوخي بھلول بن وإسحاق يوسف بن محمد
 جعفر أبو أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا مات حتى بھا فأقام أذنة إلى عمره آخر في انتقل دق وكان وغيرھم أسامة
 حدثني قال الطباع عيسى بن يوسف بن محمد حدثنا االمام المنصور بن عيسى بن إبراھيم بن إسماعيل بن هللا عبد
 ان عائشة عن عروة عن يسار بن نسليما عن دينار بن هللا عبد عن مالك حدثنا عمى عيسى بن إسحاق يعقوب أبو

 عبد بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا الوالدة من يحرم ما الرضاع من يحرم قال سلم و عليه هللا صلى النبي
 عبد حدثنا الطباع عيسى بن إسحاق حدثنا جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا مھدى بن هللا

 وقد ليلة به فاستيقظنا الشام إلى الخطاب بن عمر مع خرجنا قال اسلم جده عن أبيه عن اسلم بن زيد بن الرحمن
 وكن... ...  واعتم القميص له والبس...  بالھم عليك الليل يأخذ ال...  يقول وھو لنفسه يرحل وھو رحالنا رحل
 أخبرنا كفيناك ايقظتنا لو منينالمؤ أمير يا هللا رحمك قلت قال...  تخدم حتى االقوام واخدم...  واسلم رافع شريك
 بن صالح على أبا وسألت قال النسفي خلف بن المؤمن عبد حدثنا مھران بن مسلم أبو أخبرنا المقرئ على بن محمد
 أخبرنا الحافظ عمر بن على أخبرنا األزھري أخبرنا صدوق به بأس ال فقال عيسى بن إسحاق الطباع بن عن محمد
 أبو مات فيھا ومائتين عشرة خمس سنة قال سعد بن محمد حدثنا محمد بن الحارث خبرناأ المعدل إسحاق بن هللا عبد

 بن إسحاق ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا األول ربيع في بأذنه الفقيه الطباع بن إسحاق يعقوب
  اعلم وهللا أصح واألول ومائتين عشرة أربع سنة في مات الطباع عيسى

 أخا سليمان بن الحميد وعبد القاضي هللا عبد بن شريك سمع ھاشم بنى مولى يعقوب أبو كعب بن قإسحا - 3376
 الطائي حرب بن على عنه روى العوام بن وعباد غراب بن وعلى عمير بن وموسى الحذاء حميد بن وعبيدة فليح

 أبى بن بكر وأبو سقطىال الفضل بن ومحمد التمتام غالب بن ومحمد الشطوي موسى بن وأحمد الدوري وعباس
 بن محمد بن جعفر حدثنا المقرئ عمر بن احمد بن على أخبرنا صدوق وھو عنه كتبت الرازي حاتم أبو وقال الدنيا

 الحكم عن عمير بن موسى حدثنا كعب بن إسحاق حدثنا السقطى جابر بن الفضل بن محمد حدثنا بالموصل الحجاج
 الناس فأحب هللا عيال الخلق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن يزيد بن األسود عن إبراھيم عن
 أموالكم حصنوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن األسود وعن عياله إلى أحسن من هللا إلى

 بن الحكم عن عمير بن موسى الحديثين ھذين برواية تفرد الدعاء للبالء واعدوا بالصدقة مرضاكم وداووا بالزكاة
 بن محمد وحدثني البخاري حدثنا فارس بن احمد أبو حدثنا المستملى إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن أخبرنا عتيبة



40 
 

 إسحاق قاال أبي أخبرني النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد أخبرنا هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري علي
  ھاشم بنى مولى خاريالب زاد بغدادي يعقوب أبو كعب بن

 مالك عن حدث المستملى يونس بن الرحمن عبد مسلم أبي أخو وھو األفطس يعقوب أبو يونس بن إسحاق - 3377
 يوسف فسموه األفطس يعقوب أبي عن جماعة وروى الرخائى يعقوب بن الفضل عنه روى بشير بن وھشيم أنس بن
  اعلم وهللا

 الحميد عبد بن جرير سمع باليتيم أيضا ويعرف بالطالقانى لمعروفا يعقوب أبو إسماعيل بن إسحاق -  3378
 ويعقوب الكرابيسي الوليد بن احمد عنه روى أسامة وأبا الجعفي وحسينا عيينة بن وسفيان ووكيعا فضيل بن ومحمد

 بن سنالح بن وأحمد المقرئ الكريم عبد بن وإدريس الحربي إسحاق بن وإبراھيم الصائغ محمد بن وجعفر شيبة بن
 علي بن محمد بن عمر أخبرنا المالكي الحسن بن محمد بن علي أخبرنا البغوي القاسم وأبو الصوفي الجبار عبد

 في جعفر أبي مدينة في اليتيم إسماعيل بن إسحاق حدثنا إمالء الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن احمد حدثنا الزيات
 عن خالد أبي بن إسماعيل عن أسامة وأبو وكيع حدثنا ئتينوما ثالثين سنة ومات ومائتين وعشرين خمس سنة رجب
 هللا صلى هللا رسول ان الدار يوم قال انه عثمان عن عفان بن عثمان مولى سھلة أبو أخبرني قال حازم أبي بن قيس
 اال مانلعث قيل الدار يوم كان لما قال سھلة أبو أخبرني أسامة أبو وقال عليه صابر فانا عھدا إلى عھد سلم و عليه
 الرومي هللا عبد بن بشرى أخبرنا عھده إلى صائر فانا عھدا إلي عھد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان قال تقاتل
 يعنى هللا عبد أبا سمعت قال األثرم بكر أبو حدثنا الراشدي جعفر بن محمد حدثنا حمدان بن جعفر بن احمد أخبرنا
 ثم انه اال خيرا اال اعلم ما فقال جعفر أبي مدينة في يحدث كان الذي إسماعيل بن إسحاق عن فسئل حنبل بن احمد
 مالك مغتاظ وھو قال ثم ھذا اعجب وما وفالنا مھدى بن الرحمن عبد يذكر انه بلغني وقال ذكرھا بكلمة عليه حمل
 الصيرفي يوسف بن الحسن أخبرني قال الفرات بن العباس بن محمد عن حدثت األئمة ولذكر ھذا ونحو ويلك أنت

 إسماعيل بن إسحاق عن سئل هللا عبد أبا سمع انه المروذي بكر أبو أخبرنا الخالل ھارون بن محمد بن احمد أخبرنا
 هللا عبد حدثنا األزھري أخبرني يضبط صغير يكون قد قال صغيرا كان انه يذكرون انھم قلت خيرا اال اعلم ال فقال
 سمعت قال المديني بن علي بن هللا عبد حدثنا قال الصيرفي موسى بن عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن
 فيقوم يقرأ وجرير بتراب جئنى البغداديين يعنى قالوا ربما وكانوا جرير عند معنا إسماعيل بن إسحاق كان يقول أبي

 غالما كان فقال جرير صاحب إسماعيل بن إسحاق عن وسئل أبي سمعت آخر موضع في هللا عبد وقال وضعفه
 عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال األشناني محمد بن محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا يضبط لم انه إلى وذھب

 فقال إسماعيل بن إسحاق عن معين بن يحيى يعنى وسألته يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي
 القاسم بن محمد حدثنا الخزاز لعباسا بن محمد أخبرنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا صدوقا يكون ان أرجو

 كان فقال إسماعيل بن إسحاق عن اسمع وانا معين بن يحيى سئل قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي
 فكلمتھا جرير إلى الخروج في له تأذن أمه اكلم ان كلمنى ولقد الناس من بلى ولكنه صدوق به بأس ال عندي

 وھو يكذبونه قال الناس من به بلى فما قلت شيء األيام تلك له يكن ولم مشاة رجال عشر اثنى مع فخرج فأجابتنى
 بأس به كان ما يحيى قال ثم حدث ما بعد اآلن ال قال حدث ما بعد اآلن أو بالكذب األيام تلك يتھم كان قلت صدوق
 حدثنا الفارسي إسماعيل بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا
 أخبرني صدوق فقال إسماعيل بن إسحاق عن معين بن يحيى سألت قال منصور بن الخالق عبد حدثنا سھل بن بكر

 محمد بن وعثمان قال جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري
 جدا إسماعيل بن إسحاق يوثق معين بن يحيى وكان رواية عثمان من قنأت وإسحاق ثقتان إسماعيل بن وإسحاق
 محمد بن احمد أخبرنا وقاص أبي بن سعد عليه دعا الذي سعدة أبي ولد من شيبة أبي بن ھو محمد بن وعثمان
 مانسلي داود أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا العتيقي

 أبي بن العزيز عبد وحدثني الدمشقي عثمان بن الرحمن عبد إلى كتب ثقة فقال إسماعيل بن إسحاق عن األشعث بن
 الطالقاني إسماعيل بن إسحاق قال خرزاذ بن عثمان حدثنا الكندي جعفر بن محمد بن ھشام أخبرنا قال عنه طاھر
 أخبرنا ثقة الطالقاني إسماعيل بن إسحاق قال ارقطنيالد الحسن أبي عن الخالل محمد بن الحسن أخبرني ثقة ثقة
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 إسماعيل بن إسحاق مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال الحافظ المظفر بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد
 بخمس يموت ان قبل الحديث وقطع وعشرين خمس سنة عنه وكتبت ثالثين سنة رمضان شھر في ببغداد الطالقاني

  البغوي عنه كتب شيخ أول وھو قلت يخضب ال وكان سنين

 بن وأشعث غياث بن وحفص عيينة بن وسفيان ھشيما سمع األصل ھروي موسى أبو إبراھيم بن إسحاق - 3379
 أبي بن الحسن أخبرنا وغيرھما البغوي القاسم وأبو حنبل بن احمد بن هللا عبد عنه روى اليامي زيد بن الرحمن عبد
 أخبرنا الھروي إبراھيم بن إسحاق موسى أبو حدثنا احمد بن هللا عبد حدثنا الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا بكر

 عن نضرة أبي عن مطر عن فحدثنا حائض وھو امرأته طلق رجل عن عامر بن عمر سألت قال الفضل بن العباس
 فأعجبه أبي الحديث ھذاب فحدثت احمد بن هللا عبد الرحمن عبد أبو قال الحيضة بتلك يعتد ال قال عليا ان الجذامي

 األنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي حسنويه بن محمد بن احمد حامد أبو أخبرنا البرقاني حدثنا واستحسنه
 صديق لي ذاك الطوال فقال الھروي موسى أبى عن سئل حنبل بن احمد سمعت قال األشعث بن سليمان حدثنا

 حدثنا الصواف الحسن بن احمد بن محمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أنبأنا خيرا عليه وأثنى يكتب قديما وأعرفه
 وذكره فعرفه عنه أبي وسألت ثقة فقال الھروي موسى أبي عن معين بن يحيى سألت قال حنبل بن احمد بن هللا عبد
 علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد حدثنا األزھري أخبرني بخير
 لوارث وصية ال جابر عن عمرو عن عيينة بن سفيان عن روى الھروي موسى أبو يقول أبي سمعت قال المديني بن

 بن طاھر بن احمد حدثنا األردبيلي موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا وغمزه مرسال عمرو عن سفيان به حدثنا
 محمد عن زاذان بن منصور عن ھشيم حديث زرعة ألبي قلت قال البرذعي عمرو بن سعيد حدثنا الميانجي النجم
 كنت فقد أنا أما قال يتھم فكان قلت مرفوعا به حدثنا ھو قال يرفعه الھروي إبراھيم بن إسحاق عائشة عن أبان بن
 بن المعافى عن كبار بأحاديث يحدثنا كان انه وذلك صالح رجل ھو يقولون البغداديين أصحابنا ولكن ذلك اظن
 يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا تاجرا وكان عيينة وبن نعمرا
 أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا البغدادي إبراھيم بن إسحاق توفى فيھا ومائتين وثالثين ثالث سنه قال سفيان بن

  عنه كتبت وقد وثالثين ثالث سنة الھروي موسى بوأ مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد

 خمسين سنة في ولد انه يقال بالموصلى والده المعروف التميمي محمد أبو ميمون بن إبراھيم بن إسحاق - 3380
 وأخذ وطبقتھم الضرير معاوية وأبي بشر بن وھشيم عيينة بن سفيان عن الحديث وكتب ذلك بعد ولد وقيل ومائة
 حسن وكان إليه فنسب عليه وغلب الغناء علم في وبرع ونحوھما عبيدة وأبي األصمعي سعيد أبي عن األدب
 األغانى كتاب صاحب وھو الخلفاء عند معظما بالسخاء مذكورا الشعر جيد المحاضرة مليح النادرة حلو المعرفة
 أخبرني وغيرھم ھارون بن وميمون العيناء وأبو بكار بن الزبير أيضا عنه روى وقد حماد ابنه عنه يرويه الذي
 حدثنا العيناء أبو حدثنا يحيى بن محمد حدثنا قفرجل بن هللا عبيد بن محمد جدي حدثني الكاتب يعقوب بن احمد

 دھليزه في فوجدت عليه أقرأھا ان أريد حديث مائة ومعي الضرير معاوية أبا جئت قال الموصلي إبراھيم بن إسحاق
 اھب فأنا حديث مائة معي له فقلت جليل رجل وأنت لينفعنى الي اليوم عليه اإلذن جعل قد انه لي فقال ضريرا رجال
 ضمنته الذي معاوية أبو لي فقال حديث المائة وقرأت فدخلت لي واستأذن ودخل رضيت قد فقال درھم مائة عنھا لك
 فقال دينار مائة له لتھاجع قد قلت منفعته أحب وانا معيل ضعيف وھو رؤسائھم من وأنت الناس أذناب من يأخذه لھذا

 إبراھيم بن احمد بن علي حدثنا السجزي ناصر بن مسعود سعيد أبو حدثني فأغنيته إليه فدفعتھا جزاءك هللا أحسن
 الحسين بن علي حدثني السالم بمدينة الدوري هللا عبد بن محمد حدثني حبيب بن فارس بن احمد حدثنا السرخاباذى

 قلت أبي لي قال قال الموصلي إبراھيم بن إسحاق بن حماد حدثنا قال المرداسى يعل بن الحسين حدثنا الھيثم بن
 بن سفيان فجاءه قال فأذكرنى جاءنا إذ نعم فقال أحاديث ليحدثنى عيينة بن سفيان لي تكلم ان أريد خالد بن ليحيى
 ما على مكره وھو واألدب مالعل أھل من إبراھيم بن إسحاق محمد أبا يا له فقال يحيى إلى أومأت جلس فلما عيينة
 فعلت ما إال عليك أقسمت يحيى فقال ذلك فتكره قال بأحاديث تحدثه فقال الكالم بھذا تريد ما سفيان فقال منه تعلمه
 له جعلت قد نعم قال شيئا له افرض محمد أبا يا له فقال شيئا عليه لي افرض ليحيى فقلت قال إلى فليبكر نعم قال

 واستأذنت إليه فبكرت إسحاق قال نعم قال عشرة تجعلھا ان لك ھل قال سبعة جعلتھا قد قال زده قال أحاديث خمسة
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 يسھو المحدث ان محمد أبا يا له قلت فرغ فلما أحاديث عشرة علي فأملى كتابه واخرج يديه بين فجلست ودخلت
 ان أيضا له وقلت عليه رأتفق فديتك اقرأ قال منك سمعته ما عليك اقرأ أن رأيت فان كذلك أيضا والمحدث ويغفل
 منك سمعته ما جميع أروى ان حل في فانا الحرف عنه ذھب ربما عليه والمقروء الحرف طرفه اغفل ربما القارئ
   مثلك كانوا الحديث أصحاب سائر ان فلوددت يوم كل فتعال لك يشفع أو تستشفع ان فوق وهللا أنت فديتك نعم قال

 عن أبيه عن المنجم علي بن يحيى بن يوسف أخبرني قال الكاتب موسى بن دمحم عن المقنعى علي بن حسن حدثنا
 اصير ثم منه فاسمع المحدثين من غيره أو ھشيم إلى يوم كل في اغلس دھرى من دھرا بقيت قال إسحاق عن جده
 أو ريقينط فيضاربنى زلزل منصور إلى آتى ثم القرآن من جزءا عليه فاقرا غزالة بن أبو الفراء أو الكسائي إلى
 وأستفيد وأحدثھما فأناشدھما عبيدة وأبا األصمعي آتى ثم صوتين أو صوتا منه فآخذ شھدة بنت عاتكة آتى ثم ثالثة
 أمير إلى رحلت العشى كان فإذا معه وأتغدى أخذت وما لقيت ومن صنعت ما فاعلمه أبي إلى اصير ثم منھما

 اعتبر قال الھشامى هللا عبد أبو حدثني المعتز بن هللا عبد يحدثن قال الصولي أخبرني محمد وقال الرشيد المومنين
 الستارة غنت كلما وقالوا إسحاق يراھما ال بحيث ضابطين كاتبين وأقعدوا ستارة ومدوا دعوه بأن إسحاق على اھلنا
 ونسب ھو لمن بالشعر أخبر صوتا سمع كلما إسحاق وجعل فيه لفظه واكتبا الصوت فاكتبا إسحاق عليه فتكلم صوتا

 طويلة مدة بعد إسحاق دعوا ثم وحفظ كله ذلك كتب خبر له كان ان وخبرا فيه تغنى من جميع وذكر الصوت
 الغناء في يتكلم إسحاق وابتدأ ففعلن اليوم ذلك في به غنين كن ما بمثل يغنين ان خلفھا من وامروا ستارة وضربوا

 بن علي حدثني منه وعجبوا وحقا صوابا اال يقول ال انه سالنا وعلم فعلموا قال حرفا خرم ما به تكلم كان ما بمثل
 خالد أبو حدثنا العالء أبي بن الحرمي حدثنا التنوخي الفھم أبي بن محمد بن علي جدي كتاب في وجدت قال المحسن

 كم األصمعي لي قال الرقة إلى الرشيد مع خرجنا لما يقول الموصلي إسحاق سمعت قال المھلبي محمد بن يزيد بن
 قال سعيد أبا يا معك كم فقلت فعجب قال صندوقا عشرة ستة احمال ثمانية فحملت تخففت قلت كتبك من معك حملت

   خالد أبو قال حق من صندوقا وتستقل قال اال ليس قلت واحد صندوق اال معي ما

 فقال فمى في افأدخلتھ شعر من كبة ناولني جريرا كأن منامي في رأيت يقول الموصلي إبراھيم بن إسحاق وسمعت
 من فاستنشدنى أبي إلى يوما حفصة أبي بن مروان وجاء قال شاء ما الشعر من يقول رجل ھذا المعبرين بعض
 شامخ بأنف عطست... ...  حازم وبن حازم ضيمى ورافع...  ومنصبى أصلي األحرار كانت إذا...  فأنشدته شعرى
 ھذا يقول ما تدرى ال انك ألبى ويقول ذلك يستحسن مروان علفج قال...  قائم غير قاعدا السماء يداى...  وتناولت
 بن محمد حدثنا يحيى بن محمد حدثنا قفرجل بن هللا عبيد بن محمد جدي حدثني الكاتب محمد بن احمد أخبرني الغالم
 وما قال العلم من يعطينى كان فيما عبيدة أبو عوتب قال أبي حدثني إبراھيم بن إسحاق بن حماد حدثنا المبرد يزيد
 فقلت عبيدة أبا فقليت اسفله من خرج شيئا أعاله في ألقيت كلما األسفل منخرق وعاء في ألقيه إنما أعطيه مما ينفعه
 أنت وتأخذ يضرك ال الذي الكالم الناس يأخذ ان ترضى ال وأنت قال قلت ما قلت حتى منخرق وعاء عندك انا له

 بن احمد حدثنا الخزاز العباس بن محمد أخبرنا األكبر الواحد عبد بن محمد حدثنا علي حجة تجعل وال وتسكت العلم
 علي زبيدة بن محمد قلب في كان الموصلي إسحاق قال قال خالد بن القاسم بن محمد حدثنا المكى عيسى بن محمد
 انكشفف لي أمرك وكشفت...  اللطف برد الضمير ھتكت...  إليه فكتبت فردھا ھدية ومعھا جارية إليه فاھديت شيء

 يأخذ فبالفضل...  زلتى عن بالعفو لي وجد... ...  سلف قد ما للخالفة فھب...  مضى شيئا تحقد كنت فإن... ... 
 فاصفح...  ال أو بحقك فخذ... ...  منه أعظم وأنت...  عظيما ذنبا أتيت...  إليه فكتبت يفعل فلم...  الشرف أھل

  عنه بفضلك

 المقرئ احمد بن محمد بن هللا عبيد حدثنا قال المروروذي الواحد عبد بن محمد بن احمد أخبرني الجميل إلى فعاد
 األصمعي أنشدت قال الموصلي إسحاق حدثنا الكاتب يحيى بن الحسين حدثنا النديم يحيى بن محمد بكر أبو حدثنا
 منك قل ما ان... ...  الغليل ويشفى الصدى منھا يرو...  سبيل إليك نظرة إلى ھل...  قديم لشاعر انه على لي شعرا
 ان جرم ال فقال ليلته بن انه له فقلت الخسروانى الديباج وهللا ھذا لي قال...  القليل الحبيب من وكثير...  عندي يكثر
 فقال شعره في فردده إسحاق المعنى ھذا اعجب وقد بكر أبو قال فيك الحسد أثر ان جرم ال له فقلت فيه التوليد أثر
 ما انه يظن إسحاق وكان...  كثير قل وان...  منك نولتنا ما ان... ...  مجير منك لنا ھل...  غريرال الظبى أيھا... 
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 أليس... ...  رحيل مليح يا منا حان فقد بنظرة...  مليح يا ودعينا قفى...  ألعرابى انشد حتى المعنى ھذا إلى سبق
 علي بن الحسين أخبرني سمعه كان ما انه إسحاق لففح قال...  قليل ليس منك وكل إليك...  نظرتھا ان نظرة قليال

 محمد ان الكندي محمد بن عون حدثني يحيى بن محمد أخبرني الكاتب موسى بن عمران بن محمد حدثنا الصيمرى
 إبراھيم بن إسحاق فوافى فيه الناس يجتمع له مجلس في أكثم بن يحيى عند كان انه حدثه الشاعر العطوى عطية بن

 واللغة الشعر في وتكلم واحتج وقاس فأحسن الفقه في تكلم ثم منھم انتصف حتى الكالم أھل يناظر فأخذ الموصلي
 قال ال قال مطعن أو نقص وحكيته فيه نظرت مما شيء افى القاضي هللا أعز فقال يحيى على فاقبل حضر من ففاق
 يحيى الي فالتفت العطوى قال عليه الناس اقتصر قد واحد فن إلى وأنسب أھلھا قيام العلوم ھذه بسائر اقوم بالى فما
 أقبلت ثم علي الجواب القاضي هللا أعز نعم فقلت الجدل أھل من الغطوى وكان قال عليك ھذا في جوابه فقال أكثم بن
 كاألصمعى الشعر وعلم اللغة في أفأنت قلت ال قال النحو في واالخفش كالفراء أنت محمد أبا يا فقلت إسحاق على
 قال والنظام الھذيل كأبي الكالم في أفأنت قلت ال قال اليقظان وأبي كالكلبى األنساب في أفأنت قلت ال قال عبيدة وأبي
 ھنا ھا فمن قلت ال قال النواس وأبى العتاھية كأبي الشعر قول في أفأنت قلت ال قال كالقاضى الفقه في أفأنت قلت ال

 فقال فانصرف وقام فضحك أھله رؤساء دون غيره في وأنت بيهش وال فيه لك نظير ال ألنه إليه نسبت ما إلى نسبت
 الحسن على قرأت نظيره الزمان في يقل لممن وانه إلسحاق قليل ظلم وفيھا حقھا الحجة وفيت لقد أكثم بن يحيى لي
 زنبلالح هللا عبد بن محمد حدثنا النديم يحيى بن محمد أخبرني قال المرزباني هللا عبيد أبي عن الجوھري علي بن
 يقول ما كثيرا وكان والحفظ والصدق العلم من إسحاق به يصف ما بمثل أحدا يصف األعرابي بن سمعت ما قال

 من تعرفون ھل...  طويل عھد بالنوم عھدى ان...  سبيل عيني تنام ان إلى ھل...  قوله في ابتدائه من أحسن اسمعتم
 الموصلي إسحاق كان يقول الحربي إسحاق بن إبراھيم عتسم يحيى بن محمد وقال الحسن اللفظ ھذا بمثل نومه شكا
 محمد قال اردته لو شيء منه يفوتنى كان وما منه سمعت انى ولوددت شيئا منه سمعت وما عالما صدوقا ثقة

 عن المنجم علي بن يحيى بن يوسف أخبرني المرزباني وقال القول ھذا نحو يقول النحوي يحيى بن احمد وسمعت
 وفي المھدى بن إبراھيم وعنده المأمون دعاني قال إبراھيم بن إسحاق عن الھاشمي القاسم بن احمد يأخبرن قال أبيه

 من سمعت دخلت فلما بھا يضربن العيدان معھن يساره عن وعشرا يمينه عن عشرا اقعد قد جارية عشرون مجلسه
 المھدى بن إلبراھيم فقال المؤمنين أمير يا نعم قلت خطأ اتسمع إسحاق يا المأمون قال فانكرته خطأ اليسرى الناحية
 إبراھيم فأعاد األيسر الجانب لفى وانه المؤمنين أمير يا وهللا بلى فقلت السؤال على فأعاد ال قال خطأ تسمع ھل

 الجوارى مر المؤمنين أمير يا فقلت خطأ الناحية ھذه في ما المؤمنين أمير يا وهللا ال قال ثم اليسرى ناحية إلى سمعه
 فقلت خطأ ھنا ھا ما قال ثم فتسمع خطأ تسمع ھل إلبراھيم قلت ثم فامسكن فامرھن يمسكن ان الميمنة على واتىالل
 ھا المؤمنين أمير يا نعم فقال الخطأ إبراھيم فعر الثامنة وضربت فامسكن الثامنة وتضرب يمسكن المؤمنين أمير يا
 وعشرين وترا ثمانين بين الخطأ فھم رجال فان اليوم بعد اقإسح تمار ال إبراھيم يا المأمون ذلك عند فقال خطأ ھنا
 بن محمد بكر أبو حدثنا الباقالني الفرج بن تركان أخبرنا المؤمنين ياأمير صدقت فقال تماريه ال بان لجدير حلقا

 ليالموص إبراھيم بن إسحاق قال قال ثعلب يحيى بن احمد وھو العباس أبو حدثنا إمالء العطار مقسم بن الحسن
 قلت...  قليل الموصلي بن يا ونفعل...  لحاجة الموصلي بن يا نزورك...  فقال الكالبي يعنى زياد أبو استبطأنى

 فأعتبته...  جميل عليك يثنى ما لك وما...  اذمه فعال من عندي لك فما...  وھو ثاني بيت الرواية ھذه غير وفي
 سعيد بن احمد أنشدنا قال الكاتب إسماعيل بن محمد بن ماعيلإس أخبرنا الفقيه إبراھيم بن عمر طالب أبو أخبرني
 إبراھيم بن إسحاق يمدح حفصة أبي بن إدريس سليمان أبو أنشدني قال بكار بن ھو الزبير أنشدنى قال الدمشقي يعنى

 كنت لو...  دائما بقاءا العرش ذو ابقاك... ...  عالما الموصلي بن بھا كان...  المكارما جھلوا الرجال إذا...  التميمي
 إسحاق في أيضا وأنشدنى قال...  خاتما للكرام جعلت فقد...  خادما لنداك نداه كان... ...  حاتما الجواد أدركت
 فودك...  وده الدھر غير كريم ما إذا... ...  تقوم الموصلي بن يا أنت بھا...  بقية اال المعروف ذھب لقد...  يمدحه

 الدنيا في عشت فما... ...  كريم بقيت ما فيھا الناس من...  بزائل وليس الدنيا بك تطيب ... ... يدوم الموصلي بن يا
 وصوم فيه ليس عود فعودك...  تشينه وصوم عود في كان إذا... ...  ذميم فھو ودعت وإن وطيب...  لذة فللعيش

 إبراھيم بن احمد حدثنا قاال انيالروي شعيب بن احمد بن ومحمد الصيرفي عثمان بن احمد بن هللا عبيد أخبرني... 
 خمس سنة الموصلي إبراھيم بن إسحاق مات قال أبيه عن مريد بن األول عبد أخبرنا دريد بن حدثنا شاذان بن
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...  سبابة بابن يعرف رجل الوقت ذلك في فانشدنى قال الطاھري إبراھيم بن إسحاق فيھا ومات ومائتين وثالثين
 على الموصلي حياة...  فتبقى تبقى غضارة وأي... ...  والقيان المعازف اشاتبش...  تولت وقد الموصلي تولى
 تبكيه وال...  ولى يوم الغوية وتبكيه... ...  الدنان عاتقة وتسعدھن...  والمالھى المعازف ستبكيه... ...  الزمان
  القران تالية

 أئمة أحد كان راھويه بابن المعروف مروزيال الحنظلي يعقوب أبو إبراھيم بن مخلد بن إبراھيم بن إسحاق - 3381
 العراق إلى ورحل والزھد والورع والصدق والحفظ والفقه الحديث له اجتمع الدين اعالم من وعلما المسلمين
 الجراح بن ووكيع عيينة بن وسفيان علية بن وإسماعيل الرازي الحميد عبد بن جرير فسمع والشام واليمن والحجاز

 العزيز وعبد شميل بن والنضر ھمام بن الرزاق وعبد الوليد بن وبقية آدم بن ويحيى سامةأ وأبا معاوية وأبا
 ومحمد سليمان بن ومعتمر الثقفى الوھاب وعبد عياش بن بكر وأبا سليمان بن وعبدة يونس بن وعيسى الدراوردي

 بن والوليد ھشام بن معاذو العزيز عبد بن وسويد الحراني سلمة بن ومحمد وھب بن هللا وعبد البرساني بكر بن
 بھا توفى ان إلى نيسابور فاستوطن خراسان إلى وعاد وذاكرھم أھلھا حفاظ وجالس مرة غير بغداد وورد مسلم

 بن ومسلم الكوسج منصور بن وإسحاق البخاري إسماعيل بن محمد عنه وروى الخراسانيين عند علمه وانتشر
 وروى ذكرھم يطول وخلق سلمة بن وأحمد الترمذي عيسى ووأب المروزي نصر بن ومحمد النيسابوري الحجاج
 شيئا البغداديين أحاديث في ار ولم حنبل بن احمد أقرانه ومن الوليد بن وبقية آدم بن يحيى شيوخه قدماء من عنه

 بن الحسن محمد أبو القاضي أخبرنا اعلم فا المذاكرة سبيل على يكون ان اال ببغداد حدث انه على به استدل
 بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا بسمرقند األستراباذي بندار بن محمد بن احمد أخبرنا األستراباذي رامين بن لحسينا

 بن معتمر حدثنا قال راھويه بن إسحاق عن الوليد بن بقية حدثنا شجاع بن الوليد ھمام أبو حدثنا المدائني إسحاق
 كسر عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال المزني هللا عبد بن علقمة عن أبيه عن فضالة بن عن سليمان
 بن محمد حدثنا المستملى إبراھيم بن علي أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا بأس من اال الجائزة المسلمين سكة

 بدع عن الخرساني يعقوب أبو حدثنا آدم بن يحيى حدثنا القشيري زيد أبي بن رافع بن محمد حدثنا السراج إسحاق
 يعقوب أبا فسألت السراج قال صدقة األوقاص في ليس قال أبيه عن طاوس بن عن شيبة بن النعمان عن الرزاق
 أبي بن العالء الخطاب أبو حدثني حديث ألفى آدم بن يحيى عنى كتب إسحاق وقال به فحدثني راھويه بن إسحاق
 ھو راھويه بن إسحاق حزم بن سعيد بن حمدا بن علي محمد أبي عمه بن عن األندلسي حزم بن احمد بن المغيرة
 عطية بن هللا عبيد بن الوارث بن غالب بن هللا عبيد بن مطر بن هللا عبد بن إبراھيم بن مخلد بن إبراھيم بن إسحاق

 بن محمد أخبرنا تميم بن مناة بن زيد بن مالك بن حنظلة بن عمرو بن مرة بن أسد بن ھمام بن كعب بن مرة بن
 قال الباشانى موسى بن محمد حدثنا المروزي محمد بن علي أخبرني الضبي نعيم بن محمد أخبرنا بيعقو بن احمد
 هللا عبد بن محمد سمع راھويه بن إسحاق كان موسى بن محمد وقال ومائة وستين إحدى سنة راھويه بن إسحاق ولد
 ثالث بن وھو ومائة وثمانين أربع سنة العراق إلى وخرج لحداثته عنه الرواية فترك حدث وھو المبارك بن

 قال قال الحافظ المظفر بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن احمد أخبرنا ھذا غير إسحاق مولد في قيل وقد سنة وعشرين
 أكبر وھو قال احمد أو أنت أكبر من راھويه بن إلسحاق قلت ھارون بن موسى لي قال البغوي محمد بن هللا عبد
 سنة في حنبل بن احمد مولد وكان قلت موسى يروى فيما وستين ست سنة سحاقإ مولد وكان وغيره السن في منى
 أبو حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا موسى يروى فيما ومائة وستين أربع
 أمه بطن نم أبي ولد قال راھويه بن إسحاق بن علي الحسن أبو حدثنا اللبان بابن المعروف جعفر بن عثمان عمرو
 من خرج ولد لي ولد وقال ذلك عن فسأله السيناني موسى بن الفضل إلى راھويه جدي فمضى قال األذنين مثقوب
 بن الحسن بن هللا ھبة القاسم أبو أخبرنا الشر في واما الخير في اما رأسا ابنك يكون فقال األذنين مثقوب أمه بطن

 يقول بالويه بن محمد بن احمد حامد أبا سمعت قال المطوعي زكريا بن محمد بن محمد أخبرنا الطبري منصور
 بن لك قيل لم طاھر بن هللا عبد لي قال يقول إبراھيم بن إسحاق سمعت يقول سلمة بن احمد الفضل أبا سمعت
 راھوى المراوزة فقال طريق في ولد أبي ان األمير أيھا اعلم قال ھذا لك يقال ان تكره وھل ھذا معنى وما راھويه

 عدى بن هللا عبد أخبرنا قراءة الماليني سعد أبو أخبرنا اكرھه فلست انا وأما ھذا يكره أبي وكان الطريق في ولد نهأل
 ان احمد فكره راھويه بن إسحاق حاضر وانا حنبل بن احمد ذكر يقول السعدي حفص بن احمد سمعت قال الحافظ
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 في يخالفنا كان وان إسحاق مثل خراسان إلى الجسر عبري لم وقال الحنظلي إبراھيم بن إسحاق وقال راھويه يقال
 كتاب ھذا قال الھاشمي عيسى بن احمد بن علي الحسن أبو حدثني بعضا بعضھم يخالف تزل لم الناس فإن أشياء
 داود بن محمد بكر أبو حدثني فيه فقرأت هللا على المتوكل بن محمد أبي بن موسى بن عيسى الفضل أبى جدي

 كذا أحدث ال ان حلفت قد فقال جرير بن وھب أتيت يقول إسحاق سمعت يقول سلمة بن احمد سمعت لقا النيسابوري
 بن لعلك قال خراساني قلت أنت أين من لي فقال قال عندي اسمك يكون ان وأردت عنك هللا اغنى قد قلت قال شھرا
 نصر أبو حدثنا نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا فسلنى استثنيتك قد قال نعم قلت قال راھويه
 بن وھب سمعت يقول مالك بن حاشد سمعت قال عبدة بن الحسن بن علي حدثنا إمالء ببخارى الفقيه سھل بن احمد
 أخبرني المشرق بأرض السنة احيوا خيرا اإلسالم عن ومعمر وصدقة راھويه بن إسحاق هللا جزى يقول جرير
 محمد بكر أبا سمعت قال جابر بن هللا عبد محمد أبو حدثنا نصير بن محمد بن رجعف حدثنا رزق بن احمد بن محمد
 وإذا دينه في فاتھمه حنبل بن احمد في يتكلم العراقي رأيت إذا يقول حماد بن نعيم سمعت يقول المستملى يزيد بن

 في فاتھمه جرير بن وھب في يتكلم البصري رأيت وإذا دينه في فاتھمه راھويه بن إسحاق في يتكلم الخرساني رأيت
 حدثنا ببخارى الحافظ سليمان بن محمد بن احمد بن محمد أخبرنا الدريندى محمد بن الحسن الوليد أبو أخبرني دينه
 بن الھيثم بن احمد سمعت قال رفيد بن الواحد عبد بن أحمد بكر أبو حدثنا ھارون بن محمد بن إبراھيم إسحاق أبو

 راھويه بن إسحاق عند وكنز البيكندي سالم بن محمد عند كنز كنزان بخراسان يحيى لي قال يقول الشاسى السميدع
 محمد هللا عبد أبا سمعت يقول العنبري محمد بن يحيى زكريا أبا سمعت قال نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن أخبرنا

 حين يقول الطوسي لماس بن محمد سمعت يقول الضبي داود بن محمد سمعت يقول الوراق بشار بن السالم عبد بن
 وكان العلماء عباده من هللا يخشى إنما تعالى هللا يقول إسحاق من  أخشى كان أحدا اعلم ما الحنظلي إسحاق مات
 بن احمد بذلك فأخبرت السالم عبد بن محمد قال إسحاق إلى ألحتاج الحياة في الثوري سفيان كان ولو الناس اعلم
 فأخبرت محمد قال إسحاق إلى الحتاجوا الحياة في والحمادان عيينة وبن الثوري نكا لو وهللا فقال الرباطي سعيد
 حدثني كثيرة أشياء في إسحاق إلى ألحتاج الحياة في البصري الحسن كان لو وهللا فقال الصفار يحيى بن محمد بذلك
 نعيم بن بكر أبا سمعت الق النيسابوري داود بن محمد حدثني فيه فقرأت جدي كتاب ھذا قال الھاشمي احمد بن على
 أبا سمعت قال بكر أبا سمعت وقال بصدقه والمغرب المشرق أھل إبراھيم بن إسحاق ساد يقول الدارمي سمعت يقول
 نظيرا بالعراق إلسحاق أعرف ال أو أعلم ال فقال إسحاق وذكر حنبل بن احمد سمعت يقول الجوزجاني الرحيم عبد

 أبو حدثنا الجوھري محمد بن عمر حدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد بن محمد برناأخ البرمكي عمر بن إبراھيم أخبرنا
 إليه يقصد ان إلنسان ترى راھويه بن أعنى يعقوب أبو إسحاق حنبل بن احمد هللا عبد ألبي قلت قال األثرم بكر
 سمعت قال عدى بن هللا عبد أخبرنا الماليني سعد أبو أخبرنا كيس ھو افھمه ما فقال ممكن رجل فإنه الفقه منه فيتعلم
 إسحاق مثل الجسر يعبر لم يقول حنبل بن احمد سمعت يقول الخفاف داود أبا سمعت يقول حيويه بن زكريا بن يحيى
 عبد بن محمد هللا عبد أبا سمعت قال السجستاني احمد بن دعلج أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا
 يسئل إسحاق مثل إسحاق مثل من فقال إبراھيم بن إسحاق عن حاضر وانا حنبل نب احمد سئل قال الشامي الرحمن

 هللا عبد أبا سمعت قال إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا عنه
 بن الملك عبد رنيأخب المسلمين أئمة من امام عندنا إسحاق عنه يسئل إسحاق مثل فقال راھويه بن إسحاق عن وسئل
 أبو احمد بن مرار حدثنا الحافظ وھب بن محمد بن هللا عبد حدثنا البروجردى سعيد بن هللا عبيد حدثنا الرزاز عمر
 امام عندنا راھويه بن وإسحاق امام عندنا والحميدي امام عندنا الشافعي يقول حنبل بن احمد سمعت قال احمد

 الرحمن عبد عيسى أبو حدثنا بطرابلس الھمذاني القاضي القاسم بن هللا يدعب أخبرنا الصوري علي بن محمد أخبرني
 األئمة أحد راھويه بن إبراھيم بن إسحاق قال النسائي الرحمن عبد أبو حدثنا العروضى الخشاب إسماعيل بن

 نسائيال الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد أخبرنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري وحدثني مروزي
 اعلم ما يقول ذؤيب بن سعيد سمعت مأمون ثقة إبراھيم بن مخلد بن إبراھيم بن إسحاق يعقوب أبو قال أبى أخبرني
 الحسين علي أبا سمعت قال نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرني إسحاق مثل األرض وجه على
 في كان الحنظلي إبراھيم بن إسحاق ان لو وهللا يقول خزيمة بن إسحاق بن محمد سمعت يقول الحافظ علي بن

 حدثنا البردعي العزيز عبد بن علي أخبرنا المعدل علي أبي بن علي أخبرنا وفقھه وعلمه بحفظه له ألقروا التابعين
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 إلى يوما راھويه بن وإسحاق انا جلست أبي قال قال حنبل بن احمد بن صالح حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد
 غيالن بن إبراھيم بن محمد بن محمد أخبرنا الشافعي يومئذ إسحاق فعال بمكة السكنى في إسحاق ناظرهف الشافعي
 إبراھيم حدثنا احمد أبو سعيد بن محمد بن الواحد عبد حدثنا إمالء المزكى يحيى بن محمد بن إبراھيم حدثنا البزاز
 راھويه بن إسحاق اما فقال خراسان رجال عن بلحن بن احمد سألت قال الحميري هللا عبد بن الفضل حدثني علي بن
 هللا عبد أبو واما عالم فقيه الشالنجي سعيد بن إسماعيل وأما فثقة البسطامي عيسى بن الحسين وأما مثله نر فلم

 الواحد عبد بن محمد بن احمد أخبرني لزرته زيارته أمكننى لو اسلم بن محمد وأما والنحو بالعربية فبصير القطان
 ونصر عمر أبو حدثنا المروزي حاتم بن الحسن حدثنا بنيسابور الحافظ محمد بن هللا عبد بن محمد حدثنا دريالمنك
 كان عباس بن حديث موسى بن الفضل حديث عن حنبل بن احمد سالنى قال إبراھيم بن إسحاق حدثنا زكريا بن

 رواه يعقوب أبا يا الرجل فقال فحدثنيه الق ظھره خلف عنقه يلوى وال صالته في يلحظ سلم و عليه هللا صلى النبي
 احمد بن على حدثني به فتمسك المؤمنين أمير يعقوب أبو حدثك إذا اسكت حنبل بن احمد له فقال ھذا بخالف وكيع

 سمعت يقول نعيم بن بكر أبا سمعت قال النيسابوري داود بن محمد حدثني فيه فقرأت جدي كتاب ھذا قال الھاشمي
 اعالم الرصافة في اجتمعوا ببغداد وتسعين تسع سنة صاحبنا إبراھيم بن إسحاق وافقت يقول ذھليال يحيى بن محمد

 أخبرنا الخطيب وھو إلسحاق المجلس صدر فكان وغيرھما معين بن ويحيى حنبل بن احمد فمنھم الحديث أصحاب
 عن فضيل بن حدثنا خشرم بن ليع حدثنا الفربري يوسف بن محمد حدثنا عدى بن هللا عبد أخبرنا الماليني سعد أبو
 وال حفظته اال قط بحديث رجل حدثني وال ھذا يومى إلى بيضاء في سوداء كتبت ما قال الشعبي عن شبرمة بن

 اال شيئا اسمع ال كنت قال نعم قلت ھذا من تعجب فقال راھويه بن إسحاق الحديث بھذا فحدثنا علي يعيده ان أحببت
 بن محمد حدثنا يعقوب بن أخبرنا كتبي في الفا سبعين من أكثر قال أو حديث لفأ سبعين إلى انظر وكأنى حفظته
 سمعت قال القھندزى الصمد عبد بن الحسن سعيد أبو حدثنا كتابه أصل من ھانئ بن صالح بن محمد أخبرني نعيم

 بن احمد بن هللا عبد القاسم أبو وحدثني عيني نصب كأنھا حديث ألف سبعين أحفظ يقول الحنظلي إبراھيم بن إسحاق
 يقول اليزدى زيرك بن احمد بن محمد سمعت قال المقرئ بن بكر أبو أخبرنا بأصبھان لفظا السوذرجاني علي

 سبعون عيني وبين الحمام ألدخل انى يقول راھويه بن يعنى إسحاق سمعت يقول سوار بن محمد بن جعفر سمعت
 داود أبا سمعت يقول حيويه بن زكريا بن يحيى سمعت الق عدى بن هللا عبد أخبرنا الماليني أخبرنا حديث ألف

 أخبرنا اسردھا الفا وثالثين كتبي في حديث ألف مائة إلى انظر كأني يقول راھويه بن إسحاق سمعت يقول الخفاف
 أبا سمعت يقول بھمذان الحافظ الرحمن عبد بن احمد بكر أبا سمعت قال الدينوري الحسن بن محمد بن رضوان
 يقول إبراھيم بن إسحاق سمعت يقول المديني خالد بن يحيى بن محمد يزيد أبا سمعت يقول سعيد بن مداح العباس
 عمر بن احمد حامد أبي على قرأت قال البرقاني بكر أبو أخبرنا حديث ألف بمائة وأذاكر حديث ألف سبعين احفظ
 يقول الحنظلي إبراھيم بن سحاقإ سمعت يقول خالد بن يحيى بن محمد يزيد أبا سمعت بھا المروزي حفص بن

 حديث آالف أربعة واحفظ قلبي ظھر عن حديث ألف سبعين وأحفظ إليھا انظر كانى حديث ألف مائة مكان اعرف
 بن حدثنا فليا منھا فليته الصحيحة األحاديث في حديث منھا بي مر إذا قال المزورة حفظ معنى ما له فقيل مزورة
 أبا سمعت يقول سلمة بن احمد سمعت يقول إبراھيم بن محمد الفضل أبا سمعت قال نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب
 فقال والمتون لالسانيد وحفظه الحنظلي إبراھيم بن إسحاق زرعة ألبي ذكرت يقول الرازي إدريس بن محمد حاتم
 قال الحفظ نم رزق ما مع الغلط من وسالمته إتقانه من والعجب حاتم أبو قال إسحاق من احفظ روى ما زرعة أبو

 األحاديث ضبط فان اعجب وھذا حاتم أبو فقال قلبه ظھر عن التفسير أملى انه حاتم ألبي فقلت سلمة بن احمد
 بن احمد بن محمد حدثنا النسفي إبراھيم بن ھناد أخبرنا وألفاظھا التفسير أسانيد ضبط من وأھون أسھل المسندة
 سمعت يقول الحسين بن الحسن البزاز علي أبا سمعت قال مدمح بن خلف حدثنا ببخارى الحافظ سليمان بن محمد
 عبد بن هللا عبد ثم راھويه بن إسحاق بخراسان الحفاظ يقول سعيد بن قتيبة سمعت يقول فروة بن حميد بن محمد

 الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرنا إسماعيل بن محمد ثم السمرقندي الرحمن
 عند إسحاق كان يقول اللبقى سلمة بن علي سمعت يقول األزھري العباس أبا سمعت قال زياد بن محمد أبو أخبرني
 كذا فيھا السنة إسحاق فقال مسألة عن إسحاق األمير فسأل صالح أبي بن إبراھيم وعنده طاھر بن هللا عبد األمير
 أبو يقل لم إبراھيم فقال ھذا بخالف قالوا فانھم وأصحابه حنيفة أبو واما السنة أھل طريق سلك من يقول وكذلك وكذا
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 إسحاق كذب هللا أصلحك إبراھيم فقال واحد كتاب في وھو وانا جده كتاب من حفظته إسحاق فقال ھذا بخالف حنيفة
 فقال الكتاب يقلب األمير فجعل بالكتاب فأتى جامعه من وكذا كذا جزء إلى األمير ليبعث إسحاق فقال جدي على

 عبد األمير قال إسحاق قال ما على المسألة فإذا ففعل أسطر تسعة عد ثم ورقة عشرة إحدى الكتاب من عد إسحاق
 على هللا يخزى لكي ھذا مثل ليوم إسحاق فقال المشاھدة ھذه لحفظك اعجب ولكني المسائل تحفظ قد طاھر بن هللا
 قال قال كامل بن احمد حدثنا عمران بن محمد بن حمدا حدثنا الوراق مخلد بن علي بن محمد أخبرنا مثله عدوا يدي
 ولكني ھو ما أدري ما حديث ألف مائة قال حديث ألف مائة تحفظ انك لي قيل راھويه بن إلسحاق طاھر بن هللا عبد
 سمعت قال عدى بن هللا عبد أخبرنا الماليني سعد أبو أخبرنا فنسيته شيئا قط حفظت وال حفظته اال قط شيئا سمعت ما

 من حديث ألف عشر أحد راھويه بن إسحاق علينا أملى يقول الخفاف داود أبا سمعت يقول حيويه بن زكريا بن يحيى
 يقول حمدان بن عمرو أبا سمعت قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا حرفا نقص وال حرفا زاد فما علينا قرأھا ثم حفظه
 إبراھيم بن إسحاق عن فاتنى يقول طالب أبى بن إبراھيم سمعت يقول الضبعي إسحاق بن احمد بكر أبا سمعت
 وقد إعادته السأله يوما فقصدته فتعذر علي ليعيده مرارا إليه فترددت حفظا يمليه وكان مجلس مسنده من الحنظلي
 ففعلت قال الفائت لك أعدت فرغت فإذا الحنظلة ھذه وزن وتكتب عندھم تقوم لي فقال الرستاق من حنظلة إليه حمل
 فسألني الفائت من وعد فما له فقلت المنزل باب بلغ حتى معه فمشيت منزله من خرج وكان عرفته رغتف فلما ذلك
 المسند أملى قد وكان حفظا آخره إلى المجلس فأعاد الباب عضادتى على فاتكأ له فذكرته المجلس من حديث أول عن
 أبو أخبرني قال كامل بن احمد عن كرب أبي بن الحسن على قرأت كله ثانيا حفظه من أيضا وقرأه حفظه من كله

 ما لي وقال بالحناء يخضب كان وانه ومائتين وثالثين ثمان سنة في توفي راھويه بن إسحاق ان الشعراني يحيى
 إلى جئت فإذا فردا فيه وجدته العلم إسحاق ذاكرت إذا كنت وقال حفظا اال يحدث كان وما قط كتابا إسحاق بيد رأيت
 عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدى بن محمد أخبرنا العتيقي محمد بن احمد أخبرنا له رأي ال رأيته الدنيا أمر
 في منه وسمعت اشھر بخمسة يموت ان قل تغير راھويه بن إسحاق يقول داود أبا سمعت قال اآلجري علي بن محمد
 بن عمر بن حامد أبي على قرأت قال يالبرقان بكر أبو أخبرنا وثالثين ثمان أو سبع سنة ومات به ورميت األيام تلك

 ثمان سنة الخميس ليلة إبراھيم بن إسحاق مات يقول خالد بن يحيى بن محمد يزيد أبا سمعت بھا المروزي حفص
 حدثنا المزكى إبراھيم بن محمد حدثنا نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا ومائتين وثالثين
 ومائتين وثالثين ثمان سنة شعبان من النصف ليلة الحنظلي إبراھيم بن إسحاق توفى الق زياد بن محمد بن الحسين
 مات قال البخاري حدثنا فارس بن احمد أبو حدثنا المستملى إبراھيم بن علي أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا
 سنة في كان مولده ان على يدل وھذا قلت سنة وسبعين سبع بن وھو الحنظلي يعقوب أبو مخلد بن إبراھيم بن إسحاق
  سنين بثالث حنبل بن احمد مولد قبل ومائة وستين إحدى

 وحدث بغداد ورد الدار كوفى األصل مدينى الخطمي األنصاري موسى أبو هللا عبد بن موسى بن إسحاق - 3382
 عبيد بن وعمر ئيالمال حرب بن السالم وعبد عياض بن أنس ضمرة وأبى عيينة بن سفيان عن رأى من وبسر بھا

 موسى ابنه عنه روى الموطأ كتاب مالك عن معن عن وعنده عيسى بن ومعن سليمان بن الرحيم وعبد الطنافسي
 سعدان بن وسعيد الدوري خلف بن والھيثم ھارون بن وموسى البراء بن احمد بن ومحمد العطار يعقوب بن وإسحاق
 قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا قال المزكى محمد بن براھيمإ عن البرقاني بكر أبي على قرأت ثقة وكان الكاتب
 بن زيد بن يزيد بن هللا عبد بن موسى بن هللا عبد بن موسى بن إسحاق أبي قال موسى بن إسحاق بن عيسى حدثني
 عمرو بن ثعلبة بن حارثة بن أوس بن مالك بن جشم بن هللا عبد خطمة واسم خطمة بن الحارث بن عمرو بن حصن

 بسيفه رجال ضرب ألنه النجار وسمى خطمه على بسيفه رجال خطم ألنه خطمة سمى وانما السماء ماء عامر نب
 حدثنا الدارقطني عمر بن علي أخبرنا البرقاني أخبرنا هللا تيم واسمه النجار سمى فلذلك بالسيف فقده ھامته على

 علي بن محمد أخبرني ثم أبيه عن نسائيال الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد حدثنا المصري رشيق بن الحسن
 بن إسحاق يقول أبي سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم عبد ناولني قال هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري
 أبي بن احمد أخبرنا ثقة بالعسكر وكان كوفى أصله األنصاري يزيد بن هللا عبد بن موسى بن هللا عبد بن موسى
 األنصاري موسى بن إسحاق موسى أبو مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال رالمظف بن محمد أخبرنا جعفر

  رأيته وقد وأربعين أربع سنة بحمص
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 األصل مروزي يعقوب أبو إسحاق وكنية كامجر بن إبراھيم إسرائيل أبي واسم إسرائيل أبي بن إسحاق -  3383
 بن الوارث وعبد اليمامي جابر بن ومحمد زيد نب وحماد الشامي حبيب بن القدوس عبد وسمع قدامة بن زائدة رأى
 يحيى أبو عنه روى عيينة بن وسفيان سليمان بن وجعفر األبلي هللا عبد بن وكثير الصنعاني يوسف بن وھشام سعيد

 هللا وعبد حنبل بن احمد بن هللا وعبد البخاري إسماعيل بن ومحمد شيبة بن ويعقوب األعرج سھل بن وفضل صاعقة
 قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا قال المزكى إسحاق أبي عن البرقاني على قرأت وغيرھم ناجية بن محمد بن

 كان قال أدركته كيف قلت زائدة أدركت يقول إسرائيل أبي بن إسحاق سمعت قال األعرج سھل بن الفضل سمعت
 بن علي حدثنا المحتسب الحسين بن علي بن احمد أخبرني أبي عن أسأل فكنت زائدة فيھا غزا التي الغزوة في أبي

 إسرائيل أبى بن إسحاق حدثنا رأى من بسر التوزي سعيد بن ھارون بن موسى حدثنا الوراق لؤلؤ بن احمد بن محمد
 بن عن عكرمة عن الكتاب في وانا عنه كتبت من أول ھذا يعقوب أبو قال الكالعي حبيب بن القدوس عبد حدثنا
 الرجل خيانة فان بعضا بعضكم يكتم فال العلم في تناصحوا إخواني يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس
 بن محمد بكر أبو حدثنا الوراق علي بن العزيز عبد حدثني عنه سائلكم هللا وان ماله في خيانته من أشد علمه في

 الرواسي حميد حدثنا المروزي إبراھيم بن إسحاق حدثنا اعين بن جعفر بن هللا عبيد حدثنا يعقوب بن محمد بن احمد
 الضحك تكثروا وال عليه فاكظموا العلم علمتم إذا على قال قال المالئي قيس بن عمرو عن جعفر بن سلمة حدثنا
 حدثنا البصري علي أبي بن علي أخبرنا الحديث بھذا فحدثته مھدى بن الرحمن عبد سألني إسحاق قال القلوب فتمجه
 إسرائيل أبي بن إسحاق حدثنا البزاز اعين بن محمد بن جعفر بن هللا عبيد العباس بوأ أخبرنا الوراق محمد بن علي

 البصرة قدمت قال جابر بن محمد حدثنا زمار يسكن األبناء من الزمارى الرحمن عبد بن الملك عبد ھشام أبو حدثني
 ما الحديث بھذا تحدث ال با أسألك فقال الذكر مس في طلق بن قيس بحديث فحدثته فسألني الحجاج بن شعبة فأتاني
 بن محمد يعنى الشيخ ھذا عند من اليمامة من انصرفت لما إسرائيل أبي بن إسحاق يعقوب أبو قال بالبصرة كنت
 بن حماد أتيت ثم عليه وجزعت ذلك فغمنى دفناه أمس لي فقيل عوانة أبي منزل عن فسألت ليال البصرة دخلت جابر
 قال اليمامة من قلت قدمت أين من قال نعم قلت غريبا احسبك لي قال السفر أثر على يئةالھ قشف وانا رآني فلما زيد
 ثم الذكر مس في قيس حديث منه سمعت قد قال جابر بن محمد له يقال بھا شيخ من سمعت قلت باليمامة صنعت وما
 ان بنى يا لي فقال لساني على يجر ولم شيئا اذكر فلم الشيخ وھبت فاستحييت سمعت بما عنه حدثني لي قال

 ثيابي فأودعته إليك الرجل ثياب خذى جلوة يا فقال المسجد في أنام وكنت ثيابك تؤخذ ال فاتق كثير عندنا المستقفين
 جيئيھم جلوة يا يقول يتعاھدنا رجليه على قائم وھو عنده فغدانى الغرباء من وجماعة زيد بن حماد ذلك بعد دعاني ثم

 عنه ورضى إسماعيل ألبي ذلك هللا شكر فرغنا حتى علينا قائما يزل فلم باردا ماءا ھاتي موزا ھاتى جلوة يا برطب
 حدثني الصولي يحيى بن محمد أخبرني المرزباني عمران بن محمد حدثنا الصيمرى علي بن الحسين أخبرني
 حدثنا المؤمنين أمير يا فقال إسرائيل أبي بن إسحاق عليه فدخل المتوكل عند كنا قال الكاتب المدبر بن إبراھيم
 حتى يده المتوكل فمد قال المودة في تزيد المصافحة قال انه الحسن عن حسان بن ھشام عن عياض بن الفضيل
 أبى أخبرني ھارون بن موسى أخبرنا الجعفي غالب بن عمر بن محمد حدثنا رزق بن احمد بن محمد أنبأنا صافحه

 انه يذكر مائتين سنة إسرائيل أبي بن إسحاق سمع انه أبى وأخبرني لقا ومائة خمسين سنة إسرائيل أبى بن مولد ان
 يعقوب بن احمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري القاسم أبو أخبرني سنة خمسين بن

 أبا اقإسح ويكنى المروزي كامجر بن إبراھيم اسمه إسرائيل أبا فان إسرائيل أبي بن إسحاق وأما قال جدي حدثنا
 صدقة بن الحسين حدثنا أبي حدثنا الواعظ احمد بن عمر بن هللا عبيد أخبرنا ومائة وخمسين إحدى سنة مولده يعقوب
 بن إبراھيم اسمه إسرائيل وأبو ثقة إسرائيل أبي بن إسحاق يقول معين بن يحيى سمعت قال خيثمة أبي بن حدثنا
 بن يحيى أخبرنا قال عنه الحميدي نصر أبي بن محمد حدثنيو مصر من الحبال سعيد بن إبراھيم الي كتب كامجر
 بن إسحاق حديث تركت كنت قال القاضي علي بن احمد حدثنا المفسر بن محمد بن هللا عبد حدثنا الحضرمي علي
 عن كتبت زكريا أبا يا له فقلت جزءا معين بن يحيى مع رأيت فانى تفعل ال مبشر بن حبيش لي فقال إسرائيل أبى

 أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أنبأنا ھذا قبل جزءا وعشرين سبعة عنه كتبت فقال إسرائيل أبي بن إسحاق
 أبي وبن زكريا أبو قال يده بخط أبي كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين بن علي حدثنا المخرمي حميد بن محمد

 أبا سألت وقال كتابه أو ألواحه في ھو ضبطه ما اال سالنا من أحد عن قط حديثا كتب ما المسلمين ثقات من إسرائيل
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 القواريرى من اثبت اسرائيل أبي بن فقال المھدي بن عن حديث في والقواريري إسرائيل أبي بن اختلف قلت زكريا
 مثل ھو وليس صدوق ثقة والقواريري ضابط مأمون ثقة أجمعين قريته أھل ومن أبيه ومن منه واضبطه واكيس
 بالدين معروفا زال ما المأمون الصادق الثقة فقال إسرائيل أبي بن زكريا أبو ذكر آخر موضع في وقال إسحاق
 عند حديث كل سمعت قد انى يعقوب أبو قال لو زكريا أبو فقال سعيد بن مبارك حديث في له قيل والفضل والخير
 بن محمد بن احمد سمعت قال ألشنانيا محمد بن احمد بكر أبو أخبرنا المأمون الصدوق الثقة لكان سعيد بن مبارك
 إسرائيل أبى بن إسحاق يقول معين بن يحيى سمعت يقول الدارمي عثمان سعيد أبا سمعت يقول الطرائفي عبدوس

 التي األشياء وھذه عنه معين بن يحيى سألت حين الوقف أظھر يكن لم إسرائيل أبي بن إسحاق سعيد أبو قال ثقة
 بن احمد بن محمد حدثنا عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري أخبرني مستورا كان نهع كتبنا ويوم بعد عليه ظھرت
 بن الحسن أخبرني منه اثبت إسرائيل أبي بن وإسحاق صدوق صالح شيخ يونس بن سريج قال جدي حدثنا يعقوب
 الصابوني عمر بن احمد بن محمد أخبرنا ثقة إسرائيل أبى بن إسحاق قال الدارقطني الحسن أبى عن الخالل محمد
 عبد أبا سمعت قال العبدي السميدع بن شاھين حدثنا المؤمل سعيد بن محمد بن علي أخبرنا عنه نرويه أو اذن فيما
 عبد بكر أبو أخبرنا كيس حديث صاحب انه اال مشئوم واقفى إسرائيل أبي بن إسحاق يقول حنبل بن احمد يعنى هللا
 بن احمد الحسين أبو أخبرنا الشيرازي الرحمن عبد بن احمد أخبرنا بھا الھمذاني ابرك بن حمويه بن علي بن هللا

 بن محمد بن هللا عبد بن عبدوس سألت قال الفارسي إسماعيل بن الحسين علي أبو حدثنا الزنجاني يوسف بن محمد
 وكان لورعوا الحفظ في مثله يكن ولم جدا حافظا كان فقال إسرائيل أبي بن إسحاق عن النيسابوري ھانئ بن مالك
 الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا بمتھم يكن ولم اتھم نعم قال بالوقف يتھم كان فقلت المشايخ لقى

 الفقيه حماد بن جابر بن محمد سمعت يقول الخزاعي الخضر بن احمد سمع انه المروزي الحسين بن احمد أخبرنا
 علي بن محمد حدثنا تسؤكم لكم تبد ان أشياء عن تسئلوا ال فقال تهعدال عن فسئل إسرائيل أبي بن إسحاق عن وحدثنا
 عن محمد بن صالح علي أبا سألت قال النسفي خلف بن المؤمن عبد حدثنا مھران بن مسلم أبو أخبرنا المقرئ
 قال رقانيالب بكر أبو أخبرنا ويقف هللا كالم القرآن يقول كان انه اال الحديث في صدوق فقال إسرائيل أبى بن إسحاق
 الساجي يحيى بن زكريا حدثنا األيادي علي بن محمد حدثنا األدمى الملك عبد بن محمد بن احمد بن محمد حدثني
 يحيى بن محمد بن إبراھيم عن البرقاني على قرأت صدوقا وكان الوقف لموضع إسرائيل أبي بن إسحاق وتركوا قال

 هللا كالم يقولون الصبيان ھؤالء يقول إسرائيل أبي بن سحاقإ سمعت قال السراج العباس أبو أخبرنا قال المزكى
 احمد بن عمر حدثنا األزھري القاسم أبو أخبرنا حنبل بن احمد دار إلى ويشير وسكتوا هللا كالم قالوا أال مخلوق غير

 عمر نب حفص حدثنا الرازي سلم أبي بن محمد بن احمد حدثنا الزيات المفضل بن محمد بن إسحاق حدثنا الواعظ
 إسرائيل أبي بن إسحاق على واقفا النوم في وسلم عليه هللا سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت يقول سمعته المھرقانى

 احمد بن الحسن بن محمد أخبرنا القرآن في تقف الذي أنت فرسخا وخمسين ألف من إليك عنيتنى قد له يقول وھو
 حدثنا قال البغوي العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد حدثنا زيالشيرا محمد بن عبدان بن احمد أخبرنا األھوازي
 علي حدثنا الصيمرى على بن الحسين أخبرنا العقل قليل كان انه اال مأمونا ثقة وكان المروزي إبراھيم بن إسحاق

 ظرنىنا هللا عبد بن مصعب لي قال قال زھير بن احمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن
 ولكني الشك على أقل لم فقال فناظرته القرآن في يعنى ذا غير أقول وال كذا أقول ال فقال إسرائيل أبي بن إسحاق
 سنة عشرين من أكثر منذ قيل شعر وھو وكتبه فاعجبه الشعر ھذا فانشدته مصعب قال قبلى القوم سكت كما اسكت

 دينه واجعل...  خصيم معترض كل أجادل... ...  يلينى ام أقرب الموت وكان...  عظامى رجفت ما بعد أأقعد... 
 لبس وھي والخصومة انا وما... ...  اليقين كالعلم الرأي وليس...  غيرى لرأي علمت ما فاترك... ...  لدينى غرضا

 الحق وكان... ...  وضين أو فج بكل يلحن...  قوام سنن لنا سنت وقد... ...  اليمين وفي الشمال في تصرف... 
 ما فأما... ...  األمين آمنة بن بمنھاج...  حمق منھاج لنا عوض وما... ...  المبين الفلق كغرة أغر...  خفاء به ليس
... ...  تكفرونى ان اجرمكم ولن...  يصلى أحدا بمكفر فلست... ...  فجنبونى جھلت ما واما...  كفانى فقد علمت
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 بن محمد أخبرنا رالشع ھذا يجاوز ال وكذا كذا منذ الحديث كتب قد ھذا لمصعب انا فقلت زھير بن احمد بكر أبو
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 أخبرنا السمسار وأخبرنا البخاري حدثنا فارس بن احمد أبو أخبرنا المستملى إبراھيم بن على أخبرنا القطان الحسين
 بسر شعبان في قانع بن زاد ومائتين وأربعين خمس سنة في مات إسرائيل أبى بن إسحاق ان قانع بن حدثنا الصفار

 بن هللا عبيد بن احمد حدثنا البجلي إبراھيم بن محمد بن عمر حدثنا الوراق على بن العزيز عبد أخبرني رأى من
 ومائة خمسين سنة في وولد ومائتين وأربعين خمس سنة إسرائيل أبى بن إسحاق يعقوب أبو مات قال الثقفى عمار
 قال النضر مداح بن على غالب أبو حدثنا البندار وھب بن إسحاق بن احمد بكر أبو أخبرنا رزق بن احمد أخبرنا
 إسرائيل أبى بن إسحاق مات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن محمد أخبرنا جعفر أبى بن احمد وأخبرنا

  شعبان في بسامرا البغوي زاد وأربعين ست سنة في

 مھشا بن معاوية عن وروى بغداد سكن البارودى الحنفي الفضل أبو كامل أبى بن إبراھيم بن إسحاق - 3384
 الرحمن عبد ذكره الوارث عبد بن الصمد وعبد جرير بن ووھب عمر بن وعثمان أنس بن وقريش عون بن وجعفر

 فكناه بمصر حدثوا الذي الغرباء في يونس بن سعيد أبو وذكره صدوق وھو بمصر أبى منه سمع وقال حاتم أبى بن
  قديم ھو وقال يعقوب أبا

 أحوال عن مسائله من جزءا يحيى عن روى معين بن يحيى أخت بن يعقوب أبو هللا عبد بن إسحاق - 3385
  الطوسي مسروق بن محمد بن احمد العباس أبو عنه حدث الشيوخ

 والشام والحجاز العراق إلى ورحل بمرو ولد المروزي الكوسج يعقوب أبو بھرام بن منصور بن إسحاق -  3386
 بن والنضر أسامة وأبا الجراح بن ووكيع مھدى بن منالرح وعبد القطان سعيد بن ويحيى عيينة بن سفيان فسمع
 بن هللا وعبد الحربي إسحاق بن إبراھيم أھلھا من عنه فروى بھا وحدث بغداد ورد نافع بن الحكم اليمان وأبا شميل
 إسماعيل بن الحسين بن هللا عبد بن احمد أخبرنا وفاته كانت وبھا بنيسابور إسحاق واستوطن حنبل بن احمد
 منصور بن إسحاق حدثنا الحربي إسحاق بن إبراھيم حدثنا سالم بن محمد بن جعفر بن عمر أخبرنا ليالمحام

 عن الحسين أبى بن هللا عبد حدثنا حمزة أبى بن شعيب حدثنا اليمان أبو حدثنا قاال الملك عبد بن ومحمد المروزي
 المسلم عرض في االستطالة الربا اربى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال زيد بن سعيد عن مساحق بن نوفل
 في المسائل راھويه بن وإسحاق حنبل بن احمد عن دون الذي وھو فقيھا عالما منصور بن إسحاق وكان حق بغير
 بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو حدثنا األستراباذي امين بن الحسين بن الحسن محمد أبو القاضي أخبرنا الفقه
 من وھو دينار بن الربيع بن احمد سمعت قال إبراھيم بن إسحاق حدثنا محمد بن الملك عبد احدثن الجرجاني جعفر

 كله ذلك عن رجعت انى اشھدوا بخراسان مسائل عنى يروى الكوسج ان بلغني احمد قال قال حنبل بن احمد اصدقاء
 بن نعيم أبو أخبرنا بإستراباذ القزاز صادق أبو عمر بن محمد بن احمد حدثنا الخالل أخو محمد بن الحسين أخبرني
 حكاية يروى شيخ عندنا حنبل بن احمد بن لصالح قلت نعيم أبو قال سواء مثله إبراھيم بن إسحاق حدثنا الحافظ عدى
 لي فقال الحكاية ھذه له وذكرت عني الكوسج إسحاق رواه عما رجعت قد قال انه حنبل بن احمد هللا عبد أبى عن

 الدراھم عليھا ويأخذ عنھا سألك التي المسائل ھذه بخراسان روى منصور بن إسحاق ان يبلغن ألبي قلت انى صالح
 شديدا إنكارا وأنكر عليھا وتأخذون بھا تحدثون ثم المسائل عن تسألونى فقال اعلمته مما واغتم ذلك من أبى فغضب

 قال شيئا عنه رويت ما ھذا متعل لو فقال الحديث على يأخذ كان دكين بن الفضل نعيم أبا ان له فقلت صالح قال
 معه يتكلم ولم له فأذن الباب على أنه فأعلمته أبى إلى فصار بغداد ذلك بعد قدم منصور بن إسحاق ان ثم صالح
 حسان الوليد أبا سمعت قال الحافظ النيسابوري هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ على بن محمد أخبرنا ذلك من بشيء
 المسائل تلك بعض عن رجع جنبل بن احمد ان بلغه منصور بن إسحاق ان يذكرون خنامشاي سمعت يقول محمد بن
 بغداد إلى راحال وخرج ظھره على وحملھا جراب في المسائل تلك منصور بن إسحاق فجمع قال عنه علقھا التي
 شأنه من احمد بذلك وأعجب ثانيا بھا له فاقر فيھا استفتاه مسألة كل في عليه احمد خطوط وعرض ظھره على وھى
 حاتم أبى عن جعفر أبو احمد بن هللا عبد أخبرني الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن احمد بن محمد أخبرنا
 أخبرنا الصوري على بن محمد أخبرني مأمون ثقة فقال منصور بن إسحاق عن الحجاج بن مسلم سأل انه السلمي
 أبو حدثنا بمصر العروضى الخشاب إسماعيل بن الرحمن عبد يسىع أبو أخبرنا بطرابلس الھمذاني قاسم بن هللا عبيد
 إبراھيم بن على أخبرنا القطان الفضل بن أخبرنا ثقة مروزي الكوسج منصور بن إسحاق قال النسائي الرحمن عبد



51 
 

 ومائتين وخمسين إحدى سنة الكوسج منصور بن إسحاق مات قال البخاري حدثنا فارس بن احمد أبو حدثنا المستملى
 زياد بن محمد بن الحسين حدثنا المزكى إبراھيم بن محمد الفضل أبو حدثنا نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن أخبرنا
 بقين لعشر الجمعة يوم ودفن الخميس يوم بنيسابور الكوسج يعقوب أبو بھرام بن منصور بن إسحاق مات قال القبانى
  ومائتين وخمسين إحدى سنة األولى جمادى من

 أبو القاضي أخبرنا السجستاني داود أبو عنه روى ھارون بن يزيد عن حدث البغدادي جبريل بن سحاقإ - 3387
 بن إسحاق حدثنا داود أبو حدثنا اللؤلؤى احمد بن محمد حدثنا بالبصرة الھاشمي الواحد عبد بن جعفر بن القاسم عمر

 صلى النبي ان هللا عبد بن جابر عن الزبير ىأب عن رومان بن مسلم بن موسى أخبرنا يزيد أخبرنا البغدادي جبريل
 بن الرحمن عبد الحديث ھذا روى استحل فقد تمرا أو سويقا كفه ملء امرأة صداق في أعطى من قال سلم و عليه هللا

  موقوفا جابر عن الزبير أبي عن رومان بن صالح عن مھدى

 روى المدائني قتيبة بن والحسن لواسطيا الرحمن عبد بن معلى عن حدث البغدادي سليمان بن إسحاق - 3388
 حدثنا قال بأصبھان االمام جعفر بن يحيى بن على أخبرنا البصري الخالق عبد بن عمرو بن احمد بكر أبو عنه

 بن الحسين حدثنا البغدادي سليمان بن إسحاق حدثنا البزار عمرو احمد حدثنا الطبراني أيوب بن احمد بن سليمان
 يصلى كان انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبى عن أبيه عن صالح أبى بن سھيل بن سفيان حدثنا قتيبة
  قتيبة بن الحسن اال سفيان عن يروه لم سليمان قال ركعتين وبعدھا ركعتين الجمعة قبل

 لالمتوك بن ويحيى الطائفي سليم بن يحيى عن ببغداد حدث المدائني العالف بيان بن حاتم بن إسحاق -  3389
 احمد بن ومحمد ناجية بن محمد بن هللا وعبد سفيان بن يعقوب عنه روى عطاء بن الوھاب وعبد عيينة بن وسفيان

 الطيب أبو القاضي أخبرنا ثقة وكان المحاملي إسماعيل بن والحسين صاعد بن محمد بن ويحيى البورانى خالد بن
 البرقاني بكر أبو وأخبرنا بنيسابور البحيرى جعفر بن محمد بن احمد الحسين أبو حدثنا الطبري هللا عبد بن طاھر
 إسحاق حدثنا خزيمة بن إسحاق بن محمد حدثنا التميمي وقال أخبرنا البحيرى قال التميمي على بن الحسين أخبرنا

 دصاع بن محمد بن يحيى حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا أيضا البرقاني وأخبرنا ببغداد المدائني بيان بن حاتم بن
 هللا صلى هللا رسول نھى قال عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن سليم بن يحيى حدثنا العالف حاتم بن إسحاق أخبرنا
 بن محمد أخبرنا قال المزكى إسحاق أبى عن البرقاني على قرأت خزيمة البن واللفظ الغرر بيع عن سلم و عليه

  ببغداد ومائتين وخمسين اثنتين سنة شعبان أو جبر شھر في العالف حاتم بن إسحاق مات قال السراج إسحاق

 بغداد إلى الحديث في رحل األنبار أھل من التنوخي يعقوب أبو سنان بن حسان بن البھلول بن إسحاق - 3390
 الضرير معاوية وأبا الجراح بن ووكيع آدم بن ويحيى حسان بن البھلول أباه وسمع ومكة والمدينة والبصرة والكوفة
 وشعيب عاصم بن وعلى علية بن وإسماعيل الھيثم بن عمرو قطن وأبا الحماني يحيى وأبا عبيد ابنى مداومح ويعلى
 بن وقبيصة موسى بن هللا وعبيد نعيم وأبا نمير بن هللا وعبد أسامة وأبا الحفري داود وأبا مسلم بن وعفان حرب بن

 وعبد القطان سعيد بن ويحيى عون بن فروجع الجعفي وحسينا ھشام بن ومعاوية األسدي القاسم ومحمد عقبة
 بحر وأبا الخريبي داود بن هللا وعبد العقدى عامر وأبا النبيل عاصم وأبا جرير بن ووھب وغندرا مھدى بن الرحمن
 وسفيان عياض بن أنس ضمرة وأبا فديك أبى وبن القاسم بن ھاشم النضر وأبا األزرق يوسف بن وإسحاق البكراوي

 عنه فروى ببغداد وحدث المسند صنف ثقة وكان وغيرھم المقرئ الرحمن عبد وأبا القداح سالم بن وسعيد عيينة بن
 ناجية بن محمد بن هللا وعبد الفريابي وجعفر الدنيا أبى بن بكر وأبو الحربي وإبراھيم صاعقة الرحيم عبد بن محمد
 البھلول بن إسحاق ابنا وأحمد البھلول وابناه صاعد بن ويحيى النھرتيري موسى بن ومحمد المطرز زكريا بن وقاسم
 عن أبى سألت حاتم أبى بن الرحمن عبد وقال المحاملي هللا عبد أبو والقاضي األزرق يعقوب بن يوسف ابنه وبن

 الھيثم وعن اللؤلؤى زياد بن الحسن عن الفقه حمل فقيھا كان انه أھله وذكر صدوق فقال األنباري بھلول بن إسحاق
 والشعر والنحو باللغة العلم حسن كان ويقال بھا ينفرد اختارھا مذاھب وله القاضي يوسف ىأب صاحب موسى بن

 عبد عمر أبو أخبرنا العلم أنواع من ذلك غير في وصنف القراءات في وكتابا المتضاد سماه الفقه في كتابا وصنف
 إسحاق حدثنا المحاملي إسماعيل بن سينالح هللا عبد أبو القاضي حدثنا البزار مھدى بن هللا عبد بن محمد بن الواحد
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 صلى هللا رسول مع حججت قال عمر بن عن دينار بن هللا عبد عن سفيان عن األزرق إسحاق حدثنا قال بھلول بن
 محمد بن احمد الحسين أبو أخبرنا يصمه فلم عمر ومع يصمه فلم بكر أبى ومع عرفة يوم يصم فلم سلم و عليه هللا
 قال جدي أخبرنا إمالء الكاتب البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف بكر أبو أخبرنا عظالوا حماد بن احمد بن

 هللا رسول قال قال ھريرة أبى عن سلمة أبى عن الزھري عن مھران بن عنبسة عن الباھلى المتوكل بن يحيى حدثنا
 أخبرنا به والرامى به والمقوى عتهصن محتسبا صانعه ثالثة الجنة الواحد بالسھم ليدخل هللا ان سلم و عليه هللا صلى
 بن يحيى غير عنه يرو ولم الزھري عن عنبسة به تفرد الدارقطني الحسن أبو لنا قال قال الفتح بن على بن محمد

 بن األزرق يوسف بن احمد أنبأنا قال المعدل على أبى بن على أخبرني عنه بھلول بن إسحاق به تفرد المتوكل
 بادوريا ديوان في كنت قال أبى أخبرني البھلول عمى حدثني إسماعيل عمى أخبرني لالبھلو بن إسحاق بن يعقوب
 بشير بن ھشيم إلى أبى فيدخل الرصافة مسجد إلى السالم بمدينة ونحن حسان بن البھلول أبى مع أمضى وكنت
 ذلك بعد منى ضاع درج في أحاديث منه كتبت ھشيما فقصدت الحديث طلبت ثم الديوان إلى انا وامضى منه فيسمع
 أبى كان قال البھلول عمى حدثني قال إسماعيل عمى أخبرني األزرق بن وقال اصحابه من فسمعت ھشيم وتوفى
 أيام في ويفرق واالباعد واھله ولده على ذلك بعد يبقى ما ويفرق القوت بمقدار ارزاقه من يأخذ وكان سخيا سمحا
 قال على أبى بن على أخبرني بھم ارفاقا لقراباته ويصبه الماء تقىيس وبغل غالم له وكان كثيرا منھا شيئا فاكھة كل
 استدعى قال إسحاق بن البھلول عمى حدثني يعقوب بن إسماعيل عمى أخبرني األزرق يوسف بن احمد أنبأنا

 يحدث وكان منبر له فنصب أمر ثم كثير حديث عليه له وقرئ منه وسمع حدثه حتى رأى من سر إلى أبى المتوكل
 مبلغه سنة كل في اقطاعا واقطعه الفراعنة باب من بالقرب زيرك رحبة وفى رأى من بسر الجامع المسجد في عليه
 أبى فخاف بغداد المستعين قدم ان إلى واقام ياخذھا فكان السنة في درھم آالف خمسة صلة له ورسم الفا عشر اثنا

 ان طاھر بن هللا عبد بن محمد فطالبه كتبه من شيئا معه يحمل ولم عجال بغداد إلى فانحدر األنبار يكسبوا ان االتراك
 أبو القاضي حدثني األزرق بن وقال منھا شيء في يخطئ لم حديث ألف بخمسين حفظه من ببغداد فحدث يحدث
 له فقلت ببغداد جدي به حدث ما صاعد بن محمد وأبو انا تذاكرت قال البھلول بن إسحاق بن احمد بن محمد طالب
 محمد أبو لي فقال حديث ألف بأربعين حفظه من ببغداد البھلول بن إسحاق يعقوب أبو حدث المستملى أنيس لي قال
 أبو وقال حديث ألف خمسين من بأكثر ببغداد حفظه من البھلول بن إسحاق حدث قال ما أنيس يدرى ال صاعد بن

 وھم الحديث أصحاب من جماعة عنده من فخرج داره باب على جالس وانا أبى مع ببغداد كنت أبى لي قال طالب
 ذكر على طالب أبو يقم لم كذا ھو وانما كذا قال فيه فاخطا عيينة بن سفيان عن الفالنى بالحديث حدث قد يقولون
 عيينة بن سفيان حدثني لھم فقال فزدھم ارددھم غالم يا فقال قالوا ما فاعلمته أبى على فدخلت جعفر أبو قال الحديث
 وانا قال ثم ذكره الذي الوجه فذكر وكيت بكيت أخرى مرة عيينة بن سفيان به وحدثني به تكمحدث كما الحديث بھذا
 أبى أخبرني األزرق يوسف بن احمد أنبأنا قال على أبى بن على أخبرني زندى على يدي من اثبت به حدثتكم فيما

 وخمسين اثنتين سنة في بھا ومات ومائة وستين أربع سنة باألنبار ولد البھلول بن إسحاق ان إسماعيل وعمى
 بن الباقى عبد وذكر قلت خلفه عليه الناس وصلى ذاك إذ األنبار أمير الشيباني قيس بن بحونة عليه فصلى ومائتين
  الحجة ذي في كانت وفاته ان قانع

 سمع حنبل بن محمد بن احمد هللا عبد أبى عم وھو الشيباني يعقوب أبو أسد بن ھالل بن حنبل بن إسحاق -  3391
 أخبرنا ثقة وكان الجوھري يوسف بن ومحمد حنبل ابنه عنه روى المروذي محمد بن والحسين ھارون بن يزيد
 بن حسين حدثنا إسحاق أبى حدثني إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا رزق بن احمد بن محمد
 ينفق فان إليه مجلوب سوق انكم المدينة أھل يا فقال رجل قام قال هللا عبد بن عون عن المسعودي حدثنا قال محمد
 بن عثمان أخبرنا رزق بن وأخبرنا الحق اليكم يجلب ال الباطل عندكم ينفق وان الباطل اليكم يجلب ال الحق عندكم
 سنة وولد وتسعين أربع بن وھو ومائتين وخمسين ثالث سنة في حنبل بن إسحاق أبى ومات قال حنبل حدثنا احمد
 وكانا آخرھا في وھذا السنة أول في ھذا سنين ثالث من أقل هللا عبد أبى وبين بينه وكان ومائة نوستي إحدى

  سنة وتسعون اثنتان وله مات إسحاق يكون ان ينبغي قلت بالحناء يخضبان
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 بھا وحدث رأى من سر نزل بالوزان المعروف الواسطي المقرئ يعقوب أبو عطاء بن صالح بن إسحاق -  3392
 كتبت وقال حاتم أبى بن الرحمن عبد ذكره الحضرمي إسحاق بن ويعقوب ھارون بن ويزيد سعيد بن نريحا عن
  صدوق وھو أبى مع عنه

 بشير بن عتاب وعن أبيه عن بھا وحدث بغداد قدم البصري الشھيد بن حبيب بن إبراھيم بن إسحاق - 3393
 محمد بن والحسن الرمادي منصور بن احمد نهع روى الضرير معاوية وأبى فضيل بن ومحمد سليمان بن ومعتمر

 بن على أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا صاعد بن ويحيى داود أبى بن بكر وأبو القطان حسنويه بن وعلى شعبة بن
 الصوري أخبرني ثم أبيه عن النسائي الرحمن عبد أبى بن الكريم عبد حدثنا رشيق بن الحسن حدثنا الدارقطني عمر
 إبراھيم بن إسحاق يقول أبى سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم عبد ناولني قال القاضي هللا عبد بن يبالخص أخبرنا

 الدارقطني سألت يقول يوسف بن حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن على حدثني ثقة بصرى الشھيد بن حبيب بن
 بن محمد أخبرنا القطيعي جعفر ىأب بن احمد أخبرنا مأمون ثقة فقال الشھيد بن حبيب بن إبراھيم بن إسحاق عن

 بن محمد يغسل بالبصرة كان الحربي إبراھيم قال قال الجالب إسحاق بن سليمان أيوب أبو حدثنا الخزاز العباس
 فصار ذلك بعد افترق ثم حرب بن سليمان حماد بعد كان ثم زيد بن حماد أيوب بعد كان ثم أيوب بعده كان ثم سيرين
 عبيد أخبرنا اليوم إلى ذاك على يغسل فھو بالبصرة حسن وبقى ھنا ھا الشھيدى فمات ثنىالم بن وحسن الشھيدى إلى
 بن إسحاق ومات الكندي محمد بن إبراھيم لنا قال قال العباس بن محمد حدثنا الصيرفي عثمان بن احمد بن هللا

  ومائتين وخمسين سبع سنة اآلخرة جمادى في الشھيد بن حبيب بن إبراھيم

 سمع لؤلؤا ويلقب منيع بن احمد قرابة البغوي المعروف يعقوب أبو الرحمن عبد بن إبراھيم بن اقإسح - 3394
 عبد بن وداود األزرق بن وإسحاق القطيعي قطن وأبا الجراح بن ووكيع الكالبي ربيعة بن ومحمد علية بن إسماعيل
 وإسماعيل ياسين بن محمد بن هللا عبدو المطرز زكريا بن قاسم عنه روى المروذي محمد بن وحسين المعنى الحميد
 وھو ببغداد منه سمعت حاتم أبى بن وقال الدوري مخلد بن ومحمد الصندلى محمد بن وجعفر الوراق العباس بن

 داود حدثنا البغوي إبراھيم بن إسحاق حدثنا قال العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن عمر أبو أخبرنا ثقة صدوق
 هللا رسول قال قال موسى أبى عن أبيه عن بردة أبى بن سعيد عن حمزة أبو صفية أبى بن ثابت حدثنا الحميد عبد بن

 قال األزھري أخبرني بعضا بعضه يشد البنيان كمثل عليه فسلم المؤمن لقى إذا المؤمن مثل سلم و عليه هللا صلى
 الثمالي حمزة أبو به تفرد األشعري موسى أبى بن بردة أبى بن سعيد حديث من غريب الدارقطني الحسن أبو لنا قال
 محمد بن احمد أخبرنا البصري عمر بن محمد بن احمد بن على أخبرنا الحميد عبد بن داود غير عنه يروه ولم عنه
 عبد بن إبراھيم بن إسحاق قال السراج الثقفى إسحاق بن محمد العباس أبو حدثنا بنيسابور الخفاف عمر بن احمد بن

 الدارقطني الحسن أبو لنا قال قاال الحربي على بن ومحمد المقرئ طلحة بن على أخبرنا ثقة يعمن بن عم بن الرحمن
 سألت يقول يوسف بن حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن على حدثني الثقات من البغوي إبراھيم بن إسحاق كان

 احمد بن عمر حدثنا طناجيريال الفرج أبو أخبرني مأمون ثقة فقال بلؤلؤ يعرف إبراھيم بن إسحاق عن الدارقطني
  وخمسين تسع سنة شعبان في لؤلؤ إبراھيم بن إسحاق مات قال مخلد بن محمد حدثنا الواعظ

 روى بحبي المعروف حاتم بن محمد عن ببغداد حدث الجرجرائي الباھلى يعقوب أبو إبراھيم بن إسحاق - 3395
 جعفر أبو حدثنا السواق عثمان بن محمد بن محمد نصورم أبو أخبرنا الكاتب الجھم بن محمد بن على طالب أبو عنه
 أھل من الترقفي مجلس يحضر كان شيخ الباھلى إبراھيم بن إسحاق حدثنا أبى حدثنا الكاتب طالب أبى بن احمد

 يعقوب أبو قال طاعة فيه للوالدين ليس قال سفيان عن وكيع حدثنا حاتم بن محمد حدثنا ومائتين ستين سنة جرجرايا
  العلم طلب في يعنى

 محمد بن إبراھيم القاسم أبو عنه روى األصمعي عن حدث الباجسراوى الحسين أبو إبراھيم بن إسحاق - 3396
 القاسم أبو حدثنا اليشكري منصور بن احمد حدثنا با المقتدر بن عيسى بن الحسن محمد أبو األمير أخبرنا الصائغ
 توسطت فلما البادية دخلت قال األصمعي عن بباجسرا الباجسراوى إبراھيم بن إسحاق الحسين أبو حدثني الصائغ
 عشرون قال السنين من عليك اتى كم شيخ يا قلت ثم عليه فسلمت كبير شيخ فإذا إليه فصرت بخباء انا إذا نجدا
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 اشيئ ذلك في قلت ھل فقلت قال جسمي لي بقي الذي وھو الجسر تركت قال أجلك لك بقي الذي فما قلت سنة ومائة
 بصيرا أراك... ...  خليل كل افنيت فقد ارحنى...  آتيا ليس الذي الموت أيھا اال...  فقال ھاتھما قلت بيتين قال

 ...  بدليل نحوھم تنحو كأنك...  أحبھم بالذين

 الحسين بن محمد عنه روى المروذي محمد بن الحسين عن حدث القطربلي بدر أبى بن هللا عبد بن إسحاق - 3397
 بن احمد بن محمد أخبرنا بصور القاضي عياض بن على بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا العجل عبيد بابن فالمعرو
 عبد بن إسحاق حدثنا قال عجل بابن المعروف الحافظ حمدون بن عبيد بن الحسين بن محمد أخبرنا الغساني جميع
 بن المنھال عن حبيب بن ميسرة عن رائيلإس حدثنا قال المروذي محمد بن حسين حدثنا القطربلي بدر أبى بن هللا

  الجنة أھل شباب سيدا والحسين الحسن قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن حذيفة عن حبيش بن زر عن عمرو

 بن بندار بن احمد حدثنا الحا نعيم أبو أخبرناه ما سوى امره من اعرف ال البغدادي رمضان بن إسحاق - 3398
 داود عن الوكيعي عمر بن احمد حدثنا البغدادي رمضان بن إسحاق حدثنا يوسف بن محمد بن هللا عبد حدثنا إسحاق

 بين عبدك وانا وسعديك لبيك قال سليمان يا له فقال المنام في تعالى ربه التيمي سليمان رأى قال الضبي عمرو بن
 في شجرة له غرست أكبر وهللا هللا اال اله وال  والحمد هللا سبحان قال من انه الناس تحدث الذي أنت فقال يديك
 حميد صدق تعالى هللا فقال رسولك عن رسولك خادم مالك بن أنس عن الطويل حميد حدثني رب أي نعم قال الجنة
  رسولى صدق أنس صدق

 ما فقال والكنى األسماء كتاب في النسائي الرحمن عبد أبو ذكره البغدادي محمد أبو يعقوب بن إسحاق - 3399
 النسائي شعيب بن احمد بن الكريم عبد حدثنا القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا الصوري على بن مدمح حدثني
  عمرو بن ومعاوية عفان عن وحدث الشام سكن بغدادي يعقوب بن إسحاق محمد أبو قال أبى أخبرني

 بن محمد ذلك ذكر المحبر بن داود عن وحدث بغداد نزل البلخي يعقوب أبو صبيح بن داود بن إسحاق -  3400
 عن أيضا وحدث قلت مناكير صاحب وقال والكنى األسماء كتاب في األصبھاني منده بن يحيى بن محمد بن إسحاق
  الصيدالني محمد بن احمد بكر وأبو البزاز شيبة أبى بن محمد بن احمد بكر أبو عنه روى العرني الحكم بن القاسم

 السھمي بكر بن هللا عبد وعن أبيه عن حدث بالختلى والده المعروف يعقوب أبو موسى بن عباد بن إسحاق -  3401
 ويحيى العنزي الفضل بن والوليد الربيع بن والحسن مسلم بن وعفان خليفة بن وھوذة القاسم بن ھاشم النضر وأبى
  الصوري جرير بن الحسن عنه روى شيبة أبى بن وعثمان المديني بن وعلى حنبل بن وأحمد العابد أيوب بن

 بن احمد عن حدث غيره أم الختلي بابن المعروف ھذا أھو اعلم ال البغدادي يعقوب أبو عباد بن إسحاق - 3402
 الدمشقي الحواري أبى بن احمد عنه روى األنباري الحذاء هللا عبد بن محمد جعفر وأبى الكوفى يونس بن هللا عبد

 حدثنا اللھبى الوھاب عبد بن احمد أخبرنا الميداني فرجع بن الوھاب عبد أخبرنا الكتاني احمد العزيز عبد حدثني
 قال البغدادي يعقوب أبو عباد بن إسحاق حدثنا الحواري أبى بن احمد حدثنا الدرفسى الدرفس بن العباس بن محمد
 و عز  ھيبتك قدر على الخلق ھذا يھابك إنما يقول عياض بن الفضيل سمعت قال الكوفى يونس بن احمد سمعت
  منه منزلته قدر على انسان كل هللا يطيع إنما فضيل وقال لقا جل

 بن الحسن بن على عن بھا وحدث بغداد سكن المروزي الشعراني يعقوب أبو عيسى بن داود بن إسحاق - 3403
 احمد بن محمد بن احمد الحسن أبو أخبرنا مخلد بن محمد عنه روى المصري السالم عبد بن وخالد المروزي شقيق
 شقيق بن الحسن بن على حدثنا المروزي داود بن إسحاق حدثنا العطار مخلد بن محمد أخبرنا األھوازي تالصل بن

 هللا عبد قال قاال واألسود علقمة عن وثاب بن يحيى عن ثابت أبى بن حبيب عن ليلى أبى بن عن عصمة أبو أخبرنا
 مكانه فيخلو العالم يذھب العلماء ذھاب في وقال ةالساع إلى اقربھا واالزمنة والشھور وااليام الليالي شر مسعود بن
 ومائتين وستين إحدى سنة بخطه مخلد بن كتاب في قرأت موقوف فالن أين فالن أين يقول انشا ثم القيامة يوم إلى
  المروزي عيسى بن داود بن إسحاق الشعراني يعقوب أبو مات فيھا
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 عطاء بن الوھاب عبد سمع إسحاق أبى بن إسحاق وھو الصفار يعقوب أبو محمد بن إبراھيم بن إسحاق - 3404
 بن جعفر عنه روى عدى بن وزكريا الكوفى أبان بن وإسماعيل األنباري بيان بن وصالح الواقدي عمر بن ومحمد
 أخبرنا مھدى بن عمر أبو أخبرنا مخلد بن ومحمد المحاملي والقاضي صاعد بن محمد بن ويحيى مجاشع بن احمد
 هللا عبد بن ومحمد معمر حدثنا الواقدي عمر بن محمد حدثنا الصفار إبراھيم بن إسحاق حدثنا لعطارا مخلد بن محمد
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن زيد بن خارجة عن بكر أبى بن الملك عبد عن الزھري عن

 يعقوب أبو حدثنا مخلد بن محمد حدثنا الحافظ عمر بن على أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا النار مست مما توضؤوا
 بن إسحاق قال الدارقطني الحسن أبى عن الخالل محمد بن الحسن أخبرني ثقة بغدادي الصفار إبراھيم بن إسحاق
 بن محمد على قرأت قال الواعظ احمد بن عمر حدثنا الطناجيري الفرج أبو أخبرني ثقة بغدادي الصفار إسحاق أبى
  وستين اثنتين سنة الصفار إبراھيم بن إسحاق يعقوب أبو ومات قال العطار مخلد

 الجويني العباس بن موسى عنه روى العبسي موسى بن هللا عبيد عن حدث النضر أبو إبراھيم بن إسحاق - 3405
 حازم بن عمرو أبو حدثنا العباس بن موسى أخبرك اإلسماعيلي بكر أبى على قرأت قال البرقاني بكر أبو أخبرنا
 هللا عبد عن الشعبي عن فراس عن شيبان عن موسى بن هللا عبيد حدثنا قاال البغدادي النضر أبو إبراھيم بن وإسحاق

 عقوق ثم قال ماذا ثم قال با اإلشراك قال الكبائر ما فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى اعرابي جاء قال عمرو بن
  كاذب فيھا ھو مسلم امرئ مال بھا يقتطع الذي قال الغموس اليمين وما قلت الغموس اليمين قال ماذا ثم قال الوالدين

 عنه روى نصير بن وحجاج خليفة بن ھوذة عن حدث الجالب المخرمي يعقوب أبو هللا عبد بن إسحاق - 3406
  بخطه قرأت كذلك ومائتين وستين اثنتين سنة في مات انه تاريخه في وذكر مخلد بن محمد

 بن وھدبة مسعود بن موسى حذيفة أبي عن حدث المنادى المقرئ يعقوب أبو زياد بن يمإبراھ بن إسحاق - 3407
 علي بن الحسن أخبرني المطيري جعفر بن ومحمد مخلد بن محمد عنه روى العابد أيوب بن ويحيى البصريين خالد

 زياد بن إبراھيم بن إسحاق حدثنا المطيري جعفر بن محمد أخبرنا العالف بكر أبي بن احمد حدثنا المقرئ العطار
 أربع سنة من األول ربيع شھر في مات الشيخ ھذا ان بخطه قرأت فيما مخلد بن محمد ذكر يحيى سوق في المقرئ
  ومائتين وسبعين

 من قطعة حنبل بن احمد عن بھا وحدث بغداد سكن النيسابوري يعقوب أبو ھانئ بن إبراھيم بن إسحاق -  3408
 هللا وعبد النيسابوري زياد بن محمد بن هللا وعبد الوراق بزريق المعروف ھارون أبي بن محمد عنه روى مسائله

 محمد أخبرنا اختفائه مدة في حنبل بن احمد أقام وعنده حنبل بن بأحمد اختصاص إلسحاق وكان الفامي سليمان بن
 ھانئ بن إبراھيم بن اقإسح ومات قال اسمع وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن

  صالح له وكان قال ومائتين وسبعين خمس سنة يعنى الوقت ھذا في بمدينتنا النيسابوري

 بن وأحمد المكى عباد بن ومحمد البزار ھشام بن خلف سمع األحول العطار العباس أبو يعقوب بن إسحاق - 3409
 موسى بن وإسحاق العابد أيوب بن ويحيى الريان بن بكار بن ومحمد الترجماني إبراھيم وأبا الموصلي إبراھيم

 وأحمد القواريرى عمر بن هللا وعبيد المصري عيسى بن وأحمد صالح بن الرحمن وعبد سعيد بن وسويد األنصاري
 عمرو وأبو مخلد بن ومحمد الھروي أسد بن احمد بن محمد عنه روى الطبقة ھذه من وغيرھم الدورقي إبراھيم بن
 العباس أبو حدثني العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدى بن عمر أبو أخبرنا ثقة كان لدارقطنيا وقال السماك بن

 أبي عن جريج بن عن فحدثنا عيينة بن سفيان سألت قال األنصاري موسى أبو حدثنا العطار يعقوب بن إسحاق
 الرجل يضرب ان يوشك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مرفوعا ھريرة أبي عن صالح أبي عن الزبير
 نرى يقول جريج بن أكان لسفيان فقلت موسى أبو قال المدينة عالم من اعلم عالما يجد فال العلم طلب في اإلبل أكباد
 العزيز عبد بن هللا عبد يعنى العمرى من  أخشى كان أحدا نعلم وال هللا يخشى من العالم إنما فقال أنس بن مالك انه

 العطار يعقوب بن إسحاق العباس أبو حدثنا الدقاق احمد بن عثمان أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا العمرى
 قال قال هللا عبد بن جابر عن عطاء عن الصائغ إبراھيم عن األشعري زيد بن حكيم حدثني نصر بن عمار حدثنا
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 فقتل ونھاه فأمره جائر امام لىإ قام رجل ثم المطلب عبد بن حمزة الشھداء أفضل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  األحول العطار يعقوب بن إسحاق العباس أبو مات فيھا ومائتين وسبعين سبع سنة مخلد بن محمد بخط قرأت

 جعفر بن محمد عنه روى العجلي صالح بن هللا عبد عن حدث األنباري الخصيب إبراھيم بن إسحاق - 3410
  المطيري

 الصمد عبد عنه روى مستقيمة أحاديث مسلم بن عفان عن حدث األصل روزيم نعيم بن حميد بن إسحاق - 3411
 حدثني إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا المؤدب محمد بن الغفار عبد أخبرنا الشافعي بكر وأبو الطستي علي بن

 الغريف أبي عن الحارث بن عطية روق أبو حدثنا زياد بن الواحد عبد حدثنا عفان حدثنا المروزي حميد بن إسحاق
 هللا بسم اغزوا قال سرية بعث إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عسال بن صفوان عن خليفة بن هللا عبيد
  الخفين على مسح وليلة يوم وللمقيم أيام ثالثة للمسافر وقال وليدا تقتلوا وال تمثلوا وال تغدروا وال تغلوا ال

 يحدث ولم وطبقته مزاحم أب بن منصور سمع القاسم أبا يكنى الجبلي بابن المعروف إبراھيم بن إسحاق - 3412
 بن الحسين بن محمد أخبرني القطان زياد بن سھل أبو عنه روى بالحفظ ويوصف بالفھم يذكر كان يسير بشيء اال

 حدثنا الحافظ يالجبل إبراھيم بن إسحاق القاسم أبو حدثنا زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد حدثنا األزرق محمد
 بن سفيان أبي عن أبيه عن عروة بن ھشام حدثنا المؤدب سعيد أبو مسلم بن محمد أخبرنا مزاحم أبي بن منصور
 قال صورته إلى فانظر الكنيسة تلك إلى ادخل فيكم الرجل ھذا عالمة ما لي قال ھرقل إلى خرجت لما قال حرب
 أبا ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا وعمر بكر أبي صورة يمينه عن فإذا أتعرفه فجعلت فدخلت
 قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ومائتين وثمانين إحدى سنة في مات الجبلي بن القاسم
 زلزل بركة إلى انتقل ثم الشرقى بالجانب عمره أكثر في كان الجبلي بن القاسم وأبو قال اسمع وانا المنادى بن على
 وال ويروى ويسئل ويذاكر ويذاكر بالحديث الناس يفتى وكان وضح وذراعيه ويديه بوجھه كان الغربي الجانب من

 صلى ومائتين عشرة اثنتي سنة ومولده وثمانين إحدى سنة اآلخر ربيع من بقين لثمان موته وكان مات ان إلى يحدث
  الحربي إبراھيم عليه

 بن هللا وعبيد العتكي بكر أبي بن هللا عبد عن حدث النخعي يعقوب أبو أبان بن احمد بن محمد بن إسحاق - 3413
 العتبي هللا عبيد بن ومحمد الرمادي بشار بن وإبراھيم الجمحي سالم بن ومحمد سابق بن ومھدي عائشة بن محمد
 بن داود بن ومحمد كيعو خلف بن محمد عنه روى والحكايات األخبار رواياته علي والغالب المازني عثمان وأبي

 بن سھل وأبو البزاز سعيد أبي بن محمد بن هللا وعبد العالء أبي بن وحرمي المرزبان بن خلف بن ومحمد الجراح
 عن وتقدمه سنه مع موسى بن بشر وروى الحربي إبراھيم مجلس من انصرف لما منه سمع انه سھل أبو وذكر زياد
 حدثنا موسى بن بشر حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد ثناحد رزق بن احمد بن محمد أخبرني عنه رجل
 الھياج أبي بن هللا عبد بن الفضل بن هللا عبد حدثنا النخعي يعقوب أبو احمد بن محمد بن إسحاق حدثنا الھيثم بن عبيد
 أبى عن الكلبي منذر أبو السائب بن محمد بن ھشام حدثنا قال المطلب عبد بن الحارث بن سفيان أبي بن محمد بن

 طالب أبى بن علي المؤمنين أمير بيدي أخذ قال النخعي زياد بن كميل عن خديج بن فضيل عن يحيى بن لوط مخنف
 أوعية القلوب ھذه ان زياد بن كميل يا لي قال ثم الصعداء تنفس اصحر فلما الجبانة إلى انتھينا حتى فخرجنا بالكوفة
 كل أتباع رعاع وھمج نجاة سبيل على ومتعلم ربانى عالم ثالثة الناس لك أقول ام عنى احفظ للعلم أوعاھا وخيرھا
 المال من خير العلم زياد بن كميل يا وثيق ركن إلى يلجؤوا ولم العلم بنور يستضيئوا لم ريح كل مع يميلون ناعق
 يدان دين العالم محبة زياد بن كميل يا اإلنفاق على يزكو والعلم النفقة تنقصه المال المال تحرس وأنت يحرسك العلم
 يا عليه محكوم والمال حاكم العلم بزواله تزول المال ومنفعة وفاته بعد األحدوثة وجميل حياته في الطاعة تكسبه
 أن أال موجودة القلوب في وأمثالھم مفقودة أعيانھم الدھر بقى ما باقون والعلماء احياء وھم األموال خزان مات كميل
 وذكر للدنيا الدين آلة يستعمل مأمون غير لقنا أصبت بلى حملة له أصبت لو جما لعلما صدره ىإل وأشار ھنا ھا

 الفضل بن الحسين بن محمد أخبرني يتمه فلم ھنا ھا من قطعه الشافعي ان لنا وذكر رزق بن أصل في كذا الحديث
 هللا عبد بن الحسن أخبرني النخعي حمدم بن إسحاق حدثني القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن احمد سھل أبو حدثنا
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 إسحاق جده عن أبيه عن الھيثم بن داود وأخبرني إسحاق قال جعفر بن هللا عبد بن إسحاق بن القاسم عن األصبھاني
  يقول فأنشأ محموم وھو جعفر بن هللا عبد اتى أعرابيا أن

 ارقك وفي المعترى نومك في...  عافية منه هللا ألبسك... ...  قلقك من والمكرمات للجود...  قلق وكم للندى لوعة كم
 عبد القاسم أبا سمعت دينار بألف له فأمر...  عنقك من الفعال ذم اخرج...  كما السقام جسمك من اخرج... ... 
 ان يقول االعتقاد ردئ المذھب خبيث كان األحمر النخعي أبان بن محمد بن إسحاق يقول األسدي علي بن الواحد
 وبالمدائن قال لذلك األحمر فسمى لونه يغير بما البرص يطلى فكان ابرص وكان قال وأعز جالله جل هللا ھو عليا

 شيوخھم أحوال ويخبر مذاھبھم يعرف ممن الشيعة بعض سألت إليه ينسبون باالسحاقية يعرفون الغالة من جماعة
 التي إليه المنسوبة المقالة في نفاتمص إلسحاق وقال سواء علي بن الواحد عبد قاله ما مثل لي فقال إسحاق عن

 وكان الغالة على الرد في تصنيفه من النوبختى يحيى بن الحسن محمد ألبي كتاب الي وقع ثم االسحاقية يعتقدھا
 في الجنون جود ممن كان وقد قال ان إلى الغالة مقاالت أصناف فذكر االمامية الشيعة متكلمى من ھذا النوبختى

 فھو وقت كل في يظھر وانه هللا ھو عليا ان يزعم ممن وكان باألحمر المعروف محمد بن قإسحا عصرنا في الغلو
 كتاب في وقال سلم و عليه هللا صلى بمحمد بعث الذي ھو وانه واحد وھو الحسين ھو وكذلك الحسن وقت في الحسن

 ال وتخليط بجنون فيه فجاء حيدالتو كتاب انه ذكر كتابا وعمل للحديث رواية وكان واحدا لكانوا ألفا كانوا لو له
 الدعوى الظھاره سلم و عليه هللا صلى محمد الظھر صالة باطن يقول ممن وكان عليھما يدل ان من فضال يتوھمان

 ألن يعنى والمنكر الفحشاء عن تنھى الصالة ان لقوله يكن لم والسجود الركوع ھي التي ھذه ھو باطنھا كان ولو قال
 أشياء لمقالته احتجاجا يرويه كان مما كتابه في إسحاق عن النوبختى اورد قد قلت قادر يح من اال يكون ال النھى
  إليه وھدانا له وفقنا ما على التثبيت ونسأله الخذالن من با ونعوذ الملة عن الخروج يوجب منھا أقل

 وخالد الطالقاني إسماعيل نب إسحاق سمع الختلي القاسم أبو سنين بن خازم بن محمد بن إبراھيم بن إسحاق - 3414
 النصيبي أيوب بن وموسى الضبي عمرو بن وداود الكوفى عمار بن والمنذر الكردي إبراھيم بن وعمر مرداس بن

 الھروي هللا عبد بن وإبراھيم العسقالني السرى أبي بن ومحمد الرملي خالد بن ويزيد الدمشقي عمار بن وھشام
 يزيد بن الصمد وعبد الجحدري طلحة بن وكامل الرقى زرارة بن هللا بدع بن وإسماعيل الصامت حريش بن ونصر
 األعور الوليد بن وحاجب الزھراني الربيع وأبا المروذي جميل بن وأحمد التمار نصر وأبا الجعد بن وعلي مردويه
 الجوھري عيدس بن وإبراھيم البزاز هللا عبد بن وھارون الدورقي إبراھيم بن وأحمد الموصلي إبراھيم بن وأحمد
 وأبو السماك بن عمرو وأبو الرزاز عمرو بن ومحمد الباغندي محمد بن محمد عنه روى ھؤالء سوى كثيرا وخلقا
 محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا بالقوي ليس فقال الدارقطني وذكره الشافعي بكر وأبو القطان زياد بن سھل
 ومائتين وثمانين ثالث سنة في مات سنين بن إبراھيم بن إسحاق ان عاسم وانا المنادى بن على قرئ قال العباس بن

  سنة ثمانين بلغ وقد مات انه وقيل شوال من مضيا ليومين الجمعة يوم وقال مخلد بن محمد بخط قرأت وكذلك

 عنه روى وغيره رسته بن احمد عن بھا وحدث بغداد قدم األصبھاني العطار يعقوب أبو شاذة بن إسحاق - 3415
 الحريصى بابن المعروف البزاز احمد بن محمد بن هللا عبيد أخبرنا النعالي الحسين بن الحسن أخبرنا مخلد بن محمد
 حسان حدثنا قال منصور بن محمد حدثنا العطار األصبھاني شاذة بن إسحاق يعقوب أبو حدثنا مخلد بن محمد حدثنا
 بن خزيمة عن الجدلي هللا عبيد أبي عن إبراھيم عن حماد نع الصائغ وإبراھيم حنيفة أبي عن الكرماني إبراھيم بن

 توضأ إذا شاء ان وليلة يوم وللمقيم ولياليھن أيام ثالثة للمسافر المسح قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان ثابت
  الخفين يعني يلبسھن ان قبل

 مسلم بن وعفان المروذي محمد بن الحسين سمع الحربي يعقوب أبو سعد بن ميمون بن الحسن بن إسحاق - 3416
 بن سعيد بن وعثمان والقضبي الحوضي عمر وأبا حفص بن وحرمي الحضرمي إسحاق بن وأحمد خليفة بن وھوذة
 موسى حذيفة وأبا إسماعيل بن مالك غسان وأبا الضبي داود بن وموسى دكين بن الفضل نعيم وأبا القرشي مرة بن
 وأحمد الرزاز عمرو بن ومحمد مخلد بن ومحمد صاعد بن يحيى عنه روى نىالبورا الربيع بن والحسن مسعود بن
 جعفر بن وأحمد الصواف بن علي وأبو الشافعي بكر وأبو قانع بن الباقي وعبد زياد بن سھل وأبو النجاد سلمان بن
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 بن سليمان يوبأ أبو أخبرنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا القطيعي جعفر أبي بن احمد أخبرنا القطيعي مالك بن
 بثالث منى أكبر ھو قال المروذي حسين من سمع ھل الحربي إسحاق عن الحربي إبراھيم سئل قال الجالب إسحاق
 حالل الكذب ان لو ثقة لي فقال الحربي إسحاق عن إبراھيم سألت سليمان وقال ھو يلقاه ال حسينا لقيت قد وأنا سنين
 الحسن أبي عن األزھري أخبرني ثقة فقال إسحاق عن احمد بن هللا عبد وسألت أيوب أبو قال إسحاق كذب ما

 قرئ قال العباس بن محمد حدثنا األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا ثقة الحربي الحسن بن إسحاق قال الدارقطني
 في السطور بين اللحقات كرھوه ثم عنه الناس كتب الحربي الحسن بن إسحاق قال اسمع وانا المنادى بن على
 أبو ومات قال الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا لطراوتھا الصنعة ظاھرة مراسيلال

 وثمانين أربع سنة شوال من بقيت ليلة عشرة ألربع الثالثاء يوم الحربي سعد بن ميمون بن الحسن بن إسحاق يعقوب
  ومائتين

 يعقوب بن سعيد عن بھا وحدث بغداد نزل الطالقاني سھل وأب إبراھيم بن إسحاق بن المأمون بن إسحاق - 3417
 علي بن الصمد وعبد مخلد بن محمد عنه روى المرادي سليمان بن والربيع الكوسج منصور بن وإسحاق الطالقاني
 بن إسحاق سھل أبو حدثنا محمد بن علي بن الصمد عبد أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا الطستي
 عمرو عن أبيه عن عروة بن ھشام عن المبارك بن هللا عبد حدثنا الطالقاني يعقوب بن سعيد حدثنا الطالقاني مإبراھي
 بن محمد أخبرنا طرفيه بين مخالفا الواحد الثوب في يصلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال سلمة أبى بن
 الطالقاني المأمون بن إسحاق سھل وأبو قال اسمع وانا دىالمنا بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد
 الكتاب كثير القصرين بين الشرقى الجانب ينزل كان ومائتين وثمانين خمس سنة من األولى جمادى في مات يعنى
  صالحا شيئا الحديث ومن الربيع عن إياه بروايته الشافعي كتاب عنه الناس كتب

 القاسم أبو عنه روى النرسي حماد بن األعلى عبد عن حدث الدھان يعقوب أبو مروان بن إسحاق - 3418
 مروان بن إسحاق حدثنا الطبراني احمد بن سليمان أخبرنا األصبھاني شھريار بن هللا عبد بن محمد أخبرنا الطبراني
 عن ھريالز عن السختياني أيوب عن خالد بن وھيب حدثنا النرسي حماد بن األعلى عبد حدثنا البغدادي الدھان
 يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال معيط أبي بن عقبة بنت كلثوم أم أمه عن الرحمن عبد بن حميد
 كتاب في قرأت وھيب اال أيوب عن يروه لم سليمان قال خيرا نمى أو خيرا فقال الناس بين اصلح من بكذاب ليس
 في الثالثاء يوم الدھان مروان بن إسحاق يعقوب أبو تما وفيھا ومائتين وثمانين سبع سنة بخطه مخلد بن محمد
  رجب

 وخليفة البغوي عمرو ب والخليل الريان بن بكار بن محمد عن حدث المعدل ثابت بن حاجب بن إسحاق - 3419
 أبو أخبرني ثقة وكان الطستي الصمد وعبد النجاد بكر أبو عنه روى األنباري سعيد بن وسويد العصفرى خياط بن

 إسحاق حدثنا قال اسمع وأنا سلمان بن احمد بكر أبي على قرئ قال الستوري نصر بن محمد بن العزيز عبد القاسم
 قال قال عباس بن عن عطاء عن مسلم بن إسماعيل عن غصن بن القاسم حدثنا سعيد بن سويد حدثنا حاجب بن

 بن إسحاق أن قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا الرأس من األذنان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  وتسعين سبع سنة في حاجب بن إسحاق مات آخر موضع في وقال ومائتين وتسعين أربع سنة مات المعدل حاجب

 الطبراني عنه روى الواسطي بقية بن وھب عن حدث األنباري الدوسي رجاء بن إبراھيم بن إسحاق - 3420
 بمدينة األنباري الدوسي رجاء بن إبراھيم بن إسحاق حدثنا الطبراني مداح بن سليمان أخبرنا شھريار بن أخبرنا
 عائشة عن المزني هللا عبد بن بكر عن الطويل حميد عن هللا عبد بن خالد حدثنا الواسطي بقية بن وھب حدثنا األنبار
 و عليه هللا صلى هللا لرسو كان ما اربه من يملك وأيكم صائم وھو يباشر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قالت
  الطحان خالد به تفرد حميد اال بكر عن يروه لم سليمان قال يملك سلم

 قرأ مروزي وأصله خلف وراق إبراھيم بن احمد العباس أبى أخو المقرئ يعقوب أبو إبراھيم بن إسحاق - 3421
  النقاش عمر أبي نب هللا عبد بن محمد عنه حدث القراءات من اختياره عنه وروى ھشام بن خلف على
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 دحيما إبراھيم بن الرحمن وعبد خالد بن ھشام سمع األنماطي يعقوب أبو حسان أبي بن إبراھيم بن إسحاق -  3422
 وإسماعيل السماك بن عمرو أبو عنه روى البزار خلف وراق إبراھيم بن وأحمد الدمشقيين الحواري أبي بن وأحمد
 الخطبي علي بن إسماعيل حدثني جعفر بن مخلد بن إبراھيم أخبرنا المقرئ مقسم بن بكر وأبو الخطبي علي بن

 بن حدثنا مسلم بن الوليد أخبرنا قال الدمشقي خالد بن ھشام حدثنا يعقوب أبو حسان أبي بن إبراھيم بن إسحاق حدثنا
 ستكون قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان امامة أبي عن القاسم عن يزيد بن علي عن الوليد يعنى السائب أبي
 بن حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن علي حدثني بالعلم هللا نجاه من اال كافرا ويمسى مؤمنا فيھا المرء يصبح فتن

 أبو أخبرنا بغدادي وھو ثقة فقال األنماطي إبراھيم بن إسحاق يعقوب أبي عن الدارقطني سألت يقول السھمي يوسف
 حسان أبي بن إسحاق مات الرخجي عيسى بن بشر بن حامد بن عيسى لنا قال قال الفقيه إبراھيم بن عمر طالب

 خلت ليلة عشرة إلحدى األحد يوم كانت وفاته ان المنادى بن وذكر قلت وثالثمائة اثنتين سنة المحرم في األنماطي
  المحرم من

  الكوفى عقدة بن العباس أبو عنه روى سعيد بن سويد عن حدث األنباري حاتم بن إبراھيم بن إسحاق - 3423

 مصر سكن الوراق بالمنجنيقى المعروف يعقوب أبو منصور بن موسى بن يونس بن إبراھيم بن إسحاق -  3424
 رشيد بن وداود الترجماني إبراھيم وأبي النرسي حماد بن األعلى وعبد الريان بن بكار بن محمد عن بھا وحدث
 عبيد بن ومحمد منيع بن وأحمد عمر أبي بن يحيى بن ومحمد وكيع بن وسفيان السرى بن وھناد مطيع بن هللا وعبد
 بن محمد كريب وأبي الدورقي ويعقوب موسى بن ويوسف العمى مكرم بن وعقبة مسعدة بن وحميد حساب بن

 المصريون عنه روى الحمصيين عبيد بن وكثير عثمان بن وعمرو اإلسكندراني رومان أبي بن هللا وعبد العالء
 زاھدا صالحا صادقا وكان الجرجاني عدى بن هللا وعبد الطبراني القاسم وأبو الخالدي محمد نب جعفر غيرھم ومن

 بمصر البغدادي المنجنيقى إبراھيم بن إسحاق حدثنا الطبراني احمد بن سليمان أخبرنا شھريار بن الفرج أبو أخبرنا
 قال قال عمر بن عن نافع عن أنس بن مالك احدثن وھب بن هللا عبد حدثنا اإلسكندراني رومان أبي بن هللا عبد حدثنا
 بن به تفرد وھب بن اال مالك عن يروه لم سليمان قال يريبك ال ما إلى يريبك ما دع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عبد أبا ان أصحابنا بعض أخبرني الحافظ عدى بن هللا عبد أخبرنا إجازة الماليني سعد أبو أخبرنا رومان أبي

 ان النسائي يمنع إبراھيم بن إسحاق وكان مسنده المنجنيقى يونس بن إبراھيم بن إسحاق على انتقى نسائيال الرحمن
 النسائي فقال صالحا شيخا وكان عليه انتقى ما النسائي سمع حتى احتسابا النسائي منزل إلى يذھب وكان إليه يجيء
 الرحمن عبد أبا يا أنت اختر إسحاق له فقال كيعو بن سفيان عن تحدث ال يعقوب أبا يا إبراھيم بن إلسحاق يوما
 عمر بن علي أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا عنه أحدث فانى عنه كتبت من كل فأما عنھم تحدث شئت ما لنفسك

 الصوري أخبرني ثم أبيه عن النسائي الرحمن عبد أبي بن الكريم عبد حدثنا رشيق بن الحسن حدثنا الدارقطني
 بن إبراھيم بن إسحاق يقول أبي سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم عبد ناولني قال هللا عبد بن الخصيب أخبرنا
 بن محمد بن الواحد عبد حدثنا األزدي الرحمن عبد بن محمد أخبرنا الصوري حدثنا يعقوب أبو كنيته صدوق يونس

 قديما مصر إلى قدم بغدادي جنيقىبالمن المعروف يونس بن إبراھيم بن إسحاق قال يونس بن سعيد أبو حدثنا مسرور
 لليلتين الجمعة يوم في وثالثمائة أربع سنة اآلخرة جمادى في بمصر توفي صدوقا صالحا رجال وكان بھا وحدث
  منه بقيتا

 روى نافع أبي بن جده عن حدث الحسين أبو كرب معدى بن عمرو بن نافع أبي بن إبراھيم بن إسحاق -  3425
 العالء أبو القاضي أخبرنا عدى بن هللا عبد أخبرنا إجازة الماليني سعد أبو أخبرنا جرجانيال عدى بن احمد أبو عنه
 حدثنا حاجا بغداد علينا قدم األستراباذي عدى بن محمد بن الملك عبد نعيم أبو أخبرنا قراءة الواسطي علي بن محمد
 الحسين أبو المطلب عبد خال كرب ىمعد بن عمرو عن نافع أبي بن إبراھيم بن إسحاق حدثنا عدى بن هللا عبد

 معدى بن عمرو بن نافع أبى حدثني قال سنة عشرة واثنتى سنة مائة بن وھو حي وھو قال نافع بن أبي حدثني ببغداد
 تقبل لم منه شرب من الداذى له يقال الھند من يحمل حب لعائشة فقال سلم و عليه هللا صلى النبي مع كنت قال كرب
 بن محمد بن علي حدثني يعرف ال عدى بن وراء ما إسناده رجال كل عليه هللا تاب تاب فان ةسن أربعين صالة له
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 كرب معدى بن عمر بن نافع أبي بن إبراھيم بن إسحاق عن الدارقطني سألت قال يوسف بن حمزة سمعت قال نصر
  دجال ذاك فقال البغدادي الحسن أبى

 عبد أخبرني الخالدي جعفر عن حكى الخراز سعيد أبي أخت بن وھو الصوفية مشايخ أحد اللبانى إسحاق -  3426
 الخالدي نصير بن محمد بن جعفر سمعت قال الھمذاني الفقيه الحسين بن الحسن حدثنا الخطيب محمد بن الصمد
 ثم الذكر من حال لي صفا قد انه نفسي في مرة رأيت يقول الخراز سعيد أبى أخت بن اللبانى إسحاق سمعت يقول
 تلك فوق ثيابي ولبست بدنى على انسان ثياب ولبست فخرجت حاجتي وقضيت فدخلته الحمام دخول إلى تجتاح انى

 الرجل ثياب لي فقال الحمام صاحب فإذا فالتفت شيخ يا بي يصيح صائح فإذا ومشيت وخرجت اعلم ال وانا الثياب
 في اعرف فصرت الرجل ثياب ونزع بيثيا فنزع عليك فقال الرجل ثياب وأين له فقلت عريان الحمام في والرجل

  الحمامات من الثياب بسارق الموضع ذلك

 بغداد قدم الكوفى اللؤلؤى النھشلي يعقوب أبو الوضاح بن وائل بن يونس بن ھشام بن إبراھيم بن إسحاق -  3427
 الكاتب هللا عبد بن محمد بن احمد أخبرنا وغيره المقرئ النخاس بن القاسم أبو عنه روى ھشام جده عن بھا وحدث
 بن يونس بن ھشام بن إبراھيم بن إسحاق يعقوب أبو حدثنا المقرئ سليمان بن الحسن بن هللا عبد القاسم أبو أخبرنا
 سعيد عن المغيرة أبي بن جعفر عن القمى إسحاق بن أشعث عن يمان بن يحيى حدثنا جدي حدثنا الوضاح بن وائل
 الحسن أبو الي كتب القيامة يوم منه يأخذه عليه له دينا كان يشمته لمف المسلم اخوه عنده عطس من قال جبير بن

 قال حدثھم األشناني حفص بن الحسين بن حمزة بن الحسين ان يذكر الكوفة من الجواليقي هللا عبد بن احمد بن محمد
  ببغداد الكوفى اللؤلؤى النھشلي يونس بن ھشام بن إبراھيم بن إسحاق يعقوب أبو حدثنا

 بن رافع بن رفاعة بن عبيد بن الرحمن عبد بن افلح بن إبراھيم بن رافع بن أفلح بن إبراھيم بن إسحاق -  3428
 طوق بن مالك برحبة حدث بغدادي الزرقي األنصاري يعقوب أبو زريق بن عامر بن عمرو بن العجالن بن مالك
  الزرقي مسعود بن لحسنا بن محمد بن احمد بن احمد عنه روى الزرقي مسعود بن الحسن بن محمد عن

 الربيع قطيعة في بغداد سكن الكوفى البزاز يعقوب أبو سلمة بن هللا عبد بن إبراھيم بن هللا عبد بن إسحاق -  3429
 بن ويوسف المحاربي جابر بن محمد بجير وأبي الجحدري ثابت بن وأحمد الزيادي زياد بن محمد عن بھا وحدث
 بن معلى بن ويحيى المصيصي مطھر بن وأحمد ببنان المعروف المصري الرحيم عبد بن ومحمد القطان موسى
 مقسم بن الحسن بن محمد عنه روى العسقالني الوھاب عبد بن محمد قرصافة وأبي الرازي حاتم وأبى منصور
 إلى سافر ثقة وكان وغيرھم لؤلؤ بن محمد بن وعلي المظفر بن ومحمد الناقد حبيش بن علي بن ومحمد المقرئ
 بن يحيى طالب أبو حدثنا وفاته حين إلى بغداد واستوطن المسند وصنف البالد تلك شيوخ عن وكتب ومصر الشام
 أبو الكوفى القطيعي سلمة بن إسحاق حدثنا األصبھاني المقرئ بن بكر أبو أخبرنا بحلوان الدسكري الطيب بن علي

 فقلت الخميس يوم اظفاره يقص الثوري يانسف رأيت قال حباب بن زيد حدثنا موسى بن يوسف حدثنا ببغداد يعقوب
 يقول يوسف بن حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن علي حدثني تؤخر ال السنة فقال الجمعة غدا هللا عبد أبا يا

 الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخبرني ثقة فقال البزاز الكوفى يعقوب أبي هللا عبد بن إسحاق عن الدارقطني سألت
 في الربيع بقطيعة الكوفى سلمة بن إسحاق يعقوب أبو مات اخى كتاب في وجدت قال السكري حمدم بن علي أخبرنا
 بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا شوال من خلون لعشر وثالثمائة سبع سنة

 شوال من خلت عشرة الربع اءاألربع يوم في الكوفى إبراھيم بن إسحاق يعقوب أبو ومات قال اسمع وانا المنادى
  فأكثر المسند صنف الثقات أحد وثالثمائة سبع سنة

 بن وإسحاق الھروي هللا عبد بن إبراھيم سمع بالتوزى المعروف يعقوب أبو محمد بن ديمھر بن إسحاق -  3430
 السكري شرانب بن وعمر البجلي نوح بن وعمر القاضي قانع بن الباقي عبد عنه روى حرب بن وعلي إسرائيل أبي

 القاسم أبو أخبرني المعدلين الشھود واحد المأمونين الثقات من وكان السكري عمر بن وعلي المظفر بن ومحمد
 إسرائيل أبي بن إسحاق حدثنا التوزي ديمھر بن إسحاق يعقوب أبو حدثنا الحربي عمر بن علي حدثنا األزھري
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 إخواني يا سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال عباس بن عن عكرمة حدثنا الكالعي حبيب بن القدوس عبد حدثنا
 أخبرنا السمسار أخبرنا ماله في خيانته من أشد علمه في الرجل خيانة فان بعضا بعضكم يكتم وال العلم في تناصحوا
 أبى كتاب في قرأت وثالثمائة تسع سنة في رأى من بسر مات التوزي ديمھر بن إسحاق ان قانع بن حدثنا الصفار
 ذي من بقين ألربع الثالثاء يوم جارنا التوزي ديمھر بن إسحاق يعقوب أبو توفى العطار جابر بن وعثمان عمر
  الشونيزية في الظھر بعد ودفن وثالثمائة ثمان سنة الحجة

 إلى انتقل ثم بزوغى بقرية ينزل كان األصل مدينى يعقوب أبو إسماعيل بن حاتم بن إبراھيم بن إسحاق - 3431
 صاحب إسماعيل بن حاتم وجده العنزي المثنى بن محمد موسى أبي بنت بن وھو عرباني دور خطيب وكان اعكبر
 بن وإبراھيم بكار بن والزبير األشج سعيد أبى وعن المثنى بن محمد ألبيه جده عن حدث علي بن محمد بن جعفر
 عمر وأبي الدوري وعباس ترقفيال هللا عبد بن وعباس شبة بن وعمر عرفة بن والحسن الجنيد بن هللا عبد

 األوائل أخبار من أشياء فيه يذكر المنير وسماه صنفه كتابا الدقاق بخيت بن هللا عبد بن محمد عنه روى العطاردي
 أخبرنا المقرئ البزوري احمد بن إبراھيم أيضا عنه وروى المعارف من وقطعة األنساب من وطرفا الجاھلية وأيام
 بن إبراھيم بن إسحاق يعقوب أبو حدثنا جدي أخبرنا الدقاق بخيت بن خلف بن هللا عبد بن محمد بن الحسين بن احمد
 أول قال عتيبة بن الحكم أخبرنا سليمان حدثنا خازم بن محمد حدثنا عرفة بن الحسن حدثنا المدني إسماعيل بن حاتم
 لھامان ذلك فذكر شبابك عليك دير ان لك سألته با آمنت أنت ان موسى له قال حيث فرعون بالسواد خضب من

 في ينصل خضاب فكل خضابه نصل أيام ثالثة كانت ولما أيام ثالثة ميعادك موسى له فقال بالسواد ھامان فخضبه
  أيام ثالثة

 حماد بن والحسن السكوني شجاع بن الوليد ھمام أبا سمع األنماطي محمد أبو معن بن بنان بن إسحاق - 3432
 الرفاعي ھشام وأبا المخرمي هللا عبد بن ومحمد إسرائيل أبي بن وإسحاق المروذي اعشج بن ومحمد الحضرمي

 بن محمد بن وموسى المقرئ البواب بن الحسين وأبو الوراق لؤلؤ بن عنه روى مبشر بن وحبيش أشكاب بن وعلي
 عمر بن علي لحسنا أبو أخبرنا األزھري أخبرنا الشرقى بالجانب نصر سويقة يسكن وكان وغيرھم عرفة بن جعفر
 بن علي حدثني بأس به وليس والثالثمائة العشر بعد مات بغدادي األنماطي معن بن بنان بن إسحاق قال الحافظ
 ثقة فقال األنماطي معن بن بنان بن إسحاق عن الدارقطني سألت يقول يوسف بن حمزة سمعت قال نصر بن محمد
  وثالثمائة عشرة اثنتي سنة في مات بنان بن إسحاق ان جعفر نب محمد بن طلحة عن الفتح أبي بن هللا عبد حدثني

 عدى بن هللا عبد عنه روى الضبي عبدة بن احمد عن حدث الضراب يعقوب أبو موسى بن إسحاق - 3433
  ببغداد منه سمع انه وذكر الجرجاني

 بغداد ورد انبارى مؤدبال الكتاني القاسم أبو موسى بن حجاج بن غالب بن محمد بن إبراھيم بن إسحاق - 3434
 محمد موسى وأبي الجھضمي علي بن ونصر العنبري هللا عبد بن وسوار الھروي هللا عبد بن إبراھيم عن بھا وحدث

 الفرج بن احمد عتبة وأبي حنان بن عمرو بن ومحمد الرفاعي ھشام وأبى الصيرفي علي بن وعمرو المثنى بن
 بن وإسماعيل حيويه بن عمر وأبو جعفر بن محمد بن وطلحة حىالجرا الحسن أبو القاضي عنه روى الحمصيين

 إبراھيم بن إسحاق حدثنا المفيد احمد بن محمد حدثنا الوراق علي بن العزيز عبد أخبرني وغيرھم زنجى بن محمد
 أبي عن مجاھد عن زياد أبي بن يزيد عن عوانة أبي عن أبي حدثنا العنبري هللا عبد بن سوار حدثنا ببغداد الكتاني

 البرقاني بكر أبو أخبرنا جل و عز هللا في والبغض هللا في الحب قال أفضل العمل أي هللا رسول يا قلنا قال ذر
  ثقة األنباري غالب بن محمد بن إبراھيم بن إسحاق قال الخزاز العباس بن محمد حدثني

 ابنى وعثمان بكر وأبا النرسي حماد بن األعلى عبد سمع الجالب يعقوب أبو الخليل بن إبراھيم بن إسحاق -  3435
 الحسن وأبو الحوشى هللا وعبيد الخرقي جعفر بن العزيز عبد عنه روى ماسرجس بن عيسى بن والحسن شيبة أبي
 وكان شاھين بن حفص أبو الشخير بن هللا عبيد بن ومحمد عرفة بن جعفر بن محمد بن وموسى المقرئ البواب بن
 الجالب الخليل بن إبراھيم بن إسحاق حدثنا الواعظ احمد بن عمر أخبرنا القرشي الملك عبد بن محمد أخبرنا ثقة
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 بكر أبي بن الرحمن لعبد نفس يقول مليكة أبي بن سمعت قال الورد بن الجبار عبد حدثنا حماد بن األعلى عبد حدثنا
 شاتان سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو قال ما ولكن هللا معاذ قالت جزورا عنه عقى المؤمنين أم يا لعائشة فقيل بغالم

 يوم الجالب الخليل بن إسحاق يعقوب أبو مات حيويه بن عمر أبو قال قال الجوھري علي بن الحسن أخبرنا مكافأتان
  وثالثمائة عشرة أربع سنة شعبان غرة وذلك يوسف بن محمد عمر أبو عليه وصلى األربعاء يوم ودفن الثالثاء

 منصور بن إسحاق سمع بلخ ساكني من النيسابوري يعقوب أبو هللا عبد بن العباس بن حمدان بن إسحاق -  3436
 الخرقي سنان بن وأحمد العتكي عمار بن وسھل العسقالني احمد بن وعيسى نوح بن وحم رافع بن ومحمد الكوسج
 من عنه فروى بھا وحدث بغداد وورد والمعرفة الفھم أھل من وكان الداربجردى عيسى أبي بن الحسن بن وعلي
 بھا فتوفى بلخ إلى عاد انه وقيل حيويه بن عمر وأبو المظفر بن ومحمد الھاشمي إسحاق بن موسى بن هللا عبد أھلھا
 أبو حدثنا العباس بن حمدان بن إسحاق حدثنا المظفر بن محمد أخبرنا العبدي الحسن بن محمد بن علي أخبرنا
 عن الحسن عن جحادة بن محمد عن جعفر أبي بن الحسن حدثنا جابر أبو حدثنا النيسابوري حماد بن الفضل العباس
 قال مرة سبعين أتموھا فقال فاستغفرنا استغفروا فقال مسير في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا قال أنس

 اال مرة نسبعي يوم كل في استغفر امة وال عبد من ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال مرة سبعين فأتممناھا
 علي بن محمد أخبرني ذنب سبعمائة من أكثر والليلة اليوم في عمل امة أو عبد خاب وقد ذنب سبعمائة له هللا غفر

 عن كتبنا يقول الحافظ علي بن الحسين علي أبا سمعت قال النيسابوري محمد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ
  غرائب عنده ثقة شيخ وھو ببغداد النيسابوري حمدان بن إسحاق

 بھا الجامع امام وكان تنيس واستوطن وتنيس بمصر حدث الكاغدى يعقوب أبو جعفر بن احمد بن إسحاق - 3437
 وغير الجرجاني عدى بن هللا عبد عنه روى وطبقتھما الدورقي إبراھيم بن ويعقوب األشج سعيد أبي عن وحدث
 إسحاق عن الدارقطني سألت يقول يوسف بن حمزة عتسم قال نصر بن محمد بن علي حدثني المصريين من واحد
 حدثنا أوھام حديثه وفي عليه يثنون رأيتھم فقال بمصر حدث البغدادي الكاغدى يعقوب أبي جعفر بن احمد بن

 قال يونس بن سعيد أبو حدثنا مسرور بن محمد بن الواحد عبد حدثنا األزدي الرحمن عبد بن محمد أخبرنا الصوري
  وثالثمائة عشرة خمس سنة رجب في بدمياط توفى وحدث مصر إلى قدم بغدادي القطان جعفر بن احمد بن إسحاق

 قدم الكوفة أھل من مروان بن محمد بن جعفر أخو وھو الغزال العباس أبو مروان بن محمد بن إسحاق - 3438
 المظفر بن ومحمد ميالھاش موسى بن هللا وعبد الحرة زوج جعفر بن محمد عنه روى أبيه عن بھا وحدث بغداد
 وغيرھم السكري عمر بن وعلي الشخير بن هللا عبيد بن ومحمد حيويه بن عمر وأبو الوراق إسماعيل بن ومحمد
 القطيعي جعفر أبي بن احمد أخبرنا بحديثھما يحتج ممن ليسا مروان بن محمد ابنا وإسحاق جعفر الدارقطني وقال
 حدثنا ببغداد عشرة ثالث سنة الغزال مروان بن محمد بن إسحاق أخبرنا ىالكوف المطلب بن هللا عبد بن محمد أخبرنا
 عليه هللا صلى هللا رسول عن هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن موسى بن عمر عن ھراسة بن إبراھيم حدثنا أبي
 محمد الحسين أبو حدثنا البرقاني بكر أبو أخبرنا استثنى فقد هللا شاء ان فقال يمين على حلف من قال سلم و

 يتكلمون كانوا فقال عنه الحجاجى وسألت البرقاني قال الكوفى مروان بن محمد بن إسحاق أخبرنا إمالء الحجاجى
 حماد بن احمد بن محمد الحسن أبا ان يخبرنى الكوفة من المعدل الحسين بن محمد بن محمد طاھر أبو الي كتب فيه
 يوم الغزال مروان بن محمد بن إسحاق العباس أبو مات فيھا وثالثمائة عشرة ثماني سنة قال حدثھم الحافظ سفيان بن

 وال يقرأ يحسن ليس وكان السنين في الكوفة إلى ويقدم بالرقة مقامه أكثر وكان األول ربيع من خلون ألربع الخميس
 اإلمالء في منه بهفيكت أبيه كتاب في زعم عنده من السماع له يخرج عقدة بن العباس أبا يعنى سعيد بن وكان يكتب
  اعلم فا عسر بعد الشيء يرينى فكان سماعه من شيئا أرى ان اشتھى سعيد البن وقلت عليه ويقرأ

 بن محمد ابنه عنه روى البزاز يزيد بن سعدان عن حدث القطيعي طارق بن عيسى بن محمد بن إسحاق -  3439
  إسحاق



63 
 

 روى هللا عبد بن خراش عن حدث المؤذن يعقوب أبو سىمو بن إبراھيم بن إسحاق بن يعقوب بن إسحاق -  3440
 حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا األزھري أخبرنا النجار العباس بن جعفر بن ومحمد الدارقطني الحسن أبو عنه
 موالي حدثني قال هللا عبد بن خراش حدثنا المؤذن موسى بن إبراھيم بن إسحاق بن يعقوب بن إسحاق يعقوب أبو
 قال قال وبإسناده حدثه إذا ألخيه األخ ينصت ان المروءة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الكم بن أنس
 أنس عن خراش عن وعنده نعله شسع انقطع إذا ألخيه األخ يقف ان المماشاة حسن من سلم و عليه هللا صلى النبي
  أحاديث عدة

 بن محمد عن بھا وحدث بغداد سكن الرملي عيسى أبو سلمة يأب بن هللا عبد بن سعيد بن موسى بن إسحاق - 3441
 عنده وكان السجستاني داود وأبي الصنعاني الطبيب بن احمد بن والحسن البيروتي الوليد بن وعباس الحمصي عوف
 حفص وأبو دينار بن احمد بن والحسين الھاشمي موسى بن هللا عبد العباس أبو عنه روى السنن كتاب داود أبي عن
 حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن علي حدثني الجريري زكريا بن والمعافى القواس عمر بن ويوسف شاھين بن
 أبي بن هللا عبيد حدثني ثقة فقال الرملي عيسى أبي سعيد بن موسى بن إسحاق عن الدارقطني سألت يقول يوسف بن

 في مات الرملي عيسى أبا ان قانع بن ناحدث الصفار أخبرنا السمسار وأخبرنا جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح
  األولى جمادى في قانع بن زاد وثالثمائة عشرين سنة

 عثمان بن علي عن بھا وحدث بغداد قدم الحلبي القاضي يعقوب أبو يزيد بن احمد بن محمد بن إسحاق - 3442
 الدارقطني الحسن أبو عنه وروى الحافظ طالب أبي بانتقاء عنه الناس كتب الحراني سيف بن وسليمان النفيلي
 يعقوب أبو القاضي حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا الفتح بن علي بن محمد أخبرنا القواس عمر بن ويوسف
 سليمان داود أبو حدثنا وثالثمائة وعشرين إحدى سنة المحرم في علينا قدم الحلبي يزيد بن احمد بن محمد بن إسحاق

 النبي عن أبيه عن عفان بن عثمان بن أبان عن الزناد أبي بن محمد بن عمر حدثنا سالم بن سعيد حدثنا سيف بن
 عن عثمان بن عمر بن عاصم عن محمد بن عمر حدثنا وقال ينكح وال ينكح ال المحرم قال سلم و عليه هللا صلى
 عنه يروه لم أبيه عن عفان بن عثمان بن عمر حديث من غريب حديث ھذا عمر بن علي قال ذلك مثل جده عن أبيه
 حديث من غريب قبله والذي سالم بن سعيد غير يروه ولم عنه صھبان بن محمد بن عمر به تفرد عاصم ابنه غير
  سالم بن سعيد غير عنه يروه ولم عنه محمد بن عمر به تفرد أبيه عن عثمان بن أبان عن الزناد أبي

 مسلم بن وعلي الدورقي إبراھيم بن يعقوب سمع الزيات العباس أبو جابر بن الفضل بن محمد بن إسحاق - 3443
 عنه روى البلخي احمد بن وھارون زاج منصور بن وأحمد جنادة بن وسلم البزاز شعيب بن وعلي الطوسي

 عن الفتح أبي بن هللا عبيد حدثني صدوق فقال الدارقطني وذكره وغيرھم القواس ويوسف شاھين وبن الدارقطني
 في مات الفضل بن محمد بن إسحاق ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار وأخبرنا جعفر بن محمد بن طلحة
  األولى جمادى من بقين لعشر الخميس يوم في مات غيرھما قال وثالثمائة وعشرين اثنتين سنة

 بن علي أخبرنا الفقيه األبھرى بكر أبو عنه روى عرفة بن الحسن عن حدث الغزال هللا عبد بن إسحاق -  3444
 ببغداد الغزال هللا عبد بن إسحاق حدثنا األبھرى صالح بن محمد بن هللا عبد بن محمد حدثنا المالكي الحسن بن محمد
 السامري إدريس بن علي أخبرنا النرسي حسنون بن احمد بن محمد بن احمد نصر أبو وأخبرني الشرقى الجانب في
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن افعن عن عبيد بن يونس عن ھشيم حدثنا عرفة بن الحسن حدثنا قاال
  الغزال حديث لفظ فليتبعه ملي على أحدكم احيل فإذا ظلم الغنى مطل سلم

 عمر عنه روى المقدام بن احمد األشعث أبي عن حدث الصيدالني يعقوب أبو إبراھيم بن محمد بن إسحاق -  3445
 أخبرني المحول بباب منه سمعه انه الثالج بن القاسم أبو وزعم حدوا حديث غير عنده يكن ولم الكتاني إبراھيم بن
 إبراھيم بن محمد بن إسحاق يعقوب أبو حدثنا المقرئ احمد بن إبراھيم بن عمر حدثنا األزھري القاسم أبو

 بن إبراھيم وأخبرنا المقدام بن احمد األشعث أبو حدثنا حماره على راكب وھو دكانى بباب سألته وانا الصيدالني
 عن البناني ثابت عن زيد بن حماد حدثنا األشعث أبو حدثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين حدثنا جعفر بن مخلد
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 ولقد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كف من ألين كان شيئا وال حريرا وال ديباجا بيدي مست ما قال مالك بن أنس
 وال وكذا كذا فعلت لم فعلته لشيء لي قال وال قط اف لي قال ماف سنين عشر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خدمت
 في قرأت الحديث ھذا غير الشيخ عند كان ما عمر قال الصيدالني لحديث واللفظ وكذا كذا تفعل لم لم أفعله لم لشيء
 يوم ولالمح بباب عنه كتبنا الذي الصيدالني إبراھيم بن إسحاق يعقوب أبو توفى العطار جابر بن عثمان كتاب
  وثالثمائة وعشرين خمس سنة صفر من خلون لست الجمعة

 وقال عرفة بن الحسن عن حدثه انه الثالج بن القاسم أبو ذكر يعقوب أبو قابوس بن إبراھيم بن إسحاق - 3446
  وثالثمائة وعشرين سبع سنة من رجب في توفى

 روى عرفة بن الحسن عن وحدث جعفر أم قطيعة يسكن كان الناقد عيسى أبو إسحاق بن محمد بن إسحاق - 3447
 يوسف حدثنا طالب أبي بن الحسن أخبرني الثالج وبن القواس عمر بن ويوسف الجراحى الحسن أبو القاضي عنه
 حسنون بن احمد بن محمد بن احمد نصر أبو وأخبرني الناقد إسحاق بن محمد بن إسحاق حدثنا القواس عمر بن

 أبي عن عمرو بن محمد عن المحاربي حدثنا عرفة بن الحسن حدثنا قاال سامريال إدريس بن علي أخبرنا النرسي
 من وأقلھم السبعين إلى الستين بين ما امتى أعمار سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سلمة
 ثمان سنة في تما الناقد عيسى أبا ان جعفر بن محمد بن طلحة عن الفتح أبي بن هللا عبيد أخبرني ذلك يجوز

  المحرم في وزاد الثالج بن ذكر وكذلك وثالثمائة وعشرين

 الحسين بن وعلي عرفة بن الحسن عن حدث الغزال الفقيه القاسم أبو آزر بن موسى بن إبراھيم بن إسحاق -  3448
 الفرج بن مدوأح الصفار عثمان بن هللا وعبد الثالج وبن القواس يوسف عنه روى العوفي سعد بن ومحمد أشكاب بن
 كتاب في وقرأت وثالثمائة وعشرين تسع سنة من صفر في مات انه بخطه قرأت فيما الثالج بن وذكر الحجاج بن

  ومائتين وأربعين سبع سنة أول في ذكر ما على الغزال آزر بن إسحاق ولد الفياض بن عمر بن علي بن محمد

 قاضى الحميد عبد بن وإبراھيم الموصلي حرب بن علي عن حدث الحلواني علي أبو إبراھيم بن إسحاق -  3449
  بعكبرا منه سمع انه وذكر الجريري سھل بن عمرو بن علي عنه روى حلوان

 انه الثالج بن ذكر جيحون آمل من اآلملى يعقوب أبو إسحاق بن إبراھيم بن إسحاق بن يعقوب بن إسحاق - 3450
  البوسنجي دسعي بن إبراھيم بن محمد عن وحدثھم حاجا بغداد قدم

 األسدي يعقوب أبو هللا عبد بن بالل بن مزيد بن زياد بن عطية بن محمد بن احمد بن إبراھيم بن إسحاق - 3451
 عبد عنه روى وطبقته القاضي يعقوب بن يوسف عن وبمصر بھا وحدث تنيس نزل الحداد بن بكر أبى أخو وھو
  الحافظ المصري سعيد بن الغني

 بن إسماعيل أخبرنا تاريخه في السلمي الرحمن عبد أبو ذكره الصوفي بكر أبو لجليلا عبد بن إسحاق -  3452
 صحب البصرة نزيل بكر أبو البغدادي الجليل عبد بن إسحاق قال السلمي الحسين بن محمد أخبرنا الحيري احمد
  إليه ينتمون أصحاب بالبصرة وله ببغداد وأقرانه الجنيد

 وسمع ومائتين وستين خمس سنة في ولد البزاز الحسن أبو الفضيل بن هللا عبد بن عبدوس بن إسحاق - 3453
 إسحاق أبو عنه روى الكديمي العباس وأبا التمتام غالب بن ومحمد أسامة أبي بن والحارث النرسي هللا عبيد بن احمد

 بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا ثقة وكان الدقاق طاھر أبي بن احمد بن ومحمد جعفر بن مخلد بن وإبراھيم الطبري
 البزاز الفضيل بن هللا عبد بن عبدوس بن إسحاق الحسن أبو أخبرنا الدقاق طاھر أبي بن احمد بن محمد بن احمد
 عن ھالل بن حميد عن السعدي نعامة أبو أخبرنا ھارون بن يزيد حدثنا أسامة أبي بن الحارث حدثنا عليه قراءة
 ان فقلت بشير قال كله خير الحياء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال حصين بن عمران عن كعب بن بشير
 عرفتك ما أحدثك اال بالمعاريض وتجيبنى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن أحدثك فقال عجزا منه وان ضعفا منه
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 هللا عبد بن احمد بن الحسن أخبرني وحدث سكن حتى به يزالوا فلم وانه وانه الھوى طيب انه نجيد أبا يا فقالوا
 خمس سنة شعبان من النصف في عبدوس بن إسحاق الحسن أبو مات قال المقرئ بن احمد بن علي أخبرنا الصوفي
  وثالثمائة وأربعين

 الحربي الحسن بن إسحاق عن وحدث جدار بنى قطيعة يسكن وكان النعمانى يعقوب أبو إبراھيم بن إسحاق -  3454
 النعمانى إبراھيم بن إسحاق أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا به بأس ال انوك رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا
 اخى فروة أبي بن هللا عبد بن يونس عن الجعفي سعد بن مسعود حدثنا داود بن موسى حدثنا الحربي إسحاق حدثنا
 تعلموا أخي وبنى بني يا أخيه وبنى لبنيه يقول علي بن الحسن كان قال سعد بن شرحبيل عن فروة أبي بن إسحاق
 الھاشمي دودان بن الفضل أبي بخط قرأت بيته في وليضعه فليكتبه يرويه قال أو يحفظه ان منكم يستطع لم فمن العلم
  وثالثمائة وأربعين خمس سنة شوال في النعمانى يعقوب أبو توفي

 بھا فيحدث بغداد إلى كاذة قريته من يقدم كان الكاذى الحسين أبو إبراھيم بن محمد بن احمد بن إسحاق - 3455
 سليم بن وإسحاق الكديمي العباس وأبي القاضي حماد بن الھيثم بن ومحمد الطباع بن يوسف بن محمد عن روى
 بشران بن الحسين وأبو رزقويه بن الحسن أبو عنه حدثنا ثعلب العباس وأبى حنبل بن احمد بن هللا وعبد الختلي
 محمد حدثنا الكاذى احمد بن إسحاق أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا ھدبالز رزقويه بن لنا ووصفه ثقة وكان
 عباس بن عن جبير بن سعيد عن إسحاق أبي عن الزيات حمزة أخبرنا محمد بن حجاج حدثنا الطباع بن يوسف بن
 لو موسى وعلى ليناع هللا رحمة فقال بنفسه بدأ األنبياء من أحدا ذكر إذا كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان أبي عن
 عذرا لدنى من بلغت قد تصاحبنى فال بعدھا شيء عن سألتك ان قال ولكنه العاجب العجب ألبصر صاحبه مع لبث
 من خلت لليلة األربعاء يوم الكاذى محمد بن احمد بن إسحاق الحسين أبو توفي الفوارس أبى بن محمد قال مثقلة
  مات قريته كاذةوب قلت وثالثمائة وأربعين ست سنة من شعبان

 بن أسامة بن جارية بن علي بن جارية بن علي بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن إبراھيم بن إسحاق - 3456
 األنصاري الحسين أبو مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن كلفة بن حجبا بن حريش بن كعب بن مالك بن قيس

 خمس سنة في مسرور بن الفتح أبو عنه تبك شعبة بن محمد بن الحسن عن بھا وحدث مصر سكن األوسي
 ومائتين وثمانين أربع سنة شعبان في األنصار ربض في ببغداد ولدت الحسين أبو لي قال وقال وثالثمائة وخمسين
  ثقة وكان

 محمد بن وجعفر البصري الحباب بن الفضل خليفة أبا سمع النعالي يعقوب أبو إسحاق بن محمد بن إسحاق -  3457
 محمد بن وأحمد العكبري ذريح بن صالح بن ومحمد ناجية بن محمد بن هللا وعبد البغوي ھاشم بن وإبراھيم الفريابي

 وأبو الفوارس أبي بن احمد بن والحسن البرقاني بكر أبو عنه حدثنا المدائني إسحاق بن هللا وعبد الخيشى دالن بن
 فقال النعالي إسحاق عن اسمع وانا البرقاني بكر أبو سئل المقرئ بكير بن عمر بن ومحمد النعالي دوما بن علي

 أربع سنة النحر يوم وھو السبت يوم النعالي محمد بن إسحاق يعقوب أبو توفى الفوارس أبي بن محمد قال صدوق
  مأمونا ثقة شيخا وكان وثالثمائة وستين

 بغداد قدم المعدل يالنيسابور يعقوب أبو طريف بن قبيصة بن محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق - 3458
 الدارقطني عنه روى وغيرھما األصم يعقوب بن محمد العباس وأبي آبادي المحمد الحسن بن محمد عن بھا وحدث
 بن إسحاق يعقوب أبو أخبرنا البزاز علي بن الفرج بن محمد بكر أبو أخبرني البزاز الفرج بن محمد عنه وحدثنا
 بن احمد بن الحسن حدثنا قال إسماعيل بن مالك بن حمدون بن محمد هللا عبد أبو حدثنا النيسابوري إسحاق بن محمد

 قال عمر بن عن نافع عن سعد بن الليث حدثنا إبراھيم بن النون ذو حدثنا رسالن بن صالح بن احمد حدثنا المبارك
  الكافر وجنة المؤمن سجن الدنيا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 الشيباني يعقوب أبو عطاء بن النعمان بن العزيز عبد بن عامر بن سفيان بن الحسن بن سعد بن إسحاق -  3459
 خزيمة بن إسحاق بن ومحمد السراج إسحاق بن محمد وعن سفيان بن الحسن جده عن بھا وحدث بغداد قدم النسوي
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 عبد بن طاھر عنه اوحدثن الدارقطني بانتخاب عنه الناس كتب الحمصي يوسف بن وتميم الكوفى زيدان بن هللا وعبد
 وعبد النجار هللا عبيد بن محمد بن هللا وعبيد العتيقي محمد بن وأحمد البرمكي عمر بن وإبراھيم الحصرى العزيز
 علينا قدم ثقة شيخ سعد بن إسحاق التنوخي لي قال وغيرھم التنوخي المحسن بن وعلي األموي محمد بن الغفار
 وسمعته السلولي بدرب الكبير المسجد في وحدث الربيع قطيعة في زلون وثالثمائة وسبعين إحدى سنة في حاجا
 عبد بن محمد أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرني ومائتين وتسعين ثالث سنة من رمضان شھر في مولدي يقول
  ائةوثالثم وسبعين أربع سنة بنسا توفى سفيان بن الحسن بن سعد بن إسحاق ان بلغني قال النيسابوري الحافظ هللا

 أھل من بالجبنى ويعرف الخطيب المھلبي إبراھيم أبو نوح بن محمد بن حمدان بن محمد بن إسحاق - 3460
 بن ومحمد المعلم يعقوب بن محمد بن هللا وعبد المروزي حمدويه بن محمد عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم بخارى
 أخو لنا وذكر الخالل أخو محمد بن والحسين ھرياألز القاسم أبو عنه حدثنا وغيرھم بالل بن وحامد كاتب بن صابر
 أخبرنا حنيفة أبي مذھب على الفقھاء أحد وكان قال وثالثمائة وثمانين ثمان سنة في ببخارى منه سمع انه الخالل

 عبد بن هللا عبد بن احمد بن محمد الفضل أبو الوزير حدثنا حاجا قدم حمدان بن محمد بن إسحاق حدثنا األزھري
 جريج بن عن مريم أبي بن نوح أخبرنا نصر بن سويد حدثنا الحسن أبو حاتم بن روح بن احمد حدثنا لسلميا المجيد
 ومن أخيه سؤر من الرجل يشرب ان التواضع من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عطاء عن

 بن ھناد أخبرنا حسنة سبعون له وكتب خطيئة سبعون عنه ومحيت درجة سبعون له رفعت أخيه سؤر من شرب
 بن حمدان بن محمد بن إسحاق إبراھيم أبو توفى قال ببخارى الحافظ الغنجار هللا عبد أبو أخبرنا النسفي إبراھيم
  وثالثمائة وتسعين خمس سنة القعدة ذي من يوم أول الجمعة يوم الخطيب نوح بن محمد

 إسحاق أبى بابن ويعرف نيسابور نزيل الجرجاني محمد بوأ شريح بن علي بن احمد بن إبراھيم بن إسحاق - 3461
 الصفار هللا عبد بن ومحمد األصم العباس وأبي الرازي سعيد بن احمد بن محمد عن بھا وحدث بغداد قدم الكيال

 القاضي يعقوب بن علي بن محمد أخبرنا العتيقي محمد بن وأحمد الواسطي العالء أبو القاضي عنه حدثنا األصبھاني
 قدم الكيال إسحاق أبي بابن المعروف الجرجاني شريح بن علي بن احمد بن إبراھيم بن إسحاق محمد أبو برناأخ

 بن العباس حدثنا بنيسابور الرازي سعيد بن احمد بن محمد جعفر أبو حدثنا البقال بن بكر أبي بفائدة الحج علينا
 ان عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن وھب بن وھب حدثنا الدمشقي مسلم بن السالم عبد حدثنا حمزة
  هللا اال اله ال قال من على وصلوا هللا اال اله ال قال من خلف صلوا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 وأربعمائة خمس سنة في حاجا بغداد قدم بالصفار ويعرف البخاري نصر أبو شيث بن احمد بن إسحاق - 3462
 علي بن الحسن عنه حدثني السمرقندي مجاع بن جبريل صاحب الكشانى إسماعيل بن مداح بن نصر عن بھا وحدث

  خيرا عليه وأثنى المذھب بن محمد بن

 األصم العباس أبى عن بھا وحدث بغداد قدم النيسابوري هللا عبد أبو يعقوب بن يوسف بن محمد بن إسحاق - 3463
  الحنبلي الفراء بن يعلى أبو عنه حدثني

 أبى عن السماع معنا يحضر كان الواسطي التمار العالء أبو إبراھيم بن إسحاق بن محمد بن سحاقإ -  3464
 بن هللا ھبة وعن البصري التمار موسى بن محمد بن علي عن أحاديث حفظه من وأخبرنا قديما رزقويه بن الحسن
 حدثنا وأربعمائة ثمان سنة في مارالت محمد بن إسحاق العالء أبو حدثنا به بأس ال وكان الموصلي الحسن بن موسى
 بن احمد يعلى أبو حدثنا بالموصل قتيل بابن المعروف المزني محمد بن الحسن بن موسى بن هللا ھبة الحسن أبو
 هللا رسول قال قال مالك بن أنس حدثنا الضبي سليم بن سعيد حدثنا األبلى فروخ بن شيبان حدثنا المثنى بن علي
  العاصف الريح في الشجر من الورق يتناثر كما تتناثر الماء على الماء فاسق ذنوبك كثرت اإذ سلم و عليه هللا صلى

 الباقرحي بابن المعروف الفضل أبو حمران بن سھل بن مخلد بن جعفر بن مخلد بن إبراھيم بن إسحاق -  3465
 صدوقا وكان يسيرا شيئا نهع كتبنا األبھرى هللا عبد بن محمد بكر وأبا سفيان بن الحسن بن سعد بن إسحاق سمع
 شھر من خلون لخمس الجمعة ليلة في ولدت فقال مولده عن وسألناه هللا عبيد أبي مربعة في الشرقى بالجانب يسكن
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 تسع سنة اآلخر ربيع شھر من والعشرين الرابع الخميس يوم في ومات وثالثمائة وستين خمس سنة من األول ربيع
 سيدنا على هللا وصلى طھمان بن أيوب وأوله هللا شاء ان السابع المجلد ويليه ادسالس المجلد تم وأربعمائة وعشرين
  وسلم وصحبه آله وعلى محمد

 سوار بن شبابة عنه روى طالب أبي بن علي أدرك المدائن أھل من الثقفي عطاء أبو طھمان بن أيوب -  3466
 نصر بن سعدان حدثنا السراج إسحاق بن محمد ناحدث المزكي محمد بن إبراھيم حدثنا رزق بن أحمد بن محمد أنبأنا
 حين طالب أبي بن علي رأى أنه الثقفي طھمان بن أيوب عطاء أبو حدثنا الفزاري عمر أبو سوار بن شبابة حدثنا
  صلى ثم رؤوسھا فقطع القبلة في التي بالتماثيل أمر بالمدائن اإليوان دخل

 طلق بن وقيس كثير أبى بن ويحيى الغبري كثير أبي عن حدث قاضيھم اليمامي يحيى أبو عتبة بن أيوب -  3467
 وقال العجلي صالح بن هللا وعبد القاضي يوسف وأبو شاذان عامر بن وأسود القاسم بن ھاشم النضر أبو عنه روى
 حفظه من يحدث فكان كتبه معه يكن ولم بغداد قدم لين فيه عتبة بن أيوب يقول أبي سمعت حاتم أبي بن الرحمن عبد
 أسود حدثنا العوفي سعد بن محمد حدثنا القاضي كامل بن محمد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا فيغلط التوھم على
 و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال عباس بن عن عطاء عن كثير أبي بن يحيى عن عتبة بن أيوب حدثنا عامر بن
 محمد بن عمر حدثنا الحسن بن إبراھيم بن أحمد أخبرنا الدقاق محمد بن الحسن بن علي أخبرني الغرر بيع عن سلم
 وقال الحديث ضعيف عتبة بن أيوب حنبل بن أحمد هللا عبد أبو قال قال إسحاق بن حنبل حدثنا الصابوني شعيب بن
 بن موسى أخبرنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا كثير أبي بن يحيى حديث يقيم ال أنه إال ثقة عتبة بن أيوب آخر موضع في

 بن أيوب عن وسئل المديني بن ھو عليا سمعت قال شيبة أبي بن عثمان بن محمد حدثنا العطار النضر بن إبراھيم
 أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد بن علي أخبرني ضعيفا أصحابنا عند كان فقال اليمامي عتبة
 اليمامي عتبة بن أيوب عن أباه يعني وسألته قال مدينيال بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد
 أبو حدثنا الواسطي أحمد بن سھل حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا فضعفه
 البرقاني بكر أبو أخبرنا الصدق أھل من وھو الحفظ سيئ وكان ضعيف عتبة بن أيوب قال علي بن عمرو حفص
 زرعة أبا سمعت قال البرذعي عمر بن سعيد حدثنا النجم بن طاھر بن أحمد حدثنا األردبيلي موسى بن يعقوب حدثنا
 أخبرنا جعفر أبي بن أحمد أخبرنا أصح باليمامة حديثه ويقال ضعيف عتبة بن أيوب عن العراق أھل حديث يقول
 األشعث بن سليمان داود أبا عتسم قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد
 هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبيد أخبرني موته تقادم الكتاب صحيح كان عتبة بن أيوب يقول

 بأس ال عتبة بن أيوب معين بن يحيى زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا األزھري محمد بن جعفر حدثنا الشافعي
 أحمد أخبرنا المصري سليمان بن أحمد بن علي أخبرنا المظفر بن محمد أخبرنا األنماطي هللا عبد بن أحمد أخبرنا به
 الصيمري علي بن الحسين أخبرني ضعيف عتبة بن أيوب يقول معين بن يحيى سمعت قال مريم أبي بن سعد بن

 قال معين بن يحيى احدثن زھير بن أحمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا
 قال الحديث ضعيف عتبة بن وأيوب يحيى قال حديثه يضعف كان عتبة بن أيوب يقول مظفرا كامل أبا وهللا سمعت

 عبد بن علي أخبرني بشيء حديثه ليس عتبة بن أيوب يقول أخرى مرة معين بن يحيى وسمعت يقل أولم كامل بن
 بن محمد جدي كتاب في وجدت قال الزھري محمد بن الرحمن عبد نب هللا عبيد الفضل أبو أخبرنا الطاھري العزيز
 المھندس إسماعيل بن محمد بن أحمد أخبرنا البصري رباح بن يوسف وأخبرنا معين بن يحيى عن سعد بن هللا عبيد

 أخبرنا ضعيف عتبة بن أيوب قال معين بن يحيى عن صالح بن معاوية حدثنا قال الدوالبي بشر أبو حدثنا بمصر
 بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري علي بن لحسنا

 بن أيوب قال عتبة بن أيوب أو إبان بن محمد إليك أحب أيما أسمع وأنا معين بن ليحيى الغالبي بن قال قال الجنيد
 بكر بن الوليد حدثنا الدقاق طاھر بن محمد بن مزةح أخبرنا القوي بذاك ليس ضعيف وأيوب منه إلي أحب عتبة

 أبي حدثني صالح بن هللا عبد بن أحمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن أحمد بن علي حدثنا األندلسي
 خميرية بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا بالقوي وليس حديثه يكتب اليمامة قاضي عتبة بن أيوب قال
 بن العزيز عبد محمد أبو حدثنا ضعيف اليمامي عتبة بن أيوب عمار بن قال قال دريس بن الحسين أخبرنا ويالھر
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 السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد ھاشم أبو حدثنا الميداني جعفر بن الوھاب عبد حدثنا بدمشق الكتاني علي بن أحمد
 أبو أخبرنا ضعيف اليمامي عتبة بن أيوب قال وزجانيالج يعقوب بن إبراھيم حدثنا العصار عيسى بن القاسم حدثنا
 بن مسلم سمعت قال أسمع وأنا عبدان بن مكي على قرئ يقول الجوزقي هللا عبد بن محمد سمعت قال العبدوي حازم

 درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا القطان الفضل بن حدثنا الحديث ضعيف عتبة بن أيوب يحيى أبو يقول الحجاج
 بحديثھما نفرح ال ضعيفين عتبة بن أيوب وحدثنا جابر بن محمد حدثنا الوليد أبو حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا

 أبو عتبة بن أيوب قال البخاري حدثنا فارس بن أحمد أبو حدثنا المستملي إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن وأخبرنا
 شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن دأحم أخبرنا البرقاني أخبرنا لين عندھم اليمامة قاضي يحيى

 مھران بن مسلم أبو أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرني الحديث مضطرب عتبة بن أيوب قال أبي حدثنا النسائي
 كثير أبي بن يحيى عن عتبة بن أيوب عن محمد بن صالح علي أبا سألت قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا
 إبراھيم بن محمد الفتح أبو أخبرنا المقرئ طلحة بن علي أخبرنا الحديث ضعيف اليمامة قاضي عتبة بن أيوب فقال

 عتبة بن أيوب قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي داود بن محمد بن محمد حدثنا الطرسوسي
 أبي بن يحيى عن عتبة بن أيوب قولي الدارقطني الحسن أبا سمعت قال البرقاني أخبرنا جدا الحديث ضعيف اليمامي
 بن أيوب يعني أقوى ھذا ال قال جابر بن أيوب مثل ھو له قيل شيخ به يعتبر أخرى مرة وقال يترك يمامي ھو كثير
  أقوى عتبة

 روى الشامي مكحول عن بھا وحدث بغداد قدم الدمشقي وقيل اليمامي الحنفي عمرو أبو مدرك بن أيوب - 3468
 قال الصوفي سليمان بن زياد أبو أخبرنا األھوازي أحمد بن الحسن بن محمد أخبرنا الترجماني إبراھيم أبو عنه
 واثلة عن مكحول عن مدرك بن أيوب حدثنا إبراھيم بن إسماعيل الترجماني حدثنا البغدادي ھارون بن الفضل حدثنا
 عن العرق يمسح أن بأس وال صالته نم يفرغ حتى جبھته الرجل يمسح ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 بن محمد أخبرنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا عينيه بين السجود أثر دام ما عليه تصلي المالئكة وإن صدغيه
 بن أيوب عن معين بن يحيى سألت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس
 أخبرنا قال األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا بشيء ليس عنه وكتبت رأيته قد يمامي ھنا ھا كان كذاب فقال مدرك
 الرازي حدثنا الصيمري وأخبرنا يحيى سمعت قال عباس حدثنا مرابا بن سعيد بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد
 بشيء ليس الحنفي مدرك بن أيوب يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن أحمد حدثنا الحسين بن محمد حدثنا
 درستويه بن جعفر حدثنا الفزاري مسعدة بن محمد بن أحمد حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثني البرقاني أخبرنا
 قال مكحول عن يحدث مدرك بن أيوب له وقيل معين بن يحيى سمعت قال محرز بن القاسم بن محمد بن أحمد حدثنا
 قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا قال سعيد بن حمدأ حدثنا البرقاني أخبرنا يكذب كان
 أخبرنا مھران بن مسلم أبو أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرنا الحديث متروك مكحول عن يروي مدرك بن أيوب
 الفضل بن أخبرنا ضعيف فقال مدرك بن أيوب عن محمد بن صالح علي أبا سألت قال النسفي خلف بن المؤمن عبد

  ضعيف مدرك بن وأيوب قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا القطان

 علي عنه روى مھدي بن الرحمن وعبد سليمان بن فضيل سمع البصرة أھل من المقرئ المتوكل بن أيوب - 3469
 بغداد قدم أنه البزار شامھ بن خلف وذكر القطيعي يحيى بن ومحمد شاذان بن وعيسى معين بن ويحيى المديني بن

 بن أحمد حدثنا العباس بن محمد حدثني البرقاني بكر أبو أخبرنا هللا شاء إن خلف أخبار في بذلك الخبر نسوق ونحن
 بن يحيى سمعت قال محرز بن القاسم بن محمد بن أحمد حدثنا درستويه بن جعفر حدثنا الفزاري مسعدة بن محمد
 الرحمن عبد أخبرنا المؤدب الكريم عبد بن الباقي عبد أخبرنا البصراء القراء من لالمتوك بن أيوب كان يقول معين
 ثقة المتوكل بن أيوب كان المديني بن علي قال قال جدي حدثنا يعقوب بن أحمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن

 بن عمر حدثنا لطناجيريا الفرج أبو أخبرني ثقة المتوكل بن أيوب قال الدارقطني الحسن أبي عن األزھري أخبرني
 بن أيوب مات يقول السجستاني حاتم أبا سمعت يقول األشعث بن سليمان بن هللا عبد سمعت قال الواعظ أحمد

  مائتين سنة المتوكل
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 الطوسي مسروق بن محمد بن أحمد عنه حكى كرامات صاحب وكان الزھاد أحد الحمال سليمان أبو أيوب - 3470
 وأخبرنا بغدادي وھو عجيبة كرامات له المجتھدين العباد من الحمال أيوب يقول افظالح نعيم أبا سمعت وغيره

 أبو كنيته المخرم في ينزل بغداد مشايخ قدماء من الحمال أيوب قال السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا الحيري إسماعيل
 محمد منصور أبو أخبرنا هللا عبد بن سھل صحبه وبشر السري أقران ومن وأورعھم المشايخ أجل من وھو سليمان

 حدثنا القاضي محمد بن علي حدثنا القزويني محمد بن الحسن بن علي حدثنا بھمذان البزاز العزيز عبد بن عيسى بن
 أراك أن فاشتھى مسألة نفسي في يخطر الحمال أليوب قلت يقول اآلجري خالد بن محمد سمعت قال محمد بن جعفر
 أخبرنا فيجيبني فأسأله كارته كتفه وعلى يدخل فأراه شفتي حركت أردته إذا كنتف قال شفتيك فحرك أردتني إذا قال
 أمشي ال أن نفسي على عقدت يقول الحمال أيوب سمعت قال خالد بن محمد عن الخالدي جعفر حكى الحافظ نعيم أبو

 العلة فزالت بتوت واستغثت فبكيت أتيت أين من فعلمت عرجة فأخذتني غفلة فمشيت ذاكرا إال أمشي وال غافال
 الوراق علي بن العزيز عبد حدثنا سليما فمشيت الذكر إلى فرجعت فيه غفلت الذي الموضع إلى ورجعت والعرجة
 بن محمد بن أحمد أخبرني يقول الجنيد سمعت قال الخالدي حدثني قال الھمذاني الحسن بن هللا عبد بن علي حدثنا
 علينا يحوم عصفور إذا منازل وسرنا البادية في ظعنا أن فلما الق الحمال أيوب مع حج أنه أصحابه بعض عن وھب
 يده على العصفور فوقع كفه في له ففته خبزا أخذ ثم ھنا ھا إلى جئت قد له فقال إليه فنظر رأسه أيوب فرفع وحولنا
 ففعل صفورالع رجع الغد من كان فلما العصفور فطار اآلن اذھب له قال ثم فشرب ماء له صب ثم منھا يأكل وجعل

  السفر آخر إلى انتھى أن إلى كذلك به يفعل يزل لم ثم األول اليوم في فعل ما مثل أيوب به

 الرحمن عبد بن محمد أخبرنا الصوري علي بن محمد حدثنا العصفري أحمد أبو موسى بن نصر بن أيوب -  3471
 العصفري موسى بن نصر بن أيوب لقا يونس بن سعيد أبو حدثنا مسرور بن محمد بن الواحد عبد حدثنا األزدي
  ومائتين وخمسين ست سنة شعبان من بقين لست الخميس ليلة بھا وتوفي بھا وحدث مصر قدم بغدادي أحمد أبا يكنى

 فسكنھا الرملة إلى انتقل إسحاق بن يحيى أخو وھو سليمان أبو سافري بن إبراھيم بن إسحاق بن أيوب - 3472
 بن ومعاوية الضبي داود بن وموسى القطواني مخلد بن وخالد األنصاري هللا بدع بن محمد عن وبمصر بھا وحدث
 أبي بن وقال الغرباء من جماعة عنه روى عدي بن وزكريا رجاء بن هللا وعبد مسعود بن موسى حذيفة وأبي عمرو
 أخبرنا صدوقا كان الوق فعرفه ألبي وذكرته بالرملة عنه كتبنا البغدادي سافري بن إبراھيم بن إسحاق بن أيوب حاتم
 الحافظ علي بن محمد حدثنا بمرو الجوھري عليك بن عمر بن هللا عبد الرحمن عبد أبو أخبرنا البرقاني بكر أبو

 الجمل أبو محمد بن أيوب حدثنا الغداني رجاء بن هللا عبد حدثنا بالرملة بغدادي سافري بن إسحاق بن أيوب حدثنا
 في إال احرام المرأة على ليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد حدثنا
 الصوري حدثنا موقوفا يرويه وغيره ضعيفا وكان الجمل أبي غير يرفعه لم الدارقطني قال البرقاني قال وجھھا
 أبا يكنى سافري بن إسحاق بن أيوب قال يونس بن سعيد أبو حدثنا مسرور بن حدثنا الرحمن عبد بن محمد أخبرنا
 بھا فأقام دمشق إلى وقدم بغداد سكن مروزي ويقال بغدادي إنه يقال إخباريا وكان بھا وحدث مصر قدم سليمان
 وكان فمطله األخبار من عنه يكتبه شيء في حميد أبو وسأله دعارة خلقه في وكان دمشق من مصر إلى قدومه وكان
 أعلمه عنك حديثا أخط لم إذ... ...  مددا له فينا إحسانه زال ما...  عددا له نحصي ال  الحمد...  إليه فكتب شاعرا

 فسوف... ...  شردا قد قال ولما البعير عن...  وقصته خوات أحاديث إال... ...  مجتھدا عنك لغيري كتبت وال... 
 أصبح ما...  نعم من عريت ال سليمان أبا...  أيضا وله...  أبدا بعدھا لشيء أعود وال...  كتبي من شئت إن أخرجھا
 فابعث... ...  بالذنب يأت لم كمن المسيء ليس...  اساءته بانت كم تجعلني ال... ...  جدب وفي خصب في الناس
 ومائتين وخمسين تسع سنة بدمشق توفي يونس بن قال...  الكتب من يبقى لما نجد كيما...  ننسخه الجزء بذاك إلينا
  ومائتين ستين سنة اآلخر ربيع شھر من بقيت ليلة عشرة إلحدى األحد يوم مشقبد توفي آخر موضع في وقال

 بن وإسحاق البصري السكن بن ويحيى الضرير معاوية أبي عن حدث الضرير سليمان أبو الوليد بن أيوب - 3473
 خبرناأ مخلد بن ومحمد المحاملي والقاضي صاعد بن ويحيى الشكلي يوسف بن العباس عنه روى األزرق يوسف
 الحداد الوليد بن أيوب حدثنا يده بخط إسماعيل بن الحسين جدي كتاب في وجدت قال المحاملي هللا عبد بن أحمد

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت ھانئ أم عن أبيه عن عروة بن ھشام حدثنا قال معاوية أبو حدثنا الضرير
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 مخلد بن محمد حدثنا الواعظ أحمد بن عمر حدثنا الطناجيري علي بن الحسين أخبرني بركة فانھا الغنم اتخذوا
  المحرم في وزاد مخلد بن بخط قرأت وكذلك ستين سنة الضرير أيوب ومات قال العطار

 العزيز وعبد الحمصي نافع بن الحكم اليمان أبي عن حدث بالصغدي المعروف داود بن سليمان بن أيوب - 3474
 أبو عنه روى الجعد بن وعلي الخواص يزيد بن ويحيى روح بن والربيع إياس أبي بن وآدم الالحوني موسى بن

 وأبو السماك بن عمرو وأبو العسكري حماد بن الرحمن عبد بن هللا وعبد الحكيمي هللا عبد وأبو صاعد بن محمد
 بن أيوب حدثنا يالحكيم إبراھيم بن أحمد بن محمد حدثنا جعفر بن مخلد بن إبراھيم أخبرنا ثقة وكان زياد بن سھل

 عن القرشي عباد عن التميمي سالم بن مصعب حدثنا الخواص زكريا أبو زيد بن يحيى حدثنا الصغدي سليمان
 فقيل قال الوجوه حسان عند الخير اطلبوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن دينار بن عمرو
 بن الحسن أخبرني الحاجة طلب عند الوجه حسن يعني إنما لقا للحاجة قضاء الوجه قبيح رجل من كم عباس البن
 أخبرنا ومائتين وسبعين أربع سنة في الصغدي سليمان بن أيوب مات الدقاق أحمد بن عثمان قال قال بكر أبي

  رمضان في وزاد مثله قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار

 عنبس عن بھا وحدث بغداد سكن المصري البزاز القاسم أبو داود بن سليمان بن أيوب بن يوسف بن أيوب - 3475
 الصوفي كثير بن إبراھيم بن ومحمد األنطاكي يزد بن الوليد وأبي مسلم بن سعيد بن ويوسف القزاز إسماعيل بن

 بن محمد الحسن أبو أخبرنا شاھين بن حفص وأبو األبھري بكر وأبو سفيان بن إبراھيم بن محمد بن عمر عنه روى
 بن أيوب حدثنا إسماعيل بن عنبس حدثنا أيوب بن يوسف بن أيوب القاسم أبو جدي أخبرنا البجلي عمر بن إسماعيل
 في توتا يأكل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال البراء عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن الكوفي مصعب
 الوجه ھذا من أكتبه لم بدني من رأسي لةبمنز مني علي قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن البراء وعن قصعة
 يوسف بن أيوب حدثنا األبھري صالح بن هللا عبد بن محمد بكر أبو أخبرنا الوراق علي بن العزيز عبد حدثني
 عشرة خمس سنة المصري يوسف بن أيوب ومات أبي قال قال الواعظ عمر بن هللا عبد أخبرنا بغداد البزاز

  وثالثمائة

  سإدري اسمه من ذكر

 المدنيان زكريا بن وسعيد سوار بن شبابة عنه روى رباح أبي بن عطاء عن روي المدائني قادم بن إدريس -  3476
  الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد ذلك ذكر

 غراب بن وعلي خليفة بن وخلف الصفار عطية بن يوسف عن حدث العنزي يحيى أبو الحكم بن إدريس -  3477
 منصور أبو أخبرنا عبيد أبو وأخوه المحاملي هللا عبد أبو والقاضي الدباغ زنجي بن محمد بن الحسين عنه روى
 حدثنا قال الضبي إسماعيل بن الحسن حدثنا الدھقان الحسن بن إسماعيل حدثنا الروياني شعيب بن أحمد بن محمد
 أبيه عن ربيعة بن عامر بن هللا عبد عن هللا عبيد بن عاصم عن سفيان عن غراب بن علي حدثنا الحكم بن إدريس
  صائم وھو يتسوك سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت قال

 يحيى عنه روى الحفري داود وأبي الحباب بن زيد عن حدث المخرمي القطان محمد أبو عيسى بن إدريس -  3478
 حدثنا جيريالطنا علي بن الحسين أخبرني بأس به يكن ولم الباغندي محمد بن أحمد ذر وأبو صاعد بن محمد بن

 حدثنا المخرمي عيسى بن إدريس حدثنا الباغندي سليمان بن محمد بن محمد بن أحمد حدثنا الواعظ أحمد بن عمر
 الصالح والسمت الصالح الھدي قال عباس بن عن أبيه عن ظبيان أبي بن قابوس عن سفيان حدثنا الحباب بن زيد

 محمد أبا أن قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار ناأخبر النبوة من جزءا وعشرين خمسة من جزء واالقتصاد
  ومائتين وخمسين ست سنة في مات القطان عيسى بن إدريس

 بن شجاع بدر أبي عن حدث العطار محمد أبو شيرويه بن أبان بن خالد بن يزيد بن جعفر بن إدريس - 3479
 المؤدب الحكم بن محمد بن وجعفر الخطبي يعل بن وإسماعيل السماك بن عمرو أبا عنه روى أحاديث خمسة الوليد
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 يزيد عن عنه الطبراني القاسم أبو روى وقد األحاديث ھذه سوى مسندا شيئا إلدريس البغداديون أصحابنا يعرف وال
 له شيخ عن المصري النحاس بن محمد أبو وروى عدة أحاديث أبان بن العزيز وعبد عبادة بن وروح ھارون بن

 الدارقطني وذكره أعلم فا حديثا ھارون بن يزيد عن جعفر بن إدريس عن البغدادي الثعلبي الفضل بن شعبة اسمه
 العطار يزيد بن جعفر بن إدريس حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا متروك فقال

 حدثنا العطار محمد بن إدريس ثناحد الواسطي الحكم بن أحمد بن محمد بن جعفر حدثنا بكر أبي بن الحسن وأخبرنا
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد حدثنا الوليد بن شجاع بدر أبو
 حدثني قال جعفر بن مخلد بن إبراھيم أخبرنا الناس سائر على كفضلي األدھان سائر على البنفسج فضل إن سلم

 جعفر أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد وأخبرنا العطار جعفر بن إدريس محمد أبو احدثن الخطبي علي بن إسماعيل
 عن عمرو بن محمد حدثنا الوليد بن شجاع بدر أبو حدثنا العطار جعفر بن إدريس حدثنا الحكم بن أحمد بن محمد بن
 أخبرنا ألھلي خيركم وأنا ألھله خيركم خيركم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سلمة أبي
 جعفر بن إدريس حدثني قال علي بن إسماعيل حدثنا الصيرفي علي بن محمد بن أحمد حدثنا العتيقي محمد بن أحمد
  سنين وست مائة فقال سنه عن وسألته

 وداود علي بن وعاصم خلفا سمع ھشام بن خلف صاحب المقرئ الحداد الحسن أبو الكريم عبد بن إدريس - 3480
 بن وسعد معين بن ويحيى حنبل بن وأحمد الزھراني الربيع وأبا الزبيري هللا عبد بن ومصعب الضبي عمرو نب

 بن والحكم الطويل حاتم بن وأحمد الھروي هللا عبد بن وإبراھيم الھيضم بن ونعيم الصفار حماد بن وليث زنبور
 األنباري بن بكر أبو عنه روى الدورقي اھيمإبر بن وأحمد الرازي زنجلة بن وسھل الشاشي سالم بن وعيسى موسى
 الصواف بن علي وأبو المقرئ مقسم بن الحسن بن ومحمد الخطبي علي بن وإسماعيل النجاد سلمان بن وأحمد
 مقسم بن سمعت قال عثمان بن طالب حدثنا األزھري القاسم أبو أخبرني وغيرھم القطيعي مالك بن جعفر بن وأحمد
 من فقام أسن قد إدريس وكان ساعة وحادثه فأكرمه الحداد إدريس جاءه إذ يحيى بن أحمد اسالعب أبي عند كنت يقول

 مقسم بن الحسن بن محمد أخبرنا بكر أبي بن الحسن وأخبرنا يقول وأنشأ بعينه العباس أبو فلحظه يتساند وھو مجلسه
...  وليلة يوم كل في بصرى أرى ... الحداد إدريس منصرف أثر في يحيى بن أحمد العباس أبو أنشد قال المقرئ
 إن لعمري... ...  يتغير ال والدھر يغيرنه...  حجة تسعين األيام يصحب ومن... ...  يقصر مداھن عن وطرفي يكل

 نصر بن محمد بن علي حدثني لئن لعمري الحسين قال...  أكثر القيد مطلق أمشي كنت لما...  مقيدا أمشي أصحبت
 بدرجة الثقة وفوق ثقة فقال الحداد الكريم عبد بن إدريس عن الدارقطني سألت وليق يوسف بن حمزة سمعت قال

 اثنتين سنة الحجة ذي في الحداد إدريس ومات قال الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا
 بالجانب ومات قال أسمع وأنا المنادي بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا وتسعين
 سنة السبت يوم وھو األضحى يوم بالحداد المعروف المقرئ الكريم عبد بن إدريس الحسن أبو مدينتنا من الغربي
 وتسعين تسع سنة في ولد أنه الدارقطني وذكر قلت وصالحه لثقته عنه الناس كتب ومائتين يعني وتسعين اثنتين
  ومائة

 بن عمر بن محمد عنه روى الواسطي النضر بن جعفر عن بھا وحدث بغداد سكن البلخي خالد بن إدريس -  3481
 خالد بن إدريس حدثنا ببغداد غالب بن عمر بن محمد حدثنا عنه إال كتبته وما الحافظ نعيم أبو أخبرنا الجعفي غالب
 قال قالت عائشة نع أبيه عن عروة بن ھشام عن مسعر حدثنا األزرق إسحاق حدثنا النضر بن جعفر حدثنا البلخي
  دينار بنصف فليتصدق الجمعة صالة فاتته من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عن وحدث جعفر أم قطيعة يسكن كان القطيعي محمد أبو فروخ بن مھران بن حكيم بن طھوي بن إدريس - 3482
 علي بن يحيى حدثنا ثقة وكان وغيره المظفر بن محمد عنه روى لوين سليمان بن ومحمد شيبة أبي بن بكر أبي

 فروخ بن مھران بن حكيم بن طھوي بن إدريس محمد أبو حدثنا بأصبھان المقرئ بكر أبو أخبرنا بحلوان السكري
 و عليه هللا صلى هللا رسول قصر قال أبيه عن جحيفة أبي بن عون عن جابر بن محمد حدثنا لوين حدثنا قال ببغداد
 بن إدريس أن قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا أھله إلى رجع ىحت المدينة من خرج حين الصالة سلم

  وثالثمائة ثمان سنة في مات طھوي
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 وحدث الحربية يسكن كان المؤدب القاسم أبو زنجويه بن هللا عبد بن يعقوب بن إسحاق بن علي بن إدريس - 3483
 بن ومحمد الرحمن عبد بن ويزداد الھاشمي الصمد عبد بن وإبراھيم الحضرمي ھارون بن محمد حامد أبي عن بھا
 الحسن بن محمد بن وعلي األزھري القاسم أبو عنه حدثنا النحوي األنباري بن بكر وأبي الكاتبين العالء بن هللا عبيد

 علي بن إدريس عن الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة حدثني ثقة وكان وغيرھم الطناجيري علي بن والحسن المالكي
 أبو توفي قاال التوزي علي بن وأحمد العتيقي محمد بن أحمد حدثني وثالثمائة اثنتين سنة في ولدت قال المؤدب
 وكان شنبوز بن على قرأت العتيقي قال وثالثمائة وتسعين ثالث سنة رمضان شھر في المعلم علي بن إدريس القاسم
  مأمونا ثقة

   أسد اسمه من ذكر

 وھو أفرك بن رھم بن يشكر بن صعب بن أسلم بن عامر بن عمرو بن هللا عبد بن عامر بن عمرو بن أسد - 3484
 الكوفي البجلي المنذر أبو كھالن بن زيد بن نبت بن عمرو بن ھراش بن أنمار بن عبقر بن نسر بن نذير بن غانم

 أبي بن ويزيد طريف بن ومطرف ثابت بن النعمان حنيفة وأبا هللا عبد بن جرير بن إبراھيم سمع حنيفة أبي صاحب
 محمد بن والحسن منيع بن وأحمد الريان بن بكار بن ومحمد حنبل بن أحمد عنه روى أرطاة بن وحجاج زياد

 القاسم أبو أخبرنا واسط قضاء أيضا وتولى ببغداد القضاء ولي قد وكان ببغداد منه سمع أنه الحسن وذكر الزعفراني
 قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن محمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري

 أبا صحب قد وكان هللا شاء إن ثقة وھو كثير حديث عنده وكان المنذر أبا يكنى أنفسھم من البجلي عمرو بن أسد
 قاضيال المحسن بن علي أخبرنا العوفي بعد الشرقية مدينة قضاء تولى بغداد فقدم الكوفة أھل من وكان وتفقه حنيفة
 شيخ أبي بن سليمان حدثنا خيثمة أبي بن أحمد حدثنا عبيد بن محمد بن علي حدثنا جعفر بن محمد بن طلحة أخبرنا
 من قوم فقال فيھا فتحرفت لي ذاك وتبين جدا ردية واسط قبلة رأيت فقال واسط قضاء على عمرو بن أسد كان قال
   رافضي ھذا واسط أھل

 أخبرنا القطان الفضل بن الحسين بن محمد أخبرني رافضيا يكون كيف حنيفة بيأ أصحاب من ھذا ويلكم لھم فقيل
 بن أحمد بن عثمان أخبرنا المقرئ بكير بن عمر بن محمد وأخبرنا األبار علي بن أحمد أخبرنا أحمد بن دعلج
 ھارون بن يزيد عند عمرو بن أسد ذكر قال غيالن بن محمود حدثنا قاال الدوري خلف بن ھيثم حدثنا الرزاز سمعان
 أخبرنا عنه الرواية تحل ال فقال اتفقا ثم عمرو بن أسد عنده وذكر ھارون بن يزيد سمعت قال اآلبار حديث وفي
 عن شيبة أبي بن عثمان سئل قال إدريس بن حسين حدثنا الحسن بن محمد حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد
 الحسن بن محمد بن علي أخبرني الرأي يبصر كان إنما الحديث في شيء ال سواء والريح ھو فقال عمرو بن أسد

 بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى بن عمران بن محمد حدثنا الصفار عثمان بن هللا عبد حدثنا المالكي
 نوالحس أسدا فضعف الحسن بن ومحمد اللؤلؤي زياد بن والحسن عمرو بن أسد عن أباه يعني وسألته قال المديني

 منيع بن حدثنا جعفر بن محمد بن طلحة أخبرنا المحسن بن علي أخبرنا صدوق الحسن بن محمد وقال زياد بن
 وكان الحديث صالح فقال عمر بن أسد عن حنبل بن أحمد هللا عبد أبا سألت قال الجوزجاني علي بن محمد حدثني
 يقول األصم يعقوب بن محمد العباس أبا سمعت قال الصيرفي موسى بن محمد سعيد أبو حدثنا الرأي أصحاب من

 لكن صدوق يوسف وأبو صدوقا كان فقال عمرو بن أسد عن أبي سألت يقول حنبل بن أحمد بن هللا عبد سمعت
 أخبرنا المظفر بن محمد أخبرنا األنماطي هللا عبد بن أحمد أخبرنا شيء عنھم يروى ال أن ينبغي حنيفة أبي أصحاب

 بن أسد عن معين بن يحيى يعني وسألته قال مريم أبي بن سعد بن أحمد حدثنا لمصريا سليمان بن أحمد بن علي
 محمد أخبرنا القول ھذا خالف معين بن يحيى عن غيره روى قد قلت حديثه يكتب ال بشيء ليس كذوب فقال عمرو
 بن يحيى سمعت لقا شيبة أبى بن عثمان بن محمد حدثنا الفراء حبش بن محمد هللا ھبه أخبرنا رزق بن أحمد بن

 عيسى أخبرنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا به بأس ال كان فقال عمرو بن أسد عن التميمي بديل أبو وسأله معين
 أوثق عمرو بن أسد يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثني البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا علي بن
 ترك بصره أنكر ولما زياد أبي بن ويزيد ومطرف الرأي ربيعه نم سمع وقد بأس به يكن ولم دراج بن نوح من

 سمعت قال الدوري محمد بن عباس حدثني منيع بن حدثنا محمد بن طلحة أخبرنا المحسن بن علي أخبرنا القضاء
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 أبي بن ويزيد مطرف من سمع وكان حنيفه أبي مذھب يذھب وكان صدوقا عمرو بن أسد كان يقول معين بن يحيى
 هللا رحمه يقول يحيى وجعل عباس قال القضاء واعتزل القمطر عليھم فرد شيئا بصره من فأنكر القضاء ليوو زياد
 حدثنا األزھر محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبيد أخبرني هللا رحمه
 خميرويه بن هللا عبيد بن محمد أخبرنا البرقاني بكر بوأ أخبرنا ثقة عمرو بن أسد معين بن يحيى قال قال الغالبي بن

 الفضل بن أخبرنا به بأس ال رأي صاحب البجلي عمرو بن أسد عمار بن قال قال إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي
 قال الفالس علي بن عمرو حفص أبو حدثنا الواسطي أحمد بن سھل حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان أخبرنا القطان
 علي بن محمد بن حمزة على قرأت قال البرقاني أخبرنا الحديث ضعيف الرأي صاحب الكوفي عمرو نب وأسد

 أبو عمرو بن أسد قال البخاري إسماعيل بن محمد حدثنا الغازي شعيب بن إبراھيم بن محمد حدثكم بھا المامطيري
 حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن أحمد أخبرنا ضعيف رأي صاحب كوفي البجلي المنذر
 بأس به ليس نفسه في وھو رأي صاحب فقال عمرو بن أسد عن داود أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو

 بن أسد قال أبي أخبرنا النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني أخبرنا
 البجلي عمرو بن أسد يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت قال البرقاني وأخبرنا بالقوي ليس حنيفة أبي صاحب عمرو
 بن محمد حدثنا المفيد محمد بن أحمد بن محمد أخبرنا الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا به يعتبر
 ثمان سنة توفي عمرو بن سدوأ قال عدي بن الھيثم حدثنا السنجي معبد بن سليمان داود أبو حدثنا الھروي معاذ

 عمران أبو حدثنا الحلبي علي بن الحسين أخبرنا الفراء محمد بن الحسين بن محمد خازم أبو أخبرنا ومائة وثمانين
 تسعين سنة البجلي عمرو بن أسد مات قال سعد بن محمد حدثنا الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا األشيب بن

  ومائة

 بن ويزيد الجعفي علي بن الحسين عن حدث األعرج التميمي السعدي الخير أبو أسد بن عمار بن أسد - 3485
 هللا عبد عنه روى خالد بن وھدبه التبوذكي إسماعيل بن وموسى العجلي صالح بن هللا وعبد عباده بن وروح ھارون

 الحضرمي ھارون بن دمحم حامد وأبو مطين الحضرمي جعفر وأبو الدنيا أبي بن بكر وأبو الوراق سعد أبي بن
 بن عمر حفص أبي على قرأت قال البرقاني بكر أبو أخبرنا البغدادي عمار بن أسد الخير أبو حدثنا مطين وقال
 عمار بن أسد الخير وأبو مسلم بن علي حدثنا عليه قراءة الحضرمي ھارون بن محمد أخبركم الزيات بن محمد

 هللا صلى هللا رسول قال قال سفيان أبي بن معاوية عن الفيض أبي عن شعبة حدثنا عباده بن روح حدثنا قاال األعرج
  النار من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب من سلم و عليه

 الدوري مخلد بن محمد عنه بھا حدث مسألة سالم بن القاسم عبيد أبي عن روى أسد بن الحارث بن أسد - 3486
 حدثني قال مخلد بن محمد حدثني المرزبان موسى بن عمران بن مدمح حدثنا الصيمري هللا عبد أبو القاضي أخبرنا
 فصل يتأول كان ان فقال النبيذ ھذا يشرب لنا امام عن سالم بن القاسم عبيد أبا سألت قال أسد بن الحارث بن أسد
  فراغه حال في خلفه

 بن إسحاق بن محمد عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم الھروي سعيد أبو هللا عبد بن أحمد بن رستم بن أسد -  3487
 علي بن الحسن سعيد أبو أخته وبن الكتبي الرومي بن هللا عبيد بن الواحد عبد يعلى أبو عنه حدثنا القرشي هللا عبد
 بن رستم بن أسد سعيد أبو حدثنا قاال الكتبيان سعيد أبو أخته وبن الرومي بن يعلى أبو أخبرني خلف بن محمد بن

 المنصور جامع في وثالثمائة وثمانيين اثنتين سنة من صفر في منه وسمعنا حاجا علينا قدم يالھرو هللا عبد بن أحمد
 بن علقمة عن سفيان أخبرنا كثير بن محمد حدثنا الدارمي سعيد بن عثمان حدثنا القرشي إسحاق بن محمد حدثنا
 أحد من ما سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول قال قال عمرو بن هللا عبد عن مخيمرة بن القاسم عن الحضرمي مرثد
 كان ما مثل ليلة يوم كل لعبدي اكتبوا فقال يحفظونه الذين الحفظة هللا أمر اال جسده في ببالء يصاب المسلمين من

  وثاقي في محبوسا دام ما الخير من يعمل
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  أسرائيل اسمه من ذكر

 إليه نسب الذي وسبيع الھمداني هللا عبد وعمر إسحاق أبي واسم السبيعي إسحاق أبي بن يونس بن إسرائيل - 3488
 يكنى وإسرائيل ھمدان بن نوف بن خيوان بن جشم بن حاشد بن جشم بن مالك بن كثير بن معاوية بن صعب بن ھو
 وسليمان مھاجر بن وإبراھيم المعتمر بن ومنصور حرب بن وسماك إسحاق أبا جده سمع كوفي وھو يوسف أبا

 بن الفضل نعيم وأبو موسى بن هللا وعبيد مھدى بن الرحمن وعبد ووكيع جعفر بن إسماعيل عنه روى األعمش
 إسرائيل وورد ذكرھم يطول وجماعة العجلي صالح بن هللا وعبد سابق بن ومحمد شاذان عامر بن وأسود دكين
  الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا بھا وحدث بغداد

 قدم قال المثنى بن حجين حدثنا محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد بن دأحم حدثنا الخزار العباس بن محمد حدثنا
 أو عليه أتى حتى الدفتر من يسأله فجعل دفترا فأخذ اجتمعوا قد والناس رجل وقام نبت فوق فقعد بغداد إسرائيل علينا
 بن الواحد عبد بن حمدم بن الحسين أخبرنا فكتبوه الناس فقعد الشيخ فقام فيه ينظرون ال قعود والناس عامته على
 غيره أو أبي سمعت قال السجستاني داود أبي بن هللا عبد بن محمد حدثنا سيف بن محمد بن عمر أخبرنا البزاز علي
 السبيع في عين نبعت قد سفيان فقال حدث قد أنه الثوري سفيان فبلغ السبيع في منزله وكان إسرائيل حدث لما يقول
 وعيسى شيء كثير القرآن من يحفظ ال وكان عنه يكف أن فسأله سفيان فأتى يونس بن عيسى ذلك فبلغ مالحة أنھا اال
 داود بن محمد بن محمد أخبرنا الطرسوسي إبراھيم بن محمد أخبرنا المقرئ طلحة بن علي أخبرنا إسرائيل أخو

 بن وكان يرضاه ال القطان سعيد بن يعني يحيى كان إسرائيل قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي
 السوسي سعيد بن أحمد حدثنا قال العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا يرضاه مھدي
 شريك وال إسرائيل عن يحدث ال يحيى يعني القطان كان يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا
 يحفظ ال إسرائيل كان يحيى قال حفظه من عنده نكتب كنا آدم بن يحيى قال فقال إسرائيل عن يحيى سئل عباس وقال
 بن أحمد بن صالح حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا الخزاز العباس بن محمد أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا بعد حفظ ثم

 رائيلإس لي قال يونس بن عيسى لي قال قال مھدي بن الرحمن عبد سمعت قال المديني بن يعني علي حدثنا حنبل
 عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري القاسم أبو أخبرني القرآن من السورة أحفظ كما إسحاق أبي حديث أحفظ كنت

 يونس بن عيسى سمعت قال الحداني داود بن أحمد حدثني قال جدي حدثني يعقوب بن أحمد بن محمد حدثنا الخالل
 بن إلي اذھبوا فيقول أبي إلى يجيئون إسحاق أبي حديث في اختلفوا إذا قوما وعد وشريك سفيان أصحابنا كان يقول

 أحمد أخبرنا دعلج أخبرنا أخبرنا الفضل بن أخبرنا جده قائد كان وھو مني لھا وأتقن مني عنه أروى فھو إسرائيل
 شاء إن األحوص أبا سمعت قال تميم بن خلف حدثنا الجرجرائي الرحمن عبد بن الحسين حدثنا قال األبار علي بن
 رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا كتبا دحسھا إال سفطا وال كوة إسرائيل لنا ترك ما قال إسحاق أبي عن ذكر هللا

 يقول سعيد بن يحيى سمعت قال هللا عبد بن علي حدثني إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان أخبرنا
 أبو حدثنا بنيسابور األشناني إبراھيم بن مدمح بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا عياش بن بكر أبي فوق إسرائيل
 إسرائيل أثبت أيھما سئل نعيم أبا سمعت قال الحنين أبي بن الحسين بن محمد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس

 بن محمد حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا إسرائيل قال عوانة أبو أو
 أخبرنا عوانة أبي من أثبت إسرائيل فقال عوانة وأبي إسرائيل عن وسئل نعيم أبا سمعت قال الحنين أبي بن ينالحس
 بن سعد بن أحمد حدثنا المصري سليمان بن أحمد بن علي أخبرنا المظفر بن أحمد أخبرنا األنماطي هللا عبد بن أحمد
 العباس بن محمد حدثنا األكبر الواحد عبد بن محمد أخبرنا ثقة فقال إسرائيل عن معين بن يعني سألته قال مريم أبي

 شيبان من إسحاق أبي في أثبت إسرائيل يقول يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد بن أحمد أخبرنا
 العباس بن محمد أخبرنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا شريك من حديثا أثبت إسرائيل يقول يحيى وسمعت قال
 أو شريك أثبت أيما معين بن ليحيى قلت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد احدثن

 درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا القطان الفضل بن أخبرنا أحفظ وشريك حديثا أقرب إسرائيل قال إسرائيل
 أو يونس إليك أحب من حنبل بن أحمد هللا عبد ألبي ييعن قلت قال زياد بن ھو الفضل حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا

 فشريك قيل كتاب صاحب إسرائيل نعم قال يونس من إليك أحب إسرائيل قلت إسرائيل فقال إسحاق أبي في إسرائيل
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 الحديث يحدث كان قياس شريك على ليس شريك من أثبت كان سمع ما على يؤدي كان إسرائيل قال إسرائيل أو
 األنصاري إدريس بن الحسين أخبرنا الغوزمي حسنويه بن محمد بن أحمد حامد أبو أخبرنا البرقاني أخبرنا بالتوھم
 ثبت إسرائيل قال به يحتج بحديث تفرد إذا إسرائيل حنبل بن ألحمد قلت قال األشعث بن سليمان داود أبو حدثنا

 بشيء يحيى عنه حدث ما أحمد قال رمناكي عنه روى قال القتات يحيى أبي حال في عليه يحمل يحيى كان الحديث
 إبراھيم أخبرني كتابه من ويحفظ يغادر ال كتابه من حدث إذا إسرائيل قال شريك أو إليك أحب إسرائيل ألحمد قلت
 البغدادي الحسن بن علي بن إبراھيم حدثنا العكبري حمدان بن محمد بن محمد بن هللا عبيد حدثنا البرمكي عمر بن

 فقيل حنبل بن أحمد وسئل قال مشيش بن موسى بن محمد حدثنا توبة بن الحالل بن الھيثم بن نالحس حدثني القطيعي
 عن اضبط شريكا فإن إسحاق أبي في إال شريك من حديثا أصح ھو إسرائيل فقال إسرائيل أو شريك إليك أحب أيما
 ألنه إسحاق أبي قبل من يقولون مأنھ إال أخبرك أدري ال فقال لم فقيل شيئا إسرائيل عن يحيى روى وما إسحاق أبي
 قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن أحمد أخبرنا خلط

 أحمد بن عثمان أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا شريك من حديثا أصح إسرائيل يقول داود أبا سمعت
 عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا ضعيف إسرائيل المديني بن علي قال قال البراء بن أحمد بن محمد حدثنا الدقاق
 بن أحمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن أحمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد أخبرنا الواحد
 ويوسف اسرئيل آخر موضع في وقال الحديث جائزا يونس ابنا ويوسف وإسرائيل قال أبي حدثني العجلي هللا عبيد
 أحمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا قال األزھري أخبرنا ثقتان كوفيان إسحاق أبي بن يونس ابنا
 إسرائيل آخر موضع في وقال لين حديثه وفي الحديث صالح يونس بن إسرائيل قال جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن
 سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا بالساقط وال الحديث في بالقوي وليس صدوق ثقة
 أبو حدثنا الدورقي أحمد حدثنا محمد بن هللا عبيد حدثنا أبي حدثني الواعظ عمر بن هللا عبيد وأخبرنا نعيم أبو قال قال
 محمد بن إسحاق جدي أخبرنا النعالي لحسينا بن الحسن أخبرنا ومائتين ستين سنة يونس بن إسرائيل مات قال نعيم
 ومائة ستين سنة يونس بن إسرائيل ومات قال المحرر بن قعنب أخبرنا المديني إسحاق بن هللا عبد أخبرنا إسحاق بن

 عقبة بن محمد بن محمد حدثنا الكوفي مروان بن علي بن زيد بن محمد أخبرنا الطناجيري علي بن الحسين أخبرني
 وستين إحدى سنة ومات مائة سنة يونس بن إسرائيل ولد قال حميد بن دبيس حدثنا حاتم بن ھارون احدثن الشيباني
 مات قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخالدي نصير بن محمد بن جعفر حدثنا الفضل بن أخبرنا
 أخبرنا حسنويه بن سعيد أبو أخبرنا ومائة وستين اثنتين ويقال وستين إحدى سنة إسحاق أبي بن يونس بن إسرائيل

 أبي بن يونس بن وإسرائيل قال خياط بن خليفة حدثنا األھوازي أحمد بن عمر حدثنا جعفر بن محمد بن هللا عبد
 بن الحسن القاسم أبو أخبرنا الفراء محمد بن الحسين بن محمد خازم أبو أخبرنا ومائة وستين اثنتين سنة مات إسحاق
 قال سعد بن محمد حدثنا الدنيا أبي بن بكر أبو حدثنا األشيب بن عمران أبو القاضي حدثنا الحلبي أسامة أبي بن علي

  ومائة وستين اثنتين سنة مات يوسف أبا يكنى السبيعي إسحاق أبي بن يونس بن إسرائيل

 بن وفليح لمدنيا معشر أبي نجيح عن حدث المه الدقاق الجنيد بن احمد بن محمد جد إسماعيل بن إسرائيل - 3489
 بن علي حدثنا بالبصرة الشاھد الحسن بن القاسم بن على أخبرنا الجنيد بن أحمد بن محمد عنه روى سليمان أبي

 أبي بن سعيد عن معشر أبو حدثنا إسماعيل بن إسرائيل حدثني الجنيد بن احمد بن محمد حدثنا المادرائي إسحاق
 أتختم أو راكع وأنا أقرأ أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھاني الق علي عن حنين بن هللا عبد عن المقبري سعيد

  المعصفر ألبس أو بالذھب

 حضور ويديم ونحوه المظفر بن محمد من شيوخنا مع يسمع ببغداد كان الطرازى يونس بن إسرائيل -  3490
  به بأس ال وكان زھرياأل القاسم أبو عنه حدثني العسكري سعيد بن هللا عبد بن الحسن عن وحدث المجالس

  آدم اسمه من ذكر

 ماجنا خليعا شاعرا كان األموي عمر أبو الحكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد بن آدم - 3491
 بن محمد عن الجوھري علي بن الحسن علي قرأت المھدي المؤمنين أمير صحابة في ببغداد وكان ذلك بعد نسك ثم
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 أبي بن سليمان عن أبيه عن طاھر أبي بن أحمد بن هللا عبيد أخبرني يحيى بن علي أخبرني قال المرزباني عمران
 أيام ببغداد العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد بن آدم رأيت قال الحضرمي الجبار عبد بن حجز أخبرنا قال شيخ
 بن آلدم العيناء أبو أنشدنا قال يالكرخ عيسى بن أحمد أخبرنا المرزباني وقال منه أمجن قرشيا رأيت وما جعفر أبي
... ...  خالد بن يحيى بن الفضل وواليھم...  بالدھم طيب الري ألھل ھنيئا...  ببغداد البراغيث في العزيز عبد

 من براغيثھا...  تقافزت النھار زال إذا بالد... ...  راقد غير ليله يلبث ببغداد...  يبت ومن ليلي بغداد في تطاول
 بن أحمد الحسن أبو أخبرني...  موارد في سرج بريد بغال...  كأنھا البطون شھب ديازجه... ...  احدوو مثنى بين
 بن هللا عبد أخبرنا السلمي الوليد بن عثمان بن أحمد بن محمد بكر أبو جدي أخبرنا بھا الدمشقي محمد بن الواحد عبد
 عبد بن آدم كان قال األصمعي حدثنا بشر بن دمسعو حدثنا قال عليل بن حدثنا القاضي زبر بن ربيعة بن أحمد
 فرفع الشعر ويقول والخالعة المجون في ويفرط الخمر يشرب حداثته أيام في العزيز عبد بن عمر بن وھو العزيز
 سوط ثالثمائة فضربه فأخذه المجون طريق على الحداثة أيام في قاله كان له شعرا وأنشد زنديق أنه المھدي إلى

 قط عين طرفة با أشركت ما ووهللا عضوا عضوا قطعت ولو بباطل نفسي على أقر ال وهللا فقال ةبالزندق يقرره
 من سبيت...  صرفا صھباء قھوة... ...  الطويل الليل مدى في...  خليلي وأسق أسقني...  قولك فأين المھدي فقال
...  السلسبيل رحيق من...  أخرى وارج دعھا أنت... ...  نبيل أو فقيه من...  فيھا يلحاك لمن قل... ...  بيل نھر
 وتوحيده با اإليمان ذلك مع واعتقادي الشباب مع وأتمجن النبيذ أشرب قريش فتيان من كنت المؤمنين أمير يا فقال
 دينا بالنقد ترد ال...  غصينا واعص أسقني...  أيضا قوله ومن قال سبيله فخلى قال قولي من أسلفت بما تؤاخذني فال

 فتى األھل...  قوله منھا أشعارا ذلك في وقال وأقلع تاب ثم قال...  زينا الشين تريك...  الطعم مزة أسقينھا.. ... .
 اللوم أذى من وثوبي نزعت...  بمقلع ليس قيل فلما شربت... ...  قادر بذلك يوما ليجزيه...  صابر الراح شربه عن

 وذا زمانكم...  تولى قد رجال قالت وان...  العزيز عبد بن آلدم األصمعي أنشدنا بشر بن مسعود وقال...  طاھر
 وأي...  ملكنا لو لنخلد كنا وما... ...  الجدود ذكر إذا حسب وال...  بمجد لنا الزمان ذھب فما... ...  جديد زمن
  الخلود له دام الناس

 محمد بن الرحمن عبد بن آدم ھو اريالبخ إسماعيل بن محمد وقال ناھية إياس أبي واسم إياس أبي بن آدم -  3492
 رحل ثم شيوخھا عن وكتب العلم طلب وبھا بغداد ومنشأه خراسان من أصله تميم أو تيم بني مولى الحسن أبا ويكنى
 عن وحدث بالعسقالني فعرف عسقالن واستوطن منھم وسمع الشيوخ ولقي والشام والحجاز والبصرة الكوفة إلى
 الرحمن عبد بن ومحمد مكحول صاحب هللا عبد بن وزكن خنيس بن وبكر الرحمن بدع بن وشيبان الحجاج بن شعبة
 بن وقيس سلمة بن وحماد صبيح بن والربيع شريك بن والمسيب عياش بن وإسماعيل سعد بن والليث ذئب أبي بن

 وأبي درب بن والربيع فضالة بن والمبارك يونس بن وإسرائيل ميسرة بن وحفص المسعودي الرحمن وعبد الربيع
 الصالحين هللا عباد أحد وكان سواھم وخلق الوليد بن وبقية األحمر خالد وأبي المبارك بن هللا وعبد المدني معشر
 سفيان بن ويعقوب الرازي حاتم وأبي البخاري إسماعيل بن محمد مثل المحدثين من األعالم األئمة عنه روى

 عبد أبو أخبرنا وغيرھم الدمشقي زرعة وأبي االعين عتاب أبي بن ومحمد النيسابوري ھانئ بن وإبراھيم الفسوي
 صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن أحمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد أخبرنا الواحد عبد بن محمد هللا
 ثقة عسقالن سكن ببغداد نشأ خرساني الحسن بأبي يكنى إياس أبي بن آدم قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن أحمد بن
 أخبرنا الروياني شعيب بن أحمد بن محمد منصور أبو أخبرنا القرآن يقرئ وكان شعبة عند يكتب ممن كان أنه يقال
 حنبل بن أحمد سمعت قال بحر بن يوسف حدثنا األنطاكي الحسن بن الحسين أخبرنا الشاھد مكرم بن نصر بن محمد
 أبو أخبرنا قائم وھو ويكتب يستملي ووھو إياس أبي بن آدم اال يكتب أحد مجلسه في وليس ببغداد شعبة جلس يقول
 حنبل بن أحمد سمعت قال داود أبو حدثنا إدريس بن الحسين حدثنا حسنويه بن محمد بن أحمد أخبرنا البرقاني بكر
 حدثكم سمرة أبي بن هللا عبد بن هللا عبيد على قرأت قال البرقاني أخبرنا شعبة عند مكينا كان آدم أن زعموا يقول
 بن محمد حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد وأخبرنا عسكر بن حدثنا السراج بكر أبو محمود بن محمد
 السبعة أو الستة من إياس أبي بن آدم يقول حنبل بن أحمد سمعت قال عسكر بن سھل بن محمد حدثنا السراج محمود
 اعتقادھا على والحض بھا التمسك شديد بالسنة مشھورا دمآ وكان قلت شعبة عند الحديث يضبطون كانوا الذين

 أبو حدثنا األصبھاني مسعدة بن محمد بن أحمد حدثنا الواعظ أحمد بن عمر حدثنا التميمي علي بن الحسن أخبرني
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 حصال بن هللا عبد له فقلت العسقالني آدم أتيت قال األعين بكر أبو حدثنا الثقفي يوسف بن هللا عبد بن مكي يحيى
 وأنه بعذره فأخبرته قال مخلوق القرآن قال ألنه قال لم له فقلت السالم مني تقريه ال قال السالم يقرئك الليث كاتب
 نعم قال حاجة فلك بغداد إلى أخرج أن أريد اني بعد له فقلت السالم فاقرئه قال بالرجوع الناس وأخبر الندامة أظھر
 يستفزنك وال فيه أنت بما هللا إلى وتقرب هللا اتق ھذا يا له وقل السالم مني فاقريه حنبل بن أحمد فائت بغداد أتيت إذا
 األعرج عن الزناد أبي عن عجالن بن محمد عن سعد بن الليث حدثنا له وقل الجنة على مشرف هللا إنشاء فإنك أحد
 حنبل بن احمد فأتيت تطيعوه فال هللا معصية على أرادكم من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن
 رأسه رفع ثم اطراقة أحمد فاطرق والحديث الكالم ھذا له وقلت السالم واقرأته عليه فسلمت عليه فدخلت السجن في
 عن الضبي ھارون بن الحسين على قرأنا قال علي أبي بن علي أخبرنا النصيحة أحسن فلقد وميتا حيا هللا رحمه فقال
 إياس أبي بن آدم عن سئل معين بن يحيى سمعت قال عامر بن هللا عبد بن القاسم حدثني قال سعيد بن العباس أبي
 أبو أخبرنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن أحمد أخبرنا ضعفاء قوم عن حدث ربما ثقة فقال
 مكينا آدم كان أحمد وقال ثقة فقال العسقالني آدم عن األشعث سليمان داود أبو سئل قال اآلجري علي بن محمد عبيد
 بن سعيد بن إسماعيل حدثنا قاال الوكيل الواحد عبد بن وأحمد العباسي صاحب الحسين بن علي أخبرنا شعبة عند

 أبي بن آدم حضرت لما قال المقدسي علي أبو حدثني قال الكوكبي القاسم بن الحسين علي أبو حدثنا المعدل إسماعيل
 أرجوك كنت اليوم لھذا أؤملك كنت المصرع بھذا بي رفقت أال لك بحبي قال ثم مسجى ھوو القرآن ختم الوفاة إياس
 حدثنا الخشاب معروف بن أحمد حدثنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني قضى ثم هللا اال اله ال قال ثم

 مرو أھل من خرسان أھل ءأبنا من وكان الحسن أبا يكنى إياس أبي بن آدم قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين
 بھا مات حتى ھناك يزل فلم عسقالن فنزل انتقل ثم صحيحا كثيرا سماعا شعبة من وسمع ببغداد الحديث طلب الروذ
 محمد أخبرنا سنة وثمانين ثمان بن وھو ومائتين عشرين سنة اآلخرة جمادى في ھارون بن إسحاق أبي خالفة في
 الفضل بن وأخبرنا سفيان بن يعقوب حدثنا قال درستويه بن جعفر بن هللا بدع أخبرنا القطان الفضل بن الحسين بن

 فيھا ومائتين عشرين سنة قاال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد أخبرنا الخالدي محمد بن جعفر حدثنا أيضا
 أخبرنا قال عنه طاھر أبي بن العزيز عبد وحدثني الدمشقي نصر أبي بن محمد أبو الي كتب إياس أبي بن آدم مات
  ومائتين وعشرين إحدى سنة إياس أبي بن آدم مات قال زرعة أبو حدثنا البجلي الميمون أبو

 أبي عن وحدثھم حاجا بغداد قدم أنه الثالج بن القاسم أبو ذكر النيسابوري محمد أبو آدم بن محمد بن آدم - 3493
 مقابر في ودفن وثالثمائة وعشرين ست سنة في الربع بدر في ببغداد توفي وقال الفراسي محمد بن أحمد هللا عبيد

  الخيزران

 بن عثمان بن أحمد عن حدث المعدل العكبري القاسم أبو توبة بن الھيثم بن محمد بن آدم بن محمد بن آدم - 3494
 وغيرھم الھيتي أحمد بن والطيب سلم بن جعفر بن وعمر قانع بن الباقي وعبد النجاد سلمان بن وأحمد اآلدمي يحيى
 خيرا اال حاله من علمت وما بعكبرا منه سمع أنه لي وذكر الخفاف الحسين بن محمد بن أحمد طاھر أبو عنه حدثني
 توبة بن محمد بن آدم القاسم أبو مات قال العكبري العزيز عبد بن أحمد بن محمد بن محمد منصور أبو حدثني
  وأربعمائة حدىإ سنة صفر من خلون عشر لسبع الجمعة يوم سحر بعكبرا

  أصرم اسمه من ذكر

 جعفر وأبي سعيد بن ونھشل سعد بن زياد عن حدث ھمذان أھل من الكندي ھشام أبو حوشب بن أصرم - 3495
 بن وعنبسة الخطمي هللا عبد بن ومحمد زياد بن والربيع أنس بن ومالك خالد بن وقرة الشيباني سنان وأبي الرازي
 بن وأحمد الفرات بن أحمد مسعود وأبو البلخى أحمد بن وعيسى الرازى ميدح بن محمد عنه روى الرحمن عبد
 الرواية فتركوا كذبه لھم بان ثم أھلھا عنه فكتب بھا وحدث بغداد وقدم النيسابوري الفضل بن وعصمة التبعي محمد
 الربيع أبي نب والحسن الجوھري سعيد بن وإبراھيم األزدي الكريم عبد بن يحيى بن محمد منھم نفرا اال عنه

 محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا التركي المبارك بن العباس بن وأحمد القزاز إسماعيل بن وعنبس الجرجاني
 بن قرة حدثنا حوشب بن أصرم حدثنا إسماعيل بن عنبس حدثنا العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدي بن هللا عبد بن
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 والغاية السباق وغدا الرھان اليوم سلم و عليه هللا صلى هللا سولر قال قال عباس بن عن الضحاك عن وغيره خالد
 أبو أخبرني فاألول األول السبق علي بعد والناس الثالث وعمر الثاني بكر وأبو األول أنا النار دخل من الھالك الجنة
 عمران بن محمد رناأخب الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا قاال المالكي الحسن بن محمد بن وعلي األزھري القاسم

 حدث ثم بھمذان لقيناه حوشب بن أصرم يقول أبي سمعت قال المديني هللا عبد بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي
 عن أحاديث حوشب بن أصرم عن كتبت يقول أبي سمعت آخر موضع في هللا عبد وقال جدا وضعفه بعجائب بعدنا
 عبدوس بن محمد بن أحمد سمعت قال األشناني محمد بن مدأح بكر أبو أخبرنا حديثه على فضربت سنان أبي

 كذاب فقال تعرفه حوشب بن فأصرم معين بن ليحيى قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي
 قال الواسطي أحمد بن سھل حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان أخبرنا القطان الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا خبيث
 أخبرنا األرجاء يرى وكان مناكير بأحاديث حدث الحديث متروك حوشب بن وأصرم علي بن عمرو صحف أبو قال
 إسماعيل بن محمد سمعت قال شعيب بن إبراھيم بن محمد أخبرني المستملي إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل بن

 وأنا عبدان بن مكي على قرئ يقول الجوزقي هللا عبد بن محمد سمعت قال العبدوي حازم أبو وأخبرنا يقول البخاري
 الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني بكر أبو وأخبرنا يقول الحجاج بن مسلم سمعت قال أسمع
 العزيز عبد أخبرنا الحديث ومسلم البخاري زاد متروك حوشب بن أصرم قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن احمد بن
 حدثنا السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد حدثنا الميداني جعفر بن الوھاب عبد حدثنا بدمشق الكتاني علي أحمد بن

 سنة عنه وكتبت بھمذان رأيته حوشب بن أصرم قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا العصار عيسى بن القاسم
 الحافظ أحمد بن صالح فضلال أبو حدثنا بھمذان البزاز العزيز عبد بن عيسى بن محمد أخبرنا ضعيف ومائتين اثنتين
 متروك ھو يقول أبي سمعت وقال الجرح كتاب في حاتم أبي بن ذكره الكندي ھشام أبو حوشب بن أصرم قال

 يعني جعفر أبا سمعت صالح وقال معين بن يحيى فيه وتكلم عليه فانكروا سعد بن زياد رأى أنه ذكر فإنه الحديث
 عنه كتبت لعلك نھشل عن كتبت أين حوشب بن صرم ال فقال خراسان أھل من رجل اجتاز أنه بلغني يقول الصفار

 عبد حدثنا بالكوفة الدارمي إبراھيم بن محمد حكيم أبو أخبرنا األردستاني إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا الھواء في
 مات يفضع سعد بن زياد عن روى حوشب بن أصرم قال روح بن ھارون بن أحمد حدثنا الھيثم بن بدر بن الملك
 حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن أحمد أخبرنا قال العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرنا بھمذان
  بھا فمات ھمذان إلى رجع ثم بغداد أھل عنه فكتب بغداد قدم كان الھمذاني حوشب بن أصرم قال سعد بن محمد

 بن محمد عنه روى حيان بن مقاتل عن بھا وحدث بغداد ورد النيسابوري غياث أبو غياث بن أصرم - 3496
  وغيرھما يونس بن وسريج الطباع بن عيسى

 محمد حدثنا الترمذي إسماعيل أبو حدثنا إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا النرسي القاسم بن عمر بن محمد أخبرنا
 أحمد بن محمد بن عيسى علي أبو ناأخبر له واللفظ الوراق عالن بن جعفر بن محمد وأخبرني الطباع بن عيسى بن
 مقاتل عن غياث بن أصرم حدثنا قاال يونس بن سريج حدثنا الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الطوماري عمر بن
 فرأيته ثالثا وال مرتين وال مرة ال سلم و عليه هللا صلى النبي وضأت قال هللا عبد بن جابر عن الحسن عن حيان بن

 بن علي أبو أخبرنا عنه نرويه أن أذن فيما رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا مشط أنياب كأنھا بأصابعه لحيته يخلل
 عن يحدث فسمعته علينا قدم نيسابور أھل من شيخ يقول أبي سمعت قال حنبل بن أحمد بن هللا عبد حدثنا الصواف
 ثم مشط أنياب كأنھا لحيته للفخ توضأ سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت قال جابر عن الحسن عن حيان بن مقاتل
 هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني جدا ضعفه بشيء كان الشيخ ھذا أرى ما أبي قال

 قال بثقة ليس الخرساني وأصرم معين بن يحيى قال قال الغالبي بن حدثنا األزھري محمد بن جعفر حدثنا الشافعي
 بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم بن محمد حدثنا العباس بن حمدم أخبرنا الجوھري علي بن الحسن
 أخبرنا بثقة ليس ببغداد ھنا ھا منه سمعت نيسابوري شيخ فقال غياث بن أصرم عن معين بن يحيى سألت قال الجنيد
 قال البخاري إسماعيل بن محمد حدثنا الدالل فارس بن أحمد أبو حدثنا المستملي إبراھيم بن علي حدثنا الفضل بن

 أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا الحديث منكر الخرساني حيان بن مقاتل عن غياث أبو النيسابوري غياث بن أصرم
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 نيسابوري غياث بن أصرم قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد
  مقاتل عن روى الحديث متروك

  أسود مهاس من ذكر

 الحجاج بن وشعبة الثوري سفيان سمع الشام من وأصله بشاذان المروف الرحمن عبد أبو عامر بن أسود - 3497
 بن أيوب قدامة بن وزائدة يونس بن وإسرائيل هللا عبد بن وشريك صالح بن والحسن زيد بن وحماد سلمة بن وحماد
 بكر وأبو المديني بن وعلي حنبل بن وأحمد الوليد بن بقية هعن روى عياش بن بكر وأبا المبارك بن هللا وعبد عتبة

 وعباس الطوسي منصور بن ومحمد األعرج سھل بن وفضل المخرمي هللا عبد بن محمد شيبة أبي ابنا وعثمان
 أخبرنا أسامة بن والحارث العطار عيسى بن ومحمد الفحام الوليد بن وأحمد البرجالني الخليل بن وأحمد الدوري
 الدوري محمد بن العباس حدثنا األصم يعقوب بن احمد العباس أبو حدثنا الجرشي الحسن بن أحمد بكر أبو القاضي
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن عطاء عن ليلى أبي بن عن صالح بن الحسن أخبرنا قال شاذان حدثنا
 شاذان بوصلة تفرد قلت غيره الدنيا في انسان من ھذا أسمع ولم العباس قال أضحيته من فليأكل أحدكم ضحى إذا قال

 األزھري القاسم أبو أخبرنا ھريرة أبا فيه يذكر لم مرسال صالح بن الحسن عن فرواه إسماعيل بن مالك وخالفه
 بن كثير حدثنا بحمص اإلمام الطائي جابر بن الخليل بن العباس حدثنا الكوفي محمد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا
 رأيت قال ھريرة أبي عن مجاھد عن ليث عن حي بن عن عامر بن األسود عن الوليد بن بقية حدثنا قال ذاءالح عبيد

 الكعبة ظل في اليمنى على اليسرى قال أو اليسرى على اليمنى بيده آخذا محتبيا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن أحمد أخبرنا بكير بن هللا عبد بن أحمد بن الحسين بن محمد طالب أبو أخبرنا
 أبي عن سيرين بن عن ھشام عن عياش بن يعني بكر أبو حدثنا عامر بن األسود حدثنا أبي حدثنا حنبل بن أحمد
 بيت إلى سار ليالي نون بن ليوشع اال بشر على يحبس لم الشمس إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة
 بن ھو الفضل حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد حدثنا القطان الفضل بن أخبرنا المقدس
 قال ھريرة أبي عن سيرين بن عن ھشام عن عياش بن بكر أبي عن عامر بن األسود قلت هللا عبد أبا سألت قال زياد
 المقدس بيت إلى سار ليالى نون بن ليوشع إال بشر على يحبس لم الشمس إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 قال زياد بن ھو الفضل حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد حدثنا القطان الفضل بن أخبرنا
 النبي عن ھريرة أبي عن سيرين بن عن ھشام عن عياش بن بكر أبي عن عامر بن األسود قلت هللا هللا عبد أبا سألت
 رواه قلت ھذا أونحو ھكذا نعم قال نون بن ليوشع اال أحد على الشمس ترد أو تحبس لم قال سلم و عليه هللا صلى
 أخبرنا قال الدقاق محمد بن الحسن بن علي أخبرني األسود من اال أسمعه لم قال بكر أبي عن عامر بن األسود غير
 هللا عبد أبا وسمعت قال إسحاق بن حنبل حدثنا ونيالصاب شعيب بن محمد بن عمر حدثنا الحسن بن إبراھيم بن أحمد
 قال األشناني محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا وزاد قال ثقة له قلت ثقة عامر بن أسود يقول حنبل بن أحمد يعني
 عن معين بن يحيى سألت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن أحمد سمعت
 األسود قال البخاري حدثنا فارس بن أحمد أبو حدثنا إبراھيم بن علي حدثنا الفضل بن أخبرنا به بأس ال فقال شاذان
 بن سعيد أبو أخبرنا ومائتين ثمان سنة أول ببغداد توفي شامي أصله يقال ببغداد يكون كان شاذان ولقبه عامر بن

 الفضل بن وأخبرنا خياط بن خليفة حدثنا وازياألھ أحمد بن عمر حدثنا جعفر بن محمد بن هللا عبد أخبرنا حسنويه
 فيھا ومائتين ثمان سنة قاال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخالدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا
  شاذان عامر بن األسود مات

 سليمان بن ومعتمر علية بن وإسماعيل عيينة بن وسفيان زيد بن حماد سمع العابد محمد أبو سالم بن أسود - 3498
 عبد بن الوھاب وعبد الجوھري الليث بن حاتم عنه روى األشجعي هللا وعبيد عتبة أبي بن الملك عبد بن ويحيى
 الكرخى معروف مع يذكر بالخير معروفا وكان السمسار زياد بن وأحمد المخرمى هللا عبد بن ومحمد الوراق الحكم
 بن عثمان بن احمد أخبرنا المتوثى محمد بن الحسين بن محمد أخبرنا محبةو ومصافاة ومودة مؤاخاة بينھما كان ألنه
  حدثنا سالم بن أسود حدثنا السمسار زياد بن أحمد حدثنا األدمى يحيى
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 هللا صلى هللا رسول كان كيف أريكم أال قال عباس بن عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن سفيان عن األشجعي
 عمران بن محمد بن أحمد أخبرنا الخالل محمد بن الحسن بن هللا عبد أخبرنا مرة رةم فتوضأ يتوضأ سلم و عليه

 قال القاضي يوسف أبو حدثنا الختلى عيسى أبو حدثنا مجاھد بن العباس بن موسى بن أحمد بكر أبو أخبرنا الكاتب
  شيئا الماء من يستعمل كان وقد سالم بن أسود عندى كان

 فإنى السحر في قمت قد باردة ليلة كنت ذاك مضى أو ذاك ذھب ھيھات فقال ذلك نع فسأله رجل فجاء قال كثيرا
 بن سعيد عن حدثنا األنصارى سعيد بن يحيى ھذا ما أسود يا يقول بي يھتف ھاتف فإذا أستعمله كنت ما مستعمل
 قلت قال تسمع ما إال ھو ما قالت يك من ويحك ألختى قلت قال السماء إلى يرتفع لم ثالثا الوضوء جاوز إذا المسيب

  بن يحيى قال هللا عافاك أنت من

 أعود ال أعود ال قلت قال السماء إلى يرتفع لم ثالثا الوضوء جاوز إذا المسيب بن سعيد عن حدثنا األنصارى سعيد
 انعثم حدثنا المؤدب سويد بن علي بن محمد حدثنا الطناجيرى علي بن الحسين أخبرنا ماء من كف تكفينى اليوم فإنا
 نصف إلى غدوة من وجھه يغسل سالم بن أسود رؤى يقول الورد بن حبش سمعت قال السكرى بكر بن إسماعيل بن

  اليوم رأيت قال خبرك إيش له فقيل النھار

 بن عثمان أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا ينقى ال أظنه وأنا الساعة إلى رأيته منذ وجھى أغسل فأنا مبتدعا
 حضرت قال الحسن أبو الصفار إبراھيم بن محمد بن على حدثنى قال البراء بن أحمد بن محمد ثناحد الدقاق احمد
 وحسبى... ...  الغطاء وينكشف يسائلنى...  ربى قدام موقف أمامى...  فقلت الصوت حسن وكان ليلة سالم بن أسود
 ...  لظاء أسفله السيف كحد...  صراط على أمر أن

 القاضي المنذر بن الحسن بن الحسن القاسم أبو أخبرنا أصبح حتى عليه مغشيا يزل ولم صرخة أسود فصرخ قال
 قال الصاغاني الحكم بن أحمد حدثنا قال المعدل السمسار زياد بن جعفر أبو حدثنا الطستى علي بن الصمد عبد حدثنا
 ركب لو هللا أولياء من وليا تغتاب لي فقيل منامى في فأتيت سالم بن أسود اغتبت إنى قال حميد بن إلى رجل جاء

 جرير بن محمد حدثنا جعفر بن مخلد أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن أحمد أنبأنا لسار سر له قال ثم حائطا
 المفردة األسماء ذكر ومائتين عشرة أربع أو عشرة ثالث سنة مات فاضال ورعا ثقة كان سالم بن أسود قال الطبرى

  األلف باب في

 مولى وقيل عفان بن عثمان مولى إسحاق أبو وقيل العالء أبو وكنيته شعيب اسمه إن يقال الطامع أشعب - 3499
 أم وقيل حميدة أم بن أشعب وھو الحسين بنت فاطمة مولى وقيل الزبير بن هللا عبد مولى وقيل العاص بن سعيد
 زمن وأدرك طويال دھرا عمر يقالصد بكر أبي بنت أسماء موالة جعدة أمه إن وقيل وبفتحھا الحاء بضم حميدة
 عمر بن هللا عبد بن وسالم بكر أبي بن محمد بن والقاسم طالب أبي بن جعفر بن هللا عبد عن ورى عفان بن عثمان
 سليمان بن ومعدي إبراھيم بن وغياث فائد بن عثمان عنه روى عباس بن مولى وعكرمة عفان بن عثمان بن وأبان
 عمر بن محمد خال وھو سلم و عليه هللا صلى الرسول مدينة أھل من وكان رفةمستظ وأخبار مأثورة نوادر وله

 قدم قال سليمان بن جعفر حدثني األصمعي وقال المھدي أيام في بغداد قدم انه الجاحظ عثمان أبو وزعم الواقدي
 الغناء أخذت وقال هحال على وحلقه طربة ألحانه فإذا فغناھم ھاشم بني فتيان به فأطاف بغداد جعفر أبي أيام أشعب
 جبير أبيه اسم إن وقيل مني له تأدية أحسن فإنه بأشعب عليكم قال عنه سئل فإذا اللحن عنه آخذ وكنت معبد عن

 بن أحمد بن محمد أخبرنا أعلم وهللا واحد أنھما عندي والذي الطامع أشعب ھو وليس آخر جبير بن أشعب ويقال
 بن احمد حدثنا قال الطلحي إسحاق أبي عن المرثدي محمد بن أحمد ناحدث الشرابي يحيى بن المظفر أخبرنا رزق
 المقرئ عمر بن احمد بن علي أخبرنا األصمعي خال كان المديني أشعب أن وخبروني المدنيون حدثني قال معاوية
 بن سليمان حدثنا نديل بن مضارب حدثني الحسن بن سھل بن محمد حدثني قال القاضي الحافظ عمر بن محمد حدثنا
 لبى سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن عن عكرمة عن الطمع أشعب عن فائد بن عثمان حدثنا الرحمن عبد
 عثمان بنت وكانت العالء أبا ويكنى شعيب اسمه الطمع أشعب القاضي عمر بن محمد قال العقبة جمرة رمى حتى
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 عنك ھذا دع فيقال هللا في يبغضني وكان هللا عبد بن سالم حدثني يقول وكان معه الزناد أبي بن وكفلت وكفلته ربته
 والصواب المقرئ لنا قال كذا الحارث بن أحمد عن الجريري محمد أبو ھذا بجميع أخبرني مترك للحق ليس فيقول
 ياسين بن حدثني الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا الجريري احمد أبو

 قال له حائط في محمد بن القاسم على دخلت قال الطامع يعني أشعب حدثني قال سليمان بن معدي حدثنا سوار حدثنا
 يا قال عذقا لي جددت لما هللا بوجه أسألك قلت عني أخرج علي أدخلك ما فقال فيه وأحبه هللا في يبغضني وكان
 محمد حدثنا القاضي كامل بن احمد بكر أبو حدثنا رزق بن أحمد بن محمد وأخبرنا بمسألة سأل فإنه عذقا جدله غالم
 أم بن أشعب حدثني إبراھيم بن غياث حدثنا موسى بن عباد أبي حدثنا سندوال حدثنا الترمذي سفيان بن احمد بن

 هللا عبد بن سالم أتيت قال عليه كان أنه أشعب عن الحديث ھذا حملنا وإنما غياث قال الطامع له يقال الذي حميدة
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن حدثني أبي فان التسل أشعب يا ويلك لي فقال له خوخة من على فاشرف أسأله
 قال الشافعي بكر أبو حدثنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا لحم مزعة وجوھھم في ليس القيامة يوم أقوام لجيئن قال
 أبو حدثني قال الخزاعي شجاع بن احمد أخبرنا دةسوا بن هللا عبد حدثني قال سماعه بن الحسين بن محمد حدثنا
 لنا جلست فلو المسألة إلى وافضيت تركت ثم الناس وجالست العلم طلبت الشعب قيل قال قديم الكاتب نسيم العباس
 عباس بن سمعت يقول عكرمة سمعت فقال حدثنا فقالوا لھم فجلس فوعدھم نعم لھم فقال منك فسمعنا إليك وجلسنا
 نسي فقال الخلتان ما فقالوا سكت ثم مؤمن في يجتمعان ال خلتان يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول

 مخلد بن حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا األخرى أنا ونسيت واحدة عكرمة
 راشد بن الرحمن عبد بن محمد احدثن بحمص السكوني محمد بن روح حدثني قال يعقوب أبي بن محمد حدثنا

 هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة حدثني قال العلم من معك فما الناس أدركت قد الشعب قيل قال الرحبي
 أنا ونسيت واحدة عكرمة نسي قال النعمتان وما له فقيل أشعب سكت ثم نعمتان عبده على  سلم و عليه هللا صلى

 جعفر بن محمد بن هللا عبد جدي حدثنا بھا األصبھاني شيخ أبي بن محمد بن الرزاق دعب الفتح أبو أخبرني األخرى
 قال الثقات بعض حدثني قال سلمة عن يحكي البزاز ھالل بن هللا عبد سمعت قال البغدادي الحسن أبو حدثني قال
 عن نھى قد سلم و عليه هللا صلى النبي إن سالم فقال زوجا زوجا يأكل فجعل تمرا الجعد أبي بن سالم مع أشعب أكل

 أخبرني حفنة حفنة فيه لرخص التمر ھذا رداءة سلم و عليه هللا صلى النبي رأى لو وهللا أسكت فقال التمر في القران
 ألشعب قيل بكار بن الزبير لنا قال قال األزھر أبي بن محمد حدثنا الحافظ عمر بن علي حدثنا األزھري القاسم أبو
 بن احمد بن محمد أخبرنا فتتخم جرادة فخذ وتأكل فتشبع وجھھا في أتجشأ امرأة أبغوني الفق يتزوجھا امرأة في

 إسحاق أبو حدثنا المرثدي محمد بن احمد العباس أبو حدثنا الشرابي يحيى بن المظفر الحسن أبو أخبرنا رزق
 وكثرة بك الناس أعرف أنا يئكأج ما وهللا ال أشعب فقال أشعب انسان دعا قال إبراھيم بن احمد حدثني قال الطلحي
 فصاح غرفة في وھو صبي عليھم طلع إذ كذلك ھم فبينا قال فأجابه سواك أحدا أدعو ال أن على له قال جموعك
 ھذا العالء أبا يا فداك جعلت قال أحد علينا يدخل ال أن عليك شرطت الصبي ھذا من ھنا ھا تعال فالن أبا أي أشعب
 بن أخبرنا لك التسع حسبي قال قط ضيف مع يأكل لم قال فديتك ھن وما قال صبي في ماھن خصال عشر وفيه ابني
 أن فكره دينارا أشعب وجد قال احمد أخبرني قال الطلحي عن المرثدي حدثنا قال يحيى بن المظفر أخبرنا زريق
 هللا عبد بن علي بن محمد أخبرني يعرفھا وانبعث قطيفة به فاشترى طالب له فيأتي يعرفه ان وكره حراما يأكله
 مسعود حدثنا العنزي عليل بن الحسن حدثنا الموصلي سعيد بن محمد بن علي حدثنا األديب حامد بن الحسن أخبرنا

 قلت واقد بن يا فقال دينارا فوجد المصلى نريد عيد يوم في أشعب مع كنت قال الواقدي حدثني قال المازني بشر بن
 تصنع فما قلت قال طالق إذن العالء أم قال عرفه قلت به اصنع أن ترى فما رادينا وجدت قال العالء أبا يا تشاء ما
 محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخبرني الواقدي خال أشعب وكان أعرفھا ثم قطيفة به اشتري قال به
 يا لي فقال يوما أشعب قيتل الواقدي قال قال بكار بن الزبير حدثنا سلم بن الحسن أبو حدثنا المازني الرحيم عبد بن
 أبا يا الرأي فما قلت غرور في إال علمك في ماأنت هللا سبحان قال تعرفه قال به اصنع فكيف دينارا وجدت واقد بن

 المقرئ عمر بن احمد بن علي أخبرنا أريد فذاك قال أحد يعرفه ال إذا قلت بقباء وأعرفه قميصا به أشتري قال العالء
 أشعب كان عدي بن الھيثم قال قال أبي حدثنا الھيثم بن علي بن جعفر بن احمد حدثني لحافظا عمر بن محمد حدثنا
 أطوى أحسن وال النشر أحسن فقال البز معرفة من بلغت أين له فقيل البزازين في واسلمته الحسين بنت فاطمة مولى
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 دجاج فسخنت بردت ثم سخنتف بردت ثم دجاجة سخن حين الناس من لرجل قال الذي وھو الطى أتعلم أن وأرجو
 ووھبت الكالم لھذا سوط مائة الحسين بنت فاطمة فضربته وعشيا غدوا النار على يعرضون فرعون كآل الرجل ھذا
 عيسى بن محمد بن احمد حدثنا المرزباني عمران بن محمد حدثنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا دينار مائة له

 العباس بن هللا عبد بن علي بن سليمان بن جعفر حدثني قال األصمعي حدثنا خالد بن القاسم بن محمد حدثنا المكي
 تموت حتى تحمل ال الموزة مثل إني أبت يا قال المعاش لنفسك فاطلب كبرت قد إني البنه يوما قال انه أشعب عن
 بن هللا عبد بكر أبو حدثنا الوراق لؤلؤ بن احمد بن محمد بن علي أخبرنا البصري علي أبي بن علي أخبرنا أمھا

 فقال هللا عبد بن سالم على دخلت قال الطمع أشعب عن األصمعي حدثنا السنجي داود أبو حدثنا األشعث بن سليمان
 ما نفسك على تحمل ال فقال نفسي على فحملت قال فكل فاقعد صائم وأنا ھريسة من جفنة إلينا حمل أشعب يا لي
 ولو يطلبك عثمان بن عمرو بن هللا عبد بعث مشئوم يا امرأتي لي قالت منزلي إلى رجعت فلما قال معك تحمله تبقى
 فدخلت صفرة من وشيئا دھن قارورة فأخذت أحسنت قال مريض إنك له قلت قال له قلت فما قال لحباك إليه ذھبت
 الفق مظلم بيت في وھو فأتيته عليھا واتكأت قصبة وأخذت بعصابة رأسي فعصبت خرجت ثم به تمرخت ثم الحمام
 فقال أعلم ال وأنا البيت في وسالم قال شھرين منذ األرض من جنبي رفعت ما فداك هللا جعلني نعم فقلت أشعب لي
 سالم فقال قال األرض من ظھري رفعت ما شھرين منذ فداك هللا جعلني نعم لسالم فقلت قال أشعب يا ويحك سالم لي

 عبد لي فقال قال وخرج سالم فغضب قال خرجت ما نشھري منذ مريض فداك جعلت نعم فقلت قال أشعب يا ويحك
 عنده اليوم أكلت أني من غضب فداك جعلت نعم فقلت قال شيء من اال خالي غضب ما أشعب يا ويلك عمرو بن هللا

 قال رآني فلما بالباب سالم فإذا فخرجت قال لي ووھب وأعطاني وجلساؤه هللا عبد فضحك قال ھريسة من جفنة
 علي أبي بن علي أخبرنا شككتني لقد وهللا سالم فقال قال فداك جعلت بلى قلت قال عندي تأكل مأل أشعب يا ويحك
 فجعل أشعب مر قال األصمعي حدثنا السنجي داود أبو حدثنا سليمان بن هللا عبد حدثنا لؤلؤ بن محمد بن علي أخبرنا
 الصبيان فمر قال الصبيان فصدقه تمرا قسمي هللا عبد بن سالم ويحكم لھم فقال قال آذوه حتى به يلعبون الصبيان
 العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرني حق لعله وهللا يدريني ما وقال معھم أشعب فعدا قال سالم دار إلي يعدون
 أبيه عن الضحاك بن عمرو حدثنا صعصعة بن الفضل حدثنا يعقوب أبي بن محمد حدثنا مخلد بن هللا عبد أبو حدثنا
 أبو أخبرنا شيئا فيھا انسان إلي يھدي لعل قال أشعب يا ولم قالوا أوسعوھا لھم فقال قفة يعملون قومب أشعب مر قال
 بن احمد العباس أبو أخبرنا الشيرازي الرحمن عبد بن احمد أخبرنا بھا الھمذاني حمويه بن علي بن هللا عبد بكر
 عدي بن الھيثم حدثنا عنبسة بن سعيد حدثنا إبراھيم بن محمد حدثنا محمود بن هللا عبد حدثنا المعداني الفقيه سعيد
 جعفر بن محمد بن ھالل أخبرني فيه لنا يھدون لعلھم واسعا اجعله فقال طبقا يتخذ وھو برجل الطماع أشعب مر قال

 قيل النبيل عاصم أبو قال قال راشد بن إبراھيم حدثنا مخلد بن محمد حدثنا الواعظ احمد بن عمر أخبرنا الحفار
 أبي بن علي أخبرنا قبال إلي بھا يجيئون قلت اال زوجھا إلى بالمدينة عروس تزف لم قال طمعك من بلغ ما عبألش
 عاصم أبو حدثنا األعشى الرحمن عبد بن يحيى حدثنا سليمان بن هللا عبد حدثنا لؤلؤ بن محمد بن علي أخبرنا علي
 زفت ما أنه طمعي من بلغ قال طمعك من بلغ ما دثهح له فقال الطامع أشعب على وأوقفني جريح بن بيدي أخذ قال
 مخلد بن هللا عبد أبو حدثنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا إلي تھدي أن رجاء بيتي كنست اال بالمدينة امرأة
 أبيه عن مخلد بن الضحاك بن عمرو حدثنا بسلمية حرب أبي بن هللا عبد حدثنا الدينوري ھو يعقوب بن احمد حدثنا
 مالت قد قلنسوتك رأيت عاصم أبا يا فقال أشعب يا مالك له فقلت ورائي أشعب فإذا فالتفت منزلي أريد يوما كنت قال

 يعقوب أبي بن محمد وقال انصرف له وقلت إليه فدفعتھا رأسي عن فأخذتھا قال إلي فآخذھا تسقط لعلھا قلت فتبعتك
 اثنين فرأيت قط جنازة في خرجت ما الطماع أشعب قال لقا أبيه عن المقرئ الرحمن عبد أبي بن محمد حدثني
 بن هللا عبد بن محمد أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا بشيء لي أوصى قد الميت أن ظننت اال يتساران
 بعض عن علي بن الحسن ولد من الحسني احمد بن محمد حدثني سماعه بن الحسين بن محمد حدثنا الشافعي إبراھيم

 أيام بعد جاءتني ثم يدي بين المصلى تحت فجعلته فأودعتنيه بدينار جاريتي جاءتني أشعب قال قال نهم سمعه من
 المصلى فرفعت درھما معه جعلت كنت وقد ودعيه ولده فخذي ولد كان فان المصلى ارفعي فقلت الدينار ھات فقالت
 تره فلم أخذته كنت وقد الثانية الجمعة توعاد فتركته درھما جمعة كل لك ولد تركتيه إن لھا فقلت الدرھم وأخذت
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 بالوالدة تصدقين لھا فقلت فبكت النفاس في دينارك مات لھا فقلت سرقته الدينار فقالت يبكيك ما فقلت وصاحت فبكت
  ومائة وخمسين أربع سنة توفي أشعب إن قيل النفاس في بالموت تصدقين وال

 العلم في مقدم مطبوع شاعر البصرة أھل من رقاش بني لىمو عفير بن الحق بن الحميد عبد بن أبان - 3500
 إنه ويقال منھم موقعه فحسن ودمنة كليله كتاب لھم وحمل إليھم وانقطع بالبرامكة فاتصل بغداد قدم له والحفظ بالشعر
 ينب موضع ولوح يصلي كان انه ابنه حمدان وذكر بيت ألف عشر أربعة وھو الشعر إلى أشھر ثالثة في الكتاب قلب
 فيھا ذكر الحلل ذات قصيدة أيضا وعمل صالته إلى يعود ثم صنعه الذي الشعر من فمأله اللوح أخذ صلى فإذا يديه
 وفي الرشيد ھارون في مدائح وله مشھورة قصيدة وھي ذلك وغير المنطق من وأشياء الدنيا وأمر الخلق مبتدأ

 عن الجوھري علي بن الحسن على قرأت متألھا تدينال حسن الطريقة جميل كان إنه وقيل خالد بن يحيى بن الفضل
 قال إسحاق بن حماد حدثنا البربري موسى بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرني قال المرزباني هللا عبيد أبي
 إلى الكالم من ودمنة كليلة كتاب ينقل حتى منھا يخرج ال دارا الحميد عبد بن أبان البرمكي خالد بن يحيى ألزم

 ودمنة كليلة كتاب إال منه أفصح فالكالم شعر إلى نقل كالم كل إن ويقال قال دينار آالف عشرة له فوھب نقلهف الشعر
 ألبان بن حدثني الھاشمي صالح بن محمد حدثني إسماعيل بن القاسم حدثنا يحيى بن محمد وأخبرني المرزباني قال
 عبد بن أبان له فقال ذلك عليه فاشتد ودمنة كليلة كتاب يحفظ أن خالد بن يحيى أحب قال الالحقي الحميد عبد بن

 بيت ألف عشر أربعة أبياتھا عدد مزدوجة عملھا قصيدة إلى فنقله حفظه الوزير على ليخف شعرا اعمله أنا الحميد
 يحيى بن جعفر له وقال دينار آالف خمسة الفضل وأعطاه دينار آالف عشرة خالد بن يحيى فأعطاه أشھر ثالثة في
 حافظا السريرة حسن أبان وكان أخذه الذي المال بثلث فتصدق قال شيئا يعطه ولم لھا راويتك أكون أن ضىتر أال

 قلت كثيرا تطوعا فيھا أصل لم قط ليلة على مضت ما رحمته وأسأله هللا أرجو انا وفاته عند وقال بالفقه عالما للقرآن
 ...  ودمنه كليلة يدعى الذي وھو...  ومحنه أدب كتاب ھذا...  ھذه قصيدته وأول

 ورد ثم بھا فتأدب البصرة قدم الرقة أھل من الشاعر السلمي عمرو أبو وقيل الوليد أبو عمر بن أشجع -  3501
 حلوا أشجع وكان وأدناه وآثره واصطفاه فحباه يحيى بن جعفر علي بينھم من وغلب بالبرامكة واتصل فنزلھا بغداد
 وھو فمدحه الرشيد بھارون ووصله كثيرة بقصائد جعفر فمدح رصين حومد جزل كالم وله الشعر سائر ظريفا
 لما إنه ويقال...  األيام جمالھا عليه نشرت...  وسالم تحية عليه قصر...  وأولھا الرشيد عند حاله بھا تمكنت بالرقة
  درھم ألف مائة ھارون أعطاه القصيدة ھذه أنشده

 أھل من يزيد بن السائب مولى القرشي محمد أبو ميسرة بن دخال بن الرحمن عبد بن محمد بن أسباط -  3502
 ومسعر طريف بن ومطرف سليم أبي بن وليث السائب بن وعطاء األعمش وسليمان الشيباني إسحاق أبا سمع الكوفة
 الفحام الوليد بن ومحمد األموي يحيى بن وسعيد حنبل بن وأحمد سعيد بن قتيبة عنه روى الثوري وسفيان كدام بن
 وقدم وغيرھم المخرمي أيوب بن هللا وعبد الزعفراني محمد بن والحسن القطان سعيد بن يحيى بن محمد بن حمدوأ

 بن احمد حدثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين أخبرنا الحفار جعفر أبو محمد بن ھالل أخبرنا بھا وحدث بغداد
 هللا رسول مع خرجنا قال شريك بن أسامة عن عالقة نب زياد عن الشيباني حدثنا أسباط حدثنا القطان يحيى بن محمد
 أحلق أن قبل وذبحت أذبح أن قبل حلقت هللا رسول يا فيقول يجيء الرجل فجعل وسلم عليه هللا سلم و عليه هللا صلى
 لكفذ ظلما شيئا مسلم من اقترض من إال الحرج رفع قد هللا ان الناس أيھا يا قال أكثروا فلما شيء دون شيئا قدموا
 األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني حرج الذي
 البابسيري موسى بن محمد بن أحمد بن محمد أخبرنا الواسطي العالء أبو القاضي وأخبرنا قال الغالبي بن حدثنا
 رأيت وقد معين بن يحيى زكريا أبو قال أبي قال قال بيالغال غسان بن المفضل بن األحوص أمية أبو حدثنا بواسط
 بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا القطن بدار ببغداد محمد بن أسباط
 يالتيم سليمان عن يروي أبوه محمد بن أسباط يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد
 يحيى وقال القطن دار في حدث الذي أسباط أبو وھو محمد واسمه القاص عمرو أبو وھو عكرمة عن عمر أبو يقول
 به ليس أسباط يقول يحيى سمعت عباس وقال ببغداد القطن دار نزل عنه كتبت قد محمد بن وأسباط آخر موضع في
 األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري أخبرني سفيان عن يخطئ وكان بأس
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 عبد أبو أخبرنا القطن دار في ببغداد محمد بن أسباط رأيت وقد معين بن يحيى زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا
 سليمان عنه يروى أبوه محمد بن أسباط يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد بن هللا

 ببغداد القطن دار حدث الذي أسباط أبو وھو محمد واسمه القاص عمرو ابو وھو عكرمة عن عمرو أبو وليق التيمي
 عبد بن محمد أخبرنا السكرى أخبرنى سفيان عن يخطئ وكان بأس به ليس أسباط يقول يحيى سمعت عباس وقال
  حدثنا الشافعي هللا

 أبو أخبرنا يضعفونه والكوفيون ثقة محمد بن أسباط زكريا أبو قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر
 الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن أحمد سمعت قال األشناني محمد بن أحمد بكر
 عبد حدثنا األزھري القاسم أبو أخبرني بأس به ليس قال حديثه كيف محمد بن فاسباط معين بن ليحيى قلت يقول
  شيبة بن يعقوب بن أحمد بن محمد حدثنا عمر بن نالرحم

 سنة المحرم في بالكوفة توفى محمد أبا يكنى قريش من وكان صدوق ثقة كوفى محمد بن أسباط قال جدى حدثنا
 بن أحمد بكر أبو أخبرنا يضعفونه والكوفيون ثقة محمد بن أسباط معين بن يحيى قال المأمون خالفة في مائتين
 قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن أحمد سمعت قال األشناني محمد
 بن الرحمن عبد حدثنا األزھري القاسم أبو أخبرني بأس به ليس قال حديثه كيف محمد بن فأسباط معين بن ليحيى
 قريش من وكان صدوق ةثق كوفي محمد بن أسباط قال جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن أحمد بن محمد حدثنا عمر
 ثقة محمد بن أسباط معين بن يحيى قال المأمون خالفة في مائتين سنة المحرم في بالكوفة توفي محمد أبا يكنى
 الحلبي علي بن الحسين حدثنا الفراء محمد بن الحسين بن محمد خازم أبو أخبرنا عنه شعيب بن هللا عبد بذلك حدثني
 أسباط قال سعد بن محمد حدثنا الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا األشيب بن القاسم بن موسى عمران أبو حدثنا
 أخبرنا الطناجيري علي بن الحسين الفرج أبو أخبرني مائتين سنة أول في مات محمد أبا يكنى القرشي محمد بن

 سألت قال التميمي محات بن ھارون أخبرنا الشيباني عقبة بن محمد حدثنا الكوفي مروان بن علي بن زيد بن محمد
 ومائة وتسعين تسع سنة في محمد بن أسباط ومات ومائة خمس سنة قال ولدت متى محمد أبا يا قلت محمد بن أسباط
  السرايا أبي أيام في

 صالح بن الحسن عن حدث الھاشمي علي بن صالح مولى الكوفي الجمال محمد أبو نجيح بن زيد بن أسيد -  3503
 األحمر زياد بن وجعفر شمر بن وعمرو معاوية بن وزھير مصرف بن طلحة بن ومحمد المالئي إسرائيل وأبي

 جوان بن شعبة بن ومحمد البخاري إسماعيل بن محمد عنه روى بشير بن وھشيم سعد بن وليث هللا عبد بن وشريك
 بن وأحمد الطيالسي هللا عبد بن وعيسى النسائي سھل بن وعلي اآلدمي راشد بن وإبراھيم الغبري الوليد بن وعباد
 القطان الحسين بن محمد أخبرنا الرواية في مرضي غير وكان بھا وحدث بغداد أسيد وقدم المقرئ الخزاز علي

 عمرو حدثنا الجمال زيد بن أسيد حدثنا الخزاز يعني علي بن أحمد حدثنا الخالدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا
 وشققت دينارا لھما فوھبت والحسين الحسن علي دخل قالت ةعائش عن مسروق عن عامر عن جابر عن شمر بن

 و عليه هللا صلى هللا رسول فلقيھما يضحكان فرحين مسرورين فخرجا بشقة منھما واحد كل فرديت بينھما مرطي
 الق عائشة أمنا قاال خيرا هللا فجزاه دينارا لكما ووھب بردين كساكما من األعين قرة األعين قرة فقال كفة كفة سلم

 هللا صلى هللا رسول من سمعت وما صنعت لما فوهللا عائشة قالت مؤمن كل وأم أمكما وهللا ھي بني يا وهللا صدقتما
 بن محمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا فيھا وما الدنيا من إلي أحب سلم و عليه
 قد كذاب فقال الجمال أسيد بن أسيد عن معين بن يحيى سألت قال جنيدال بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الكوكبي القاسم
 العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد هللا عبد أبو حدثنا كذب بأحاديث يحدث فسمعته الحذائين في ببغداد أتيته
 يعني محمد بن الحسن حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد وأخبرنا عباس حدثنا السوسي سعيد بن أحمد حدثنا
 الجمال زيد بن يعني أسيد يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن العباس على قرئ قال اإلصطخري سعيد أبا

 أبو أخبرنا الحذائين شفار من ففرقت كذاب يا له أقول أن فأردت الحذائين دار في ونزل الكرخ إلى إليه ذھبت كذاب
 الجمال أسيد قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني بكر

  الحديث ضعيف الجمال زيد بن أسيد قال الدارقطني الحسن أبو أخبرنا األزھري أخبرنا الحديث متروك
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 جعفر وأبي أنس بن ومالك يونس بن إسرائيل عن حدث طيشه بن السبال بن موسى بن جميل بن أزداذ -  3504
 إسحاق بن هللا وعبد السقطي أيوب بن وعمر ناجية بن محمد بن هللا وعبد حبان بن الحسين بن عنه روى لرازيا

 إسحاق بن هللا عبد حدثنا اآلدمي القاسم بن محمد بن عثمان أخبرنا القطيعي جعفر أبي بن أحمد أخبرنا المدائني
 هللا صلى هللا رسول قال قال علي عن الحارث عن اقإسح أبي عن إسرائيل أخبرنا السبال بن أزداذ حدثنا المديني
 مرض إذا ويعوده دعاه إذا ويجيبه عطس إذا ويشمته لقيه إذا عليه يسلم خصال ست المسلم على للمسلم سلم و عليه

  لنفسه يحب ما له ويحب توفي إذا جنازته ويشھد

 محمد عن حدث األنصاري حمزة أبو لكما بن أنس بن موسى بن طلحة أبي بن هللا عبد بن خالد بن أنس -  3505
 المحاملي هللا عبد أبو القاضي عنه روى الفزاري موسى بن وإسماعيل الھروي زيد وأبي األنصاري هللا عبد بن

 كتاب في وجدت قال المحاملي هللا عبد بن احمد أخبرنا النيسابوري األصم العباس وأبو الدوري مخلد بن ومحمد
 حمزة أبو مالك بن أنس بن موسى بن طلحة أبي بن هللا عبد بن خالد بن أنس حدثنا طهبخ إسماعيل بن الحسين جدي

 منه دبر عن له غالما أعتق رجال ان جابر عن الزبير أبي عن ثابت بن عزرة حدثني األنصاري حدثنا األنصاري
 بن احمد بكر أبو حدثنا بنفسه دأفليب فقيرا أحدكم كان إذا وقال ثمنه إليه ودفع فباعه سلم و عليه هللا صلى النبي فأبى
 أبو حدثنا األنصاري حمزة أبو حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا األشناني إبراھيم بن محمد بن محمد
 قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنسا سمع بكر أبي بن هللا عبيد عن شعبة حدثنا الھروي الربيع بن سعيد زيد
 جمادى في مات األنصاري حمزة أبا أن بخطه قرأت فيما مخلد بن محمد ذكر والكلب والمرأة الحمار الصالة يقطع
  ومائتين وستين ثمان سنة من األولى

 الھذلي معمر وأبا التمار نصر أبا سمع النخاس المقرئ عمر أبو أبان بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن أنيس -  3506
 روى المؤذن الحسن أبي بن والحسن النطاح بن صالح بن ومحمد ستمليالم يونس بن الرحمن وعبد قادم بن وسلم
 علي بن الصمد وعبد السماك بن عمرو وأبو الصفار محمد بن وإسماعيل مخلد بن ومحمد المحاملي القاضي عنه

 بن الحسن أخبرنا به بأس ال فقال الدارقطني ذكره ثقة وكان الشافعي بكر وأبو الخطبي علي بن وإسماعيل الطستي
 عياش بن بكر أبو حدثنا القطيعي معمر أبو حدثنا هللا عبد بن أنيس حدثنا الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا بكر أبي
 أنيس قال تھمة في حبس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان ھريرة أبي عن مالك بن عراك عن سعيد بن يحيى عن

 هللا صلى النبي أن مالك بن عراك عن سعيد بن يحيى عن اشعي بن بكر أبو حدثنا قال أخرى مرة معمر أبو وحدثناه
 وثمانين سبع سنة في مات النخاس أنيسا ان قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا تھمة في حبس سلم و عليه

 شھر يف المقرئ هللا عبد بن أنيس عمر أبو مات فيھا ومائتين وثمانين ثمان سنة مخلد بن محمد بخط وقرأت ومائتين
  األول ربيع

 تراب أبي زياد بن يزيد عن بھا وحدث حاجا بغداد قدم البلخي سعيد أبو المبارك بن سليمان بن أحيد - 3507
 أن اال الطستي عن بشران بن الحسين أبو بھا حدثنا تراب ألبي نسخة الطستي علي بن الصمد عبد عنه روى الزاھد
 أحمد اسمه من تضاعيف في شيوخه معجم في الطستي ذكره وكذلك مبالمي سليمان بن أحمد كتابه في حصل بشران
 عن مصر نزيل جعفر بن محمد دران روى وكذلك بالياء أحيد فقال النسخة بعض الطستي عن الدارقطني وروى
 أبو زياد بن يزيد حدثنا قال حاجا قدم البلخي سليمان بن أحيد سعيد أبو حدثنا قال البغدادي سلم بن محمد بن محمد
  الزاھد تراب

 بن المفضل بن غسان بن المفضل بن األحوص وھو الغالبي أمية أبو غسان بن المفضل بن األحوص -  3508
 حبيب بن غفر بن النابغة بن أوس بن الحارث بن خالد أم وھي امرأة وغالب غالب بن خالد بن عمرو بن معاوية

 عبد بن محمد عن أيضا وروى التاريخ بكتاب أبيه عن أمية أبو حدث القاضي كامل بن أحمد نسبه ھمان بن وائلة بن
 فاستتر البز في يتجر ببغداد وكان الضبي عبدة بن وأحمد الجوھري سعيد بن إبراھيم وعن الشوارب أبي بن الملك
 تقلدني أمية أبو فقال بك أصنع أن تحب فايش الوزارة وليت إن له وقال األوقات بعض في عنده الوزير الفرات بن
 شيء فأي شرطة صاحب وال كاتب وال قائد وال أمير وال عامل منك يجى ال ويحك قال السلطان أعمال من شيئا
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 إلى وأحسن الوزارة وولى الفرات بن خرج ثم رضيت قد قال القضاء أقلدك الفرات بن له قال أدري ال قال أقلدك
 قليل وكان بالبصرة وأقام أعماله إلى ميةأ أبو فانحدر واألھواز وواسط البصرة قضاء وواله عليه وأفضل أمية أبي
 نكبات بعض في البصرة أمير كنداج بن عليه قبض حتى بالبصرة يزل فلم نقصه غطيا وتصونه عفته أن اال العلم

 وال فيه مات أن إلى مدة فيه فأقام السجن فأودعه وحشة كنداج بن وبين أمية أبي بين وكان الفرات البن با المقتدر
 لنا قال قال عنه نرويه أن أذن فيما الرافقي جعفر بن محمد بن الحسين أخبرنا سواه السجن في مات ضياقا أن نعلم

 قال حديث أي فقلت الحديث ھذا معنى ما لي فقال القاضي أمية أبي على يوما دخلت كامل بن احمد بكر أبو القاضي
 التيمي سليمان حديث تريد لعلك له فقلت كبرنا قددا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع علونا إذا كنا موسى أبي قول
 كبرنا فدفدا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع علونا إذا كنا قال األشعري موسى أبي عن النھدي عثمان أبي عن
 هل فقلت قددا طرائق كنا هللا قال تعالى هللا كتاب في ھذا له فقال حية بن جبير ولد من الجبيري القاضي عنده وكان
 أن الحائض أمر سلم و عليه هللا صلى النبي إن الحديث ھذا معنى ما لي فقال يوما عليه ودخلت قال فسكت اسكت
 الممسكة القطن من القطعة أو الخرقة والفرصة فرصة ھو إنما قرصة ھو ليس فقلت الدم أثر بھا فتتبع قرصة تأخذ

 بن محمد بن علي حدثني قرصة أو فرصة يوامل قولي فترك فرصة والصواب قرصة يقولون الحديث وأصحاب
 بن المفضل بن غسان بن المفضل بن األحوص عن الدارقطني سألت يقول يوسف بن حمزة سمعت قال نصر
 بن حدثنا الصفار حدثنا السمسار أخبرنا البصرة قاضي كان بأس به ليس فقال غالب بن خالد بن عمرو بن معاوية
 كانت وفاته أن المنادى بن الحسين أبو ذكر بالبصرة ثالثمائة سنة في مات المفضل بن األحوص أمية أبا أن قانع
 أمية أبو قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا ببغداد

 قانع بن وقول ثالثمائة سنة األول ربيع في وذلك البصرة إلى وحمل بمدينتنا توفي الغالبي المفضل بن األحوص
  أعلم وهللا أصح عندي

 حفص عن وحدث بالكرخ التي البطيخ دار يسكن كان الدقاق بكر أبو مھران بن مسعود بن محمد بن أسامة -  3509
 الحسن أخبرني الثالج وبن القواس ويوسف الدارقطني الحسن وأبو الجراحي القاضي عنه روى الربالي عمرو بن
 بن يعني حفص حدثنا الدقاق مھران بن مسعود بن محمد بن أسامة حدثنا القواس مرع بن يوسف حدثنا طالب أبي بن

 اال أعلمه ال قال ھريرة أبي عن عاصم بن حفص عن حبيب عن عمر بن هللا عبد حدثنا الوھاب عبد حدثنا عمرو
  الحر شدة في بالصالة فأبردوا جھنم فيح من الحر شدة إن قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن

 روى السمرقندي عبيد بن ومحمد الرقاشي قالبة أبي عن حدث الخرقي غانم أبو محمد بن أحمد بن أزھر -  3510
 وكان النعالي دوما بن الحسن وأبو المقرئ الحمامي الحسن وأبو رزقويه بن الحسن أبو عنه وحدثنا الدارقطني عنه
 بن أزھر غانم أبو أخبرنا النعالي العباس بن سينالح بن علي أخبرنا العطش سوق في الشرقي الجانب في ينزل ثقة

 بن محمد أخبرني جعفر بن الحميد عبد أخبرني عاصم أبو أخبرنا الرقاشي محمد بن الملك عبد حدثنا الخرقي محمد
 فقال قتادة أبو فيھم سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من عشرة في الساعدي حميد أبا سمعت قال عطاء بن عمرو
 رفع كبر إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بصالة أعلمكم أنا دحمي أبو
 تسع سنة في الخرقي محمد بن أحمد بن أزھر غانم أبو توفي الثالج بن القاسم أبي بخط قرأت منكبيه حذو يديه

  الباء باب األلف باب انقضى وثالثمائة وأربعين

   شرب اسمه من ذكر

 إسماعيل أخبرنا األزھري أخبرني المدائن نزل الخطاب بن عمر المؤمنين أمير أصحاب أحد شبر بن بشر - 3511
 الوليد عن صالح بن الرحمن عبد حدثني قال وھب بن أحمد حدثنا الكوكبي القاسم بن الحسين أخبرنا المعدل سعيد بن
 منھم الخطاب بن عمر أصحاب من رجال عشر تسعة دائنبالم أدركت قال الھمداني الرماس بن حسين عن صالح بن
 ويوما ذا عند يوما الطعام على يتواعدون شبر بن وبشر شبر بن وعلقمة صوحان بن وزيد مسعود بن الرحمن عبد
  النبيذ رفع الطعام رفع فإذا النبيذ ويضعون ذا عند
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 بغداد قدم شامي األموي العاص أبي بن الحكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمر بن هللا عبد بن بشر - 3512
 زحمويه يحيى بن وزكريا األنماطي مالج بن معاوية بن محمد عنه روى عمر بن العزيز عبد عمه عن بھا وحدث

 الخرقي جعفر بن العزيز عبد حدثنا قاال الجوھري علي بن والحسن البصري علي أبي بن علي أخبرني الواسطي
 عن العزيز عبد بن عمر بن هللا عبد بن بشر حدثنا األنماطي معاوية بن محمد ثناحد المطرز زكريا بن قاسم حدثنا
 هللا صلى هللا رسول إلى تميم جاء قال الداري تميم عن موھب بن هللا عبد عن العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد
 ھو قال ذلك في السنة ما المسلمين من الرجل يدي على يسلم الشرك أھل من الرجل هللا رسول يا فقال سلم و عليه
 ھنا ھا كان يقول معين بن يحيى سمعت قال الجنيد بن هللا عبد بن إبراھيم عن بلغني ومماته بمحياه الناس أولى
  بأس به ليس منه سمعت قد العزيز عبد بن عمر بن هللا عبد بن بشر ببغداد

 كدام بن ومسعر خالد أبي بن ماعيلإس عن وحدث بغداد قدم الكوفي البجلي المسيب بن سالم بن بشر -  3513
 كامل بن أحمد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا الدورقي إبراھيم بن وأحمد الحسن ابنه عنه روى الثوري وسفيان
 عن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل عن أبي حدثني بشر بن الحسن حدثنا شعيب أبو عمران بن صالح حدثنا القاضي
 أكن ولم لي فدعا جرير قال ورجالھا أحمس فرسان في بارك اللھم سلم و عليه هللا لىص هللا رسول قال قال جرير
 بن الحسن أخبرني قال الفرات بن العباس بن محمد عن حدثت مھديا ھاديا اجعله اللھم وقال فثبت الخيل على أثبت

 حنبل بن أحمد يعني هللا عبد وأب قال قال األثرم حدثنا علي بن محمد أخبرني الخالل بكر أبو أخبرنا الصيرفي يوسف
  منه أسمع ولم هللا عبد أبو قال النضر أبي إلى يجيء كان رايته قد سالم بن بشر

 عثمان بن جرير عن بھا وحدث بغداد سكن البصري السكري أحمد أبو مسلم بن أبان بن محمد بن بشر - 3514
 مسلم أبي بن وزياد سلمة بن وحماد ثابت نب والدجين الحجاج بن وشعبة المذحجي وھب بن الملك وعبد الرحبي
 الصيرفي المؤمن بن أحمد عنه روى بشير بن وھشيم البري مقسم بن وعثمان عمر بن وورقاء السقاء وبحر الصفار
 أبي بن الرحمن عبد وقال الحربي إسحاق بن وإبراھيم الوزان إسحاق بن وأحمد المؤدب مھران بن داود بن والحسن
 أخبرنا التككي إسماعيل بن العزيز عبد بن محمد الحسن أبو أخبرنا شيخ ھو فقال عنه وسألته أبي عنه روى حاتم
 بن يعني الدجين حدثنا قال أبان بن محمد بن بشر حدثنا الحربي إسحاق بن إبراھيم حدثنا حمدان بن جعفر بن أحمد
 علي كذب من سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو قال فيقول حدثنا لعمر نقول كنا فيقول حدثنا ألسلم نقول كنا قال ثابت
 أبو قال الحافظ إسحاق بن أحمد بن محمد أحمد أبو أخبرنا اليزدي علي بن احمد أنبأنا النار من مقعده فيتبوأ متعمدا
 بن محمد أخبرنا المستملي محمد بن احمد حدثني بغداد سكن السكري البصري مسلم بن أبان بن محمد بن بشر احمد
 منكر يرضى ليس أحمد أبو السكري محمد بن بشر قال األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا طيالشرو جعفر
 مسلم بن أبان بن محمد بن بشر قال أخبرھم الحافظ عدي بن هللا عبد أن الماليني سعد أبو لي أجاز وفيما الحديث
  به بأس ال أنه أرجو السكري

 القاسم بن وعبثر المختار بن العزيز وعبد عوانة وأبا سلمة بن حماد سمع الضرير هللا عبد أبو آدم بن بشر - 3515
 عبد بن وشريك مسھر بن وعلي علي بن وحبان الطلحي موسى بن وصالح سعد بن وإبراھيم جعفر بن وإسماعيل

 يالرياح العوام أبي بن ومحمد الدوري محمد بن وعباس طالب أبي بن والعباس راھويه بن إسحاق عنه روى هللا
 علي أخبرنا صدوق ھو فقال عنه أبي سألت حاتم أبي بن وقال الحربي إسحاق بن وإبراھيم الثغري سھل بن وحامد
 آدم بن بشر حدثنا حاتم بن محمد بن عباس حدثنا الصفار محمد بن إسماعيل أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن

 من اليحرم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال لتقا سلمة أم عن فاطمة عن عروة بن ھشام عن عوانة أبو حدثنا
 معروف بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني الحولين في وكان االمعاء فتق ما إال الرضاع
 يتقون الحديث أصحاب ورأيت كثيرا سماعا سمع آدم بن بشر قال سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب
 أخبرني ھارون بن موسى أخبرنا غالب بن عمر بن محمد أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أنبأنا عنه كتابوال حديثه
 الضرير آدم بن بشر أن قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا ومائة خمسين سنة آدم بن بشر مولد أن أبي
 يقال شيخ البصريين وفي قلت األول ربيع شھر في قانع بن عن الصفار غير زاد ومائتين عشرة ثمان سنة في مات
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 بن محمد وعن أزھر جده عن يروي السمان سعد بن أزھر بنت بن وھو الطبقة في ھذا دون أنه إال آدم بن بشر له
   وغيرھما صاعد بن محمد بن ويحيى الحضرمي ھارون بن محمد حامد أبو عنه حدث الزيادي عون

 المعروف الدرب يسكن كان الخطاب بن زيد مولى المريسي الرحمن دعب أبو كريمة أبي بن غياث بن بشر - 3516
 يوسف أبي عن الفقه أخذ الراي أصحاب من وبشر البزازين ونھر الدجاج نھر بين وھو المريسى درب ويسمى به

 مالعل أھل أساء مستنكرة ومذاھب شنيعة أقوال عنه وحكى القرآن بخلق القول وجرد بالكالم اشتغل أنه إال القاضي
 وأبي عيينة بن وسفيان سلمة بن حماد عن يسيرا شيئا الحديث من أسند وقد ألجلھا أكثرھم وكفره بسببھا فيه قولھم
 محمد حدثنا قال القصري علي بن محمد بن أحمد بن أحمد هللا عبد أبو حدثني ما ذلك فمن وعيرھم القاضي يوسف

 الجرجاني عمر بن محمد حدثنا بزيع بن علي بن الحسن يحدثن سعيد بن محمد بن أحمد حدثنا بھا الكوفي سفيان بن
 قال طالب أبي بن علي عن أبيه عن البيلماني بن عن عطاء عن حنيفة أبي عن يوسف أبي عن غياث بن بشر حدثنا
 القوم رأيت عليھا ورقيت أفيق عقبة وردت فإذا اليمين إلى امض ثم ناقتي اركب سلم و عليه هللا صلى النبي لي قال
 يا قلت العقبة رقيت فلما ففعلت علي قال السالم عليكم يقرأ هللا رسول شجر يا مدر يا حجر يا فقل يريدونك لينمقب

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فقالوا األفق وارتج قال السالم عليكم يقرأ هللا رسول شجر يا مدر يا حجر
 إبراھيم أخبرنا الخالل أخو محمد بن الحسين وأخبرني مسلمين ليا فأقبلوا نزلوا القوم سمع فلما السالم وعليك السالم
 عبد بن محمد حدثنا الوكيل الحسن أبو الجوھري محمد بن حبيب حدثنا الثقفي صفوان أبو حدثنا الشطي هللا عبد بن

 هللا صلى هللا رسول قال قال الحسن عن الغنوي هللا عبد بن البراء عن غياث بن بشر الرحمن عبد أبو حدثنا الوھاب
 ال من صحبة في لك خير وال بأخيه كثير والمرء بالعافية يتفاضلون وإنما المشط كأسنان سواء الناس سلم و عليه
 قاال الداودي عمر بن محمد بكر أبو والقاضي األزھري القاسم أبو أخبرني له ترى الذي مثل الحق من لك يرى
 بن عمارة حدثنا الحسين أبو الناقد إسحاق بن علي بن هللا عبد بن أحمد حدثنا الحسن بن إبراھيم بن أحمد أخبرنا
 إليه فكتب شيئا منه يستقرض رجل إلى المريسي بشر كتب قال عياش بن إسماعيل بن هللا عبد أخبرني معاوية
 كنت وإن صادقا هللا فجعلك كاذبا كنت إن بشر إليه فكتب عليه مكذوب والمال ثقيل والدين يسير الدخل الرجل
 بن محمد حدثنا المقرئ أحمد بن محمد بن هللا عبيد حدثنا األزھري أخبرني بحق معتذرا هللا فجعلك بباطل تذرامع

 أحسن على ھو فقال رجل عن سئل وقد المريسي بشر قال الجاحظ لي قال قال إسماعيل بن القاسم حدثنا النديم يحيى
 يكألھا وهللا سليمى إن...  ھرمة بن قول مثل صوابا إال ھو ما التمار قاسم فقال لحنه من الناس فضحك واھناھا حال
 البرقاني بكر أبو أخبرنا المريسي بشر لحن عن القاسم بتفسير الناس فشغل قال...  يرزأھا كان ما بشيء ضنت... 

 كان منيع بن عمر عن إبراھيم بن إسحاق قال قال الصندلي محمد بن جعفر حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثني
 أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا بشيء ليس يقولون وكذا كذا صنف سماھم الزنادقة من صنوف يقول المريسي شرب
 عبد سمعت قال السراج العباس أبو حدثنا بنيسابور الخفاف عمر بن محمد بن أحمد أخبرنا المالكي البصري عمر بن
 العوام بن عباد سمعت قال زياد من سمعت أني أظنو السراج قال أيوب بن زياد حدثني يقول حنبل بن أحمد بن هللا

 أنبأنا شيء السماء في ليس يقولوا أن إلى ينتھي أنه كالمھم آخر فرأيت بشر وأصحاب المريسي بشرا كلمت يقول
 أخي بن عثمان بن عمر أخبرني طالب أبي بن يحيى حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان حدثنا رزق بن احمد بن محمد
 بشر عليه فاستأذن أبي عند كنت قال عثمان بن عمر أخبرني عاصم بن علي بن يحيى برنيأخ عاصم بن علي

 في معه هللا وإن مخلوق القرآن يقول إنه قلت قال وماله بني يا فقال ھذا مثل عليك يدخل أبت يا فقلت المريسي
 باطل الميزان وإن باطل ساعةال وإن باطل الصراط وإن باطل ونكيرا منكرا وإن يخلقا لم والنار الجنة وإن األرض

 يدنيه يزل فلم ثالثا أو مرتين أدنه بشر يا ويلك أدنه بشر يا فقال قال عليه فأدخلته علي أدخله فقال قال كثير كالم مع
 تقول أنك عنك أخبرت قال الحسن أبا يا ذاك وما فقال قال ربك وأين تعبد من بشر يا ويلك فقال منه قرب حتى
 هللا وإن مخلوق القرآن إن قوله من أبي على أشد شيئا أر ولم كثير كالم مع األرض في معك هللا وأن مخلوق القرآن
 حتى كرامة وال ال له فقال قال علي تقرأه خالد لكتاب جئت إنما لھذا أجيء لم الحسن أبا يا له فقال األرض في معه
 قال نور في نور ربي فإن أبيت إذ أما قال يكألعف كنت ما قال تعفيني أو له فقال ويلك ربك أين عليه أنت ما أعلم
 بن أحمد بن محمد أخبرنا بخراسان الصنف ھذا كلمت وقد زنديق وهللا فإنه اقتلوه ويحكم ويقول إليه يزحف فجعل
 سليمان بن الربيع حدثنا الباغندي بكر أبو حدثنا أبي كتاب في وجدت قال الصواف بن علي أبو أخبرنا قراءة رزق
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 ھذا إلى جئت لم أمه لي فقالت له غرفة في فأنزلني المريسي بشر على فنزلت بغداد دخلت يقول شافعيال سمعت قال
 بن حدثنا أحمد بن دعلج أخبرنا الواعظ هللا عبد بن محمد بن الملك عبد أخبرنا زنديق ھذا فقالت العلم منه أسمع قلت

 يكف أن المريسي أكلم ان المريسي أم كلمتني قال الشافعي أخبرني يقول األعلى عبد بن يونس سمعت قال خزيمة
 الحسين أبو القاضي أخبرنا أكلمك أن كلمتني أمك إن فقلت قال دين ھذا إن فقال إليه دعاني كلمته فلما الكالم عن
 الساجي يحيى بن زكريا حدثنا البصري غسان أبي بن أحمد بن علي أخبرنا إجازة العكبري أيوب بن علي بن أحمد
 الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا البندار الحسن بن عياش حدثنا قراءة القرشي الملك عبد بن محمد أخبرنا ثم

 بشر أم جاءت قال الكرابيسي علي بن الحسين سمعت قال إسماعيل بن محمد حدثنا يحيى بن زكريا أخبرني
 الرأي ھذا عن نھيته فلو أجلك ندهع ذكرت وإذا ويحبك يھابك ابني أرى هللا عبد أبا يا فقالت الشافعي إلى المريسي

 فشھدت أفعل الشافعي لھا فقال ويحبونه عليه الناس يواليه شيء في ويتكلم عليه الناس عاداه فقد فيه ھو الذي
 أم قائمة سنة أم مفترض فرض أم ناطق أكتاب إليه تدعو عما أخبرني الشافعي له فقال بشر عليه دخل وقد الشافعي
 وال قائمة سنة وال مفترض فرض وال ناطق كتاب فيه ليس بشر فقال عنه والسؤال يهف البحث السلف عن وجوب
 في الكالم عن أنت فأين بالخطأ نفسك على أقررت الشافعي له فقال خالفه يسعنا ال أنه إال البحث السلف عن وجوب
 كلمت حسين قال يفلح ال شافعيال قال بشر خرج فلما فيه نھمة لنا قال ھذا وتترك عليه الناس يواليك واالخبار الفقه
 فكلمته قال كل من قال إجماع أو سنة أو كتاب من قلت مفترض فرض قال السؤال بھذا شبيھا المريسي بشرا يوما
 سلمان بن أحمد حدثنا قاال الدالل أحمد بن عمر بن وأحمد رزق بن احمد بن محمد أخبرنا منه يضحك وھو قام حتى
 القرعة في المريسي ناظرت يقول الشافعي سمعت يقول البويطي سمعت قال السلمي إسماعيل بن محمد حدثنا النجاد
 أبا فأتيت قمار ھذا هللا عبد أبا يا فقال القرعة في سلم و عليه هللا صلى النبي عن حصين بن عمران حديث له فذكرت
 أخبرنا األزھري حدثني قتلهوأ آخر شاھد هللا عبد أبا يا قال قمار القرعة يقول المريسي سمعت له فقلت البختري
 ببغداد األنماطي مھران بن يعقوب بن يوسف حدثني الواحد عبد بن الزبير حدثني الھمذاني الفقيه الحسين بن الحسن
 قتل رجل في تقول ما المريسي لبشر قلت يقول الشافعي سمعت قال ثور أبو حدثنا األصبھاني علي بن داود حدثنا
 طالب أبي بن علي بن الحسن قتل فقد له فقلت ال فقال األصاغر دون يقتلوا أن ألكابرل ھل وكبار صغار أولياء وله
 من وھجرته قال اللفظ ھذا من أحسن جواب كان أما فقلت علي بن الحسن أخطأ فقال صغار أوالد ولعلي ملجم بن

 أبو أخبرنا الشيرازي رحمنال عبد بن أحمد أخبرنا بھا الھمذاني حمويه بن علي بن هللا عبد بكر أبو أخبرنا يومئذ
 على الشافعي دخل يقول سعيد بن قتيبة سمعت قال الثقفي إسحاق بن محمد حدثنا الھروي العباس بن الفضل شجاع
 الشافعي له فقال المريسي بشر ھذا ھذا من تدري أال للشافعي المؤمنين أمير فقال المريسي بشر وعنده المؤمنين أمير
 وإبراھيم محمد مع عليين أعلى هللا أدخلك المريسي فقال وقارون وھامان فرعون مع سافلين أسفل في هللا أدخلك
 بقوله المريسي أراد شيء أي تدري أال لي فقال أصحابنا لبعض الحكاية ھذه فذكرت إسحاق بن محمد قال وموسى

 قال الضبي نعيم بن دمحم أخبرنا يعقوب بن أحمد بن محمد أخبرني نارا وال جنة ثم ليس يقول ألنه طنزا منه كان
 الحنظلي إبراھيم بن إسحاق سمعت يقول الحسين بن داود سليمان أبا سمعت يقول صالح بن محمد جعفر أبا سمعت
 أبا يا ھذا من أتدري لحميد المؤمنين أمير فقال المريسي بشر وعنده المؤمنين أمير على الطوسي حميد دخل يقول
 منكر ومسئلة القبر عذاب رفع قد ھذا الفقھاء سيد ھذا المؤمنين أمير يا حميد فقال المريسي بشر ھذا قال ال قال غانم
 الفقھاء سيد كنت الموت رفعت لو فقال بشر إلى نظر ثم الموت يرفع أن يقدر ھل أنظر والصراط والميزان ونكير
 أبا سمعت قال ينالسك بن عيسى بن أحمد حدثنا القواس عمر بن يوسف حدثنا الخالل محمد بن الحسن أخبرني حقا

 فانا يھودي فمر مجتمعون عليه والناس المريسي بشر فإذا الطريق في مررت يقول لؤلؤ إبراھيم بن إسحاق يعقوب
 بن محمد بن حمزة أخبرنا يھوديا كان أباه ان يعني التوراة علينا أبوه أفسد كما كتابكم عليكم يفسد ال يقول سمعته
 بن أحمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن أحمد بن علي حدثنا ألندلسيا بكر بن الوليد حدثنا الدقاق طاھر
 المنظر دميم قصيرا شيخا واحدة مرة هللا لعنة عليه المريسي بشر رأيت قال أبي حدثني العجلي صالح بن هللا عبد
 هللا اليرحمه قال ثم مراضعال سوق في بالكوفة صباغا يھوديا أبوه وكان باليھود شيء أشبه الشعر وافر الثياب وسخ
 الميانجي النجم بن طاھر بن أحمد حدثنا األردبيلي موسى بن يعقوب حدثنا البرقاني بكر أبو أخبرنا فاسقا كان ولقد
 عبد محمد أبو أخبرنا زنديق المريسي بشر يقول الرازي يعني زرعة أبا سمعت قال البردعي عمرو بن سعيد حدثنا
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 بن يوسف حدثني إمالء مخلد بن حدثنا جميع بن أحمد بن محمد أخبرنا بصور ضيالقا عياض بن علي بن هللا
 الجھل ھو بالكالم العلم طلب المريسي لبشر يقول القاضي يوسف أبا سمعت قال موسى بن بشار حدثنا يعقوب
 إن القرآن في تتكلم أنك بلغني بشر يا بالزندقة رمى أو زنديق قيل الكالم في رأسا صار وإذا العلم ھو بالكالم والجھل
 أبو حدثنا الصيرفي الفضل بن موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا كفرت العلم جحدت وإن خصمت علما  أقررت
 بالرقة الرقي مھران بن ميمون بن الحميد عبد بن الحميد عبد بن الملك عبد حدثنا األصم يعقوب بن محمد العباس
 عمار بن منصور أبيه إلى المريسي بشر كتب قال عبادة بن روح مجلس في عمار بن منصور بن سليم حدثنا

 والجماعة السنة أھل من وإياك وجعلنا فتنة كل من وإياك هللا عافانا إليه فكتب قال مخلوق أو خالق القرآن أخبرني
 في كالمال ان نرى نحن حجة المرسلين بعد هللا على ألحد وليست الھلكة فھي وإال نعمة من بھا فاعظم يفعل إن فإنه

 خالقا اعرف وما عليه ليس ما المجيب وتكلف له ليس ما السائل وتعاطي والمجيب السائل فيھا تشارك بدعة القرآن
 من تكن بھا هللا سماه التي أسمائه إلى معك وبالمختلفين بنفسك فانته هللا كالم والقرآن مخلوق هللا دون وما هللا إال

 من وھم بالغيب يخشونه الذين من وإياك هللا جعلنا الضالين من فتكون كعند من باسم القرآن تسم وال المھتدين
 إسحاق بن محمد أخبرنا المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا مشفقون الساعة
 لمريسيا فذكروا ھارون بن يزيد عند كنا يقول المعيطي سمعت قال الدوري إسحاق بن الفضل سمعت قال السراج
 جعفر بن محمد أخبرنا الحفار جعفر بن محمد بن ھالل أخبرنا كافر ھذا فقال مخلوق القرآن يقول قالوا يقول ما فقال

 من شيء في يناظره يحيى بن وشاذ ھارون بن يزيد عند كنا قال الھاشمي الحسن بن هللا عبد حدثنا القارئ االدمي
 بن علي بن طلحة أخبرنا كافر فھو مخلوق القرآن قال من يقول وھو يزيد فسمعنا عليه يدعو وھو المريسي أمر

 بن هللا عبد بن إبراھيم حدثنا الختلي بكر أبو حدثني قال الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا الكتاني الصقر
 أن على تفرقناف عليه يدعو وھو المريسي أمر من شيء في يناظره وشاذ ھارون بن يزيد عند كنا قال الواسطي بشار
 حدثنا الحسن بن إبراھيم بن أحمد حدثنا طالب أبي بن الحسن أخبرني كافر فھو مخلوق القرآن قال من قال يزيد

 حالل المريسي قال ھارون بن يزيد عن يحيى بن حامد حدثنا الملك عبد بن محمد حدثنا عرفة بن محمد بن إبراھيم
 الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا الشروطي جعفر بن محمد رناأخب المستملي محمد بن أحمد حدثني يقتل الدم

 قتل على بغداد أھل حرضت ھارون بن يزيد قال قال يزيد بن محمد حدثنا الجرادي الحسين بن أحمد حدثنا األزدي
 بن أحمد بن الحسن حدثنا الواعظ أحمد بن عمر حدثنا التميمي علي بن الحسن أخبرني مرة غير المريسي بشر
 ورأى رأيي اجتمع يقول سوار بن شبابة سمعت قال الزمي يوسف بن يحيى أخبرنا خيثمة أبي بن أحمد حدثنا ةصدق
 ضربت واال تاب فان يستتاب أن أرى جاحد كافر المريسي أن على الفقھاء من وجماعة القاسم بن ھاشم النضر أبي
 يقول أبي سمعت قال أحمد بن هللا عبد حدثنا لمانس بن أحمد أخبرنا الدقاق طاھر أبي بن أحمد بن محمد أخبرنا عنقه
 قلت وإيش تقول إيش فيقول فيشغب الناس آخر في فيحضر يجيء المريسي بشر فكان يوسف أبي مجلس نحضر كنا
 فجعل منه القرب في وكنت أبي قال إلي به أصعدوا يقول يوسف أبا أسمع فكنت ويضج يصيح يزال فال يوسف أبا يا

 تصعد حتى التنتھي يوسف أبو له قال قال له قال إيش مني أقرب كان للذي فقلت قوله بعض خفىف مسألة في يناظر
 يقول بندار بن القاسم سمعت قال جدي حدثنا الھمذاني الل بن بكر أبي سبط الحسن بن المظفر سعد أبو أخبرنا خشبة
 كبير قصير شيخ فاستقبلنا البغلة عنان على قابض وأنا يوما مسلم بن عفان ركب يقول الحسين بن إبراھيم سمعت
 بشر غياث بن بشر ھذا قال عثمان أبا يا ھذا من فقلت الكافر ترى أما البغلة نح البغلة نح فقال األذنين كبير الرأس

  المريسي

 مالك إلى يكتب من مالك إلى يكتب من ويقولون الجنازة يدي بين يتعادون الصبيان جعل بشر مات ويوم إبراھيم قال
 أحمد بن هللا عبد حدثنا النجاد سلمان بن أحمد بكر أبو أخبرنا الدقاق طاھر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو ناأخبر
 التمار الھيثم بن عيسى بن أحمد أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد وأخبرنا الدورقي إبراھيم بن أحمد حدثني حنبل بن

 المسعودي عند المضروب نوح بن محمد حدثني الدورقي اھيمإبر بن أحمد حدثني قال البزار خلف بن عبيد حدثنا
 أظفرني إن علي  مخلوق القرآن ان يزعم المريسي بشرا أن بلغني يقول المؤمنين أمير ھارون سمعت قال القاضي

 ىموس بن عيسى بن محمد بن علي القاسم أبو أخبرنا طاھر أبي بن لحديث واللفظ قط أحدا قتلھا ما قتلة ألقتلنه به
 يوسف بن يحيى حدثنا األنماطي الحسين بن محمد حدثنا المصري محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا البزاز
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 شعرا ملبس بدنه وإذا قال المنام في إبليس أموه منازه في خراسان طريق في ونحن جمعة ليلة رأيت قال الزمي
 تريد وأين له قلت قال إبليس أنا قال أنت من له قلت الق النار مثل عيون بدنه وفي فوق إلى ورجليه أسفل إلى ورأسه
 من قلت خليفة فيھا ولي إال مدينة من ما قال ثم قال المريسي رأى يرى بمرو عندنا كان رجل يحيى بن بشر قال

 قال البرقاني بكر أبو أخبرنا مخلوق القرآن قال عنه عجزت ما إلى الناس دعا المريسي بشر قال بالعراق خليفتك
 يوسف بن يحيى حدثنا طالب أبي بن العباس حدثنا حماد بن إبراھيم حدثكم الصفار إسحاق بن محمد على أناقر

 فلما صدره في عينان وله الليل مثل أسود السماء في ورأسه األرض في رجاله إبليس المنام في رأيت قال الزمي
 يحيى بن بشر إلى قال البالد ھذه أقدمك ما له فقلت قال الكرسي آية أقرأ فجعلت إبليس ھو قال أنت من قلت رأيته
 خليفتك ومن قلت خليفة فيھا ولي اال قرية وال مدينة من ما قال بالعراق استخلفت من قلت قال الجھمية من رجل

 العباس بن محمد حدثنا الخالل محمد بن الحسن أخبرني عنه عجزت أمر إلى الناس دعا المريسي بشر فقال بالعراق
 حدثنا القصباني حمزة بن يعقوب بن يوسف بن الفضل حدثنا األسدي الحسين بن علي بن الحسين احدثن الخزاز
 في القول المريسي غياث بن بشر لي قال قال القاضي ظبيان بن علي بن محمد حدثني قال العباسي يوسف بن محمد
 سنة أربعين منذ قلته وقد هعن ارجع قال عنه ارجع قولھم فالقول قلت قال مخلوق غير خالفني من قول القرآن

 محمد حدثنا الواعظ أحمد بن عمر حدثنا التميمي علي بن الحسن أخبرني بالحجج فيه واحتججت الكتب فيه ووضعت
 بن عند كنت قال الباھلي خالد بن بكر أبو حدثني البصري العتكي مرزوق بن محمد بن هللا عبد حدثنا الثلج أبي بن

 بيدي ضربته فيمن فأنا خالد بن قال اقتلوه عيينة بن فقال الرديء الكالم بذاك تكلمف المريسي بشر أقبل إذ عيينة
 حدثنا المصري الفرج بن روح الزنباع أبو حدثنا الطبراني أحمد بن سليمان القاسم أبو حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا
 هللا قاتله فقال القيامة يوم يرى ال هللا إن يقول المريسي بشرا إن عيينة بن لسفيان قيل قال البلخي يحيى بن حامد
 عن احتجب فإذا لھم عقوبة عنھم احتجابه فجعل لمحجوبون يومئذ ربھم عن إنھم كال يقول هللا يسمع ألم دويبة

 قال سلمان بن أحمد حدثنا طاھر أبي بن أحمد بن محمد أخبرنا األعداء على لألولياء فضل فأي واألعداء األولياء
 عليه فدخل القاضي يوسف أبي عند جالسا كنت قال الوليد بن بشر عن أخبرت قال حنبل بن أحمد نب هللا عبد حدثنا
 حديث فذكر سلم و عليه هللا صلى النبي عن جرير عن قيس عن إسماعيل حدثنا يوسف أبو له فقال المريسي بشر

  الرؤية

 الجسر باب خشبة الناس على شغلت قد بك وكأني ينكرونه وأصحابك الحديث بھذا مؤمن وهللا إني يوسف أبو قال ثم
 عبد بن محمد بن هللا عبد سمعت قال الواعظ أحمد بن عمر سمعت قال الخالل محمد بن الحسن أخبرني فاحذر
 بشر أنف رغم على يقول الرؤية بحديث حدث حين الجعفي حسينا سمعت الجعفي عمر بن هللا عبد قال يقول العزيز

 بن محمد حدثنا الكاتب إسماعيل بن محمد بن إسماعيل حدثنا الفقيه إبراھيم بن رعم طالب أبو أخبرني المريسي
 إال إله ال يقول البحر في ھاتفا سمعت قال كبشة أبي بن محمد حدثنا الحمال هللا عبد بن حدثني قال الواسطي محمد
 أخبرنا ميتا فخر المريسي بشر أصحاب من رجل المركب في معنا وكان قل هللا لعنة المريسي وعلى ثمامة على هللا

 بن جعفر بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو حدثنا اإلستراباذي رامين بن الحسين بن الحسن محمد أبو القاضي
 سعيد بن عثمان سمعت قال األزھر بن محمد بن الحسن حدثنا موسى بن عمران حدثنا الجرجاني سعيد بن أحمد

 أحد والسنة العلم أھل من جنازته يشھد لم المريسي غياث بن بشر مات لما قال أصحابنا من الثقة حدثنا قال الرازي
 السنة تنتحل هللا عدو يا قالوا والجماعة السنة أھل عليه أقبل المريسي الجنازة من رجع فلما الشونيزي عبيد إال

 في رجوت ما األجر من فيھا رجوت جنازة شھدت ما أخبركم حتى أنظروني قال المريسي جنازة وتشھد والجماعة
 اآلخرة في برؤيتك يؤمن ال كان ھذا عبدك اللھم فقلت الصف في قمت الجنائز موضع في وضع لما جنازته شھود
 فعذبه اللھم القبر بعذاب يؤمن ال كان ھذا عبدك اللھم المؤمنون إليك ينظر يوم وجھك إلى النظر عن فاحجبه اللھم
 اللھم القيامة يوم ميزانه فخفف اللھم الميزان ينكر كان ھذا عبدك اللھم ينالعالم من أحد تعذبه لم عذابا قبره في اليوم
 بن علي أخبرنا وضحكوا عنه فسكتوا قال القيامة يوم خلقك من أحد فيه تشفع فال اللھم الشفاعة ينكر كان ھذا عبدك
 بن بشر سمعت قال مروزيال الشيعي عمرو بن الحسن حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان حدثنا المعدل هللا عبد بن محمد

 شكر موضع لكان شھرة موضع كان أنه فلوال السوق في وأنا المريسي له يقال الذي ھذا موت جاء يقول الحارث
 المؤدب سويد بن علي بن محمد حدثنا الطناجيري علي بن الحسين أخبرنا قولوا ھكذا أماته الذي  والحمد وسجود
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 من رجل مات يقول الدورقي بن أحمد سمعت يقول أبي سمعت قال ريالسك بكر بن إسماعيل بن عثمان حدثنا
 كل منھا شاب زفرة جھنم فزفرت مقبرتنا في بشر دفن قال قصتك ما فقلت شاب وقد الليل في فرأيته شاب جيراننا

 ھارون بن علي أخبرني المرزباني عمران بن محمد حدثنا الصيمري علي بن الحسين أخبرني المقبرة في من
 قال ومائتين عشرة ثمان سنة الحجة ذي في المريسي بشر مات قال أبيه عن طاھر أبي بن أحمد بن هللا عبيد يأخبرن
  ومائتين عشرة تسع سنة ويقال

 بالحافي المعروف نصر أبو هللا عبد بن ماھان بن ھالل بن عطاء بن الرحمن عبد بن الحارث بن بشر - 3517
 العقل بوفور تفرد والزھد الورع في عصره أھل فاق ممن وكان شرمخ بن علي عم بن وھو بغداد سكن مروزي
 الزھري سعد بن إبراھيم وسمع الفضول واسقاط النفس وعزوف المذھب واستقامة الطريقة وحسن الفضل وأنواع
 بن هللا وعبد الموصلي عمران بن والمعافى هللا عبد بن وشريك زيد بن وحماد أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد
 الزرقاء أبي بن وزيد الضرير معاوية وأبا الخريبي داود بن هللا وعبد يونس بن وعيسى مسھر بن وعلي ركالمبا
 ھو فانما منه سمع ما وكل ذلك ألجل كتبه ودفن يكرھھا وكان للرواية نفسه ينصب لم أنه إال الحديث كثير وكان
 منصور بن ونصر مشكان بن ھاشم بن وإبراھيم نعيم بن محمد وابنه الھيضم بن نعيم عنه روى المذاكرة سبيل على
 وغيرھم الجال موسى بن وعمر النيسابوري ھانئ بن وإبراھيم السقطي وسرى السمسار المثنى بن ومحمد البزاز
 لعلي قلت يقول سليمان بن هللا عبد سمعت قال عثمان بن أحمد بن عمر حدثنا الوراق الحسن أبي بن الحسين أخبرنا

 معه سماعي فقال زرع أم حديث فأين قلت واحد عيسى بن الحارث بن بشر وسماع سماعه أن نيأخبر لما خشرم بن
 ھذه في بشر وولد علي قال عندك ليس ما تطلب حتى عندك بما عملت ھل إلي فكتب إلى به يوجه أن إليه وكتبت
 عبد القاسم أبو حدثنا ةقراء الماليني سعد أبو أخبرني جرح وقد أمره أول في يتفتى بشر وكان مرو وھي القرية
 سمعت قال السمسار المثنى بن محمد حدثنا الصندلي محمد بن جعفر الفضل أبو حدثنا الدنانيري جعفر بن العزيز
 فلبسه خاتما سلم و عليه هللا صلى النبي اتخذ قال أنس عن الزھري عن يذكر العوفي سمعت يقول الحارث بن بشر
 النھرواني روح بن عمر بن أحمد أخبرنا عوف بن الرحمن عبد بن إبراھيم بن سعد بن إبراھيم ھو العوفي ألقاه ثم
 عمرو بن إسحاق حدثنا البزاز جعفر بن القاسم بن محمد حدثنا المقرئ يعقوب بن أحمد بن هللا عبيد أخبرنا قال

 النبي قال قال سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن أبيه عن أسلم بن الرحمن عبد عن الحارث بن بشر حدثنا القومسي
 سمعت يقول رزق بن أحمد بن محمد سمعت والقيء واألحتالم الحجامة الصائم يفطرن ثالث سلم و عليه هللا صلى
 بن بشر سمعت يقول المثني بن محمد سمعت يقول مسروق بن محمد بن أحمد سمعت يقول القزاز الحسن بن حبيب

 يقول زرا سمعت يقول عاصما سمعت يقول سلمة بن حماد سمعت يقول منھال بن حجاج سمعت يقول الحارث
 هللا صلى هللا رسول بعد الناس خير إن أال فقال الكوفة منبر على طالب أبي بن علي خطبنا يقول جحيفة أبا سمعت
 عثمان عثمان يقول وھو المنبر عن فنزل قال ألخبرتكم بثالث أخبركم أن شئت ولو عمر ثم بكر أبو سلم و عليه

 حدثنا الموصلي سعيد بن محمد بن علي حدثنا القواس عمر بن يوسف حدثنا الفقيه إبراھيم بن عمر بطال أبو أخبرنا
 بن مالك من سمعت نصر أبا يا الحارث بن لبشر قلت قال ھانئ بن إبراھيم حدثنا الخرساني محمد بن يعني هللا عبد
 هللا عبد بن محمد حدثنا الخازن سحاقإ بن علي بن محمد منصور أبو أخبرنا منه وسمعت معه حججت نعم قال أنس
 الحارث بن بشر سمعت قال سألته أنا ھاشم بن إبراھيم حدثنا قال المرثدي بشر بن أحمد حدثنا الشافعي إبراھيم بن

 حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا العلماء يكون ھكذا ما أعجبني ما بساطا بيته في فرأيت زيد بن حماد على دخلت يقول
 المعافي سمعت يقول الحارث بن بشر سمعت قال الخزاعي محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا سالم بن عمر بن محمد
 أخبرنا الواحد عبد بن محمد الحسن أبو أخبرني تدرك ال غاية المتجني رضي يقول التوزي سمعت يقول عمران بن

 يقول المسوحي حسن سمعت يقول المحاملي سمعت يقول الحجاجي الحسين أبا سمعت قال السلمي الحسين بن محمد
 لي فقالت الحافي بشر فقلت من لي فقيل الباب فدققت عمران بن المعافى باب أتيت يقول الحارث بن بشر سمعت
 أخبرنا المعدل هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا الحافي اسم عنك ذھب بدانقين نعال اشتريت لو الدار داخل من بنته

 أصحاب إليه وجاء بشرا سمعت قال المروزي الشيعي عمرو بن الحسن الحسين أبو احدثن الدقاق أحمد بن عثمان
 لعل العلوم ھذه نطلب نصر أبا يا قالوا اظھرتموه قد معكم أرى الذي ھذا ما بشر لھم فقال حاضر وأنا يوما الحديث

 دراھم خمسة درھم مائتي لكم إذا أحدكم على يجب كما زكاة فيھا عليكم يجب أنه علمتم قد قال يوما بھا ينفع هللا
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 غدا عليكم ھذا يكون إيش فانظروا واال أحاديث بخمسة منھا يعمل أن حديث مائتي سمع إذا أحدكم على يجب فكذلك
 حدثنا الصواف بن الحسن بن أحمد بن محمد علي أبو حدثنا الجصاص عمر بن محمد بن محمد الفرج أبو أخبرنا
 عبيد يا فقال حدثنا عبيد قال وقد الوراق عبيد بيد أخذ وقد الحارث بن ربش سمعت قال الحماني المغلس بن أحمد
 محمد بكر أبو حدثنا األزھري القاسم أبو أخبرني ماذا فكان عنك وكتب حدثنا قلت وقد حالوة لحدثنا فان حدثنا احذر
 سعد أبي بن هللا عبد ثناحد بواسط المعدل عثمان بن عمرو بن أحمد هللا عبيد أبو حدثنا الديباجي النضر بن علي بن

 شيئا اشتھيت وإذا أحدث اشتھي أنا قال تحدث ال لم الحارث بن لبشر قلت قال علوان بن هللا عبد بن محمد حدثنا
 إسحاق حدثنا الشافعي إبراھيم هللا عبد بن محمد حدثنا األسكاف محمد بن يوسف بن الحسين علي أبو أخبرنا تركته
 نعيم أبي إلى خرجت قد له فقلت الموت عدة من الحديث ليس يقول الحارث بن ربش سمعت قال الحرمي الحسن بن
 الخزاز العباس بن محمد عمر أبو أخبرنا الزاھد الحربي محمد بن عمر بن علي أخبرنا ذھابي من هللا إلى أتوب فقال

 أن أشتھي دھرا مكثت قال حرب بن سليمان عن الحربي إبراھيم لنا ذكر قال حيويه بن محمد بن العباس أبي حدثني
 بشيخ قال أو برجل أنا فإذا المسجد إلى منزلي من يوما فخرجت قال قال كما أو لي يقدر فلم الحارث بن بشر أرى
 الجراب في يده يدخل فھو الحائط إلى وجھه جراب معه مرقعة قال أحسبه اطمار عليه الشارب طويل الشعر كثير

 إلى بك جاء فما قلت بغداد آوي أنا قال خراسان من فأنت قلت ال قال الجند من أنت له فقلت فيأكل كسرا منه فيخرج
 اسمك أعرف اشتھي قلت باسمي تصنع وما قال االسم قلت الموقف في حسنا حديثا منك السمع إليك جئت قال ھنا
 باسمك خبرنيأ قلت شيئا منك أسمع لم باسمي أخبرتك وإن باسمي أخبرك ليس قال أريد االسم قلت نصر أبو أنا قال
 قال قال كما أو رأيتك حتى يمتني لم الذي  الحمد قلت الحارث بن بشر أنا قال تسمع فال شئت وإن فاسمع شئت فان

 فال فيه بلدا تدخل أن أردت نصر أبا يا له قلت ثم ساعة فتحدثنا يديه بين جلست ثم ويبكي أبكي فجعلت عليه ووقفت
 وبكيت وبكى عليكم السالم قال يديك بين كلھا كتبي نصر أبا يا فقلت بعبادان تكن إنما مقام لي ليس قال عندي تنزل

 ھو إبراھيم بن محمد حدثني علي بن محمد حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان أخبرنا المعدل محمد بن علي أخبرنا ومضى
 نفسه ونصب يحدث ومالي جلس ثم ومعافى سفيان مثال في عندي كان رجال أن لو بشر قال قال أبي حدثني ھاشم بن
 من كثيرا أفضل يحدث أن قبل عندي فإنه يحدث وھو للرجل أذنت وان إني بشر قال شديدا نقصانا عندي نتقص ال

 يحفظه من يسلم وكيف صاحبه يسلم كيف أدري وما ولذة الدنيا طلب من طرق اليوم الحديث وانما الناس من كائن
 ذھبت قد كثيرة كتبا لي وإن قلبي من بحفظه ويذھب قلبي من به يذھب أن هللا ألدعو وإني بشر قال يحفظه شيء الي

 من وماھو عندي خير ذاك ترك أكره وما صحيح حي وأنا بدفنھا ألھم واني آخذھا فما بھا ويرمى توطا وأراھا
 بشر نب أحمد حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا الموت عدد من وال اآلخرة سالح

 أخبرني حديثا يعني وقوصرة قمطر بين ما عشر ثمانية الحارث بن لبشر دفنا قال ھاشم بن إبراھيم حدثنا المرثدي
 السندي بن إسماعيل إبراھيم أبو حدثنا مخلد بن محمد حدثنا النوشري منصور بن أحمد حدثنا الطناجيري الفرج أبو
 تريده كنت وإن ترده فال للدنيا تريده كنت فان هللا اتق فقال ثحدي عن الحارث بن بشر سألت قال الخالل ھارون بن

 إن قال عطية بن حسان عن األوزاعي عن يونس بن عيسى سألته الذي الحديث إبراھيم أبو قال سمعت فقد لآلخرة
 أخبرنا به يردني لم فإنه سجين في اجعلوه له هللا فيقول هللا يدي بين يقف حتى به معجبا العبد بعمل ليصعد الملك
 يدي في وقع ربما يقول بشرا سمعت قال عمرو بن الحسن حدثنا أحمد بن عثمان أخبرنا المعدل محمد بن علي

 قد أنه زعم فمن له يصح حتى يحدث ألحد ينبغي ليس وقال الحديث من يعني لي يصح فال أخرجه أن أريد الشيء
 علي بن الحسين أخبرنا العلم طلب يعني هللا به أريد إذا منه أفضل شيئا أعلم ال وقال ضعيف أنت قلنا صحح

 سمعت قال خيثمة أبي بن أحمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي الحسن بن علي حدثنا الصيمري
 سبق ما لوال بشر لقلت ففاقه الثوري سفيان يعني رجل بمذھب تأدب رجل كان إن الحارث بن بشر وذكر يقول أبي

 أبا سمعت قال السلمي الحسين بن محمد أخبرنا الحميري أحمد بن إسماعيل أخبرنا والعلم السن من الثوري لسفيان
 هللا عبد بن جعفر سمعت يقول البغدادي عصام بن أحمد بن هللا عبد بن العباس سمعت يقول حامد أبي بن محمد

 بشر يعني الشيخ ھذا غير منه يستحي الكور ھذه في أحد يبق لم المأمون لي قال أكثم بن يحيى لي قال يقول البرداني
 حنبل بن أحمد بن هللا عبد حدثنا الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا المقرئ عمر بن أحمد بن علي أخبرنا الحارث بن
 علية بن عند من منصرفون ونحن رأيته أو علية بن باب على رأيته قال فأراه الحارث بن بشر ذكر أبي سمعت قال
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 أخبرنا قيس عبد بن يعني هللا عبد بن عامر به ألذكر إني فقال الحارث بن بشر وذكر يقول بيأ سمعت هللا عبد وقال
 بن أحمد سمعت قال شبيب بن علي بن الحسن حدثنا النجاد سلمان بن احمد حدثنا الھيتي أبان بن هللا عبد بن محمد
 أكثر أو مثله الحارث بن بشر وفي إال شيء قيس عبد بن عامر عن بلغنا ما يقول أكثم بن يحيى سمعت يقول محمد
 علي حدثنا الوراق علي بن العزيز عبد أخبرنا مثله بشر قلب في يكن لم شيء عامر قلب في كان يكون أن إال منه
 قال المثنى بن محمد عن عتاب أبي بن محمد حدثنا جرير بن الحسن بن القاسم حدثنا الھمداني الحسن بن هللا عبد بن
 من سبعة رابع عن سألتني لي فقال بشر له فقلت الرجال أي لي فقال الرجل ھذا في تقول ما حنبل بن ألحمد قلت

 ترك فھل السنان على منه قعد ثم األرض في رمحا ركز رجل مثل إال عندي مثله ما قيس عبد بن عامر أو األبدال
 حدثنا الزھري محمد بن الرحمن بدع محمد أبو حدثنا العباس بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا فيه يقعد موضعا ألحد
 رحمه مات قال الحارث بن بشر مات حنبل بن أحمد هللا عبد ألبي قيل لما قال المروذي أخبرني البراثي العباس أبو
 ثم شيئا يترك ولم مات قد وھذا شيئا يترك ولم مات عامرا فإن قيس عبد بن عامر إال األمة ھذه في نظير وماله هللا
 حدثه دليل بن الحسن أبا أن المقرئ ھارون بن أحمد بن عمر أخبرنا األزھري أخبرني أمره تم قد كان تزوج لو قال
 تلد أن النساء وتعجز حنبل بن أحمد رأيت ثالثة مثل أر لم الدنيا رجاالت رأيت قد يقول الحربي إبراھيم سمعت قال
 علم فيه نفخ جبل كأنه سالم بن القاسم عبيد أبا ورأيت عقال مملوءا قدمه إلى قرنه من الحارث بن بشر ورأيت مثله
 إبراھيم بن هللا عبيد حدثنا األزھري أخبرني أحمد عن إال يحدث ولم الثالثة رأى إبراھيم بن أحمد بن عمر قال

 أخرجت ما يقول الحربي إبراھيم سمعت قال الحذاء خالد بن أحمد حامد أبو حدثني قال الخالدي جعفر حدثنا القزاز
 ما سنة خمسين عقبه الناس وطىء عقل منه شعرة كل في كان الحارث بن بشر من للسانه أحفظ وال عقال أتم بغداد
 بكر أبي بن الحسن أخبرنا شيء عقله من نقص وما عقالء صاروا بغداد أھل على عقله قسم لو لمسلم غيبة له عرف
 من أفضل قط بعيني رأيت ما يقول بيالحر إبراھيم سمعت قال الطوماري أحمد بن محمد بن عيسى علي أبو حدثنا
 الحسين بن محمد سمعت قال النيسابوري القشيري ھارون بن الكريم عبد أخبرنا عنده ذكر وقد الحارث بن بشر

 رأيت الجال بن هللا عبد أبو لي قال يقول الدمشقي علي بن أحمد سمعت يقول العطار الفضل أبا سمعت يقول السلمي
 من إلى له فقيل الورع له وكان الحارث بن بشر ورأيت اإلشارة له وكانت سھال ورأيت رةالعبا له وكانت النون ذا

   تميل كنت

 يحيى أبوه وإنما يدركه ولم بشرا ير لم الجال يحيى بن وأحمد الحكاية ھذه في قال ھكذا أستاذنا الحارث بن بشر فقال
 سلم بن محمد بن جعفر بن أحمد أخبرنا الحذاء رئالمق هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا أعلم فا وصحبه أدركه
 تخرق يقول الوركاني عمران أبا سمعت قال المروذي بكر أبو حدثنا الخالق عبد بن محمد بن أحمد حدثنا الختلي
 باإلستارين يجيء فكان قال أغزل حتى بقطن جئت فلو البرد وھذا إزارك تخرق قد أخي يا أخته له فقالت بشر إزار

 فوزنه فأخرجته قال ھاتيه لھا قال السرعة أردت إن إزارك تسلم أفال اجتمع قد الغزل إن له فقالت قال والثالثة
 بعض سمعت المروذي وقال فخذيه أفسدتيه كما قال فيه زادت قد رآھا فلما األساتير يحسب وأخذ ألواحه وأخرج
 من ھذا نصر أبا يا أستاذي له فقال لصيفا في دكاننا في يقيل بشر وكان رطب لي أستاذ إلى أھدي يقول القطانين
 أني هللا من أستحيي أن ينبغي وقال لحيته إلى بيده ضرب ثم قال بيده يمسه فجعل قال تأكله أن رأيت فإن طيب وجه
 الحسن بن أحمد بن طلحة أخبرنا النھرواني روح بن عمر بن أحمد أخبرنا السر في وآكله لھذا تارك الناس عند

 الحارث بن بشر أخت بن حفص أبا سمعت قال منصور بن هللا عبد حدثنا العطار مخلد بن مدمح حدثنا الصوفي
 يشمھا فجعل فأخذھا قال بھا فجئت قال سفرجلة لي أطلب بني يا أمي لي فقالت علته في سفرجلة بشر اشتھى يقول
 ذاقھا وما مات حتى يشمھا لزا فما ريحھا أطيب ما قال كلھا نصر أبا يا أمي فقالت قال يديه بين وضعھا ثم قال

 حدثني قال الطبري جرير بن محمد حدثنا الدقاق جعفر بن مخلد أخبرنا الوراق عالن بن جعفر بن محمد أخبرني
 أن أكره ولكني فيھا زاھدا الفاكھة أدع ما الحارث بن بشر قال يقول أصحابنا بعض سمعت قال الخالل خالد بن أحمد

 بن الرحمن عبد يعني صفوان أبو حدثنا الطوماري محمد بن عيسى حدثنا بكر أبي نب الحسن أخبرنا شھوتھا أعطيھا
 الحارث بن بشر علينا دخل الحارث بن بشر أخت بن عمر لي قال يقول المثنى بن محمد سمعت قال السمسار حرب
 جاءنا العصر انك فلما فخرج قال اليوم ھذا في اللحم من شبعت قد الكالب أن أحسب أمي لي فقالت قال أضحى يوم
 نصفه فطبخت قال وملح بماء اطبخيه قال أطبخه إيش قالت قال ھذا اطبخي لھا فقال رحم رطل فيھا خرقة ومعه
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 أكل قط رأيناه وما رغيف ومعه جاء المغرب كان فلما قال به اآلخر النصف وطبخت سلقا بحبة واشترت وملح بماء
 الثريد يأكل فجعل قال إليه وقدمته ففعلت قال وھاتيه والملح الماء في الرغيف ھذا اثردي لھا فقال قال شيئا عندنا
 شيء والملح الماء ذلك من بقي قد كان إن لھا فقال قال رغيف ومعه جاءنا الغد من كان فلما فشالته قال اللحم ويدع

 باقي وعملت قاسل بحبة اشتريت قد كنت ولكن شيء والملح الماء من بقي ما قالت وھاتيه فيه الرغيف ھذا فأثردي
 منه شيء بقي لك قلت والملح الماء ألن قال ولم له قالت حاجة فيه لي أيضا ھذا وال فقال شيء منه بقي وقد اللحم
 بن محمد حدثنا أبي أخبرني بكر أبي بن الحسن أخبرني ھو أين من أدري ال بسلق أفسدتيه وھذا فيه وكذبت ال فقلت

 يوم كل يخرج الحارث بن بشر كان قال البغدادي عبيد بن هللا عبد أخبرني أبي حدثني الربيع بن حميد بن الحسين
 وقت جاء فإذا الجبان إلى يذھب فكان منه يضيع أن خشية بقال له جار عند مفتاحه ويضع بابه فيغلق منزله من

 باذنجانا عملت قدو يوما فجاء قال عنه يحدث البقال فكان دأبه ھذا فكان المفتاح وأخذ فسلم البقال إلى جاء المغرب
 تغزله غزل من لي بنية تعمله الباذنجان ھذا أنت بأبي له فقلت فتبعته قال اشتھاه قد أنه فعلمت إليه فنظر باصباغه
  هللا حفظك ارجع فقال قال شئت ما منه فخذ لھا وأبيعه

 بأصباغه باذجانال تشتھين نفسه يخاطب افتضحت ھيه يقول فسمعته قال قفاه في أنظر ووقفت ومضى فرجعت قال
 أحمد حدثنا العطار جعفر بن محمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخبرنا ومضى قال الدنيا تفارقي حتى تذوقينه ال وهللا
 ألشتھي إني يقول الحارث بن بشر سمعت قال عفان بن الحسن حدثنا النضر بن أحمد بن علي حدثنا الفقيه سلمان بن

 الذارع نصر بن أحمد أخبرنا النعالي العباس بن الحسين بن الحسن أخبرنا مهدرھ لي صفا ما سنة أربعين من شواء
 القناعة في يكن لم لو فقال القناعة عن الحارث بن بشر سئل يقول مسروق بن محمد بن أحمد العباس أبا سمعت قال
...  القناعة من أعز عز الو...  عز أي القناعة أفادتني...  يقول أنشأ ثم يجزئ ذلك لكان الغناء بعز التمتع إال شيء
 في وتسعد...  بخيل عن تغنى حالين تحز... ...  بضاعة التقوى بعدھا وصير...  مال رأس لنفسك منھا فخذ... 

 بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا والعطاء البذل مروءة من أشرف القناعة مروءة قال ثم...  ساعه بصبر الجنان
 األسدي هللا عبد أبو حدثني الشكلي يوسف بن العباس حدثنا مالك بن حمدان بن رجعف بن أحمد حدثنا الواسطي علي
 أحرى... ...  والقلق الھم رواق تحت والنوم...  خلق في األيام مع الليالي قطع...  يوما الحارث بن بشر لي قال قال

 ليس...  غنى القنوع قلت ابذ رضيت قالوا... ...  مختلق كف من الغنى التمست إني...  غدا يقال أن لي وأعذر
 أخبرنا...  الطرق أوضح إال أسلك فلست...  يسرى وفي عسرى في با رضيت... ...  والورق األموال كثرة الغنى
 بن علي حدثني الشكلي يوسف بن العباس حدثنا القطيعي جعفر بن أحمد أخبرنا الواعظ عثمان بن الحسن عمر أبو
  ينمسك بن أحمد حدثني الدمشقي خليد

 على بيده خط مقبال رآني فلما نحوه فأقبلت وحده جالس به فإذا حرب باب من الحارث بن بشر طلب في خرجت قال
 لم... ...  غلسه وفي دائما صبحه في...  له شريك ال  الحمد...  بيده خط قد ھو فإذا موضعه فأتيت وولى الجدار
 من تخاف من إلى تركن...  وال أخي يا الناس فاعتزل.. ... . أنسه من أخاف أنيس إال...  فيؤنسني مؤنس لي يبق
 موسى حدثنا العطار مخلد بن محمد حدثنا األھوازي الصلت بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخبرنا...  دنسه
 المرتجى الرجال ذھب...  يقول بشرا سمعت قال الھيضم بن نعيم بن ھو محمد حدثنا الطوسي ھارون بن يعني
...  معور عن معور ليدفع بعضا...  بعضھم يزين خلف في وبقيت... ...  منكر أمر لكل والمنكرون...  لھملفعا

 يحيى بن محمد حدثني المقرئ زياد بن الحسن بن محمد حدثنا الرزاز داود بن محمد بن أحمد بن علي أخبرني
 مسجد من جمعة يوم الحارث بن بشر مع انصرفت يقول العطار أيوب سمعت قال كفنه بحامل ويعرف بدمشق
 فمروا الجوز واستلبوا بشر بشر قالوا بشرا رأوا فلما بالجوز يلعبون صبيان وإذا الليث أبي درب في فمررنا الجامع

 قال جل و عز هللا ألقى حتى فيه مررت ال الدرب ھذا إن ھذا على يقوى قلب أي لي قال ثم بشر فوقف يحضرون
 أنسان فذاكره حنبل بن أحمد عند كنا قال العنبري العظيم عبد بن عباس سمعت يقول الجوھري يوسف وسمعت
 صحت إن أدري ما هللا أستغفر قال ثم الحديث ھذا يونس بن عيسى روى ما أحمد فقال يونس بن عيسى رواه بحديث
 أجد ما أنا فقلت عباس قال الحارث بن بشر عند يوجد فما هللا أستغفر قال ثم الحديث لھذا يونس بن عيسى رواية
 ألبسني يقول فجعل قال أحمد قال وما القصة وحكيت عليه فسلمت فجئت الحديث بھذا إال بشر وصلة إلى سبيال
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 بين كم نفسي في أنا أقول قال رجل عند إال يصح ال فيقال حديث يذكر وفتنة لبالء ھذا إن العافية ألبسني العافية
 بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا االستراباذي رامين بن سينالح بن الحسن محمد أبو القاضي أخبرنا الرجلين
 عبيد حدثنا عمي حدثنا قال الحربي أحمد بن محمد بن أحمد أخبرنا الفياض بن عمر أخبرنا الشيرازي الحميدي أحمد
 فذھبت العون فرده يتقطع فرو وعليه المسجد دخل إذ الحارث بن يعني بشر مع جمعة يوم خرجت قال الوراق هللا

 بن المعافي سمعت اسكت قال أكمله تدعنى لم لم نصر أبا يا له فقلت الشعر قبة عند فجلس فجاء فمنعني ألكلمة
 هللا عبد أخبرني مكان كل من البالء يأتيه حتى اإليمان حالوة العبد يذوق ال يقول الثوري سفيان سمعت يقول عمران

 حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد الرحمن عبد أبو حدثنا لصوافا أحمد بن محمد علي أبو حدثنا السكري يحيى بن
 قال ھذا من بشر فأجابه فدقه الباب إلى رجل جاء قالت أمي حدثتني قال الحارث بن بشر أخت بن عمر حفص أبو
 عالىت العزة رب رأيت إني فقال حاجتك نعم فقال بشر أنت له فقال هللا عافاك حاجتك له فقال إليه فخرج بشرا أريد
 أو لك بثثت قد فيما شكري أديت ما الجمر على لي سجدت لو بشر يا له فقل بشر إلى اذھب لي يقول وھو المنام في

 وجھه وولى دخل ثم أحدا به تخبر ال فقال متواليتين ليلتين رأيته نعم فقال ھذا رأيت أنت له فقال الناس في لك نشرت
 على قدري فوق ورفعتني باسمي ونوھت الدنيا في شھرتني كنت نإ اللھم ويقول ويضطرب يبكي وجعل القبلة إلى
 هللا عبد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا بدني عليه يقوي ما بقدر مني وخذ عقوبتي فعجل اآلن القيامة في تفضحني أن
 من تسمع ما آخر قال البراثي غزوان بن محمد بن أحمد حدثنا قاال جعفر بن ومخلد حيان بن جعفر بن محمد بن
 فإذا بابه بلغت حتى والطين المطر في فجئت مطير يوم في الطاق بباب بموته الناس أرجف الحارث بن بشر كالم
 اذھبوا عيادتكم في لي حاجة ال يبكي وھو لھم فقال نصر أبا يا نعودك جئنا إنما يقول منھم شيخ نفر ثالثة بابه على
 عمر بن أحمد بن علي أخبرنا عواد بال امرض أن أشتھي ضعيا بن فضيل قال وقال يبكي وھو آذيتموني قد عني

 الحارث بن بشر مات يوم ألبي قلت قال حنبل بن أحمد بن هللا عبد حدثنا الخطمي علي بن إسماعيل أخبرنا المقرئ
 أبو قال جنازته فشھد معه وخرجت وخرج رداءه لبس ثم أنس فيه أو أنس ذكره في كان لقد هللا رحمه فقال بشر مات
 رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا أيام بستة المعتصم قبل وعشرين سبع سنة بشر مات أحمد بن هللا عبد الرحمن بدع

 وعشرين سبع سنة الحارث بن بشر ومات قال النضر بن أحمد بن علي حدثنا البندار وھب بن إسحاق بن أحمد حدثنا
 سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخالدي نصير بن محمد بن جعفر أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا

 بن الحسن أخبرني األول ربيع شھر في ببغداد الحارث بن بشر مات فيھا ومائتين وعشرين سبع سنة قال الحضرمي
 يونس بن أحمد حدثنا الخضر بن حمدان بن أحمد أخبرنا إلينا كتابه في الجوري إبراھيم بن محمد أخبرنا بكر أبي

 أبا ويكنى الزاھد الحارث بن بشر مات فيھا ومائتين وعشرين سبع سنة قال الزيادي حسان أبو يحدثن قال الضبي
 لجنازته الناس وحشر سنة وسبعين خمسا السن من بلغ وقد األول ربيع شھر من بقين لعشر األربعاء عشية نصر
 أحمد بن محمد الفتح أبو ناحدث الرقي يعقوب حدثنا يوسف بن محمد حدثنا الواسطي العالء أبو القاضي أخبرنا
 بن يحيى سمعت يقول زھير بن أحمد سمعت يقول الفرائضي صدقة بن أحمد بن الحسين سمعت قال بالرملة النحوي
 الجنازة في يصيحان الحارث بن بشر جنازة في المديني بن وعلي التمار نصر أبا رأيت يقول الحماني الحميد عبد
 في يحصل ولم الصبح صالة بعد جنازته أخرجت الحارث بن بشر أن وذلك خرةاآل شرف قبل الدنيا شرف وهللا ھذا
 احمد حدثنا األزھري أخبرني العتمة إلى القبر في يستقر ولم طول فيه والنھار صائفا نھارا وكان الليل في اال القبر
 بشر أخت بن صحف أبو حدثني المؤدب سليمان بن عمر حفص أبو حدثني مخلد بن محمد حدثنا الوراق منصور بن
 عليه تنوح الجن سمعت مرة غير فيه يكون كان الذي البيت في خالي على تنوح الجن أسمع كنت قال الحارث بن

 بن حجاج سمعت قال الجنيد بن الحسين بن أحمد حدثنا القواس عمر بن يوسف حدثنا طالب أبي بن الحسن أخبرني
 يا وقال لي غفر قال نصر أبا يا بك هللا فعل ما له فقيل النوم في الحارث بن بشر رؤى اللؤلؤي لسليمان يقول الشاعر
 بنيسابور الحافظ العبدوي إبراھيم بن أحمد بن عمر حازم أبو أخبرنا باسمك نوھت ما قدر على عبدتني ما بشر

 مروان بن الحسن سمعت يقول إبراھيم بن محمد بن حمزة سمعت قال بھراة شاذان بن هللا عبد بن محمد أخبرني
 قال جنازتي تبع من لكل وغفر لي غفر قال بك هللا فعل ما نصر أبا يا فقلت المنام في الحارث بن بشر رأيت يقول
 أبو حدثنا الواعظ أحمد بن عمر حفص أبو أخبرنا التميمي علي بن الحسن أخبرني الكسرة افتقد قال العمل ففيم قلت

 ما فقلت النوم في الحارث بن بشر رأيت قال منبه بن قاسمال حدثنا قال حفص أبي من الشك غيره أو المروذي شجاع



97 
 

 أحبني من ولكل رب يا فقلت جنازتك تبع من ولكل لك غفرت قد بشر يا لي وقال لي غفر قد قال بشر يا بك هللا فعل
  القيامة يوم إلى أحبك من ولكل قال

 بن وحماد الغسيل بن سليمان بن الرحمن دوعب أنس بن مالك سمع الكندي الوليد أبو خالد بن الوليد بن بشر -  3518
 وكان القاضي يوسف وأبا سليم بن سالم األحوص وأبا هللا عبد بن وشريك نباتة بن وحشرج المري وصالحا زيد
 بن وأحمد أبان بن الوليد بن وأحمد القطان علويه بن الحسن عنه روى الفقه عنه أخذ يوسف أبي أصحاب أحد بشر
 بن جعفر بن هللا وعبيد البغوي القاسم وأبو البلخي شعيب بن محمد بن وحامد األبار علي نب وأحمد البرتي القاسم
 محمد عنه عزل لما الشرقي بغداد جانب من المھدي بعسكر القضاء وولي الطريقة حسن المذھب جميل وكان أعين
 المنصور مدينة قضاء وولي عزل ثم سنين واليته على فأقام ومائتين ثمان سنة في وذلك المخزومي الرحمن عبد بن
 القطان الحسين بن محمد أخبرنا ومائتين عشرة ثالث سنة في عنه صرف أن إلى يتواله يزل فلم عشر سنة في

 األجلح عن يوسف أبو حدثنا الوليد بن بشر حدثنا البرتي القاسم بن أحمد حدثنا القاضي قانع بن الباقي عبد أخبرنا
 صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن بحينة بن هللا عبد حدثني قال األعرج عن دالزنا أبي ذكوان بن هللا عبد عن
 محمد بن طلحة حدثنا المحسن بن علي أخبرنا مكانه السھو سجدتي فسجد االوليين الركعتين في يجلس فلم الليل من
 بن بشر الوليد أبا نصورالم مدينة على استقضى حنيفة أبي بن حماد بن إسماعيل المأمون عزل لما قال جعفر بن

 أبي صاحب وھو الفقه واسع الحكم باب في خشنا دينا عالما وكان المسلمين أعالم من علما بشر وكان الكندي الوليد
 بن الباقي عبد حدثني طلحة وقال جمعه يمكن ال ما والمسائل الفقه من عنه الناس وحمل عنده المقدمين ومن يوسف
 قد يحيى وكان قضائي ينفذ ال إنه وقال المأمون إلى الوليد بن بشر شكى أكثم نب يحيى أن شيوخه بعض عن قانع
 ما له فقال الوليد بن بشر ودعا سريره على معه المأمون فاقعده ولده من أكبر عنده كان حتى المأمون على غلب
 جواره في وال بلده في ديحم فلم بخراسان عنه سألت المؤمنين أمير يا قال أحكامه تنفذ ال إنك ويقول يشكوك ليحيى
 يراقبني لم ھذا ويحك فقال فاصرفه سمعت قد المؤمنين أمير يا يحيى فقال بشر فخرج أخرج وقال المأمون به فصاح
 بن حمدان بن محمد بكر أبو حدثنا أبي حدثني البصري علي أبي بن علي أخبرني يفعل ولم أصرفه كيف فيك

 إذا فكان عيينة بن عند نكون كنا يقول القاضي الوليد بن بشر سمعت قال الصلت بن أحمد حدثنا النيسابوري الصباح
 التسليم فيقول فأجيب فيھا أجب فيقول بشر فيقال حنيفة أبي أصحاب من أحد ھنا ھا يقول مشكلة مسألة عليه وردت
 أحمد بن مكرم ناحدث المقرئ إبراھيم بن عمر أخبرنا قال الصيمري علي بن الحسين أخبرنا الدين في سالمة للفقھاء
 أنشدني فلج ما بعد يصليھا وكان ركعة مائتي يوم كل يصلي الوليد بن يعني بشر كان قال عطية بن أحمد حدثنا
 يجود بشر...  الوليد بن بشر يمدح الرقي ثابت بن لربيعة المرزباني هللا عبيد أبي عن الجوھري علي بن الحسن
 بيت...  بيته بيت وأعز... ...  واحتلم ترعرع لما...  الندى حوى الوليد ووأب... ...  بالديم السحابة جود...  بماله
...  غم كل ويكشف عفوا...  برفده يجود بشر... ...  ھدم من فأتقن وبنى...  دھرھا كندة عمرته... ...  إرم له بنته
 العفو وھو... ...  نعم نعم وليق بل ال...  حاجة الفي قال ما... ...  ھلم جدواه تريد...  ت قصد إذا يقول بشر... 
 زمانه أھل وحكيم... ...  تنم لم بشر وعين...  م األنا عن القضاة نام... ...  اجترم ما قبائح وعن...  يء المس عن
 تقاذف إذا...  الخضم البحر وكأنه... ...  الظلم جلى بدا إذا...  ير المن القمر وكأنه... ...  حكم وما يدير ما في... 

 عبد أبو أخبرنا... ...  ختم إذا منه بالخير...  لبشرنا اإلله ختم نجم أو تفتح إذا...  الربيع زھر وكأنه... ...  والتطم
 عبد بن محمد العباس أبو حدثنا المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن أحمد هللا

 ببغداد أعلم ال قدامة أبو قال قال السلمي المروزي خاقان بن فرجع بن هللا عبد حدثنا السرخسي الدغولي الرحمن
 الكندي الوليد بن بشر خال ما حنبل بن أحمد على معينين كانوا إال والرافضة الرأي أھل من األھواء أھل من رجال
 العيناء أبو حدثنا المكي محمد بن أحمد حدثني المرزباني عمران بن محمد حدثنا الصيمري أخبرني العرب من رجل
 داود أبي وبن الوليد بن وبشر البختري وأبو يوسف وأبو ليلى أبي بن العرب من أنھم القضاة من خمسة ادعى قال

 بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد حدثنا األزھري أخبرني
 جميعا الجانبين في ببغداد القضاء وولي وامالءه كتبه اضيالق يوسف أبي عن روى الكندي الوليد بن بشر قال سعد
 منزله في يحبس أن المعتصم يعني إسحاق أبو المؤمنين أمير به فأمر مخلوق القرآن يقول ال إنه وقال رجل به فسعى
 تييف وأن بإطالقه أمر الخالفة إسحاق أبي بن جعفر ولي فلما بشيء أحدا يفتي أن ونھى الشرط ببابه ووكل فحبس
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 علي أبي بن محمد أخبرني وتركوه عنه الحديث أصحاب فأمسك بالوقف وتكلم سنة كبرت حتى فبقي ويحدثھم الناس
 أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا باألھواز الشافعي محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا األصبھاني

 الرحمن عبد مسلم أبو أخبرنا المقرئ علي بن محمد أخبرنا ال قال ثقة الوليد بن بشر له قلت األشعث بن سليمان داود
 بن بشر عن محمد بن صالح علي أبا سألت قال النسفي خلف بن المؤمن عبد أخبرنا مھران بن هللا عبد بن محمد بن

 الضبي نعيم بن محمد أخبرنا يعقوب بن أحمد بن محمد أخبرني الرأي أصحاب من أنه إال صدوق فقال الوليد
 الوليد بن بشر عن الحافظ جزرة محمد بن صالح علي أبا سألت قال بمرو الحبيبي محمد بن علي أحمد أبو نيأخبر

 عن الدارقطني سأل أنه السلمي الرحمن عبد أبو ذكر خرف قد كان به يحدث ما يعقل ال ولكنه صدوق فقال القاضي
 من القعدة ذي في ببغداد مات الوليد بن بشر أن قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا ثقة فقال الوليد بن بشر
 الكندي الوليد بن بشر مات قال القاضي كامل بن أحمد عن بكر أبي بن الحسن على قرأت ومائتين وثالثين ثمان سنة

  الشام باب مقابر في ودفن سنة وتسعين سبعا وبلغ وثالثين ثمان سنة في يوسف أبي صاحب المفلوج القاضي

 أبو عنه روى المحبر بن وداود يونس بن وعمر المورع بن ونعيم ھارون بن يزيد عن حدث بشار بن شرب -  3519
 هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا النيسابوري السراج العباس وأبو المقرئ الحباب بن والحسن الدنيا أبي بن بكر

 بن عمر حدثنا بشار بن بشر حدثني الدنيا بيأ بن محمد بن هللا عبد حدثنا البردعي صفوان بن الحسين حدثنا المعدل
 فرآه يعوده مكة أمير وھو الكناني علقمة أبي بن نافع على دخل أنه خالد بن عكرمة حدثني أبي حدثني اليمامي يونس
 تقول ما أنكر ما خالد أبا يا فقال علي اقبل ثم ساعة فلبث الجدار إلى بوجھه فولى ذكره وأكثر هللا اتق له فقال ثقيال

  قط شيئا العمل ھذا من أل لم وأني كنانة من بيت أھل أشقى كنانة من فالن لبني مملوكا عبدا كنت أني فلوددت

 عبد بن العباس عنه روى عيينة بن سفيان عن األنطاكي جعفر بن محمد عن حدث األنباري داود بن بشر - 3520
  الترقفي هللا

 ومحمد عيينة بن سفيان عن بھا وحدث رأى من سر نزل لواسطيا الدقاق أحمد أبو ثابت بن مطر بن بشر -  3521
 صاعد بن ويحيى المعمري علي بن الحسن عنه روى األزرق وإسحاق ھارون بن ويزيد الواسطي يزيد بن

 وأبو المطيري جعفر بن ومحمد مخلد بن ومحمد البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن ويوسف العباس بن وإسماعيل
 بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسين أبو أخبرنا صدوق فقال عنه أبي سئل حاتم أبي بن وقال موغيرھ األثرم العباس
 محمد حدثنا مطر بن بشر حدثنا إمالء األزرق بھلول بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف بكر أبو حدثنا الواعظ حماد
 أحد الجنة يدخل ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن المخزومي زياد عن إسماعيل عن يزيد بن

 أبو القاضي أخبرنا رأسه على يده ووضع بفضل منه هللا يتغمدني أن اال أنا وال قال هللا رسول يا أنت وال قالوا بعمله
 مطر بن بشر حدثنا األثرم أحمد بن محمد العباس أبو حدثنا بالبصرة الھاشمي الواحد عبد بن جعفر بن القاسم عمر
 رجل اثنتين في اال الحسد قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن سالم عن الزھري عن ينةعي بن سفيان حدثنا
 في سفيان قال النھار وآناء الليل آناء ينفقه فھو ماال هللا آتاه ورجل النھار وآناء الليل آناء به يقوم فھو القرآن هللا آتاه
 الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا ثقة مطر بن بشر قال قطنيالدار الحسن أبي عن الخالل محمد بن الحسن حدثني حقه
 وستين اثنتين سنة مخلد بن محمد بخط وقرأت ومائتين وخمسين تسع سنة في مات مطر بن بشر أن قانع بن حدثنا

  الدقاق أحمد أبو ثابت بن مطر بن بشر مات فيھا ومائتين

 مرثد بن سراقة بن حيان بن شبيب بن المخارق بن ربش وجده األسدي المخارق أبو بشر بن حيان بن بشر - 3522
 بن خزيمة بن أسد بن دودان بن ثعلبة بن الحارث بن قعين بن عمرو بن الصيدا بن جذيمة بن عقبة بن حميري بن

 عنه روى البصري المنھال بن محمد عن حيان بن بشر حدث عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن الياس بن مدركة
 بن حيان بن بشر أخبرنا مخلد بن محمد حدثنا شاذان بن إبراھيم بن أحمد حدثنا األزھري برنيأخ مخلد بن محمد
 أبي عن أكيمة أبي عن الزھري عن معمر حدثنا زريع بن يزيد حدثنا المنھال بن محمد حدثنا المخارق أبو بشر

 قال خلفي منكم أحد قرأ ھل قال انصرف فلما بالقراءة فيھا جھر صالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ھريرة
  القرآن أنازع مالي أقول إني فقال نعم رجال
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 عمر بن حفص ومن واحدا حديثا عبادة بن روح من سمع األسدي علي أبو صالح بن موسى بن بشر - 3523
 عبد بيوأ يحيى بن وخالد األشيب موسى بن والحسن البكراوي خليفة بن ھوذة من الكثير وسمع واحدا حديثا العدني
 بن هللا وعبد حسان بن الصمد وعبد الجعد بن وعلي دكين بن الفضل نعيم وأبي الوليد بن وخلف المقرئ الرحمن
 روى وغيرھم حكام بن وعمر األصمعي سعيد وأبي منصور بن وسعيد الخزاز الخليل بن وإسماعيل الحميدي الزبير
 بن العباس بن ومحمد المنادي بن الحسين وأبو ارالصف محمد بن وإسماعيل مخلد بن ومحمد صاعد بن يحيى عنه
 وأبو القاضيان قانع بن الباقي وعبد كامل بن وأحمد الطستي علي بن الصمد وعبد النجاد سلمان بن وأحمد نجيح
 الصواف بن علي وأبو القطيعي مالك وبن الشافعي بكر وأبي الخطبي وإسماعيل الخالدي وجعفر الزاھد عمر

 قدمنا كما نسبه ثم حميري بن مرثد بن سراقة بن حيان بن عميرة بن شيخ بن صالح بن موسى بن بشر وھو وغيرھم
 أمينا ثقة فكان نفسه في ھو وأما والنبل والرياسات والفضل البيوتات أھل من أباؤه وكان حيان بن بشر نسب من

 بن بشر علي أبو حدثنا خطبيال علي بن إسماعيل حدثني المعدل جعفر بن مخلد بن إبراھيم أخبرنا ركينا عاقال
 ال الجنة ثمر قال الحسن عن الشھيد بن يعني حبيب حدثنا عبادة بن روح حدثنا عميرة بن شيخ بن صالح بن موسى
 بن محمد سمعت قال األصبھاني المقرئ بن بكر أبو أخبرنا الدسكري الطيب بن علي بن يحيى حدثنا هللا إال إله

 أحفظ فلم عروة بن ھشام حدثنا يقول أسامة أبا سمعت يقول موسى بن بشر معتس قال البزاز خبزة أبي بن الحسن
 موسى بن بشر سمعت قال علي بن إسماعيل حدثنا بخطه الفرات بن علي الحسن أبي كتاب في قرأت ھذا غير عنه
 السجدة بسورة فقرأ النحوي الشيباني عمرو أبي خلف وصليت آدم بن يحيى إلى بشر بن حيان خالي بي ذھب يقول
 أنشدني قال عمران بن محمد بن أحمد حدثنا قاال الوكيل الواحد عبد بن وأحمد الخالل محمد بن الحسن أخبرنا فسجد
 جاز ومن ضعفت...  لنفسه األسدي صالح بن موسى بن بشر أنشدني قال بالسايح المعروف أيوب بن خلف بن أحمد

 الحديد في خطاه تدانى...  مقيدا كاألسير رويدا ويمشي.. ... . يعرف كان ما كل منه وينكر...  يضعف الثمانين
 وبشر قال الخالل ھارون بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا قال الحنبلي جعفر بن العزيز عبد عن حدثنا...  ويرسف

 حنبل بن أحمد يعني هللا عبد أبو كان السماع قديم مشھور جليل شيخ األسدي عمير بن شيخ بن صالح بن موسى بن
 حدثني ثقة فقال موسى بن بشر عن الدارقطني سئل قال األزھري أخبرني مكة إلى الحميدي إلى له وكتب يكرمه
 الفرات بن كتاب في قرأت نبيل ثقة األسدي موسى بن بشر قال الدارقطني الحسن أبي عن الخالل محمد بن الحسن
 سنة أول في قال ربما وكان ومائة تسعين سنة ولدت يقول أبي سمعت يقول بشرا سمعت قال علي بن إسماعيل حدثنا
 موسى بن بشر علي أبو ومات قال الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا وتسعين إحدى
 يعني وثمانين ثمان سنة األول ربيع من بقين ألربع السبت يوم األسدي الخضيب الشيخ عميرة بن شيخ بن صالح بن

 الجمع وكان التبن باب مقبرة في ودفن الصالة صاحب الھاشمي العباس بن ھارون بن محمد عليه وصلى ومائتين
  كثيرا

 بن محمد أخبرنا الصوري علي بن محمد حدثنا مصر سكن الفقيه القاسم أبو منصور بن نصر بن بشر -  3524
 منصور بن نصر بن بشر الق يونس بن سعيد أبو حدثنا مسرور بن محمد بن الواحد عبد حدثنا األزدي الرحمن عبد
 بمصر البريد على كان السلطان خدام من خادم وعرق عرق بغالم يعرف الشافعي مذھب على الفقيه القاسم أبا يكنى
 جمادى في بمصر توفي دينا متضلعا فقيھا وكان وتفقه بغداد من قدم من جملة في معه قدم نصر بن بشر وكان
  منه سمعت وقد وثالثمائة اثنتين سنة اآلخرة

   بكر اسمه من ذكر

 بن وليث الھجري مسلم بن وإبراھيم عمرو بن ضرار عن بھا وحدث بغداد نزل الكوفي خنيس بن بكر - 3525
 بن وصالح العابد الكرخي ومعروف بكر بن خنيس ابنه عنه روى سعيد بن ونھشل خالد أبي بن وإسماعيل سليم أبي
 وغيرھم سالم بن وسلم األعور محمد بن وحجاج إياس أبي بن وآدم القاسم بن ھاشم النضر وأبو األنباري بيان

 بن ھاشم أخبرنا البرجالني الخليل بن أحمد حدثنا إمالء الدقاق أحمد بن عثمان حدثنا الرزاز أحمد بن علي أخبرني
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أمامة أبي عن أرطأة بن زيد عن ليث عن خنيس بن بشر حدثنا النضر أبو القاسم

 وما صالته في دام ما العبد رأس على ليذر البر وإن يصليھما ركعتين من أفضل شيء في لعبد هللا أذن ما سلم و
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 بن محمد بن علي أخبرنا بنيسابور إمالء العبدوي حازم أبو حدثنا القرآن يعني منه خرج ما بمثل هللا إلى العباد تقرب
 إياس أبي بن آدم حدثنا خلف بن محمد حدثنا البكري بشر بن هللا عبد حدثنا تومرد بن إبراھيم بن محمد حدثنا مفلح
 عبد بن أحمد أخبرنا الحمار جلد من قطع ما البيطار يبالي ما فقال زدنا له فقلنا بأحاديث يوما خنيس بن بكر حدثنا
 بن أحمد حدثنا المصري سليمان بن أحمد بن علي أخبرنا الحافظ المظفر بن محمد أخبرنا األنماطي محمد بن هللا
 عن يروي أنه إال به بأس ال صالح شيخ فقال خنيس بن بكر عن معين بن يحيى يعني وسألته قال مريم أبي بن سعد

 سعيد أبا يعني أحمد بن الحسن حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا الرقاق حديثه من ويكتب ضعفاء
 الحسن بن علي حدثنا الصيمري وأخبرنا يقول معين بن يحيى سمعت قال العباس على قرئ قال األصطخري

 ليس خنيس بن بكر يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن أحمد حدثنا الزعفراني الحسين بن محمد حدثنا الرازي
 مارع بن قال قال إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خميرويه بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا بشيء
 بن هللا عبد أخبرنا المالكي الحسن بن محمد بن علي أخبرني غزو صاحب شيخ وھو بمتروك ليس خنيس بن بكر

 بن بكر عن أباه يعني وسألته قال المديني بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي عمران بن محمد حدثنا الصفار عثمان
 خازم أبو القاضي حدثنا المالكي جعفر بن محمد بن ليع الحسن أبو القاضي أخبرنا البرقاني أخبرنا فضعفه خنيس
 عبد وحدثنا المشغراني طالب بن الحسين بن أحمد الجھم أبو أخبرنا ببيروت مشكان بن المتوكل بن الرحمن عبد

 الصمد عبد بن الجبار عبد حدثنا الميداني جعفر بن الوھاب عبد حدثنا بدمشق الكتاني علي بن أحمد بن العزيز
 كل يروي كان خنيس بن بكر قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا قاال العصار عيسى بن القاسم دثناح السلمي
 وفي قال أبي حدثنا شاھين بن حفص أبي بن هللا عبيد أخبرني به بأس ال رأيه في وكان البرقاني زاد كل عن منكر
 بن يعقوب حدثنا البرقاني أخبرنا تروكم خنيس بن بكر يقول صالح بن أحمد سمعت قال رشدين بن عن جدي كتاب
 خنيس بن بكر زرعة ألبي قلت قال البردعي عمرو بن سعيد حدثنا النجم بن طاھر بن أحمد حدثنا األردبيلي موسى
 جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن أحمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن الرحمن عبد حدثنا األزھري أخبرني ذاھب قال
 بن هللا عبد أخبرنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا والزھد بالعبادة موصوف وھو الحديث فضعي خنيس بن بكر قال

 بن الحسن يضعفونھم أصحابنا أسمع وكنت عنھم الرواية عن يرغب من باب قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر
 أبو حدثنا كتابه في ريالبص زحر بن حدثنا عدي بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن أحمد أخبرنا خنيس بن وبكر عمارة
 أخبرنا بشيء ليس فقال خنيس بن بكر عن األشعت بن سليمان داود أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد

 خنيس بن بكر قال أبي حدثنا النسئي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني
 داود بن محمد بن محمد أخبرنا الطرسوسي إبراھيم بن محمد الفتح أبو أخبرنا المقرئ طلحة بن علي أخبرنا ضعيف
 بن محمد بن أحمد أخبرنا الحديث متروك كوفي خنيس بن بكر قال خراش بن يوسف بن الرحمن عبد حدثنا الكرجي
  ببغداد كان متروك خنيس بن وبكر يقول الدارقطني الحسن أبا سمعت قال غالب

 الشعر حسن القول جيد الرشيد ھارون زمن في كان شاعر وائل أبو الحنفي حمار بيأ بن النطاح بن بكر -  3526
 أربعة المحدثين من الغزل أھل أشعر يقول ھفان أبو وكان واضرابه العتاھية أبا ياشر وكان بغداد نزل بصري وھو
 عمران بن محمد بن مدأح أخبرنا المقرئ طلحة بن علي أخبرنا ما فمنھا مأثورة أخبار وله النطاح بن بكر أولھم
 العتاھية أبو وفيه مجلس في كنا قال حديد بن النضر حدثنا الكندي محمد بن عن حدثنا النديم يحيى بن محمد حدثنا

 أبو فقال الرشيد مدائح فأنشد أنشدنا لمنصور فقالوا والعتابي النمري ومنصور النطاح بن وبكر األحنف بن والعباس
 يغضب كيف له حبي وعلمه...  عتبه خوف الرضا ألوان تعلمت...  أبياته فأنشد بملحك طرفنا األحنف البن العتاھية
 الشعر ھذا من الجيوب العتاھية أبو فقال...  أذھب أين إلى قلب بال ولكن...  مكانه عرفت قد وجه غير ولي... ... 
 قوما الشعراء معشر أرانا. .. فأنشد ھذا في شيء حضرني قد بكر فقال ووتر حلق بين سنح إن سيما وال خطر على
 إذا سيما وال...  العتابي فقال...  الجيوب لھا تشق بألفاظ...  أتينا قرائحنا انبعثت إذا... ...  القلوب تنعمت بألسننا... 
 فقال خبرنا الموصلي إسحاق وبلغ سرور في معھم زلت فما النضر قال...  وتستجيب تجيب قد بنان...  ھيجتھا ما

 سمعت قال المبرد يزيد بن أحمد حدثنا اللخمي حميد بن محمد حدثنا األزھري أخبرني الدھر ظرف ھؤالء اجتماع
 طوالھم من فرغوا فلما يتناشدون وھم الشعراء من جماعة ومعه النطاح بن بكر حضرت يقول رجاء بن الحسن
 عاشق في...  عندھا ردودةم شفاعة... ...  غمضا أو العين جفن فجف...  بالرضا كتبت لو ضرھا ما...  أنشدھم
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 من األجفان تمرض لم... ...  مضى قد ما مثل منھا نأمل...  ما أن واعلمي صبرا نفس يا... ...  قضى قد لو تندم
 مات...  فقال العتاھية أبو رثاه مات لما بكرا أن بلغني رأسه يقبلون فابتدروه قال...  أمرضا ألن إال بلحظة...  قاتل
  بانا قد الشعر فأمسى بكر.. . وائل أبو نطاح بن

 بن الرحمن وعبد الحمصي ھريرة أبي عن بھا وحدث بغداد سكن حمص أھل من الطويل يزيد بن بكر -  3527
 أخبرنا األشج سعيد وأبو المديني بن وعلي حنبل بن أحمد عنه روى الغساني مريم أبي بن بكر وأبي جابر بن يزيد
 بن علي حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا النجاد سلمان بن أحمد حدثنا الحربي هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو

 بن عمير عن جابر بن يزيد بن الرحمن عبد حدثنا صدوقا وكان ببغداد وكان الطويل يزيد بن بكر حدثنا المديني
 اال اله ال أن أشھد لقا من قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن الصامت بن عبادة عن أمية بن جنادة حدثنا قال ھانئ
 وأن منه وروح مريم إلى القاھا وكلمته أمته وبن عبده عيسى وأن ورسوله عبده محمدا وأن له شريك ال وحده هللا

 بن أحمد أخبرنا التميمي علي بن الحسن أخبرني شاء الثمانية أبوابھا أي من الجنة هللا أدخله حق النار وأن حق الجنة
 عبد قال يزيد بن بكر حدثنا يده بخط أبي كتاب في الحديث ھذا وجدت قال أحمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر
 ھذا على ضرب قد المحنة في كان أظنه المدينة ينزل بكر وكان أكتبه فلم المذاكرة في منه سمعته قد وأظنني هللا

 أبي بن معاوية أن الكالبي قيس بن عطية عن مريم أبي بن يعني بكر أبو أخبرنا يزيد بن بكر حدثنا كتابه في الحديث
  الوكاء استطلق العينان نامت فإذا السه وكاء العينين إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سفيان

 البجلي المسيب بن وعيسى الثوري سفيان عن بھا وحدث بغداد سكن الكوفي صالح أبو خداش بن بكر - 3528
 بن وإبراھيم النقال شريح بن الحارث عنه روى سليم بن سالم ألحوصا وأبي علي بن وحيان خليفة بن وفطر
 بن ومحمد الصاغاني إسحاق بن ومحمد النھرواني توبة بن وسلمان الطوسي منصور بن ومحمد الجوزجاني يعقوب
 نب إبراھيم حدثنا عنه نرويه أن أذن فيما رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا السدوسي شيبة بن ويعقوب السرخسي علي
 أبو كوفي خداش بن بكر حدثنا يقول توبة بن سليمان سمعت قال السراج إسحاق بن محمد أخبرنا يحيى بن محمد
  سليم بن سالم حدثنا ببغداد صالح

 بن مازن بني من النحوي المازني عثمان أبو حبيب بن عدي بن محمد بن بكر وقيل بقية بن محمد بن بكر - 3529
 المبرد العباس أبي أستاذ وھو البصرة أھل من وائل بن بكر بن علي بن صعب بن كابةع بن ثعلبة بن ذھل بن شيبان
 اليزيدي محمد بن الفضل عنه روى الحسن بن ومحبوب األنصاري زيد وأبي واألصمعي عبيدة أبي عن روى

 سھل بن موسىو أسامة الحارث منھم عنه وروى أھلھا عنه فأخذ بغداد وورد الوراق سعد أبي بن هللا وعبد والمبرد
 أخبرنا ھاشم بني مولى محمد بن أحمد بن محمد جعفر أبو أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد بن أحمد أخبرنا الحرفي
 المعتصم أيام في بغداد قدم المازني عثمان أبا أن ھارون بن ميمون الفضل أبو حدثني عمار بن هللا عبيد بن أحمد
 هللا عبد بن رشأ أخبرنا بدمشق العثماني القرشي الخضر بن علي حدثني ثقالوا أيام في كان بغداد قدومه أن وروى
 عثمان أبو حدثنا يزيد بن محمد حدثنا المالكي مروان بن أحمد حدثنا الضراب الحسن بن إسماعيل أخبرنا المقرئ
 قلت لك قالت فما قال الولد بمنزلة أخت لي ولكن ال قلت ولد ألك مازني يا لي فقال الواثق على دخلت قال المازني
 البالد أضمرتك إذا أرانا... ...  ترم لم إذا بخير فإنا...  غائبا تنسنا ال أبي فيا...  لألعشي األعشى بنت قالت ما قالت
 الخليفة عند ومن شريك له ليس با ثقي جرير قال ما لھا قلت قال لھا قلت فما قال...  الرحم منا وتقطع دنجفى... 

 والالم األلف وكتاب العامة فيه تلحن ما كتاب التصانيف من وللمازني دينار خمسمائة أعطه نتأحس فقال بالنجاح
 الصقر أبي بن أحمد بن محمد طاھر أبو أخبرنا الديباج وكتاب القوافي وكتاب العروض وكتاب التصريف وكتاب
 جعفر أبو حدثنا الرعيني محمد بن ھشام أخبرنا بمصر السيرافي الحسين بن أحمد بن علي أخبرنا باألنبار الخطيب
 أبا يعني والمازني ھالل بن حبان اال الفقھاء يشبه قط نحويا رأيت ما يقول قتيبة بن بكار سمعت قال الطحاوي
 وأربعين تسع سنة غيره وقال ومائتين وأربعين ثمان سنة المازني توفي قال السكري سعيد أبي عن بلغني عثمان

  بالبصرة
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 عنه روى الثقفي الوھاب وعبد القطان سعيد بن يحيى عن حدث التميمي أمية أبو فرقد بن محمد بن بكر -  3530
 أخبرنا مھدي بن محمد بن الواحد عبد عمر أبو أخبرنا األعرابي زياد بن محمد بن أحمد سعيد وأبو مخلد بن محمد
 عن قيس عن إسماعيل حدثنا نالقطا سعيد بن يحيى حدثنا قال فرقد بن أمية أبا سمعت قال العطار مخلد بن محمد
 الدارقطني الحسن أبي كتاب في قرأت فاكرموه قوم كريم أتاكم إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جرير
 عمر بن حصين رواية من يعرف إنما وھذا بالقوي يكن ولم ھذا أمية أبي غير القطان بن يحيى عن يروه لم بخطه

 جميع بن أحمد بن محمد أخبرنا الصوري علي بن محمد حدثني إسماعيل عن حكاد ورواه إسماعيل عن األحمسي
  حافظا الشيخ ھذا أمية أبو كان مخلد بن قال التميمي محمد بن بكر أمية أبو حدثنا مخلد بن محمد أخبرنا

 بن عمر أبو أخبرنا أيضا مخلد بن عنه روى الوضاح بن أحمد عن حدث الحسن أبو السميدع بن بكر -  3531
 عن يونس بن إسرائيل حدثنا الوضاح بن أحمد حدثنا السميدع بن بكر الحسن أبو أخبرنا مخلد بن محمد أخبرنا مھدي
 كأن حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من قناعا أدوم أحدا رأيت ما قال أنس عن قتادة عن دينار بن الحسن
  زيات ملحفة ملحفته

 بن محمد عن حدثه أنه الثالج بن القاسم أبو ذكر القنطري إسحاق أبو القادر عبد بن أحمد بن أيوب بن بكر -  3532
  وثالثمائة وثالثين اثنتين سنة في األزرق حسان

 أبو عنه حدثنا الدبري إبراھيم بن إسحاق عن حدث الخضيب النخاس عمرو أبو إدريس بن أحمد بن بكر - 3533
 عنده يكن ولم النخاس بن أحمد بن بكر أخبرنا المقرئ عمر بن أحمد بن علي أخبرنا المقرئ الحمامي بن الحسن
 زياد بن الرحمن عبد حدثنا الثوري سفيان حدثنا الرزاق عبد حدثنا الدبري إبراھيم بن إسحاق حدثنا الحديث ھذا غير
 إال الجنة منكم أحد يدخل ال يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال الفارسي سلمان عن عطاء عن أنعم بن

 أبو الحديث ھذا روى وھكذا دانية قطوفھا عالية جنة أدخلوه فالن بن لفالن الحكيم العزيز هللا من كتاب ھذا بجواز
 أحمد بن هللا عبد عن عنه الفرضي مسلم أبي بن محمد بن هللا عبيد وروى أحمد بن بكر عن المعدل الطبري إسحاق

  بكران فسماه حكاية حنبل بن

 تحية بن يعقوب عن بھا وحدث واسطا سكن النساج القاسم أبو صالح بن كثير بن محمي بن أحمد بن بكر -  3534
 حدثنا يعقوب بن علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا الواسطي العالء أبو والقاضي الحافظ نعيم أبو عنه حدثنا
 ببغداد تحية بن يعقوب يوسف أبو حدثنا بواسط البغدادي صالح بن كثير بن محمي بن أحمد بن بكر القاسم أبو

 بن أنس عن الطويل حميد أخبرنا ھارون بن يزيد حدثنا ومائتين وثمانين ست سنة الثالثاء سوق في الشرقي بالجانب
 أعطى اآلخرة وعشاء الفجر صالة جماعة في يوما أربعين صلى من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك
 نوحا أكرم فقد شيبة ذا أكرم من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس وعن نفاقال من وبراءة النار من براءة
 من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس وعن جل و عز هللا أكرم فقد قومه في نوحا أكرم ومن قومه في

 أيھا يا وقل الكتاب بفاتحة كعةر أول في قرأ بركعتين فأتى المغرب صالة من انفتل ثم جماعة في يوما أربعين صلى
 األحاديث ھذه سلخھا من الحية تخرج كما ذنوبه من خرج أحد هللا ھو وقل الكتاب بفاتحة الثانية وفي الكافرون
  محمي بن أحمد بن بكر روى ما جميع الثالثة

 محمد عنه روى المقرئ مجاھد بن بكر أبي عن حدث العطار أحمد أبو ياسين بن السري بن محمد بن بكر -  3535
  وثالثمائة وستين ثالث سنة في منه سمع أنه وذكر النجاد بكير بن عمر بن

 سيف بن هللا عبد بن وأحمد البغوي القاسم أبي عن حدث الرزاز القاسم أبو محمد بن إبراھيم بن بكر - 3536
 بن إبراھيم بن بكر القاسم أبو رناأخب الفقيه طالب أبو أخبرنا الفقيه إبراھيم بن عمر طالب أبو عنه حدثنا السجستاني

 سليمان بن الرحمن عبد حدثنا الكندي الوليد بن بشر حدثنا البغوي يعني محمد بن هللا عبد حدثنا جارنا الرزاز محمد
 هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن قتادة عن عمر بن عاصم عن الغسيل عامر أبي بن حنظلة بن هللا عبد بن
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 داء توافق بنار لذعة أو عسل من شربة أو محجم شرطة ففي خير أدويتكم من شيء في يكن إن سلم و عليه هللا صلى
  أكتوي أن أحب وما

 جعفر وسمع وثالثمائة وعشرين اثنتين سنة في ولد الواعظ المقرئ القاسم أبو بكر بن شاذان بن بكر - 3537
 النقاش عمر أبي بن الحسن وأبي علون بن بكر أبي على آنالقر وقرأ الشافعي بكر وأبا قانع بن الباقي وعبد الخالدي
 صالحا عبدا وكان األزجي علي بن العزيز وعبد الخالل محمد وأبو األزھري عنه حدثنا وغيرھم بالل أبي بن وزيد
 أبي من فبدرت كالم بينھما جرى التميمي الفضل وأبا شاذان بن بكر أن المقرئ غالب بن الحسن حدثني أمينا ثقة
 عليه جفا بشيء بكرا كلمت قد له وقال يوسف بن بكر أبا فقصد التميمي ندم ثم وانصرف بكر على ثقلت كلمة فضلال

 بن إلى وجاء بكر فخرج العصر لصالة نخرج سوف يوسف بن له فقال وبينه بيني تجمع أن وأريد ذلك على وندمت
 حتى فارقتك ما وهللا هللا سبحان بكر فقال حل في تجعلني أن با أسألك التميمي له فقال عنده والتميمي يوسف
 بن قال منتبھا كان نمت إذا من تخاصم أن من احذر الواحد عبد يا والدي لي قال التميمي فقال وانصرف أحللتك
 يوم في توفي شاذان بن بكر أن والتنوخي العتيقي محمد بن أحمد حدثني به يخل ال الليل من ورد لبكر وكان غالب
 شوال في الواعظ شاذان بن بكر مات علي بن العزيز عبد لي وقال وأربعمائة خمس سنة من شوال من سعالتا السبت
 في مات التي الجمعة إال قط جمعة تفته لم إنه وقيل العزيز عبد قال سنة وثمانون نيف وله وأربعمائة خمس سنة من

  حرب باب رةمقب في دفن بكرا أن الخالل وحدثني السبت يوم غداة موته وكان غدھا

 التاجر منصور أبو قصي بن مسافر بن النضر بن الجبار عبد بن حيد بن محمد بن علي بن محمد بن بكر -  3538
 بن أحمد بن محمد بكر وأبي الخفاف عمر بن محمد بن أحمد وعن أبيه عن بھا وحدث بغداد سكن النيسابوري
 المذھب صحيح االعتقاد حسن ثقة وكان عنه كتبت الحسني العلوي الحسين بن محمد الحسن وأبي المزكي عبدوس
 أبو حدثنا حفظه من حيد بن منصور أبو حدثنا واالرفاق بالبر للفقراء مفتقدا الخير ألھل محبا للقرآن الدرس كثير

 سعيد بن قتيبة حدثنا السراج إسحاق بن محمد العباس أبو حدثنا بنيسابور الخفاف عمر بن محمد بن أحمد الحسين
 يقول حيد بن سمعت لغد شيئا يدخر ال كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن أنس عن ثابت عن سليمان بن جعفر عن

  وثالثمائة وثمانين ست سنة في ولدت

   بنان اسمه من ذكر

 ولم المحاملي إسماعيل بن الحسين عنه روى األسلمي يحيى أبي بن محمد بن إبراھيم عن حدث شيخ بنان -  3539
 بن الحسن حدثني ثم بخطه فيه فوجدت جده كتاب المحاملي إسماعيل بن الحسين بن هللا عبد بن أحمد يإل دفع ينسبه
 محمد بن إبراھيم حدثنا بنان حدثنا قال أبي حدثني قالت إسماعيل بن الحسين بنت الواحد أمة حدثتنا قال الخالل محمد
 صلى هللا رسول على دخلت قال عباس بن عن جده عن هللا عبد أخيه عن المقبري سعيد أبي بن سعيد حدثنا المدني

 قال الوجه من للبأس احمل الجسد سائر عباس بن يا قال رآھا فلما خديھا في حلقتين وسمتھا قد بناقة سلم و عليه هللا
  الجاعرتين في فجعلھما منھا عظم أقصى في ألجعلنھما بالحق بعثك والذي عباس بن

 مصعب بن ومحمد سابق بن ومحمد موسى بن هللا عبيد عن حدث لدقاقا سھل أبو سليمان بن بنان - 3540
 بن والحسن النخعي نعيم وأبي خليفة بن والحارث المروزي الحجاج بن وأحمد خنيس بن بكر بن وخنيس القرقساني

 بن بكر وأبو القالنسي الفتح بن محمد عنه روى السامري العباس أبي بن وإبراھيم الغداني رجاء بن هللا وعبد عطية
 بنان ولقبه داود اسمه وكان وغيرھم المطيري جعفر بن ومحمد الخرائطي جعفر بن ومحمد السجستاني داود أبي
 بن محمد أخبركم الزيات بن حفص أبي على قرأت قال غالب بن محمد بن أحمد أخبرنا ثقة وكان عليه الغالب وھو
 صھيب بن العزيز عبد عن علية بن عن شعبة حدثنا فةخلي بن الحارث حدثنا سليمان بن بنان حدثنا المطيري جعفر
 بنان لنا قال ھكذا المطيري قال الزعفران من خلقن العين الحور سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن

 عن التمتام غالب بن محمد رواه وكذلك علية بن عن الحارث عن بنان عن غيره رواه قلت شعبة كتابي في وأصلح
 علية بن عن الحارث عن بنان حديث أما بالصواب أشبه وھو شعبة بينھما يذكر لم علية بن عن خليفة بن الحارث
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 حدثنا السكري محمد بن عمر بن علي حدثنا الصباغ بن جعفر بن محمد بن الواحد عبد بن الكريم عبد فأخبرنيه
 الطيب بن علي بن يحيى وحدثنا الدقاق مانسلي بن بنان سھل أبو حدثنا الشيباني الدلھاث أبي بن ھارون بن النعمان

 بن بنان حدثنا بملطية البلدي عباس بن هللا عبد محمد أبو حدثنا األصبھاني المقرئ بن بكر أبو أخبرنا قال الدسكري
 قال مالك بن أنس عن صھيب بن العزيز عبد حدثنا علية بن إسماعيل حدثنا خليفة بن الحارث حدثنا البغدادي سليمان
  الزعفران من خلقن العين حور سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس قال

 بن ويحيى الشھيد نصر بن وأحمد علي بن عاصم عن حدث المغازي الحسن أبو زياد بن يحيى بن بنان -  3541
 بن العباس أبو عنه روى الشيباني حفص بن ومحمد البصري معمر بن وداود الترجماني إبراھيم وأبي معين

 وكان وغيرھم العطار مخلد بن ومحمد الدقاق نصر بن أحمد بن الملك وعبد وكيع خلف بن ومحمد الطوسي مسروق
 أحمد عمرو أبو حدثنا بنيسابور المعدل إبراھيم بن محمد بن أحمد سعيد أبو حدثنا الدسكري علي بن يحيى حدثنا ثقة
 عن الرحبي علي أبي عن أبي حدثنا يعل بن عاصم حدثنا البغدادي يحيى بن بنان حدثنا حفص بن أحمد بن محمد بن

 وقال يديه ومد ركبتيه على وجثا استقبلھا الريح ھاجت إذا سلم و عليه هللا صلى النبي كان قال عباس بن عن عكرمة
 رحمة اجعلھا اللھم به أرسلت ما وشر شرھا من بك وأعوذ به أرسلت ما وخير الريح ھذه خير من أسألك إني اللھم
 يحيى بن بنان أن قانع بن حدثنا الصفار أخبرنا السمسار أخبرنا ريحا تجعلھا وال رياحا اجعلھا اللھم عذابا تجعلھا وال

  ومائتين وستين أربع سنة من رجب في مات المغازي

 شيبة أبي بن وعثمان الحلبي جناد بن وعبيد رشيد بن داود سمع القطان محمد أبو علويه بن أحمد بن بنان - 3542
 مخلد بن محمد عنه روى أخزم بن وزيد الدورقي ويعقوب الجوھري سعيد بن وإبراھيم الجعفي مرع بن هللا وعبد
 سعيد بن محمد بن وعلي الزينبي إبراھيم بن هللا وعبد مقسم بن الحسن بن ومحمد الطستي علي بن الصمد وعبد
 مقسم بن الحسن بن محمد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا المظفر بن ومحمد جيات بن خلف بن ومحمد الرزاز
 بن عن طاوس عن ليث بن الرحيم عبد حدثنا عمر بن هللا عبد حدثنا القطان علي بن أحمد بن بنان حدثنا المقرئ
 ھؤالء كل والفأرة العقور والكلب والغراب والعقرب الحدأة المحرم يقتل قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس
 يكن لم القطن دار في جارنا القطان علويه بن أحمد بن بنان قال الدارقطني الحسن وأب حدثنا األزھري حدثنا فويسقة

 بن حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن علي حدثني عنه وحدثوا عنه الناس كتب بيسير الثالثمائة بعد توفي بأس به
 إال علمت ما به بأس ال فقال القطان محمد أبي علويه بن أحمد بن بنان عن الدارقطني سألت يقول السھمي يوسف
  عقله فيه صالحا شيخا كان خيرا

 بن وحميد عرفة بن الحسن سمع بالحمال ويعرف الزاھد الحسن أبو سعيد بن حمدان بن محمد بن بنان - 3543
 فحديثه بھا وحدث مصر سكن واسطي وقيل بغدادي أنه واحد غير ذكر ونحوھم الزعفراني محمد بن والحسن الربيع
 يقول الحافظ نعيم أبا فسمعت وقته في المثل به يضرب عابدا وكان وغيره رشيق بن الحسن عنه ىرو أھلھا عند
 بن بنان قال الدارقطني الحسن أبو أخبرنا الفتح أبي بن هللا عبيد وأخبرنا مصر سكن واسطي وقيل بغدادي بنان
 الحيري أحمد بن إسماعيل أخبرناو فاضال كان الثالثمائة بعد بھا ومات مصر سكن بغدادي الحمال الزاھد محمد
 كان مصر نزل الواسطي الحمال الحسن أبو سعيد بن حمدان بن محمد بن بنان قال السلمي الحسين بن محمد أخبرنا
 أن إلى دھرا بھا وأقام الحديث بھا وسمع ببغداد ونشأ واسط من كان أصله أن وأرى قلت التوزي الحسين أبي أستاذ
 الواحد عبد بن الزبير سمع أنه النيسابوري إبراھيم بن أحمد حامد أبو أخبرنا األزھري نيأخبر مصر إلى عنھا انتقل
 حامد أبو حدثنا النعالي طلحة بن محمد أخبرني قنع ما حر والعبد طمع ما عبد الحر يقول الحمال بنان سمعت يقول
 البريء يقول الحمال بنان سمعت قال الواحد عبد بن الزبير أظنه شيخ عن المسكي المزكي بن إبراھيم بن أحمد

 حدثنا المقرئ بن بكر أبو أخبرنا الدسكري علي بن يحيى طالب أبو حدثنا استوحش أساء ومن خائف والخائن جريء
 أمن من يقول عياش بن بكر أبا سمعت قال الغمر أبي بن أحمد حدثنا األعلى عبد بن يونس حدثنا بمصر الزاھد بنان
 الرازي أحمد بن الحسين سمعت يقول موسى بن الحسين بن محمد سمعت قال الحافظ نعيم أبو أخبرنا ثقل يستثقل أن

 فأمر بالمعروف طيلون بن أمر أنه وذاك بنان حكاية مصر دخولي سبب كان يقول الروذباري علي أبا سمعت يقول
 ولعابھا السباع ؤرس في أتفكر كنت قال السبع شمك حيث قلبك في كان الذي ما له قيل السبع يدي بين يلقى أن
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 سنين سبع طيلون بن فحبسه سنة درة بكل هللا حسبك له فقال درر سبع ضرب حتى القاضي هللا عبد أبو عليه واحتال
 هللا عبد حدثنا القشيري إبراھيم بن الملك عبد أخبرني بنيسابور العبدوي إبراھيم بن أحمد بن عمر حازم أبو أخبرنا

 فلما أجل إلى بوثيقة دينار مائة رجل على له كان رجال أن عراك بن محمد بن مرع حدثنا األردني الرحمن عبد بن
 أحب وأنا كبرت قد رجل أنا له فقال الدعاء فسأله بنان الحسن أبي إلى فجاء يجدھا فلم الوثيقة طلب األجل جاء

 فقال به جاء ثم قال ام له فاشترى فذھب لك أدعو حتى به وجئني معقود رطل لي فاشتر فرج دار إلى اذھب الحلواء
 المعقود وخذ وثيقتك خذ فقال وثيقتي ھذه لبنان فقال بالوثيقة ھو فإذا القرطاس الرجل ففتح القرطاس افتح بنان له

 الدارقطني وسألت يقول يوسف بن حمزة سمعت قال نصر بن محمد بن علي حدثني ومضى فأخذه صبيانك أطعمه
 الرحمن عبد بن محمد أخبرنا الصوري علي بن محمد حدثني صالحا خاشي كان ذا فقال الصوفي محمد بن بنان عن

 يكنى سعيد بن حمدان بن محمد بن بنان قال يونس بن سعيد أبو حدثنا مسرور بن محمد بن الواحد عبد حدثنا األزدي
 العامة عند ومنزلة موضع بمصر له وكان مصر إلى قدم متعبدا زاھدا كان بالحمال يعرف واسط أھل من الحسن أبا

 عن حدث متحليا صالحا وكان شيئا السلطان من يقبل ال وكان المثل وزھده بعبادته تضرب العامة وكانت والخاصة
 سنة رمضان شھر من الثالث اليوم األحد يوم بمصر توفي ثقة وكان عنه وكتب وبعده نحوه وطبقة عرفة بن الحسن
  عجبا شيئا وكان والعام الخاص من البلد أھل أكثر جنازته في وخرج وثالثمائة عشرة ست

 إسماعيل بن محمد سمع كلواذي من أسفل قرية وھي الزعفرانية خطيب القاسم أبو بنان بن محمد بن بنان -  3544
 األولى جمادى في وذلك البصرة إلى انحداري وقت الزعفرانية قريته في عنه كتبت شاھين بن حفص وأبا الوراق

 عبد حدثنا إمالء الوراق إسماعيل بن محمد حدثنا محمد بن بنان أخبرنا صدوقا كانو وأربعمائة عشرة اثنتي سنة من
 بن سعيد عن شھاب بن عن سعد بن إبراھيم حدثنا الوركاني جعفر بن محمد حدثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا

 عن ذكرهأ قيل جزءا وعشرون خمسة وحده أحدكم صالة على الجماعة صالة فضل قال ھريرة أبي عن المسيب
  نعم قال سلم و عليه هللا صلى النبي

  بدر اسمه من ذكر

 وھو بدر ولقبه أحمد اسمه وكان بدر أبي بن بدر وھو المغازلي بكر أبو النضر بن بدر بن المنذر بن بدر -  3545
 عيالشاف بكر وأبو زياد بن سھل وأبو النجاد سلمان بن أحمد عنه وروى عمر بن معاوية عن حدث عليه الغالب
 أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا الدنيا عن العازفين األولياء من ويعد ثقة وكان وغيرھم خالد بن يوسف بن وأحمد
 زائدة وعن عمر بن معاوية حدثنا المغازلي المنذر بن بدر حدثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن أحمد سھل أبو
 صالة المنافقين على الصالة أثقل إن قال سلم و عليه هللا صلى بيالن عن ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش بن

 أو سمينة شاة من عرقا يجد أن أتاھما إذا أحدكم علم ولو حبوا ولو ألتوھما فيھما ما علموا ولو الفجر وصالة العشاء
 الذين آتي ثم سبالنا فيصلي رجال آمر ثم فتقام بالصالة آمر أن ھممت لقد أجمعون ألتيتموھما حسنتين ماتين مر

 بن أحمد حدثنا النجاد سلمان بن أحمد أخبرنا الرزاز أحمد بن علي أخبرنا بيوتھم عليھم فأحرق الصالة عن يتخلفون
 وأخبرنا القرشي موسى بن أحمد أخبرنا الفتح أبي بن هللا عبيد أخبرني الصالح الشيخ المغازلي ببدر المعروف المنذر
 بن بدر بكر أبو وكان قال المنادى بن الحسين أبو حدثنا قاال العباس بن حمدم أخبرنا الجوھري علي بن الحسن
 بن العزيز عبد عن حدث الحديث عنه كتب وقد الصالحين في المعدودين من الزمشيه ينزل الذي المغازلي المنذر
 ويكرمه يقدمه نبلح بن أحمد يعني هللا عبد أبو كان فقال بدر أبي بن بدر وذكر الخالل بكر أبو حدثنا قال جعفر
 بن الحسن أخبرني الخالل وقال الفقر على والصبر بالصالح له شھدت قعوده ورأيت منزله ورأيت رأيته إذا وكنت
 بن أحمد عند كان ربما قال الرقي منصور بن الحسن سمعت قال بالمصيصة البغدادي سعيد أبو الفقيه عمر بن علي
 أخبرني أيضا الخالل وقال ذلك ونحو الزھد أحاديث يعني بابتك من ھذه يقول ثم بدر أين فيقول الشيء فيخرج حنبل
 فلما يعوده بدر أبي بن بدر إليه فدخل نعوده خطاب عند كنا قال يزيد بن محمد حدثني قال الحربي علي بن محمد
 لسانه لكم قد بدر بدر مثل من ويقول منه يتعجب حنبل بن أحمد كان قال نعرفه نعم قلنا بدرا تعرفون قال خرج
 بدر عند كنت الجريري محمد أبو قال قال السلمي الحسين بن محمد أخبرنا الحيري أحمد بن إسماعيل أخبرنا

 يوم رزق ونأكل إخواننا في الدنانير ھذه نفرق بدر لھا فقال دينارا بثالثين لھا دارا باعت امرأته وكانت المغازلي
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 بن محمد حدثنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا يكون ال ما ھذا ننح ونرغب أنت تزھد وقالت ذلك إلى فأجابته بيوم
 من خلون لتسع ميمون بن حاتم بن محمد بنت بن الحسن أبو وتوفي قال أسمع وأنا المنادى بن على قرئ قال العباس
 بن قبل مات لصالحه عنه الناس كتب المغازلي المنذر بن بدر بكر وأبو ومائتين وثمانين اثنتين سنة األولى جمادي
  الزمشية في الغربي بالجانب واحد بيوم ميمون بن حاتم بنت

 الواسطيين سليمان بن وسعيد علي بن عاصم عن حدث الرومي الجصاص الحسن أبو هللا عبد بن بدر - 3546
 المقرئ النقاش بكر وأبو الخطبي علي بن إسماعيل عنه روى العصفري خياط بن وخليفة الزھراني الربيع وأبي
 هللا عبد بن بدر حدثنا إمالء المقرئ زياد بن محمد بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا الرزاز أحمد بن علي يأخبرن

 عبد أبي بن ربيعة حدثنا زكير أبو المدني محمد بن يحيى حدثنا خياط بن خليفة حدثنا المعتضد دار في الجصاص
 وبالمدينة عشرا بمكة فأقام أربعين بن وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعث قال مالك بن أنس عن الرحمن
 بدر الحسن أبو حدثنا الخطبي علي بن إسماعيل حدثني المعدل مخلد بن إبراھيم أخبرنا ستين بن وھو وتوفي عشرا
  ومائتين وثمانين خمس سنة المحرم في الرومي الجصاص هللا عبد بن

 جليلة بلدان في األمارة ولي الكبير بدر ويسمى لحماميبا المعروف با المعتضد مولى النجم أبو بدر -  3547
 بدر فقدم وقتل طولون بن أمر فسد أن إلى طولون بن مع بمصر األعمال وتولى كبيرة منزلة السلطان من له وكان
 ظالحاف نعيم أبو لي وذكر توفي أن إلى ھناك وأقام عمله إلى فخرج فارس بالد السلطان واله ثم مدة بھا وأقام بغداد
 الرملي رماحس بن محمد بن هللا وعبيد الرقي العالء بن ھالل عن حدث وقد الدعوة مستجاب صالحا عبدا كان أنه

 أبو أبي حدثنا ببغداد المعتضد مولى األمير بدر بن محمد بكر أبو حدثنا نعيم أبو أخبرنا بدر بن محمد ابنه عنه روى
 الكاغدي هللا عبيد بن علي الحسن وأبو أيضا نعيم أبو وأخبرنا احسرم بن محمد بن هللا عبيد حدثنا الكبير بدر النجم
 برمادة القيسي رماحس بن هللا عبيد حدثنا الطبراني اللخمي أيوب بن أحمد بن سليمان حدثنا قاال بأصبھان جميعا
 سمعت قال سنة ومائة عشرون عليه أتت قد وكان طارق بن زياد عمرو أبو حدثنا ومائتين وسبعين أربع سنة الرملة

 وذھب ھوازن يوم حنين يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أسرنا لما يقول الجشمي صرد بن زھير جرول أبا
... ...  وننتظر نرجوه المرء فإنك...  كرم في هللا رسول علينا أمنن...  الشعر ھذا أقول فانشأت أتيته السبي يفرق
 على...  حزن على ھتافا الدھر لنا أبقت... ...  غير دھرھا في شملھا مشتت...  قدر عاقھا قد بيضة على أمنن
 نسوة على أمنن... ...  يختبر حين حلما الناس أرجح يا...  تنشرھا نعماء تداركھم لم إن... ...  والغمر الغماء قلوبھم

 ما يزينك ذوإ...  ترضعھا كنت صغير طفل أنت إذ... ...  الدرر محضھا من يملؤه فوك إذ...  ترضعھا كنت قد
 كفرت إذا للنعمى لنشكر إنا... ...  زھر معشر فأنا منا واستبق...  نعامته شالت كمن التجعلنا... ...  تذر وما تأتي
 يا... ...  مشتھر العفو إن أمھاتك من...  ترضعه كنت قد من العفو فألبس... ...  مدخر اليوم ھذا بعد وعندنا... 
 البرية ھدى...  نلبسه منك عفوا نؤمل إنا... ...  الشرر استوقد ما إذا الھياج عند...  به الجياد كمت مرحت من خير
 الشعر ھذا سمع فلما قال...  الظفر لك يھدى إذ القيامة يوم...  راھبه أنت عما هللا عفا فاعفو... ...  وتنتصر تعفو إذ
 وقالت ولرسوله  فھو لنا كان ما ريشق وقالت لكم فھو المطلب عبد ولبني لي كان ما سلم و عليه هللا صلى قال

 وتفرد اإلسناد بھذا إال صرد بن زھير عن الحديث ھذا يروى ال الطبراني قال ولرسوله  فھو لنا كان ما األنصار
 علي أبو أخبرنا منه يلتقط التين شجرة عال قد ورأيته سنة ومائة عشر عليه أتى قد وكان رماحس بن هللا عبيد به

 أنشدنا قال زياد بن محمد بن أحمد سھل أبو أنشدنا قال الخوالني حنش بن أحمد بن الصمد عبد حدثنا جوشا بن محمد
 يلحقه وليس...  قوائمه زلت إن للطرف الذنب...  ففصد فرسه عن وسقط الحمامي بدر في لنفسه األنطاكي المعوج

 خلق فما فصدت قالوا... ...  الفرس كله ابھذ يقوى وليس...  وندى فوقه وجودا بأسا حملت... ...  دنس عائب من
...  يحتبس حين منھا الغيث ويطلب...  فقبلھا كفا دعا الطبيب كف... ...  نفس لھا نفس وال عليك خوفا...  حرك به

 عشرة إحدى سنة األول ربيع شھر في الخبر وورد قال الخطبي علي بن إسماعيل أخبرنا مخلد بن إبراھيم أنبأنا
 وقد وكورھا كلھا فارس بالد على أميرا وكان الحمامي ببدر المعروف طولون بن غالم بدر بموت ةوثالثمائ يعني
 محمدا ابنه وأن بوفاته الخبر فورد بھا مكانه إلى وشاكر فيھا ألمره حامد والسلطان بمكانه وصلحت بھا أيامه طالت
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 من إلى ويكتب أبيه مكان بالوالية إليه يكتب أن السلطان فأمر ضبطه له تھيأ ما وضبط الناس وسكن ھناك باألمر قام
  الناس وأطاعه فارس بالد على وتأمر إليه ووصلت بذلك الكتب فنفذت والطاعة بالسمع القواد من معه

 أبو المنذر بن النعمان بن محرق بن النعمان بن الضحاك بن راشد بن خالد بن خلف بن الھيثم بن بدر -  3548
 الھمذانيين إسحاق بن وھارون العالء بن محمد كريب أبي عن بھا وحدث بغداد نزل وفيالك القاضي اللخمي القاسم
 األوديين حكيم بن عثمان بن وأحمد هللا عبد بن وعمرو الكندي الوليد بن عمر بن ومحمد اللؤلؤي يونس بن وھشام
 علي بن وعيسى سالقوا ويوسف شاھين بن حفص وأبو حيويه بن عمر وأبو القطيعي إسحاق بن محمد عنه روى
 أبو أخبرني سنة أربعون عمره من له مضى أن بعد الحديث وسمع المعمرين من وكان ثقة وكان وغيرھم الوزير
 بلغني منه أسن شيخ عن كتبت وما القاضي الھيثم بن بدر حدثنا قال الواعظ أحمد بن عمر حدثنا الطناجيري الفرج
 وسبع مائة عاش الھيثم بن بدر أن الدارقطني الحسن أبو ذكر قال األزھري حدثني سنة عشرة وست مائة بلغ أنه

 فرفعه عيسى بن الوزير على ودخل قال عنه كتب وما دكين بن الفضل نعيم أبا أدرك وقد نبيال وكان سنة عشرة
 عشرة خمس سنة أبي مع فركبت أعجوبة بالكوفة ظھر قد كان ولكن سني كم أدري ما فقال القاضي سن كم له وقال
 إال الحكاية ھذه يحكي الصيمري علي بن الحسين هللا عبد أبا القاضي سمعت سنة مائة الركبتين بين وكان تينومائ
 إلى ركبت ثم ومائتين عشرة خمس سنة في وذلك للمأمون كان عامل إلى أبي مع ركبت قال بدرا أن فيھا ذكر أنه

 ال عيسى بن علي قال سنة مائة الركبتين نوبي وثالثمائة عشرة خمس سنة في عيسى بن علي يعني الوزير حضرة
 هللا عبيد بن الفضل أخبرنا قال كما أو سنة عشرة خمس من أقل وله أبيه مع المأمون عامل إلى ركب يكون أن يمكن
 عشرة ست سنة القاضي الھيثم بن بدر مات عمران بن محمد بن أحمد لنا قال قال الصيرفي علي بن أحمد بن

 القاضي الھيثم بن بدر توفي قال شاذان بن بكر أبو حدثنا األزھري أخبرني ما والصواب ھمو وھذا قلت وثالثمائة
 بن بدر مات قال أبيه عن الواعظ عمر بن هللا عبيد وأخبرنا وثالثمائة عشرة سبع سنة من شوال من خلون لعشر
  بھا فدفن الكوفة إلى وحمل عشرة سبع سنة شوال في القاضي الھيثم

   بھلولال اسمه من ذكر

 ومكة والمدينة والكوفة والبصرة ببغداد سمع األنبار أھل من التنوخي الھيثم أبو سنان بن حسان بن البھلول - 3549
 وأبي عياش بن وإسماعيل فضالة بن والفرج اليشكري عمر بن وورقاء التميمي الرحمن عبد بن شيبان عن وحدث
 بن وروح القاضي شيبة وأبي سلمة بن وحماد الحجاج بن وشعبة عروبة أبي بن وسعيد مطرف بن محمد غسان
 أنس بن ومالك ذئب أبي بن الرحمن عبد بن ومحمد هللا عبد بن وشريك الربيع بن وقيس بشير بن وھيثم مسافر
 المحسن بن علي القاسم أبا القاضي وسمعت البھلول بن إسحاق ابنه عنه روى عيينة بن وسفيان خالد بن ومسلم
 بن أسد بن خزيمة بن أوفي بن سرح بن أوفي بن عوف بن أوفي بن سنان بن حسان بن البھلول ھو يقول التنوخي
 لقب وقضاعة قضاعة بن الحاف بن عمران بن تغلب بن وبرة بن أسد بن هللا تيم بن فھم بن تنوخ ملوك أحد مالك
 عابر بن قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن حمير بن مالك بن زيد بن مرة بن عمرو بن مالك بن عمرو واسمه
 بكر أبو حدثنا الواعظ حماد بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسين أبو أخبرنا سلم و عليه هللا صلى النبي ھود ھو ويقال
 ثمان سنة اآلخرة جمادى في إمالء الكاتب األنباري األزرق حسان بن البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف

 أبي حدثني ومائتين وأربعين ست سنة في البھلول بن إسحاق جدي حدثني قال ةالرصاف جامع في وثالثمائة وعشرين
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن عمر عن ورقاء عن حسان بن البھلول

 قال األزرق سفيو بن أحمد عن علي أبي بن علي حدثني يذكرني حيث معه وأنا عبدي ظن عند أنا هللا يقول سلم و
 قد حسان بن البھلول جدي كان قال البھلول بن إسحاق بن البھلول عمي أخبرني يعقوب بن إسماعيل عمي أخبرني
 طلب ثم واسعة رواية منه وروى كثيرا شيئا ذلك من فعلم العرب وعلوم الناس وأيام والشعر واللغة االخبار طلب

  ومائتين أربع سنة في باألنبار مات أن إلى تزھد ثم ذلك من وأكثر والسير والتفسير والفقه الحديث

 وإبراھيم أويس أبي بن إسماعيل سمع التنوخي محمد أبو سنان بن حسان بن البھلول بن إسحاق بن البھلول -  3550
 النيسابوري معاوية بن ومحمد الزھري مصعب وأبا منصور بن وسعيد الزبيريين هللا عبد بن ومصعب حمزة بن
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 وإسماعيل األزرق يوسف أخيه وابنا أحمد أخوه عنه روى وغيرھم البھلول بن إسحاق وأباه الطويل تمحا بن وأحمد
 إبراھيم بن وعلي البھلول بن إسحاق بن أحمد بن محمد طالب وأبو إسحاق بن الھيثم بن داود أخيه وبن يعقوب ابنا
 بكر أبو آخرھم وجماعة الضرير ونابز بن إبراھيم بن محمد بن وأحمد الشافعي بكر وأبو األزدي حماد بن

 حدثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد أخبرنا العالف يوسف بن محمد بن عثمان أخبرنا الجرجاني اإلسماعيلي
 أبيه عن واقد أبي بن واقد عن أسلم بن زيد عن محمد بن العزيز عبد حدثنا منصور بن سعيد حدثنا إسحاق بن بھلول
 قال نصر بن محمد بن علي حدثني الحصر ظھور ثم ھذه حجته في لنسائه قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن

 أخبرنا ثقة فقال األنباري حسان بن بھلول بن إسحاق بن بھلول عن الدارقطني وسألت يقول يوسف بن حمزة سمعت
 تسع سنة األنباري إسحاق بن بھلول مات يقول حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد سمعت قال الحافظ نعيم أبو

 أبو حدثنا المؤدب الغمر بن محمد بن مكي أخبرنا بدمشق الكتاني علي بن أحمد بن العزيز عبد حدثني وتسعين
 خمس وله بھلول بن إسحاق بن بھلول مات فيھا وتسعين ثمان سنة قال زبر بن أحمد بن هللا عبد بن محمد سليمان
 أن يعقوب بن إسماعيل عمه عن األزرق يوسف بن أحمد عن علي بيأ بن علي وحدثني قال كذا سنة وسبعون
 قد وكان قال ومائتين وتسعين ثمان سنة من شوال في بھا ومات مائتين أربع سنة بھا ولد أنباري إسحاق بن البھلول
 مصقعا غةالبال حسن وكان ومائتين سبعين سنة قبل طويلة مدة وأعمالھا باألنبار المنابر على والخطبة القضاء تقلد
  باألنبار وحدث رويه لما ضابطا فيه ثقة الحديث كثير خطبه في

 سكن األنباري التنوخي القاسم أبو سنان بن حسان بن البھلول بن إسحاق بن أحمد بن محمد بن البھلول -  3551
 سنة شوال من بقين ألربع ببغداد ولد أنه وذكر التنوخي القاسم أبو القاضي عنه حدثني أبيه عن بھا وحدث بغداد
 شيئا منه وسمعت قال وثالثمائة ثمانين سنة رجب من خلون لسبع الثالثاء يوم ومات قال وثالثمائة وثالثين إحدى
  المنصور مدينة يعني الطوسي العباس أبي بسكة تعرف بالمدينة سكة في ينزل وكان يسيرا

   بيان اسمه من ذكر

 الشافعي بكر أبو أخبرنا قاال العالف محمد بن وعثمان بكر أبي بن الحسن أخبرنا المدائني حمران بن بيان -  3552
 حمران بن بيان حدثنا بالبصرة البصري زياد بن سليمان بن هللا عبد حدثنا المطرز أحمد أبو محمد بن محمد حدثنا
 هللا ىصل هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن ويونس وھشام أيوب عن فضالة بن مفضل أخبرنا
 أخبرنا قبله حديث مثل ھذا قلت فليصل صائما كان وإن فليطعم مفطرا كان فان فليجب أحدكم دعي إذا سلم و عليه

 أخي البصري فضالة بن مفضل عن روى المدائني حمران بن بيان قال الحافظ عمر بن علي أخبرنا األزھري
  السقطي إسماعيل بن وإسحاق مھران بن هللا قورز بيان بن محمد ابنه عنه روى الوجيھي موسى بن وعمر مبارك

 بن الحسن أخبرني حنبل بن أحمد بن هللا عبد عنه روى الزمي حاتم بن محمد عن حدث الحكم بن بيان - 3553
 بن محمد حدثنا الحكم بن بيان حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد حدثنا حمدان بن جعفر بن أحمد أخبرنا التميمي علي
 هللا صلى هللا رسول قال قال الحكم عن ليث عن عياش بن بكر أبو حدثنا قال الحارث بن بشر عن رجعف أبو حاتم
  أحاديث عدة بشر عن حاتم بن محمد عن عنه هللا عبد وروى بالھم هللا ابتاله العمل في العبد قصر إذا سلم و عليه

 المؤمل الوفاء أبي عن عنه الثالج بن القاسم أبو روى الخرساني الكاتب الحسين أبو بيان بن يحيى بن بيان - 3554
  الشرقية مسجد في حدثھم أنه وذكر الماسرجسي عيسى بن الحسن بن

   بكير اسمه من ذكر

 ما فقال تاريخه في السلمي الرحمن عبد أبو وذكره الشونيزية ينزل كان الصوفية شيوخ أحد الشراك بكير - 3555
 يقول أحمد بن الحسين سمعت الشراك بكير قال السلمي الحسين بن محمد اأخبرن الحيري أحمد بن إسماعيل أخبرنا

  وثالثمائة عشرين سنة مات منه للفقه لزوما أحسن الصوفية مشايخ في أر لم
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 بن بشر عن بھا وحدث مكة سكن بكير ولقبه أحمد اسمه إن يقال الحداد سھل بن أحمد بن محمد بن بكير - 3556
  أحمد باب في ذكرناه وقد الدارقطني عنه روى غيره وجماعة موسى

 عبد أبو ذلك ذكر البغداديين الصوفية مشايخ من وجميعھم الحسن وأبي الحسين أبي أخو الدراج بكير -  3557
  الصوفية من واألخوات االخوة كتاب في السلمي الرحمن

 أصحاب أجالء من بغدادي وھ وقال تاريخه في أيضا السلمي الرحمن عبد أبو ذكره الصوفي الحالج بكير - 3558
  الشبلي

  بشار اسمه من ذكر

 من صفرة أبي بن المھلب سباه برجوخ جده اسم إن ويقال عقيل بني مولى الشاعر معاذ أبو برد بن بشار - 3559
 بصري وھو القول وأجاد الشعر أكثر المحدثين الشعراء من المقدم وھو أعمى ولد المرعث لبشار ويقال طخارستان

 بن محمد أخبرنا الكاتب أيوب بن علي أخبرني عليھا فقتله بالزندقة اتھمه المؤمنين أمير المھدي وكان ادبغد قدم
 حاتم أبو حدثني قال مھدي بن علي حدثني قال أبيه عن المنجم علي بن يحيى بن يوسف أخبرني موسى بن عمران

 القرطة والرعاث رعانا صغير وھو أذنه في يلبس كان ألنه المرعث لبشار قيل عبيدة أبو لي قال قال السجستاني
 أبا سقيت...  الشاعر قال حنكه أسفل المتدلي الديك ورعثات رعثات واحدھا لفظ على وجمعھا ھارعثة واحد

...  الفصيح يشربه حين ويلثغ...  منه الذبان يھرب شرابا يصيح منتصب الرعثات وذو...  أتاني إذ المطرح
 بن هللا عبد بن محمد حدثنا علي أبي بن علي أخبرنا منه اشتق القرطة اسم كأنو والتساقط االسترسال والرعث
 حدثنا طاھر أبي بن أحمد حدثنا المرزبان بن محمد حدثني األنباري بشار بن القاسم بن محمد حدثنا القطيعي الحسين

 قال... ...  والنظر ينالع فاتن...  مرعث لظبى من...  بشعره المرعث برد بن بشار سمي قال العنزي الصلت أبو
 محمد حدثنا األنباري بن حدثنا القطيعي أخبرنا علي أبي بن علي وأخبرنا...  القدر يغلب أو قلت...  نائلي لست لي
 يخرج جيبان لقميصه كان ألنه المرعث بشار سمي إنما قال سالم بن محمد عن طاھر أبي بن حدثني المرزبان بن

 العرب عند والرعث قال رأسه في يدخله أن غير من عليه القميص يضم انوك ھذا من ومرة ھذا من مرة رأسه
 أن المثنى بن معمر عبيدة أبو وزعم قلت القرطة والرعاث الرعث وكذلك القرط والرعثة واالسترسال االسترخاء

 أبي بن علي حدثني المرزباني عمران بن محمد أخبرنا أيوب بن علي أخبرني سنين عشر يبلغ ولم الشعر قال بشارا
 صغير وھو الشعر يقول بشار كان قال عبيدة أبي عن المفضل بن الرحمن عبد عن أبي أخبرني الفارسي هللا عبيد
 يقول أبوه فكان تخاصمه أمه وكانت به يضر ما كثرة من عليه رق حتى فيضربه أبيه إلى يشكونه قوم يزال ال وكان
 فما قال إليك شكوني كلما تضربني لم أبت يا ليلة ذات له قال هعلي ذلك طال فلما الناس عن لسانه يكف له قولي لھا

 حرج المريض على وال حرج األعرج على وال حرج األعمى على ليس تعالى هللا بقول عليھم احتج قال أعمل
 ياألزھر القاسم أبو أخبرني بشار شعر من علينا أضر برذ فقه فقالوا القول ھذا لھم فقال بشارا يشكون يوما فجاءوه
 عن أبي حدثنا الرياشي العباس بن محمد حدثنا النديم يحيى بن محمد حدثنا المقرئ أحمد بن محمد بن هللا عبيد حدثنا

 ثم للنظر الخواطر عن واشتغلت ضريرا ولدت ألني ھذا فقال قط منك أذكى رأيت ما لبشار قلت قال األصمعي
 للقلب العين ضياء وغاض... ...  موئال للعلم الظن عجيب فجئت...  العمى من والذكاء جنينا عميت...  أنشدني
 أسھال الشعر أحزن ما إذا نقي...  بينه أمت ال الروض كزھر وشعر... ...  حصال الناس ضيع ما إذا بحفظ...  رائدا
 نشدهفأ األعرابي بن عند كنا قال الحذنبل حدثنا الصولي حدثنا البزاز محمد بن هللا عبيد حدثنا األزھري أخبرني... 
 خليلي...  لبشار رجل أنشد ثم فاستحسنه...  آخر بال المحب وليل...  للساھر ترث ولم رقدت...  الكاتب لخالد رجل
 ليل الدھر أم...  طريقه المستقيم الصباح أضل... ...  يتوضح ال الصبح ضوء بال وما...  يزحزح ال الدجى بال ما
 للذي األعرابي بن فقال...  مبرح ھم الليل أطال ولكن...  الدجى لتطا وما طالت الدجى أظن... ...  يبرح ليس كله

 الجوھري علي بن الحسن أخبرنا سباع األبيات وھذه طفل بيتك فان األبيات ھذه تأكله ال بيتك نح خالد بيت أنشده
 أبي بن أحمد حدثني قال المرزبان بن محمد حدثني األنباري القاسم بن محمد حدثنا الخزاز العباس بن محمد حدثنا
 برد بن بشار ذكر إذا الموصلي إبراھيم بن إسحاق كان قال منصور أبي بن يحيى بن علي الحسن أبو حدثنا طاھر
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...  الھوى من أخوك خراجا كان إذا...  يقول الذي وھو شعره أتعيب له فقلت شعره ويعيب ويحتقره يستصغره
 كل في كنت إذا... ...  مذاھبه بعيد رحال مطية...  تكن وال الفراق وجه له فخل... ...  ركائبه أوب كل في موجھة
...  ومجانبه مرة ذنب مقارف...  فإنه أخاك أوصل واحدا فعش... ...  تعاتبه ال الذي تلق لم خليلك...  معاتبا األمور
 واحد قومه من هألن صادقا عالما به وكان للمتلمس األبيات ھذه الضبعي شبيل أنشدني قال عبيدة أبو حدثني لي فقال

 مدحت لقد وهللا شبيل وهللا كذب فقال لبشار الضبعي شبيل به حدثني ما ذكرت قال عبيدة أبو أفليس له فقلت رھطه
 في قط وجدت وال شعره في أحد رواھا وما للمتلمس ھذه تكون وكيف ألفا أربعين فأعطاني ھبيرة بن القصيدة بھذه
 فلما...  فيھا ويقول...  نادبه قام قد بالضحاك كأنك...  جيادنا بالعراق لتصاھ رويدا...  فيھا يقول وبشار ديوانه
 من...  واكتسى الشقاشق عصافير وطارت... ...  آيبه توقد وھج من الصيف لظى...  الثرى واعتصر الحر تولى
 ھو فقال...  خاطبهت ال انھا اال الجأب إلى...  الصدى بأبصارھا تشكو عانة غدت... ...  الھبه المجرة أمثال اآلل
 ھذا يكون وكيف للمتلمس وھو ھذا فيه تقل لم فلم قلت بعضا بعضه يشبه ال مضطرب مختلف تأملته إذا شعر

...  الشعر ھذا وفي األنباري بن بكر أبو قال فسكت إسالمي وال جاھلي قط شعر بسرقة بشار عرف وما للمتلمس
 ظمئت...  القذى على مرارا تشرب لم أنت إذا... ...  جانبه نال عاتبته وإن يحبك...  لملمة تدعه إن الذي أخوك
 الفضل بن الحسن بن محمد أخبرنا اللغوي الغفار عبد بن هللا عبيد بن علي أخبرني...  مشاربه تصفو الناس وأي
 الناس عرأش بخراسان يقول الطائي تمام أبا سمعت حدان بن الحسن أبو قال قال أبي حدثنا األنباري بن بكر أبو حدثنا

 علي أخبرني بعدھم الوليد بن ومسلم نواس وأبو الحميري والسيد بشار األولى الطبقة بعد كالما الشعر في وأشبھھم
 علي حدثني قال أبيه عن المنجم علي بن يحيى بن يوسف أبو أخبرني موسى بن عمران بن محمد أخبرنا أيوب بن
 ثالثة قال ألنه باالستظھار لنفسه بشار حكم قال بشار أم أشعر نمروا عبيدة ألبي قلت قال حاتم أبو حدثني مھدي بن

 ومروان مثلھا في برزوا أحسبھم وما العدد ھذا واإلسالم الجاھلية شعراء شعر عدد يكون وال جيد بيت ألف عشر
 زبانالمر بن محمد حدثني األنباري القاسم بن محمد حدثنا العباس بن محمد حدثنا الجوھري أخبرنا للملوك أمدح
 بشار دخل قال بشار راوية الشراواني ھو الحجاج بن محمد حدثنا شبة بن عمر حدثنا طاھر أبي بن أحمد حدثني
 فقال بشار على رؤبة بن أقبل ثم بھا يمدحه أرجوزة رؤبة بن فأنشده العجاج بن لرؤبة بن وعنده مسلم بن عقبة على
 بن عقبة على غدا ثم أبيك ومن منك أرجز وهللا أنا ھذا قولت ألي وقال بشار فغضب طرازك من ھذا ليس معاذ أبا يا

 خد عن وجلت بخد بدت...  فيھا يقول...  بعدي كنت كيف خبر با...  الصمد بذات الحي طلل يا...  فأنشده مسلم
 فقيد يرغ اغتدى حتى... ...  جلدي من رقعة في حملته...  الممد كالرسل وصاحب... ...  المرتد كالنفس انثت ثم... 
 اسلم... ...  الرد مثل للملحف وليس...  للعبد والعصا يلحى الحر... ...  زھدي من رغبتي ما درى وما...  الفقد

 بذي يوما... ...  عد ثم قحطان بني وفي...  معد في أيامك ... ...  مسترد غير طرازي والبس...  الملد أبا وحييت
  ھندال بالد قصدا وقبله...  الجد عند طخفة

 الصلت أبو حدثنا طاھر أبي بن أحمد حدثنا المرزبان بن وقال وكسوة بجائزة عقبة له فأمر آخرھا إلى فيھا ومضى
 يتناشدون قعودا المقنع وبن رؤبة بن وعقبة برد بن بشار حضرت قال الغالبي دھمان أبي عن التنوخي عن العنزي

 رؤبة بن عقبة فاغتاظ فيھا ومضى الصمد بذات الحي طلل يا الدالية أرجوزته بشار أنشد حتى ويتذاكرون ويتحدثون
 هللا رحمك ارحمھم بشار له فقال أغلقه أن وهللا وأوشك للناس الغريب فتحنا وأبي أنا وقال الغريب من فيھا سمع لما
 لرجسا عنھم هللا أذھب الذين القوم من أنت فأذن قال شاعر بن شاعر بن شاعر وأنا أتستصغرني معاذ أبا يا قال

 بن محمد حدثنا يحيى بن محمد أخبرني المرزباني عمران بن محمد أخبرنا أيوب بن علي أخبرني تطھيرا وطھرھم
 كالوشى وحديث...  األقاحي كثغر مبسم ولھا...  يقول الذي قال الناس أشعر من حاتم ألبي قيل قال اليشكري الحسن
 لقائي عن الصبر عندھا... ...  المستزيد زيادة وزادت. .. القلب حبة من السواد في نزلت... ...  البرود وشى

 أيوب بن علي وأخبرني الناس جميع على يقدمه وكان قال بشارا يعني...  الجليد صبر يأكلن زفرات...  وعندي
 أبي عن المروروذي الفضل أبو حدثني قال أبيه عن المنجم علي بن يحيى بن يوسف أخبرني المرزباني أخبرنا
 فنھاه نسيبا فأنشده عليه فدخل بالرصافة المھدي علي بشار قدم قال الحجاج بن محمد حدثنا قال سلمة بن رفيع غسان
...  فيھا وقال...  وبالھجر بالسالم نعمى وودعت...  فھر جارتي وعن فھر عن تجاللت...  فقال النسيب عن

 وراعيت...  بھا رضا الصالة لمھدي تركت... ...  بالخمر الماء أشرب ال لھا فقلت...  منادح وعندي سرا وعارضة
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 نفسي أوقرت لقد لعمري فطرى بھا جعلت أو فاھا لقبلت...  محمد المؤمنين أمير ولوال... ...  بالختر ليس بيننا عھدا
 األمر يعرض قد رشدا نوى...  غواية من خارج من تعجبي فال... ...  وقري إلى وقرا بالمزداد أنا فما...  خطيئة
 أصبو ال اآلن ومن... ...  تسرى فما الطارقات ھمومي وباتت...  التقي مع شرعت قد أراني فھذا... ...  األمر في

 أخبرنا الوكيل الواحد عبد بن أحمد يعلى أبو أخبرنا...  سكرى ھامتي عن وانشق الھوى ومات...  حاجتي مباھت
 بن حميد بن سعيد حدثني البصري يزيد بن سلمان حدثنا الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا المعدل سعيد بن إسماعيل
 معدن بن يا فقال البانوجة على يعزيه المھدي على بشار دخل قال الكوفي األعرج جعفر أبو حدثني الشامي سعيد
 هللا صلى هللا ورسول عظتنا هللا كتاب كائن ھو مما بد وال للمنعم الشكر وإنما للخالق الخلق إنما العلم وثمرة الملك
 الموت أحسن فما مات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعد أسوة وأية هللا كتاب بعد عظة فأية أسوتنا سلم و هعلي
  سنة وتسعين نيفا بلغ وقد ومائة وستين ثمان وقيل سبع سنة في قتل بشارا أن بلغني بعده

 الرقي عمرو بن هللا عبيدو عوانة أبي عن حدث األصل بصري الخفاف العجلي عثمان أبو موسى بن بشار - 3560
 أحمد بن هللا عبد وابنه حنبل بن أحمد عنه روى هللا عبد بن وشريك زريع بن ويزيد الحلبي مسلم بن وعطاء
 بن والحسن السقطي جابر بن الفضل بن ومحمد الصائغ وجعفر الدورقي أحمد بن هللا وعبد طالب أبي بن والعباس
 بن القاسم بن علي أخبرنا البغوي محمد بن هللا وعبد البزاز خلف بن يدوعب الخزاز علي بن وأحمد القطان علويه
 بن أحمد بن محمد وأخبرنا الصائغ محمد بن جعفر حدثنا المادرائي إسحاق بن علي أخبرنا بالبصرة الشاھد الحسن
 بشار حدثنا االق السقطي الفضل بن محمد حدثنا المعدل ميمون بن حاتم بنت بن محمد بن جعفر حدثنا له واللفظ رزق
 أبي إلى سلم و عليه هللا صلى النبي نظر قال علي عن الحارث عن الشعبي عن فراس عن شريك حدثنا موسى بن
 الغابرين األمم في خال ممن واآلخرين األولين من الجنة أھل كھول سيدا ھذان علي يا فقال مقبالن وھما وعمر بكر
 عبد حدثنا األزھري أخبرني به حدثت ما حيين كانا فلو علي قال علي يا تخبرھما ال والمرسلين النبيين إال يأتي ومن
 أبي سمعت قال المديني بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي موسى بن عمران بن محمد حدثنا الصفار عثمان بن هللا

 الجنة ھلأ كھول سيدا علي عن الحارث عن الشعبي عن فراس حدثنا قال شريك عن يحدث الخفاف بشار كان يقول
 يروي بشار كان ثم فراس عن شريك فيه يقول فكان عمارة بن الحسن عن شريك روى إنما الحديث ھذا له فقلت

 الخطيب الزھري ربيعة بن منصور الفتح أبو أخبرنا وضعفه ولكنه عنه دافعت وقد سنة صاحب وكان األحاديث
 المديني بن يعني عليا سمعت قال الجارود بن يحيى بن أحمد أخبرنا راشد بن علي بن أحمد بن علي أخبرنا بالدينور
 حنبل بن أحمد يعني فيه هللا عبد أبي رأي أحسن وما السنة في منه أصلب ببغداد كان ما فقال موسى بن بشار وذكر
 إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي حسنويه بن محمد بن أحمد حامد أبو أخبرنا قال البرقاني بكر أبو أخبرنا

 أخبرنا سنة صاحب معروفا كان فقال الخفاف بشارا ذكر أحمد سمعت قال األشعث بن سليمان حدثنا األنصاري
 عبد حدثنا الصواف الحسن بن أحمد بن محمد أخبرنا قاال المعدل هللا عبد بن محمد بن وعلي رزق بن أحمد بن محمد
 سلمة بن هللا عبد عن مرة بن عمرو نبأناأ قال شعبة عن زريع بن يزيد حديث في أبي قال قال حنبل بن أحمد بن هللا
 لي فقال بصره ويصرف األشتر إلى ينظر فجعل مجلسا منه أقربھم من وكنت مذحج وفد معاشر عمر على دخلنا قال
 منه للمسلمين أن ألحسب إني وهللا شره محمد أمة هللا كفى هللا قاتله له ما قال المؤمنين أمير يا نعم قلت ھذا أمنكم
 وقال مرة بن عمرو حدثني شعبة حدثني زريع بن يزيد حدثنا الخفاف بشار حدثناه والحديث هللا عبد قال عصيبا يوما
 عبد عن عدي بن الھيثم عن حنبل بن صالح عمي كتاب في قرأته أبي قال هللا عبد قال ھذا من أكثر كثيرا كالما فيه
 بن محمد أخبرنا الوراق عالن بن جعفر بن محمد رجعف أبو أخبرنا الحديث ھذا يعني أبيه عن مرة بن عمرو بن هللا

 مضيت قال الدورقي أحمد بن هللا عبد حدثنا قال المطيري أحمد بن جعفر بن محمد حدثني األزدي الفتح أبو الحسين
 دخلنا قال سلمة بن هللا عبد عن مرة بن عمرو عن شعبة عن زريع بن يزيد عن فحدثنا الخفاف موسى بن بشار إلى
 األمة لھذه ويل فقال عنه بصره ويصرف األشتر إلى ينظر فجعل األشتر ومعنا مذحج وفد في الخطاب بن عمر على
 سالم بن وخلف معين بن يحيى فيه فإذا منزلنا فأتيت هللا عبد قال عصيبا يوما منك للمؤمنين إن ولدك ومن منك

 حدثكم وإيش يحيى فقال موسى بن بشار ندع الجانب ذاك في كنت قلت كنت أين هللا عبد يا معين بن يحيى فناداني
 له ما يحيى فقال الحديث له وذكرت سلمة بن هللا عبد عن مرة بن عمرو عن شعبة عن زريع بن يزيد عن حدثنا قلت
 أبا يا سالم بن خلف له فقال مرة بن عمرو من شعبة والسمعه قط زريع بن يزيد بھذا حدث ما وهللا وفعل به هللا فعل
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 العباس رواه قد قلت أبيه عن مرة بن عمرو بن عن عدي بن الھيثم حديث من سرقوه قال عندك لحجةا فإيش زكريا
 هللا عبد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرناه بشار رواية نحو زريع بن يزيد عن أيضا مصر نزيل البصري طالب أبي بن
 يزيد حدثنا طالب أبي بن العباس حدثني العبدي مسعود بن هللا عبد بن إسماعيل حدثنا فارس بن أحمد بن جعفر بن
 فيه فصعد األشتر إلى نظر الخطاب بن عمر أن سلمة بن هللا عبد حدثنا مرة بن عمرو حدثنا شعبة حدثنا زريع بن

 أحمد سمعت قال األشناني محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا عصيبا يوما ھذا من للمسلمين إن قال ثم صوبه ثم النظر
 بشار عن معين بن يحيى يعني وسألته يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن

 وكان ھذا بشار في القول يحسن كان المديني بن علي أن بلغني سعيد بن عثمان سعيد أبو قال بثقة ليس فقال الخفاف
 الحسين بن محمد حدثنا يالراز الحسن بن علي حدثنا الصيمري علي بن الحسين أخبرنا حنبل بن أحمد رھط من

 يحيى بن هللا عبد أخبرني بثقة ليس الخفاف بشار يقول معين بن يحيى سمعت قال زھير بن أحمد حدثنا الزعفراني
 معين بن يحيى قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أخبرنا السكري
 حدثنا الصيدالني إبراھيم بن العزيز عبد بن محمد حدثنا المحتسب علي بن أحمد برناأخ الدجالين من الخفاف بشار
 بن الحسين بن أحمد حدثني قال عمرو بن هللا عبد حدثنا المقدمي هللا عبد أبو حدثنا البزاز دليل بن الحسن بن علي
 حديث له فمر الخفاف وسىم بن بشار مجلس في كنا قال بكر أبو القطان محمد بن عبدوس حدثني سنان بن داود
 سدسه خمسه ربعه الحديث من يحيى على ماشذ ترى فقال ھذا ينكر معين بن يحيى إن المجلس في من بعض له فقال
 عنه وامض...  لرام جنبيك خل...  ھانئ بن الحسن له يقال ظريف عندنا يقول كان ما تدرون قال ثم عشره بلغ حتى
 يا شبت... ...  بلجام فاه ألجم...  من العاقل إنما... ...  الكالم داء من لك.. . خير الصمت بداء مت... ...  بسالم
 ويحيى أنا نلتقي القيامة الموعد نعم لألنام شاربات...  آكالت والمنايا... ...  الغالم أخالق ترك ت...  وما ھذا

 حفص أبو قال قال الواسطي دأحم بن سھل حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان حدثنا القطان الحسين بن محمد أخبرنا
 أخبرنا الحسين بن محمد وأخبرنا الحديث ضعيف بغداد يسكن وكان البصرة من أصله الخفاف وبشار علي بن عمرو
 بن محمد أخبرني الحديث منكر الخفاف بشار قال البخاري حدثنا فارس بن أحمد أبو حدثنا المستملي إبراھيم بن علي
 قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا باألھواز الشافعي محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا األصبھاني علي أبي

 ال وأنا الرأي حسن فيه وكان عنه يكتب أحمد كان ضعيف فقال الخفاف بشار عن األشعث بن سليمان داود أبا سألت
 عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني أخبرنا وعشرين ثمان سنة ومات قال الخفاف بشار عن أحدث
 من نقلته إجازة الماليني سعيد أبو أخبرنا بثقة ليس الخفاف بشار قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم
 ثقات قوم عن ويروى بالحديث مشھور رجل الخفاف موسى بن وبشار قال الحافظ عدي بن هللا عبد أخبرنا أصله
 أقرب وثقه من وقول الناس عنه وحدث الكثير الحديث كتب وقد منكرا شيئا حديثه في أر ولم به بأس ال أنه وأرجو
 سنة قال الحضرمي هللا عبد بن محمد حدثنا الخالدي جعفر أخبرنا القطان الفضل بن أخبرنا ضعفه ممن الصواب إلى
 أحمد بن عثمان أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا الخفاف موسى بن بشار مات فيھا ومائتين وعشرين ثمان
 محمد أخبرنا جعفر بن أحمد حدثنا ومائتين وعشرين ثمان سنة الخفاف بشار مات قال إسحاق بن حنبل حدثنا الدقاق
 ثمان سنة رمضان شھر في ببغداد الخفاف موسى بن بشار ومات البغوي محمد بن هللا عبد قال قال المظفر بن

 قال التمار القاسم بن عيسى بن أحمد أخبرنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا عنه كتبت وقد يخضب وكان وعشرين
 ثمان سنة رمضان شھر من بقين لثمان الجمعة يوم موسى بن بشار مات قال البزار خلف بن محمد بن عبيد حدثنا

  ومائتين وعشرين

  بقية اسمه من ذكر

 األلھاني زياد بن مدمح سمع الحمصي الكالعي محمد أبو جرير بن كعب بن صابر بن الوليد بن بقية -  3561
 هللا وعبيد الغساني مريم أبي بن بكر وأبا الزبيدي الوليد بن ومحمد واألوزاعي عمرو بن وصفوان سعيد بن ويحيى

 الحجاج بن شعبة عنه روى وغيرھم المنھال بن والجراح مجالد بن والصباح بشير بن وسعيد العمري عمر بن
 بن وداد صالح بن والوليد الوليد بن وحاجب حماد بن ونعيم ھارون بن ويزيد المبارك بن هللا وعبد زيد بن وحماد
 حديثه وفي بھا وحدث بغداد بقية وقدم راھويه بن وإسحاق شجاع بن الوليد ھمام وأبو الترجماني إبراھيم وأبو رشيد
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 فارس بن أحمد بن فرجع بن هللا عبد حدثنا الحافظ نعيم أبو أخبرنا صدوقا وكان المجاھيل عن أكثرھا أن إال مناكير
 عن الحوطي عثمان عن ببغداد الوليد بن بقية حدثنا صالح بن هللا عبد حدثنا مسعود بن هللا عبد بن إسماعيل حدثنا
 وإذا لليلة فھو الشفق قبل الھالل غاب إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن هللا عبيد
 عبيد أبو حدثنا الشافعي محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا علي أبي بن محمد أخبرني لليلتين فھو الشفق بعد غاب
 ببغداد بقية من شعبة وسمع ببغداد بقية من ھارون بن يزيد سمع يقول داود أبا سمعت قال اآلجري علي بن محمد

 قال الرملي موسى بن إسحاق حدثنا الواعظ أحمد بن عمر حدثنا الطناجيري علي بن الحسين بن الفرج أبو أخبرني
 لطرت أحفظھا لم لو أحاديث منك ألسمع إني شعبة لي قال بقية قال يقول حيويه سمعت يقول عوف بن محمد سمعت
 سمعت قال عدي بن هللا عبد أخبرنا عنه المقرئ علي بن سلمان بن أحمد وحدثنيه إجازة الماليني سعد أبو أخبرنا
 سبحان قلت تعرفني فقال داره باب على وھو عليه فسلمت بقية بن عطية إلى ذھبت يقول حمدان بن أحمد بن محمد
 إسحاق بن يعقوب سمعت عدي بن وقال النقية األحاديث صاحب بقية بن عطية أنا قال يعرفك ال ومن سعيد أبا يا هللا

 ذھب عطية مات ذافإ عطية غير لبقية ما بقية ولد من أنا قال بالثغر رجال أن بلغني يقول بقية بن عطية سمعت يقول
 يحيى أبي بن أحمد بن محمد حدثنا المقرئ بن بكر أبو أخبرنا الدسكري علي بن يحيى طالب أبو حدثنا بقية نسل

 عيينة بن سفيان على تكاثروا يقول يوسف بن أحمد سمعت قال الخوارزمي الوھاب عبد بن هللا عبد حدثنا الزھري
 قاال الفضل بن الحسين بن ومحمد رزق بن أحمد بن محمد أخبرني العجب أبي وال الوليد بن ببقية فلست مالكم فقال

 المروزي مصعب بن أحمد حدثنا اآلبار علي بن أحمد أخبرنا الفضل بن حديث وفي حدثنا قال أحمد بن دعلج أخبرنا
 بن أخبرنا أجنحة لھا كان لو حديثك أجود ما فقال بأحاديث زيد بن حماد ذاكرت بقية قال قال موسى بن الفضل عن

 يشتھي أنه إال بحفظ يذكر وبقية قال سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا القطان الفضل
 باالسم المعروف الضعيف فيكنى الحديث يشتھي وكان ضعف فيھم شيوخ عن ويروي الحديث من والطرائف الملح

 ويكنى الكنى يسمى كان بقية أعياني المبارك بن قال قال راھويه بن إسحاق وسمعت باسمه بالكنية المعروف ويسمى
 يسم لم إذا بقية العلم أھل قال وقد سفيان بن يعقوب قال القدوس عبد ھو فإذا الوحاظي سعيد أبو حدثني قال األسامي
 أخبرنا هعن المقرئ سلمان بن أحمد وحدثني الماليني سعد أبو لي أجاز شيئا حديثه يساوي فال وكناه عنه يروى الذي
 حديث عن مسھر أبا سألت قال الرازي حاتم أبو حدثنا حوثره بن أحمد بن المؤمن عبد حدثني قال عدي بن هللا عبد
 المقرئ بن بكر أبو أخبرنا الدسكري طالب أبو أخبرنا نقية غير فإنه نقية على منھا وكن بقية حديث احذر فقال لبقية
 بن هللا عبد عن زمعة بن وھب حدثنا الوھاب عبد بن هللا عبد أخبرنا الزھري يحيى أبي بن أحمد بن محمد حدثنا

 جعفر أبي بن أحمد حدثنا وأدبر أقبل عمن يكتب كان ولكنه صدوقا كان فقال الوليد بن بقية عن سأل أنه المبارك
 سعدويه بن دمحم بن هللا عبد حدثنا العقيلي عمرو بن محمد حدثنا بمكة الصيدالني أحمد بن يوسف أخبرنا القطيعي
 إذا يقول المبارك بن سمعت قال الملك عبد بن سفيان حدثنا المروزي بشير بن هللا عبد بن أحمد حدثنا المروزي
 عمر بن محمد بن علي أخبرنا الطبري الحسن بن هللا ھبة أخبرنا إلي أحب فبقية حديث في وبقية إسماعيل اجتمع
 قال خالد بن رباح سمعت قال موسى بن إبراھيم سمعت قال ةزرع أبو حدثنا حاتم أبي بن الرحمن عبد أخبرنا
 عمر أخبرنا األزھري أخبرني إلي أحب فبقية حديث في عياش بن وإسماعيل بقية اجتمع إذا يقول المبارك بن سمعت

 الباغندي سليمان بن محمد بن محمد حدثنا أبي حدثنا الواعظ أحمد بن عمر بن هللا عبيد وأخبرنا الواعظ أحمد بن
 وبقية عياش بن إسماعيل عن حنبل بن أحمد يعني هللا عبد أبا سألت قالت الھاشمي يعني الواحد عبد بن جعفر حدثنا
 يشتھي كأنه أي أذكاھما بقية كان فقال بقية وذكر أمره وفخم وكان وكان بقية وكان حديث صاحب إسماعيل كان فقال

 عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد ناأخبر المالكي الحسين بن محمد بن علي أخبرني الحديث
 حديثه وأما الشام أھل عن روى فيما صالح بقية يقول أبي وسمعت قال المديني بن علي بن هللا عبد حدثنا الصيرفي

 عمر بن هللا عبيد عن روى بقية يقول أبي وسمعت قال جدا فيھا فضعفه والعراق الحجاز وأھل عمر بن هللا عبيد عن
 يحيى سأل قال خيثمة أبي بن حدثنا صدقة بن الحسين حدثنا أحمد بن عمر حدثنا الطناجيري أخبرني منكرة حاديثأ
 إسماعيل أو بقية يعني أثبت أيھما له قيل وغيره صفوان مثل الثقات عن حدث إذا فقال الوليد بن بقية عن معين بن
 عبدوس بن محمد بن أحمد سمعت قال األشناني محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا صالح كالھما قال عياش بن

 أخبرنا ثقة فقال حديثه كيف الوليد بن فبقية معين بن ليحيى قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي
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 يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد
 وأبو البرقاني بكر أبو أخبرنا شيئا يساوي ال أنه فاعلم وكناه عنه يروى الذي الرجل بقية يسم لم إذا قولي معين بن

 بن بقية قال جدي حدثنا شيبة بن يعقوب بن أحمد بن محمد حدثنا الخالل عمر بن هللا عبد أخبرنا قاال األزھري القاسم
 بن محمد بن حمزة أخبرنا جدا مناكير أحاديث وله رفونيع ال الذين مشيخته عن حديثه ويتقي ثقة صدوق الوليد
 بن أحمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن أحمد بن علي حدثنا األندلسي بكر بن الوليد حدثنا الدقاق طاھر
 يرو وما المعروفين عن روي ما ثقة محمد أبو الحمصي الوليد بن بقية قال أبي حدثني العجلي صالح بن هللا عبد
 بن الوليد أخبرنا الحافظ سعيد بن الغني عبد حدثني الصوري علي بن محمد حدثني بشيء فليس المجھولين عن

 أخبرني بأس فال وحدثنا حدثني قال إذا فقال الوليد بن بقية عن وسئل النسائي الرحمن عبد أبا سمعت قال القاسم
 الحافظ علي بن الحسين علي أبا سمعت قال سابوريالني محمد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا المقرئ علي بن محمد
 فھو حدثنا أو أخبرنا قال إن قال بقية في تقول ما قلت المسلمين أئمة من وكان النسائي الرحمن عبد أبا سألت يقول
 قال قال سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن أخبرنا الفضل بن حدثنا أخذه عمن يدر ال عنه يأخذ فال عن قال وإن ثقة
 بن أحمد أخبرنا أحمد بن دعلج أخبرنا الفضل بن أخبرنا ومائة عشر سنة ولدت يقول بقية سمعت ربه عبد بن يزيد
 أخبرنا الفضل بن أخبرنا وتسعين سبع سنة ومات ومائة عشر سنة بقية ولد قال عثمان بن عمرو حدثني اآلبار علي
 بن الرحمن عبد إلي كتب وتسعين سبع سنة الوليد بن ةبقي مات قال مصفى بن محمد حدثنا يعقوب حدثنا درستويه بن

 بن الرحمن عبد زرعة أبو أخبرنا قال أخبرھم اليمامي هللا عبد بن الرحمن عبد الميمون أبا أن يذكر الدمشقي عثمان
  ومائة وتسعين ست سنة بقية مات قال عتبة بن الوليد حدثني النصري عمرو

 الجزري ثابت بن وعلي الرحمن عبد بن وعثمان معاوية بن مروان عن حدث الزندروذي مھران بن بقية - 3562
 أيوب بن هللا عبد بن إبراھيم عنه روى النخعي عمرو بن وسليمان الفضل بن وعدي الحصين بن العزيز وعبد

 جعفر بن العزيز عبد أخبرنا المقرئ محمد بن طلحة بن علي أخبرنا وغيرھما زاطيا بن إسحاق بن وعلي المخرمي
 عن الرحمن عبد بن عثمان حدثنا قال الزندروذي مھران بن بقية حدثنا زاطيا بن إسحاق بن علي حدثنا لحريريا

 ومنتعال حافيا ويمشي وقاعدا قائما يشرب سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو
 محمد حدثنا الصيدالني أحمد بن يوسف حدثنا فرجع أبي بن أحمد أخبرنا الصالة في شماله وعن يمينه عن وينصرف

  ببغداد قرية الزندروذي مھران بن بقية حدثنا المقرئ محمد بن الحسن حدثنا العقيلي عمرو بن

  بسام اسمه من ذكر

 اآلدمي راشد بن إبراھيم عنه روى سلمة بن حماد عن حدث النقال الحسين أبو صغير بن يزيد بن بسام - 3563
 بكر أبي بن الحسن أخبرنا البغوي محمد بن هللا وعبد السمسار شعيب بن علي بن ومحمد البادا يثمالھ بن ويزيد
 حدثنا يزيد بن بسام حدثنا قال البادا الھيثم بن يزيد حدثني القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن أحمد سھل أبو أخبرنا
 صلى هللا رسول على وثبوا أعبد أربعة أن عباس بن عن مقسم عن عتيبة بن الحكم عن الحجاج حدثنا سلمة بن حماد
 أحمد حدثني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأعتقھم الطائف سور من الطائف زمن وسلم عليه هللا سلم و عليه هللا
 يزيد بن بسام قال األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا الشروطي جعفر بن محمد أخبرنا المستملي محمد بن
  العراق أھل فيه يتكلم بغدادي الالنق

 أخبرني البلخي عصمة بن محمد المطلع أبو عنه روى القاضي بشر بن حيان عن حدث الفضل بن بسام - 3564
 بن محمد بن هللا عبد حدثنا الرازي الحسين بن محمد بن أحمد العباس أبو أخبرنا القرشي الملك عبد بن محمد

 آدم بن يحيى حدثنا بشر بن حيان حدثنا البغدادي الفضل بن بسام حدثنا صمةع بن محمد المطلع أبو حدثنا طرخان
 كنانة بن النضر بنو نحن قال منا رجل أنت هللا رسول يا قلت قال الكندي حفشيش عن أبيه عن صالح بن الحسن عن
  أبينا من ننتفي وال أمنا نقفو ال
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   بشران اسمه من ذكر

 عبد أخبرنا الدمشقي حبيب بن أحمد عنه روى الملطي أظنه جناح بن دھثم عن حدث الملك عبد بن بشران -  3565
 حبيب بن الحسن أخبرنا عنه الصوفي طاھر أبي بن العزيز عبد وحدثني إلينا كتابه في الدمشقي عثمان بن الرحمن

 جناح بن دھثم حمنالر عبد أبو حدثنا ببغداد البغدادي الملك عبد بن بشران حدثنا أخي أخبرنا الفقيه الملك عبد بن
 مغفرا اتخذ من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال البصري الحسن عن أبيه عن ضرار بن هللا عبيد حدثنا
 من سترا له كانت درعا اتخذ ومن القيامة يوم وجھه هللا بيض بيضة اتخذ ومن له هللا غفر هللا سبيل في به ليجاھد
 ورد وأراه الخزاعي الملك عبد بن بشران المواصلة في لكن البغداديين في يخالش ھذا أعرف وال القيامة يوم النار
 فضل عنه يذكر كان الملك عبد بن بشران فان كذلك كان فان الحديث ھذا حبيب بن أحمد منه بھا فسمع بغداد

 بشبي بن وسلمة لوين سليمان بن ومحمد موھب بن ويزيد مھدي بن ومعلي الربيع بن غسان عن وروى وصالح
 الذي والحديث ومائتين وتسعين أربع سنة وفاته وكانت المطيري جعفر بن محمد العراقيين من عنه وحدث وغيرھم
 علي بن محمد حدثني وقد ملطيون فإنھم والحسن بشران على أثنى من على فيه والحمل إرساله مع جدا منكر سقناه

  ثقة الملطيين في سلي يقول الحافظ المصري سعيد بن الغني عبد سمعت قال الصوري

 الدوري محمد بن وعباس المخرمي نصر بن سعدان عن حدث القزاز بكر أبو سيف بن محمد بن بشران - 3566
  الثالج بن القاسم وأبو البزاز غالب بن ونصر شاھين بن حفص أبو عنه روى الزيادي منصور بن وأحمد

   بشير اسمه من ذكر

 جبر بن ومجاھد عباس بن مولى عكرمة عن بھا وحدث بغداد ورد طيالواس صيفي أبو ميمون بن بشير - 3567
 عرفة بن والحسن إسرائيل أبي بن وإسحاق الريان بن بكار بن محمد عنه روى الخرساني وعطاء المقبري وسعيد
 يالطبران أيوب بن أحمد بن سليمان حدثنا بأصبھان الخراط هللا عبد بن محمد بن الھيثم أحمد أبو أخبرنا وغيرھم
 عن يحدث الحجاج أبا مجاھدا سمعت قال صيفي أبو حدثنا الواسطي خالد بن عمار حدثنا قال أبان بن محمد حدثنا
 ھذا رب يا فقال درجته فوق عبده فرأى الجنة دخل رجال إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن بهو بعملك وجزيتك بعمله جزيته نعم له فقال درجتي فوق عبدي
 األصبھاني علي أبي بن محمد أخبرني يسوءه مليك عند مملوك على بھا تصدق صدقة من أفضل صدقة من ما سلم

  اآلجري علي بن محمد عبيد أبو أخبرنا الشافعي محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا

 بن محمد أنبأنا ببغداد يكون كان بشيء ليس فقال مجاھد عن يحدث يالذ صيفي أبي عن سئل داود أبا سمعت قال
 أبي عن أبي سألت قال حنبل بن أحمد بن هللا عبد أخبرنا الصواف الحسن بن أحمد بن محمد أخبرنا رزق بن أحمد
 عتيبة بن الحكم عن فحدثنا بعد علينا قدم ثم المقبري سعيد وعن مجاھد عن عنه كتبنا قال مجاھد عن يحدث صيفي
 قال الصيرفي عمران بن محمد أخبرنا الصفار عثمان بن هللا عبد أخبرنا المالكي محمد بن علي أخبرني بشيء وليس
 واسمه مجاھد حدثنا يقول كان ضعيف صيفي أبو يقول أبي سمعت قال المديني هللا عبد بن علي بن هللا عبد حدثنا
 حدثنا الواسطي أحمد بن سھل حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان ناأخبر القطان الحسين بن محمد أخبرنا ميمون بن بشير
 حدثنا يقول كان الحديث في ضعيف واسط أھل من ميمون بن بشير صيفي وأبو قال علي بن عمرو حفص أبو

 خازم أبو القاضي حدثنا المالكي جعفر بن محمد بن علي الحسن أبو القاضي أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا مجاھد
 أحمد بن العزيز عبد وحدثنا طالب بن الحسين بن أحمد الجھم أبو أخبرنا ببيروت مشكان بن المتوكل بن مؤمنال عبد
 القاسم حدثنا السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد حدثنا الميداني جعفر بن الوھاب عبد حدثنا بدمشق الكتاني علي بن
 بن أخبرنا ثقة غير ميمون بن بشير صيفي أبو قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم حدثنا قاال العصار عيسى بن

 بن بشر قال البخاري إسماعيل بن محمد حدثنا فارس بن أحمد أبو حدثنا المستملي إبراھيم بن علي أخبرنا الفضل
 عبد حدثنا سعد بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني أخبرنا بالوضع يتھم الحديث منكر واسطي صيفي أبو ميمون
 محمد حدثني الحديث متروك واسطي صيفي أبو ميمون بن بشير قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن مدأح بن الكريم
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 شعيب بن أحمد بن الكريم عبد أخبرنا بمصر القاضي هللا عبد بن الخصيب أخبرنا النيسابوري القطان يوسف بن
 الحسن أبا سألت قال البرقاني أخبرنا مأمون وال بثقة ليس ميمون بن بشير صيفي أبو قال أبي أخبرني النسائي

 عمر بن علي أخبرنا األزھري أخبرني متروك واسطي صيفي أبو فقال مجاھد عن ميمون بن بشير عن الدارقطني
  الحديث متروك الواسطي صيفي أبو ميمون بن بشير قال الحافظ

 بن يحيى عنه روى المقبري سعيد أبي بن سعيد بن هللا عبد عن بھا وحدث بغداد قدم البلخي زياد بن بشير -  3568
 جعفر بن أحمد بن ھشام أخبرنا التميمي عثمان بن الرحمن عبد حدثنا الكتاني أحمد بن العزيز عبد حدثنا العابد أيوب
 بن أحمد كتاب في وقرأت البلخي زياد بن بشير حدثنا العابد أيوب بن يحيى حدثنا خرزاذ بن عثمان حدثنا الكندي
 عمر بن أحمد بن إبراھيم حدثنا محمد بن هللا عبد حدثني البلخي طاھر بن الفضل بن علي حدثنا بخطه الوراق تاج

 المقبري سعيد بن هللا عبد حدثنا قال بلخ من قدم شيخ ھذا يحيى قال زياد بن بشير عن أيوب بن يحيى حدثنا الوكيعي
 األجر من لھم لكان مائة يدي على قةالصد مرت لو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن أبيه عن
  الوكيعي حديث لفظ شيء أجره من ينقص أن غير من المبتدئ أجر مثل

   بكران اسمه من ذكر

 األشروسني الليث بن عزيز عنه روى نھشل بن الحميد عبد عن حدث القاسم أبو الرحمن عبد بن بكران - 3569
 أبي بن الليث بن عزيز نصر أبو حدثنا الختلي بن عمر بن ليع أخبرنا الروياني شعيب بن أحمد بن محمد أخبرنا
 نھشل بن الحميد عبد حدثنا قال البغدادي الرحمن عبد بن بكران القاسم أبو حدثنا حاجا علينا قدم األشروسني الليث
 هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن المعتمر بن منصور عن عياض بن الفضيل عن

  فاقتلوه الجماعة فارق من سلم و عليه هللا صلى

 بن وأحمد البغوي محمد بن هللا عبد عن حدث النھرواني القطان القاسم أبو العالء بن هللا عبد بن بكران -  3570
 وإبراھيم داود أبي بن بكر وأبي الجنديسابوري نوح بن ومحمد المحتسب دارم بن ونھشل النھرواني عبيد بن حبيب
 دوما بن علي أبو عنه حدثني الطريقي الكناني ھشام بن محمد بن ھشام بن وأحمد األزدي إسحاق بن ادحم بن

  وثالثمائة وستين اثنتين سنة في بالنھروان منه سمع أنه لي وذكر النعالي

  الباب ھذا في األسماء مفاريد ذكر

 حدثنا المخرمي حميد بن محمد أخبرنا اتبالك هللا عبد بن محمد بن أحمد أنبأنا بالمغني المعروف بربر -  3571
 له يقال الجانب ذاك من شيخ عند كنا زكريا أبو قال يده بخط أبي كتاب في وجدت قال حبان بن الحسين بن علي
 نحن فبينا مالك كتب عنه كتبنا حتى إليه نختلف كنا إليه وأحمد أنا فذھبت بكتبه أنس بن مالك عن يحدث المغني بربر
 قال وخجلت الجارية فاستحت دبرھا في آتيھا وأنا جاريتي ھذه فقال فارھة نظيفة له وصيفة إلى نظر إذ يوما عنده
 تلك تكون أن خفت قال لم له فقلت طعاما له أذوق وال ماء بيته من أشرب أن ذلك بعد نفسي طابت فما زكريا أبو

 يكن لم بعد بكتبه رميت إني ثم الماء أذوق فال منزله في العطش من أموت أكاد فكنت فقذرتھا بيدھا تمسه الجارية
 خذھا معن فقال معن دار في بھا فرميت تصلح ال ھي فإذا منه السمعھا معن إلى بكتبه وجئت كثيرا وال قليال يسوى
  بھا فرميت آخذھا ليس قلت بھا تنتفع

 أحمد بن محمد خبرناأ الدورقي إبراھيم بن أحمد عنه روى زيد بن حماد عن حدث الحنفي سويد بن بحر -  3572
 بن بحر حدثني قال إبراھيم بن أحمد حدثنا البراء بن أحمد بن محمد حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان حدثنا رزق بن

 ويبلغه فيه ذلك فيرى الحديث أصحاب من الفتى موت أيوب يبلغ كان يقول زيد بن حماد سمعت قال الحنفي سويد
  فيه ذلك يرى فال بعبادة يذكر قد الرجل موت
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 بن ومحمد الجحدري طلح بن كامل عن حدث المعدل اللخمي صالح أبو البختري بن محمد بن البختري - 3573
 أحمد بن هللا عبد بن محمد أخبرنا به بأس ال فقال الدارقطني وذكره الطبراني القاسم أبو عنه روى القاضي سماعه

 البختري بن محمد بن البختري حدثنا الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان أخبرنا بأصبھان التاجر شھريار بن
 عائشة عن األسود عن إبراھيم عن مغيرة عن عوانة أبو حدثنا الجحدري طلحة بن كامل حدثنا صالح أبو البغدادي

 عن به تفرد وشعبة عوانة أبو إال مغيرة عن يروه لم سليمان قال يحرم أن قبل تطيب سلم و عليه هللا صلى النبي أن
 على قرأنا قال المحتسب الحسين بن علي بن أحمد أخبرنا عبادة بن وروح البرساني شعبة وعن كامل ةعوان أبي
 البختري بن محمد بن البختري توفي قال سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبي عن الوراق الحجاج بن الفرج بن أحمد
  ومائتين يعني وتسعين إحدى سنة ببغداد اللخمي صالح أبو

 بكير بن محمد عن حدث أصبھان أھل من الفرساني محمد أبو أيوب بن محمد بن خالد بن سعيد بن بدال - 3574
  ببغداد منه سمع أنه وذكر الجرجاني عدي بن هللا عبد عنه روى الحضرمي

 أبو عنه روى القزاز عبدك بن ومحمد الكوفي إبراھيم بن نجيح عن حدث الديرعاقولي ھارون بن بلبل -  3575
 الحافظ المزني محمد بن هللا عبد أخبرنا الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا الواسطي االسق محمد
 بن إبراھيم حدثنا بكار بن معمر أخبرنا الرماني إبراھيم بن نجيح حدثنا الديرعاقولي ھارون بن بلبل حدثنا بواسط
 للذي ويل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده عن أبيه عن حكيم بن بھز حدثني قال الزھري عن سعد
  له ويل ثم له ويل قومه به ليضحك فيكذب يحدث

 بن محمد بن محمد أخبرنا الكتاني حفص أبو عنه روى اآلدمي راشد بن إبراھيم عن حدث البصالني بندار -  3576
 حدثنا راشد بن إبراھيم حدثنا نيالبصال بندار حدثنا المقرئ إبراھيم بن عمر أخبرنا كتابه أصل من الطبيب بن علي
 رسول سمعت يقول الخطاب بن عمر سمعت قال أبيه عن أسلم بن زيد عن زياد بن المنذر حدثنا نصير بن حجاج
  شيء اإليمان مع يضر ال كذا شيء الشرك مع ينفع ال كما يقول سلم و عليه هللا صلى هللا

 بن هللا عبد عن حدث المقرئ عيسى أبو درستويه بن يادز بن بكار بن بنان بن بكار بن احمد بن بكار - 3577
 علي وأبي دوست بن نصر بن القاسم بن وأحمد األبار علي بن وأحمد البغوي ھاشم بن وإبراھيم حنبل بن أحمد
 والحسين شجاع بن هللا عبد بن وأحمد إسماعيل بن الطيب حمدون أبي صاحب المقرئ الصواف الحسين بن الحسن

 حفص أبو عليه قرأ وغيرھم التنوخي البھلول بن إسحاق بن وأحمد الشكلي يوسف بن والعباس يرعف بن محمد بن
 الحسن بن محمد العالء وأبو عنه حدثنا وھو الحمامي بن الحسن وأبو العالف بن يوسف بن محمد بن وعلي الكتاني

 سمعت قال الخياط علي بن حمدم بكر أبو أخبرنا يحيى سوق في الشرقي الجانب ينزل ثقة وكان الوراق محمد بن
 أقرئ أنا يقول وثالثمائة وخمسين اثنتين سنة في أحمد بن بكار عيسى أبا سمعت يقول الخضر بن هللا عبد بن أحمد
 بن الحسن حدثني ومائتين وسبعين خمس سنة صفر في ولدت لي فقال سنه عن ذلك أثر في وسألته سنة ستين منذ
 المقرئ بكار بن أحمد بن بكار عيسى أبو مات قال المقرئ عمر بن أحمد بن علي حدثنا الصوفي هللا عبد بن أحمد
 أبي قبر عند ودفن وثالثمائة وخمسين ثالث سنة األول ربيع شھر من بقين لتسع الخميس يوم ودفن األربعاء يوم

  الخيزران مقبرة في حنيفة

 أحاديث الصفار محمد بن إسماعيل عن بھا وحدث جرجان سكن البيع القاسم أبو بريه بن محمد بن بريه - 3578
 بريه القاسم أبو حدثني كتابه أصل من الخالل أخو أخبرنا الخالل أخو محمد بن الحسين عنه حدثنا موضوعة باطلة
 الرمادي منصور بن أحمد أخبرنا الصفار محمد بن إسماعيل حدثنا قال بجرجان البيع البغدادي بريه بن محمد بن

 كانت قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن الزھري عن راشد بن معمر أخبرنا ھمام بن الرزاق عبد أخبرنا
 يا فقلت مشتبكة النجوم فرأيت السماء إلى نظرت الفراش وإياه ضمني فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من ليلتي
 أبيك حسنات من لحسنة وإنه عمر قال نم قلت نعم فقال السماء نجوم بعدد حسنات له رجل الدنيا ھذه في هللا رسول
  جدا المتون منكرة أحاديث اإلسناد بھذا كتابه وفي
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 ومنصور النيسابوري األصم العباس أبي عن بھا وحدث بغداد قدم الھروي بكر أبو محمد بن أحمد بن بديل -  3579
 حدثني حافظا كان أنه لي وذكر لالخال محمد بن الحسن عنه حدثني القناد الرحيم عبد بن وعلي الدينوري الحسن بن
 حدثنا األصم يعقوب بن محمد حدثنا علينا قدم الھروي محمد بن أحمد بن بديل بكر أبو حدثنا الخالل محمد أبو

 يحيى أبو حدثنا األصم العباس أبو حدثنا الحرشي أحمد بن الحسن بن أحمد بكر أبو القاضي وأخبرنا يحيى بن زكريا
 عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سقط قال مالك بن أنس عن الزھري عن سفيان حدثنا المروزي يحيى بن زكريا
  الحديث وذكر األيمن شقه فجحش فرس

 وھو الروم بلد من أسر أنه يذكر كان  المطيع مولى فاتن مولى الرومي الحسن أبو مسيس بن بشرى - 3580
 جعفر بن محمد عن يروي وكان الحديث وسمعني وأدبني يفعلمن لفاتن حمدان بني أمراء بعض وأھداني قال كبير
 بن وسعد الترمذي حاتم بن محمد بن وعمر المخرمي حميد بن ومحمد الحمامي بدر بن ومحمد األنباري الھيثم بن

 العسكري عبيد بن محمد بن والحسين الختلي سالم بن جعفر بن وأحمد القطيعي مالك بن بكر وأبي الصيرفي محمد
 البغداديين من وغيرھم الواسطي السقاء محمد وأبي البصري النجيرمي يعقوب وأبي سبنك بن حمدم بن وعمر

 الروم بلد إلى ورده أخذه في ليتلطف سرا بغداد ورد أباه أن وحدثني دينا صالحا صدوقا وكان عنه كتبنا والغرباء
 مني ويئس قلبي في اإلسالم ثبوت علم لشيوخا لقاء على والمثابرة بالعلم االشتغال من الصفة تلك على رآني فلما قال

 الفطر عيد يوم في ومات النوبي بال من بالقرب الخالفة دار حريم في الشرقي بالجانب ينزل بشرى وكان فانصرف
  سبت يوم وكان وأربعمائة وثالثين إحدى سنة من

 اإلسفراييني حامد أبي على افعيالش فقه ودرس بغداد سكن الفقيه الجيلي منصور أبو بأي بن جعفر بن بأي -  3581
 كتبنا وغيرھم الخالل حمة بن عمر بن الرحمن وعبد الصيدالني بن القاسم وأبي الجندي بن الحسن أبي من وسمع
 وخمسين اثنتين سنة من المحرم أول في ومات الخالفة دار وبحريم الطاق بباب القضاء وولي ثقة وكان عنه

  التاء باب وأربعمائة

 بن الملك وعبد عوف أبي بن داود الجحاف أبي عن حدث الكوفي المحاربي إدريس أبو سليمان بن تليد - 3582
 األنصاري موسى بن وإسحاق حنبل بن وأحمد الطويل حاتم بن وأحمد ساسان أبي بن ھشيم عنه روى عمير

 أحمد حدثنا القاضي قانع بن الباقي عبد حدثنا القطان الحسين بن محمد حدثنا بھا وحدث بغداد قدم ممن وھو وغيرھم
 ھريرة أبي عن حازم أبي عن الجحاف أبي عن سليمان بن تليد حدثنا الطويل حاتم بن أحمد حدثنا الخزاز علي بن
 لمن سلم حاربكم لمن حرب أنا فقال والحسين والحسن وفاطمة علي إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نظر قال

 الجوھري محمد بن عمر حدثنا الدقاق خلف بن هللا عبد بن محمد أخبرنا رمكيالب عمر بن إبراھيم أخبرنا سالمكم
 عن كثيرا حديثا عنه كتبت فقال سليمان بن تليد ذكر حنبل بن أحمد وھو هللا عبد أبا سمعت قال األثرم بكر أبو حدثنا
 أبي سمعت قال الجحاف يأب عن تليد حدثنا قال ثم أبيه عن الجحاف أبي عن أتحفظ هللا عبد أبو قال الحجاف أبي
 نعم فقال الصوت أجل من يعني كأنه هللا عبد ألبي قلت الجماجم يوم ذكرت إال قط القصارين بدار مررت ما يقول
 بكر أبو حدثنا اإلسفراييني إسحاق بن يعقوب عوانة أبو حدثنا التميمي علي بن الحسين أخبرنا البرقاني أخبرنا

 الفضل بن أخبرنا بأسا به ير ولم التشيع مذھبه كان سليمان بن تليد في حنبل بن مدأح هللا عبد أبو قال قال المروذي
 يقول موسى بن هللا عبيد سمعت خبيث رافضي تليد قال سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا
 بكر بن الوليد حدثنا الدقاق طاھر بن محمد بن حمزة أخبرنا ھذا تليد حديث تكتب ال لك قلت قد أليس محمد البنه

 قال أبي حدثني العجلي هللا عبد بن أحمد بن صالح مسلم أبو حدثنا الھاشمي زكريا بن أحمد بن علي حدثنا األندلسي
 بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني أخبرنا ويدلس يتشيع وكان به بأس ال حنبل بن عنه روى كوفي سليمان بن تليد

 بن محمد أخبرنا به بأس ال أنه زعموا سليمان بن تليد قال عمار بن حدثنا إدريس بن الحسين ثناحد الھروي خميرويه
 معين بن يحيى سمعت قال محمد بن عباس حدثنا السوسي سعيد بن أحمد حدثنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد
 تليد يقول معين بن يحيى سمعت آخر موضع في وقال بشيء ھو ليس ولكن منه سمعت وقد ببغداد كان تليد يقول
 ال دجال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من أحدا أو طلحة أو عثمان شتم من وكل عثمان يشتم كان كذاب
 أحمد بن الحسن حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد أخبرنا أجمعين والناس والمالئكة هللا لعنة وعليه عنه يكتب
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 ليس سليمان بن تليد يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن العباس على قرئ قال رياالصطخ سعيد أبو ھو
 من به فرمى فأخذه عثمان مولى إليه فقام تليد فتناوله عثمان فذكروا عفان بن لعثمان مولى مع سطح فوق قعد بشيء
 البصري زحر بن عدي نب محمد أخبرنا جعفر أبي بن أحمد أخبرنا عصا على يمشي فكان رجليه فكسر السطح فوق
 فقال سليمان بن تليد عن األشعث بن سليمان داود أبا سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في

 بن احمد أنبأنا معين بن يحيى رآه وقد وعمر بكر أبا يشتم سوء رجل تليد يقول داود أبا وسمعت قال خبيث رافضي
 قال الفقيه محمود بن إسحاق بن يعقوب الفضل أبو حدثنا الھروي أحمد بن حسينال أخبرنا الكاتب هللا عبد بن محمد
 بن سعيد بن أحمد أخبرنا البرقاني أخبرنا شيء كبير عنده وليس بحديثه يحتج ال سليمان بن تليد محمد بن صالح قال
  ضعيف سليمان بن تليد قال أبي حدثنا النسائي شعيب بن أحمد بن الكريم عبد حدثنا سعد

 بن الحسين بن علي حدثنا المخرمي حميد بن محمد أخبرنا الكاتب محمد بن أحمد أنبأنا ناصح بن تميم - 3583
 حار قصير كيس شيخ ھنا ھا عندنا كان معين بن يحيى يعني زكريا أبو قال يده بخط أبي كتاب في وجدت قال حبان
 بن صفوان وعن معدان بن خالد ابنة هللا بدع أم عن يحدث وكان الخفافين درب في الجسر باب ينزل جلد الرأس
 رقعة لك أصبت قد زكريا أبا يا بك جاء الذي  الحمد فقال أتيته يوم ذات كان فلما عنه فكتبنا ھؤالء وعن عمرو
 أبي من أنت سمعت ما ھو إال إله ال الذي وهللا ال له فقلت مرة بن ضرار الشيباني سنان أبو حدثنا اكتب شيخ عن
 سنان أبو بغداد دخل إنما قط بغداد دخل ما وهللا ال له فقلت الحربية في منه سمعت هللا اتق ويحك لي فقال قط سنان
 الحربية إلى أذھب حتى لي فقال مرة بن ضرار سنان أبي أحاديث ھي فإذا األحاديث في فنظرت سنان بن سعيد
 قال الشيخ اسم فذھب سنان أبي عن شيخ من معس قد ھو فإذا فسأل فذھب قط منه أنت سمعت ما وهللا ال فقلت فاسأل
  ناصح بن تميم اسمه وكان كله حديثه على فضربت زكريا أبو

 عن بھا وحدث بغداد سكن الحمصي التنوخي الصيدالني الحسن أبو سليمان بن تميم بن يوسف بن تميم - 3584
 األبندوني القاسم وأبو مخلد بن هللا دعب أبو عنه روى التنيسي كريمة أبي بن وسعيد المرادي سليمان بن الربيع

 بكر أبو أخبرنا مستقيمة أحاديث المقرئ يعقوب بن أحمد بن هللا وعبيد النسوي سفيان بن الحسن بن سعد بن وإسحاق
 تميم بن يوسف بن تميم أخبرني يقول الجرجاني يوسف بن إبراھيم بن هللا عبد القاسم أبا سمعت قال البرقاني
 بن سعيد عن سليم بن صفوان عن مالك أخبرني وھب بن حدثنا الربيع حدثنا الشام باب بغدادب صيدالني الحمصي

  الحديث وذكر البحر نركب إنا هللا رسول يا قالوا ناسا أن ھريرة أبي عن بردة أبي بن المغيرة عن سلمة

 عبد بن العباس بن هللا عبد بن علي بن محمد بن العباس بن هللا عبد بن محمد بن سليمان بن محمد بن تمام - 3585
 الحسن أبو عنه حدثنا شيبة أبي بن عثمان بن ومحمد حنبل بن أحمد بن هللا عبد عن حدث الھاشمي بكر أبو المطلب

 بن هللا عبد أخبرنا الھاشمي سليمان بن محمد بن تمام بكر أبو حدثنا إمالء رزق بن احمد بن محمد حدثنا رزقويه بن
 يا قلت قالت عائشة عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن الشعبي عن مجالد عن سفيان حدثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد
 يا رأيتك عائشة قالت مرة سفيان وقال أبي قال رجال تكلم وأنت الفرس معرفة على يدك واضعا رأيتك هللا رسول
 يقرئك وھو جبريل ذاك لقا نعم قلت رأيته قال تكلمه وأنت الكلبي دحية فرس معرفة على يدك واضعا هللا رسول
 قال الدخيل ونعم الصاحب فنعم ودخيل صاحب من خيرا هللا جزاه وبركاته هللا ورحمة السالم وعليه قالت السالم
 من خلوا ليومين الھاشمي محمد بن تمام ولد الھاشمي ذكوان بن الفضل أبي بخط قرأت الضيف الدخيل سفيان
  وثالثمائة خمسين سنة القعدة ذي في وتوفي ومائتين وستين تسع سنة المحرم

 ومحمد الشافعي بكر أبي عن وحدث الشام بباب يسكن كان الباقالني الحسين أبو بنان بن الفرج بن تركان - 3586
 وأربع ثمان سنة من رمضان شھر في الفرج بن تركان أخبرنا صدوقا وكان عنه كتبت المقرئ مقسم بن الحسن بن
 حدثنا ھشام بن محمد الدميك أبي بن جعفر أبو حدثنا إمالء العطار مقسم بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا مائة
 صلى هللا رسول أن مالك بن أنس عن يحدث أنس بن موسى سمعت قال المختار بن هللا عبد عن شعبة حدثنا عفان
 في تركان مات ذلك خلف والمرأة يمينه عن أنسا سلم و عليه هللا صلى النبي فجعل منھم وامرأة أمه سلم و عليه هللا

  وأربعمائة عشر سنة من األولى جمادى
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 البزاز ماسي بن إبراھيم بن هللا عبد سمع الصوفي المرجي الخضر أبو ريان بن اليمان بن محمد بن تغلب - 3587
 اسيم بن هللا عبد حدثنا محمد بن تغلب أخبرنا خيرا إال حاله من علمت وما عنه كتبت الوراق إسماعيل بن ومحمد
 أبي بن عمر عن أبيه عن عروة بن ھشام عن شعبة أخبرنا مرزوق بن عمرو حدثنا يعقوب بن يوسف القاضي حدثنا
  واحد ثوب في سلمة أم بيت في يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال سلمة

 بن هللا عبيد بن هللا عبد بن العزيز عبد بن إبراھيم بن المطلب بن عيسى بن ھارون بن محمد بن تمام - 3588
 حسان بن علي سمع الخطيب الھاشمي بكر أبو المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن علي بن محمد بن العباس
 عبد أبي القضاة قاضي عند شھد صدوقا وكان عنه كتبت المرزباني هللا عبيد وأبا القواس عمر بن ويوسف الجدلي

 تقليد ذلك إلى أضيف ثم وثالثمائة وثالثين ست سنة في الرصافة بجامع ابةالخط وتقلد شھادته فقبل ماكوال بن هللا
 القصر وجامع الرصافة جامع في الصالة المھتدي بن الحسين وأبو ھو يتناوب فكان الخالفة قصر جامع في الخطابة

 تمام أخبرني فحسب القصر جامع في تمام مناوبة على واقتصر الرصافة جامع في الصالة المھتدي بن ترك أن إلى
 بن هللا عبد بن محمد حدثنا األنباري حسان بن الفضل بن القاسم بن حسان بن علي الحسين أبو حدثنا محمد بن

 علي عن الحارث عن إسحاق أبي عن عيسى بن السيد حدثنا الحماني الحميد عبد بن يحيى حدثنا الحضرمي سليمان
 مولد قال التنوخي القاسم أبو القاضي حدثني والرقيق الخيل ةصدق عن عفوت قد قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن
 بن الفضل أبي بخط وقرأت التنوخي من الشك وثالثمائة وستين اثنتين أو إحدى سنة في الخطيب محمد بن تمام

 في محمد بن تمام مات وثالثمائة وستين ثالث سنة األول ربيع من خلون لعشر الثالثاء يوم محمد بن تمام ولد دودان
  الثاء باب وأربعمائة وأربعين سبع سنة القعدة ذي من عشر الثاني الجمعة يوم

 عنه روى أبيه عن بھا وحدث بغداد قدم الكوفي الزھري جبلة أبو جميع بن هللا عبد بن الوليد بن ثابت - 3589
 بن أحمد بن حمدم أخبرنا معين بن ويحيى حنبل بن وأحمد الطباع بن عيسى بن ومحمد الحضرمي بكير بن محمد
 حدثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد حدثنا قاال الصواف بن علي وأبو الخطبي علي بن إسماعيل حدثنا رزق
 معين بن ويحيى أنا فذھبت جعفر أبي مدينة فنزل الكوفة من علينا قدم أبي قال جميع بن هللا عبد بن الوليد بن ثابت
 الطفيل أبو لي قال قال أبي حدثني قال ھارون بن ويزيد قال وأحسبه ووكيع فضيل بن عنه وحدثنا أبي قال إليه يعني

 أخبرنا النرسي عمر بن محمد أخبرنا أحد عام وولدت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حياة من سنين ثمان أدركت
 الوليد بن ثابت حدثنا تينومائ عشرة ثالث سنة حنبل بن أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد
 محمد حدثني سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن وأخبرنا جميع بن هللا عبد بن
 الطفيل أبي عن أبيه عن ھشيم باب على جميع بن الوليد بن ثابت حدثني الطباع بن عيسى بن محمد حدثنا يحيى بن
 بن محمد حدثنا األزھري أخبرني أحد عام وولدت سنين ثمان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حياة من أدركت قال

 من ببغداد كان من تسمية في سعد بن محمد حدثنا فھم بن الحسين حدثنا الخشاب معروف بن أحمد أخبرنا العباس
  جميع بن هللا عبد بن الوليد بن ثابت العلماء

 عنه ويذكر الثغور إمارة يتولى كان الشھيد نصر بن أحمد أخو لخزاعيا الھيثم بن مالك بن نصر بن ثابت - 3590
 بن أحمد ان يذكر شيراز من الجوري إبراھيم بن محمد إلى كتب قال بكر أبي بن الحسن أخبرنا وصالح فضل
 ومائتين ثمان سنة قال الزيادي حسان أبو حدثني قال الضبي يونس بن أحمد حدثنا قال أخبرھم الخضر بن حمدان
 أثره وحسن سنة عشرة سبع الثغور ولي كان وقد بالمصيصة الخزاعي الھيثم بن مالك بن نصر بن ثابت مات فيھا
  فيھا

 بن الھذيل صالح أبي عن به وحدث بغداد سكن التوزي هللا عبد بن إبراھيم بن قيس بن يعقوب بن ثابت - 3591
 أربعين سنة في منه سمعته وقال ثابت بن هللا عبد ابنه عنه رواه التفسير كتاب سليمان بن مقاتل عن الدنداني حبيب

  سنة وثمانين خمس بن وھو ومات ومائتين
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 ثقة غير والذارع يونس بن سريج عن عنه الذارع نصر بن هللا عبد بن أحمد حدث الرفا إسماعيل بن ثابت -  3592
 بن ثابت حدثنا قال الذارع الفتح بن صرن بن هللا عبد بن احمد بكر أبو أخبرنا النعالي الحسين بن الحسن أخبرنا

 استراحت النعالن نزعت إذا قال سيرين بن عن منصور بن ھشيم حدثنا قال يونس بن سريج حدثنا الرفا إسماعيل
  القدمان

 محمد عن حدثھم وأنه جارھم كان أنه الثالج بن القاسم أبو ذكر األنباري علي أبو ثابت بن يحيى بن ثابت - 3593
  وثالثمائة وعشرين تسع سنة من المحرم في توفي وقال راھويه بن إسحاق بن

 عن حدثھم أنه أيضا الثالج بن ذكر األنماطي الطيب أبو زياد بن ميمون بن السري بن جعفر بن ثابت - 3594
  الغربي بالجانب األنماط أصحاب في وثالثمائة وثالثين أحدى سنة في الصفار حرب أبي بن عيسى

 وعلي الجوني سھل بن موسى عن حدث الصيرفي أحمد أبو الھيثم بن ثابت بن محمد بن هللا عبد بن ثابت -  3595
 من الواسطي العالء أبو أخبرني الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي عنه حدثني السكري مطر بن إبراھيم بن

 عمران أبو حدثنا بھا البغدادي صيرفيال الھيثم بن ثابت بن محمد بن هللا عبد بن ثابت أحمد أبو حدثنا كتابه أصل
 عن وجزة أبي عن بالل بن سليمان أخبرنا المصيصي حبيب بن سليمان بن محمد حدثنا الجوني سھل بن موسى
  يليك مما وكل بيمينك وكل هللا وسم مني إدن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سلمة أبي بن عمر

 العزيز عبد عنه حدثنا الجارودي عمرو بن محمد بن محمد عن حدث القاسم أبو كثير بن شعيب بن ثابت -  3596
 بن محمد حدثنا التوميين في القاسم أبو كثير بن شعيب بن ثابت أخبرنا علي بن العزيز عبد أخبرنا األزجي علي بن

 عن األعمش عن عوانة أبو حدثنا الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد حدثنا البصري الجارودي عمرو بن محمد
 أحدكم أن لو بيده نفسي فوالذي أصحابي تسبو ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعيد أبي عن صالح أبي
  نصيفه وال أحدھم مد بلغ ما ذھبا أحد مثل أنفق

 عيالشاف بكر وأبي النجاد سلمان بن أحمد عن حدث القزاز عمرو أبو هللا عبد بن علي بن عثمان بن ثابت - 3597
 سمعت التنوخي لي وقال التنوخي القاسم وأبو الصيمري هللا عبد أبو والقاضيان العتيقي محمد بن أحمد عنه حدثني
  وثالثمائة وثمانين أربع سنة في منه

 ثالثين سنة بعد بدمشق حدث البغدادي نصر أبو مروان بن حبيب بن عيسى بن محمد بن الحسين بن ثابت - 3598
 خالد بن محمد حدثنا البغوي محمد بن هللا عبد حدثنا قال عيسى بن علي بن عيسى حدثنا قال حداوا حديثا وأربعمائة
 عليه هللا صلى هللا رسول ان ھريرة أبي عن المقبري سعيد عن أمية بن إسماعيل عن سليم بن يحيى حدثني الباھلي

 أمسكت فان أرفعه وبك جنبي وضعت كب اللھم وبحمدك اللھم سبحانك فليقل فراشه إلى أحدكم أوى إذا قال سلم و
 سمع أنه الكتاني أحمد بن العزيز عبد لي ذكر الصالحين عبادك به تحفظ بما فاحفظھا أرسلتھا وإن لھا فاغفر نفسي
 بن عيسى من الكثير سمع انه وذكر قال له جزء ظھر على كان غيره الحديث من معه يكن ولم قال الحديث ھذا منه
  المواريث وقسمة بالفرائض عارفا وكان بعدھما ومن خلصالم طاھر أبي ومن علي

 بن الحسن أبو عنه روى الربالي عمرو بن حفص عن حدث الدوري عيسى أبو الوھاب عبد بن ثبات - 3599
 بن ثبات حدثنا عمران بن محمد بن أحمد أخبرنا الغزال عمر بن أحمد بن محمد بن أحمد نصر أبو أخبرني الجندي
 الربالي عمرو بن حفص حدثنا قاال القاضي األصطخري يزيد بن أحمد بن والحسن الدوري عيسى أبو الوھاب عبد
 و عليه هللا صلى هللا رسول علينا فرض قال عمر بن هللا عبد عن دينار بن عمرو حدثنا الطائي زياد بن المنذر حدثنا
 بن عمر أبو أخبرنا قمحا بمدين لكذ المسلمون فعدل عمر بن قال تمر من وصاعا شعير من صاعا الفطر صدقة سلم

  نحوه بإسناده الربالي عمرو بن حفص أخبرنا العطار مخلد بن محمد أخبرنا مھدي
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 القطان البجلي العباس أبو هللا عبد بن جرير بن هللا عبد بن العباس بن ثبات بن ميمون بن عمرو بن ثبات - 3600
 مسلم وأبي شيبة أبي بن عثمان بن ومحمد الكديمي لعباسا وأبي موسى بن وبشر التمتام غالب بن محمد عن حدث
 أبو عنه روى العجل وعبيد المؤدب العباس بن ومحمد الحافظ ھارون بن وموسى حنبل بن أحمد بن هللا وعبد الكجي
 وذكر الكتاني الصقر بن علي بن وطلحة المنذر بن القاسم أبو والقاضي رزقويه بن الحسن وأبو الثالج بن القاسم
  صدوقا وكان وثالثمائة خمسين سنة منه سمع أنه حةطل

 من وغيره الرشيد بھارون واتصل بغداد ورد البصريين المعتزلة أحد النميري معن أبو أشرس بن ثمامة - 3601
 أبو حدثنا الصيمري علي بن الحسن أخبرنا واحد وغير الجاحظ عثمان أبو عنه يحكيھا ونوادر أخبار وله الخلفاء
 أشرس بن ثمامة قال قال النحوي يزيد بن محمد حدثنا جعفر بن هللا عبد حدثنا المرزباني عمران بن محمد هللا عبيد

 المتكلم قال ثمامة قلت اسمك ما لي فقال مشدود مجنون فإذا ھرقل دير إلى فصرت المأمون أريد البصرة من خرجت
 فيھا ألھلھا فلعل قال عليھا فجلست مبذولة تھارأي قلت أھلھا لك يأذن ولم اآلجرة ھذه على جلست لم قال نعم قلت
 قلت وإن يقظان ألنه أحلت ينام أن قبل قلت إن النوم لذة النوم صاحب يجد متى أخبرني لي قال ثم البذل غير تدبيرا
 كان ما فوهللا فقده بعد الشيء يوجد وال عنه خرج فقد قيامه بعد قلت وإن شيئا يعقل ال ألنه أبطلت النوم حال في
 صديق إلى دخلت ثمامة قال الجاحظ قال قال الصولي حدثنا المرزباني حدثنا الصيمري وأخبرنا جواب فيھا نديع
 بغير حماري ركبت لم فقلت صبي فوقه فإذا خرجت ثم غالم معي يكن ولم الباب على حماري وتركت أعوده لي
 فاعمل الحمار في رأيك ھذا كان فان قال بقائه من إلى أعجب كان ذھب لو قلت لك فحفظته يذھب ان خفت قال أذني
 عالنة أبي بن هللا عبد بن الحسين الفرج أبو أخبرني أقول ما أدر فلم شكري واربح لي وھبه ذھب قد أنه على

 بحر بن عمرو أخبرنا الخزاعي محمد بن ھاشم دلف أبو حدثنا سلم بن جعفر بن أحمد بكر أبو أخبرنا المقرئ
 خصما قدم وقد األيام من يوما رجال شھدت قال أشرس بن ثمامة حدثني قال مائتينو وخمسين ثالث سنة الجاحظ

 الكعبة ھدم الذي الزبير بن الحجاج يشتم قدري مجبر مشبه جھمي رافضي ناصبي هللا أصلحك فقال الوالة بعض إلى
 من أو باألنساب علمك من أتعجب مما أدري ما الوالي له فقال طالب أبي بن معاوية ويلعن سفيان أبي بن علي على

 الواحد عبد بن أحمد يعلي أبو أخبرني كله ھذا تعلمت حتى الكتاب من خرجت ما هللا أصلحك فقال بالمقاالت معرفتك
 أشرس بن ثمامة دخل قال النديم بن حدثنا الواقفي الحسن أبو أخبرنا الكوفي النحوي جعفر بن محمد أخبرنا الوكيل
  يةالعتاھ أبو وعنده المأمون على

 وحرك كمه في يده العتاھية أبو فأدخل قال افعل قال القدر في مناظرته في أتأذن المؤمنين أمير يا العتاھية أبو فقال
 علي بن الحسين أخبرنا قاطعة علة العتاھية أبو يقول قال بظراء أمه من ثمامة قال يدي حرك من وقال أصبعه

 قال الجاحظ حدثني المزرع بن يموت حدثنا يحيى بن محمد أخبرني المرزباني عمران بن محمد حدثنا الصيمري
 شعر صاحب أنت المأمون له فقال باللعن القدرية يخص وجعل البدع أھل على فطعن المأمون على العتاھية أبو دخل
 له فقال يجيبني له فقل مسألة عن ثمامة أسأل ولكني لتلك صناعتي إن لعمري المؤمنين أمير يا قال قوم وللكالم ولغة

 سألك إذا ثمامة يا فقال بذلك المؤمنين أمير على يتفضل فقال طرزه من الكالم ھذا في فلست ھذا ترد ال المأمون
 وهللا شتمني فقال زانية أمه من قال يدي حرك من ثمامة يا وقال حركھا ثم كمه من يده العتاھية أبو فاخرج فأجبه
 أخبرنا العتاھية أبو فانصرف فزده زيادة عندك كان فان المسألة عن أجاب قد المأمون له فقال وهللا ناقض ثمامة فقال
 المبرد حدثنا الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا المعدل سعيد بن إسماعيل أخبرنا الوكيل الواحد عبد بن أحمد يعلى أبو

 كله ھذا قدريتي بلغت ولم قدري أنا ثمامة فقال حاجتي فالن قضى شئت إن أنت لثمامة رجل قال قال الميثمي أخبرني
 بن محمد أخبرنا المقرئ هللا عبد بن علي بن الحسين أخبرنا فالن فعل شئت إن أقل ولم فعلت شئت إن قلت إنما

 بن ويحيى أشرس بن ثمامة اجتمع لما قال يعقوب بن الفضل حدثنا الھزاني روق أو أخبرنا التميمي ھارون بن جعفر
 بھا ويھتم يؤثرھا للعاشق تسنح سوانح المؤمنين أمير يا قال ھو ما العشق نع أخبرني ليحيى قال المأمون عند أكثم
 ما فھات المأمون قال منك أحذق بھذا ونحن الباب بھذا منك أبصر الفقه بسائل أنا يحيى يا ثمامة له فقال عشقا تسمى
 بواصر به يستضىء اطعس نور لمح نتجت المشاكلة بوصل النفوس جواھر امتزجت إذا المؤمنين أمير يا فقال عندك
 فقال عشقا يسمى بجوھرھا متصل بالنفس خاص نور اللمح ذلك من ويتصور الحياة طبائع الشراقه وتھتز العقل
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 يزيد بن محمد حدثنا الجرجاني بكر أبو أخبرنا المرزباني أخبرنا الصيمري أخبرنا الجواب وأبيك ھذا المأمون
 ويدخله عليه يضيق أن وأمره األبرش سالم إلى دفعه ثمامة على بغض لما الرشيد أن رجاء بن الحسن عن المبرد
 فقرأ المصحف في يقرأ عشية سالم فجلس الطعام إليه يدس وكان ذلك دون ففعل ثقبا فيه ويترك عليه ويطين بيتا
 ھم والمكذبون الرسل ھم المكذبون ويقول له يشرحه وجعل للمكذبين ھو إنما ثمامة له فقال للمكذبين يومئذ ويل

 فقال وجالسه ثمامة عن الرشيد رضي ثم قال الضيق أشد عليه ضيق ثم أقبل ولم زنديق إنك لي قيل قد فقال الكفار
 قال جاھل حكم عليه يجري عاقل فقلت الي القول فبلغ ثمامة قال شيئا واحد كل فقال حاال الناس أسوأ من أخبروني
 بحديث فحدثته فاشرح وهللا ال قال أردت بحيث وقعت حسبنيأ ما المؤمنين أمير يا فقلت وجھه في الغضب فتبينت
 هللا عبد بن محمد بن الملك عبد أخبرنا حاال الناس أسوأ كنت لقد وهللا صدقت وقال استلقى حتى يضحك فجعل سالم

 في سفينة في كنت قال كبشة أبي بن محمد حدثنا أبي حدثنا ھارون بن موسى حدثنا أحمد بن دعلج أخبرنا الواعظ
 على هللا إال إله ال فقال الصوت عاد ثم هللا على المريسي كذب هللا إال إله ال يقول وھو يھتف ھاتفا فسمعت البحر
  ميتا فخر المريسي أصحاب من رجل المركب في معنا وكان قال هللا لعنة والمريسي ثمامة

 شاذان بن بكر أبو نهع روى الطوسي منصور بن محمد عن حدث بكر أبو ثواب بن يزيد بن ثواب -  3602
 بن محمد حدثنا ثواب بن يزيد بن ثواب حدثنا الحسن بن إبراھيم بن أحمد حدثنا الخالل محمد بن الحسن أخبرني
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن الزبير أبي عن جريح بن حدثنا عبادة بن روح حدثنا الطوسي منصور

  الثمانية كافي األربعة وطعام األربعة كافي اإلثنين وطعام اإلثنين كافي الواحد طعام سلم

 عن بھا وحدث بغداد قدم الموصلي الحسين أبو هللا عبد بن مھران بن ثوابة بن عيسى بن أحمد بن ثوابة -  3603
 إسماعيل بن ومحمد المواصلة سفيان أبي بن هللا وعبد الجرادي الحسين بن وأحمد المثنى بن علي بن احمد يعلى أبي
 روى الدمشقي ذكوان بن احمد بن هللا عبد بن أحمد عبيدة وأبي البالسي بكر بن محمد بن وأحمد الفارقي نباتة نب

 صدوقا وكان الكتاني الصقر بن علي بن وطلحة رزقويه بن الحسن أبو عنه وحدثنا الدارقطني الحسن أبو عنه
 العباس أبو حدثنا الموصلي ثوابة بن عيسى بن أحمد بن ثوابة الحسين أبو حدثنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا
 العمي إدريس بن إبراھيم حدثنا قاال الفارقي نبانة بن إسماعيل بن ومحمد الوراق الصمد عبد بن الحسين بن أحمد
 روضة في فھم الصالحات وعملوا آمنوا الذين فأما تعالى قوله في كثير أبي بن يحيى عن يساف بن عامر حدثنا

 سنة من المحرم في بمصر احمد بن ثوابة مات قال الصوري علي بن محمد حدثني والسماع اللذة حبرال قال يحبرون
  الجيم باب وثالثمائة وخمسين ثمان

  جعفر اسمه من ذكر

 يتولى كان المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن علي بن محمد بن المنصور هللا عبد بن األكبر جعفر - 3604
 هللا عبد أخبرنا القطان الفضل بن الحسين بن محمد أخبرنا المنصور جعفر أبي أبيه حياة في ومات الموصل إمارة
 السالم بمدينة جعفر أبي بن جعفر توفي فيھا ومائة خمسين سنة قال سفيان بن يعقوب حدثنا درستويه بن جعفر بن

 أخبرني ذكر ما على قريش مقابر في دفن من أول وھو قلت قريش مقابر في ودفن ليال جعفر أبو عليه وصلى
 بن حمدان بن أحمد أن يذكر شيراز من الجوري عمران بن إبراھيم بن محمد الي كتب قال بكر أبي بن الحسن
 فيھا ومائة وخمسين إحدى سنة قال الزيادي حسان أبو حدثني قال الضبي يونس بن أحمد أخبرنا قال أخبرھم الخضر
 سنة في مات الذي جعفر أبي بن جعفر أن سفيان بن يعقوب ذكر صفر يف األكبر المنصور جعفر أبي بن جعفر مات
 يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد حدثنا الفضل بن أخبرنا كذلك آنفا ذكرناه بالذي وليس األصغر ھو وخمسين إحدى
 سانح أبو يذكر ولم السالم بمدينة صفر في جعفر أبي بن الصغير جعفر مات فيھا ومائة وخمسين إحدى سنة قال

  أعلم فا تاريخه في األصغر جعفر

 بن ومنصور بشر بن بيان عن حدث الكوفي األحمر الرحمن عبد أبو وقيل هللا عبد أبو زياد بن جعفر - 3605
 النھدي غسان وأبو موسى بن هللا وعبيد الجراح بن ووكيع عيينة بن سفيان عنه روى الشيباني إسحاق وأبي المعتمر
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 يرى ممن وأنه باألمامة يتعلق أمر عنه المنصور جعفر أبا فبلغ خراسان إلى خرج قد وكان شاذان عامر بن وأسود
 أبي كتاب في قرأت أطلقه ثم طويال دھرا السجن فأودعه بغداد إلى وحمله عليه يقبض بمن إليه فوجه الرافضة رأي

 بن حنيد أخبرنا ياسين بن مدمح بن احمد حدثنا الھروي الضبي العباس بن محمد أخبرنا بخطه الفرات بن الحسن
 جعفر أبو فيه فكتب بخراسان الشيعة رؤساء من جدي كان قال األحمر جعفر بن علي بن حسين حدثنا كتابه في حكيم
 بن علي أخبرنا أطلقوا ثم طويال دھرا المطبق في فحبسوا الشيعة من جماعة مع ساجور في إليه فأشخص ھراة إلى

 أبي سمعت قال إجازة أحمد بن هللا عبد حدثنا الصواف الحسن بن أحمد بن محمد ناأخبر المعدل هللا عبد بن محمد
 في هللا عبد وقال الحديث صالح ھو قال ثقة ھو ألبي قلت األحمر زياد بن جعفر حدثنا عامر بن أسود حدثنا يقول

 محمد أخبرنا يتشيع وكان ووكيع الرحمن عبد عنه حدثنا فقال األحمر زياد بن جعفر عن أباه يعني سألته آخر موضع
 بن يحيى وسأل قال شيبة أبي بن عثمان بن محمد حدثنا الفراء حبش بن محمد بن هللا ھبة أخبرنا رزق بن أحمد بن

 السكري يحيى بن هللا عبد أخبرني الشيعة من وكان ثقة كان فقال األحمر جعفر عن حكيم بن علي بن األزرق معين
 جعفر معين بن يحيى قال قال الغالبي بن حدثنا األزھر بن محمد بن جعفر حدثنا يالشافع هللا عبد بن محمد أخبرنا
 عباس أخبرنا السوسي سعيد بن أحمد أخبرنا العباس بن محمد أخبرنا الواحد عبد بن محمد أخبرنا شيعي ثقة األحمر

 محمد بن محمد نب أحمد بكر أبو أخبرنا ثقة الكوفي األحمر جعفر يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن
 يحيى وسئل يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت يقول الطرائفي عبدوس بن محمد بن احمد سمعت قال األشناني

 بن هللا عبد بن محمد أخبرنا البرقاني بكر أبو أخبرنا يضعفه ولم يثبته لم بيده فقال األحمر جعفر عن معين بن
 رجال كان حجة عندھم ھو ليس األحمر وجعفر عمار بن قال قال إدريس بن الحسين أخبرنا الھروي خميرويه
 عن هللا عبيد حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن أخبرنا يتشيع وكان كوفيا صالحا
 الميداني جعفر بن الوھاب عبد حدثنا بدمشق الكتاني علي بن أحمد بن العزيز عبد أخبرنا ثقة كوفي األحمر جعفر
 إسحاق أبو حدثنا العصار عيسى بن القاسم بكر أبو حدثنا اإلمام السلمي الصمد عبد بن الجبار عبد ھاشم أبو حدثنا

 التشيع من إليه نسب وما مذھبه في يعني قلت الطريق عن مائل األحمر جعفر قال الجوزجاني يعقوب بن إبراھيم
 سألت قال اآلجري علي بن محمد عبيد أبو حدثنا كتابه في البصري عدي بن محمد أخبرنا جعفر أبي بن أحمد أخبرنا

 كتب مھدي بن الرحمن عبد عنه حدث شيعي صدوق زياد بن ھو فقال األحمر جعفر عن األشعث بن سليمان داود أبا
 أبو حدثنا البجلي ميمون أبو حدثنا قال عنه طاھر أبي بن العزيز عبد وأخبرنا نصرالدمشقي أبي بن محمد أبو الي

 الحسين أخبرنا ومائة وستين خمس سنة األحمر جعفر مات يقول نعيم أبا سمعت وقال عمر بن الرحمن عبد زرعة
 حدثنا الشيباني عقبة بن محمد بن محمد حدثنا الكوفي مروان بن علي بن زيد بن محمد أخبرنا الطناجيري علي بن

 محمد أخبرنا سنة وستون سبع وله ستينو سبع سنة األحمر جعفر ومات قال حمير بن دبيس حدثنا حاتم بن ھارون
 عبد مات قال الحضرمي سليمان بن هللا عبد بن محمد حدثنا الخالدي محمد بن جعفر أخبرنا القطان الحسين بن

  ومائة وستين سبع سنة األحمر زياد بن جعفر الرحمن

 المنزلة وجاللة المحل وعظم األمر ونفاذ القدر علو من كان البرمكي الفضل أبو خالد بن يحيى بن جعفر - 3606
 وسخاؤه جوده فاما البشر ظاھر الوجه طلق األخالق سمح وكان فيھا يشارك ولم بھا انفرد بحالة الرشيد ھارون عند
 باللسن والمذكورين الفصاحة ذوي من أيضا وكان يظھر ان من وأبين يذكر ان من أشھر فكان وعطاؤه وبذله

 عن منھا شيء يخرج فلم جميعھا في ونظر توقيع ألف على زيادة الرشيد بحضرة ليلة وقع إنه ويقال والبالغة
 في عليه الرشيد وغضب وفقھه علمه حتى القاضي يوسف أبي إلى ضمه قد خالد بن يحيى أبوه وكان الفقه موجب
 نيأخبر موسى بن عمران بن محمد حدثنا الصيمري علي بن الحسين أخبرنا ألجله البرامكة ونكب فقتله أمره آخر
 رجال رأيت ما قال النميري أشرس بن ثمامة أن الجاحظ زعم قال النحوي يزيد بن محمد حدثنا األزھر بن محمد
 حدثنا الذارع هللا عبد بن نصر بن احمد أخبرنا النعالي العباس بن الحسين أخبرنا والمأمون يحيى بن جعفر من أبلغ

 أغناك قد جعفر له فقال البرمكي يحيى بن جعفر إلى رجل راعتذ قال الفضل بن العباس حدثنا جعفر بن يعني زكريا
 المقرئ الحسين بن سالمة القاسم أبو أخبرنا بك الظن سوء عن لك بالمودة وأغنانا إلينا اإلعتذار عن منا بالعذر هللا

 هللا عبد بن محمد حدثني سعد أبي بن هللا عبد حدثنا إسماعيل بن الحسين حدثنا القاضي الحافظ عمر بن علي حدثنا
 فيھا يسمر التي لياليه بعض في يحيى بن جعفر عند الغريب صاحب الثقفي علقمة أبو كان قال أبي حدثني طھمان بن
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 بن جعفر قال بلى قالوا خيرا أصاب رجل إلى أقبلت إذا الخنفساء إن يقال أليس فقال علقمة أبي إلى خنفساء فأقبلت
 قال دينار الفي فأعطاه دينار ألف أعطه غالم يا فقال إليه فعادت عنه فنحوھا قال دينار ألف أعطه غالم يا يحيى
 األظالم من...  معن أصيب يوم الشمس كأن...  فيھا يقول التي زائدة بن لمعن حفصة أبي بن مرثية جعفرا وأنشد
 بن عمران بن محمد حدثنا علي أبي بن علي أخبرنا درھم آالف عشرة له فوھب جعفر فاستجادھا...  جالال ملبسة
 بن لجعفر مشيعا صالح بن الملك عبد خرج قال أصحابنا بعض حدثني األخفش سليمان بن علي حدثنا الكاتب موسى
 قال كما لي يكون أن األمير هللا أعز وأريد الرجوع مشيع كل قصارى له فقال حاجاته عليه فعرض البرمكي يحيى
 كما لك أكون بل جعفر فقال...  شغوب ألد الواشي على فاني...  شغبة لداء الواشين على وكوني...  العذري بظحاء
 حدثنا الجوھري علي بن الحسن أخبرنا...  يضر جاء بما الواشي نفع...  بھا يوما وشى الواشي وإذا...  جميل قال

 عبد بن الحسين بن علي سمعت قال الخصيبي محمد بن الواحد عبد الحسين أبو حدثنا المرزباني عمران بن محمد
 فكان البرمكي خالد بن يحيى بن بجعفر الناس أخص األسكافي الجنيد بن أحمد كان قال يحدث األسكافي ألعلىا

 أن إلى كذلك يزل فلم الجنيد بن أحمد خف في كثرت الناس رقاع وان قال جعفر إلى حوائجھم في يقصدونه الناس
 فان خال اليوم وأنت كثيرة واشغالك معي الناس رقاع كثرت قد فداك هللا جعلني يا له فقال بجعفر الخلوة له تھيأ
 جاءه تغدوا فلما وأقام دوابه فصرف نعم أحمد له فقال اليوم عندي تقيم أن على جعفر له فقال فيھا تنظر أن رأيت
 كان فلما الرقاع في ينظر ولم اليوم ذلك في وانصرف أحمد عنه فأمسك اليوم دعنا ذا وقت ھذا جعفر له فقال بالرقاع

 به فعل حتى األول الفعل مثل به ففعل عنده فأقام اليوم عندي تقيم أن على نعم فقال الرقاع فذاكره به خال أيام دبع
 خف إلى اذھب له لخادم فقال أحمد قبل جعفر فانتبه وناما الساعة دعني فقال أذكره يوم آخر في كان فلما ثالثا ذلك
 آخرھا عن فيھا جعفر فوقع بالرقاع وجاء الغالم فذھب احمد علمي ال وانظر فيه رقعة بكل فجئني الجنيد بن أحمد
 يقل ولم شأنھم في وأخذوا أحمد وانتبه فردھا الخف في يردھا أن الخادم أمر ثم ذلك ووكد اصحابھا أحب بما بخطه
 في لقتأخ قد الرقاع ھذه ويحك له لكاتب قال ثم أياما بھا الرقاع أصحاب يعلل فركب أحمد وانصرف شيئا فيھا له

 الرقاع فوجد فيھا فنظر الكاتب فأخذھا منھا خلق ما وجدد تصفحھا فخذھا فيھا ينظر ليس جعفرا يعني وھذا خفي
 أنه يظن لئال بھا يعلمه ولم حاجته قضى قد أنه ومن أخالقه ونبل كرمه من فتعجب وأكثر أھلھا سأل بما فيھا موقعا
 حدثنا المرزبان بن خلف بن محمد حدثنا الخزاز العباس بن محمد احدثن األزھري القاسم أبو أخبرني عليه بھا اعتد
 قال أبي حدثني الموصلي إبراھيم بن إسحاق حدثني المأمون بن العباس كاتب زيد بن علي حدثنا النخعي يعقوب أبو
 قال لمس و عليه هللا صلى الرسول مدينة إلى صرنا فلما معھم وكنت قال البرمكي يحيى بن جعفر ومعه الرشيد حج
 واألدب الظرف في والكمال والضرب بالغناء حذاقتھا في غاية تبقى وال جارية لي تنظر أن أحب يحيى بن جعفر لي

 رسوم فرأيت عليه فدخلت لرجل جارية إلى فارشدت قال يعرف من يد على فوضعتھا قال صفراء قولھم وجنبني
 قل لصاحبھا فقلت قال واجادتھا اصواتا إلى تغنت ثم الق آدب وال أصبح وال منھا أجمل أر فلم الي وأخرجھا النعمة

 واشترطت أخذتھا قد قلت قال دينار ألف أربعين قال قل قلت قال درھما منه أنقص ال قوال لك أقول قال شئت ما
 واألدب والظرف الكمال غاية على حاجتك أصبت قد فقلت يحيى بن جعفر فأتيت قال لك ذاك قال نظرة عليك

 حمالين على المال فحملنا قال بنا ومر المال فاحمل نظرة اشترطت وقد والغناء الضرب وجودة اللون ءونقا والجمال
 بھا فازداد غنته ثم صدقته قد أن وعرف بھا عجب جعفر رآھا فلما فاخرجھا الرجل على فدخلنا مستخفيا جعفر وحاء
 فقال لينقد شئت من إلى فوجه واال قنعت فان زناهوو نقدناه قد المال ھذا لموالھا قلت قال أمرھا اقطع لي فقال عجبا
 فيه كنت وما النعمة من فيه كنا ما عرفت قد فقال أنت شيء أي في موالي يا الجارية فقالت قال قلتم بما أقنع بل ال
 شھواتك في فتنبسطي الملك ھذا إلى تصيري أن فقدرت علينا الزمان لتغير ذلك عن انقبضت وقد اليد انبساط من
 وقد العھد فاذكر وبعد فيھا وما بالدنيا بعتك ما مني ملكت ما منك ملكت لو موالي يا وهللا الجارية فقالت دتكوارا
 تزوجتھا قد وأني هللا لوجه حرة انھا اشھدوا وقال المولى عين فتغرغرت قال ثمنا لھا يأكل ال ان لھا حلف كان

 منه يصحبنا ال وهللا ال جعفر فقال قال المال ليحملوا لينالحما فدعوت قال بنا انھض جعفر لي فقال داري وأمھرتھا
 بن سالمة أخبرنا فخرجنا وقمنا قال وعليك عليھا أنفقه فيه لك مبارك لك ھو فقال موالھا على أقبل ثم قال درھم

 بن حمدم حدثني قال سعد أبي بن هللا عبد حدثنا حماد بن إبراھيم حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا المقرئ الحسين
 بن لجعفر خزانة في أصيب البرامكة على غضب لما قال محمد أبو علي بن هللا عبد حدثني العبدي المبارك بن أحمد
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 ك الملو دار ضرب من وأصفر...  منھا دينار كل جانبي أحد على دينار مائة دينار كل في دينار ألف جرة في يحيى
 الحسين بن سالمة أخبرنا...  يوسر معسرا تعطه متى...  واحدا مائة على يزيد... ...  جعفر وجھه على يلوح... 

 سعد أبي بن هللا عبد حدثنا قال حماد بن إبراھيم حدثنا عمر بن علي حدثنا قاال المؤدب هللا عبيد بن محمد بن وعمر
 بن عفرج أمر قال خالد بن يحيى بن عمران بن محمد مؤدب الرحمن عبد أبو حدثني المذحجي محمد بن مثنى حدثني
 العتاھية أبا فبلغ فضربت وجھه صورة عليھا ويصور مثقال ثالثمائة دينار كل في دنانير تضرب أن خالد بن يحيى
 دار ضرب من وأصفر...  آخرھا في رقعة إليه وكتب جعفر إلى به فوجه األلطاف بعض عليه فوضع طبقا فأخذ

 على ما بقبض فأمر...  يوسر معسر يلقه متى...  نهوز يكن مئين ثالث... ...  جعفر وجھه على يلوح...  الملوك
 حدثنا الجازري محمد بن الحسين بن محمد علي أبو أخبرنا إليه ورده الدنانير تلك من دينارا عليه وصير الطبق
 حدثني قال الھرة وجه الضرير بكر أبو حدثني الكوكبي القاسم بن الحسين حدثنا إمالء الجريري زكريا بن المعافي
 عيد يوم في أمي على دخلت قال الكوفة صالة صاحب الھاشمي الرحمن عبد بن محمد عن القاضي محمد بن غسان
 بن يحيى بن جعفر أم عبادة ھذه قالت ال قلت ھذه أتعرف لي فقالت رثة دنسة أثواب في برزة امرأة وعندھا أضحى
 لمن اعتبارا فيھا كافية جملة لك أذكر لتقا أمركم ببعض حدثيني فالنة يا لھا وقلت بھا ورحبت عليھا فسلمت خالد
 عاق ابني جعفرا أن ازعم وأنا وصيفة مائة أربع رأسي وعلى العيد ھذا مثل علي ھجم لقد فكر لمن وموعظة أعتبر
 بن عمر بن هللا عبيد أخبرنا دثارا واآلخر شعارا أحدھما أجعل شاتين جلدا يقنعني والذي اليوم ھذا في أتيتكم وقد بي

 الفضل بن العباس حدثني محمد بن الحارث أخبرنا الشيباني علي بن الحسن بن عمر حدثنا أبي حدثنا واعظال أحمد
 البرد فأصابني بارد يوم في البرمكي يحيى بن جعفر على دخلت النصراني قابوس أبو قال قال علي بن إسماعيل عن
 منزلي إلى فانصرفت قال ألف قيمته خز كساء علي فطرح النصارى اكسية من كساء عليه اطرح غالم يا فقال

 حتى لك وھبه الذي إلى أكتب لي بنية لي فقالت يشاكله ثوبا منزلي في له أصب فلم العيد يوم في ألبسه أن فأردت
 الكنائس في لنا مباھات رأيت...  عيدنا يوم ابصرتنا لو الفضل أبا...  إليه فكتبت الثياب من يشاكله بما إليك يرسل

 جبابكم من جبة من لي بد فال... ...  المجالس في بھا أصحابي لباھيت...  جبة الخز المطرف ذاك كان ولو... ... 
... ...  بخامس ذاك أتبعت إن بأس وال...  غاللة وثوب قوھي ثوب ومن... ...  الطيالس جياد من طيلسان ومن... 
 وما...  سألته فيما افرطت ما لعمرك.. ... . سادس لبس إلى تحتج فلم كفتك...  خمسة العيد في األثواب تمت إذا

 إليه فبعث قال...  المالبس جديد ابلى البال ما إذا...  جده يزداد الشعر ألن وذاك... ...  بآيس فيه أفرطت لو كنت
 فرأينا وصلب يحيى بن جعفر قتل حتى األيام أنقضت ما فوهللا قال تختا نوع كل من خمسة بتخوت شعره قرأ حين
 جعفر جذع تحت قائال كنت ما له فقال الرشيد على وأدخله الخبر صاحب فأخذه يزمزم جذعة تحت قائما سقابو أبا
 بن فضل ھب هللا أمين...  ذلك في وقلت عليه وهللا ترحمت قال نعم قال الصدق منك أينجيني قابوس أبو فقال قال

 الرضى سبب أرى... ...  وقاموا بنا الوشاة قعد قدو...  عنه العفو إليك طلبي وما الھمام الملك أيھا لنفسك...  يحيى
... ...  الصيام وجب الرضى وجب وإن...  حول صيام فيه على نذرت... ...  والتمام الزيادة هللا على...  قويا فيه
 مالقيا يفضحني كاد أن إلى...  نصبا إليه وقمت له أقول... ...  قتام ريح وجھه محاسن...  تمحو بالجسر جعفر وھذا

 بالركن للناس كما...  واستلمنا جذعك حول لطفنا... ...  تنام ال للخليفة وعين...  واش خوف لوال وهللا أما... ... 
 ال وأن قابوس أبي بأمان ناد غالم يا جميال فيه فقال جميال أولى رجل قال ثم مليا ھارون فاطرق قال...  استالم
 بن محمد حدثنا األزھري أخبرني مھمتك في إلينا شئت متى رص عني تحجبه أن إياك لحاجبه قال ثم له يعرض
 صلب لما قال أبي أخبرني البلدي علي بن سعيد بن ھاشم النضر أبو أخبرني خلف بن محمد بكر أبو أخبرنا العباس
.. ... . تنام ال للخليفة وعين...  واش خوف لوال وهللا أما...  فقال الشاعر الرقاشي وقف يحيى بن جعفر الرشيد
 السيف فله حساما...  يحيى بن يا قبلك أبصرت فما... ...  استالم بالحجر للناس كما...  واستلمنا جذعك حول لطفنا
 حملك ما له فقال فأحضر به فأمر للرشيد فقيل...  السالم برمك آل لدولة...  جميعا والدنيا اللذات على... ...  الحسام
 دينار ألف سنة كل في يعطيني كان قال عطاؤك كان كم قال أصبر فلم قلبي في نعمته تحركت قال فعلت ما على
 القاسم بن الحسين حدثنا المعدل سعيد بن إسماعيل أخبرنا الواحد عبد بن أحمد يعلى أبو أخبرنا دينار بألفي له فأمر

 خشبة عند ائماق كنت الرياحي يزيد أبو قال قال أبيه عن إسحاق بن حماد حدثني العنبري سعيد بن الحسن أخبرني
 فوقفت وھيئة رواء لھا راكبة امرأة أقبلت إذ إليھا صار التي وحاله ملكه زوال في أتفكر البرمكي يحيى بن جعفر
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 زال ولئن الغاية فيھم بلغت لقد آية للناس أصبحت إلن وهللا اما فقالت فأبلغت وتكلمت فأحزنت فبكت جعفر على
 تصير أن الھلك بك وينفس الملك بك يحسن باال الناعم حاال لمغبوطا كنت لقد عمرك يطل ولم دھرك وخانك ملكك
 هللا فنسأل بعدك ملكا يستخلفوا لم إذ فقدك الناس فاستعظم ونطقه جاللته في بحقه الملك كنت ولقد ھذه حالك إلى

 ثم لذكرك ناس وال قال غير وداع عليك والسالم بغيرك تستعاض ال التي الرزية وجليل الفجيعة عظيم على الصبر
 إن اإلحسان ذا هللا لك أرجو... ...  مصلوب كل ومقنا صلبت ومذ...  محبوب غير مر بعدك العيش...  تقول أنشأت

...  يوم كل األحبة من عليك...  تقول انشأت ثم وتأملته ساعة سكتت ثم...  محسوب غير وعفوا علينا فضال...  له
 ملك إلى ملك فمن... ...  اإلمام بھا حباك خشب على...  عين برأي داكص أمسى لئن... ...  السالم ذكر ما هللا سالم
 حدثنا زكريا بن المعافى أخبرنا الجازلي محمد بن الحسين بن علي أبو أخبرنا...  الھمام أسلمك اإلمالك من...  برغم
 سعيد أبو أخبرنا قال هل واللفظ البزاز علي بن الواحد عبد بن محمد وأخبرنا بكار بن الزبير حدثنا مزيد بن محمد
 عبد بن مصعب عمي حدثني بكار بن الزبير حدثنا النحوي األزھر أبي بن محمد حدثنا السيرافي هللا عبد بن الحسن

 فاره حمار على امرأة وقفت جسده اآلخر الجانب وفي رأسه الجسر بباب وصلب يحيى بن جعفر قتل لما قال هللا
 ولما...  تقول أنشأت ثم غاية المكارم في كنت لقد آية اليوم صرت لئن وهللا فصيح بلسان فقالت رأسه إلى فنظرت
 الفتى قصارى...  أنما وأيقنت الدنيا على بكيت... ...  يحيى في للخليفة مناد ونادى...  جعفرا خالط السيف رأيت
 منازل ھذا أنزلت إذا... ...  بلوى ذا وتعقب نعمى ذا تخول...  دولة بعد دولة إال ھي وما... ...  الدنيا مفارقة يوما
 لم ريحا كانت فكأنھا تحتھا كان الذي الحمار حركت انھا ثم...  القصوى الغاية إلى ذا حطت الملك من...  رفعة
 هللا عبد أبو أخبرنا الخزاز العباس بن محمد أخبرنا الفقيه سعيد بن إبراھيم بن عمر طالب أبو حدثنا أثر لھا يعرف
 األربعة األبيات ھذه وذكر جعفرا خالط السيف رأيت ولما األحنف بن للعباس انشدونا قال انالمرزب خلف بن أحمد
 بن الحارث حدثنا الختلي سلم بن محمد بن جعفر بن عمر حدثنا رزق بن احمد بن محمد أخبرنا سواء سقناھا كما
 بالبرامكة نزل وما يحيى بن فرجع قتل عيينة بن سفيان بلغ لما قال ثقة محمد بن إسماعيل حدثني قال أسامة أبي
 قال بكر أبي بن الحسن أخبرني اآلخرة مؤونة فاكفه الدنيا مؤونة كفاني قد كان إنه اللھم وقال الكعبة إلى وجھه حول
 يونس بن أحمد حدثنا قال أخبره الخضر بن حمدان بن أحمد ان يذكر شيراز من الجوري إبراھيم بن محمد الي كتب

 من يوم أول في خالد بن يحيى بن جعفر قتل فيھا ومائة وثمانين سبع سنة قال الزيادي نحسا أبو حدثني الضبي
 وأخبرنا البغوي إبراھيم بن إسحاق بن هللا عبد أخبرنا إجازة مخلد بن إبراھيم أخبرنا األنبار أرض من بالغمر صفر

 سعد بن محمد حدثنا محمد بن الحارث أخبرنا إسحاق بن هللا عبد أخبرنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا قراءة األزھري
 األنبار بناحية الغمر هللا عبد بن محمد بن ھارون نزل فيھا ومائة وثمانين سبع سنة الواقدي عمر بن محمد أخبرنا
 الجسر على وصلبه صفر من يوم أول في خالد بن يحيى بن جعفر وقتل البرامكة على وغضب مكة من منصرفا
  ببغداد

 بالجانب القضاء ولى بالحسنى ويعرف البصري الحسن أبي بن الحسن بن هللا عبد بن سىعي بن جعفر - 3607
 حبيب بن وسفيان سليمان بن وجعفر زيد بن حماد عن وحدث والمعتصم المأمون أيام في بغداد من الشرقي

 األثرم نصر بن محمد األحوص وأبو السوطي إسماعيل بن إبراھيم عنه روى المصري سعد بن ورشدين البصريين
 الرازي حاتم أبو وقال صدوق وھو الري قضاء ولي الرازي زرعة أبو وقال وغيرھم الصغاني داود بن ونصر
 حدثنا السوطي إسماعيل بن إبراھيم حدثنا البغوي إسحاق بن هللا عبد أخبرنا بكر أبي بن الحسن حدثنا ضعيف جھمي
 صلى النبي عن سمرة بن الرحمن عبد عن الحسن نع عوف أخبرنا حبيب بن سفيان حدثنا الحسني عيسى بن جعفر
 بن محمد بن العزيز عبد بن عمر بن أحمد الحسين أبو أخبرنا الحديث فذكر اإلمارة تسل ال قال أنه سلم و عليه هللا

 هللا عبد أبو حدثنا الثلج أبي بن أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا جدي حدثنا المؤمنين أمير با الواثق بن إبراھيم
 بن معاوية حدثنا المصري سعد بن رشدين حدثنا الحسني عيسى بن جعفر حدثنا الرازي البجلي خزيمة بن الحسين
 النبي على الصالة قال الصديق بكر أبي عن طالب أبي بن علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن صالح
 الرقاب عتق من أفضل سلم و عليه هللا صلى النبي على والسالم للنار الماء من للخطايا امحق سلم و عليه هللا صلى
 المحسن بن علي أخبرنا جل و عز هللا سبيل في السيف ضرب قال أو األنفس مھج من أفضل هللا رسول وحب
 يعني إجازة جرير بن محمد أخبرني فيما السالم مدينة عن المأمون شخص قال جعفر بن محمد بن طلحة أخبرنا
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 فستخلف ومائتين عشرة خمس سنة المحرم من بقين لثالث السبت يوم أكثم بن يحيى ومعه الروم بلد إلى شخص
 إليه الحسنى المأمون أشخص ثم بالحسنى ويعرف البصري عيسى بن جعفر الشرقي الجانب على أكثم بن يحيى

 إجازة دمخل بن إبراھيم أخبرنا الحسني وأعاد الزھري عزل ثم الزھري يحيى أبا هللا عبد بن ھارون مكانه فاستخلف
 إسحاق بن هللا عبد حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا قراءة األزھري وأخبرنا البغوي إسحاق بن هللا عبد حدثنا
 وھو الحسني عيسى بن جعفر مات فيھا ومائتين عشرة تسع سنة قال سعد بن محمد حدثنا محمد بن الحارث أخبرنا
 مقبرة في يدفن ان وأوصى رمضان شھر من بقين ليليا لست السبت يوم المھدي عسكر على إسحاق ألبي قاض

  المؤمنين أمير ھارون بن علي أبو عليه وصلى ھنالك فدفن األنصار

 في مصنفة كتب له البغداديين المعتزلة أحد المتكلم الثقفي محمد أبو محمد بن احمد بن مبشر بن جعفر -  3608
 أبان بن العزيز عبد عن جعفر وحدث العطار مخلد بن دمحم عن يروي الذي الفقيه مبشر بن حبيش أخو وھو الكالم
 بن عمران بن محمد حدثنا الوكيل عمر بن محمد بشر أبو أخبرنا اليزيدي محمد بن هللا عبيد عنه روى القرشي
 عبد حدثنا مبشر بن جعفر حدثني اليزيدي محمد بن هللا عبيد حدثنا الكاتب احمد بن محمد أخبرني الكاتب موسى
 البكالي نوف عن األعلى عبد عن لھم جليسا يعني علي أبو حدثني السھمي شعيب بن سھل حدثني أبان بن العزيز
 منذ بعيني أرمقك رامق قلت نوف يا أنت أنائم لي قال ثم السماء في والنظر والخروج الدخول فأكثر عليا بايت قال
 هللا أرض اتخذوا أولئك األخره في الراغبين نياالد في للزاھدين طوبى نوف يا لي فقال قال المؤمنين أمير يا الليلة
 المسيح منھاج على قرضا قرضا الدنيا قرضوا ثم دثارا والدعاء شعارا والكتاب طيبا وماءھا فراشا وترابھا بساطا
 طاھرة بقلوب إال بيوتي من بيتا تدخلوا ال إسرائيل لبني قل أن المسيح عبده إلى أوحى هللا إن نوف يا مريم بن

 قال المرزباني هللا عبيد أبو حدثنا الصيرمي علي بن الحسين أخبرنا الحديث باقي وذكر نقية وأكف خاشعة روأبصا
  ومائتين وثالثين أربع سنة في مبشر بن جعفر مات

 لجعفر وكان العالف الھذيل أبي على بالبصرة الكالم درس بغدادي أيضا معتزلي الھمداني حرب بن جعفر -  3609
 البلخي القاسم أبو قال قال المرزباني حدثنا الصيرمي أخبرنا المتكلمين عند معروفة كتبا وصنف قبالواث اختصاص

  سنة وخمسين تسع بن وھو ومائتين وثالثين ست سنة حرب بن جعفر مات الخياط الحسن أبو قال

 أبي بن علي أخبرنا رأى من بسر القضاة قضاء ولي الكوفة أھل من البرجمي عمار بن محمد بن جعفر -  3610
 أخبرنا بالبصرة الجوھري العزيز عبد بن أحمد بكر أبو أخبرنا لفظا الدوري هللا عبد بن أحمد حدثنا البصري علي
 بالكوفة الصالة على عامال سليم بن جعفر بن موسى بن حسن بن أيوب كان قال النميري شبة بن عمر زيد أبو

 من العلل كثير وكان اعتل إذا بھم بالصالة أمره ربما فكان ائھاقض على عمار بن محمد بن وجعفر المتوكل وإحداثھا
 عجب فما...  التميمي نوفل بن محمد فقال له بالتأمير المنبر على أليوب ويدعو بھم يصلي جعفر فكان به كان نقرس
 الدنيا صبحتل...  ثناؤه جل هللا أناة ولوال... ...  منبر ظھر على تعلو إذا الغرب من...  بكرة الشمس تطلع أن

 ما إذا عمار كان فقد... ...  فافخر بموساك موسى ذي بن عليك...  له فقل الفخار رام جعفر إذا... ...  مدمر بخزي
 فولى رأى من سر إلى وحمل الكوفة قضاء عن محمد بن جعفر عزل ثم...  يتكبر لم الحجام جده إلى...  نسبته
  رأى من بسر مات أن إلى القضاة قضاء

 بھا ونشأ ببغداد ولد الشاعر بجعيفران المعروف الفضل أبو الرحمن عبد بن السري بن علي بن جعفر -  3611
 مستحسنة وأشعار أخبار وله عمره أثناء في ووسوس واألدب الفضل أھل من جعفر وكان خراسان أبناء من وأبوه
 اللغوي عمر أبو الواحد عبد بن مدمح حدثنا الجريري زكريا بن المعافي حدثنا الجازري الحسين بن محمد أخبرنا
 نصف الشعراء من وآخر دعبل وعلى علي ارتج قال الكاتب خالد حدثني قال المفيدي سليمان بن أحمد سمعت قال
 في جئناك خالد قال تبغون ما فقال فجئناه الموسوس جعيفران إال ليس فقلنا الحسن بديع يا قولنا وھو جميعا قلناه بيت
 حاجتكم ھاتوا لنا قال ثم وشبع فأكل ورطبا وبطيخا ومالحا خبزا له فاشترينا فبعثنا جائع فإني تؤذوني ال قال حاجة
 بيتا أنا فزدني دعبل له فقال...  بديع ھجر من لك فقال...  حاشا الحسن بديع يا...  وھو بيت في اختلفنا قد له قلنا
...  نعم فقال آخر بيتا أنا ولي معنا الذي له فقال...  الصنيع سوء من...  تك عوذ الوجه وبحسن...  نعم فقال آخر
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 ال...  آخر بيتا لي أزودكم حتى انتظروا فقال هللا نستودعك وقلنا فقمنا...  الخضوع ذل لي...  فيك يستع النخوة ومن
 ريالنيسابو هللا عبد بن أحمد بن إسماعيل الرحمن عبد أبو أخبرنا...  الجميع في جميال كن...  بعضا بعضك يعب

 أبو حدثنا البصري ملحان بن محمد بن أحمد نصر أبو أخبرنا الواعظ حبيب بن محمد بن الحسن أخبرنا الحيري
 قلت صحيح بدرھم نعم قال الشعر بيت لي تجيز له فقلت جعيفران لقيت قال أصحابنا بعض أخبرنا األسدي العباس

...  الجوانح بين باللحظ المھى عيون...  بھا قذفت عةلو إال الحب وما...  وأنشدته الدرھم فأعطيته ھات قال نعم له
 إسماعيل وأنشدنا...  قادح كف به جادت الذي كفعل...  فعلھا القلب عن تطفي الھوى ونار...  قال ثم ساعة ففكر

 للجود... ...  وبون كبير فرق...  وعون السماح بين...  لجعيفران حبيب بن محمد بن الحسن أنشدنا قال الحيري
  جون أسود والعرض...  بيض مطابخ له... ...  عون البخل وحاتم...  طي محات

 عبد بن المھدي محمد بن الرشيد ھارون بن با المعتصم محمد بن هللا على المتوكل المؤمنين أمير جعفر - 3612
 الواثق بعد بالخالفة له بويع الفضل أبا يكنى المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد بن علي بن محمد بن المنصور هللا

 موسى بن عمران بن محمد حدثنا الصيمري علي بن حسين أخبرني رأي من بسر ومنزله الصلح بفم مولده وكان
 التركي وصيف اجتمع مات لما الواثق أن سماھم جماعة عن ھارون بن ميمون حدثني الحكيمي هللا عبد أبو حدثنا
 على أكثرھم فعزم فرج بن وعمر الوزير بأبي المعروف خالد بن وأحمد الملك عبد بن ومحمد داود أبي بن وأحمد
 ھذا مثل تولون كيف هللا تتقون أما داود أبي بن أحمد فقال قصير أمرد غالم وھو فأحضر الواثق بن محمد تولية

 بيده مهوعم ودراعه الطويله فألبسه داود أبي بن فقام فأحضروه المعتصم بن جعفر إلى الشرابي بغا فأرسلوا الخالفة
 عليه وصلى الواثق غسل ثم وبركاته هللا ورحمة المؤمنين أمير يا عليك السالم وقال عينيه بين وقبل الطويلة على

 عليه يسقط سليمانيا سكرا كأنه النوم في رأى قد المتوكل كان قال الصغير سعيد فحدثني ميمون قال ودفن المتوكل
 نسميه الملك عبد بن محمد قال الواثق على صلى فلما ميمون قال هللا على المتوكل جعفر عليه مكتوب السماء من

 ذلك فأمضى موافقا فوجده منامه في رأى بما داود أبي بن أحمد المتوكل فحدث ذلك في الناس وخاض المنتصر
 محمد بن هللا عبد حدثنا قيس أبي بن أحمد بن علي أخبرنا المقرئ عمر بن أحمد بن علي أخبرنا اآلفاق إلى به وكتب
 بويع قاال عرفة بن محمد بن إبراھيم حدثنا إبراھيم بن أحمد حدثنا األزھري القاسم أبو وأخبرني الدنيا أبي بن

 وثالثين اثنتين سنة الحجة ذي من بقين لست األربعاء يوم اتفقا ثم رأى من بسر الدنيا أبي بن قال هللا على المتوكل
 وكانت عرفة بن قال شجاع لھا يقال ولد أم وأمه جميعا قاال ومئذي سنة وعشرون ست وسنة عرفة بن قال ومائتين

 سنة ميالدي يقول هللا على المتوكل سمعت المھلبي بن يزيد قال الدنيا أبي بن وقال وكرما سخاء النساء سروات من
 القاضي إبراھيم بن إسحاق بن محمد حدثنا األھوازي أحمد بن الحسن بن محمد الحسين أبو أخبرنا ومائتين سبع

 وبين المتوكل المؤمنين أمير على دخلت قال األحمر شجاع بن محمد حدثنا الھاشمي ھارون بن محمد حدثنا باألھواز
 ساكت والمتوكل به ويوصي الرفق ويمدح الرفق على المتوكل يحض نصر فجعل الجھضمي علي بن نصر يديه
 عبد بن محمد عن حدثتني يحيى يا أنت له فقال القاضي أكثم بن يحيى إلى والتفت المتوكل قال نصر سكت فلما

 النبي عن جرير عن ھالل بن الرحمن عبد عن يزيد بن هللا عبد بن موسى عن األعمش عن سفيان عن الوھاب
 تالقي رفق في فاستأن سعادة واألناة يمن الرفق يقول أنشأ ثم الخير حرم الرفق حرم من قال سلم و عليه هللا صلى
 محمد بن أحمد أخبرنا طالب أبي بن الحسن أخبرني سراحا أردت إن وھن والشك روية بغير زمح في خير ال نجاحا
 إن مھلبي يا يوما المتوكل لي قال قال أبيه عن المھلبي يزيد بن أحمد حدثني النديم يحيى بن محمد أخبرنا عمران بن

 الوكيل الواحد عبد بن أحمد أخبرنا يويطيعون ليجئوني لھم ألين وأنا لتطيعھا الرعية على تتصعب كانت الخلفاء
 يحيى بن هللا عبيد اعتل قال الكاتب محرز أخبرنا الكوكبي قاسم بن الحسين حدثنا المعدل سعيد بن إسماعيل أخبرنا

...  مكانين من عليل هللا عبيد فقال علتك عن يسألك المؤمنين أمير فقال فأتاه يعوده أن الفتح المتوكل فأمر خاقان بن
 عبد أخبرنا درھم بألف المتوكل له فأمر...  ھذين شغل وحسبي...  شغل لي ھذين وفي... ... ...  والدين سقاماأل من
 بن علي بن محمد الحسن أبو أخبرنا الشيرازي الرحمن عبد بن أحمد أخبرنا بھا الھمذاني حمويه بن علي بن هللا

 قال األعثم حدثني قال إسحاق بن محمد بكر أبو حدثني بمصر الناقد العبسي هللا عبد بن أحمد حدثنا التميمي الشاة
 ببئر مررت وإذا...  فيھا يقول التي قصيدته فأنشده يقلبھما درتان وبيده المتوكل جعفر على الجھم بن علي دخل
 ئةما من خير وهللا ھي بھا تستنقص لي فقال فقلبتھا يمينه في التي بالدرة فدحا قال...  مائھا من فاسقني...  عروة
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 بسر...  أقول فأنشأت قل لي فقال يسارك في التي آخذ أعملھا أبيات في فكرت ولكن استنقصت ما وهللا ال قلت ألف
 فيه الملك... ...  ونار جنة كأنه...  خطب لكل ويخشى يرجي... ...  البحار بحره من تغرف...  عدل أمير رأى من
 اليمين منه تأت لم... ...  تغار كلتاھما عليه...  درتان الجود في هيدا... ...  والنھار الليل اختلف ما...  أبيه وفي
 األبيات ھذه رويت وقد فيھا لك هللا بارك ال خذھا وقال يساره في التي فدحا قال...  اليسار مثلھا أتت إال...  شيئا

 ھارون بن علي دنيأنش قال المرزباني عمران بن محمد أخبرنا القمي أيوب بن علي أخبرنا المتوكل في للبحتري
 كلتا... ...  ونار جنة كأنه...  ويخشى يرتجى خليفة البحار بحره من تغرف...  إمام لنا رأى من بسر...  للبحتري

 وفي فيه فالملك... ...  اليسار مثله أتت إال...  شيئا اليمين تأتي فليس... ...  تغار ضرة كأنھا...  سحا تفيض يديه
 الجريري زكريا بن المعافي حدثنا الجازري الحسين بن محمد علي أبو أخبرنا...  والنھار الليل اختلف ما...  بنيه
 إلى المتوكل مع خرجنا قال أبي حدثني المنجم يحيى بن علي بن يحيى أحمد أبو حدثنا العقيلي النضر أبو حدثنا
 أن أسأله صديقا لي وكان عبختيشو إلى فبعثت قال تلزمنا كانت التي والنفقات المؤن بسبب ضيقة فلحقنا دمشق

 جلسنا فلما المتوكل إلى الجلساء مع دخلت يومين أو يوم بعد كان فلما فأقرضنيھا قال درھم ألف عشرين يقرضني
 بلى قال خيانة وال ذنبا لي أعرف ال فإني ھو فما سيدي يا قلت عظيم وھو ذنب عندي لك علي يا قال يديه بين

 عندي المؤمنين أمير صالت موالي يا قلت قال أعلمتني أفال درھم ألف عشرين بختيشوع من فاستقرضت أضقت
 أن إياك ولم قال أسأله أن التفضل ھذا من به علينا هللا أنعم قد نعما واستحيت دارة علي وأنزاله وأرزاقه متواترة
 عشر أحضرتف صروف بغير درھم ألف مائة قال ثم منك كان ما مثل تعاود وأن مني الطلب أو مسئلتي من تستحي
 األستراباذي رامين بن الحسين بن محمد بن الحسين بن الحسين محمد أبو القاضي أخبرنا بھا واتسع خذھا فقال بدر
 عثمان أبو حدثني هللا عبد بن الفضل بن محمد حدثني الجرجاني جعفر بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو حدثنا
 المؤمنين أمير على طاھر بن هللا عبد بن محمد دخل قال الوشاء اقإسح بن محمد حدثني قال النوبي هللا عبد بن سعد

 من العواد عادة أتيته... ...  غرض دونه للمنايا وكلنا...  لنا اإلمام نفس عن يدفع هللا...  فقال له شكاة في المتوكل
... ...  عوض لنا منه غيره في وليس...  عوض غيره من لنا اإلمام ففي المرض به ال جميعا بالعائدين...  مرض
 محمد بن أحمد أخبرنا الجيل جعفر بن أبي أخبرنا...  وانقرضوا هللا عباد كل باد لو...  سلمت نفسه ما إذا أبالي وما
 أصحابنا بعض حدثني العنزي عليل بن الحسن حدثني المعتز بن هللا عبد حدثني يحيى بن محمد أخبرنا عمران بن
 البيت قلت ربما جعفر يا فقال فعزيته أمه توفيت لما المتوكل على دخلت الق الھاشمي الواحد عبد بن جعفر عن

 بعض فأجازه...  محمد بالنبي نفسي فعزيت...  بيننا الدھر فرق لما تذكرت...  قلت وقد خلطت جاوزته فإذا الواحد
 بن جعفر بن محمد برناأخ...  غد في مات يومه في يمت لم فمن...  سبيلنا المنايا إن...  له وقلت المجلس حضر من

 أحمد بن الحارث حدثنا األنطاكي إبراھيم بن محمد حدثنا األزدي الحسين بن محمد الفتح أبو أخبرنا الوراق عالن
 فرأيته المؤمنين أمير المتوكل على يوما دخلت يقول خاقان بن الفتح سمعت المؤدب يزيد بن أحمد حدثنا العبدي
 يا فقال باال منك أنعم وال عيشا منك أطيب األرض على ما فوهللا المؤمنين أمير اي الفكر ھذا ما فقلت يتفكر مطرقا
 فنزدريه إلينا يحتاج وال فنؤذيه يعرفنا ال حاضرة ومعيشة صالحة وزوجة واسعة دار له رجل مني عيشا أطيب فتح

 أبو أنشدني قال دزيا بن أحمد أنشدني قال موسى بن عمران بن محمد حدثنا الصيمري علي بن الحسين أخبرني
 الغر أيامك إلى...  سكنا لقد المؤمنين أمير...  المتوكل ويخاطب داود أبي بن يھجو ألبيه البحتري بن يحيى الغوث
 فأضحى...  أرض بكل الظالمين قصمت... ...  تخاصمان فرقتين أراه...  قد ما بعد فذا الدين رددت... ...  الحسان
 سوى...  داود أبي بن من أبقت فما عوان بداھية قدر على...  متجبريھم رمت سنة يوف... ...  المكان مجھول الظلم
 اصطحبوا به أصحابه إذا... ...  األماني ومناه فطاوله...  سھل بن سابور فيه تحير... ...  بالمعاني يخاطب جسد
 أخبرني...  فالن عن فالن يحدثنا...  نشاوى وھم الكؤس يديرون... ...  القرآن خلق في الخوض أطالوا...  بليل

 عثمان بن معاوية حدثني البندار سمرة أبي بن هللا عبد بن هللا عبيد حدثنا إلى كتابه في العكبري شھاب بن الحسن
 النبي رأيت علي يا فقال فأتيته المتوكل المؤمنين أمير إلى وجه قال السامي الجھم بن علي حدثنا حاتم بن علي حدثنا
 أما المؤمنين أمير يا أبشر فقلت خليفة وأنت إلي تقوم لي فقال إليه فقمت المنام في الساعة مسل و عليه هللا صلى
 الخازن إسحاق بن علي بن محمد منصور أبو أخبرنا بذلك فسر قال الخلفاء من عدك وقد بالسنة فقيامك إليه قيامك
 أبو حدثنا األصبھاني علي أبي بن محمد اوأخبرن الھزاني روق أبو حدثنا الخرقي سعيد بن بشر بن أحمد أخبرنا قال
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 محمد بن إبراھيم كان يقول خلف بن محمد سمعت قال الھزاني حدثنا العسكري سعيد بن هللا عبد بن الحسين أحمد
 رد العزيز عبد بن وعمر له استجابوا حتى الردة أھل قاتل الصديق بكر أبو ثالثة الخلفاء يقول البصرة قاضي التيمي
 أبو حدثنا العكبري محمد بن هللا عبيد حدثنا األزھري أخبرنا السنة وأظھر البدع محا والمتوكل يةأم بني مظالم
 جعفر رأيت قال إسماعيل بن علي حدثنا الحناط عثمان بن سعيد حدثنا النيسابوري سھل بن أحمد بن محمد الفضل
 قلت لي غفر قال بك هللا فعل ما قلت المتوكل قال المتوكل قلت جالس النور في وھو النوم في بطرسوس المتوكل
 هللا عبد حدثنا بأصبھان اليزدي جعفر بن أحمد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرني أحييتھا السنة من بقليل قال بماذا
 عبد بن هللا عبد حدثنا قال حفص بن عمر عن المكتب عيسى بن محمد حدثني إمالء حيان بن جعفر بن محمد بن

 وقد ربك لك غفر قلت ربي لي غفر قال ربك بك فعل ما متوكل يا فقلت النائم يرى فيما توكلالم رأيت قال الرحمن
 بن محمد بن أحمد أخبرنا طالب أبي بن الحسن أخبرني أظھرتھا التي السنة من بالقليل نعم قال عملت ما عملت
 ليلة سھدت يقول حنبل بن دأحم بن صالح سمعت قال إسحاق بن الحسين حدثني النديم يحيى بن محمد حدثنا عمران

 ليس العفو في متفضل عادل مليك إلى يقاد ملك يقول وقائال السماء إلى به يعرج رجال كان نومي في فرأيت نمت ثم
 حدثنا رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا بغداد إلى رأي من سر من المتوكل نعي جاء حتى أمسينا فما أصبحنا ثم بجائر
 حدثنا الحارثي محمد بن العزيز عبد حدثنا الدقاق يزيد بن الحسن علي أبو حدثنا مذانيالھ حمدان بن يوسف بن محمد
 الليلة في رأيت الحلبي شيبان بن عمرو لي قال قال العالء بن أحمد هللا عبد أبا سمعت قال األسدي هللا عبد بن عمر
 جثماني أقطار في العين نائم يا...  لي قالف أتاني آتيا كأن مضجعي أخذت حين النائم يرى فيما المتوكل فيھا قتل التي
... ...  خاقان بن وبالفتح بالھاشمي...  فعلوا ما األرجاس الفتية ترى أما... ...  شيبان بن عمرو يا دموعك أفض... 
 توقعوھا...  مسومة أخرى تأتيكم وسوف... ...  ووحدان مثنى من السماوات أھل...  له فضج مظلوما هللا إلى وافى
 إذا فأصبحت قال...  والجان األنس جميع بكاه فقد...  خليفتكم وأرثوا جعفر على فابكوا... ...  الشان من شأن لھا

 هللا يدي بين كأنه بأشھر ھذا بعد المتوكل رأيت ثم هللا عبد أبو قال الليلة ھذه في قتل قد جعفرا أن يخبرون الناس
 أنتظر قال ھنا ھا تصنع فما قلت بھا تمسكت السنة من بالقليل قال بماذا قلت لي غفر قال ربك بك فعل ما فقلت تعالى
 بن هللا عبد حدثنا الحافظ عمر بن علي أخبرنا األزھري أخبرنا الكريم العظيم الحليم هللا إلى أخاصمه ابني محمدا
  إبراھيم بن إسحاق

 للصالة ألتطھر الليل جوف في وكلالمت فيھا قتل التي الليلة في خرجت يقول العنزي عليل بن علي أبا سمعت قال
 اتصل بالغداة كان فلما قال...  مزق فيه فھم...  بھم شوال شال...  ھو من أدري ال يصيح صائحا فسمعت دجلة من
 الواحد عبد بن محمد حدثنا أبي حدثني الواعظ أحمد بن عمر بن هللا عبيد أخبرنا الليلة ھذه في قتل المتوكل أن بنا

 زمزم غارت قال زمزم يحفظون الذين الزمازمة بعض أخبرنا قال الطيالسي عثمان أبي بن جعفر أيوب أبو أخبرني
 رزق بن أحمد بن محمد أخبرنا المتوكل جعفر فيھا قتل التي الليلة كانت أنھا الخبر فجاءنا فارخناھا الليالي من ليلة
 ألربع ليال الماحوزة وھي بالمتوكلية المتوكل قتل قال البراء بن أحمد بن محمد حدثنا الدقاق أحمد بن عثمان حدثنا
 وثالثة أشھر وعشرة سنة عشرة أربع وخالفته سنة أربعين عمره وكان ومائتين وأربعين سبع سنة شوال من خلون
 قتل قال الدنيا أبي بن محمد بن هللا عبد حدثنا قيس بن أحمد بن علي أخبرنا المقرئ عمر بن أحمد أخبرنا أيام

 وأربعين سبع سنة شوال من خلون ألربع قصره بالجعفري األربعاء يوم ودفن الليل أول في األربعاء ليلة المتوكل
 الجسم نحيف العينين حسن أسمر المتوكل ورأيت أيام وعشرة أشھر وتسعة سنة عشرة أربع خالفته وكانت ومائتين
  الفضل أبا ويكنى أقرب القصر إلى وكان العارضين خفيف

 علي بن محمد بن أحمد حدثنا الصيمري علي بن الحسين بحديثه أخبرني الفقيه محمد أبو مدمح بن جعفر - 3613
 بن جعفر حدثنا الحضرمي جعفر أبو هللا عبد بن محمد حدثنا حصين أبي بن أحمد بن إبراھيم حدثنا قال الصيرفي

 قال عباس بن عن مجاھد عن األعمش عن معاوية أبو حدثنا شيء لسانه في وكان الفقيه محمد أبو البغدادي محمد
 لم جعفر أبو قال الباب فليأت العلم أراد فمن بابھا وعلي العلم مدينة أنا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
  فكذبوه الصلت أبو رواه أحد الثقات من معاوية أبي عن الحديث ھذا يرو
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 قضاء ولي المطلب عبد بن العباس بن هللا دعب بن علي بن سليمان بن جعفر بن الواحد عبد بن جعفر - 3614
 الخزاز إسماعيل بن وھارون الھنائي عباد بن محمد عن بھا وحدث ومائتين أربعين سنة في رأى من بسر القضاة
 بن أحمد عنه روى المازني مالك أبي بن ومحمد العطار إسحاق بن وعبيد الدالل عتاب وأبي النبيل عاصم وأبي

 الرحمن وعبد سراج بن وعلي السوانيطي موسى بن أحمد بن ومحمد الباغندي محمد بن ومحمد البرديجي ھارون
 بن جعفر أبو أخبرنا الواعظ أحمد بن عثمان بن الحسن عمر أبو أخبرنا المصريان رشدين بن محمد بن أحمد بن

 لنا قال قال الواحد دعب بن جعفر حدثنا البرديجي ھارون بن أحمد بكر أبو حدثنا الواسطي الحكم بن أحمد بن محمد
 هللا رسول قال قال عباس بن عن جده عن أبيه عن جعفر أبي المنصور عن الھذلي بكر أبو حدثنا الدالل عتاب أبو

 حدثنا البرقاني بكر أبو أخبرنا له استجيب عليه هللا فدعا يشكرھا فلم نعمة أخيه على أنعم من سلم و عليه هللا صلى
 أبا ذاكرت قال البردعي عمرو بن سعيد حدثنا الميانجي النجم بن طاھر بن أحمد ثناحد األردبيلي موسى بن يعقوب
 لھا أصل ال وقال فأنكرھا القضاة قاضي الھاشمي الواحد عبد بن جعفر من سمعتھا بأحاديث الرازي يعني زرعة
 مغفل بن هللا عبد عن الحسن عن أشعث وعن عباس بن عن عطاء عن جريج عن األنصاري عن حدثنا إنه له فقلت
 لي فقال أحبھم فبحبي األنصار أحب من سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنس عن ثمامة عن المثنى بن هللا عبد وعن
 بن ھارون عن حدثني إنه قلت الكالم من ھذا نحو أو ثالثتھا موضوعة ھي وأصل الثالثة من لواحد ما زرعة أبو

 أبي عن يسار بن عطاء عن دينار بن عمرو عن كثير أبي بن يحيى عن المبارك بن علي عن الخزاز إسماعيل
 محمد عن وحدثني قلت باطل فقال المكتوبة اال صالة فال الصالة أقيمت إذا سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة

 قال قبر صلى على سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن عن الشعبي عن قتادة عن شعبة عن الھنائي عباد بن
 الشعبي من سمعته األحول لعاصم فقلت شعبة قال األحول عاصم حدثني فقال الشعبي من سمعته لقتادة فقلت بةشع
 أن واشتھي ھذا جعفر أرى كنت لقد راجعون إليه وإنا  إنا قال ثم أصال لھذا هللا خلق ما فقال الشيباني حدثني فقال
 حفظ إلى يرجع العباس ولد من الخالفة له تصلح رجل عنقاءال في ونسبه والوقار السكينة من عليه كان لما أكلمه
 قلت أدركته الصالح الشيخ دعوة تكون أن أخوفني ما لي قال ثم والعافية الستر هللا نسأل ھذا مثل إلى خرج قد وفقه
 عليه دعا كيف قلت الشيخ بدعوة إال به بلي ما أحسب ال افضحه اللھم فقال عليه دعا أنه بلغني القعنبي قال شيخ أي
 فدعا فتھمه يجده فلم أصله إلى الشيخ رجع فارقه فلما أنس عن جعله ثابت عن أحسبه حديثا عليه أدخل أنه بلغني قال
 و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن نافع عن أسماء بن جويرية عن محبوب بن محمد عن حدثني إنه قلت عليه
 عنى قلت والعافية الستر في هللا إلى يرغب جعل ثم له أصل ال وزور باطل فقال الناس يشكر ال من هللا يشكر ال سلم
 روى فقط عمر بن عن نافع عن جويرية رواه وقد مرفوع له أصل ال أن جويرية حديث في هللا شاء إن زرعة أبو
 رعم بن عن أحفظه فاني أنا وأما أصال له أصل ال قال أو زرعة أبو يحفظه لم أدري فال سليمان بن جعفر عنه

 عن الحديث منكر الھاشمي الواحد عبد بن جعفر قال الحافظ عدي بن هللا عبد حدثنا الماليني سعد أبو أنبأنا موقوفا
 عبد الطيب أبو وأخبرنا بخطه رأيت فيما الدارقطني قال قال البرقاني أخبرنا الحديث بوضع يتھم وكان الثقات
 بن محمد بن علي حدثني متروك الواحد عبد بن جعفر قطنيالدار الحسن أبو لنا قال قال القرشي علي بن العزيز
 الحديث يضع كذاب فقال الھاشمي الواحد عبد بن جعفر عن الدارقطني سئل يقول يوسف بن حمزة سمعت قال نصر

 السنة ھذه وفي قال األزدي عرفة بن محمد بن إبراھيم حدثنا الحسن بن إبراھيم بن أحمد أخبرنا األزھري أخبرني
 أن بعد العباس بن هللا عبد بن علي بن سليمان بن جعفر بن الواحد عبد بن جعفر نفي ومائتين خمسين ةسن يعني

 وكانت الحديث حفاظ من وكان المستعين إلى عنه رقي كالما ذلك سبب وكان البصرة إلى القضاة قضاء عن صرف
 حدثنا المؤدب النمر بن محمد بن مكي أخبرنا بدمشق الكتاني علي بن احمد بن العزيز عبد حدثني ولسن بالغة له
  الثغر قاضي الواحد عبد بن جعفر توفي وخمسين ثمان سنة قال زبر بن أحمد بن هللا عبد بن محمد سليمان أبو

 حفص وأبا وھشيما عياش بن بكر وأبا العوام بن وعباد أباه سمع المدائني الثقفي جعفر بن محمد بن جعفر - 3615
 وغيره التمتام غالب بن محمد عنه فروى بھا وحدث الموصل نزل قد وكان البكائي زيادو غراب بن وعلي العبدي
 حدثني غالب بن محمد حدثنا الشافعي هللا عبد بن محمد حدثنا قاال النرسي عمر بن ومحمد بكر أبي بن الحسن أخبرنا
 أن عمر بن عن مجاھد نع الحكم عن تغلب بن أبان عن األعور ھارون عن أبي حدثنا المدائني محمد بن جعفر
 بن أحمد أخبرنا مصلى إبراھيم مقام من واتخذوا فنزلت مصلى إبراھيم مقام من اتخذنا لو هللا رسول يا قال عمر
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 نزل قد وكان البكائي محمد بن جعفر حدثنا غالب بن محمد أخبرنا خالد بن يوسف بن أحمد أخبرنا البادا علي
 عن فقال أخرى مرة جعفر به وحدثنا غالب بن محمد قال وزاد مثله إسنادهب المدائني عنه فروى بھا وحدث الموصل
  ومائتين خمسين تسع سنة مات المدائني محمد بن جعفر أن بلغني عمر بن يذكر ولم مجاھد

 روى سعد بن وأزھر الباھلي بھدلة بن حماد عن وحدث الكوفة نزل أظنه ناصح بن ختن محمد بن جعفر - 3616
 محمد أبو حدثنا المحمدي العلوي الحسين بن جعفر بن زيد الحسين أبو أخبرنا الكوفي شيبان بن يازكر بن يحيى عنه
 بن يحيى حدثنا الحافظ سعيد بن محمد بن أحمد العباس أبو حدثنا بالكوفة البجلي مجالد بن بشر بن مجالد بن هللا عبد

 عن الباھلي سعد بن وأزھر بھدلة بن حماد احدثن ناصح بن ختن البغدادي محمد بن جعفر حدثنا شيبان بن زكريا
  ربا بالشعير الوزن يقول سيرين بن سمعت قال عون

 الحيري أحمد بن إسماعيل أخبرنا فيما السلمي الرحمن عبد أبو ذكره الصوفية مشايخ من الخصاف جعفر - 3617
 جلة من وھو السقطي ريس أقران من البغدادي الخصاف جعفر قال الحسين بن محمد الرحمن عبد أبو أخبرنا

  حال وشرف سخاوة إلى يرجع البغداديين

 بن هللا عبد عنه حدث صالحا عبدا وكان عنه وروى الحارث بن بشر صحب العالف محمد بن جعفر - 3618
 وأخبرنا الواعظ أحمد بن عمر حدثنا الواسطي علي بن محمد العالء أبو القاضي أخبرنا الواسطي نصر بن الحسن
 العالف محمد بن جعفر حدثنا الواسطي نصر بن الحسن بن هللا عبد حدثنا أبي حدثنا الواعظ عمر بن هللا عبيد

 هللا صلى هللا رسول رأيت يقول سفيان سمعت يقول عمران بن معافي سمعت قال الحارث بن بشر حدثنا البغدادي
 إلى فدنوت قال نبيك على سلم لي الفق عليه ألسلم بكر أبي إلى فدنوت يمينه عن بكر وأبو منامي في سلم و عليه
 وليس مخلوق ربي كالم ويقولون يتطھرون أمتي من قوم مه فقال قال رأسه ألقبل سلم و عليه هللا صلى النبي

 يتوالھم قال يتوالھم فمن هللا رسول يا فقلت جنائزھم تشھد وال لھم تدع وال تجالسنھم وال ھؤالء تكلمن ال بمخلوق
 محمد بن جعفر بن محمد قال السلمي الحسين بن محمد أخبرنا الحيري إسماعيل أخبرنا ربي غضب عليھم مثلھم

  الدعوة مجاب أنه يقال كان الحارث بن بشر صحب البغدادي العالف

 األشيب موسى بن والحسن ھشام بن كثير عن روى رأي من سر ساكني من عوسجة بن احمد بن جعفر -  3619
  صدوق فقال عنه أبي وسئل بسامرا أبي مع عنه كتبت وقال الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد ذكره عبادة بن وروح

 بن ويزيد سوار بن شبابة عن بھا وحدث الري نزل الميدان أھل من العطار محمد أبو منير بن جعفر -  3620
 أيوب بن ومحمد حاتم أبو عنه روى عبادة بن وروح عطاء بن الوھاب وعبد الوليد بن شجاع بدر وأبي ھارون
 صدوق وھو بالري منه سمعت حاتم أبي بن وقال الصالحين هللا عباد أحد وكان النيسابوري سلمة بن وأحمد الرازيان
 بن جعفر حدثنا البجلي أيوب بن محمد حدثنا الطيبي نيخاب بن إسحاق بن أحمد أخبرنا بكر أبي بن الحسن أخبرنا
 و عليه هللا صلى هللا رسول نھى يقول عليا سمعت قال كليب بن جزي عن قتادة عن شعبة عن شبابة حدثنا قال منير
  أكثر أو النصف كان إذا قال األذن عضب ما المسيب بن لسعيد فقلت قتادة قال واألذن القرن عضب عن سلم

 محمد عن بھا وحدث بغداد قدم الفضل أبا ويكنى العين رأس أھل من الرسعني فضيل بن محمد بن جعفر - 3621
 أبي بن العزيز عبد بن المجيد وعبد المصري مريم أبي بن وسعيد الحنيني إبراھيم بن وإسحاق حمصيال حميد بن

 الحمصيين عياش بن وعلي المغيرة وأبي المصيصي كثير بن ومحمد الحراني داود أبي بن سليمان بن ومحمد رواد
 ويعقوب العجوز أبي بن بشار بن محمد بن وأحمد الباغندي محمد بن ومحمد حنبل بن أحمد بن هللا عبد عنه روى
 أخبرنا التنوخي البھلول بن إسحاق بن يعقوب بن ويوسف الكاتب الفضيل بن سھل بن ومحمد البزاز إبراھيم بن

 الرسعني محمد بن جعفر حدثنا األزرق يعقوب بن يوسف بكر أبو حدثنا الواعظ حماد بن أحمد بن محمد بن أحمد
 عن جناب بن هللا عبد عن الھاد بن يزيد حدثنا قاال لھيعة وبن أيوب بن يعني حيىي حدثنا مريم أبي بن سعيد حدثنا
 أخبرنا بي يتكون ال الشيطان فإن الحق رأى فقد رآني من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه سعيد أبي
 عبد أبي بن الكريم عبد احدثن المصري رشيق بن الحسن حدثنا قال الحافظ عمر بن على أخبرنا البرقاني بكر أبو
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 عبد ناولني قال القاضي هللا عبد بن الخصيب وأخبرنا الصوري علي بن محمد حدثني ثم أبيه عن النسائي الرحمن
 علي أخبرني بالقوي ليس العين براس كان الفضيل بن محمد بن جعفر يقول أبي سمعت قال بخطه لي وكتب الكريم
 جعفر قال الحافظ الحراني عالن بن الحسن بن علي حدثنا الرازي محمد بن متما أخبرنا بدمشق التغلبي الحسين بن
 . ثقة الرسعني فضيل بن


	 ذكر من اسمه اسماعيل
	ذكر من اسمه إدريس
	ذكر من اسمه أسد
	ذكر من اسمه أسرائيل
	ذكر من اسمه آدم
	ذكر من اسمه أصرم
	ذكر من اسمه أسود
	ذكر من اسمه بشر
	ذكر من اسمه بكر
	ذكر من اسمه بنان
	ذكر من اسمه بدر
	ذكر من اسمه البھلول
	ذكر من اسمه بيان
	ذكر من اسمه بكير
	ذكر من اسمه بشار
	ذكر من اسمه بقية
	ذكر من اسمه بسام
	ذكر من اسمه بشران
	ذكر من اسمه بشير
	ذكر من اسمه بكران
	ذكر مفاريد الأسماء في ھذا الباب
	ذكر من اسمه جعفر

